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Bernt Forsberg 

Gävle lokstation före Järnvägsmuseurns tid 

I början av 1900-talet var området där idag 
Sveriges Järnvägsmuseum är beläget en ren 
landsbygd. Uppsala-Gefle Järnväg -som 
var färdig för trafik år 1874 -hade förlagt 
sina verkstäder och lokstall till området strax 
norr om Kaserngatan i omedelbar närhet till 
Gefle Södra bangård. UGJ första lokstall var 
ett trespårigt parallellstall med en vändskiva 
med 12 m diameter, vilken vid denna tid var 
fullt tillräcklig för de lok som trafikerade banan. 
Vid järnvägens öppnande för trafik saknade 
UGJ egna verkstäder för större reparationer 
och revisioner på den rullande materielen. 
Dessa arbeten fick därför i stor utsträckning 



utföras vid främmande verkstäder, vilket 
i längden blev både dyrt och tidsödande. 
För att något så när i egen regi kunna utföra 
en del reparationer anskaffade järnvägen en 
svarv och en borrmaskin till den i ett skjul på 
bangården befintliga smedjan. Järnvägens 
ekonomi tillät emellertid inte vid denna tidpunkt 
anskaffandet av en ångmaskin för drivandet 
av dessa maskiner, utan de fick i stor 
utsträckning handvevas. 

Den utanför smedjan framrinnande Källbäcken 
inspirerade emellertid verkmästaren 
att anlägga ett vattenhjul för drivandet av 
dessa båda verktygsmaskiner. Förfarandet 
lyckades höst och vår då vattenföringen i 
bäcken var av sådan omfattning att hjulet gav 
så mycket kraft att de ifrågavarande maskinerna 
gick runt. Efter någon tid lyckades 
järnvägen införskaffa en begagnad ångvinsch, 
vilken reparerades och försattes i 
driftsdugligt skick. Vinschen uppsattes i ett 
rum innanför lokstallet och tjänstgjorde som 
drivkraft för järnvägens första reparationsverkstad 
vilken inrättades längst bak i lokstallet. 

Under åren 1882-84 tillbyggdes lokstallet 
med en ny byggnad åt öster. Byggnaden var 
avsedd som vagnverkstad och plåtslagareverkstad. 
Den tillbyggda delen hade liksom 
lokstallet tre spår och hade samma längd och 
bredd. Järnvägen kunde nu· i egen regi börja 
tillverka de vagnar man behövde för trafiken. 
Vagnverkstaden var emellertid redan från 
början mycket opraktiskt förlagd, man måste 
t ex alltid gå via vändskivan för att komma in 
i verkstaden. Detta begränsade vagnslängden 
och föranledde bolaget att redan efter några 
år börja projektera en ny verkstadsbyggnad. 
Denna byggnad förlades väster om de befintliga 
verkstadsbyggnaderna utmed dåvarande 
Södra Esplanadgatan (Murengatan). I och 
med denna.utbyggnad antog UGJ verkstadsområde 
på Gefle Södra sitt slutliga utseende 
och fick den egenheten att huvudspåret mot 
Uppsala passerade mitt emellan lokstallet och 
den nya vagnverkstaden i en ca 8 m bred gata. 

År 1898 installerades en ny vattengivningsanläggning 
på Gefle Södra bangård, vilken 
var i bruk ända fram till i början av 1950talet, 
då pumpstationen under järnvägsbron 
vid Gavleån måste rivas för brons ombyggnad. 



Lakvattnet togs från Gavleån och pumpa

des upp i ett vattentorn beläget på bangården. 
Vattentornet hade två 30 m3 cisterner. Från 
vattentornet gick ledningar till två vattenkastare, 
en i vardera änden av bangården. 
Pumpstationen under järnvägsbron hade en 
kapacitet av 1.000 minutliter och försörjde 
förutom vattentornet även verkstadens ångmaskin 
med kondenseringsvatten. 

Kolgård med kolgivningsanordningar 
fanns från början på Gefle S där man 1907 
byggde en ny kolbrygga avsedd för tippvagnar. 
Kolbryggan kunde användas av tenderloken, 
medan tankloken som tidigare fick kolas 
med hjälp av kolkorgar och en handdriven 
lyftkran. 

Det från banans byggnad befintliga lokstallet 
började emellertid i början på 1900-talet 
bli allt mer trångbott. I och med de tre nya 
snälltågsloken litt B nr 22-24, som beställdes 
från Falun för leverans under 1907, räckte inte 
12 m-vändskivan på Gefle Still. Järnvägsbolaget 
hade emellertid förvärvat mark vid 
Sörby Urfjäll, söder om Gefle S bangård, och 
i början på 1906 påbörjades där byggandet av 
ett nytt lokstall. Det uppfördes strax väster 
om UGJ bibana till Bomhus och byggdes som 
ett rundstall med fyra stallrum om vardera 
två spår. För att möta de nya längre loken lades 
en 16 m vändskiva ned. Lokstallet stod 
klart för användning år 1907 då de nya kompoundloken 
levererades från Falun. De nya 
lokstallarna vid Sörby användes jämsides 
med de gamla på Gefle Södra i flera år. Den 
huvudsakliga verksamheten var ännu koncentrerad 
till de gamla anläggningarna. 

Efter några år blev parallellstallet på Gefle 
S än mera orationellt och trångt. UGJ hade 
anskaffat allt större lok. Vid 1913 års utgång 
förfogade man över sju större tenderlok av 
vilka fem var för stora för 12 m-vändskivan 
på Gefle S. När UGJ under år 1915 nybeställde 
ytterligare fem lok -de tre berömda stortankårna 
litt I nr 27-29 samt de två första 
fyrlingloken litt Bb nr 25-26 -stod det 
klart att man måste bygga ut lokstallarna vid 
Sörby. 

Byggnadsarbetena startade 1915 och året 
därpå stod lokstallet klart. Man hade då 
byggt till åtta stallplatser till ett 16-rumsstall. 



Den nya delen byggdes i en annan stil än den 
första, man utnyttjade här -i likhet med vad 
som var brukligt hos GDJ -en lokstallsarkitektur 
med ett bakåt långsluttande tak. Stallet 
var avsett för inbackade lok. Förutom de åtta 
nya stallplatserna byggdes en verkstad med 
ett spår. Verkstadsutrymmet var en tvåspårssektor. 
Vidare inrymdes förråd och lokaler 
för lokmästareexpeditionen i ytterligare en 
stallsektor. Ett vattentorn byggdes där den 
nya delen anslöt sig till den gamla. En ny större 
kolbrygga uppfördes. Kolbryggan hade anordningar 
för kolning av tankloken, vilket 
saknades på Gefle S. Tippvagnarna drogs 
upp på bryggan med en stålwire som kopplades 
till ett lok. All stalltjänst på Gefle S kunde 
nu avvecklas, kvar blev endast vagntjänsten 
samt verkstäderna. 

Under denna tid hade tankarna på ostkustbanebygget 
skjutit fart på allvar. När det slutligen 
efter mycket diskuterande hit och dit 
äntligen blev av att sätta spaden i backen för 
bygget av denna bana skrev man 1920-talets 
början. Ett visst samarbete mellan UGJ och 
0KB var redan från början givet. UGJ hade, 
redan då det första trevande mötet i Ostkustbanefrågan 
avhölls i Söderhamn 1897, visat 
ett stort intresse för banans tillkomst. En 
obruten förbindelse Stockholm-Nedre 
Norrland via Gävle var ju en dröm för banans 
förespråkare. Är 1901 tecknade UGJ aktier 
för 1 milj kr i det nya bolaget, med villkor att 
Gefle Södra station skulle vara slutstation för 
0KB och att banan invid Gefle S skulle förvärva 
erforderlig mark för uppförandet av 
egna lokstallar och vagnbangård. 

UGJ lokstall vid Sörby var i bruk hela bolagstiden 
ut. Är 1931 hade UGJ totalt 29 ånglok, 
varav 21 i drift. Av dessa var 18 stationerade 
i Gävle. Lokstationen förestods av lokmästare 
E Lindgren, vilken hade en personalbesättning 
på totalt 77 man: 19 lokförare, 18 
lokeldare, 7 motorvagnsförare, 1 lokputsarförman, 
4 reparatörer, 17 lokputsare (tillika 
reserveldare), 10 vagnkarlar samt 1 pumpare. 

Ostkustbanan 

I enlighet med överenskommelsen från 1901 
byggde Ostkustbanan sina lokstallar i omedelbar 
närhet till UGJ:s anläggningar vid Sör

Stall I, f d UGJ. I förgrunden ko/kran, ko/ficka och en del av ko/gården. 



by. Då 0KB redan från början hade stora lok 
som A-och E-lok byggdes ett ordentligt lokstall 
med en vändskiva på 20 m i diameter. 
Lokstallsbyggnaden var av rundstallstyp och 
hade 13 stallplatser. Ostkustbanans loks tall 
var av en helt annorlunda byggnadstyp än 
man dittills hade använt i Gävle. Det var avsett 
för rättvänd inkörning av loken, vidare 
var lokstallet inte avdelat i stallrum liknande 
UGJ och GDJ-stallarna. Byggnadspelarna 
var av trä, bakre stallväggen var hög. Lokstallet 
var uppdelat i två avdelningar, ett på 
tio spår och ett på tre spår. Förutom de nyss 
nämnda utrymmena fanns även en rymlig 
verkstad med ett spår, förråd samt expeditionslokaler 
för lokmästaren. 

Tre av stallplatserna utrustades med en s k 
sänkgravsdomkraft, vilken var till ovärderlig 
nytta vid nedtagning av hjulpar för storlagerrevision 
m m. Man placerade härvid loket 
över sänkgraven med det hjulpar som skulle 
bortmonteras över domkraften. Fjäderfästen 
och fästjärn borttogs, varefter hjulparet medelst 
domkraften sänktes ned under loket. 
Domkraften, vilken var monterad på en tvärgående 
tralla, transporterades sedan i sidled 
till intilliggande spår där hjulparet upplyftes i 
marknivå och ånyo placerades på spåret. 

För kolgivning till loken uppfördes en 
kolbrygga av ansenliga dimensioner, meningen 
var att även UGJ lok skulle försörjas med 
kol från samma anläggning. Bryggan var försedd 
med fyra decauvillespår på bryggplanet, 
samt vardera ett upp-och ett nedfartsspår på 
det lutande planet. Tippvagnarna påfylldes 
från reglerbart självlossande kolfickor, vilka 
var uppkörda på en högre än tippvagnsspåren 
belägen ramp. Efter lastning drogs tippvagnarna 
för hand via vändskivor fram till bryggan, 
varefter de drogs upp med hjälp av ett 
elektriskt drivet linspel. Kolfickorna lastades 
med en elektrisk skopkran i den omedelbart 
öster om kolbryggan belägna kolgården. 

Slaggning av loken utfördes samtidigt med 

koltagningen, då en slaggrav var anordnad 
vid kolbryggan. I slaggraven fanns två rälsgående 
slaggvagnar, vilka kunde upplyftas med 
en telfer och på telferbanan transporteras till 
slaggupplaget intill kolbryggan. I samband 
med slagg-och sotskåpsdragning fanns även 
anordningar för vattenspolning av asklådor 
och dampar. För loksand byggdes en sandbod. 



Sommartid togs sand hem för torkning. 
Sanden kärrades in i boden där den fick torka 
efter. Med hjälp av tryckluft blåstes sanden 
upp i två sandtorn från vilka sanden bekvämt 
kunde påfyllas i loken. 

För OKB-stallet uppfördes aldrig någon 
egentlig vattengivningsanordning, utan loken 
vattnades vid de två vattenkastarna på Gefle S 
bangård. Detta innebar att man vid förekommande 
vattenpåfyllningar i lokstallet måste 
dra en slang från någon brand-eller pannspolningspost 
till tendrarna och fylla på med 
vattenverksvatten. Detta vatten, vilket var 
rätt hårt i Gävle, förorsakade en kraftig 
pannstensbildning i lokpannorna, varför 
pannspolning ofta måste utföras på Gävleloken. 
Inte förrän 1950 utrustades lokstationen 
med en funktionell vattengivningsanordning. 
För lokstallarnas uppvärmning utnyttjades 
ånga från ett värmelok, vilket ofta stod 
som reservlok under ånga. Problem kunde 
härvid ibland uppstå, då det kombinerade 
värme-och reservloket vintertid ibland fick 
rycka ut. 

Driftverkstaden var inrymd i två sektorer 
av rundstallet. Verkstaden hade ett spår med 
reparationsgrav och betjänades lyftmässigt av 
en telfer. Verkstadens utrustning och maskinpark 
bestod av två supportsvarvar, en kipphyvel, 
en universalfräsmaskin, pelarborrmaskiner 
samt smärgelslipmaskiner. En smedja 
med ässja och en trycklufthammare samt en 
oljeeldad smältugn för babbitsgjutning av lagerskålar 
ingick också i verkstadens utrustning. 
För tryckluftförsörjningen installerades 
en Atlas kolvkompressor med en 2.000 liters 
huvudbehållare -belägen utanför bakre 
stallväggen -samt drogs en ringledning med 
luftuttag vid varje stallplats. 

slutet av år 1931 hade 0KB 25 ånglok i 
drift, av vilka 18 var stationerade i Gävle. 
Lokstationen förestods av den inom OKB-
kretsar legendariske lokmästaren Fabian 
Nygren -om vilken ännu mången god historia 
lever kvar. Han hade under sitt befäl 21 
lokförare och 19 lokeldare samt i övrigt, förutom 
lokrekryter och reserveldare, reparatörs-
och stallpersonal. 

Upsala-Gefle och Ostkustbanan 
införlivas med SJ 

Den 1 augusti 1933 övertogs UGJ och 0KB 
av SJ. Lokstationen i Gävle tilldelades IV 



distriktet och 15 maskinsektionen med sektionshuvudort 
i Bollnäs. Den för de båda banorna 
sammanslagna loktjänsten koncentrerades 
nu till f d 0KB lokstation. För att få erforderliga 
personallokaler samt ändamålsenliga 
expeditionslokaler för lokmästaren, nedmonterades 
en i Bräcke befintlig personalbyggnad 
om två våningar. Byggnaden flyttades 
till Gävle där_den återuppfördes under 
1934. I byggnaden inrymdes förutom lokmästareexpedition 
och personallokaler även reservrum 
för en lokbesättning, dagrum samt 
tre överliggningsrum för främmande lokpersonal. 
Personalens tjänstgöringsförhållanden 
ändrades såtillvida att man nu tjänstgjorde på 
varandras f d banor. Gävlepersonal tjänstgjorde 
på en del tåg ända upp till Härnösand, 
en sträcka på 301 kilometer, vilken ansågs vara 
i längsta laget för ånglokstjänst. 

F d UGJ elektrifierades under 1937 och 
därvid minskades ångloksbeståndet i Gävle så 
mycket att all verksamhet nu kunde överföras 
till OKB-stallet. Det gamla UGJ-stallet utnyttjades 
härefter endast som uppställningsplats 
för avställda lok samt för förrådsändamål. 
Elektrifieringen av Uppsalabanan medförde 
att kontaktledning framdrogs till OKBstallet, 
där fyra stallplatser och ett utdragsspår 
fick kontaktledning. För lokens in-och 
utkörning i stallrummen utnyttjades strömavtagarevagnen 
"Tekla". 

Efter elektrifieringen överfördes linjen 
Gävle-Uppsala till I distriktet, och när eldriften 
kom igång på allvar i början av 1938 
förlorar Gävlepersonalen så gott som all tågtjänst 
på Uppsalabanan till Uppsala och Hagalunds 
lokstationer. Ett flertal lokförare och 

SJ lokstation i Gävle (stall Il). På vändskivan lok K4 1901 och från vänster S 1258, K4 912, 
B 1106, N 1443 och E2 1459. Foto mars 1953. 

eldare blir övertaliga i Gävle, och lokstationen 
minskar i storlek. Detta ger upphov till 
ett flertal fackliga strider, då Gävlepersonalen 
menar att då man tjänstgjort i ur och skur 
på arbetsamma ånglok under alla år, man 
även kunde få den miljömässigt bättre ellokstjänsten. 
Dessa strider varade ända fram till 
slutet på 1950-talet, då Gävlepersonalen äntligen 
fick linjekännedom och en hel del tåg ända 
fram till Stockholm C. 

Vid andra världskrigets utbrott på hösten 
1939 ökar emellertid loktjänsten igen, eftersom 



ett flertal militärtåg börjar rulla på sektionens 
linjer dag som natt. Avspärrningen 
medför att lokomotivstenkol blir en bristvara 
och att vedeldning måste införas på en del 
lok. Vedeldningen innebar att loken måste 
bemannas med en andra eldare -vedlämparen 
-vilken hade till arbetsuppgift att lämpa 
fram ved från tendern till eldaren. Under denna 
tid anställs många ynglingar som vedlämpare. 
En stor del av de lokföråre vilka nu på 
80-talet uppnår pensionsåldern är krigsårens 
vedlämpare. 

Ett outnyttjat område på ca 400 x 100 m 
väster om lokstallets infartsspår blir nu vedgård. 
Vedkapning och vedlastning pågår i 
tvåskift veckorna igenom. Samtliga tåg på 
0KB och Sala-banan, utom i vissa fall snälltågen 
57-58 på 0KB, framfördes med vedeldade 
lok. Efter någon tid blev även snälltågen 
vedeldade. Koleldade lok var en sällsynthet 
under dessa år. 

UGJ-stallet utnyttjas av militären, vilka på 
stallplatserna 1-4 ställde upp luftvärnskanonvagnar. 
Samtliga fönster i östra stallgaveln 
samt på bakre väggen täcktes för med 
masoniteskivor, stallportarna plomberades 
och det hela var ytterst hemligt. Vissa tider 
under åren 1940 och 1941 bevakades lokstallet 
av beväpnade vakter. Järnvägsluftvärnsvagnarna 
stod kvar på sina platser i lokstallet 
ända till sommaren 1949 då de avsändes norrut, 
troligen för ny uppställning i Bräcke lokstall. 

Under hela krigstiden lagrades avsevärda 
kvantiteter stenkol i kolgården. 1938 utbröt 
en brand i kolupplagen -uppkommen ge

nom självantändning. Branden var utomordentligt 
svårsläckt, det tog flera veckor innan 
man kom åt eldhärden. En extra kolkran fick 
lånas in för omlastningsarbetet. 

År 1947 infördes oljeeldning på en del lok 
tillhörande Gävle. Det var främst J-och S-lok 
som ombyggdes. För oljepåfyllning i loken 
uppfördes ett oljetorn i norra änden av stallbangården. 
Tornet -som var en exakt kopia 
av ett vattentorn någonstans i Vilda Västern 
-användes efter oljeeldningens upphörande 
som brännoljedepå för rälsbussarna på 1950talet. 
Efter lokstationens flyttning revs tornet. 



År 1948 inträffade en anmärkningsvärd 
händelse då f d OKB-stallets 20 m-vändskiva 
havererade. Efter besiktning konstaterades en 
skada i skivans svängcentrum. Då man ju till 
varje pris måste få ut de lok vilka stod inne i 
stallet, tillgrep man tvångsdragning av skivan 
med hjälp av ett lok. Härvid förvärrades skadan 
för varje lok man fick ut, så att då tre lok 
återstod i stallet totalhavererade skivan. De 
tre lok vilka blev innestängda i stallet var 
A2 1004, B 1311 samt S 1258. A2-loket var 
intaget för storlagerrevision, men de två andra 
loken var fullt tjänstedugliga. Ett nytt 
svängcentrum måste gjutas. Detta tog ganska 
lång tid -fyra månader -varför det gamla 
UGJ-stallet plötsligt fick uppleva en renässans. 
Vändskivan i UGJ-stallet var dock något 
för kort för B-loken, vilka med 4-axlig 
tender hade en hjulbas på 16150 mm mot 
vändskivans 16000 mm. Problemet löstes genom 
att vändskiverälen förlängdes ca 15-20 
cm i vardera änden, så att skivan fick ett litet 
överhäng, stallcirkelrälsen förkortades lika 
mycket. Denna geniala lösning kan ännu beskådas 
på vändskivan i det bortre lokstallet 
på Järnvägsmuseum. Som tidigare nämnts, så 
backades loken in i UGJ-stallet, nu uppstod 
ännu ett problem på stallplatserna 9-16 då 
A-och B-lok skulle backas in. På grund av 
stalltakets kraftiga fall måste dessa lok stoppas 
på centimetern när för att inte tendern 
skulle ta i stalltaket. En del förare lyckades 
bra, en del mindre bra, så stalltaket fick sina 
skavanker från denna tid. I slutet av 1950talet 
kom dessa svårigheter igen, men nu p g a 
att flera Of-lok hade placerats i Gävle. Dessa 

lok var alldeles för långa för stallet och måste 
köras in med största försiktighet, annars skadades 
både stall-och loktak. 

När vändskivan i 0KB åter var funktionsduglig 
återgick verksamheten till det normala, 
och det gamla UGJ-stallet utnyttjades åter 
ganska sporadiskt i några år. Det till lokstallet 
hörande vattentornet blev högaktuellt för 
användning igen under 1950. Den gamla 
pumpanläggningen under Gavleåbron måste 
rivas i samband med att järnvägsbron skulle 
byggas om och utökas med ett spår. Lokvattnet 
var ett problem i Gävle, vattenverksvattnet 
var alldeles för hårt, dessutom var det 
dyrt. Tanken på att utnyttja den bakom lokstallet 
framrinnande J ärvstabäckens vatten 
blev åter aktuell. Analyser hade utvisat att 
detta vatten i obehandlat skick var ett alldeles 
utmärkt pannvatten. Man byggde därför en 



fördämning i bäcken för att samla upp det 
vatten som rann lokstall förbi. En mindre 
fördämning för samma ändamål hade redan 
blivit uppförd någon gång på 1920-talet. 
Emellertid missräknade man sig på vattenföringen 
i bäcken, vilken under 1950-talets första 
år var ganska dålig. För att utjämna detta 
förhållande måste vattenverksvatten tillgripas. 
En avhärdningsanläggning installerades i 
vattentornet och en vattenkastare uppsattes 
norr om kolbryggan. Därmed kunde efter 25 
år vatten tas i stallet på ett ändamålsenligt 
sätt. Efter det att vattengivningen vid lokstationen 
fungerade kunde de två vattenkastarna 
på Gävle personbangård monteras ned. Vattentornet 
stod kvar under några år, men revs i 
mitten på 50-talet. 

Till lokstationens uppgifter hörde också att 
bemanna en hjälpvagn. En hjälp-och redskapsvagn 
av typ Il tillhörde lokstationen. 
Den hade som utryckningsområde linjerna 
Gävle-Tierp, Gävle-Söderhamn och Gävle 
-Ockelbo. Till hjälpvagnsberedskapen hörde 
också en mindre kranvagn. 

Lokstationen, som fortfarande förestods 

av lokmästare Fabian Nygren, hade 1948 en 

personalstyrka på ca 200 man, varav ca 140 

var lokpersonal. Lokpersonalen tjänstgjorde 

på linjerna Gävle-Sundsvall, Gävle-Upp

sala, Gävle-Sala-Västerås och Gävle

Bollnäs. 

UGJ loksta/1 vid Sörby Urfjä/1, 1928. Snälltågs/oket Ba 26 och personal. 
UGJ loksta/1 med "stortanken" UGJ nr 28 på vändskivan. 1918. 

Ostkustbanans loksta/1 i Gävle, juni 1936. 

GDJ till SJ 1948 
År 1948 införlivades GDJ med SJ. Första året 
i statlig ägo drevs GDG-banorna som statligt 
bolag och verksamheten fortsatte som tidigare. 
I slutet av år 1949 uppgick GDG helt i Statens 
Järnvägar som VII distriktet. Lokstationen 
på Gävle S överfördes samtidigt från 15 
maskinsektionen till den nybildade 35 maskinsektionen 



med huvudort och maskiningenjör 
i Gävle. För att på ett rationellt sätt 
kunna administrera den nu ganska stora loktjänsten 
i Gävle koncentrerades all personaltjänst 
med utskrivning av lokpersonal och 
lokledning till Gävle S lokstation. Samma år 
hade SJ-och GDJ-personalen fått behövlig 
linjekännedom på de nya linjerna, men först 
vid tidtabellskiftet 1950 började den integrerade 
tjänsten. SJ-personalen hade också utbildats 
på Bk-loken och elmotorvagnarna. 
I slutet av 1949 bestod personalstyrkan vid 
Gävle lokstation av: Lokförare 95 man, lokeldare 
63 man, lokrekryter 53 man, motorvagnsförare 
5 man, reparatörstjänst 51 man 
samt i stalltjänst 77 man. Denna personaluppsättning 
på sammanlagt 344 man gjorde 

att lokstationen klassades i högsta klass, vilken 
omfattade de största lokstationerna i landet. 
Gävle var dock avsevärt mindre än t ex 
Hagalund och Sävenäs lokstationer. Lokstationen, 
som hittills under alla år hade föreståtts 
av lokmästare Fabian Nygren, kom efter 
dennes frånfälle 1949 att ledas av en ingenjör. 
Den första lokstationsföreståndaren 
efter omorganisationen var ingenjör Stig 
Orrby, vilken gjorde en blixtvisit som chef 
under ca 10 månader, innan han som chef för 
det nyinrättade Ma laboratorium i Hagalund 
tragiskt omkom vid en olycka med ett provtåg 
i Järna. Nästa föreståndare var den legendariske 
Lars Billvall, vilken radikalt omändrade 
det mesta inom det sedan många år invanda 
livet på lokstationen. 

Personalen på lokstationens expedition var 
förutom Bill vall, lokniästarna Gunnar Jansson, 
f d UGJ-are och Albin Hagström, f d 
OKB-are. Jansson hade lokledningen i sin 
hand, dessutom var han ställföreträdande 
chef för lokstationen. Hagström var personalledare 
för lokpersonalen. Den kamerala 
verksamheten omhändertogs av förste konto

rist Manne Ruhmen, även han med ett förflutet 
inom 0KB. Ruhmén är fortfarande i livet 
och med sina 80 år still going strong. Övrig 
personal på expeditionen var kontoristerna 
Egon Lindgren och Wille Söderström samt 
artikelförfattaren som kontorsvakt. 

Jobbet som kontorsvakt bestod bl a i att 
åka ut med order till lokpersonal som gick på 
den s k "skubben". Man var ju inte så särskilt 



välkomnad när man en lördag eftermiddag 
ringde på hos en skubbförare och överlämnade 
en order om tjänstgöring med inställelse 
i tjänst inom ett par timmar. Driftverkstaden 
stod under befäl av verkstadsmästare 
Erik Danielsson, en lugn och trygg dalkarl 
som kände sina lok på gången.Han hade till 
sitt förfogande reparatörspersonalen samt de 
lokrekryter som gick på den då obligatoriska 
sexmånaders verkstadsutbildningen. Verkstadspersonalen 
gick till största delen i dagskift, 
ett par reparatörslag gick i alternerande 
för-och eftermiddagsskift. Verkstadspersonalen 
var uppdelad i maskinverkstadsfolk 
och lokreparatörsfolk. I verkstaden hade 
man flera svarvar, fräsmaskiner, pelarborrmaskiner, 
en smedja och ett gjuteri. I smedjan 
härskade förste reparatör Gustaf Hjalmar 
Engelbert Bodin, en smed av den gamla stammen. 
Att få jobba som släggdräng åt Gustaf 
var ett svettigt jobb men mycket tacksamt och 
roligt då Gustaf alltid var en glad och mycket 
yrkeskunnig man. 

Gjuteriet hade till uppgift att bl a gjuta upp 
lagerskålar av babbits till vevlagren på ångloken 
samt kolvstångspackningar och andra 
slitdelar. En egen tillverkning av blysläggor 
ingick också i verksamheten. Gjutarmästare 
var reparatör Erik Pettersson, efter jobbet 
"Gjutar-Pelle" kallad. 

I stalltjänsten ingick det mesta av all s k 
underhållstjänst. Stalltjänsten hade till uppgift 
att hålla ångloken rena, fullkolade, slaggade 
och vattnade. Påeldning av kalla lok, 
passning av innestående lok under ånga under 
hela dygnet, kapning av ved, lastning av kol, 
allt ingick i stalltjänsten. Stallförmän var 
Oskar Lindgren, Hugo Johansson "JärvstaJohan" 
och Kalle Wass. De hade till sitt förfogande 
förutom den ordinarie stallpersonalen 
så gott som alltid också att sysselsätta ett 
25-tal lokrekryter utan loktjänst. Lokstationens 
filialförråd förestods av Arvid Nordström, 
förrådsförman, som hade varit med 
om 0KB byggnad. Förrådet lagerhöll det som 
behövdes i fråga om förbrukningsmaterial, 
oljor, reservdelar etc. 

Lokstationen var hemstation för 61 ånglok 
och 4 elektrolok, nämligen: 
A 1000, 1007, 1017, 1022 samt A2 1004 
B 1026, 1082, 1106, 1145, 1147, 1150, 

1270, 1281, 1281, 1311, 1313, 1314, 



1322, 1364, 1365, 1376, 1382, 1429 
E 901, 1089 
E2 951, 1457, 1459, 1461 
J 1263, 1272, 1294, 1295, 1396 
09 1842 
010 1845, 1846, 1847 
K4 912, 1216, 1899, 1900, 1901 
K26 1902 
N 578, 641, 645, 1167, 1441, 1443, 1448 
N2 1520, 1521 
N7 1906 
S 1049, 1052, 1174, 1249, 1253, 1258 
S7 1881 
Bk 750, Dg 358, Ds 391, Ub 703 
I fordonsparken ingick även de tre av UGJ 
anskaffade bensinmotorvagnarna av Hässleholms 
tillverkning, litt Xo6 nr 300, 308 och 

309. En Yol-buss för trafiken på bibanan 
Orrskog-Söderfors underhölls också av 
Gävle. 

Ett avvecklande av lokstationen på Nynäs 
förestod. Hittills hade man där haft kvar elloken 
för f d GDJ, el-motorvagnarna samt ångväxelloken 
för hamnväxlingen. För att kunna 
ge den stora personalstyrkan på Gävle S ändamålsenliga 
personallokaler uppfördes ett 
nytt personalhus för den stationära personalen 
under 1951, varefter den röda administrationsbyggnaden 
helt kunde utnyttjas för expeditionsändamål 
och för personallokaler för 
lokpersonalen. Expeditionslokalerna hade 
rustats upp och utvidgats under 1948, då lokmästarexpeditionen 
tillfälligt var inhyst i två 
äldre expeditionsvagnar utanför lokstallet. 

I samband med den förestående elektrifieringen 
av Ostkustbanan påbörjades under 
1951 en upprustning av f d UGJ-stallet (från 
1951 benämnt stall I). Lokstallet erhöll en invändig 
uppsnyggning, nytt värmesystem, ny 

Lok B 1106 på vändskivan till fd OKB-stallet, mars 1953. 

belysning och nya stallportar. Vändskivan 
motoriserades. Man avsåg att förse stallspåren 
med svängbara kontaktskenor för lokens 
in-och utkörning, men strömavtagarevagnen 
"Tekla" kom även här till användning och 
kontaktskenorna installerades aldrig. Kontaktledning 
framdrogs till alla stallspår utom 
spår 17, d v s den gamla driftverkstaden vilken 
var uthyrd som bussgarage åt GDG Biltrafik. 



För att kunna rationalisera bort arbetet 
med lokputsningen byggdes en spolplatta, där 
loken medelst ett ångtvättaggregat kunde rengöras. 
I slutet av 1940-och i början av 1950talet 
var lokputsen mycket noggrann. Ett 
oputsat ånglok i ett snälltåg var otänkbart. 
Ett 20-tal lokrekryter utan loktjänst putsade 
lok varje dag. Två man på ett B-lok var normal 
arbetsfördelning, putsningen skedde för 
hand med fotogen och putstrasor. Efter avslutat 
jobb avsynades maskinen noggrant av 
stallförmannen, vilken hade en otrolig förmåga 
att hitta ställen som av skilda anledningar 
hade förblivit oputsade. Sotskåpen målades 
med svart färg och siffrorna på skorstenarna 
putsades med smärgelduk. Resultatet var oerhört 
vackert. 

En föraning om vad som skulle komma att 
hända med ångväxelloken dök upp på bangårdarna 
sommaren 1950, då ett av de två 
dieselelektriska provloken av litt Vl provades 
i hamnväxlingen under ett par veckor. 

Ostkustbanans första elektrifieringsetapp 
till Söderhamn var klar 1953. I och med detta 
minskades ångloksbeståndet i Gävle mycket 
kraftigt. Kvar var nu endast ångväxelloken 
samt några E-lok för godstågstjänst på Salabanan, 
där den beryktade stormfällningen 
trettondagshelgen 1954 ordnade förlängd 
ånglokstjänst på den banan, då timmertågen 
blev för tunga för de MaK-lokomotorer som 
några år tidigare hade tagit över godstågstjänsten. 

Elloksbeståndet ökades däremot. De nylevererade 
Da-loken nr 790-823 stationerades 
i Gävle. De 21 Bk-loken flyttades 1954 över 
från Göteborg och fick sin hemstation i Gävle 
fram till 1967, då de flyttades tillbaka till Gö

Stall Il, f d 0KB. På vändskivan V3 nr 31. Foto från ko/bryggan. 
Gamla vedgårdsspåret med beredskaps/ok, maj 1953. 

Ko/bryggan vid Gävle lokstation, nu Järnvägsmuseum. Museitåg med E2 1091, maj 1973. 

teborg. I slutet av 1953 började V3-lok att dyka 
upp i Gävle. Till en början gick de som utbildningslok 
och i extra växlingsturer, men 
vid turlistbytet 1954 hade sju stycken V3-or 
placerats i Gävle och avlöste ångväxelloken. 
Ett par N-lok blev kvar som reservlok, nr 641 
och 1167, och kunde emellanåt ses på bangårdarna. 



Andra reservånglok var bl a B 1314 
och E2 1457 vilka då och då tjänstgjorde med 
något banarbetståg. 

Indragningen av ånglokstjänsten innebar 
att personalen blev för stor. Flera yngre lokrekryter 
fick förflyttning till andra lokstationer, 
de som stannade kvar fick vänta i flera år 
på sin chans till loktjänst, och en lokförarbefordran 
låg i början på 50-talet ca 20 år fram i 
tiden. 

Rälsbussar ersatte tågen på Sala-banan. 
Från början insattes Yol-bussar vilka senare 
utbyttes mot nylevererade YBo6-bussar. För 
att kunna ställa upp motorvagnar och rälsbussar 
för städning m m blev def nödvändigt 
att lägga ut två uppställningsspår, utrustade 
med värmeposter, i den gamla vedgården. Ett 
av spåren elektrifierades liksom ytterligare 
två spår i stall Il. Ånglokstiden var i slutet på 
70-talet för alltid förbi för Gävle lokstation, 
då det sista driftsångloken E2 1457 -f ö en 
gång 0KB litt E nr 8 -avsändes till Avesta. 
Stall Il hade sedan länge utnyttjats som stall 
för V3-lok och motorvagnar. Större reparationer 
på ellok företogs alltid i stall Il, där 
lyftmöjligheter fanns för att lyfta .hela lok 
medelst fyra lyftbockar, vilka hade installerats 
under 1960-talet. 

Nya metoder för lokunderhåll såg emellertid 
dagens ljus och de gamla stallarna blev 
omoderna och tungarbetade. I samband med 
projekteringen av en ny rangerbangård på industriområdet 
Näringen norr om staden kom 
förslag upp på anläggandet av en ny lokstation 
som ersättning för de gamla lokstallarna. 
Den nya lokstationen togs i bruk år 1968 då 
de gamla stallarna vid Sörby Urfjäll utrymdes. 
Därmed var en 60-årig epok över för 
lokstallsområdet vid Sörby Urfjäll. 

Bernt Forsberg 

Snälltågsmachin nr 75 Göta 

Lokomotiven av typen A 

När Sveriges Statsbanor började trafikeras år 
1856 användes endast en lokomotivtyp, nämligen 
litt B. Denna lokomotivtyp finns representerad 
på Sveriges Järnvägsmuseum som 
museiloket nr 3 Prins August. På denna tid 
var tågslagen endast s k blandade tåg, d v s 
ett persontåg som samtidigt var lokalgodståg 



och stannade vid samtliga stationer utefter 
den sträcka det trafikerade. Hastigheten var 
låg men tågen kunde stundom vara ganska 
tunga. B-loken var tunga och långsamma och 
passade utmärkt till denna trafik under de 
första åren 1856-63. 

När Västra stambanan Stockholm-Göteborg 
år 1862 var klar att trafikeras i sin helhet 
uppstod krav på särskilt snabba persontåg. Bloken 
lämpade sig inte för denna trafik på 
grund av sin långsamhet. 

Efter förhandlingar med den engelska lokomotivbyggarfirman 
Beyer, Peacock & Co i 
Manchester inköpte Kungl Järnvägsstyrelsen 
åtta lokomotiv av den på denna tid gängse 
engelska snälltågstypen med en okopplad 
drivaxel. De åtta lokomotiven levererades år 
1863 och fick hos Statens Järnvägar numren 
33-40. De första åtta loken erhöll alla fornnordiska 
namn, Widar, Muspel/, Sleipner, 
Blixten, Saga, Vala och Heimdal. 

Loktypen var en vidareutveckling av en typ 
som London & North Western Railway infört 
år 1854. Loken av denna typ kallades "Bloomers" 
eftersom de visade så mycket av sina 
"ben", en anspelning på Mrs Bloomer från 
USA som vid denna tid propagerade för att 
kvinnor skulle klä sig i långbyxor. "Bloomers" 
i England hade dock något större hjul 
med diameter 2,134 m. 

Loken var som tidigare nämnts okopplade, 
de var lätta och prydliga och kunde uppbringas 
till den för den tiden fantastiska hastigheten 
av 12 svenska mil per timme. Denna hastighet 
var emellertid för hög för de svenska 
banorna, varför en hastighetsgräns på 9 
svenska mil per timme sattes. 

På grund av det enda stora drivhjulsparet 
med diametern 1872 mm blev loken av den tidens 
lokmän benämnda "Spinnrockar". Den 
officiella benämningen var "Snälltågsmachiner" 
eller enbart "Locomotiver". 

Klassificeringen av lok, eller littereringen 
som det heter på järnvägsspråk, var på den 
här tiden uppbyggd efter systemet att ett lok 
med en okopplad drivaxel benämndes littera 
A, ett lok med två kopplade drivaxlar littera 
B etc. Litterering av ånglok infördes år 1875. 
Littereringssystemet kom ganska snart i olag, 
eftersom det i samband med ombyggnader 
kom in flera s k underlittera. Litt Ab avsåg 



därvid t ex de ombyggda och förstärkta loken 
av den ursprungliga A-typen. 

Då de åtta loken av litteran A visade sig vara 
lämpliga för den trafik de var tursatta på, 
beställde Kungl Järnvägsstyrelsen under de 
följande åren ytterligare 24 exemplar av typen. 
I den senare beställningen gick en order 
på fyra lokomotiv till Nydqvist & Holm i 
Trollhättan. 

Det fanns sålunda under åren 1863-1910 

32 exemplar av A-loken i trafik hos Statens 
Järnvägar. Nr 33 började sin tjänst år 1863 
och nr 127, som var det sista loket, slutade sin 
tjänst år 1910. Den längsta tjänstetiden hade 
lok nr 37 vilket avställdes efter 45 års tjänst år 
1908. 

Matarpumpen ersattes hos A-loken 1872 
-74 av ytterligare en injektor, hos Göta 
1874. 

De sista A-loken avställdes år 1906, men nr 
127 Thorborg skrotades först 1910. Lok 63 
Ymer användes dock ända till 1920 som stationär 
ångmaskin vis SJ kolbrikettfabrik i 
Älmhult. 

Lagerlundaolyckan 

Natten till den 15 november 1875 kom två av 
loken, nr 77 Svea och nr 125 Einar, att bli inblandade 
i den första stora järnvägsolyckan i 
Sverige. Platsen för katastrofen var egendomen 
Lagerlunda mellan stationerna Malmslätt 
och Bankeberg på Östra stambanan. 

Det rådde snöfall under natten, varför det 
norrgående nattsnälltåget var försenat. Tågklareraren 
i Linköping gav order om att nattsnälltågen 
skulle mötas i Bankeberg i stället 
för i Linköping som var normalt. 

Det uppges i en samtida skildring av katastrofen 
att lokförare Sundqvist på det sydgående 
snälltåget haft onda aningar efter avgången 
från Linköping, varför han forcerade 
farten mellan Linköping och Malmslätt för 
att om möjligt hinna fram till Bankeberg före 
det mötande tåget. Ett stycke söder om 
Malmslätt, när han hade slagit ifrån ångan 
och låtit tåget rulla utför sluttningen, fick han 
plötsligt se det mötande tågets lyktor genom 
snöyran. Han gav bromssignal, slog maskinen 



back, ropade åt eldaren att hoppa och 
kastade sig själv ned i diket bredvid banvallen. 
Några sekunder senare skedde kollisionen 
mellan de båda tågen. Hastigheten var 
omkring 20-25 kilometer per timme, men 
verkan av kollisionen blev förfärlig. Loken 
tornade upp sig emot varandra, tendrarna 
sköt in under loken och de närmaste vagnarna 
splittrades. Nio människor omkom, bland 
dem föraren och eldaren på det norrgående 
tåget och eldaren på det sydgående. Loken totalförstördes 
och skrotades efter olyckan. 

Lagerlundaolyckan den 15 november 1875. De båda A-loken Svea till vänster och Einar till höger. 

Lok Aa 75 Göta i Skövde år 1907. I hytten lokeldare E Alexandersson, vid fendern stal/karl 
Nordkvist. 

A-loket 35 Muspell i ombyggd version. 

Ny Illustrerad Tidning hade ett utförligt reportage 
om olyckan illustrerat med teckningar 
av den unge konstnären Carl Larsson. 

Köping Hultbanans "Spinnrockar" 

Lokomotiv med axelanordningen l-A-1 fanns 
emellertid redan tidigare i Sverige. Köping 
Hultbanan inköpte till sin invigning ett lok av 
denna typ från George England & Co Hatcham 
Iron Works. Detta loks tillverkningsår 
var sannolikt 1851. Loket fick hos KHJ namnet 
Little England. Till skillnad från SJ-loken 
hade Little England ingen tender men kan 
knappast klassificeras som ett tanklok. Det 
hade små drivhjul, endast 1372 mm i diameter. 
Loket användes hos KHJ under byggnads 
tiden. Enligt en del uppgifter avyttrades 
det redan 1860 för att bli stationär ångmaskin 
vid reparationsverkstaden i Örebro. Andra 
uppgifter säger att loket återsändes till England 
i början av 1860-talet. 

KHJ erhöll senare ytterligare två lok av 
"Spinnrocksklassen" nämligen loken W:m 
Chaplin och A E von Rosen. Dessa lok hade 
1600 mm drivhjul och var försedda med tender. 

Lok nr 75 Göta 
Lok litt Aa nr 75 Göta, vilket återfinns på 
Sveriges Järnvägsmuseum, levererades till 
Statens Järnvägar år 1866 och placerades i 
Göteborg, vilken lokstation Göta var trogen i 



hela sitt verksamma liv. 

Loket är i framänden utrustat med tagelstoppade 
läderbuffertar fästade vid en 6 tums 
ekplanka. Framändesbuffertarna var endast 
avsedda att skydda lokets framände från stötar 
mot stallväggar etc, eftersom loket ej var 
utrustat med någon bromsanordning. Kopplingsanordning 
fanns ej heller i framänden då 
loket endast var avsett att framföras rättvänt. 

Ångpannans vatteninmatning skedde under 
lokets gång medelst en matarpump kopplad 
till vänstra pistonbulten. Denna anordning 
nedtogs senare och ersattes med en injektor 
av Giffards konstruktion. Vid leveransen 
var loket utrustat med en dylik injektor 
avsedd för vatteninmatning under stillastående. 

Cylinderutblåsningen består av kikkranar 
som regleras från förarhytten. Säkerhetsventilerna 
är hävstångsventiler med graderade 
fjäderhylsor och ställbara medelst vingmuttrar. 

Vid leveransen var loket utrustat med en 
speciell anordning för att få erforderligt drag 
i fyrboxen. På fyrboxens framgavel var tre 
trattar anbringade, mitt i varje tratt fanns ett 
strålmunstycke från ett ångrör placerat. Vid 
lokets gång framåt strömmade luft in och 
självdrag uppstod, vid lokomotivets stillastående 
påsläpptes ånga och ångstrålen drog in 
luft i eldstaden så att koksfyren ej slocknade. 
Denna anordning existerade endast under de 
första åren, då loken eldades med koks. Då 
loken senare började eldas med stenkol blev 
anordningen överflödig, varför den nedtogs. 
Anordningen kan dock beskådas på modellokomotivet 
nr 33 Widar i museets entrehall. 

När loket var kokseldat fanns inte det murade 
eldstadsvalv som tillkom för att de långa 
flammorna från stenkolen inte skulle bränna 
tubändarna. 

Maskineriet är placerat mellan ramplåtarna 
med två högtryckscylindrar med gemensamt 
slidskåp och två slider. Pistonhuvudena är 
lagrade mellan två gejdrar vardera. Vevaxeln 
går med höger vev 90° före den vänstra. Slidstyrningen 
är av Allans system med omkastning 
från en hävstång i hytten. Loket är således 
ett okopplat tvillinglokomotiv för våtånga 
med invändigt liggande maskineri och 
axelanordningen l-A-1. Armaturen utgörs av 



regulatorn, ett glasrörsställ för vattenståndet, 
en skivmanometer, en injektor (senare två), 
en ångvissla och två provkranar utanför hyttens 
högra sida. 

Tendern är tvåaxlig och försedd med handskruvbroms 
med träblock. På tendern var 
den första tiden en ringklocka placerad för 
signalering från överkonduktören till lokomotivföraren. 
Denna ringklocka utbyttes senare 
mot en ångvissla, en s k konduktörsvissla. 
På tenderns långsidor är lykthållare placerade. 
Lokomotivlyktor placerades vid dagsljus 
på dessa hållare. I mörker placerades de 
på lokets buffertplanka. Den vänstra lyktan 
visade vitt sken framåt, den högra rött sken 
bakåt. Tenderns kolkapacitet var 1400 kg 
samt vattenrum 5,4 m3 • 

Tåg med loket Ab 35 Muspellfrån Boden mot Luleå år 1898. 

Ett A-lok med tender var 11,725 m långt 
och vikten var totalt 41 ton. Den ringa adhesionsvikten, 
12 ton, begränsade dragkraften 
till 1,8 Mp och detta bidrog till A-lokens ofta 
förekommande slirningar. I avsikt att förbättra 
lokens prestanda blev femton lok försedda 
med större pannor och omlittererade 
till litt Ab. Göta erhöll aldrig någon större 
panna utan gick hela sin tid med originalpannan. 
Då tågvikterna ökade i och med boggivagnarnas 
införande blev A-loken obrukbara 
för snälltågen. De insattes ytterligare en tid i 
lättare tåg, några av dem ombyggdes till tanklok 
litt Q. 

Aa nr 75 Göta slopades år 1905, men bevarades 
i och för ett framtida järnvägsmuseum. 
Loket utställdes vid Baltiska utställningen i 
Malmö år 1914 vid sidan av det då nylevererade 
snälltågsloket litt F nr 1200, varvid en direkt 
jämförelse kunde göras på hur snälltågsloken 
hade utvecklats under järnvägarnas 
första 50 år. 

När Järnvägsmuseum år 1942 erhöll provisoriska 
lokaler för lok och vagnar i Tomteboda 
kunde Göta förevisas för allmänheten. 

År 1980 återvände Göta till Göteborg efter 
75 års bortovaro. Loket skulle rustas upp inför 
Statens Järnvägars 125-årsjubileum. Renoveringen 
utfördes av medlemmar i Bergslagernas 
Järnvägssällskap och tog nästan ett år 
i anspråk. 



I början av januari 1981 tändes åter fyren 
under Götas panna, vilken hade varit kall i 
över 75 år. Loket provkördes på bangården 
och allt befanns vara i sin ordning. I juni 1981 
gick det gamla loket för egen maskin de 456 
kilometrarna från Göteborg till Stockholm, 
där det deltog i jubileumskavalkaden SJ 125 
år i Värtan den 13 juni. Loket drog i december 
1981 det jubileumståg som markerade att 
125 år hade gått sedan den första statsbanesträckan 
Göteborg-Jonsered invigdes den 1 
december 1856. 

Sedan december 1981 står Göta åter på 
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. 

Källor Eldyta i eldstaden 7,6mm3 
Sveriges Järnvägsmuseum, div skrifter, repa-Eldyta, tuberna 70,64 m2 
rationsjournal. Eldyta totalt 77,30 m2 
Tåg nr 5/1981 Rostyta 1,30 m2 
Järnvägsteknik nr 1/1952 Pannans vattenrum 2,00m3 
Pannans ångrum 1,00 m3 
Dragkraft 1784,7 kg 
Huvuddata för lokomotiv litt A, år 1863 Skentryck axel I 5,5 ton 
Skentryck axel Il 12,0 ton

Cylinderdiameter 381 mm 
Skentryck axel III 5,5 tonSlagets längd 508mm 
Total vikt i tjänst 23,0 tonHjuldiameter, främre ledarhjul 1067mm 
Material vikt 21,0 tondrivhjul 1872mm 
Adhesionsvikt 12,0 ton

bakre ledarhjul 1067 mm 
Hjulbas 4270mm 

Tender litt Aa, år 1863

Hjulbas med tender 9204mm 
Längd över buffertar lok+ tender 11725 mm Hjuldiameter 1067 mm 
Panndiameter invändigt 1146 mm Hjulbas 2743 mm 
Avstånd mellan tubplåtar 2847 mm Största längd över buffertar 4785 mm 
Plåttjocklek i rundpannan 9,5mm Skentryck axel I 7,1 ton 
Plåttjocklek yttre eldstaden 11,0mm Skentryck axel Il 7,2 ton 
Plåttjocklek eldstadsgavlar 19,0mm Vikt i tjänst 14,3 ton 
Effektivt ångtryck 7,0 kg/cm2 Materialvikt 7,4 ton 
Antal tuber 183 Koksförråd 1,4 ton 
Y tterdiameter tu ber 48,0mm Vattenförråd 5,4m3 

SJ Aa 75 Göta rustas upp inför SJ 125-årsjubileum. Sävenäs, augusti 1980. 

Göta under provkörning efter renoveringen inför SJ 125-årsjubileum 1981. 
Göta vid lokparaden i Värtan den 13 juni 1981. 

Erik Sundström 



Museets nyförvärvade godsvagn SJ 17554 litt Os 

Fram till 1890-talet lastade de tvåaxliga godsvagnarna 
inte mer än 11-12 ton för öppna 
vagnar, 9-10 ton för täckta. För tyngre laster 
använde man då vagnar med tre eller fyra 
axlar. Redan 1891 skaffade dock Preussiska 
statsbanorna vagnar med lastförmågan 15 
ton för i första hand stenkolstransporter. 

I Sverige började godsvagnar med större 
lastförmåga levereras till Gävle-Dala järnväg 
1897, som byggde timmervagnar med 15 
tons lastförmåga. Äret därpå fick SJ stora leveranser 
av vagnar av en lång rad standardtyper 
som kallades 1898 års modeller och lastade 
17-18 ton för öppna vagnar, 14-15 ton 
för täckta. De flesta detaljer på 1898 års vagnar 
var nykonstruerade och man försökte så 
långt möjligt använda samma delar för olika 
vagntyper. 

Underredet på de öppna vagnarna hade 
måtten 2,8 x 7, 7 m och var alltså lika långt 
som de äldre vagnarna, men väsentligt bredare. 
Det gav inga problem med lastkajerna, 
snarast tvärtom, eftersom de täckta vagnarna 
haft denna bredd redan tidigare. 

Långbalkarna utfördes av U-balk med dimension 
235 x 90 mm, varigenom man kunde 
fästa lagergafflarna säkrare än på de äldre 
vagnarnas I-balkar. Axelavståndet sattes liksom 
på de tyska vagnarna till 4,0 m, och långbalkarna 
förstärktes med plattjärnsstag. 

Lagergafflarna gjordes av hopsvetsade 
plattjärn och så breda att de nådde utanför 
fjädrarna. Axlar, lagerboxar och fjädrar 
gjordes starkare än tidigare och konstruerades 
för 14 tons axeltryck, SJ typ Il. 

Axlarna utfördes som fria länkaxlar för att 
bli bättre självinställande i skarpa kurvor. 
Det innebar att lagergafflarna utfördes med 
så stort mellanrum att boxarna kunde röra sig 
i vagnens längdriktning, och att boxarna hade 
styrfläns bara på utsidan. 

Bromsvagnarna fick två bromsblock på 
varje hjul och utbalanserade broms krafter, 
så att axeln inte pressades åt någon sida 
vid bromsning. Buffertarna gjordes 650 mm 
långa i stället för tidigare 585 mm och gjordes 
öppna så att man kunde se om fjädern var 
hel. 



Redan efter några år gjorde man några små 
förändringar i underredet. Utbalanseringen 
av bromskraften hade skett med dragstänger 
under axlarna, vilket ändrades till en Uformad 
bygel över axlarna för att inte skadas 
av föremål på banan och för att inte vara i vägen 
vid byte av axlar och lager. 

De ursprungliga lagerboxarna av gjutjärn 
med översmörjning och kantigt lock ersattes 
med boxar av stålgjutgods med runda lock. 

På detta underrede byggdes åt SJ flera olika 
vagntyper: litt 13 med 1 m höga träväggar 
för spannmål, kol, betor och annat massgods, 
litt N3 med 0,265 m höga fasta träväggar 
och lösa rörstolpar för vagnar, maskiner 
och större styckegods samt litt NN3 med rörstolpar 
men utan väggar för plank, massaved 
och timmer. 

På enskilda järnvägar fanns också litt K3 
som liknade N3 men dessutom hade svängel 
för räls, balkar och stolpar och litt L3 med 
höga spjälskrov för träkol. Vissa oljebolag 

SJ godsvagn litt Os nr 21765. 

hade tankvagnar litt Ql2 på detta underrede. 

Museets vagn 
Den vagn som nu kommit till museet byggdes 
1902 av Landskrona Nya Mekaniska Verkstad 
som litt 13 och hade då brunmålat träskrov 
med två luckor på var sida. 
Vagnen hade skruvbroms med en sluten 
bromshytt i ett hörn. Skrovet var utom delen 
närmast bromshytten avlyftbart och hölls av 
T-järn som gick ned i hylsor och konsoler på 
långbalkarna. 
Redan omkring 1910 började SJ prova fällbara 
plåtlämmar av olika slag för att göra 
NN3-vagnarna mera användbara, dels fästa 
med grova gångjärn och fällbara endast utåt, 
dels fästa med korta kättingar och fällbara 
både inåt och utåt. Lämmarnas höjd var då 
0,48-0,75 m och gavlarna raka. 
År 1921 fattades beslutet att bygga om alla 
SJ vagnar litt 13, N3 och NN3 med 0,85 m höga 
plåtväggar och gavlar med råge. För att få 
stadga på lämmarna och kunna lastat ex kol 

till full höjd svetsade man fällbara lämstöd på 
golvets kantbalk. Dessa ombyggnader spreds 
ut över många år och till en början behölls 
bromshytterna. För denns vagntyp infördes 



nytt huvudlittera 0. 

Sedan man 1928 beslutat införa tryckluftbromsning 
i SJ godståg användes skruvbromsen 
bara som parkeringsbroms och de slutna 
hytterna ersattes med ett förstärkt gavelparti 
och en liten öppen plattform över bufferten. 

Museivagnen var en av de sista av SJ egna 
vagnar som blev ombyggd 1935 och gick sedan 
oförändrad till slopningen. På 1940-talet 
byggde SJ på motsvarande sätt om en mängd 
vagnar som övertogs från de då förstatligade 
privatbanorna. 

I takt med att SJ höjde hastigheten i godstågen 
begränsades användningen av korta 
vagnar med glidlager alltmer och 1956 bestämdes 
att de skulle slopas nästa gång de 
kom in på verkstad. En del av Os-vagnarna 
kom dock att bli kvar som tjänstevagnar under 
många år, däribland museivagnen som 
användes i Falköping. 

Liksom de flesta Os-vagnar hade museivagnen blivit ombyggd från någon annan typ, i detta 
fall en spannmålsvagn litt 13. Innan godstågen fick tryckluftsbroms var ungefär var femte vagn 
bemannad med en bromsare, som satt i en liten hytt i vagnens ände. Bilden visar SJ 16295. 

Ockelbobanan -en pigg 101-åring 

År 1870 hade ägarna till bruken Forsbacka, 
Mackmyra, Oslättfors och Högbo under ledning 
av August Lundeberg bildat Forsbacka 
J ernverks AB för att bygga ett modernt bessemerverk 
i Forsbacka, där man bättre kunde 
utnyttja de gamla brukens resurser av träkol 
och malm. 

År 1875, när norra stambanan nått Storvik 
och var under arbete mot Bollnäs, lät Lundeberg 
Claes Adelsköld göra ett förslag till en 
bana Gävle-Ockelbo, som dels skulle underlätta 
träkolstransporterna från järnverkets 
skogar kring Oslättfors och Ockelbo, dels leda 
trafiken från norra delen av Gävleborgs 
län den kortaste vägen till residensstaden och 
dess hamn. 

Eftersom det inte fanns så många andra 
trafikanter längs sträckan, och de styrande i 
Gävle redan var engagerade i Gävle-Dala 
järnväg -som just hade börjat få en stor 
övergångstrafik från stambanan i Storvik 
som man delvis riskerade att förlora till den 
föreslagna banan -kom det att dröja länge 



innan förslaget realiserades. 

Den 15 oktober 1884 öppnades Ockelbobanan 
och hade då ingen egen rullande materiel, 
utan trafiken sköttes på arrende av 
Uppsala-Gävle järnväg som en tid även 
märkte sina loktendrar UPSALA-GEFLEOCKELBO. 
Ockelbobanan var dock ett självständigt 
bolag där UGJ bara ägde 13% av aktierna. 
Aktiemajoriteten kom senare att ligga 
hos Gävleborgs landsting. 

Trafiken mellan Gävle och kuststäderna 
ökade också, och kustsjöfarten minskade. 
När emellertid Ostkustbanan öppnats 1927 
bildade UGJ, GOJ och 0KB sammanslutningen 
Trafikförbundet Uppsala-Norrland, 
och största delen av denna trafik flyttades 
över från GOJ till 0KB. 

Ockelbobanan hade aldrig varit särskilt 
lönsam, och trafiken blev så svag att när SJ år 
1933 övertog UGJ och 0KB, som inte klarade 
krisen i massaindustrin, ansåg SJ att GOJ var 
så nedläggningshotad att det var meningslöst 
att förstatliga den. SJ erbjöd sig dock att tills 
vidare fortsätta sköta trafiken utan att betala 
något arrende. GOJ övertog då för lokaltrafiken 
en av UGJ motorvagnar, nr 203. 

Kommunerna i det inre av Gävleborgs län 
kämpade hårt för att få behålla Ockelbobanan, 
och när fem år senare industrin i Norrland 
åter var stabil, insåg SJ att banan efter 
elektrifiering skulle kunna bli en värdefull kapacitetsökning 
mellan Stockholm och Norrland. 
Den förstatligades därför år 1938, elektrifierades 
1942 och fick kurvorna rätade 
1949 för att medge att vissa genomgående 
snälltåg på norra stambanan drogs över Gävle. 

Ockelbobanan var även under SJ-tiden 
länge en ödemarksidyll som kallades "Murmanskbanan" 
och ansågs vara den farligaste 
bandelen i fråga om älgkollisioner. Åtminstone 
till 1949 fanns här spottkoppar i tredjeklassvagnarna. 

Om rallarens vedermödor vid byggandet av 
GOJ berättade Johan August Mörk i Norrbottens 
Museums årsbok 1972. Här återger vi 
ett manus av framlidne Gottfrid Fröderberg i 
Arbrå, kommunalt verksam politiker, om de 
besvärliga åren på 1930-talet, då banans överlevande 
stod på spel. 



Gävle-Ockelbo järnväg hade inga egna ånglok, men en gång märkte moderbolaget 
Uppsala-Gävlejärnväg sina fendrar med Ockelbo. Tillverkningsfotofrån 1897 (ovan). När SJ 
inte ville överta Ockelbobanan 1933 övertog landstinget den tillsammans med motorvagn 203 
av samma typ som vagn nr 201 på bilden (nedan). 

När vi köpte Gävle-Ockelbo järnväg 

När Ostkustbanan byggdes blev det aktuellt 
för staten att överta vissa enskilda järnvägar 
för att bli ägare till ett sammanhängande 
järnvägsnät längs hela ostkusten. UppsalaGävle 
järnväg ägdes då av ett bolag som officiellt 
kallades Uppsala-Margretehills järnväg, 
och järnvägen Gävle-Ockelbo av ett 
särskilt bolag med samma namn. Margretehill 
var en herrgård 2 km norr om Forsbacka, 
liksom Oslättfors ägd av släkten Lundeberg, 
Kristian och August m fl. Uppsala-Gävle 
trafikerade även Gävle-Ockelbo utan att 
äga den. 

När nu Statens Järnvägar inköpte Uppsala 
-Gävlebanan för att bli ägare av hela 
ostkustbanan vägrade SJ att överta trafiken 
på Gävle-Ockelbobanan. Denna skulle alltså 
nedläggas. Detta satte eld i Västra Hälsinglands 
kommunalgubbar, och braständare var 
som så många gånger förr Lars Olsson i Hof. 
Nu låter jag Arbrå kommunalfullmäktiges 
protokoll tala: 

Den 26 april 1936. Med anledning av beslutade 
indragningen av Gävle-Ockelbo järnväg beslutade 
fullmäktige att göra följande uttalande, 
som skulle tillställas Kungl. Maj:t. "Meddelandet 
om nedläggande av trafiken å Gävle 
-Ockelbo järnväg har inom vår kommun 
väckt allvarliga bekymmer. Då denna trafikled 
är den bästa och nästan enbart använda förbindelseleden 
mellan västra och inre Hälsingland 
å ena sidan och länets residensstad med 
förläggningsort för värnpliktiga och centrallasarett 
å den andra, måste ett nedläggande av 
trafiken å denna järnväg medföra betydande 
svårigheter och fördyrade resekostnader för 
innebyggarna i ovannämnda landsdel vid de 
ofrånkomliga besöken i residensstaden. 

Särskilt ur sjukvårdssynpunkt innebär järnvägens 
nedläggande en stor olägenhet, genom 
att resorna till centrallasarettet med dess specialavdelningar, 
dit sjuka remitteras från såväl 
landstingets odelade lasarett som specialavdelningar, 
bliva längre och dyrbarare. Därtill 
kommer, att med den tendens, som nu gör sig 



gällande i trafikplanläggningar, det finnes anledning 
antaga, att tåg, som ·resande från 
landsbygdsstationerna kunna betjäna sig av, 
icke få omedelbar förbindelse vid tågbyte, 
utan få de resande vänta kortare eller längre 
tid för fortsättningen av resan, vilka olägenheter 
lättare kunna undanröjas vid en järnväg av 
den karaktär Gävle-Ockelbobanan har. 

Vi vilja också påminna om, att särskilt under 
vintertiden befraktas stora godsmängder 
denna väg till det inre Norrland och att förlängd 
väg för dessa varor skulle betyda nya 
bördor för den redan förut missgynnade befolkningen 
i dessa trakter. 

Hänvisande till ovanstående motiveringar få 
vi göra en underdånig men bestämd vädjan, att 
trafiken på ovannämnda järnväg får även i 
fortsättningen utan inskränkning bibehållas." 

Att å kommunens vägnar underteckna denna 
skrivelse utsågos kommunalnämndens 
ordförande Lars Olsson i Hof och kommunalfullmäktiges 
ordförande Gottfrid Fröderberg. 
Den 2 augusti 1936. Föredrogs för fullmäktige 
en skrivelse från länsstyrelsen med förslag att 
Arbrå kommun måtte övertaga ett antal aktier, 
högst 80 stycken, i Gävle Ockelbo järnväg 
till ett pris av ungefär 30:-kronor pr aktie. 
Kommunalnämnden tillstyrkte bifall. Bordläggning 
begärdes, varefter fullmäktige med 11 
röster mot 8 biföll förslaget om bordläggning. 
Den 27 september 1936. Upptogs till behandling 
det bordlagda förslaget om inköp av 80 
aktier i A/B Gävle Ockelbo järnväg. Fullmäktige 
beslutade att inköpa 80 aktier i bemälda 
järnväg under förutsättning att den föreslagna 
planen i huvudsak kan genomföras och att priset 
pr aktie icke överstiger 30:-kronor. 

Sedan övriga kommuner i Västra Hälsing

land uttalat sig för köpet av nödigt antal akti

er samlades ombuden till ett första samman

träde i Bollnäs under landshövding Liibeck. 
Alla hade tillstyrkt köpet, men föreslagit att 
kommunerna skulle teckna efter folkmängden, 
d v s per capita. Då höll jag på att stjälpa 
förslaget då jag yttrade: "Är det inte vanligt 
att man vid sådana här tillfällen går efter 



skattekronor och inte efter folkmängd." 
"Det förslaget har jag väntat på hela tiden", 
sade landshövdingen, och då ingen sade någonting 
däremot klubbfäste han detta förslag. 

Men sedan höll det på att spåra ur. När 
kommunerna skulle konfirmera beslutet, vägrade 
först Bollnäs köping, som hade många 
skattekronor och liten folkmängd och många 
som åkte fritt på järnväg även den längre vägen 
över Storvik, och sedan kröp kommun efter 
kommun ur, så att det återstod bara Gävle, 
Ockelbo och Arbrå. Arbrå blev alltså enda 
Hälsingekommunen. 

Den 30 maj 1937. Till kommunens ombud med 
A/B Gävle-Ockelbo järnväg eller det konsortium, 
som beslutat att inköpa nämnda järnväg, 
valdes f. riksdagsmannen Lars Olsson i 
Hof med nämndeman Jonas Nordin i Hof som 
ersättare. I arvode och reseersättning beslutade 
fullmäktige att anslå för varje gång ett för allt 
15:-kronor. 
Den 10 april 1938. Sedan representanter för 
Gävle stad, Gävleborgs landstings förvaltningsutskott, 
Arbrå kommun m.fl. som aktieägare 
i Gävle-Ockelbo järnvägsaktiebolag 
vid sammanträde den 28/ 5 1937 utsett drätselkammarens 
ordförande i Gävle J.F.Lind och 
civilingeniör Lars Lundeberg till ombud att 
förhandla om statens övertagande av bolagets 
järnväg, ha bemälda ombud lyckats uppnå 
överenskommelse med Kungl.M:t om banans 
försäljning till staten under vissa villkor för ett 
belopp av 50.000:-kronor. Genom att bolaget 
har ett avsevärt belopp i bank, skulle aktieägarna 
vid bolagets trädande i likvidation som 
avses kunna erhålla 25:-kronor pr aktie. Inköpssumman 
var 30:-kronor pr aktie. Dessa 
ombud hemställde nu, att kommunen måtte 
utse ombud till extra stämma i maj och ordinarie 
bolagsstämma i juli samt biträda antagandet 
av det träffade avtalet. Fullmäktige beslutade 
enhälligt godkänna det träffade avtalet 
och vad ombuden i övrigt hemställt. 

Till kommunens ombud vid ovannämnda 

bolagsstämma valdes enhälligt f.riksdagsman 

Lars Olsson i Hof och nämndeman Jonas Nor

din i Hof. 

Därefter återkommer inte frågan i kommunalfullmäktiges 



protokoll men väl i kommunalnämndens. 
Det blev kommunalnämnden 
som i fortsättningen fick övervaka avvecklingen 
av A/B Gävle-Ockelbo järnväg i 
samband med försäljningen till staten och att 
staten fullföljde driften, som den lovat. Och 
detta gick bra. Kommunikationsminister var 
nu Albert Forslund, som börjat som konduktör 
på "Kråkbanan", den smalspåriga järnväg 
som sammanbinder Svärdsjö i Dalarna 
med Norrsundet via Ockelbo, och han var 
personligen mycket intresserad av saken. 

Nu bröt kriget ut, och nu insåg även staten 
den stora betydelse denna bana skulle få. 
Broarna byggdes om och kurvorna rätades 
och en stor del av både person-och lasttrafiken 
överfördes på denna bana och gör så än. 
Både Nordpilen, Bottenviken och Järnten går 
den vägen. Det blir 39 km kortare och endast 
ett uppehåll mellan Bollnäs och Uppsala emot 
tidigare tre, i Storvik, Krylbo och Sala. Tidsvinsten 
blir nästan en timme plus alla minskade 
bankilometer med lasterna. 

Visserligen förlorade vi pengarna på räntan 
under två år enligt Lars Olsson, men i stället 
blev det så mycket billigare för alla resor till 
Gävle lasarett, länsstyrelsen mm, och så kan 
vi känna en viss tillfredsställelse med att ha 
hjälpt till att rädda den bandelen, när den 
stod inför hotet att läggas ned. 

Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang 
nämna en sak i samband med uppgörelsen. 
Bollnäs hade ju gått emot köpet. Lars 
Olsson och jag var i sällskap till något sammanträde 
i Gävle vintern 1938. På samma tåg 
åkte några kommunalmän från Bollnäs. När 
vi steg på Gävletåget i Ockelbo sade Lars 
Olsson till Bollnäsborna: "Va, åker ni den 
här banan. Skall ni inte åka över Krylbo?" 

-rg 

En trådrallare berättar 

Intervju med ledningsmästare Paul "Putte" Ericsson, Gävle 

-Hur länge har du arbetet med elektrifieringen 
vid SJ? 
-Om man räknar bort ett uppehåll för värnplikten 
så blir det 43 år. Jag föddes i Grimstorp 
i Småland och mitt första arbete efter 
skolan var på elektrifieringsförrådet i Nässjö 
1943. Efter ett år blev jag ban-och byggnadsarbetare 



och kom med i arbetslaget på ett av 
montagetågen vid elektrifieringen Östersund 
-Storlien, men räknades fortfarande som 
anställd i Nässjö. 

Jag kom upp till Östersund i sovvagn tillsammans 
med andra sörlänningar vid midnatt 
den 26 juni 1944. Vårt montagetåg stod 
redan på bangården, och vi skulle börja arbetet 
på morgonen, men det var så ljust att vi 
först gick ut och såg på stan. 
-Montagetåg, vad var det för något? 
-Det fanns många olika montagetåg som 
alla utrustades från Nässjö. Vårt var nr 8 som 
drog linorna till kontaktledning, bärlina, 
återledning och strömmatning till stationer 
och banvaktstugor. Före oss hade det gått 
andra montagetåg som rest stolpar, grävt ner 
kablar och monterat utliggare. Vårt tåg bestod 
av elva vagnar, gamla utrangerade finkor 
som målats grå. Två av dem var bostadsvagnar 
för fyra man i varje i tvåvåningssängar, 
och i dom bodde basen och de sju medlemmarna 
i laget. En kallades kockvagnen, 
där bodde kockan och där fanns vedspis och 
matbord. Inuti var de brunmålade med vitt 
tak. 

Sedan fanns det förrådsvagnar, verkstadsvagn, 
materialvagnar, toalettvagn med tvätt 
och trumvagnen som linorna drogs ut från. 

Vi bodde i tåget hela tiden, och där hade vi 
alla tillhörigheter, cyklar, skidor, kläder och 
annat. Det blev en fin sammanhållning och 
anda i laget när vi hade både arbete och fritid 
tillsamman, och alla var i tjugoårsåldern utom 
basen och kockan. Det är svårare i dag 
när alla kommer med egen bil och husvagn 
och portabel TV. 

Den första tiden stod tåget i Östersund på 
spåret närmast sjön. Det var bara några meter 
till vattnet för den som ville bada, men det 
blev bara korta dopp eftersom Storsjön aldrig 
blev riktigt varm. Däremot gjorde vi söndagsutflykter 
med ångbåtarna Thomée och Östersund, 
som hade sin brygga en bit längre norrut 
vid hållplatsen Östersund Västra intill Frösöbron. 

Vi arbetade 7-16 varje vardag, även lördag, 
så man hann inte med några utsvävningar 
på stan, utan det blev mest kortspel och radiolyssnande 
på kvällarna. 

-Kockan var väl en nyckelperson i laget? 



-Visst var hon det, speciellt på den tiden. 
Det var ju kristid med varubrist, ransoneringar 
och surrogat. Vår kocka hette Sigrid Söderström 
och var mamma till en av medlemmarna 
i laget. Hon fick betalt av SJ för städning 
och bäddning, och lagets medlemmar 
betalade henne för matlagning och inköp. Laget 
hade en kassör som kallades matfar och 
samlade in pengar till mathållningen. SJ höll 
oss med filtar och vaddmadrasser. 

Kaffepausen i den trivsamma kockvagnen med vedspis, gardiner och blommor. Från vänster 
Freed, Sigrid Söderström, "Barsebäckarn", Lindberg, Kjel/berg, Lokföraren, Olle Söderström, 
P Ericsson, Holm, Lokeldaren. 

Kockvagnen och liggvagnarna lämnade vi 
kvar på närmaste station under dagarna, 
medan de andra vagnarna var ute på linjen. 
Det gällde för kockan att hålla god kontakt 
med lanthandlarna och bönderna i byarna så 
att vi kunde få vår mat. 

Spisen i kockvagnen var en vanlig svart 
vedspis med ringar, och banmästaren höll oss 
med ved, mest klena pinnar från röjningar efter 
banan. I liggvagnarna höll vi värmen med 
kaminer, och det sista man gjorde innan man 
kröp i säng var att fylla på mer ved. För det 
mesta fanns det glöd kvar på morgnarna, 
men ibland var det svart och utkylt, fastän 
vagnarna var väl isolerade. 

Vi hade elektriskt ljus i vagnarna från en 
motordriven generator, men den var svårstartad 
och vi hade ont om bränsle till den. Därför 
brukade vi försöka sätta vagnarna så att 
vi kunde dra en gummikabel till någon gård 
och få ström där istället. 

-Vad märkte man av krigsförhållandena 
vid Storlienbanan? 

-Det var ju kontroll av alla utsocknes, 
och bortom Duved fick man inte resa utan 
Länsstyrelsens tillstånd. 

Tåg med tyska soldater som skulle hem på 
permission eller till sjukhus kom ibland från 
norska sidan. De fick egentligen inte lämna 
vagnarna, men brukade promenera fram och 

"Barsebäckarn" och Holm arbetar med den nya ovana aluminiumlinan för återledningen. 
Bara nya specialhandskar användes. 

tillbaka på perrongen i Östersund. Officerarna 



hade så mycket medaljer att de såg ut som 
julgranar. 

Alla ånglok var vedeldade och hade stora 
gnistsläckare på skorstenen. Vi fick också olika 
kristidsmaterial att arbeta med. För första 
gången användes här aluminiumlina med stålkärna 
för återledningen, eftersom det inte 
fanns koppar så det räckte. Ingen visste något 
om hur den egentligen skulle skarvas, men vi 
hade blivit ordentligt varnade för att den 
skulle frätas sönder om den kom i beröring 
med koppar. Första veckan använde vi 
skyddsrockar och nytvättade handskar, men 
sedan tog vi det mer naturligt. 

Det var en ny skarvningsmetod också, där 
man trädde in ändarna i ett rör och vred om, 
både för stålkärnan och aluminiumtrådarna. 

Bortom Ånn var det betongstolpar i stället 
för stålstolpar. De var också en kris tidsprodukt 
som inte gick att rikta eller laga om de 
blev skadade. Bergslagsbanan hade samma 
typ med solid tvärsektion, Gävle-Falun hade 
en lättare H-sektion som var ännu ömtåligare. 
Industrispåren från Mörsil till Äggfors 
träsliperi och från Järpen hade trästolpar. 

-Hur gick arbetet till i montagetåg nr 8? 

-Varje morgon hämtades tåget av ett 
ånglok med förare från distriktet. Vi var med 
om många olika loktyper, men den bästa var 
litt E2, ett lätt men starkt lok. Det viktigaste 
var att det måste gå att starta mjukt, så att vi 
kunde rulla ut linorna med rätt spännkraft utan 
några ryck. Det skulle vara 600 kg i kontaktlinan 
och 500 kg i bärlinan. Vi reglerade 
kraften med bromskilar mot lintrummorna 

För att få in återledningen på rätt höjd lyfter man av den övre isolatorn stående på den utfällbara 
sidoplattjormen. Loket skjuter tåget vid infarten till Mattmar. 

och hade kontakt med lokpersonalen genom 
handsignaler från takbryggan. En del förare 
hade svårt att starta utan ryck, särskilt när vi 
en gång hade ett G-lok, och då måste ibland 
basen ta över, för han hade också en del erfarenhet 
som förare. 

Vi arbetade uppe på takbryggorna utan 
några skyddsräcken, och på stationerna promenerade 
vi fram och tillbaka på ledningsbryggorna 
utan att tänka på att vi var sju meter 
över rälsen. 



När vi höll på med stationerna brukade byborna 
komma fram och titta på "aporna" 
som de kallade oss. Både de och vi tyckte att 
en nyelektrifierad station med blanka kopparlinor 
är en vacker syn. 

Äterledningen gav extra besvär eftersom 
den skulle dras mellan utliggarna på stolpar

na, så att vi fick lyfta den övre utliggaren med 
sin isolator vid varje stolpe. 
-Varför hade man återledningen på det 
sättet? 

-Den ström som loket får från kontaktledningen 
måste fortsätta tillbaka till omformarstationen, 
och man vill inte ha den i rälsen. 
Med hjälp av sugtransformatorer som 
sitter i stolparna vid sektionsgränserna ser 
man till att den kommer upp i återledningen, 
och att det går lika mycket ström i den som i 
kontaktledningen fast åt andra hållet. Om 
man sätter återledningen just intill stolpen 
mellan utliggarna tar inverkan av de två 
strömmarna ut varandra just där man har 
grävt ned telefonkabeln mellan spåret och 
stolparna, och man slipper störningar. För att 
inte kabeln skall behöva korsa spåret sätter 

man stolparna på samma sida så mycket som 

möjligt. 

-Hur länge var du på montagetåget? 

-Vi byggde först halva banan färdig till 
Järpen, och den öppnades den 15 februari 
1945. Det var en mycket kall vinter och när vi 
gjorde slutjusteringen i januari mätte vi vid 
Täng minus 40 grader. Idag tillåter inte facket 
att man arbetar ute i sådan kyla, men vi drog 
ner pälsmössan över öronen och jobbade på. 

Själva invigningen blev en besvikelse för 
oss. Montagetåget med ångloket kördes ned 
på ett industrispår vid Äggfors utom synhåll. 
Bara en man satt vid telefonen i Järpen för att 
kunna kalla på oss om det skulle bli något 
problem med ledningarna. Där satt vi kvar 
under hela ceremonin med landshövding och 
SJ-chefer. 

Några veckor tidigare hade vi haft en 
brådskande kvällsutryckning när ett snötyngt 
träd blivit fällt intill banan och rivit ledningen 



vid Krokom, så att trafiken stoppats fast det 
ännu bara var ångdrift. 

Efter Järpen följde jag med laget bara fram 
till Åre, då jag blev inkallad till regementet i 
Eksjö. Jag trivdes inget vidare där, och mina 
uppgifter var att bevaka dels baltflyktingar i 
deras tältläger, dels tågen som passerade Nässjö 
med tyska permittenter och utväxlade ryska 
krigsfångar. Vi lärde oss bara en fras på 
tyska: "Halt oder ich schiesse", men hade instruktioner 
att bara skjuta i nödvärn. 

Efter värnplikten skickades jag med laget 
från montagetåg nr 4 till Roslagsbanan som 
anlitade SJ personal för elektrifieringen 
Kårsta-Rimbo som tyvärr nyligen blivit nermonterad. 
Vår bas Öberg från Storlienbanan 
hade tidigare flyttat ner till SRJ och blivit avfestad 
i Nälden. Nu hjälptes vi åt att göra i 
ordning ett montagetåg med takbryggor på 
smalspåret. Vi byggde med betongstolpar och 
materiel av SJ-typ, fastän Roslagsbanan bara 
hade 1500 volt likström. Rimbo bangård blev 
den enda på banan som hade riktiga ledningsbryggor. 
Annars hade både Stockholm 
Östra, Ösby och andra stationer linbryggor 
för ledningarna. 

Jag var också med om att bygga om ledningarna 
vid Valhallavägen där Djursholmståget 
korsade spårvagnslinje 4. Tidigare hade 

Apan Putte visar sina konster vid en sektions

gränsstolpe. 

man haft samma spänning, 600 volt, men nu 
höjdes spänningen för tåget till 750 volt söder 
om spårvägen och 1500 volt norr om. Några 
år senare höjdes spänningen även på den sista 
biten. 

Efter det var jag på några korta ledningsjobb 
i Skåne, men sedan fick jag ett erbjudande 
om fast tjänst vid elområdet i Östersund, 
som sträckte sig från Bräcke till Storlien 
och hundra meter in på norska sidan. 

Norska järnvägarna elektrifierade aldrig 
till Trondheim utan körde på den tiden jättestora 
ånglok av tyska krigstyper, som var så 
långa att de inte fick plats på vändskivan i 
Storlien utan backade på återresan. 

Efter några år i Östersund fick jag 1949 en 



tjänst i Storlien dit det då ännnu inte fanns 
väg. Hela samhället var beroende av järnvägen 
och till och med hotellet fick sin ström 
från den trefas kraftledning som vi monterat i 

Överst: Montagetågets f avoritlok -vedeldade 
1454 litt E2 i Järpen 1945. Därunder: 
Kockvagnen med en bostadsvagn på var sida i 
Östersund 26 juni 1944. 

Till vänster: I 40° kyla måste man vara bra 
påpälsad, som här ijanuari 1945 i Täng. Från 
vänster Olle Söderström, Lindberg, P Ericsson, 
Helsing, Kjellberg. 

Roslagsbanans montagetåg byggdes på gamla personvagnar. 
Rimbo station var den enda på Roslagsbanan som hade ledningsbryggor av SJ-typ. 

.Inga skyddsräcken på takplattjormen där från vänster arbetar Lindberg med den trådrulle/ ormade 
isolatorn, "Barsebäckarn" med tång och skarvhylsa, Olle Söderström med nötningsskydd 
och Holm vid verktygslådan. Akrobaterna på ledningsbryggan är P Ericsson, Freed och 
Kjell berg. 

toppen av kontaktledningsstolparna. Jag 
bodde då på nedre botten i ett av SJ boställshus. 
Det fanns ingen snöplogning utan man 
fick skotta själv, eller be grannarna om hjälp, 
som en dag när en jättesnödriva blockerade 
min dörr så att jag inte kunde komma ut. 

I Storlien kom jag att känna mig som en 
riktig norrlänning med fjällvandring som 
största fritidsintresse. Jag träffade min blivande 
fru Valmi och vi gifte oss 1950. Sedan 
flyttade vi till Östersund 1953. 

År 1967 sökte jag en tjänst som chef för 
Gävle elområde. Längre söderut ville varken 
jag eller min fru flytta, och när jag nu närmar 
mig pensioneringen hoppas jag framför allt 
att jag skall ha tid och ork att vandra mer i 
Jämtlandsfjällen. 

-Vilka är de största skillnaderna mellan 
dagens och din ungdoms "trådrallare"? 

-Man har ju mycket mer maskinutrustning 
idag, och många arbeten går enklare och 
snabbare genom det. Jag har just arbetat med 
en metod att flytta tunga omformarvagnar till 
sidospår utan att behöva lägga in tillfälliga 
växlar. Med de motoriserade domkrafter som 
hjälpvagnarna är utrustade med idag, kan 
man klara det på en kvart i stället för på några 



dagar. 

Men när det är snöstorm och busväder är 
inte alltid de moderna hjälpmedlen till så stor 
nytta. Det är också problem idag med att ingen 
vill övernatta i arbetstågen utan alla vill bo 
på hotell eller i egen husvagn om det inte går 
att komma hem på kvällen. 

Erik Sundström 

Vedtrafiken i Stockholmsområdet på 1940-talet 

Jag vet ganska precis hur det kom sig att järnvägar 
blev mitt stora fritidsintresse. Det var 
under det sista krigsåret 1945 och jag var tolv 
år. Jag kom från en järnvägsfamilj, min farfar 
hade varit vid SJ brobyggnadsavdelning, 
min far vid kommunikationsdepartementet 
och min farbror vid den smalspåriga Nordmark-
Klarälvens järnväg i Värmland. Min 
morfar hade varit rallare i sin ungdom, men 
det visste jag inte då. 

Hemma fanns det därför en hel del av SJ 
instruktionsböcker som jag naturligtvis hade 
läst, men egentligen tyckte jag väl att flyg och 
bilar var lika roligt. 

En dag kom jag i diskussion med en klasskamrat 
om vad SJ godsvagn typ O var för något. 
Smågrisvagn i två våningar sade jag, 
vagn med stolpar och plåtlämmar sade han, 
så hade han läst i Teknik för Alla. 

Det fanns bara ett sätt att lösa tvisten, jag 
cyklade iväg till närmaste järnvägsstation 
med papper och penna, och kunde snabbt 
konstatera att hela systemet av litterabeteckningar 
hade ändrats sedan min farfars tid. 

Jag bodde i en av Stockholms västra förorter 
och närmaste station var Ulvsunda på 
godsbanan Sundbyberg-Ulvsunda. Där upptäckte 
jag att det fanns en fantastiskt brokig 
samling vagnar, mycket mer än både hobbytidningar 
och farfars böcker beskrev. Det 
fanns vagnar med konstiga signaturer, vagnar 
med tillfällig SJ-märkning, bangårdsvagnar 
som inte skulle ha fått lämna Alvesta och privatbanevagnar 
som blivit så slarvigt ommärkta 
att man kunde läsa den gamla märkningen 
under flagande kristidsmålarfärg. 

Det blev mycket anteckningar och intresset 
var väckt. Snart cyklade jag varje söndag en 



runda på några mil till olika stationer i Stockholmsområdet 
för att se om det fanns något 
intressant. In på bangårdarna fick jag ju inte 
gå, men i hamnarna och på frilastspår gick 
det lätt att titta efter tillverkarskyltar och 
övermålade nummer. Favoritplatserna var 
ändå vedlossningsspåren, där den största variationen 
av vagnar fanns. 

Varje natt kom flera vedtåg till Tomteboda, 
mest från Norrland. De delades upp och 
kördes med ångväxellok ut till ett tjugotal 
spår i Stockholmsområdet. Där lastades veden 
om till hästskjutsar som körde ut den till 
de enorma vedtravar som Bränslekommissionen 
hade på alla öppna platser och gator som 
var tillräckligt breda. Veden var uppsågad i 
meterlängder redan på avsändningsstationen, 
och vedtravarna var oerhört populära som 
lekplatser för oss barn. Om man drog fram 
några vedträn i mellanrummet mellan två travar 
fick man en bekväm trappa upp till toppen, 
eller en mysig koja med tak. Dessutom 
bodde det råttor stora som katter i vedtravarna. 

På hösten gick leveranser till husen av vedransonen, 
och mannen med den elektriska 
vedkapen sågade upp veden i 35 cm bitar sedan 
han ersatt husets säkringar med solida 
svarvade mässingpluggar. 

SJ vagnpark var hösten 1945 mycket hårt 

ansträngd. Tiotusentals vagnar gick i vedtrafiken, 
och den rapporterade vagnbristen var 
många tusen vagnar. I vedtågen gick därför 
nästan allt som kunde rulla. 

I slutet av 1930-talet hade SJ skrotat alla sina 
småbäriga 1800-talsvagnar och inte köpt 
så många nya. Under kriget gick det inte ens 
att få tag i stålbalkar för att bygga nya i den 
takt de behövdes. Privatbanorna hade emellertid 
behållit en hel del gammalt, särskilt i 
Sydsverige där bettrafiken på senhösten krävde 
en mängd vagnar som stod uppställda resten 
av året. Dessa banor hade nu blivit förstatligade 
och de gamla betvagnarna dök upp 
i vedtågen trots att de knappast passade att 
köra ved i, eftersom de hade knappt meterhöga 
väggar och inga stolpar. 

De bästa bland dem hade fått SJ-nummer, 
de småbäriga behöll sitt privatbanenummer 
kompletterat med en svart masonitebit med 



text "Tillhör SJ". De värst rostskadade blev 
nedklassade till småbäriga och fick gamla axlar. 

Med hjälp av kartan och uppslagsboken 
kunde jag lista ut vad sådana exotiska signaturer 
som TRJ, LaKJ och SOEJ betydde 
(Trelleborg-Rydsgård, Landskrona-Kävlinge 
och Sölvesborg-Olofström-Älmhult). 

SJ hyrde också in en mängd vagnar från 
MOJ (Malmö-Genarp) som avvecklade hela 
sin godstrafik, från Svenska Sockerbolaget 
som hade hundratals vagnar inregistrerade 
som privatvagnar hos de lokala banorna intill 
sockerbruken, och från banor som just i krigets 
slutskede såg sin malmtrafik minska som 
TGOJ och GFJ · (Grängesberg-Oxelösund 
och Gruvgården - Fors). Deras vagnar fick en 
omålad masonitebit med svarta bokstäver SJ 
spikad över den gamla vagnsignaturen, med 
resten av numret synligt. Bland dem fanns 
treaxliga malmvagnar med låga träväggar så 
att veden måste hållas på plats med plankbitar 
och ståltråd. Det fanns malmvagnar med 
snedlutande plåtväggar så att veden inte kunde 
travas stabilt och utan luckor så att man 
måste kasta veden upp över kanten. Till och 
med malmvagnar från Riksgränsbanan dök 
upp med vedlast ibland. 

Toppen bland vedvagnar var "kinesvagnarna" 
litt lbr, stora boggivagnar med plåtväggar, 
byggda i Belgien på 1930-talet för en 
kinesisk bana som genom inbördeskrig och 
invasion inte kunnat fullfölja köpet. Just vid 
krigsutbrottet lyckades SJ och den stora privatbanegruppen 
GDG köpa flera hundra av 
dem, och de kom nu väl till pass, försedda 
med ett högt spjälskrov ovanför plåtväggarna. 
Andra uppskattade vagnar i vedtrafiken 
var de stora svarta träkolsvagnarna som nog 
ofta lastades tyngre än tillåtet. Ett tag dök det 
till och med upp en hel serie vagnar som 
Svenska Järnvägsverkstäderna byggt åt Polska 
Statsbanorna men inte levererat. De hade 
en påspikad skylt "Får ej lämna Sverige". 

Bara på den korta Ulvsundabanans tre km 
fanns det fyra vedspår, vid Ulvsundasjön, 
Ranhammar, Archimedesfabriken och Bällstaån. 
Den trafikerades då ännu av Västeråsbanan 
SWB som kom med vedeldade ånglok 
från Sundbyberg. Ibland var det växellok, 
ibland förortstågens lok, men de hade alltid 
en svartmålad tendervagn med ved. Den hade 
fått fotsteg och handtag så att en vedlämpare 



kunde åka med. Till varje lok hörde två tendervagnar 
som användes växelvis. 

Andra vedspår fanns i alla Stockholms 
hamnar, eftersom kustsjöfarten låg nere genom 
minfaran, i Sundbyberg, Solna, Albano, 
Liljeholmen, Slakthuset, Västberga, Skanstull, 
Stockholm S etc. Till och med Stockholm 
C hade vedspår längs Klara Strand, där 
man gjort hål i staketet och dragit ut spår på 
gatumark, ett norr och ett söder om Lokstallsbron 
som förband Klara Strand med 
Torsgatan. 

Redan hösten 1946 kom sjötrafiken igång 
igen, så att hamnarna fylldes med annan järnvägstrafik. 
Vedtrafiken minskade snabbt när 
hela Stockholm ställdes om för oljeeldning. 
Behovet av oljetankvagnar blev istället så 
stort att man inte hann med att nybygga vagnar. 
Man monterade då tillfälliga oljecisterner 
på vagnar som gått i vedtrafik, mest på de 
10 m långa flatvagnarna litt Or, liksom till 
och med de långa treaxliga litt Sa. Det var betecknande' 
att "kinesvagnarna" fick spjälskrovet 
borttaget och stora oljetankar inlagda 
på träsadlar. A vtappningsrören kom man åt 
genom utskurna hål i plåtväggarna. 

Ännu några år senare, när Christian 

Ohlsson byggt ikapp behovet av tankvagnar, Vad blev det av min kamrat som läste Tekfick 
"kinesvagnarna" på nytt ett förhöjt nik för Alla? Han blev museiman i Skåne, 
träskrov men denna gång tätt, och flyttades men så vitt jag vet utan anknytning till järntill 
kokstrafiken till Domnarvet från Gävle vägar. 
och Stockholm. 

"Kinesvagnarna" titt lbr var välkomna i krigsårens vedtrafik sedan de försetts med extra 
spjälskrov av trä. Vagntypen var amerikainspirerad, med glidlager, Westinghouse-broms och 
en krusidullig bromsratt på gaveln. Träkolsvagnarna i bakgrunden fraktade också mycket ved. 

bestämmer takten 
ivårtrafik 

13 milioner kbm ved = 3 6 2 0 0 0 vagnar 

skall transporterasmed järnvägdennabränslesäsong. 
Det är större kvantitet än någonsin 
förut och kräver särskilda krafttag. 
Veden måste fram för att hålla igång fabrikerna 
och värma våra bostäder. Annat gods 
får stå tillbaka. 
Lasta och lossa snabbt -låt vagnarna rulla. 

Minst tjugufem vedtåg pr dag 



måste köras enbart från Norrland söderut 
och många tomtåg tillbaka -förutom ved

och torvtransporterna i södra Sverige. Det 
blir brist på lok för persontrafiken. 
Begränsningar i resemöjligheterna hela vin

tern och sommaren kan inte undvikas. 

Tag hänsyn till detta -undersök resemöj

ligheterna -ordna resan därefter. Rådfrå

ga stationer och resebyråer.

Samarbete till samhällsnytta 

STATENS JÄRNVÄGAR 

Annons om vedtrafiken, ur Teknik för Alla nr 2/3 1945. 

Nils Nilstam 

Xl-3015 och X15 
några steg i snabbtågsutvecklingen i Sverige. 

En personlig reflexion. 

Den 22 aug 1975 borde lyckan varit fullständig. 
Då hände det sig nämligen att provtåget 
X15 på sträckan Töreboda-Finnerödja uppnådde 
hastigheten 238 km/h. Svenskt hastighetsrekord 
på järnväg är väl en pojkdröm 
som det är få förunnat att få uppleva. Märkligt 
nog kände jag ingen större upphetsning 
över det inträffade och såg mig själv, när tårtorna 
senare avnjöts, nästan som en förrädare 
mot det stora saken. Kanske var det besvikelsen 
över de futtiga km/h som felades, kanske 
trodde jag att detta ändå bara var början 
när vi väl kommit igång. Nej, med några års 
distans till händelsen tror jag att min brist på 
entusiasm berodde på att jag hade ansvaret 
för korglutningssystemet eller bankningen 
som det stundom också kallas. 

Medan alla andra i förtjust, nästan barnslig, 
förväntan betraktade hastighetsmätarnålens 
pendling strax under 240-strecket, begrundade 
jag något dyster den gamla barnvisan 
om "mormors lilla kråka".Vagnskorgens 



uppfattning om gott uppförande sammanföll 
på intet vis med min egen. 

När fordonet framfördes i dessa hastigheter 
på -som det något märkligt brukar uttryckas 
-"befintligt spår" hängde helt enkelt 
inte korglutningen med, vilket däremot 
boggierna gjorde. Boggiteknologin var då steget 
före korglutningsteknologin och de låga 
spårkrafterna försäkrade att fordonet hela tiden 
framfördes på "befintligt spår". Någon 
risk för att "slinta ner i diket" fanns inte. 
Korglutningen till trots så hade den svenska 
snabbtågsteknologin år 1975 tagit ett stort 
steg framåt. Visserligen återstod några steg 
ytterligare innan tid och teknik ansågs mogen 
för allvarligare snab btågsfunderingar. 

Vad hade föregått denna händelse? Vad 
hände sedan? Och framför allt, varför? 

För det första, och det är min personliga 
uppfattning, har en enstaka fortkörning, vare 
sig det är X15 i 240 km/h, ICE i 320 km/h eller 
TGV i 380 km/h, litet värde, om ens något, 
förutom att kittla deltagarnas mera primitiva 
"fartnerver". Problemet är inte att vid 
något speciellt tillfälle under kontrollerade 
förhållanden köra extra fort, utan att i persontrafik 
med bibehållen säkerhet och komfort 
köra tillräckligt fort. Tillräckligt fort för 
att motivera den ökade investering som den 
högre hastigheten i sig medför. Länder som 
Japan, Frankrike och Tyskland har valt att 
satsa på imponerande hastigheter till imponerande 
kostnader, medan andra satsat på 
måttliga hastigheter till måttliga kostnader. 

Den senare målinriktningen, där det nuvarande 
linjenätet utnyttjas i huvudsak oförändrat, 
ställer höga krav på fordonet. Det är 
måhända fordonstekniskt väl så svårt att köra 
Stockholm-Göteborg i 200 km/h eller 
Järna-Nyköping i 130 km/h med god komfort 
som att köra Paris-Lyan i 270 km/h. 

Redan 1969 kom SJs höghastighetsutredning 
fram till den svenska målinriktningen, 
även om ambitionsnivån i ljuset av senare erfarenheter 
-icke minst med X15 -numera 
sänkts en del. Denna målsättning är (idag) vä

Figur 1 

sentligen att kunna köra 30-40% fortare på 



nuvarande bannät utan att säkerhet, spårkrafter 
eller komfort blir sämre än på lokdragna 
tåg i 130 km/h. Därtill är kravet att 
min driftsdistans mellan hjulsvarvning pga 
flänsslitage skall vara 200.000 km. Dessa krav 
har i hög grad format snabbtågsutvecklingen 
i Sverige och då framför allt Xl5-projektets 
olika faser, med utvecklingen koncentrerad 
till boggi-och korglutningsteknologin. 

Det hela började, om än lite trevande, redan 
1969-70 med Xl-3015. I detta fall var 
det dock inte frågan om någon ny boggiutveckling, 
beräkningsmetodiken var ännu inte 
tillräckligt bra, utan om att utveckla ett "enkelt" 
korglutningssystem. 

Ombyggnaden av XI-sättet 3015 inskränkte 
sig i princip till att växla upp drivboggierna, 
samt att förse vagnskorgarna med luftbälgar 
och ett enkelt styrsystem för korglutningen. 
Genom att pumpa in luft i bälgarna på 
ena sidan och släppa ut den på den andra lutades 
korgen. Luftflödena reglerades av en 
on/off-ventil vid bälgarna och ventilerna i sin 
tur styrdes med hjälp av en accelerometer i 
korgen. Ökade sidoaccelerationen i korgen så 
pytsade ventilerna in/ur luft i/ur bälgarna 
tills accelerometersignalen blev bra igen varje 
fall var det tänkt så. 

Och visst var systemet tilltalande i sin enkelhet 
men dess prestanda var i motsvarande 
grad otillräckliga. Det var framför allt svårt 
att få en snabb och noggrann styrning av lutningen, 
utan överslängar. Dessutom så konsumerade 
lutningsrörelsen så mycket luft att 
kompressorkapaciteten inte räckte till i högre 

Figur 2 

hastigheter på kurviga banor. I provprogrammen 
måste små "pustpauser" planeras in. 

Jag tror att Xl-3015-projektet led av att 
den ekonomiska och konstruktiva ram man 
arbetade utifrån från början begränsade de 
konstruktiva möjligheterna mycket starkt. 
När X15-projektet startades några år senare 
gavs däremot helt andra förutsättningar. 
Man tillät konstruktörerna betydligt friare 
tyglar och konstruktionen kunde göras mera 
förutsättningslöst. Man konstruerade så att 
säga utifrån en satt målsättning, inte inifrån 
en redan existerande konstruktion. 



Till skillnad från t ex det engelska APT, så 
koncentrerade man sig i Xl5-fallet helt på de 
snabbtågsspecifika teknikdelarna och utnyttjade 
så långt möjligt beprövad teknik för övrigt. 
Till detta fick motorvagnstågen Xl och 
X5 ( = Xl 5) lämna sina bidrag. Traktionsutrustning 
och drivboggier, uppväxlade till 200 
km/h, var i stort sett samma som på Xl, 
medan vagnskorgarna kom från X5. Även 
om korgarna hade några år på nacken (från 
1948) så var de, med sin gedigna uppbyggnad 
och tämligen goda aerodynamiska utformning, 
utmärkta för ändamålet. Att traktionsutrustningen 
skulle bygga på tyristorteknik 
var självklart och det naturliga valet blev då 
XI-utrustningen. 

Även om X15 bestod av tre vagnar, varav 
de två ändvagnarna drivna, så var det i huvudsak 
till mellanvagnen som utvecklingsinsatserna 
koncentrerades. Man kan säga att 
boggierna utvecklades i två och korglutningssystemet 
i tre steg. Fast ett tag trodde vi oss 
fått BINGO direkt. Första provturen visade 
nämligen extremt goda gångegenskaper. Ovationerna 
var högljudda och tårtor hägrade 
alltunder det att vår främste expert tvivlande 
betraktade ömsom hastighetsmätaren, öm

som kronometern och ömsom kontaktled

ningsstolparna. Med ett nyktert konstateran

de att hastighetsmätaren visade 100% för 

mycket återställde han ordningen och förank

rade definitivt tårtorna i det abstraktas värld. 

Även korglutningssystemet spelade oss inledningsvis, 
och för den delen även fortsättningsvis, 
små spratt. Så t ex knixade, pga en 
felkoppling i luftsystemet, ena vagnskorgen 
lite kokett ett par grader åt vänster var gång 
man blåste i signalhornet. Effekten av denna, 
i och för sig charmiga, lilla egenhet var speciellt 
intressant vid ingång i högerkurvor. 

Nåväl, när det gäller boggiutvecklingen är 
denna ett bra exempel på hur samspelet mellan 
beräkning, konstruktion och prov i en lagom 
omfattande iterativ process snabbt kan 



leda till en ny fungerande konstruktion. 

Man kan säga att, givet det steg som introduktionen 
av gummichevronelement vid lagerboxarna 
på XI, Rc m fl i sig innebar, utvecklingen 
av den "mjuka radialstyrande 
boggin" (figur 3) väsentligen togs i två steg, 
Xl5-l (1975) och Xl5-2 (1977). Därmed hade 
målsättningen med avseende på spårkrafter 
och hjulflänsslitage uppfyllts med marginal. 

Att tala om att utvecklingen av korglutningssystemet 
på liknande sätt gått från klarhet 
till klarhet vore en lätt överdrift. För den 
antropologiskt intresserade läsaren kan man 
möjligen säga att Xl-3015, Xl5-l och Xl5-2 
står i relation till Xl5-3 och X2 såsom Australopitecus 
Robustus, Australopitecus Africanus 
och Homo Sapiens Neanderthalensis till 
Homo Sapiens Cromagnon och oss, dvs visserligen 
ett steg framåt från föregående species 
men snett åt sidan -dead end, eller? (figur 
4) 

På XI 5-1 utnyttjades fortfarande luftfjädrar 
för korglutningen (figur 5) och även om 
förbättringarna från Xl-3015 var avsevärda 
så nåddes snart taket för vad ett korglutningssystem 
baserat på pneumatik kunde prestera. 
Förbättringarna gentemot Xl-3015 låg framför 
allt i en snabbre reglering genom bl a flera 
ventilsteg, s k steglinearisering, större lutningsvinkel 
samt högre kompressorkapacitet. 
Referenssignalen togs ifrån en accelerometer i 
tågsättets ledande boggi. 

Grovt sett kan skillnaderna i de båda pneumatiska 
systemen sammanfattas i nedanstående 
tabell: 

Xl-3015 XlS-1 

Korgplacerad Boggiplacerad 

accelerometer accelerometer 

ON/OFF Steglinearise-Snabbare och 
styrning rad styrning noggrannare 
(3 steg) reglering 

Högre systemtryck 

ca 4° lutning ca 7° lutning Högre teoretisk 
hastighet 

Högre kom-Färre 



pressorpustpauser 
kapacitet 

Det är kanske alltför lätt att, i efterklokhetens 
tecken, döma ut pneumatiken och fråga 
sig varför man inte satsade på hydraulik från 
början. I rättvisans namn vill jag därför påpeka 
att år 1973, när Xl5 projekterades, vi i 
Sverige lika lite som någon annanstans visste 
speciellt mycket om sambandet mellan ett 
fordons beteende i högre hastigheter på "befintligt 
spår" och den subjektiva komfortkänslan. 
Det s k Wz-talet (Ride Index) ger 
ungefär lika mycket information om komforten 
i dessa specifika sammanhang som ett 
dB(A)-värde skulle belysa kvaliteten i Beethovens 
nionde symfoni. 

Det var först efter proven 1975 (Xl5-l) 
samt komfortproven 1979 (Xl5-2) som vi så 
smått började förstå lite av denna problematik. 
Jag tror till och med att SJ och ASEA var 
något av pionjärer även internationellt sett i 
detta sammanhang. 

Det var nog snarare pneumatiksystemets 
dynamiska egenskaper, vilka speciellt gav sig 
till känna i högre hastigheter på sämre spår, 
än dess långsamhet vid ingång i kurva som 
gjorde att pneumatiken fick överges. För hastigheter 
högre än ca 20% över normal krävs 
ett snabbare lutningssystem. 

På Xl5-2 (mellanvagnen) infördes hydraulisk 
styrning av lutningsrörelsen. Även "upphängningen" 
av den lutbara vaggbalken relativt 
boggin skedde med hjälp av ett hydraulsystem 
-hydrostatisk lagring (figur 5). Med 
denna "upphängning" uppnåddes dels att 

AF~lCANu~ 

X\S·'2.. L 
Running-direction 
Bogie with stift wheelset steering 
-direction 
Bogie with radial steering of 
wheelsets 

Figur 3 
korgens teoretiska vridningspunkt förhöll sig 
någorlunda stilla och dels att kraft/effektbehovet 
för själva servosystemet var lågt. Priset 
var dock en ökad komplexitet och därmed 
minskad tillförlitlighet samt svåra tätningsproblem 



vid de hydrostatiska lagren. 
Hydrauloljekonsumtionen var stundtals betydande. 

På XI 5-2 användes samma princip för ledvärdesbildningen 
(referenssignalen) som hade 
utprovats under X15-I-fasen. Det var därför 
framför allt styr-och övervakningssystemen 
som testades på XI 5-2. 

De lutningstekniska prestanda som uppnåddes 
med XI 5-2 var så goda att vi i nästa 
steg, XI5-3 (1982), endast behövde förenkla 
"upphängningen" av vaggbalken. Genom att 
hänga den övre vaggbalken vid boggin i pendellänkar 
(figur 5) slapp vi ifrån den i och för 
sig fungerande men betydligt mera komplicerade 
hydrostatlagringen. 

En nödvändig, om än inte tillräcklig, förutsättning 
för ett tåg (el) i allmänhet och ett 
"bankande" snabbtåg i synnerhet är att 
strömavtagaren väsentligen befinner sig under 
kontaktledningen. Lutas vagnskorgen utåt 
så bör strömavtagaren i motsvarande grad 
lutas inåt och vice versa. 

Figur 4 
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Den grundläggande principen att styra 
strömavtagaren har hela tiden varit densamma. 
Genom att placera avtagaren på en "släde" 
kunde den röra sig i sidled relativt taket. 
Genom ett länkarrangemang till boggiramen 
hölls den i läge under kontaktledningen. 
Även om principen varit densamma, så har med 
varierande framgång -länkarrangemanget 
varierats. De på ett tidigt stadium använda 
wirarna hade stundtals benägenheten 
att gå itu, varvid strömavtagaren inte lä!lgre 
väsentligen befann sig under kontaktledningen. 
Problematiken med strömavtagarstyrningen 
blir i ett X2-tågsätt med drivenheter 
(utan korglutning) inte längre aktuell. 

I och med X15-3-fasen kan man säga att 
principerna för ett framtida snabbtåg med 
korglutning fastlagts. Självfallet kan ytterligare 
förbättringar, framför allt med avseende 
på övervakningssystem (självdiagnostik) och 
tillförlitlighet göras, men det är då frågan om 
förbättringar inom numera beprövade ramar 
snarare än nya, oprövade konstruktionslösningar. 

Vägen från Xl-3015 till X2 kan schematiskt 
beskrivas som i figur 6. Den procentuella 
hastighetsökningen relativt dagens expresståg 
avser inte vad fordonet kan prestera utan vad 
fordonet, enligt min egen subjektiva uppfattning, 
kan köra med bra komfort. 

Figuren antyder trots allt att även korglutningssystemet, 
inte bara boggiteknologin, har 
utvecklats kraftigt från Xl-3015. Den antropologiska 
parallellen till trots så är det måhända 
inte rättvist att se faserna 3015, X15-1 
och X15-2 som "dead ends". I varje ny fas 
har erfarenheterna från den föregående varit 
betydelsefulla och kanske är det till och med 
så att Xl-3015 och X15-1 var nödvändiga steg 
(krokiga eller ej) i utvecklingsprocessen. Från 
1969/70 har såväl teknologi, beräkningsmetoder 
som det psykologiska klimatet avseende 
snabbtåg förändrats och är kanske nu för första 
gången i fas med varandra. Det hade inte 
varit så om man inte vågat satsa på Xl-3015 
och X15(-1) en gång i tiden och definitivt inte 
om man givit upp inför de problem som då 
dök upp. 

Lars Olov Karlsson 

Järnvägsmuseum under 1985 



Järnvägsmuseum, eller Sveriges Järnvägsmuseum 
som det numera kallas, hade ett gott år 
1985. Antalet besökare ökade från 17.923 år 
1984 till 23.929 år 1985. Det är en ökning på 
hela 34 procent, vilket måste anses vara tillfredsställande 
då flertalet andra svenska museer 
kunde notera en minskning. Anledningen 
till ökningen är en kombination av bättre 
marknadsföring, ökad annonsering, längre 
öppethållande under sommaren och inte 
minst olika former av aktiviteter. 

Satsningen på att öka antalet besökare har 
tyvärr gått ut över viss annan verksamhet. 
Det har främst drabbat den "inre" verksamheten, 
bl a svarande på brev med historiska 
frågor och hantering av bilder, föremål och 
trycksaker i arkiv och bibliotek. 

Utställningen har i stort sett varit oförändrad 
mot tidigare år. Nytt för året har varit att 
vi börjat sälja glass (en bra affär sommartid!) 
och att det funnits servering i restaurangvagnen 
under vissa tider. Den sista satsningen 
har dock inte varit någon ekonomisk framgång. 
Men många besökare har uppskattat 
möjligheten att kunna dricka gott kaffe och 
äta färskt bröd, så försäljningen och serveringen 
kommer att fortsätta i någon form under 
1986. 

Rälsbusskörning förekom under lördagar 
och söndagar i juni och augusti, samt 
måndag-fredag under juli. Problemet att få 
tag i intresserade och kunniga förare har varit 
stort, men det lyckades i alla fall att ordna 
trafik alla dagar som planerats. Endast någon 
enstaka tur fick ställas in på grund av tekniskt 
problem. Resandefrekvensen har varit relativt 
dålig, då vi inte vågat gå ut och annonsera 
trafiken. Det är i första hand Yols 626 som 
varit i bruk, men även Y6 1109 och Y7 1247 
har varit igång. 

Personal 
Car-Axel Alrenius avgick som museichef den 
10 februari 1985 efter 15 år vid rodret. CarlAxel 
lotsade Järnvägsmuseum genom "de 
mörka åren" i SJs historia och lyckades inte 
bara få museet att leva vidare, utan kunde till 
och med utvidga det med nya fordon och föremål. 
Carl-Axel arbetar nu inom SJs marknadsregion 
i Gävle. 

Som ny museichef kom den 11 februari 
Lars Olov Karlsson, som tidigare var på SJs 
centrala informations-och PR-avdelning i 



Stockholm, under vilken ju f ö Järnvägsmuseum 
också lyder. 

Den andre fast anställde på museet under 
året var Kjell Paten. I övrigt måste verksamheten 
klaras med deltidsanställd och tillfälligt 
anställd personal. Under årets allra sista dagar 
kunde dock Anneli Oredsson också anställas 
fast efter att tidigare ha arbetat som 
arvodist sedan maj månad. En ökning från 
två till tre fast anställda kan tyckas göra stor 
skillnad, hela 50 procent, men det är ändå alldeles 
för lite. Som redan tidigare nämnts 
finns det ingen möjlighet att hinna med alla 
de uppgifter som finns på ett museum. 

SJ Z 9 kom till museet under året. 

Nytt till samlingarna 

En hel del smått och gott har tillförts de redan 
tidigare omfattande samlingarna. Nytt är bl a 
världens första motorvagn med hydrostatisk 
kraftöverföring, Y7 1247, som för egen maskin 
anlände till Gävle i maj. Denna motorvagn 
är byggd i Eksjö 1959 och blev för några 
år sedan ombyggd med hydrostatisk kraftöverföring 
av Volvo Flygmotor och SJ. Den 
har varit stationerad i Kristinehamn och har 
gått som provvagn i ordinarie trafik. Många 
tror att detta med hydrostatdrift är framtidens 
melodi. Blir det så är ju Y7 1247 ett 
epokgörande fordon. Blir det inte så kan den 
tills vidare gå i trafik mellan Gävle och museet 
och kan sedari tjäna som reservdelsförråd 
till vår Y6-buss. 

För länge sedan avställdes lokomotorn Z 9 
för Järnvägsmuseums räkning vid Gävle 
driftverkstad. Lokomotorn har under året 
"hemförts" och är komplett, men i stort behov 
av en total renovering. Korgens plåtar 
uppvisar flera stora rosthål! När denna upprustning 
kan ske är f n inte möjligt att säga. 

En Z3-lokomotor nr 284, har ersatt den tidigare 
lokomotorn av samma typ, 282, som 
nu tjänstgör som "skylt" vid Scandic Motor 
Hotell i Gävle. 

Ångloket B4 1513, f d Uppsala-Gävle 
järnvägs lok 32, har överförts till Järnvägsmuseum 
från beredskapsloksparken, men 
kommer inte till Gävle förrän under 1986 och 
får då behandlas i nästa årsskrift. 



En rad gods-och tjänstevagnar har också 
överförts till museet, en del av dem finns nu 
på området, andra kvarstår på andra håll. Se 
den separata listan. 

Av mindre föremål kan nämnas en rad fotografier, 
inte minst från museets egen personal 
som dokumenterat nedläggningshotade 
( och senare nedlagda) båndelar som BoråsUlricehamn-
Falköping och Arvika-Mellerud. 

Stationära tillskott till samlingarna är den 
lilla hållplatskuren från Plate hållplats (på 
linjen Falköping-Ulricehamn) komplett 
med skylt och "plåtstins", samt hela lastkajen 
i sten från Trädets station (på samma ba

Lossning av Plate hål/platskur den 7 november 1985. 

P/ate hållplats år 1980. 

na). Av dessa har hållplatskuren kommit på 
plats under 1986, medan stenkajen kommer 
att vila i bitar tills dess slutgiltiga placering 
kan bestämmas. 

Många andra mindre och större saker har 
också kommit till museet, men vi kan inte 
räkna upp dem alla här. Några beskrivs under 
rubriken Händelser nedan. Museet är alltid 
tacksamt för små som stora gåvor, allt från 
ett fotografi eller biljett till ett lok eller stationshus. 

Samarbete 
Sveriges Järnvägsmuseum har under året, så 
långt resurserna tillåtit det, samarbetat med 
flera organisationer. Bland dem kan nämnas 
Gävles nya turist och konferens AB, Gävle 
KonTur, som gjort mycket för att marknadsföra 
museet både i och Qtom Gävle. Inom 
Gävle har vi också haft ett gott samarbete 
med flera hotell som givit sina gäster möjlighet 
att besöka museet till en låg kostnad. 
Järnvägsmuseum och dess personal har 
också tagit aktiv del i Svenska Museiföreningens 
verksamhet, främst i det s k SAMDOKprojektet 
(samtidsdokumentation, där vi i 
samarbete med Murbergets Museum i Härnösand 
dokumenterat timmertransporter) och i 
den internationella föreningen för transportmuseer, 
IATM. Järnvägsmuseum är också 
medlem i Järnvägshistoriska Riksförbundet. 



Därutöver har Järnvägsmuseum haft ett 
gott samarbete med många klubbar inom 
järnvägshobbyn. Intimast har förbindelserna 
kanske varit med den nybildade Gävle Modelljärnvägsklubb. 
Men även andra samarbeten 
har förekommit, som t ex med Svenska 
Järnvägsklubbens Gävleavdelning (som numera 
har sina möten i museet), Gefle Dala 
Järnvägs museiförening och Ostkustbanans 
Vänner som renoverar vagnar och lok åt oss. 

Händelser 
Under ett museiår händer det mycket. I det 
följande ska jag försöka ge en glimt av allt 
som hänt, i ungefärlig kronologisk ordning: 
Ta detta som exempel, mycket mer har hänt. 
I mars installerades en stereoanläggning i 
fyra av museets rum. Ur högtalarna ström

mar mestadels ljuva ånglokstoner, ibland avlösta 
av amerikansk countrymusik med järnvägsanknytning. 
Överraskningseffekten är 
stor hos besökarna när de plötsligt hör ett 
ånglok vissla! Den 23 mars hade Svenska 
Spårvägssällskapet sitt årsmöte i Gävle och 
besökte museet under en busstur runt staden. 

I april kom Sveriges Turistråds styrelse på 
besök. Tanken var att hämta dem i eget tåg 
vid stationen, men snön hade ännu inte tinat 
runt stallarna, så det fick bli biltransport i 
stället. Museet besågs och vid kaffet i Oscar 

II:s audiensvagn började diskussioner om Turistrådets 
eventuella möjligheter att stötta 
museet. Det hela resulterade så småningom i 
ett bidrag till museet och Gävle KonTur för 
att utreda hur man kan utveckla "en slumrande 
kulturtillgång till en stor turistattraktion". 

Under Hobbymässan i Skärholmen utanför 
Stockholm deltog Järnvägsmuseum med en 
nykomponerad skärmutställning och två modeller 
i skala 1:10. Skärmen togs fram av 
samma reklambyrå som också producerade 
museets nya affisch och folder. 

I maj hölls det två olika läkarkongresser i 
Gävle. Båda besökte Järnvägsmuseum och 
båda kom i historiska tåg dragna av loket 
OFWJ 8 som utan problem blivit godkänt för 
trafik. Det ena gänget avåt en hel supe serverad 
i museet, de andra hade bara med_ sig någon 
odefinierad dryck i plastdunkar. Båda 
hade roligt! 



Den 12 juni bildades Gävle Modelljärnvägsklubb. 
Egentligen fanns klubben redan, 
men i lösligare form, sedan 1950-talet. Den 
nuvarande klubbanan måste rivas då hyreskostnaderna 
blev för betungande. Då passade 
det bra med ett samarbete med Järnvägsmuseum. 
Resultatet kommer att bli en stor och 
sevärd modelljärnväg i skala 1 :87 (HO) med 
svensk förebild. Banan ska kunna vara visningsbar 
för grupper och dylikt med några 
"automatiserade" tåg som rullar, men också 
kunna tjänstgöra som klubbana med trafik av 
mer realistiskt slag när så önskas. Bygget har 
påbörjats, men det kommer sannolikt att dröja 
något år innan banan är visningsklar. 

Några dagar senare besöktes museet av ett 
ressällskap från Railway Scene Tours med 
deltagande järnvägsentusiaster från England, 

Du 543 vid ,,Älvkarlen,, i augusti 1985. 

Tyskland, Frankrike m m. Deltagarna uppskattade 
mycket resan från Gävle C efter 
OFWJ 8. 

Bildfinkan, en rullande konstutställning i 
en Obs-vagn, gästade Gävle och Järnvägsmuseum 
under en dryg vecka i juli. De flesta av 
museets besökare passade på att se de nära 
hundra konstverk som visades. Under samma 
tid pågick prov med servering i vår restaurangvagn. 

Ibland lånas föremål ut till andra delar av 
landet, och ger då PR för museet. Ett sådant 
tillfälle var då repliken av Novelty lånades ut 
till Kil och Filipstad under ett par helger. 

För att göra museet känt för bilburna turister 
på E4 ställdes ett Du-lok upp i Älvkarlens 
turistanläggning strax söder om Dalälven. 
Loket, Du2 543, berövades sin transformator, 
sina motorer och en del annan utrustning 
för att bli lättare och genomgick en ytlig uppmålning 
för att se vackert ut. Trots alla lättnader 
vägde pjäsen över 50 ton, och det blev 
ingen lätt match att flytta åbäket från spåren 
till dess nya uppställningsplats. Över Dalälven 
gick det inte då broarna inte tålde tyngden. 
Till slut, endast någon dag innan turistanläggningen 
öppnades, blev transporten av. 
På spår gick det till Söderfors där två bamsekranar 
lyfte loket på en trailer. I sakta mak 
och under en massa alldeles för låga ledningar 
gick så transporten vidare. Kranar och trailer 



placerades på de nyanlagda gräsmattorna (!) 
och snart stod loket på plats. Varken lok, 
gräsmattor eller asfaltbeläggningar hade tagit 
skada, och nu gör loket god reklam för museet. 
Barnen börjar tjata redan en halvtimme 
före Gävle när familjerna kommer söderifrån. 
När så Gävle närmar sig är far och mor 
redan ganska möra och ett besök oundvikligt. 
Det är marknadsföring det. 

En klenod av mindre tyngd ankom ungefär 
samtidigt till museet från jämtländska Strömsund. 
Det var den berömda kaffekärran från 
Cafe Temperance som transporterat många 
kaffekorgar till törstande Inlandsbaneresenärer. 
Kärran var inför överlämnandet försedd 
med nya kinesiska däck och en svensk flagga! 

I Söderhamn skulle en ny busskötselan

Bild/inkan i juli 1985. 

läggning invigas och då deltog Järnvägsmuseums 
Scaniabuss från 1936. Bussen är försedd 
med gengasaggregat och destinationsrullen 
visar orter som Gävle och Jädraås. Efter 
allt firande kom bussen tillbaka till museet 
för sent för att kunna ställas upp inomhus, 
vilket gjorde att den fick tillbringa vintern i 
en snödriva utanför UGJ-stallet. Lyckligtvis 
byggdes bussar rejält för 50 år sedan och den 
har inte tagit någon skada av vintern. 

I oktober hände så en hel del. Museets lilla 
styrka fick lov att tillfälligt kalla in förstärkningar. 
Och undra på det. Till att börja med 
hölls det två tvådagarsmöten med SJs godsavdelnings 
alla försäljare. G's Kick-Off var 
namnet på arrangemanget. Rummet längst 
bort i OKB-stallet var utrymt på allt sånär 
som på turbinloket från TGOJ och fångvagnen 
från UWHJ (!) och istället var det uppbyggt 
ett podium, en storvideo och en ordentlig 
ljudanläggning. Under lunchuppehållen 
visades en hel rad av de nyaste godsvagnarna 
på ett av spåren, liksom en riktigt dåligt lastad 
virkesvagn där deltagarna skulle jaga fel! 
Efter dagens alla övningar informerades kort 
om museet och dess verksamhet. Detta anförande 
avslutades med att portarna slogs upp 
och in rullar en dressin. En banarbetare och 
en rallare vevade och en skön dam med drickbart 
på en bricka var passagerare. Succen var 
given. 



Mitt emellan de båda kick-offarna låg en 
helg, och då bröt Järnvägsmuseidagarna ut, 
diggarhelgen framför andra och en högtidsstund 
för alla järnvägsälskare. Program.,, 
punkterna var många, extratågen rullade in 
tätt och alla hade roligt. Under de två dagarna 
besökte nära 2. 700 personer museet, ett 
klart rekord som bara slagits under jubileumsutställningen 
1981. 

Vad hände? Ja, bara extratågen var värda 
ett besök. Eller vad sägs om följande: OKBvs 
extratåg, med anslutning från Luleå, drogs av 
ångloket 24 (som ju en gång hört hemma i 
museets OKB-stall) och hade vackert gröna 
vagnar; GDJms tåg från Falun kom med J

MDR 122 vid Sollentunamässan, 3 november 1985. 

lok och skönt mörkblå inspektionsvagn; rälsbusståget 
från Västervik bestod av flera vagnar; 
B-lok och elektriskt F-lok kom från 
Stockholm och från Örebro ett veterantåg 
med Ra-lok; Rc-lok (det enda lok som drabbades 
av lokskada!) drog tåget från Syd-och 
Västsverige. Andra attraktioner var att lyssna 
till ångorgel ansluten till J-lok, åka efter ånglok 
på miniatyrjärnvägen, åka med extratåg 
till Bomhus eller gå och handla på prylmarknaden. 
Lördagskvällen avslutades med en 
brakande supe för 350 sittande gäster i museet. 
Maten kom från två restaurangvagnar. Ett 
jättelyckat arrangemang som kommer att bli 
årligt återkommande i någon form. 

Men än var inte året slut. Det hände mer på 
museet. Statsanställdas Förbund och ABF 
startade tillsammans en ångloksförarekurs 
där 14 aktiva förare från Gävle och Borlänge 
under vintern fick lära ångloksteori. Då kursen 
hölls på museet var det lätt att studera teorin 
på museets många olika lok. Praktik och 
uppkörning genomfördes sedan under våren 
1986 och vi kan fortsätta och köra ånglok än i 
många år. 

Runt allhelgonahelgen hålls varje år en utställning 
i Sollentuna kallad "Bilen genom 
tiderna". Här visas allt från veteranbilar till 
de allra nyaste sport-och lyxbilarna och från 
jeepar till hot-rods. Där deltog också Järnvägsmuseum. 
Med en rälsbil! Det var Hilding 
Carlsson-tillverkade dressinen 122 från 1938 
som ställde till oreda på mässan. Aldrig har 
så många bilentusiaster kommit ihop sig så 



mycket om en bil. Ingen kunde bestämma 
märke och årsmodell! De flesta höll nog för 
troligt att det i alla fall var en Austin, även 
om det fanns ett Ford V8-märke i fronten! 
Faktum är ju att dressinen aldrig varit bil, 
utan är byggd som just dressin. Och på järnvägsvis. 
Vilket också medfört att den väger sina 
modiga tre ton! Uppskattad blev den i alla 
fall av alla utom av de arma arrangörer som 
fick äran att baxa pjäsen rätt långt in i utställningshallen. 
Kurvorna fick tas genom att hela 
dressinen vevades upp på den inbyggda vänd

Järnvägsmuseidagarna i början av oktober. 
SJ Y7 1247 ankommer till järnvägsmuseum den 23 maj 1985. 

Då och då har modern rullande 
materiel visats på museet, t ex på 
företagardagen den 17 november. 
Rc5 13 77 i vitt och silver visades 
tillsammans med moderna 
godsvagnar. 

Qgb 945 0 850 (fd Gm 8859), arbetsvagn 
för kontaktledningsarbeten, 
som renoverats rangeras 
här av Yols 601. 

Karl-Erik Eggefjord erhåller Järnvägsmusen 1985 av LO Karlsson. 

Under hösten användes spåren 11 och 12 i UGJ-stallet för asbestsanering av lok. Särskilda 
plattformar byggdes upp och försågs med plastslussar för saneringspersonalen. Lok av bl a titt 
Ma, Ra, Da och Hg har sanerats av företaget ABVA C Asbestsanering. V5 168 på vändskivan 
väntar på sin tur, oktober 1985. 

skivan och vreds. Förflyttningen krävde fem 
vevningar, vilket blev ganska svettigt till slut. 

Den 17 november hade alla industrier och 
andra inrättningar på Sörby Urfjälls industriområde 
öppet hus. Så även Järnvägsmuseum 
som dagen till ära körde extratåg mellan centralen, 
Järnvägsmuseum och industrispåret 
på Sörby Urfjäll. 

Ett av årets sista arrangemang var av mer 
intern natur. Det var all personal och alla andra 
som hjälpt till som den 3 december var inviterade 
på Hjulkaffe, som ett litet tack för 
det som gjorts under året. I samband med 
kaffet utdelades "Järnvägsmusen" för 1985 
till den som hjälpt museet mest och bäst. 



Mottagare av denna trofä ( ett plastlok med 
Musse Pigg som förare) blev Karl-Erik Eggefjord 
som alltid ställt upp och hjälpt till med 
allt från rälsbusskörning till ånglokskursledning. 

Årets verksamhet avslutades så med försäljning 
av museets olika alster på Hjulmarknaden 
i Blå Hallen i Stockholms stadshus. 
Här samlas varje år många järnvägsföreningar 
och deras medlemmar. Museet deltog för 
andra året och med gott resultat. Populärast 
bland varorna var SJs väggkalender och museets 
katalog. 

Sedan tog museets personal en välförtjänst 
julvila och snart därefter börj_ade ett nytt och 
ansträngande verksamhetsår. Men det är en 
annan historia som ni får läsa om i nästa utgåva 
av Spår. 

Nya vagnar till Järnvägsmuseum 1985 

Littera Nummer Typ Övrigt 
S7 25717 Ängfinka 
Eamo* 598 0 001 Lådvagn 
Ibblps 805 8 467 Matvaruvagn 
Os* 17554 Flakvagn m lämmar Gammalt litt och nummer 
Os-w* 370 5 494 Flakvagn m lämmar Förrådsvagn för kol mm 
Os-w* 370 5 360 Flakvagn m lämmar Förrådsvagn för kol m m 
Qce 945 0 211 Spårrensare Ursprungligen 0KB Nm 1750 
Qcå 945 0 421 Vingplog Typ C2s 
Qgb 945 0 700 Förrådsvagn fd Gsh 19640 
Qgb* 945 0 850 Förrådsvagn fd Gm 8859, renoverad som arbetsvagn för kontakt~ 
ledningsarbete 
Qgb 945 4 253 Förrådsvagn fd Gsu 38621 

* De med * markerade vagnarna är transporterade till Gävle. De övriga står på olika ställen. 

Sveriges Järnvägsmuseum Gävle 

Sveriges Jämvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste samlingar av 
historiska lok och vagnar. Här finns ånglok från SJs allra första dagar till 
gårdagens el-och motorlok 
Museet är under tiden oktober-april öppet kl 13-16 torsdagar, lördagar och 
söndagar. Under maj och september är det öppet kl 13-16 alla dagar utom 
måndagar och under sommaren, juni-augusti, alla dagar 10-16. Vissa dagar 
i samband med helger är det stängt 

Postadress: Box 571 

80108 GÄVLE 
Gatuadress: Rälsgatan 1 (Sörby Urfjäll) 
Telefon: 026-10 64 48 



Startskottet har gått 

Avstampet. 

Nu har Sverige tagit avstampet till ett helt nytt resande. En järnvägssatsning 
fullt i klass med beslutet att elektrifiera stambanan. 

De nya snabbtågen är början på en ny epok. En epok där tåget hävdar 
sig bättre mot andra transportmedel. Ett både tufft och framsynt 
beslut av SJ, som ger Sverige ett av världens förnämsta transportmedel. 

Landet krymper. 

Med de nya snabbtågen krymper avstånden mellan landets befolkningscentra. 

Snabba, tillgängliga och säkra transportsystem är avgörande för 
samhällsutvecklingen. Järnvägen, med sin stora kapacitet, är både 
samhällsekonomisk och miljövänlig. Därför satsar nu Sverige på framtidens 
transportteknik. Tillsammans med Asea Traction. 

Fråga Sverige. 
Det är inte bara Sverige som gör det. Över hela världen i alla befolkningstäta 
områden, kräver framtiden energisnåla transportmedel med 
hög kapacitet. Därför satsas det som aldrig förr på spåi'trafik. 

Sverige har ett unikt järnvägskunnande som omvärlden i allt högre 
grad frågar efter. Svensk järnvägsteknik är redan etablerad i USA, 
Canada, Australien, Österrike, Norge, Turkiet och en lång rad andra 
länder. 

Vi känner inga geografiska gränser. Världen är vårt arbetsfält. 

ASEA TRACTION 

JARNVÄGS~,tUSEI VÄNNER 

Järnvägsmusei Vänner är en stödfårening 
får Sveriges Jämvägsmuseum. Stödet 
sker på många sätt, allt ifrån frivilligt 
arbete på något speciellt projekt till 
inköp av föremål som normalt inte ryms 

inom museets snäva budget. Föreningen 
har också medlemsmöten och 
träffar av olika slag. Som medlem har 
man fritt inträde på museet under hela 
året och man biir också inbjuden til speciella 
visningar, vernissage osv. Medlemsavgiften 
är för närvarande 70 kronor 
och får den får man då också en årsskrift. 
Är du intresserad av att bli medlem, 
skriv till: Järnvägsmusei Vänner 



c/o Sveriges Järnvägsmuseum 
Box 571 
80108 Gävle 
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Järnvägsmusei vänners årsbok 
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Ulf Diehl 

Svenska förbränningsmotorvagnar 

Motorvagnar (inbegripet ångvagnar) har 
funnits nästan lika länge som det funnits 
lokdragna tåg. Så snart det fanns ett behov 
att köra tåg för enbart resande, som extratåg 
förutom de vanliga tågen, vid separation av 
person-och godstrafik, vid påbörjandet av 
lokal persontrafik, så väcktes tanken att 
kombinera ett lok och en personvagn för att 
få ett lättare och mer ekonomiskt fordon. 



Motorvagnen var född. Alternativet var att 
skaffa extra persontågslok av normal storlek 

•eller extra lätta lokaltrafikslok. 

Motorvagnen eller ångvagnen, i vårt 

språkbruk görs märkligt nog en åtskillnad 

mellan drivkällorna som inte återfinns mel

lan t ex bensinmotorvagnen, dieselmotor

vagnen, ackumulator(motor)vagnen eller 

den elektriska motorvagnen, kunde alltså i 

en kompakt form förena den bättre ekono

min hos en liten effektiv motor (eller ånga), 

en lägre totalvikt och ett lägre axeltryck och 

därmed ofta en högre tillåten maximal has

tighet och bättre acceleration samt ett lägre 

personalbehov. 

När man studerar motorvagnarnas utveck

ling finns det ett antal särskiljande grund

principer och utvecklingskedjor som man he

la tiden bör hålla i minnet. 

Det är bland annat: 

lätt eller tung motorvagn 
normal eller speciell drag-och stötinrättning 
motorns utförande 
kraftöverföring mellan motor och hjulaxel 
-bränslen 

Lätt eller tung motorvagn. Nästan lika 

gammal som motorvagnen (ångvagnen) är 
till ide och konstruktion är uppdelningen i 
lätta eller tunga motorvagns typer. En tung 



motorvagn är utförd enligt samma konstruktionsprinciper 
som en vanlig personvagn 
med en kraftig ram och personvagnskorg. 
Den har ofta normala drag-och stötinrättningar 
och kan alltså dra en eller flera 
person-, post-eller godsvagnar av vanlig typ. 
Normalt användningsområde är persontågstjänst 
men på vissa små banor användes 
tunga motorvagnar som allround-fordon. 
·Väderstad-Skänninge-Bränninge Järnväg 
.använde större delen av året sin dyra men 
driftsekonomiska DEVA-motorvagn i såväl 
person-som godståg och reserverade 
ånglokstjänsten för tyngre godståg och 

sockerbetskampanjen. 

Lätta motorvagnar (synonymer motor

dressiner, bil vagnar, rälsbussar) är lättbygg

da fordon till både hjul, ram som korg och 

ofta med särskilda drag-och stötinrätt

ningar. De infördes så snart det fanns behov 

för lokala persontåg med många stopp, de 

hade ofta god acceleration och enmansbe

tjäning. 

Den utvecklades parallellt med och i kon

kurrens med landsvägsbussen och nådde sin 

svenska fulländning i Hilding Carlssons lätta 

rälsbuss med träkorg på 1930-talet. Skillna

den mellan lätt och tung motorvagn är 

ibland mycket liten och högst abstrakt. För

fattaren hyser den åsikten att SJ YBo6-YBo8 

var en lättbyggd motorvagn, att Y 1 tog ett 
kort steg över gränsen till att bli en tung motorvagn. 



Normal eller speciell drag-och stötinrättning 
har redan diskuterats ovan och som allmän 
princip kan alltså sägas att deras användning 
ofta följer tung respektive lätt 
motorvagn. 

Motorns utförande. För ångvagnarna hade 
under 1800-talet skett en utveckling från 
små lokliknande ångpannor till högeffektiva 
maskinaggregat som t ex Purrey-systemets 
vattenrörångpanna för 20 kg/cm2 tryck med 
tillhörande fyrlingmaskineri. För förbränningsmotorvagnar 
skedde en liknande utveckling 
från tunga långsamtgående bensinoch 
dieselmotorer före första världskriget 
via lättare högvarviga bensinmotorer konstruerade 
för flygplan, bilar och ubåtar under 
första världskriget till 1930-talets stora 
genombrott i form av förkammardieselmotorn 
som i sig förenade bensinmotorns lätthet 
med dieselmotorns överlägsna driftsekonomi 
( och lägre brandrisk). 

Kraftöverföringen var (tillsammans med 
att finna en lämplig motor) troligen motorvagnskonstruktörens 
största problem. De 
första bensindrivna fordonen i form av lätta 
järnvägsdressiner före sekelskiftet utnyttjade 
bilmotorer med tillhörande mekaniska växellådor 
samt kardan-och kedjedrift till hjulaxeln. 
För de tunga motorvagnar med motorer 
på 75-80 hästkrafter som tillverkades 
strax före första världskriget var en mekanisk 
växellåda tillsammans med en tung 
långsamtgående förbränningsmotor en 
omöjlighet, utan en elektrisk kraftöverföring 
valdes. Förbränningsmotorn driver här en 
generator kopplad direkt till motorn och 
som levererar ström till banmotorer placerade 
vid hjulaxlarna och drivande desamma 
med mekaniska kuggväxlar. Det är intressant 
att studera hur gränsen mellan mekanisk 
växellåda och elektrisk transmission hela 
tiden stiger, från att vara 40-60 hästkrafters 
motoreffekt före första världskriget till 
150-200 hästkrafter på 1920-talet för att nå 
300-400 hästkrafter efter andra världskriget. 
Den tredje kraftöverföringen, den hydrauliska 
transmissionen var betydligt mer svårbemästrad. 
Ur kinetisk synpunkt är en hydraulisk 
växel mycket tilltalande dvs att låta 
förbränningsmotorn driva ett pumpsystem 
och via en hydraulvätska och mottagande 
pump eller turbin driva hjulaxlarna, men i 
praktiken visade sig utförandet mycket svårbemästrat. 
De stora tyska lokverkstäderna 



slog sig samman i utvecklingsgrupper om 3-4 
företag, för att söka lösa problemen, i Sverige 
försökte två järnvägsmaterieltillverkare 
var för sig finna en lösning. Nydqvist & 
Holm i Trollhättan hade extra kapacitet på 
ritkontoret under den stora ryssloksordern 
och Kalmar Verkstad med sin dynamiska direktör 
A Rosen valde en egen lösning. Båda 
misslyckades och först 5-6 år senare fanns en 
funktionsduglig hydraulisk växellåda från 
Lysholm Smith tillgänglig. 

Bränslet för förbränningsmotorn låter föga 
kontroversiellt för oss idag som lever med 
alternativen bensin eller dieselolja. För 1920talets 
motorvagnskonstruktörer fanns förutom 
en mängd olika kvaliteter på bensin 
och dieselolja -även sprit som möjligt drivmedel 
samt fotogen. Under det som vi i dagligt 
tal kallar gengas dolde sig ett drivmedel 
framställt ur organiska material som t ex kol 
eller träkol, vilket var mycket billigt för järnvägsförvaltningen 
men snabbt slet ner bensinmotorn 
och dessutom högst avsevärt reducerade 
dess effekt. 

En uppdelning i dessa alternativ skulle se 
ut så här, men fler bränslesorter finns än 
dessa nämnda: 
-Bensin, Bensol, Bentyl, Lättbentyl, Flygfotogen 
-Fotogen, Motorfotogen 
-Dieselolja 
-Sprit, Etanol, Sulfitsprit, Motorsprit 
-Gengas, Träkolgas, Vattengas, Suggas 

Då som nu dikterades valet av bränsle med 
tillgänglig motortyp, pris och tillgänglighet 
or.h inte minst av den st.atliga bränsleskatten 
samt i viss mån av brandrisken. 

Motorvagnarna, speciellt de tidigaste, har 
av ångloksromantikerna fått mycket negativa 
eftermälen. Som en sammanfattning brukar 
järnvägens motorvagn beskrivas "som 
ett oljestinkande opålitligt vidunder, som 
kunde avlyssnas miltals bort och oftast fick 

Falkenbergsbanans motorvagn, ombyggd 1925 av Tidaholm från personboggievagn 12. Efter 
god tjänst brunnen men återuppbyggd som CFop av SJ. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

hämtas av ånglok på linjen". Berättelsen om 
motorvagnsföraren som dog och fick direkt 
tillträde till himmeln, "eftersom han redan 
haft sitt helvete nere på jorden" berättas 
från mer än en svensk privatbana. 



Verkligheten var en skuldtyngd, nersliten 
privatbana som efter första världskriget fann 
sig sitta med gamla slitna ånglok som kostade 
en förmögenhet att använda och med en 
knivshård konkurrens med landsvägsomnibussar 
och lastbilar. Genom inköp av en 
motorvagn skulle driftskostnaderna för tågen 
avsevärt kunna sänkas, men den nya tiden 
erbjöd många problem och omställningar 
för järnvägsmännen. 

Jämför bara de centimeterstoleranser som 
accepteras för en ånglokscylinder med de 
millimeterstoleranser som fodras i en förbränningsmotor. 
Dessutom hade järnvägsförvaltningen 
ibland alltför stora förhoppningar 
i den nya driftsformen, låt oss ta 
Falkenbergsbanans första motorvagn som 
ett exempel: 

Falkenbergs järnväg var på 1920-talet en 
liten smalspårig järnväg i en besvärlig ekonomisk 
situation. Krigstiden hade gett en trafikökning, 
men även slitit hårt på den rullande 
materielen. Nu skulle man försöka 
möta en trafikminskning, en allt mer besvärande 
konkurrens från bussar och lastbilar 
och man beslöt sig för att satsa på motorvagnsdrift. 
För att verkligen utnyttja motorvagnens 
låga driftskostnader ersatte den inte 
bara ett utan två ånglok i turlistan och dessutom 
utökades antalet hållplatser och förkortades 
körtiden. Att motorvagnen dessutom 
skulle medta en eller flera person-och 
resgodsvagnar, om trafiken så krävde, var 
självklart. Tyvärr var Falkenbergsbanans 
ekonomi inte den allra bästa, så att köpa en 
ny motorvagn av beprövad konstruktion 
fann~ det inte pengar till. Istället valde man 
att skicka en av järnvägens äldre personboggievagnar 
för ombyggnad till motorvagn. 
Verkstaden ifråga (Tidaholms Bruk) hade 
visserligen en lång erfarenhet av lastbilar och 
förbränningsmotorer, men tidigare hade 
man bara byggt om två personvagnar på liknande 
sätt för en än mer smalspårig järnväg 
(JGJ). Bensin var dyrt och träkol billigt, så 
varför inte spara ännu mera pengar och köra 
motorvagnen på gengas. Man var kanske inte 
helt medveten om att man sänkte motoreffekten 
avsevärt med gengasdrift, ej heller 
att livslängden förkortades drastiskt. Men 
trots allt, så fungerade motorvagnen, den levererades 
och sattes i trafik och fullgjorde 
-om än med viss möda -sina trafikupp:. 
gifter. Efter några år när gengasen slitit ut 
motorn fick man tag på en f d flygmotor 



från Bulltofta och så rullade alltsammans ytterligare 
ett par år innan något gick fel och 
hela härligheten brann upp på Strömsfors 
station. Vid det laget hade järnvägen redan 
köpt ytterligare en motorvagn, så boggier 
och ram med korgstomme fick rulla några år 
som höskrinda åt banvakterna innan SJ tog . 
över och i det andra världskrigets personvagns 
brist återuppbyggdes en personvagn på 
resterna av den gamla motorvagnen för ytterligare 
ett antal års tjänst. 

Tidsskeden 
Enligt mitt sätt att se har utvecklingen av 
motorvagnar skett i väl avgränsade tidsskeden 
som väl sammanfaller med varje decennium 
under detta århundrades första hälft. 
Jag har därför valt att beskriva varje decenniums 
motorvagnsutveckling som ett avgränsat 
kapitel med en passande rubrik. 

Före motorvagnarna 
De första förbränningsmotorvagnarna 
finns beskrivna från Tyskland redan 1888, 
men i Sverige kom det att dröja länge innan 
förbränningsmotorer användes för järnvägsfordon 
i allmän trafik. De första förbränningsmotorerna 
var små och svaga och avsedda 
för "automobiler". För dåtidens 
tunga järnvägsfordon var de föga lämpliga, 
men kunde användas för dressiner. En av de 
troligtvis äldsta motordressinerna i Sverige 
var den Vulcan, Norrköping provade i april 
1892 mellan Albano och Östra station. Motordressinen, 
som ansågs för svag, var försedd 
me~ en tysk Daimler-motor på 2 hästkrafter. 
1898 finns beskrivet att Vikbolandsbanan 
inköpte en "bonad dressin för 200 
kronor för järnvägsläkaren" och efter sekelskiftet 
blev det allt vanligare med motordressiner 
för högre järnvägsbefäls tjänsteresor. 
Motordressinerna blev större och mer 
komfortabla och började även uthyras till 
extratåg. I ett fåtal fall finns belägg för att 
motordressiner insattes i allmän trafik. Tidaholmsbanan 
hade en motordressin från Ljusne-
Woxna med 7 sittplatser, som 1920 utannonserades 
Sveriges kommunikationer 

"där direkt tåganslutning inte finns med T J 
tåg till och från SJ:s tåg i Vartofta" till uthyrning. 
Skillnaden mellan en större motordressin 
och från bilar ombyggda motorvagnar 
kan sägas vara hårfin eller obefintlig. 
Den på Järnvägsmuseum bevarade första 
rälsbussen från Hilding Carlsson, nu märkt 



SJ Y 4b 310, levererades som en stor motordressin 
med nummer 200 i SJ:s dressinnummerserie. 

Bland många tillverkare av motordressiner 
kan omnämnas Ljusne Woxna AB, Hults 
Bruk AB, Hilding Carlssons Mek Verkstad, 
Scania Vabis, men även privata järnvägsverkstäder 
som t ex SOEJ, byggde motordressiner 
för försäljning. 

1910-1920: De första åren 
De enda lämpliga motorerna för järnvägsdrift 
under denna period var tunga, lågvarviga 
6-8 cylindriga motorer på 50-100 hästkrafter. 
Mekaniska växellådor för dessa effekter 
var inte att tänka på, utan enda möjliga 
transmission var den elektriska. Sveriges 
första motorvagn var en bensinelektrisk boggiemotorvagn, 
som 1911 levererades till 
Karlstad-Munkfors järnväg av Waggonfabriken 
i Arlöv. Vagnen var utförd enligt 
Westinghouse system med en 6-cylindrig 
bensinmotor av fyrtaktstyp, troligen tillverkad 
av Westinghouse eller De Dion, på 90 
hästkrafter och placerad bakom föraren i ett 
kombinerat förarrum, motorrum och resgodsrum. 
Via en direktkopplad generator på 
60 hästkrafter drevs två banmotorer, placerade 
i ena boggien. För övrigt var vagnen utförd 
som en vanlig personboggievagn med en 
förstaklasskupe, central vestibul och tredjeklasskupe 
-en mycket vanlig kombination 
av utrymmen på 1910-1920-talets motorvagnar. 
Westinghouse i detta fallet var troligtvis 
Westinghouse i Frankrike. 
Andra tidiga Westinghouse-motorvagnar 
finns beskrivna som t ex några levererade 
1905 till Ungern enligt troligtvis samma system. 
Det är nog inte långsökt att tänka sig 
att Arlöv-fabriken hämtade hem licensen för 
Westinghouse-systemet från Frankrike samtidigt 
som man fick licens att bygga ång

>:------

Sveriges första motorvagn, bensinelektriska NK/J 1 (f d KMJ) från Waggonfabriken i Arlöv 
enligt Westinghouse system. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

vagnar enligt system Purrey från Bordeaux. 
Den första vagnen till KMJ följdes av två ytterligare 
vagnar av samma typ följande år 
och vagnarna tycks inte varit alltför misslyckade. 
Två vagnar ombyggdes på 1920talet 



till elektriska motorvagnar, den först levererade 
vagnen ombyggdes ej utan avställdes 
1935 och således två år senare till Lelångenbanan. 
Vagnen övertogs t o m av SJ som 
motorvagn, men ombyggdes 1940 till personvagn. 
Det bör kanske här nämnas att NKIJ 
4, elrevisionsvagnen, inte är en f d motorvagn, 
utan att den i hela sitt liv varit just elrevisionsvagp, 
trots ett mycket likartat frontparti. 

Två mycket likartade motorvagnar beställdes 
1915 av Norra Östergötlands järnvägar 
hos Scania Vabis i Södertälje, sedan Arlövverkstaden 
förklarat sig inte längre vara intresserade 
av motorvagnsleveranser. Vagnarna 
skulle drivas av industrisprit (etanol), vilket 
just då var mycket ekonomiskt fördelaktigt. 
Som vanligt täppte statsmakterna till en 
sådan lucka i beskattningen, så när motorvagnarna 
efter en hel del bekymmer äntligen 
levererades 1917, så var spri tdrift ej längre 
en ekonomisk fördel. Dessutom var all industrisprit 
beslagtagen vid vagnarnas leverans 
och frisläpptes först 1918. Motorvagnarna 
var utrustade med Scania Vabis-motorer på 
140 hkr och gjorde tjänst fram till 1930-talets 
slut. När rälsbussarna kom behölls motorvagnarna 
för posttågen och först när postsläp 
levererats från Umeå, avställdes de båda 
motorvagnarna och omändrades till personvagnar. 

Världens första dieselelektriska fordon 
och tillika motorvagn levererades 1912 i 
form av en treaxlig dieselelektrisk motorvagn 
från ASEA i Västerås till Statens Järnvägar. 
En 6-cylindrig 75 hästkrafters Atlasdieselmotor 
drev en direktkopplad generator, 
som gav körström till två banmotorer på 
33 hkr (en ytteraxel var ej drivande). Konstruktionsmässigt 
var vagnen en tung motorvagn, 
utvecklad ur en vanlig personvagnskonstruktion 
typ C3c. Två vagnar levererades 
som SJ Xl/CFl nr 1-2, men de var inte 
helt driftsäkra och togs ur tjänst 1918 samt 
ombyggdes 1922 till elektriska motorvagnar. 
Vagnarna glömdes snart bort och det blev 
snart den tredje motorvagnen från ASEA, 
till Mellersta Södermanlands järnväg 1913, 
som i många år fick rulla med det oförtjänta 
epitet "världens första dieselelektriska 
motorvagn". 

1913 utvecklades alltså en första standardtyp 
ur de båda experimentmotorvagnarna till 
SJ. Motorvagnen var en fyraxlig länkaxelvagn 



med drivning på inneraxlarna. Motorn 

var alltjämt Atlas-motorn på 75 hkr och med 
samma generator och banmotorer som SJvagnarna. 
I likhet med förut beskrivet mönster 
var vagnen indelad i ett kombinerat 
förar-, resgods-och motorrum, första eller 
andraklassutrymme, mittvestibul, tredjeklassutrymme, 
ändvestibul samt förarrum. 
Fyra motorvagnar av denna typ levererades 
1913-1915, förutom MlSlJ även till Halmstad-
Nässjö, Skåne-Småland och Ängelholm-
Klippans järnvägar. Tre vagnar kom 
till SJ i samband med förstatligandet men 
ingen blev ommärkt. Till smalspåret konstruerades 
en liknande vagntyp, dock försedd 
med motorboggie och löpboggie, till 
Väderstad-Skänninge-Bränninge och Vikbolandsbanan. 
Båda övertogs ombyggda till 
personvagnar av SJ. 

Nästa utvecklingssteg för ASEA:s dieselelektriska 
motorvagnar blev en resgodsmotorvagn. 
I stor utsträckning användes nämligen 
motorvagnarna som lok för att framföra 
persontåg, persontransporten skedde alltså 
med efterföljande personvagnar och tillgängligt 
extrautrymme användes för resgodsrum. 
Vi närmar oss nu ett annat semantiskt 
problem, d v s gränsdragningen mellan 
lok och motorvagn. Nynäsbanans Kockumsbyggda 
motorlok SNJ ÄF 10 hade ett mindre 
resgodsutrymme, så hade även Roslagsbanans 
dieselelektriska motorlok 50 (sedermera 
ellok 50), likaledes NOHAB:s motorlok till 
Malmö-Trelleborg och Västgötabanorna. 
Konstruktionsmässigt är dock samtliga dessa 
fordon lok och SJ har vid övertagandet av 
dessa fordon ej heller tvekat utan inregistrerat 
fordonen bland motorlok (och ellok). De 
i det följande beskrivna motorvagnarna med 
resgodsutrymme är dock utvecklingsmässigt 
motorvagnar och beskrivs alltså här. 

1916-1925 byggdes alltså huvudsakligen 
resgodsmotorvagnar till ett antal svenska 
järnvägar. De första var försedda med dieselmotorer 
från Nya AB Atlas på 120 hkr 
och byggdes för Hälsingborg-Hässleholm 
och Vikbolandsbanan. I vanlig ordning med 
länkaxelkonstruktion för normalspårsbanor 
och boggier för smalspårsbanor. 1921 följde 

Den första standardtypen av DEVA-vagnar var dennafyraxliga länkaxelvagn med 75 hkr dieselmotor. 
Första vagnen till NrSIJ 1913. Observera den typiska anordningen motorrum (från 
vänster), bagagerum, 3 klass kupe, ingång, 2 klass kupe. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 



1 

DEVA-vagnarna användes ofta att dra hela persontåg och ersatte alltså ett (eller flera) ånglok. 
Speciellt gällde detta de sk resgodsmotorvagnarna somt ex denna VB motorvagn 2 från 1916 
med tidstypiskt tåg i Valdemarsvik. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

två vagnar med höjd motoreffekt till 160 hkr 
till SSJ och VB och på två post-och resgodsmotorvagnar 
till HNJ. 1925 följde så en 
tredje resgodsmotorvagn till Vikbolandsbanan, 
som dock var utrustad med ett minimalt 
personutrymme om 8 sittplatser. Denna vagn 
övertogs även som enda vagn av de omnämnda 
som motorvagn av SJ. 

I samma serie av länkaxelvagnar för normalspår 
anskaffade HNJ 1925 tre större 
motorvagnslok på 200 hästkrafter, vilka alla 
gjorde lång och god tjänst, övertogs av SJ 
och skrotades inte förrän på slutet av 1950talet. 

Två ännu kraftigare resgodsmotorvagnar 
med 250 hästkrafters motor och 12 cylindrar 
hade byggts 1921 som boggievagnar, med 
samtliga axlar drivande. En såldes till HHJ 
och blev snart ombyggd med treaxliga boggier 
för att reducera axeltrycket inför användningen 
på Klippan-Eslövslinjen. Den brann 
dock på 1930-talet. Den andra motorvagnen 
hyrdes länge av SJ o~h uppsala-Enköpingsbanan 
innan den slutligen havererade 
och strax därefter blev skrotad. 

1919 hade ASEA och AB Atlas Diesel bildat 
ett speciellt bolag för tillverkning av dieselelektriska 
motorvagnar, Dieselelektriska 
vagnsaktiebolaget eller DEVA. 

1920-1930: Experimentens decenni

um 
Hur fasansfullt ett krig än är, så innebär det 
alltid en teknisk nytändning inom områden 
användbara för krigföring. Första världskriget 
innebar ett stort språng framåt för lätta 
och driftssäkra bensinmotorer för lastbilar 
(och bussar) och dessutom för lätta och högvarviga 
bensinmotorer för flygplan, zeppelinare 
och ubåtar. Inte bara att motorerna 
presterade betydligt mer i förhållande till deras 
vikt, deras driftssäkerhet blev testad under 
vidriga förhållanden. Efter världskriget 
kom detta järnvägarna både till nytta och 
skada. Den skadliga effekten kom först eftersom 



järnvägen plötsligt fick en ohämmad 
konkurrens av såväl lastbilar som mer eller 
mindre primitiva bussar. Järnvägen hade tjänat 
stora pengar under krigstiden, men mer 
använt pengarna till att fylla befintliga hål 
och återuppta aktieutdelningen, än att nyinvestera 
i det rullande materialet, som till yttermera 
visso slets hårt under krigstidens 
högtrafik. Det dröjde flera år innan de ansvariga 
i järnvägarnas ledning insett att biltrafiken 
kommit för att stanna. För att ta 
upp kampen om persontrafiken behövde 
järnvägen aktivt konkurrera med fler tåg, 
tåg med lika många hållplatser som lands

vägsbussarna, tåg med låga driftskostnader. 
Här kunde motorvagnarna göra en insats. 
På 1920-talet kan vi urskilja följande utvecklingslinjer: 

1. Lätta landsvägsbussar eller ombyggda bilar 
för järnvägsdrift (s k bilvagnar) 
2. En mångfald olika tyska motorvagnskonstruktioner, 
antingen direktlevererade 
från Tyskland eller byggda via licens av 
svenska verkstäder 
3. En vidareutveckling av den tunga dieselelektriska 
DEVA-motorvagnen 
4. Olika sätt att bygga om en personvagn till 
motorvagn, med hjälp av lastbilsdelar 
som motorer, växellådor och riktningsväxlar. 
5. Motorvagnar med hydraulisk transmission. 

I. Bilvagnar 

Dessa är egentligen de riktiga rälsbussarna 
d v s en landsvägsbuss direkt överflyttad till 
räls. Benämningen "bilvagn" användes av 
Östra Centralbanan som beteckning på dessa 
säregna men charmerande fordon. En bilvagn 
är i princip en helt vanlig landsvägsbil 
eller -buss, överflyttad till räls med bibehållandet 
av motorn och förarplats fram, passagerarutrymme 
baktill över drivaxeln. Bensinmotorn 
på 20-60 hästkrafter driver via en 
vanlig mekanisk bilväxellåda och kardan eller 
kedja på bakaxeln. Precis som en bil/buss 
var fordonet bara anpassat för körning åt ett 
håll och måste alltså vändas på ändstationerna. 
Den ovan omnämnda ÖCJ utvecklade ett 

En typisk bi/vagn, UWHJ 
Fiatbuss från 1921 med specialbyggd 
släpvagn. Observera 



de större bakhjulen 
(=drivhjulen), buff erfarna, 
polkagrisarna och bagageutrymmet 
på taket. Båda fardonen 
hamnade 1928 på 
Amål-Ar}äng. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

helt system för sin bilvagnstrafik och lät bygga 
speciella vändskivor och speciella garage 
på de vändstationer där vanlig vändskiva 
saknades som t ex i Rimforsa och Brokind. 

De första bilvagnarna var omändrade 
landsvägsbussar och importerades ombyggda 
för järnvägsdrift av J Roths Eftr till Sverige. 
De var ursprungligen Fiat-bussar och de 
två första såldes till Uddevalla-Vänersborg-
Herrljunga och Mjölby-Hästholmens 
järnvägar 1921. De följdes av en 
mängd olika bil vagnar, som alla hade det gemensamt 
att de var tillverkade av den lokala 
järnvägens reparationsverkstad med användande 
av delar från en tillgänglig landsvägsbil. 
Sådana bilvagnar byggde alltså ÖCJ 

. själv 1923-1924, Dala-Ockelbo-Norrsundet 
1925, Mellersta Östergötland 1925, 
ULB 1924, Anneberg-Ormaryd 1932, Stafsjö 
1926 och Sävsnäsbanan (sedermera 
Hällefors-Fredriksberg) 1922, 1934, 1937. 
Även etablerade järnvägstillverkare började 
bygga motorvagnar av bilvagnstyp med användande 
av bildelar och sålunda byggde 
Hässleholms Mek Verkstad 1925 en motorvagn 
med Willys Knight-motor för Kostabanan, 
1926 en motorvagn med Fordmotor för 
HHJ :s lokaltrafik Billesholm-Bjuv (sedermera 
Bjuv-Hyllinge), WUMAG i tyska 
Görlitz två nitade motorvagnar för ÖCJ, 
Motala Verkstad ytterligare en vagn 1929 för 
ÖCJ med 70 hkr Scania Vabis motor och 
Waggonfabriken i Arlöv samma år en vagn 
till SSJ. Den sistnämnda extra-ordinär genom 
en främre boggie. Lokomotortillverkaren 
Slipmaterial i Västervik byggde underre

det till en vagn av denna typ till NorsholmVästervik-
Hultsfred (som sedan fick kaross 
av ASJ i Linköping) och dessutom två lastmotorvagnar 
till Skyllbergs bruk och ett 
norrländskt sågverk. Hässleholmsverkstaden 
byggde för övrigt också en lastmotorvagn 
för HNJ. Kalmar Verkstads ombyggnad av 
Mönsteråsbanans Purrey-ångvagn 1932 kanske 



kan falla inom denna kategori, i varje 
fall fick den en bilvagnsliknande front med 
motor utanpå den bibehållna ångmotorvagnshytten 
och var enriktningsvagn. 

2. Tyska motorvagnar 
Under 1920-talet kom många tyska motorvagnskonstruktioner 
till de svenska banorna, 
ytterligare ett antal vagnar var här för demonstrationskörning 
utan att bli sålda. I en 
del fall valde man att låta en svensk verkstad 
bygga den tyska konstruktionen på licens. 
Det är anmärkningsvärt att inga engelska eller 
franska motorvagnar är kända från denna 
tid (frånsett två engelska.ångvagnar), men 
det har säkerligen sin förklaring i den geografiska 
närheten till Tyskland, de genom inflationen 
låga priserna i Tyskland och Sveriges 
av tradition nära kontakt med den tyska 
utvecklingen på järnvägsområdet. 
Deutsche Werke, Werft Kiel började efter 
världskriget att leverera lätta två-och fyrax

liga motorvagnar, bl a till tyska och danska 
järnvägar. Tre bensinmekaniska boggiemo-

En fabriksbyggd bi/vagn 
med ovanlig axelföljd, Arlövsbyggda 
SSJ 03 med 
främre boggie skyltad 
Markaryd-Ljungby. Foto 
SJK Fotoavdelning. 

torvagnar med Mercedes Benz-motorer på 
180 hkr inköptes av SJ 1922. De 6-cylindriga 
motorerna hade nedsatt varvtal till 1000 rpm 
och drev på boggiernas inneraxlar. SJ använde 
fordonen försöksvis i lokaltrafik, mest i 
Skåne men även kring Kristinehamn. Redan 
i slutet av 1920-talet ansågs de som utslitna 
och slopades. En annorlunda och tyngre 
motorvagnstyp levererades 1924 till Västgötabanan 
(2 st) och Roslagsbanan. Samma 6cylindriga 
Mercedes Benz flygmotor på 160 
hkr drev via en mekanisk växellåda på boggiernas 
inneraxlar, men till skillnad från SJvagnarna 
var korgen robust och kraftigt utförd. 
De tre motorvagnarna användes tills 
rälsbussarnas genombrott i slutet av 1930talet 
och ombyggdes därefter till personvagnar. 
På grund av den använda motorn, kanske 
på grund av korgens form som förde tankarna 
till luftskeppsgondol, kallades vagntypen 
för "Zeppelinare". En fjärde motorutrustning 
från Deutsche Werke satte Hässleholms 
Verkstäder in i en ombyggd personvagn 



för Västgötabanan, mer därom senare. 

Vidare leveranser av Deutsche Werkes 
motorvagnar skedde via Hässleholms Verkstäder 
som 1925 levererade två tunga boggiemotorvagnar 
till Uppsala-Gävlebanan. 
Motorerna var Deutsche Werkes egen 6cylindriga 
motor på 150 hkr, som via en mekanisk 
växellåda drev på boggiernas inneraxlar. 
Hela motoraggregatet hängde i en speciell 
ram under motorvagnen och avsikten var 

SJ X4a/Col 301 vid leveransen från Deutsche Werke 1922. Så här såg alla normalspåriga D W 
motorvagnar i Sverige ut. Foto SJK Fotoavdelning. 

En av VGJ:s bensinmekaniska motorvagnar 
från Deutsche Werke 1924, här i Göteborg 

1935. Foto SJK Fotoavdelning. 

att hela ramverket med boggier och kraftpaketet 
(motor och växellåda) skulle kunna lyftas 
ut för reparation, revision och underhåll 
och ersättas av ett extra underrede. Ett sådant 
extraunderrede levererades även 1927 
(sedan de två motorvagnarna änteligen fåtts 
att fungera tillfredsställande) och tycks t o m 
ha fått ett eget inventarienummer i banans 
motorvagnsförteckning (UGJ 203). En tredje 
motorvagn av samma typ levererades 1931 
till Ockelbobanan och UGJ gemensamt. Vid 
förstatligandet kom samtliga tre motorvagnar 
till SJ och användes i Gävle-området innan 
de fick sluta sina dagar som sänglinneförråd 
i Hagalund. Vad som hände med det 
extra aggregatet är för mig obekant. En utseendemässigt 
likartad vagn, men kortare och 
med två axlar levererades 1928 till Kristianstad-
Hässleholmsbanan. Den var försedd 
med dubbla Volvo-motorer på 60 hkr som 
drev var sin drivaxel. CHJ-vagnen försvann 
vid andra världskrigets utbrott med negativt 
eftermäle. En sista motorvagn av samma typ 
levererades 1936 till Mellersta Östergötlands 
järnvägar för linjen Vadstena-Ödeshög, sedan 
banan i missriktat sparnit avstått från 
att köpa en modern boggiemotorvagn från 
Motala Verkstad. En för mig okänd bensinmotor 
drev via en mekanisk växellåda på 
länkaxelvagnens inneraxlar. Någon större 
trafikinsats blev det inte, först skulle barn

VGJ motorvagn typ AEG från 1923, levererad av Kalmar Verkstad. Observera rambalkarna. 
Foto KVAB. 



sjukdomarna avklaras och sedan tog rälsbussarna 
över trafikuppgiften. Vagnen fanns 
länge kvar som tjänstevagn. 

En sista direktleverans från Kiel skedde 
1930 till Västgötabanan. VGJ hade haft stora 
problem med ombyggda personvagnar 
från både Hässleholm och Trollhättan och 
ville sannolikt återgå till direktleveranser 
från Tyskland. Motorvagnen var försedd 
med en Deutsche Werke motor på 150 hkr, 
mekanisk växellåda och drift på boggiernas 
inneraxlar. 

Motorvagnen inregistrerades hos SJ vid 
förstatligandet och slutade sin tjänst som signalreparationsvagn 
i Skara innan den blev 
museiföremål. 

AEG, Berlin dvs Allgemeine Elektricitäts 
Gesellschaft, Berlin var en av Tysklands 
motsvarigheter till ASEA. Detta hindrade inte 
företaget att utveckla en bensinmotorvagnstyp, 
vilket innebar en N.A.G. (National 
Automobilgesellschaft, Oberschöneweide) 
bensinmotor på 75 hkr placerad i ena 
motorvagnsänden. Via en mycket speciell 
mekanisk växellåda drevs en hjulaxel via 
kardan. Den mekaniska växellådan hade alla 
växelkugg i ständigt ingrepp och en separat 
koppling, styrd av tryckluft, för varje växelsteg. 
Exteriört kännetecknas vagntypen av 
de synnerligen breda nitade plåtramarna, utbildade 
att även vara lagergafflar. En normalspårsvagn 
till Kävlinge-Sjöbobanan 
(näranog omedelbart övertagen av SJ), två 
smalspårsvagnar till Västgötabanan och 
Ruda-Oskarshamns-banan samt en motordriven 
spårvagn till Stockholms Spårvägar 
levererades 1923-24. Spårvagnen var försedd 
med suggasverk och avsedd för den 
oelektrifierade sträckan mellan Karlaplan 
och Frihamnen. De smalspåriga vagnarna 
såldes vidare till Mellersta Östergötlands och. 
Hjo-Stenstorps järnvägar och alla fyra vagnarna 
omändrades till tjänstevagnar, som 
brukligt var. 

WUMA G, Gör/itz levererade 1924 två motorvagnar 
av bilvagnstyp, vilket redan omnämnts, 
till ÖCJ. De var dock betydligt stabilare 
utförda än övriga bilvagnar, med nitade 
plåtkorgar och försedda med fyrcylindriga 
Biissing-motorer på 55 hkr som via en mekanisk 
växellåda drev på bakaxeln. 

HA WA, Hannover dvs Hannoversche Waggon 



AG, levererade endast en motorvagn till 

Borås-Herrljunga MCo 1, dieselmekanisk motorvagn system Eva-Maybach från Kockums 
1929. Observera drivboggien med blindaxel och koppelstänger. Liknande motorvagnar enligt 
samma system fanns vid DR. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

DEVA:s 90 hkr standardmotorvagn för normalspår medfyra länkaxlar. Här som BAJ 2. Foto 
SJK Fotoavdelning. 

Sverige i form av en tyngre bensinmekanisk 
motorvagn med två axlar till KarlskronaVäxjö-
banan. Dubbla Daimler-motorer på 
75 hkr drev de båda länkaxelförsedda drivaxlarna. 
Motorvagnen levererades 1926 och 
användes i lokaltrafik från Karlskrona men 
blev redan 1932 avställd och senare ombyggd 
till personvagn. 

E. V.A Maybach, Friedrichshafen lät Kockums 
i Malmö få rätt att tillverka de tunga 
dieselmekaniska motorvagnar enligt system 
Maybach som redan haft en god framgång i 
Tyskland. En snabbgående Maybach dieselmotor 
på 150 hkr vid 1380 rpm drev en mekanisk 
växellåda och via en blindaxel de båda 
drivaxlarna med koppelstänger. Motor 
och växellåda var placerade på motorboggien. 
Växellådan påminde om den tidigare 
beskrivna AEG-växellådan, med en separat 
tryckluftsdriven koppling för varje växel. 
Vid start användes tryckluft för att lägga i en 
växel och få upp kompressionstrycket. Den 
första motorvagnen från 1928 (levererad 
1929) följdes 1930 av två ytterligare vagnar i 
likartat utförande, samtliga vackert målade i 
Varberg-Borås-Herrljunga-banans gul 
och blå färgsättning. De två senare vagnarna 
hade fått motoreffekten höjd till 175 hkr och 
fick dessutom den första vagnens tredjeklassavdelning 
kompletterad med en andraklassavdelning. 
Två vagnar överlevde till 
förstatligandet och genomgick den vanliga 
ombyggnaden till personvagn och slutligen 
tjänstevagn. Både VBHJ och Kockums övergick 
på 1930-talet till motorvagnar av dieselelektrisk 
typ, VBHJ tillfälligtvis med en 
DEV A-vagn och Kockums till dieselelektriska 
motorvagnar ( och lok) enligt Frichs 
system. 

3. DEV A, Västerås 
DEVA, Västerås mötte den anstormande 
konkurrensen med att nyutveckla en serie 
motorvagnar av standardtyp med passageraravdelning. 
Den första vagntypen var en 



mindre tvåaxlig motorvagn med en endast 
fyrcylindrig dieselmotor på 60 hkr och en

dast en drivaxel. Vagnen var endast försedd 
med förarrum, motorrum och tredje klass 
passagerarutrymme. Oxelösund-FlenWestmanland 
och Borås-Alvestabanorna 
köpte 1924-25 var sin motorvagn, båda 
fann vagnarna för små och sålde dem vidare 
till Norra Södermanlands och MjölbyHästholmens 
järnvägar 1929. Båda vagnarna 
kom till SJ och slutade sitt liv 
som ... tjänstevagnar. 1925-27 levererades 
nästa vagntyp i form av en 90 hkr länkaxel 
vagn med fyra axlar. Motorvagnstypen 
kan beskrivas som en direkt vidareutveckling 
av den tidigare beskrivna 75 hkr motorvagnen 
från 1913-15 och med inredningen planerad 
på samma sätt. Motorvagnar av denna 
typ levererades till Gävle-Dala, GöteborgBorås-
Alvesta (2 st), Oxelösund-FlenWestmanland 
( 4 st, en omedelbart vidaresåld 
till Danmark), Tidaholm och Norra Södermanlands 
(2 st) järnvägar. Sex av vagnarna 
övertogs av SJ som motorvagnar, tre slutade 
sitt liv som tjänstevagnar. 

1928 utvecklades 90 hkr motorvagnen till 
en ny vagntyp med boggier och större längd. 
Fyra motorvagnar levererades 1928-32 till 
Nynäsbanan (3 st) och Lysekilsbanan. För 
att minska axeltrycket fick den sistnämnda 
en löpaxel insatt i motorboggien. De första 
vagnarna till Nynäsbanan fick 120 hkr Atlasmotorer, 
men 1930 skedde en första traditions 
brytning i och med att 200 hkr 2-takts 
6-cylindriga dieselmotorer från Burmeister & 
Wain i Köpenhamn inlades i den tredje Nynäsbanevagnen 
och i Lysekilsvagnen. Samtliga 
fyra vagnar överlevde till slutet av 1950talet 
i det paradis för tunga dieselmotorvagnar 
som Nynäsbanan blev på 1950-talet. 

4. Ombyggda personvagnar 
I början av 1920-talet upplevde man en 
mycket snabb prisökning. Priset på ett ånglok 
mer än fördubblades jämfört med priset 
under början av världskriget. Att inköpa en 
dieselelektrisk motorvagn typ DEV A var lika 
dyrt som att köpa ett stort ånglok, men motorvagnen 
gav en överlägsen driftsekonomi. 
Alternativa motorvagnskonstruktioner var 
billigare, men fortfarande alltför dyra för en 
privatbana med vikande trafik och dålig eko



nomi. Eftersom en tung motorvagn var uppbyggd 
på samma sätt som en vanlig järnvägs

En av Gysingebanans olycksaliga motorvagnar, SGGJ BCFMo 1 från Teknik & Handel m fl. 
Observera hur motorn placerats i en vagga under ramen för att inte överföra vibrationer till 
passagerarutrymmena. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

vagn uppkom förslaget att konvertera en av 
järnvägens (äldre) personvagnar. Då kunde 
järnvägsbolagets kostnader begränsa sig till 
utgifter för ombyggnad av personvagn samt 
kraftaggregatet. 

Tidaholms Bruk. Lastbilstillverkaren i Tidaholm 
hade lämpliga bensinmotorer, växellådor 
och en lång erfarenhet av motordrift. 
Tre motorvagnar ombyggdes från personvagnar, 
två från Gripen bergsbanan och en 
från Falkenbergsbanan 1924-25. Den första 
vagnen till JGJ fick en Tidaholms bensinmotor 
på 65 hkr som via en mekanisk växel 
drev boggiernas inneraxlar. De övriga vagnarna 
utfördes på samma sätt, men fick effekten 
på motorerna höjd till 120 hkr. Falkenbergsbanans 
vagn (som tidigare omnämnts 
i inledningen) avsågs dessutom drivas 
med kraftgas. 

Teknik & Handel, Malmö var ett skånskt 
konsultföretag som 1924 tog upp ombyggnad 
av personvagnar till motorvagnar i samarbete 
med Ljunggrens i Kristianstad. Kristianstad-
Hässleholm och Sala-GysingeGävle 
järnvägar beställde ombyggnad av fyra 
boggiepersonvagnar (varav tre från 
SGGJ). Motorerna var Daimler Benz bensinmotorer 
på 150 hkr som via en mekanisk 
växellåda typ NUG (Deutsche Nutz Gas, 
Hamburg) drev på endast en av boggiernas 
inneraxlar. Motorernas effekt nedsattes 
dessutom av den använda kolgasen. Ljunggrens 
stod som huvudleverantör till de båda 
järnvägarna, men hade mycket stora svårigheter 
att fullfölja arbetet, och när det sommaren 
1925 stod klart att Kristianstadsverkstaden 
inte skulle klara av att få vagnarna 
driftsdugliga hävdes kontrakten och Teknik 
& Handel övertog beställningen med Ljunggrens 
som underleverantör. Under denna 
process passade Ljunggrens på att gå i konkurs. 
CHJ lyckades rädda sin personvagn ur 
härvan och återställa den till personvagn, 
men SGGJ:s tre boggiepersonvagnar fastnade 
i den rättsliga processen och först på hösten 
1925 lyckades Teknik & Handel få loss 



vagnarna och sände dem då till Jönköpings 
Mekaniska Verkstad, som var ny underleverantör. 
Den första vagnen levererades hösten 
1926 och strax därefter gick även Teknik & 
Handel i konkurs. Konkursförvaltaren lyckades 
dock leverera den andra vagnen till 
SGGJ sommaren 1927 och flyttade färdigställandet 
av den tredje vagnen till AB Junoverken 
i Bankeryd. Dessförinnan hade det 
dock visat sig -som läsaren redan insett att 
motorvagnskonstruktionen inte höll vad 
som utlovats. SGGJ:s nya motorvagnar 

KBJ 50, ombyggd 1926 av 
Kalmar Verkstad från en 
personvagn byggd av Kockums 
1897. Observera motorplaceringen, 
den framträdande 
takkylaren och f ronten, 
allt kännetecken på alla 
motorvagnar från Kalmar. 

orkade knappt dra sig själva, än mindre ett 
persontåg. Nu råkade styrelsen för SGGJ i 
gungning eftersom järnvägen satsat stora belopp 
i motorvagnsombyggnaden, och dessutom 
hade banan varit av med samtliga personboggievagnar 
i nästan tre år. Två motorvagnar 
ombyggdes alltså omedelbart till personvagnar, 
den tredje påföljande år. 

Dessförinnan hade dock Teknik & Handel 
hunnit leverera två andra ombyggda motorvagnar 
till Halmstad-Nässjöbana~ av annorlunda 
konstruktion. Två bensinmotorer 
typ Austro Daimler på 80 hkr med träkolsgasgeneratorer 
var tillsammans med tillhörande 
växellådor placerade på en speciell maskinvagn 
som placerades mellan den ursprungligen 
tvåaxliga personvagnens ordinarie 
axlar. Motorerna drev på en av personvagnens 
axlar och maskinboggien kopplades 
till personvagnen med invärtes buffertar och 
koppel. Ombyggnaden utfördes av Teknik & 
Handels underleverantör Jönköpings Mekaniska 
Verkstad. Eftersom förhållandet effekt 
och vagnvikt var något gynnsammare på 
HNJ-vagnarna, och vagnarna dessutom var 
avsedda för bibanedrift, så blev driftsresultatet 
bättre och de två vagnarna kom att göra 
nära tio års tjänst. 

Kalmar Verkstad blev den stora och framgångsrika 
ombyggaren av personvagnar till 
motorvagnar i Sverige. Man höll sig till en 
enkel konstruktion med bensinmotorer av 



typ Ford eller Fordson som via tillhörande 
växellådor drev på var sin axel på den tvåaxliga 
vagnen. Varje vagn hade alltså två motorer 
och två drivaxlar och varje kraftaggregat 
kunde köras oberoende av det andra. Kylarna 
placerades vid takändarna och var av 
större typ vilket gav Kalmar-motorvagnarna 
ett karaktäristiskt utseende. 1926-28 ombyggdes 
sålunda tre tvåaxliga personvagnar 
för Kalmar-Berga, Hälsingborg-Hässleholm 
och Södra Ölands järnvägar och konstruktionen 
ansågs som lyckad och billig. 
Men de intresserade järnvägsbolagen insåg 
även att ombyggnaden inte var alltför svår 
utan kunde utföras på den egna järnvägens 
reparationsverkstad. I fortsättningen beställde 
man alltså bara motorutrustning och 
skötte ombyggnaden själva. 1928-33 levererades 
motorutrustningar till HälsingborgHässleholm 
(2 st), Ölands (2 st) och Gotlands 
(1 st) järnvägar plus en till en smalspårig 
dansk privatbana. Hälsingborg-Hässleholms-
banan tog sedan saken i egna händer 
och byggde på Hälsingborgsverkstaden 1933 
och 1935 kraftiga fyraxliga länkaxelvagnar 
med dubbla Scania Vabis och Penta Hesselman-
motorer på 90 respektive 110 hkr med 
bibehållande av ursprungskonceptet. 

Hässleholms Mekaniska Verkstad byggde 
1925 om en boggiepersonvagn för Västgötabanan 
med användande av Deutsche Werkes 
tidigare beskrivna konstruktion med en 
Deutsche Werke bensinmotor på 150 hkr 
som via en mekanisk växellåda drev på bog

En svenskbyggd bensinhydraulisk motorvagn från NOHAB 1925 till Ostkustbanan. Observera 
drivboggien med blindaxel och de fem takkylarna. Efter misslyckandet återtogs de fyra vagnarna 
av NOHAB och såldes som välbyggda, rymliga personvagnar till Varberg-Borås-banan. 
Foto SJK Fotoavd. 

giernas inneraxlar. Vagnen var en fortsättning 
av två direktlevererade vagnar från 
Tyskland och innebar dels att Hässleholmsverkstaden 
som svensk licenstagare tog över 
leveranserna till VGJ och dels att VGJ skulle 
få en tredje DW-motorvagn billigare. Motorvagnen 
lär dock inte varit speciellt lyckad 
och 1930 återgick VGJ till direktleveranser 
från Tyskland. 

5. Hydrauliska motorvagnar 
Att bygga en effektiv hydraulisk växellåda 
var länge en önskedröm, en teoretisk önskedröm. 
En hydraulisk växellåda skulle bland 



annat innebära att man kunde använda hur 
stora motorer som helst, utan att besväras, 
fördyras och tyngas av generator och banmotorer. 

De stora tyska loktillverkarna slog sig 
samman tre och tre i utvecklingsbolag för att 
söka lösa problemen, i Sverige valde två tillverkare 
att på egen hand söka bemästra 
problemen. Kalmar Verkstad hade en mycket 
duktig direktör vid namn Gustaf Rosen, 
som lät bygga ett dieselhydrauliskt motorlok 
(" Rodi-loket") efter försök med motorutrustningar 
placerade på godsvagnar. Den 
andra tillverkaren var Nydqvist & Holm i 
Trollhättan som i samband med den stora 
ryssloksordern fick extra kapacitet på konstruktionskontoret. 
Efter den sedvanliga försöksserien, 
i detta fall via en motorutrustning 
placerad på en tralla, konstruerades en 
motorboggie försedd med en 125 hkr Stirling 
bensinmotor som drev en hydraulväxel "system 
Antenor Nydqvist". Efter lyckade försök 
med motorboggien placerad under Nydqvist 
& Holms egen personvagn, som bl a 
provkördes på UHVJ, ansåg man sig mogen 
att ta in order på lok och motorvagnar med 

hydraulisk kraftöverföring. Två konstruktioner 
fick man sålda, en i form av en 
ombyggd personvagn till VGJ och en i form 
av fyra tunga boggiemotorvagnar till den nyöppnade 
Ostkustbanans lokaltrafik. Den 
ombyggda'VGJ-personvagnen erhöll en motorboggie 
med koppelstänger med tillhörande 
Stirlingmotor (?) på 175 hkr. De fyra boggiemotorvagnarna 
fick Stirling-motorer på 
225 hkr avsedda att drivas med motorsprit 
eller träkolsgas. OKB-motorvagnarna var 
stora med plats för 100 sittande och vagnskorg 
i stål med plåtklädsel. Alla fyra motorvagnarna 
till 0KB hann levereras innan 
misslyckandet blev uppenbart och vagnarna 
återtogs 1926 av tillverkaren och såldes sedermera 
till Varberg-Borås-banan som 
vanliga, men rymliga personvagnar. 

Det är alltid svårt att 50 år efteråt försöka 
spåra orsaken till misslyckande. De knapphändiga 
källor som finns antyder att problemen 
varit lite olika: i Kalmarfallet kan problemet 
varit att få växeln tät, vilket muntliga 
berättelser om breda oljeränder i spåret tyder 
på. För Trollhätte-konstruktionen kan problemet 
ha varit för höga motstånd i själva 
växeln. Rapporter berättar om att motorerna 



fick ansträngas till gränsen för överhettning. 

1930-1940 -konsolideringens 
årtionde 

1930-talet innebar en lugnare period i motorvagnsutvecklingen. 
Konstruktionerna är nu 
mer genomtänkta och baserade på praktisk 
erfarenhet. Förhållandet mellan motoreffekt 
och vagnvikt samt tågvikt hålls inom vettiga 
gränser. Motorer och växellådor når en högre 
grad av driftsäkerhet, vilket dock inte förhindrar 
att även 1930-talet innebär dramatiska 
misslyckanden. Ej heller innebar 1930talet 
något stopp för radikala nykonstruktioner 
eller att det utländska inflytandet försvann. 

Två stora framsteg skedde vid 1930-talets 
början vilka tillsammans innebar en avgörande 
vändpunkt för motorvagnskonstruktionerna. 
En lätt dieselmotor av förkammartyp 
konstruerades av Hesselman, vilket innebar 
att dieselmotorns goda driftsekonomi 
( och låga brandfarlighet) kunde användas i 
en liten, lätt och effektiv motor. En funktionsduglig 
växellåda för hydraulisk transmission 
framtogs av Lysholm och Smith. Nu 
var det alltså möjligt att bygga lätta dieselhydrauliska 
motorvagnar. 

Detta hade sannolikt fått en stor betydelse, 
om inte en bilmekaniker i Umeå, som sedan 
1920-talet byggt om bilar till bildressiner 
för främst SJ, fått i uppdrag att bygga en 
förstorad bildressin för turisttrafiken kring 
Porjus. Ur denna lätta bensinmekaniska 
motordressin utvecklades på bara några år 
det fordon som redan från 1930-talets mitt 
helt kom att dominera den svenska motorvagnsanskaffningen, 
dvs rälsbussen från 
Hilding Carlsson Mekaniska Verkstad i 
Umeå. 

Till bilden av 1930-talet hör också att staten 
genom den s k motorvagnslånefonden 
aktivt hjälpte många privatbanor att finansiera 
inköp av motorvagnar. 

Utvecklingen på 1930-talet omfattar: 

1. Utländska motorvagnskonstruktioner 
2. Bussvagnar 
3. Tunga motorvagnar 
4. Rälsbussar 



1. Utländska motorvagnskonstruktioner 

De norska Strommen-motorvagnarna. 

Strnmmens mekaniska verkstad utanför 
Oslo byggde 1932 fyra boggiemotorvagnar 
av tung typ för det norska 1067mm-nätet. 
Motorvagnarna hade centralt placerade bensinmotorer 
typ Buda, som via mekaniska 
växellådor drev på boggiernas inneraxlar. 
Vid NSB betecknades motorvagnstypen som 
"Stavanger" och konstruktionen ansågs som 
lyckad, varför Motala Verkstad tog upp tillverkningen 
av den norska vagnstypen. Den 
första vagnen byggdes 1935 för VäxjöAseda-
Hultsfred. Tre modifierade vagnar 
med dubbla Mercedes Benz dieselmotorer på 
135 hkr och hydrauliska växellådor levererades 
1938 till dels VÅHJ och dels Västgötabanan 
(2 st till sistnämnda). Samtliga motorvagnar 
övertogs av SJ och användes in på 
1960-talet. 

VÄHJ 15, dieselmekanisk boggiemotorvagn av norsk typ från Motala 1925. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

En remarkabel motorvagn, NOHAB:s A ustro Daim/ermotorvagn med invändiga gummihjul 
till Roslagsbanan 1935. Foto SJK Fotoavdelning. 

Frichs-motorvagnar. De stora framgångar 
som danska Frichs hade med dieselelektriska 
lok och motorvagnar till de danska järnvägarna 
ledde till att Kockums i Malmö i början 
av 1930-talet tog över systemet till Sverige. 
Både lok och lokomotorer av detta system 
levererades samt en motorvagn till 
Malmö-Ystads Järnväg 1935, utförd som 
en tung boggiemotorvagn med dubbla 6cylindriga 
Kockum-Frich dieselmotorer på 
220 hkr placerade i en boggie tillsammans 
med generatorer. Drivboggien med banmotorer 
blev dock den andra boggien. I övrigt 
var vagnen modernt konstruerad med helsvetsad 
korg. Via SJ kom vagnen naturligtvis 
också till Nynäsbanan för sin sista tjänstgöring. 

Michelin-vagnen. I Frankrike utvecklades på 
1920-talet det s k Michelinsystemet, uppkallat 
efter den kända däcktillverkaren. I korthet 
innebar systemet att motorvagnen rullade 
med gummiringar direkt på rälsen, vilket 
gav en mycket mjuk och behaglig gång och 
även en god acceleration. Systemet är alltjämt 
i bruk på delar av Paris tunnelbana. En 



fransk demonstrationsvagn gjorde 1932 en 
mycket uppmärksammad demonstrationsfärd 
över de svenska järnvägarna, och det 
var nog inte bara de goda gångegenskaperna, 
utan även motorvagnens utseende som en 
landsvägsbuss av trailertyp som skapade 
uppmärksamhet. Mest intresserad av de 
svenska järnvägarna var nog HalmstadNässjöbanan, 
men någon anskaffning blev 
det aldrig. Bland annat var problemet att få 
motorvagnen att utlösa signaler ett hinder. 

Austro Daimler-vagnen. En vidareutveckling 
av Michelin-systemet infördes av österrikiska 
Austro-Daimler. I stället för att låta gummihjulet 
rulla direkt på rälsen sattes det luftfyllda 
däcket inuti järnvägshjulet. En motorvagn 
av denna konstruktion levererade Nydqvist 
& Holm 1935 till Roslagsbanan i form 
av en mycket elegant motorvagn. Den stora 
boggiemotorvagnen, avsedd för trafiken 
Stockholm-Hallstavik, hade två motoraggregat, 
ett för varje boggie, med en Scania 
Vabis 6-cylindrig bensinmotor och LysholmSmiths 
hydrauliska växellåda. Alltför snart 
efter leveransen totalförstördes motorvag-

VBHJ MCo 6, dieselhydraulisk motorvagn från Linke Hoffman i Bres/au 1938, slutade sin 
tjänst på SNJ. Foto SJK Fotoavdelning/LHW. 

nen vid en brand. Fler vagnar av denna typ 
blev det inte. Gummihjulskonstruktionen 
var känslig för damm och smuts, och man 
hade redan konstaterat att solida gummiinlägg 
i hjulen gav nästan lika god åkkomfort 
med mycket mindre besvär och kostnader. 
Dessutom hade SRJ-vagnens motorutrustning 
visat sig för klent dimensionerad, men 
utan plats för byte till större motorer. Nydqvist 
& Holm hade flera olika AustroDaimler 
motorvagnar på ritbrädet, bl a 2axliga 
vagnar för normal-och smalspår förutom 
en normalspårig boggievagn. 

Linke Hoffman Werke, Bres/au. Vid Deutsche 
Reichsbahn utvecklades under 1930talet 
ett motorvagnsprogram med tunga 
snabbgående dieselelektriska och dieselhydrauliska 
motorvagnar och motorvagnståg. 
Tåg som "der Fliegende Hamburger" blev 
mycket välkända och uppmärksammade. 

Varberg-Borås-Herrljungabanan hade 
efter de tre Kockums-byggda EVA Maybach-
motorvagnarna beställt en modern 
DEVA-vagn, som dock visade sig vara en katastrof 



och returnerades till Västerås. Brända 
av erfarenheterna riktade man på nytt sin 
uppmärksamhet till Tyskland och valde 1938 
att inköpa två moderna dieselhydrauliska 
motorvagnar med Maybach-motorer på 410 
hkr och Voith-transmision. De vackert guloch-
blåmålade motorvagnarna med modernt 
snedlutad front övertogs av SJ och efter 
snabbtågstjänst i Småland hamnade även 
dessa båda vagnar på Nynäsbanan för sin 
sista tjänstgöring. 

2. Bussvagnar 
En direkt efterföljare till 1920-talets bilvagnar 
var de fyra bussvagnar som Nydqvist & 
Holm i Trollhättan byggde 1933-38 av fyra 
överblivna landsvägs buss karosser från 
Svenska Metallverken i Södertälje. Vagnarna 
såg ut som moderna landsvägsbussar och 
överensstämde även maskinellt med dessa, 
dvs bensinmotor typ Maybach på 105 hkr, 

mekanisk växellåda och drivning på bakhjulen 
med kardan. Vagnarna var följaktligen 

En riktig "rälsbuss", BJ motorvagn 1 från NOHAB 1933. Som synes har ett vanligt landsvägsbusskarosseri 
använts. Motorvagnen användes på Lödöse-Lilla Edets Järnväg och måste vändas 
vid banans slutpunkter. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

DEVA försökte i mitten av 1930-talet att modernisera sina DEVA-vagnar med denna eleganta 
400 hkr dieselelektriska motorvagn med samtliga axlar drivna och strömlinjekaross, men vagntypen 
drabbades av så svåra barnsjukdomar att de knappt kom i drift innan andra världskrigets 
bränsleransone_ring satte stopp. Foto Sveriges Järnvägsmuseum av UWHJ 51. 

också enriktningsvagnar och måste vändas 
vid varje ändpunkt. De fyra bussvagnarna 
levererades till Bergslagsbanan (2 st), Dalslandsbanan 
och Uddevalla-VänersborgHerrljungabanan. 
DJ valde dock att lägga in 
en Scania Vabis-motor på 130 hkr. Intressant 
är även att notera att man behöll framaxelns 
vridbarhet för bättre kurvgång. Ratten 
borttogs dock! 

3. Tunga motorvagnar 
DEVA-vagnarna. Nästa generation dieselelektriska 
motorvagnar var en lågbyggd boggiemotorvagn 
med helsvetsad korg. De 
dubbla 2-takts V12-motorerna från Atlas på 
200 hkr vid 1800 rpm placerades med tillhörande 
generator på var sin motorboggie. 

Vagnar beställdes av SJ, Varberg-BoråsHerrljunga 
och Uddevalla-Vänersborg



Herrljunga-banorna 1934 och leveransen 
skedde 1935-36. Motorvagnarna var dock 
behäftade med mycket besvärliga barnsjukdomar, 
och det tog flera år innan problemen 
avhjälpts och vagnarna började fungera 
driftsäkert. Då hade även andra världskriget 
utbrutit med stopp för alla dieselmotorer av 
icke förkammartyp. Efter kriget såldes de tre 
vagnarna till Nynäsbanan och gjorde där ett 
kvarts sekel god tjänst. En fjärde vagn levererades 
1938 till smalspåriga Hjo-Stenstorp. 
Den hann dock aldrig göra särskilt 
mycket tjänst på grund av kriget och rälsbussarnas 
ankomst. Den övertogs av SJ 1948 
med skadad motor. 

Nydqvist & Holm AB. Som beskrivits under 
Austro-Daimler-motorvagnen var slutsatsen 
att gummiinlägg i hjulen avsevärt förbättra

de reskomforten samt att en bättre relation 
mellan motoreffekt och vagnvikt skulle föreligga. 
1938 kom man igång med leveranser 
av tunga dieselhydrauliska motorvagnar för 
normalspår och smalspår försedda med 
dubbla Penta Hesselman-motorer på 110 hkr 
och Lysholm-Smith hydraulväxlar. (I senare 
leveranser höjdes effekten till 135 hkr per 
motor.) Roslagsbanan erhöll tre motorvagnar 
1938-39, som kom att göra lång och utmärkt 
tjänst på de oelektrifierade linjerna 
norr om Rimbo. På normalspåret fick Bergslagsbanan 
två motorvagnar, Malmö-Simrishamn 
två motorvagnar och TrelleborgRydsgård 
en motorvagn 1928. Sin fulländning 
fick dock motorvagnstypen med de tre 
snabbmotorvagnarna för Halmstad-Nässjö 
Järnväg samma år. De var byggda för att ge 
kortast restid från Stockholm till Halmstad 
via Nässjö för att konkurrera ut SJ-alternativet 
via de elektriska linjerna över Göteborg. 
De tre motorvagnarna fick mycket publicitet 
och blev stilbildare för mycket lång tid framåt 
genom sina rundade fronter, men var 
dock maskinellt lika de ovanstående vagnskonstruktionerna. 
En efterleverans i form av 
två ännu större vagnar beställdes av HNJ, 
men kunde levereras först efter förstatligandet 
1946 som SJ litt Yo3. 

Kalmar Verkstad AB. Man fann i början av 
1930-talet att verkstadens insats i motorvagnsutvecklingen 
bestod i att leverera maskinutrustningar 
för motorvagnsombyggnad 
till olika järnvägsförvaltningar. 1931 återupptog 



man leveranserna av färdiga motorvagnar. 
Grundiden var densamma, dvs två 
lastbilsmotorer som via var sin sammanbyggd 
växellåda med riktningsväxel drev var 
sin drivaxel med kedja. De båda motorutrustningarna 
kunde fortfarande köras oberoende 
av varandra med skilda reglage. I den 
nya konstruktionen placerades maskineriet i 
en särskild ram som hängdes i drivaxlarnas 
axelboxar. På så sätt fick man en lättåtkomlig 
konstruktion som var lätt att demontera 
och inte heller överfördes vibrationer och 
ljud till passagerarutrymmet som om motorn 
varit placerad i vagnskorgen. De tidigare beskrivna 
stora kylarna i var ände på vagnstaket 
behölls. 

De tre första vagnarna, KVAB typ Il, 
byggdes för smalspår 1931-35 och utrustades 
med dubbla Ford A VB-motorer på 40 
hkr och två vagnar levererades till KalmarBerga 
och en vagn till Norsholm-Västervik 
-Hultsfreds järnvägar. En vidareutveckling, 
KVAB typ Ils, fick förlängd korg och 
dubbla Ford VB-motorer på 75-85 hkr och 
Kalmar-Berga och Ölandsbanorna fick var 
sin vagn. KVAB typ I var en ännu längre fyraxlig 
länkaxelvagn som 1935 byggdes för 
Kalmar-Torsås Järnväg, utrustad med 6cylindriga 
Volvo Fe-motorer på 90 hkr. För 
normalspåret byggdes 1931 en tvåaxlig länkaxelvagn 
med dubbla Scania Vabis-motorer 
på 75-80 hkr för Malmö-Ystad och Ystad 
-Eslövs järnvägar. (MY J överförde strax 

BJ 52, dieselhydraulisk 
motorvagn från NOHAB 
1938, här utrustad med gengasaggregat. 
Foto Sveriges 
Järn vägsmuseum. 

Halmstad-Nässjöbanans strömlinjeformade version av NOHABs dieselhydrauliska motorvagn 
1938. Foto i Landeryd 1938. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

efteråt sin vagn till YEJ.) En fyraxlig variant 
levererades 1935 till SJ med dubbla Scania 
Vabis bensinmotorer på 130 hkr. Som tidigare 
omnämnts byggde Kalmarverkstaden även 
om Mönsteråsbanans gamla Purrey-ångvagn 
med en frontplacerad Volvo-motor på 75 hkr 
1932. 

Motala Verkstad byggde 1938 som efterföljare 
till Strnmmen-vagnarna en nykonstruerad 
dieselhydraulisk motorvagn med ett helt 



Kalmar-Berga motorvagn 
51, Kalmar Verkstad 1931. 
Smalspårig 2-axlig standardmotorvagn 
typ Il. 
Observera maskin ramen 
med motorerna upphängda 
vid hjulaxlarna. Foto SJK 
Fotoavdelning. 

nytt utseende. Storleksmässigt var vagntypen 
jämförbar med Nydqvist & Holm:s samtidiga 
motorvagnar och två av tre levererade 
motorvagnar kom att sättas i trafik i direkt 
jämförelse med NOHAB-motorvagnarna. 
Två smalspåriga motorvagnar till Falkenbergsbanan 
och Roslagsbanan fick Penta 
Hesselman-motorer på 110 hkr och en hydraulisk 
Lysholm-Smith växel i var vagnsände, 
drivande på var boggies inneraxel. Normalspårsvagnen 
till Bergslagernas Järnväg 

var helt lika till konstruktion, men försedd 
med dubbla Mercedes Benz dieselmotorer på 
135 hkr. 

4. Rälsbussar 
Historien om Hilding Carlssons rälsbussar 
har berättats så många gånger att en detaljerad 
upprepning inte är på sin plats. Rent utvecklingsmässigt 
är det väsentligt att notera 
att HC-rälsbussen inte utvecklades ur 1920talets 
bilvagnar eller hade något samband 
med 1930-talets bussvagnar från Trollhättan. 
Utvecklingen av Hilding Carlsson rälsbussen 
skedde slumpartat eller logiskt ur de 
bildressiner som verkstaden byggde under 
1920-talet för främst SJ. SJ kom även denna 
gång att spela en betydelsefull roll genom att 
beställa en större turistdressin för trafiken på 
övre delen av Inlandsbanan. Uppsala-Gävlebanan 
sökte en mindre motorvagn för trafiken 
Orrskog-Söderfors och fann konstruktionen 
i täckt version lämplig. Vid förstatligandet 
av UGJ 1933 kom UGJ-rälsbussen 
till SJ och så satte utvecklingen fart. Hilding 
Carlssons rälsbuss var en vettig, enkel, 
lätt och billig konstruktion med en motor 
och tillhörande växellåda i en vagnsände, en 
centralt placerad riktningsväxel och kardandrift 
på de båda axlarna, allt placerat i en 
lättbyggd låg träkorg med plåtklädsel. Ett 
mycket lämpligt fordon för sidobanor med 

låg trafik, i synnerhet SJ:s Norrlandslinjer, 
hade skapats. 



Den första tvåaxliga rälsbussen byggdes 
1934-38 i 57 exemplar (förutom de båda 
omnämnda i början) till SJ, dessutom köpte 
även privatbanorna ett antal. StockholmVästerås-
Bergslagen 3 st, Östra Skånes 
järnvägar 1 st, Halmstad-Nässjö 4 st, Nässjö-
Oskarshamn 1 st och Malmö-Simrishamn 
1 st. Dessutom byggdes tre stycken i 
smalspårig version för SJ: s första smalspårslinje 
Harmånger-Bergsjö, som fick två rälsbussar, 
och Vikbolandsbanan som fick en. 
De första rälsbussarna hade inte den karaktäristiska 
sneda fronten, utan endast överdelen 
över fönsterpartiet var snedlutad. Umeåverkstaden 
byggde även två godsdressiner 
för SJ och Ostkustbanan, vilka inregistrerades 
som rälsbussar. 

1937 skedde en övergång till boggierälsbussar 
med bibehållande av grundkonstruktionen 
med en frontplacerad motor och en 
centralt placerad riktningsväxel, som via 
kardanaxlar drev inneraxlarna i den mycket 
lätt byggda boggien. Den befintliga Scania 
Vabis bensinmotorns effekt höjdes till 130 
hkr och den mekaniska växellådan typ Friedrichshaf 
en bibehölls. Den nya boggierälsbussen 
tog 46 sittande resande och byggdes i 23 
exemplar till SJ (varav en smalspårig), i 16 
exemplar till normalspåriga privatbanor och 
17 exemplar till smalspåriga privatbanor. 
Littera vid SJ blev Y o och premiärleveransen 
skedde 1937 till Halmstad-Bolmen-banan. 

SRJ 3105 från Motala 1938 
på Uppsala Ö 1959. Foto 
L O Karlsson. 

Hilding Carlssons tvåaxliga rälsbuss SJ Y 326 vid Storlien. Observera skidstället. Foto Sveriges 
Järn vägsmuseum. 

Motala Verkstad blev Hilding Carlssons 
störste konkurrent inom rälsbussområdet, 
då man 1936 började leverera en tvåaxlig 
rälsbuss med karaktäristiskt rundade frontpartier. 
Motorn var från början en 6-cylindrig 
Buda bensinmotor placerad mitt i vagnen 
och via en mekanisk växellåda drivande de 
båda fasta axlarna. De fasta axlarna på premiärleveransen 
till Uddevalla-Vänersborg 
-Herrljungabanan ersattes av länkaxlar i 
följande leveranser till åtta olika privatbanor 
1936-38, sammanlagt tolv rälsbussar. Från 
och med 1937 års leveranser ersattes den ursprungliga 
Buda-motorn med den välkända 
6-cylindriga Scania Vabis motorn på 110 



hkr. En vagn till Blekinge Kustbanor skiljde 
sig genom en hydraulisk växel typ LysholmSmith 
i stället för den mekaniska växellådan. 
Vagnen tog 29-34 sittande passagerare och 
korgarna byggdes av Hägglunds i Örnsköldsvik. 

Slutligen byggde Motala Verkstad 193940 
sex boggierälsbussar som var rena kopior 
av Umeå-rälsbussen. SJ, finska statsbanorna 
och Nora Bergslags Järnväg tog två var, den 
sistnämnda banan föreskrev dock en dieselhydraulisk 
motor och växellåda från Deutsche 
Werke i Kiel för att nå enhetlighet i reservdelar 
med pågående leveranser av dieselhydrauliska 
motorlok. 

Nydqvist & Holm AB i Trollhättan. Parallellt 
med försöken med Austro-Daimler motorvagnen 
och innan leveranserna av tunga 
dieselhydrauliska motorvagnar upptogs 1938 
tilverkade NOHAB 1934-36 ett antal konstruktivt 
intressanta mindre motorvagnar 
som jag valt att rubricera som rälsbussar. 
Den första vagnen för Västgötabanan var en 
tvåaxlig rälsbuss utrustad med en 6-cylindrig 
förkammardieselmotor från Scania Vabis 
och hydraulisk växel typ Lysholm-Smith. 
Från de tidigare beskrivna bussvagnarna 
övertogs en komplicerad konstruktion med 
vridbara hjul. De fyra hjulen var vridbara 
och sammanbundna med parallellstag. Drivaxeln 
hade kardanknutar i axelns ytterända 
(som på en framhjulsdriven bil) och löpaxeln 
var vridbar kring fasta tappar. Den första 
vagnen till VGJ godkändes inte utan återsändes, 
en andra vagn till Roslagsbanan godkändes 
efter en radikal omkonstruktion med 
axlarna anordnade som stjärtboggier med 
pendelupphängning. SRJ-vagnen levererades 

SJ Y o 375 med släp vid Hjuls bro på f d ÖCJ. Den första boggierälsbussen och grundvalen för 
Hilding Carlsson-rälsbussens enorma framgång i slutet av 1930-talet. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

utan motor och växellåda, eftersom en sådan 
redan fanns vid järnvägen. I stället för att 
fortsätta med konstruktionen av tvåaxliga 
vagnar valde NOHAB i detta läge att övergå 
till boggiemotorvagnar, och efterföljande 
planerat tvåaxliga vagnar till Falkenbergsbanan 
och Karlshamn-Vislanda-Bolmen 
blev snabbt omkonstruerade till fyraxliga. I 
denna omkonstruktion valde man att flytta 
hydraulväxellådan till motorvagnens andra 
ände med en centralt placerad riktningsväxel. 



FJ-vagnen fick en Penta Hesselmanmotor 
på 110 hkr. En normalspårig rälsbuss 
levererades som sista vagn till MjölbyHästholmenbanan 
1936, och den hade liksom 
KVBJ-vagnen Buda bensinmotorer på 
116 hkr. 

1940-1950: Rälsbussens årtionde 

Krigstidens bränsleransonering innebar ett 
omedelbart stopp för alla dieselmotorfordon. 
Bensindrivna fordon kunde efter en tid 
förses med gengasaggregat, även förkammardieselmotorer 
kunde efter ytterligare en 
tid köras på samma sätt. Utvecklingen av 
tunga dieselmotorvagnar stoppades, från 
1940 gällde bara lättbyggda rälsbussar från 
Umeå. 

1939 infördes en moderniserad boggierälsbuss, 
SJ typ Y o 1, med något förlängd korg 
och hjulbas. Motorn blev en 8-cylindrig Scania 
Vabis-motor på 155 hkr och vagnstypen 
byggdes 1940-46 i 164 exemplar, varav 63 
för smalspår. En 100% övergång till den 8cylindriga 
motorn skedde ej heller, de smalspåriga 
Östgötabanorna fortsatte att specificera 
den 6-cylindriga motorn fast i den större 
Yol-korgen i tio exemplar. Hilding Carlsson 
lär ha erkänt att han ansåg den 6-cylindriga 
motorn som bättre. Från 1940 introducerades 
en Scania Vabis dieselmotor på rälsbussarna 
med samma hästkraftsantal. 

1943 tillsatte SJ en motorvagnsutredning 
för att låta statsbanan få ett avgörande inflytande 
på rälsbussarnas utveckling. I praktiken 
avsatte utredningen som enda konkreta 
resultat en förstorad kaross med karaktäristiskt 
förhöjt tak, en förstärkt boggiekonstruktion 
och förslag om satsning på sovrälsbussar. 
De två förstnämnda konstruktionerna 
infördes 1946 på alla leveranser. Den nya 
typen fick beteckningen Yols. På smalspåret 

SRJ:s rälsbuss 1102 (f d 102) från Nohab 1935. Denna vagn och en samtida till VGJ levererades 
som tvåaxlig, samma vagntyp byggdes sedermera som boggievagn till FJ, KVBJ. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Den "moderniserade" Hilding Carlsson rälsbussen med förhöjt tak och förstärkta boggier. 
Här Yols 563. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

kunde korgen inte breddas, men takhöjningen 
genomfördes även här. Den större Yolsrälsbussen 
byggdes 1946-50 i 59 exemplar 



för normalspår och 16 exemplar för smalspår, 
samtliga utom en försedda med Scania 
Vabis dieselmotor typ 0802. 

A SJ Linköping. 1945 dyker en ny rälsbusstillverkare 
upp i form av ASJ i Linköping 
som tillverkar tre rälsbussar i modern stålkaross 
för Nora Bergslag och Södra Dalarnas 
järnvägar. Boggierälsbussen hade en centralt 
placerad Scania Vabis 8-cylindrig dieselmotor 
på 140 hkr som via en Lysholm Smith 
hydraulväxel drev på båda axlarna i en av 
boggierna. I övriga mått som hjulbas, korglängd 
och sittplatser överensstämde vagnstypen 
med Umeå-rälsbussarna. 

General Motor Nordiska AB i Hammarbyhamnen 
i Stockholm hade under krigstidens 
avspärrning inte särskilt mycket att göra, 
utan utnyttjade befintlig kapacitet till att 
bygga spårvagnar och även fem stålmotorvagnar 
till Västgötabanan 1945-46. Vagnarna 
var försedda med en Scania Vabis 
O802-dieselmotor på 155 hkr och hydrauliska 
växellådor från Atlas Diesel med kardandrift 
till ena boggiens båda axlar. 

Söderberg, Göteborg. Som ensamtillverkare 
av rälsbussar kunde Hilding Carlsson i Umeå 
ofta inte erbjuda rälsbussar i den takt som 
järnvägarna önskade, och rätt långa leveranstider 
kunde uppstå. 

lngenjörsfirman R D R:son Söderberg i 
Rävlanda utanför Göteborg erbjöd sig att 
hjälpa Västgötabanan med leveransen av 
rälsbussar och levererade 1948 två stycken. 
Maskinellt och konstruktionsmässigt överensstämda 
vagnarna helt med Umeå-rälsbussarna, 
de snedlutande fronterna saknades 
dock. Samtidigt som dessa båda vagnar beställdes 
1946, beställdes även två stora boggierälsbussar 
med dubbla motorer och plats 
för 56 sittande. De båda motorvagnarna levererades 
först 1950, två år efter VGJ:s förstatligande, 
som SJ litt Yo3p. De var försedda 
med två 8-cylindriga Scania Vabis 0802 
dieselmotorer, Atlas Diesel hydraulväxlar 
och drift på respektive boggies inneraxel. 

Slutord 

Jag har valt att avsluta denna beskrivning 
1950, eftersom då slutar även i praktiken 
motorvagnsutvecklingen i Sverige utanför 
SJ :s konstruktionsbyrå. Det som varit typiskt 
för den skildrade utvecklingen har varit 



att utvecklingsarbetet bedrivits på järnvägsmaterialtillverkarens 
konstruktionsbyrå och 
framtagna konstruktioner erbjudits intresserade 
järnvägsföretag. Från femtiotalet konstruerades 
motorvagnarna hos den beställande 
järnvägen, dvs SJ, och tillverkaren hade 
bara att acceptera konstruktionen. Vissa avsteg 
finns, så gav inte Hilding Carlsson omedelbart 
upp kampen utan lyckades leverera 
ett antal normalspåriga stålrälsbussar till andra 
företag än SJ, och ASJ i Linköping tillverkade 
1957 tre dieselhydrauliska motorvagnar 
till smalspåriga Roslagsbanan. 

ASJ i Linköpings försök att 
bryta Hilding Carlssons dominans 
med en modern stå/rälsbuss 
1945. Mittplacerad 
dieselmotor och drivning på 
en boggie, här SDJ 303A. 
Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Bernt Forsberg och Olle Palm 

Upsala-Gefle Järnvägars unika fyrlingslokomotiv 
litt Bb -ett nyförvärv till Sveriges Järnvägsmuseum 

De fyra loken med littera Bb nr:is 30-33 hos 
Upsala-Gefle Järnvägar var Sveriges enda 
renodlade fyrlinglokomotiv, d v s ett lok 
med fyra cylindrar och enkel expansion av 
ångan. 

Loken byggdes i två exemplar år 1917 och 
ytterligare två exemplar år 1926. Tillverkare 
var den anrika lokomotivbyggarfirman Nydqvist 
& Holm i Trollhättan. 

Föregångarna -fyrcylinder 
kompoundloken 
I början av 1910-talet började UGJ att lida 

av lokbrist. Trafiken hade ökat mer än vad 
som var beräknat. Banan hade endast tre 
större lokomotiv i tjänst, nämligen de berömda 
sk Falu-loken nr:is 22-24. Falu-loken 
var emellertid våtånglok och hade efter fem 
år blivit omoderna och oekonomiska. UGJ 
ledning beslöt då att infordra anbud på två 
nya lokomotiv med i stort sett samma prestanda 
som Falu-loken, men med det kravet 
att loken skulle vara överhettarlok och ha 
större dragkraft. 

Önskad maskinkraft, med innehållande av 



de givna dimensionerna, kunde emellertid inte 
erhållas med användande av två cylindrar, 
varför det redan från början stod klart att loken 
måste konstrueras som tre-eller fyrcylinderlok. 
UGJ valde det sistnämnda då man 
ansåg att ett fyrcylinderlok kunde utbalanseras 
bättre än ett trecylinderlok, vilket skulle 
göra gången jämnare. Loken utfördes med 
kompoundverkan, vilket var på modet under 
den här tiden. Möjligt är att UGJ påverkades 
av lokkonstruktörerna på Nydqvist & Holm, 
vilka vid den här tiden mycket väl kände till 
SJ:s planer på F-loket, och gärna ville få lite 
erfarenhet av ett fyrcylinder kompoundlok. 

Loken litt Ba nr:is 25-26 levererades till 
UGJ år 1913 och de var Sveriges första fyrcylinderlok. 
UGJ satte omedelbart in loken i 
trafik och efter förvånansvärt lite "barnsjukdomar" 
blev loken mycket omtyckta 
bland personalen. I och med leveransen av 
dessa lok var lokbehovet för UGJ fyllt för 
några år framåt. 

Fyrlingarna 
Första världskriget hade brutit ut och i och 
med det hade trafiken ånyo ökat. De tre 
Falu-loken blev med tiden allt mera oekonomiska, 
varför UGJ åter började tänka på 
en nyanskaffning av lok. 
Man stod nu inför valet att antingen låta 
bygga om Falu-loken till överhettare eller att 
beställa nya lok. UGJ hade inte råd att avvara 
något av de befintliga fem person tågsloken 
för en reparationstid på flera månader, 
varför man ganska omgående beslutade att 
ånyo vända sig till Nydqvist & Holm med 
förfrågan på två nya lok med samma prestanda 
som nr 25-26. 
Förutsättningen till Nydqvist & Holm var 
att loken skulle kunna framföra ett tåg med 
12 boggivagnar a35 ton med 90 km/t på ho

Uppsala-Gefle Järnvägs fyrling/ok titt Bb nr 31. Foto vid Uppsala lokstall den 10.9.1933. 
Foto SJK/ F 

risontell bana eller 7 boggivagnar a 35 ton 
med 60 km/t i stigning 10 0100 . Tendern skulle 
kunna medföra kol och vatten för 125 km 
vägsträcka. 

Den 29 mars 1916 inlämnade Nydqvist & 
Holm ett anbud på två persontågslok enligt 
följande alternativ: 



I. 2C-kopplat tvillinglok av SJ B-typ, a kr 
108.500:-per lok. 

Il. 2C-kopplat fyrlinglok av överhettartyp, 
a kr 116.500:-per lok. 

För bägge alternativen gällde att loken var 
utrustade med stålfyrbox, kopparbristen under 
pågående världskrig omöjliggjorde annat. 
Med sin goda erfarenhet av fyrcylinderlok 
beslöt UGJ att loken skulle utföras fyrcylindriga, 
men med den skillnaden från tidigare, 
att man nu frångick kompoundprincipen, 
vilken hade visat sig kräva mycket underhåll 
och därmed resulterat i fördyrade 
driftskostnader. 

De två nya loken levererades till UGJ i december 
1917. De erhöll littera Bb och numren 
30-31. 

De var diametralt kopplade fyrlinglok 
med samtliga cylindrar arbetande som högtryckscylindrar. 
Cylinderdiametern var 404 
mm, slidstyrningen av Walschaerts typ med 
de två inre sliderna reglerade medelst länk 
från den utvändiga slidstyrningen. Maskineriet 
var anordnat med de båda högercylindrarna 
(ytter-och innercylinder) ställda i 180° 
i förhållande till varandra. Yttercylindrarna 
verkade på andra drivaxeln och innercylindrarna 
på den första. Vänstercylindrarna låg 
likaså i 180° i förhållande till varandra men 
90° före högersidans cylinderpar. Den sammanlagda 
cylindervolymen är nära nog densamma 
som på SJ B-lok, men då cylindrarna 
genom sitt antal kunde göras mindre och 
slaglängden större, fick loket en mycket lugn 
gång, de större drivhjulen bidrar även till 
detta. 

Det har sagts att det gick mycket bra att 
ställa en bräddfull kaffemugg på talghyllan 
på en fyrling under gång utan att det skvalpade 
nämnvärt. 

Exteriörmässigt skilde sig fyrlingarna endast 
obetydligt från sina kompoundsystrar. 

SWB titt B nr 93, f d UGJ nr 32, med persontåg på Västeråsbanan i slutet på 1930-talet. Foto 

SvJvm 

Hytterna var något större, ett extra främre 
sidofönster hade tillkommit samt tendrarna 
hade större vattenförråd. Loken blev omtyckta 



av UGJ-personalen. Fyrlingarna var 
snabba, de kunde accelerera upp tågen, vilket 
var till fördel för UGJ med dess många 
korta stationshåll. 

I och med att Ostkustbanan i mitten av 
1920-talet började närma sig sin fullbordan 
var tanken den att en viss samtrafik skulle 
äga rum mellan UGJ och 0KB. Ett nytt 
snabbgående persontågspar mellan Stockholm 
och Söderhamn, sedermera till Sundsvall 
planerades. 

Lokfrågan kom nu återigen upp till diskussion 
inom UGJ. 

Med sina goda erfarenheter av de första 
fyrlingarna beslöt bolaget ganska omgående 
att beställa två nya lok av samma typ och utförande 
som nr 30-31. 

Det var återigen Nydqvist & Holm som 
fick uppdraget att tillverka de två loken, vilka 
hos UGJ kom att numreras 32 och 33. De 
nya loken levererades på hösten 1926 och 
sattes omedelbart in i trafik. Detta var UGJ 
sista lokanskaffning innan förstatligandet år 
1933. 

Nr 32 och 33 var i stort helt identiska med 
sina två äldre systrar så när som på ett par 
detaljer. Kåpan över ångrören till yttercylindrarna 
var på de nya loken kupad till skillnad 
från på nr 30 och 31 där den var plan. 
Loken 32 och 33 levererades vidare med turboelektrisk 
belysning medan 30 och 31 hade 
AGA-belysning. Lok nr 31 fick senare turboelektrisk 
belysning men nr 30 fick behålla 
AGA-belysningen hela UGJ-tiden ut. Är 
1925 hade UGJ beslutat att införa Knorrbromsen, 
varför 32 och 33 levererades med 
tryckluftbroms till skillnad från de första loken 
vilka hade vacuumbroms vid leveransen 
och byggdes om under år 1925. 

UGJ hade inga större problem med sina 
fyrlinglok, lokpersonalen tyckte om dem och 
i verkstaden hade man goda erfarenheter av 
vad som behövdes i service för fyrcylindriga 
lok. 

UGJ körde i början av 1930-talet alla sina 
snabbgående tåg uteslutande med fyrcylinderlok, 
eftersom de båda kompoundloken nr 
25 och 26 också gick i samma tågomlopp 
som fyrlingarna. Falu-loken, en gång UGJ 



stolthet, hade degraderats till lokaltåg och 
lättare godståg. 

UGJ hade kvar systemet med att loken var 
tilldelade sina lokförare. År 1928 var fyrling..: 
arna tilldelade snälltågsförarna enligt följamde: 

Lok nr 30 -lokförare P O Backström 

Lok nr 31 -lokförare J Öbrink 

Lok nr 32 -lokförare G A Utter 

Lok nr 33 -lokförare L F Johansson 

Samtliga ovan nämnda UGJ-förare var kända 
som my;ket skickliga lokförare och de 
kunde hanter'å •sina fyrlingar på rätt sätt. De 
och många flera av UGJ förare och eldare, 
vilka under de år som fyrlingarna gjorde 
tjänst på UGJ hade tyckt om sina lok, blev 

SJ B4 1513 vid provkörningen 1969. 

senare mycket förvånade då loken efter UGJ 
förstatligande kom till SWB och där fick ett 
dåligt rykte. 

Fyrlingarna var tursatta bl a i snälltågsparet 
nr 1/2, som med ett 28 axlars tåg gick 
sträckan Gävle S-Uppsala (114 km) på 1 
timme och 40 minuter med uppehåll i Skutskär, 
Tierp och Örbyhus. Loken gick vidare i 
persontågen med gångtider på sträckan på 
två timmar jämnt, samt i fjärrgodståg nr 92 
med en gångtid på 2 timmar och 9 minuter. 

SWB köper fyrlingarna 
UGJ förstatligades tillsammans med 0KB 
den 1 augusti 1933. Den första tiden inom SJ 
gick trafiken som vanligt. 
SJ hade emellertid i sina långtidsplaner 
lagt in f d UGJ som ett elektrifieringsobjekt, 
så när SWB på våren 1934 uppvaktade SJ i 
lokanskaffningssyften, passade SJ på att av

SJ titt B4 nr 1511 (f d UGJ nr 30) under uppehåll på Södertälje Svid provkörning 1963. Foto 
Erik Sundström 

yttra de fyra fyrlingarna som varande uddalok 
i SJ lokpark. 

Det har sagts att lokköpet föregicks av endast 
en halvtimmes diskussion mellan SWB 



maskindirektör Klemming och Generaldirektör 
Granholm innan köpekontraktet var 
klart, vilket också det tyder på att SJ ville bli 
av med fyrlingarna. 

Efter UGJ förstatligande hade loken numrerats 
i SJ löpande nummerserie med numren 
1511-1514 med littera OKb. Numreringen 
skedde av någon anledning ej i kronologisk 
ordning, varför loken under sin senare 
tid hos SJ kom att gå med andra nummer än 
ursprungligen. Hos SWB fick loken littera B 
och numren 91-94, numren nu givna loken i 
den ordning de ursprungligen hade haft på 
UGJ. Detta förfarande skapade 11 år senare 
oreda i identifikationen av loken då SJ nu 
återgav loken sina ursprungliga nummer 
men nu givna loken i kronologisk ordning. 
Loken fick vidare det nya litterat B4. 

Nedanstående tabell ger det riktiga förhållandet 
mellan de olika nummerserierna: 

UGJ SJ OKb SWB SJ B4 
30 1513 91 1511 
31'1 1514 92 1512 
,31· 1511 93 1513 
33 1512 94 1514 

Vid övertagandet från SJ hade loken 
tryckluftbroms. Luftpumparna var placerade 
olika på loken. Så hade nr 1513 pumpen 
placerad mitt på höger sidas gångbord medan 
de tre övriga loken hade pumpen placerad 
vid rökskåpet på höger sida. SWB hade 
emellertid fortfarande kvar vacuumbromsen 
varför loken kompletterades med vacuumbromsutrustning 
och luftpumparna togs 
ned. Avloppsångan från vacuumejektorn 
leddes vanligtvis ut i ett rör draget fram till 
skorstenen, vilken var anpassad för detta 
ångavlopp. De första två fyrlingarna, hade 
som tidigare nämnts, från leveransen varit 
utrustade med vacuumejektorer, men avloppsångan 
hade letts ut genom ett rör placerat 
längst fram på hyttaket. Loken 32 och 33 

Första provkörningen med 1513 efter renoveringen 1986. Med 350 ton i kroken strax/öre Oraninge 
den 7.6.1986. Foto H Rydfjord 

hade aldrig tidigare haft vacuumejektorer eftersom 
UGJ hade gått över till Knorrbromsen 
före deras leverans. Fyrlingarna hade således 
skorstenar vilka ej var avsedda för 
ejektorånga. SWB bytte därför ut de välproportionerade 
originalskorstenarna mot standard 



SWB-skorstenar vilka var av helt annan 
konstruktion. Detta förfarande förändrade 
lokens estetiska utseende till det sämre. 

SWB lät byta ut pannbeklädnadsplåtens 
svep över fyrboxen, som hos UGJ hade hål 
över stagbultarna, mot hela plåtar. UGJ hade 
sedan Falu-lokens tid haft dessa hål som 
standard, avsikten var att ett stagbultsbyte 
skulle kunna göras snabbare. 

SWB ansåg att hålen över stagbultarna 
orsakade värmeförluster, vilket de otviw~Jaktigt 
hade rätt i. 

När man på SWB efter något år ansåg sig 
böra göra något åt lokens, i SWBpersonalens 
åsikt, dåliga ångbildning, förändrade 
man även blästerröret och gnistsläckaren. 
Förändringen förbättrade visserligen 
lokens ångbildningsförmåga något, men 
fortfarande måste fyrlingarna behandlas 
speciellt både vad beträffade körningen och 
eldningen. SWB-arna var vana vid sina H3lok, 
vilka normalt inte krävde så mycket eldarspecialiteter. 
Fyrlingarna skulle eldas 
tunnt i mitten, högre mot sidorna och ganska 
tjockt längst bak, detta i motsats till H3orna, 
vilka inte var så känsliga för vare sig 
"gubbar" eller mindre "hål" i fyrskiktet. 
Fyrlingarna skulle vidare köras med mycket 
låg fyllning, s k "långskruvare" bland förarna 
hade säkert stora problem med att få 
ångan att räcka till. När de gamla UGJförarna 
fick höra talas om sina SWBkollegors 
problem med loken blev de mycket 
förnärmade och ansåg att "SWB-arna helt 
enkelt inte begrep sig på loken". 

I sin strävan att ytterligare minska ångförbrukningen 
experimenterade SWB med lok 
nr 92 i och med att man satte in ett 10 mm cylinderfoder 
på innercylindrarna. Experimentet 
blev pga förstatligandet av SWB emellertid 
aldrig utvärderat. 

Fyrlingarna användes på SWB från början 

snäll-och persontågstjänst, men sedan 
SWB fick köpa B-lok från SJ och även tillverka 
3 st egna B-lok blev användningen av 
fyrlingarna mera sporadisk. Under sin sista 
tid hos SWB användes loken i godståg och 
som reservlok. 

En kort visit hos SNJ 



Efter förstatligandet av SWB återgick fyrlingarna 
till SJ och förblev stationerade i 
Stockholmsområdet. Under år 1951 hyrdes 
nr 1511 och 1514 ut till SNJ. Loken insattes i 
"Gotlandsexpressen", non-stop Stockholm 
C-Nynäshamn. 
SNJ ansåg, i likhet med SWB, att draget 
var dåligt i låg fart med hög fyllning och 
undvek därför att köra dem i lokaltågen med 
täta uppehåll. 
SNJ funderade faktiskt ett tag på att köpa 
loken, men kom snart på andra tankar i och 
med att diesellok började bli allt vanligare. 
SNJ-eldarna var liksom sina kollegor på 
SWB framför allt ovana med eldstadens 
form -lång, smal och djup -och klagade 
på att det var svårt att få tillräcklig tjocklek 
på fyren framtill. 

Avställning -skrotning 
Fyrlingarna stod avställda större delen av 
1950-talet. Loken konserverades och ställdes 
undan som beredskapslok. 
Våren 1963 provkördes 1511 på sträckan 
Stockholm-Katrineholm och i januari 1969 
kördes 1513 på sträckan Sala-VästeråsKolbäck-
Eskilstuna. 1513 användes månaden 
efter i ett SJK-tåg Stockholm C-Eskilstuna 
och åter. 
Efter dessa provkörningar ställdes loken 
åter undan och först fem år senare kom 1513 
åter ut i dagsljuset då det provkördes i Hagalund 
i januari 1974. 
De tre systerloken kom aldrig mera under 
ånga, de slopades och skrotades i Kalmar 
1974. 
Lok 1513 undkom emellertid skärbrännarna 
eftersom loket blev apterat till ett s k värmelok. 
Förändringen till värmelok innebar att 
ångrören till cylindrarna skars av och ett 
ångrör drogs från ånglådan ut genom rökskåpsväggen 
där det avslutades med en ångventil. 
I samband med denna ombyggnad 
rustades pannan upp, bl a byttes en del stagbultar 
ut. Loket kom dock aldrig till användning 
som ångcentral utan stod avställt i Gällivare 
i många år. 

Återkomst till Gävle efter 52 år, UGJ nr 32 på Sveriges Järn vägsmuseum Järnvägsmuseidagarna 
1986. Foto B Forsberg 

I slutet av 1970-talet drogs loket ned till 
Bastuträsk, där det konserverades och ställdes 
in i ett lokskjul. 

Ateruppståndelsen 



Den ensamma fyrlingen stod i sin loklada i 
Bastuträsk i många år, men den var inte 
glömd, vare sig av SJ eller lokvännerna. 
Är 1985 tilldelades loket Sveriges Järnvägsmuseum. 
Sällskapet Ostkustbanans Vänner i Sundsvall 
åtog sig att bli fadder till det unika loket. 
Den 17 november 1985 drogs 1513 av ett 
Rc-lok tillsammans med en grön OKBv-vagn 
ned till Långsele där loket ställdes in i lokstallet. 
Efter ett restaureringsarbete på ca 
2000 arbetstimmar var loket den 5 juni 1986 
klart för provtryckning och på morgonen 
den 7 tändes åter fyren under pannan. 
Efter en provtur till Graninge hängdes 300 
ton på i dragkroken och loket drog i väg med 
tåget till Fångsjöbacken. Provturen klarades 
med glans varefter loket kom under användning 
för flera utflyktståg i OKBv regi under 
sommaren 1986. 
Efter 52 års bortvaro från sin ursprungliga 
hemstation kom så slutligen fyrlingen den 4 
oktober 1986, under Järnvägsmuseidagarna, 
hem till sitt gamla lokstall där loket välkomnades 
med en liten ceremoni innan det gick 
ut på vändskivan. 
På eftermiddagen den 4 oktober drog så 
fyrlingen återigen iväg på sin gamla hemmabana, 
med en svart rökplym i sin hatt, uppför 
Järvstabacken på väg mot Skutskär till 
mången järnvägsväns glädje. Loket står nu 
uppställt på Sverige; Järnvägsmuseum och 
kommer att få tillbaka sina skyltar, 
Upsala-Gefle Järnväg nr 32. 
32:an kommer att användas av OKBv för 
en del utflyktståg som ett tack för ett gediget 
arbete med lokets renovering. 
Det är en värdig representant för svensk 
lokbyggarteknik som nu har införlivats med 
samlingarna på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Litt Bb nr 30-33 
Huvuddata: 
Lok 
Cylinderdiameter/Slaglängd 404x660mm 
Slidstyrning Walschaert 
Driv h julsdiameter 1850 mm 
Löphjulsdiameter 1015 mm 
Hjulbas 7925 mm 
Materialvikt 64,5 ton 
Tjänstevikt 70,6 ton 
Adhesionsvikt 48,0 ton 
Rostyta 2,80 m2 
Eldyta invändig 135,8 m2 
Överhettningsyta 42,3 m2 
Ängtryck 12 kg/cm2 
Dragkraft 9,0Mp 
Största tillåten hastighet 90 km/t 



Tender 
Hjuldiameter 1015 mm 
Hjulbas 3000mm 
Materialvikt 13,9 ton 
Tjänstevikt 36,9 ton 
Vattenförråd 18,0 m3 
Kolförråd 5,0 ton 
Lok+ tender 
Hjulbas 13997 mm 
Längd över buffertar 17887 mm 

Lok nr 32, tillv nr Nohab 1765/ 1926 

Källor 

Upsala-Gäfle Järnvägar 1874-1924 

SJK skrift nr 8: "Den rullande materielen vid 
Stockholm -Westerås -Bergslagens 
Jernvägar" 

SJK skrift nr 13: "Normalspåriga ånglok vid 

Statens Järnvägar". 
TÅG 
OKBv, Skenbladet nr 1 / 83 och 2/83 
Minnen och upplevelser från framlidna lok

förarna Oscar Forsberg och Harald Andersson 
i Gävle, båda anställda vid UGJ 
åren 1924-1933. 

Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle 

På hemmabanan igen. 32:an accelererar uppför Järvstabacken under Järnvägsmuseidagarna 
1986. Foto B Forsberg 

Gösta Björe 

Paradiset 1937 

"Om du lovar att vara en snäll pojke ska vi 
gå på Järnvägsmuseet på söndag." De orden 
från min mor kunde få mig att vara snäll och 
lydig en hel vecka. För att gå på Järnvägsmuseet 
var snudd på lika fantastiskt som att 
Tomten skulle komma på julafton. Och när 
söndagsmorgonen kom kändes det nästan lika 
spännande. Timmarna fram till kl 13 då 
museet öppnade sniglade sig nästan lika 
långsamt som fram till julklappsutdelningen. 
Med 12:an från Nockeby in till stan började 
äventyret. Den största förhoppningen var ju 
att de berömda Tegelbacksbommarna skulle 



vara fällda så att det skulle bli möjligt att 
även få se ett äkta tåg. Besvikelsen blev stor 
om det var fritt fram för spårvagnen, men 
antagligen var jag i stor minoritet i vagnen 
med denna grusade förhoppning. 

Sedan blev det promenad Vasagatan fram 
till den gamla fastigheten som låg där nuvarande 
Hotel Royal Viking ligger, närmare 
bestämt till Vasagatan 3 om jag minns rätt. 
En nött grå stentrappa ledde upp till första 
våningen där museet var beläget. Dörren 
pryddes med det lok som museet ännu har 
som sitt kännetecken. Så öppnade man dörren 
och klev in i det man då ansåg ungefär 
likvärdigt med Paradiset. 

Inträdet var fritt, men ville man omgående 
göra av med pengar fanns det vykort att köpa 
innanför ingången. I den första salen man 
kom in i hade vagnmodellerna sin plats, och 
jag minns att restaurangvagnen med sina dukade 
bord var den modell jag beundrade 
mest. Den finns ju dessutom fortfarande att 
beskåda på Gävlemuseet. Här fanns också 
modellerna av Sassnitz-färjorna, där ett växlingslok 
drog upp en sovvagn från färjan till 
Trelleborgs Central med dess täckta banhall. 
Detta fann jag mycket fascinerande, och det 
var säkert åtskilliga gånger jag tryckte på 
strömbrytaren för att detta skådespel skulle 
upprepas. 

När man sett sig mätt på alla de välgjorda 
vagnmodellerna var det dags för nästa sal, 
där jag minns att ett Ub-lok körde runt på en 
bana. Det märkliga med detta lok är att det 
vid ett tillfälle blev stulet av en besökare, något 
som var ganska ovanligt på den tiden, då 
svenskarna ännu ansågs som ett hederligt 
folk. Det måste dock snart ha återbördats till 
museet, då det åter fanns på plats när jag senare 
gjorde ett besök. En modell av en arbetande 
snöslunga fanns också att beskåda i 
något av dessa rum. Även denna fick startas 
av besökarna själva. 

Så kom man till rummet där den gamle 
rallaren stod. Om jag minns rätt stod han vid 
en tippvagn med en spade i handen, och då 
man tryckte på en strömbrytare rasslade en 
grammofon till bakom kulisserna och en 
känd rallarvisa tonade ut i lokalen. Det var 
en ganska pampig attraktion, och eftersom 
ju rallaren fortfarande existerar på Gävlemuseet 
kunde man väl återinföra det där 
med rallarvisorna. Det skulle väl vara ganska 



lätt nu i bandspelarnas tidevarv. Möjligheten 
finns ju att han skulle kunna sjunga flera av 

F d lokförare A K Andeen, som varit i SJ tjänst i 47 år visar dottersonen Staffan Nystedt en 
lokmodell 1946. 

de kända gamla visorna. Men även om raldet 
där lokmodellerna stod uppställda. Det 
larsången klingade pampigt var det väl inte var modellen av Årstabron i Stockholm. Det 
den attraktionen som man som barn mest var en välgjord modell av bron där den gick 
uppskattade. fram över Års taviken och Års ta holmar. DiDen 
fanns i stället i ett angränsande rum, verse fartyg på vattnet och blinkande fyrar 

förhöjde effekten av det hela. Det enda som 
inte stämde med verkligheten var att vid varje 
brofäste började en tunnel. Ur dessa tunnlar 
kom fram ett tåg från vardera sidan. Det 
var två D-lokdragna tåg med olika personvagnar 
som körde ut och möttes mitt på bron 
och försvann ut på andra sidan. Därefter 
slogs signalerna om till rött och klaffbron 
över segelleden höjdes. Den stod kvar i uppfällt 
läge någon minut varefter den åter sänktes, 
signalerna slog om till grönt och tågen 
kom åter ut för att mötas mitt på bron. När 
man kom fram till denna attraktion existerade 
inga tidsbegrepp längre. Här kunde man 
stå hur länge som helst. Jag hade säkert inte 
märkt om mina föräldrar hade smitit ut på 
någon lunchrestaurang och intagit en lång 
och god måltid. Jag tror visserligen inte att 
dom gjorde det, men möjligheten hade säkert 
funnits. 

I denna sal fanns också alla de välgjorda 
lokmodellerna samt modellen av kapplöpningen 
mellan John Ericssons Novelty och 
bröderna Stephensons Rocket, men inget 
fascinerade mig som tågen som for fram och 
tillbaka över Årstabron. Kanske berodde det 
på att man själv hade passerat den riktiga 
Årstabron några gånger vid olika järnvägsresor. 
Det där som hände någon gång på 1800talet 
var alltför främmande för en liten kille 
som tyckte att "moderna" D-lok var det 
mest spännande som fanns. 

Men ·tyvärr, klockan 15 stängde museet 
och man återbördades till verkligheten. En 
sista snabbtitt på alla rummen och så stod 
man åter ute på gatan. Om föräldrarna var 
på gott humör kunde dagen avslutas med att 
gå in på Centralstationen och lösa en perrongbiljett 
för 10 öre och en stund få gotta 
sig med att titta på dom riktiga tågen, och då 



var ju lyckan fullkomlig. Sen kunde en nöjd 
liten kille åka spårvagnen hem och drömma 
om nästa besök på det fantastiska Museet. 

Modellen av färjeklaffen i Trelleborg fotograferad 1946. 

Brosalen i lokalerna på Vasagatan på en bild från 1933. Till vänster den imponerande modellen 
av Arstabron, i mitten bro över Pite älv mellan Alvsbyn och Piteå. 

Den populära modellen av Arstabron på ett foto från oktober 1939. 

Börje Thoursie 

Sju banor sju järnvägsstationer 

i Gävle 

En av de sista majdagarna 1855 togs det första 
spadtaget för Gefles första järnväg. Den 
lilla staden hade då drygt nio tusen invånare, 
och den var målet för en för denna tid oerhört 
tung trafik från Dalarne och inre Gästrikland. 

Kungl Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen 
har i sin årsrapport 1847 berättat att man under 
året landsvägsledes befordrat en kvarts 
miljon skeppund varor från Dalarne till Gefle. 
I nutida mått betyder detta ca 40.000 ton 
och tänker man då på oxforor och vad de 
kunde lasta, max ett halvt ton, så kan man 
framför sig se en slingrande orm av foror genom 
Falun och Borlänge och Lumsheden via 
Ovansjö och Bäck till Valbo och slutligen in 
över vår lilla stads kullerstensgator. Det var 
minst 300 foror om dagen och det måste 
verkligen ha varit ett bullerproblem vilket 
man längtade efter att bli av med. Gefleborna 
hade verkligen längtat efter en järnvägslösning, 
de hade diskuterat en kombination 
av hästjärnväg och kanaler och de hade i flera 
riksdagar slagits med Västeråsborna, som 
också ville ha Dalatrafiken till sin hamn. 

Men det första spadtaget var nu taget. Den 
10 juli 1857 ångade det första tåget ut från 
Gefle, tur och retur till Kungsgården. Så 
långt var banan då färdig. 

Något järnvägsnät fanns naturligtvis inte 
på denna tid. En och annan liten stump från 
en sjö till en annan eller som början till en 
större drömbana. Gefle var den sjunde staden 
som fick järnväg. Först kom Kristinehamn, 
sedan kom en liten bana mellan Örebro 



och Nora och därefter början på stambanebyggnadena 
i Göteborg och banan mellan 
Malmö och Lund. Det var således sex 
städer. Den sjunde är Gefle som så småningom 
skulle få sju järnvägar och sju mer eller 
mindre pampiga stationer. 

Vi har alltså kommit till Gävle och står nu 
vid Gävle Centralstation. Var det här som 
Gefleborna upplevde sitt första tåg? Nej, inte 
alls. Där vi nu står sträckte fortfarande på 
1870-talet Alderholmen ut sig. Lillån rann 
pigg och glad från där gamla Grand Hotel 
och Frimurarhuset nu ligger och Järntorget 
låg där det nya servicehuset Armfeldt nu 
står. 

På Alderholmen, precis där Centralstationen 
i dag ligger, låg Järnvågen, en stor anläggning 
där allt järn som skulle exporteras 
över Gefle kontrollerades, så att det höll rätt 
kvalitet och vikt. 

Stadens näst sista järnvåg, en stor anläggning 
i fyrkant runt en gård av kvartersstorlek 
kan för övrigt beskådas i modell på Länsmuseet. 
Den ritades av Chr. Polhem och byggdes 
i början av 1700-talet, men försvann i 
1869 års stadsbrand. 

Varifrån utgick då 1857 års tåg? Hur tänkte 
man när man planerade något nytt som 
järnbanor? 

Det finns forskare som grävt djupt i stadsmiljöplanerandet, 
en av dessa är en lundensare 
som heter Tommy Book, som bl a skrivit 
en intressant avhandling om stadsplan och 

Gävle första Järnvägsstation på Alderholmen, byggd av Gefle-Dala Jernväg. Ur Illustrerad 
Tidning 8 oktober 1859. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

järnväg i Norden. Han undersökte hur man 
bar sig åt för att "bli med järnväg" i mer än 
200 nordiska städer. Han upptäckte roligt 
nog att i bara 70/o av dem, i Sverige egentligen 
bara i Lund, hade man gjort våld på den 
ursprungliga staden och stadsplanen. Städerna 
var inte stora, avstånden inte särskilt 
besvärande och det gick utmärkt att skicka 
ut bangårdsområdet lagom långt ut från den 
gamla staden, särskilt om man som i Gefle 
hade fått hjälp av en ordentlig stadsbrand. I 
många städer utomlands, inte minst i USA, 
fick man en kåkstad på baksidan av järnvägen, 
det som kallades "the wrong side of 



the tracks" med en befolkningssegregation, 
sådant slapp vi ifrån. De goda Gefleborna lade 
stationen så långt ut på Alderholmen som 
det gick på den här tiden, nära sjöfart och 
hamnmagasin. 

De viktigaste lasterna på vår järnväg var 
trä, järn och kol, typiska massgodstransporter. 
Kustsjöfarten och järnvägen var intensivt 
beroende av varandra. Massgods har 
i alla tider passat bra för järnvägstransport. 

Vår bana Gefle-Dala, GDJ, börjar alltså 
cirka en kilometer öster om nuvarande Centralstationen 
på stranden av Gavleån och ungefär 
mitt emot det industrihus som tidigare 
rymde Siporexfabriken. Här byggdes efter 
arkitekten Spierings ritningar ett vitt träslott, 
mycket vackert utformat i omväxlande en 
och två våningar. Det var tre tvåvåningspartier 
med lägre sammanbindande byggnader. 
Ett stort spårsystem förband stationen med 
kajerna, hamnmagasinen och järnvågen. 
Denna Gävles första station är anledningen 
till att det fortfarande finns en stor bangård 
ute på Alderholmen. 

Gefle brann ner år 1869, järnvågen likaså. 
Efter branden planerade man för ett nytt 
Gefle. Stadens fäder började spekulera över 
vad ett så välbeläget område som Järnvågen 

UGJ första station vid Gäfle Södra. Söndagsutflykt till Furuviksparken 1905. Foto SJKIF. 

skulle kunna nyttjas till. Man planerade ett 
hamntorg, en fiskhamn och man flyttade 
Lillån i en kringla runt Fisktorget. 

Under denna tid växte vår andra järnväg 
fram. Den hette från början Uppsala Margretehill 
Jernväg, därför att de goda Gävleborna 
inte ville ha någon konkurrerande 
järnväg in till staden utan tyckte att det var 
bra att få en förbindelse med Stockholm och 
Uppsala men järnvägen kunde gott få sluta i 
Margretehill eller som det i dag heter, Forsbacka. 

Motståndet mot anslutningen av Uppsalabanan 
till Gävle bröts och vid Luciatid år 
1874 kunde Gefleborna se det första tåget 
ånga in på stadens andra järnväg, Upsala 
-Gefle J ernväg. 

Banans slutstation byggdes på söder och 
hade ett tvåvånings stationshus av trä, beläget 



ungefär där Brunnsgatan i dag ansluter 
till Murengatan. Stationen hamnade där efter 
en lång diskussion inom stadsfullmäktige 
om inte stationen kunde puttas undan längre 
nedåt Kaserngatan. UGJ byggde sina första 
lokstallar och verkstäder inom området strax 
norr om Kaserngatan. 

Upsala-Gefle behövde inte heller spoliera 
någon större bebyggelse för sina anläggningar. 
Söder och Brynäs var på den här tiden 
mest obebyggd mark, åker, ängar och 
täppor. Gamla Sockerbruket och en del kålgårdar 
ingick också i området. 

Ett mindre område bebyggelse strök dock 
med i anläggningsarbetet, Alderholmen och 
Lillån hade sina motsvarigheter också på den 
södra sidan av Gavleån. Storön och Islandsån 
låg inom området, på Storön fanns det 
bebyggelse, fiskargårdar och torp som delvis 
försvann i och med anläggandet av U psala 
Gefle Järnväg. 

Staden hade nu fått två nya banor och två 
stationer. Från Södra stationen fanns spår ut 
mot Gavleåns södra sidas hamnområden och 
industrikvarter. 

Det blev lite tungt med två stationer på var 
sin sida om ån utan sammanbindningsbana. 
De båda järnvägsbolagen GDJ och UGJ 
kom emellertid så småningom överens om 
att bygga en sammanbindningsbana och en 
svängbro över ån. Till att börja med skötte 
var och en om sin person-och godstrafik 
själv. Sammanbindningsbanan och den för

sta järnvägsbron över Gavleån byggdes år 
1875. 

En sista rest av sammanbindningsbanan 
kan idag återfinnas som det industrispår Gevalia 
använder sig av för sina transporter av 
råkaffe. Sammanbindningsbanan var från 
början tvungen att hoppa över tre vattendrag, 
Islandsån, Gavleån och Lillåns efterträdare 
Holmkanalen. 

Arkitekt Spiering, som nu blivit stadsarkitekt, 
ritade en Centralstation, som gemensamt 
finansierades av GDJ och UGJ och 
stod klar hösten 1877. Spåren till stationen 
gick fram i den stora esplanad som planerats 
och anlagts på Öster efter branden. Därmed 



var glansdagarna över för den gamla stationen 
ute på Alderholmen. Persontrafiken-på 
Dalarna flyttades helt över till Centralen. 
Spierings vita träslott, som undgick branden, 
stod kvar ute på Alderholmen ännu i trettio 
år. Ar 1907 tog Gävle Dala sin nybyggda 
rangerbangård längs Dalagatan i bruk, stationen 
kallades Gävle Norra och den levde 
kvar som godsstation ända till 1961 då den 
nya gods terminalen på Ensta tog över. Stationshuset 
Gävle Norra, där man då tog över 
godshanteringen, var ett anspråkslöst trähus 
som stod kvar vid Dalagatan ända fram till 
1969 då Staketgatsviadukterna byggdes. 

Till Södra station -på spåret_genom Centralen 
-kom år 1884 Gefle-Ockelbo Järnväg. 
Banan hade ingen egen rullande materiel 
utan trafikerades av Upsala-Geflebanan. 
En gammal tidtabell från 1881 visar 
att en del Uppsalatåg faktiskt började utgå 
från Centralstationen vid denna tid, men tågen 
hade fast uppehåll på Gefle Södra, ett 
par hundra meter efter avgången från Centralen. 

Upsala-Gefle börjar vid den här tiden 
kalla sig för Uppsala-Gefle-Ockelbo Järnväg, 
vilket namn f ö också påsattes tendrarna 
på en del av loken. 

Ockelbobanan blev järnväg nummer tre i 
Gävle. 

Den fjärde banan i staden är Bomhusbanan, 
som kom till år 1892. Den banan var ett 
barn av Upsala-Gefle. Tågen klarerades 
från Södra station. Bomhusbanan var från 
början en vanlig järnväg med både personoch 
godstrafik. Persontrafiken avvecklades 
dock år 1930 då de nya fina spårvagnarna 
började trafikera Bomhuslinjen. Spårvägen 
var klar till Nygårdarna 1927 och till ändhållplatsen 
Karskär 1929. Spårvägen tog effektivt 
död på persontrafiken på banan men 
godstrafiken levde kvar. Banan har idag 
tyngre trafik än vissa stambanebitar, t ex 
Uppsala-Sala. 

Den femte banan i familjen är Salabanan, 
Sala-Gysinge-Gefle Järnväg -SGGJ vilken 
tillkom år 1901. SGGJ fick dock inte 
tillstånd av GDJ att använda deras spår från 
Hagaström till Centralen utan banan slutade 
i Hagaström, där dess lokstall fortfarande 
står kvar. Från början drogs tågen ned till 
Centralen av GDJ-lok. I samband med Salabanans 



tillkomst byggde GDJ om banan från 
Hagaström till dubbelspår, f ö ett av landets 
första dubbelspår. 

Den magnifika nya stationsbyggnaden 
Gävle 
Södra, ritad av stadsarkitekt 
Wetterling och uppförd 
till Ostkustbanans 
öppnande 1927. En del 
bråte i förgrunden har retuscherats 
bort på bilden. 
Foto Reimerz i Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Salabanans historia innehåller ett olöst 

mysterium. Det sägs att man ville ha en egen 

station i Gävle, man hade t o m preliminärt 

förhandlat fram ett markköp år 1907 för en 

egen bana in till en egen station, men det är 

omöjligt att hitta något skriftligt bevis för 

hur och var detta skulle ske. SGGJ finanser 

var dock så dåliga redan efter sju års ålder 

att man slog sådana planer ur hågen. 

Efter SGGJ förstatligande i slutet på 1930talet 
fick emellertid SJ tillstånd att använda 
GDJ spår till Centralen, så under banans sista 
tid gick tågen direkt till Gävle C utan lokbyte 
i Hagaström. 

Nummer sex av våra sju banor är GefleFredriksskans 
järnväg, en ren godstrafikbana 
som byggdes och fortfarande ägs av Gävle 
Stad. Banan byggdes år 1904 och ansluter 
sig naturligt till Gävle Norra. Trafiken sköttes 
från början av Gefle Dala, som också bekostade 
både spår och spårunderhåll. Det 
var ju intressant för GDJ att få suga åt sig 
trafiken från stadens nya djuphamn. 

Våra stationer förändrades under åren. 
UGJ byggde år 1896 som komplement till sitt 
relativt blygsamma stationshus en vacker tegelborg 
på Waldenströmsgatan 2. Byggnaden 
var dels förvaltningsbyggnad för UGJ 
och dels godsstation. Tyvärr finns inte denna 
fina byggnad kvar i dag, den försvann i en 



praktfull eldsvåda midsommarnatten 1967. 
Ruinerna revs och Postverket har fått överta 
tomten för sin nya postterminal. 

Den gamla bron för ett spår, byttes 1898 
ut mot en trespårig bro vilken i sin tur byttes 
ut mot den nuvarande åren 1954-1957. 

Båttrafiken på Gavleån hade tagit slut så 
nu var det inte längre nödvändigt med öppningsbar 
bro. En del av den gamla järnbron 
kan beskådas ute i Furuvik, där den gör nytta 
som gångbro över till Stora Furuskär. 

Furuvik, ja -Centralstationen har faktiskt 
en dd haft ett litet barn, en speciell station 
för Furuvikstågen, belägen strax söder 
om Gavleån. Stationshuset var en glasad 
väntsal, spåret var ett säck spår, som kallades 
spår 8. Väntsalen existerade fram till byggandet 
av den nya järnvägsbron i början på 
1950-talet. 

Arkitekt Spierings centralstation blev med 

tiden för trång. Arkitektkollegan Cronstedt 

skarvade på en våning och en annexbyggnad 

år 1901. Annexbyggnaden innehåller i dag 

trafikledningscentralen och ställverket. Rik

tigt så vacker som Spierings hus blev aldrig 

Centralen efter tillbyggnaden. 

Tunneln i Drottninggatan tillkom år 1925. 
Den mottogs med misstroende av stadsborna, 
det hade varit bekvämare att gå över spåren. 
Tunneln var från början försedd med en 
portal, vilken blev ett förargelsens hus i Gävle. 
Portalen revs i mitten på 1930-talet. 
Gångtunneln gick under många år i folkmun 
under benämningen "Gävle-Dalas undergång"... 

Den sjunde och sista familjemedlemmen, 
Ostkustbanan, tillkom år 1927. Banan hade 
en lång lidandes historia bakom sig, den 
byggdes under efterkrigs-och depressionsåren. 
Dess ekonomi blev aldrig vad man 
hoppats på. Redan från början fick 0KB slå 
ihop sig med Uppsala-Gefle-Ockelbo, och 
gemenskapen kallade sig Trafikförbundet 
Uppsala-Norrland. 



Stadsarkitekt Wetterling, som ritat många 
vackra hus i staden, t ex Hotel Baltic och 
Westergrenska Stiftelsen, skapade en magnifik 
ny stations byggnad på söder. Stationsbygget 
föregicks emellertid av många hårda 
diskussioner i stadsfullmäktige. GDJ som 
ville slå vakt om sin ledande ställning i staden 
råkade ordentligt i luven på Trafikför 
bundet Uppsala-Norrland, vilka nu närde 
planer på att få den nya personstationen. 
Striderna var stundom mycket heta. 

Anledningen till stridigheterna var att 
Stadsarkitekten Wetterling hade ritat ett förslag 
till ny personstation i Gävle, en monumentalbyggnad 
med pelare och arkader. Stationen 
skulle förläggas till södra sidan Gavleån, 
och tågen skulle passera över ett nytt torg 
söder om ån på en praktfull viadukt under 
vilken trafiken mot Brynäs kunde passera. 
GDJ hade sedan järnvägarnas tillkomst betraktat 
norra sidan av Gavleån som sitt revir 
och UGJ hade samma betraktelsesätt för den 
södra sidan. 

Då förslaget kom upp till diskussion i 
stadsfullmäktige kom frågan upp vad man 
skulle göra med den befintliga Centralstatio
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Gävle Södra inför ankomsten av 0KB invigningståg den 31 oktober 1927. Till vänster tar UGJ 
nr 22 vatten och på spår 1 har ett UGJ-tåg med en fyrling just inkommit. Foto Samling B Forsberg. 

nen. Ett förslag som tände GDJ var att göra betraktats som en av stadens vackraste byggom 
stationen till Saluhall. Efter det förslaget nader men den hade en mycket kort glansvar 
stämningen mellan de båda järnvägsboperiod. 
Trafikförbundet levde bara i sex år. 
lagen inte särskilt vänskaplig. Det storstilade Ekonomin blev allt sämre och till sist var det 
projektet kom emellertid aldrig till utförand,~ .; inget annat att göra än att staten tog över heutan 
Trafikförbundet byggde sin nya statien la bankomplexet Uppsala-Härnösand. I 
på den gamla Gävle södras plats. samband med förstatligandet kom man över

Det gamla trähuset rullades åt sidan och ens med GDJ om att Centralstationen skulle 
den nya stationen byggdes. Byggnaden har sköta all persontrafik i Gävle. Av Wetter-

Gävle Central år 1935. Närmast Nygatan står A-lok nr 1000 berett att ta över persontåg på spår 
3, vars B-lok är undan växlat bakom nr 1000. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Här låg GDJ första station 1857, "gamla 
Gävle Norra" 
2 Gävle Södra (både UGJ station 1874 och 



Wetterlings nybygge 1927) 
3 Gävle Central 1877 
4 Godsstationen Gävle Norra 1907 
5 Denna prickade linje markerar GDJ ursprungliga 
sträckning, 1857. Längs denna 
linje byggdes 1904 års rangerbangård, 1961 
ersatt av nuvarande rangerbangård 

6 

7 

8 Fredriksskans 1904 

9 Lokalstationen för Furuvikstågen 
10 Här låg Polhems järnvåg 1708-1869 
11 Sveriges Järnvägsmuseum 

Vl 

w 

UGJ Förvaltningsbyggnad och godsstation på Gävle Södra år 1935. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

lings och Trafikförbundets praktstation blev 
danssalongen Maxim och senare under krigsåren 
lagerlokaler och kontor, först för Hakonbolaget 
och Ehlins Åkeri senare för SJ. I 
dag är byggnaden dels SJ hälsovårdcentral 
och dels gymnastik-och sporthall för SJ 
ldrottsklubb i Gävle. 

Ja, det var två norra, två södra och en 
Centralstation. Jag nämnde i början att staden 
hade haft sju. Då räknar jag även med 
Bomhus station, senare omdöpt till Korsnäsverken 
och slutligen omdöpt en tredje gång 
till Gävle Östra. Stationshuset låg vid Bomhus 
kyrka och var en liten träbyggnad. Vidare 
kan också Strömsbro station på Ockelbobanan 
räknas in, Strömsbro låg inom den 
gamla stadsgränsen. Det fanns även stationer 
i Hagaström och Furuvik, men de låg före 
storkommunens tid i Valbo kommun. 

Stadsarkitekt Wetterlings 
Jörslagsskiss till ny personstation 
söder om Gavleån. 
Foto samling Björn 
Linn. 

Erik Sundström 

V ad hände bland Sveriges 



järnvägar för hundra år sedan? 

Året 1886 var på många sätt ett betydelsefullt 
år för de svenska järnvägarna. I andra 
avseenden var situationen i landet inte speciellt 
gynnsam, järnhanteringen led av dåliga 
priser och hade just lärt sig att återanvända 
skrot för ståltillverkning enligt Martinmetoden. 
Många små järnbruk höll på att avveckla 
sitt stångjärnssmide, och bara de stora 
bruken som Munkfors och Domnarvet ökade 
sin produktion. 

En industri som däremot blomstrade var 
sockerindustrin, sedan riksdagen 1882 beslutat 
att begränsa skatten på inhemskt betsocker 
till 400/o av tullen på importerat socker, 
och dessutom basera skatten inte på den 
verkliga produktionen utan på hur mycket 
socker man borde ha kunnat göra med 1850talets 
teknik. 

De flesta stora privatbanorna i Mellansverige 
hade byggts för de pengar järnbruken 
tjänat under de lysande åren i början av 
1870-talet, och de som inte blev färdiga medan 
pengarna räckte hade stora svårigheter, 
t ex Halmstad-Jönköpings Järnväg. Claes 
Adelsköld som hade varit den drivande kraften 
bakom så många järnvägsbyggen hade 
dragit sig tillbaka till ett liv som godsägare 
och riksdagsman, och bråkade med sin arrendator 
om gödselkörning och obetalda arrenden. 

Även sågverken hade stora bekymmer 
med exporten, då både Tyskland och England 
hade ekonomiska kriser, och stoppade 
mycket av sin byggverksamhet. 

Statens Järnvägar 

I denna allmänt protektionistiska anda fortsatte 
byggandet av statsbanorna genom 
Norrland enligt de tidigare militära princi~ 
perna att undvika kusten med tanke på risken 
för fientliga landstigningar. Man hoppades 
också att därigenom bryta ny bygd innanför 
kustlandet. SJ organisation var i ett 
osäkert skede. Den indelning i en Kunglig 
Järnvägstrafikstyrelse och en Kunglig Järnvägsbyggnadsstyrelse 
som funnits sedan 
1862 hade upphävts 1882 då Järnvägsbyggnadsstyrelsen 
indrogs och dess uppgifter tillfälligt 
överfördes till Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen. 



Under året avslutades arbetet med bandelen 
Ragunda-Sollefteå. Banans sträckning 
var besvärlig där den korsade älvdalarna, 
med stora broar t ex över Indalsälven strax 
norr om Ragunda och med långa obrutna 10 
promille stigningar av 3-4 km längd. Banan 
avslutades med ett hamnspår i stark lutning 
från Sollefteå till Djupöns lastplats vid Ångermanälven. 

SJ hade under 1885 förvärvat de tre smalspåriga 
tvärbanorna Söderhamn-Bergvik, 
Hudiksvall-Näsviken och SundsvallTorpshammar 
som byggdes om och anslöts 
till stambanan. 

Tidigare fanns i Kilafors ett 2 km långt 
hamnspår förbi bruket till en brygga i sjön 
Bergviken. Den nya banan drogs i stället 
norr om sjön, korsade Ljusnan vid Landa 
där det ännu tidigare funnits en hästbana 

Under 1886 nådde Norra Stambanan Sollefteå 

förbi forsarna för trafiken från Bollnäs, och 
fortsatte öster om sjön till Bergvik där den 
nådde smalspårsbanans ändpunkt. Dess banvall 
kunde efter breddning från spårvidd 
1217 mm till normalspår användas till 
Myskje. Därefter måste normalspåret ta en 
längre väg till Kinstaby, eftersom smalspåret 
hade för branta lutningar. Ytterligare en bit 
av banvallen gick att använda, därifrån nybyggdes 
sedan till Söderhamn och Stugsund. 
Ombyggnadsarbetet ordnades så att normalspåret 
öppnades från Kilafors till Bergvik 
15 december 1885 medan smalspåret trafikerades 
ända tills normalspåret var klart 
till Stugsund 17 maj 1886. 

Söderhamnsbanans lok med axelföljd Cl 
blev ombyggda till normalspår och fick SJ 
littera Z nr 357-359. Samma ombyggnad 
skedde vid sekelskiftet med loken av samma 
typ på Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga 
järnväg. Söderhamnsbanans timmervagnar 
blev också ombyggda till normalspår genom 
att lagergafflarna flyttades till utsidan av 
långbalkarna och de gamla ganska små hjulen 
sattes på längre axlar. Efter denna något 
provisoriska ombyggnad var vagnarna inte 
tillåtna över hela SJ-nätet utan reserverades 
för lokala timmertransporter för bl a timmeruppfordringen 
i Hybo. De slopades av 
SJ på 1920-talet, men några såldes då till 
Marma-Sandarne järnväg och överlevde 



där till långt in på 1950-talet. Av Söderhamnsbanans 
personvagnar såldes flera till 
Borås-Herrljunga järnväg som då ännu hade 
denna spårvidd. 

Hudiksvallsbanan skulle förlängas från 
Näsviken till Ljusdal, och från Hudiksvall 
med ett hamnspår till Djupe, men detta hann 
inte fullbordas under 1886, trots att arbetet 
fortgick under hela året. 

Sundsvallsbanan hade redan anslutning 
till SJ normalspår i Torpshammar sedan 
1878. När den under 1885-86 breddades 
kunde bara 300Jo av den gamla banans 
sträckning användas. Eftersom spårvidden 
var bara 1067 mm gick det inte så lätt att 
bygga om lok och vagnar till normalspår. I 
stället köpte Matfors pappersbruk bibanan 
Matfors-Vattjom med en del av den gamla 
materielen. En mindre del av godsvagnarna 
såldes till banor i Blekinge, där de kändes 
igen på den märkliga axelupphängningen 
med fjädrar och lagerboxar innanför lagergafflarna. 
Sundsvallsbanan hade nämligen 

beställt dessa vagnar med dimensioner på 
underredet som vid Söderhamnsbanan. 

En viktig trafiknyhet var att 1 klass sovvagnar 
infördes genom ombyggnad av sex 
vagnar nr 690-695 och nybyggnad av sex 
vagnar nr 696-701 av den breda s k Norrlandsmodellen 
med korridor. En av de fyra 
kupeerna delades av till en konduktörskupe 
och en toalett, och de övriga fick bäddbara 
soffor och en kommod av majolika i form av 
en pelare med tvättfat upptill och därunder 
plats för vattenkanna och nattkärl. De hade 
alltså bara sex sovplatser vardera, och sattes 
i första hand in på linjen StockholmMalmö 
i de s k kurirtågen som i övrigt bara 
medförde 1 och 2 klass sittvagnar som hade 
sidodörrar men också plattformar för övergång 
till andra vagnar. Däremot fanns det på 
plattformarna varken grindar eller fotsteg 
för påstigning annat än på sovvagnarna. 

Till dessa tåg skaffade SJ också nya större 
lok litt Cb. Maskinellt överensstämde de 
med de gamla litt Ca, men de fick en mycket 
större panna som var så lång att löpaxeln 
måste ersättas med en tvåaxlig boggi med 
centrum bakom bägge axlarna, s k stjärtboggi, 
och axelföljden blev 2B-2. 



Enskilda järnvägar 

Under 1886 hände nästan ingenting på privatbanorna 
utanför Skåne och Halland, beroende 
på den svåra ekonomiska situationen. 

Malmbanan, som byggdes under namnet 
Sveriges & Norges järnväg av ett engelskt bolag 
med samma skumma konsult Wilkinson 
som ställt till bekymmer för flera banor längre 
söderut, fick under året leverans av tankloken 
nr 3 och 4 samt 1 personvagn, 1 
bromsfinka, 40 grusvagnar och 20 svängelvagnar 
för räls. Men redan hade man börjat 
snåla på banans kvalitet, och inspektörerna 
hade fått påminna om att kluvet rundvirke 
inte fick användas som slipers annat än i tillfälliga 
sidospår. 

Gävle-Dala järnväg provade Heberleins 
linmanövrerade broms och slutade med 
1 klass vagnar. Dalslandsbanan skaffade två 
sovvagnar nr 11-12 av samma typ som SJ 
och satte in dem i tågen Göteborg-Kristiania. 
Redan året därpå köptes en boggivagn 
som fungerade så väl att de två förra blev 
hopbyggda till en boggivagn 1891. Bergslagsbanan 
byggde ett hamnspår från linjen strax 

SJ första sovvagn, efter ombyggnad till sittvagn titt Bla 

--1 

SJ:s första sovvagnar var ombyggda från titt Bl genom att en ändkupe ersattes med en halvkupe 
för konduktören och en toalett. När boggivagnar infördes blev de åter ombyggda till sittvagnar. 

Till de nyinrättade kurirtågen skaffade SJ nya snälltågslok med väsentligt större panna. 

norr om Deje till en lastplats vid Klarälven 
för gods till och från Munkfors bruk som hade 
byggts ut. 

Den enda nyöppnade enskilda banan i 
Mellansverige var faktiskt Laxå-Röfors, åtminstone 
officiellt, egentligen hade den redan 
trafikerats två år för Laxå bruks privata 
transporter. 

I Skåne var det full fart på järnvägsbyggandet, 
de många nybyggda sockerbruken 
behövde ett tätt järnvägsnät för att på några 
korta senhöstveckor kunna få fram alla be



De första treaxliga bottentömmande malmvagnarna levererades till det engelskägda bolaget 
Sverige-Norges Järnväg, men det dröjde ännu några år tills banan var klar för malmtrafik. 
Vagnarna blev normgivande för malmvagnskonstruktionerna vid SJ under ytterligare 70 år. 

tor. Under några år hade man trott sig kunna 
göra det genom mycket lätta normalspårsbanor 
efter mönster av den danska Gribskovbanen, 
som under större delen av året bara 
hade persontrafik med ångmotorvagnar, och 
bara hade godstrafik med ånglok under själva 
betkampanjen. De brukade kallas ångspårvägar, 
men det var inte samma betydelse 
som på kontinenten, där man med ångspårvägar 
menade banor som gick i kanten av 
landsvägar. Efter några års erfarenheter insåg 
man nu att det lönade sig att göra något 
robustare banor. 

Kring Kristianstad höll det på att växa ut 
ett stort nät av banor åt alla håll. Västerut 
gick sedan länge Kristianstad-Hässleholms 
järnväg CHJ som var anslutningen till SJ, 
och söderut gick Gärds Härads järnväg GJ 
som var början till ett nät av lätta banor med 
ändpunkter i Degeberga och Åhus. Österut 
gick Sölvesborg-Kristianstads järnväg SCJ 
som var smalspårig 1067 mm. 

Under 1886 togs de avgörande stegen till 
den märkliga struktur av överlappande och 
bittert konkurrerande nät som kom att bestå 
till 1935, då de till slut enades. Norrut byggdes 
Kristianstad-Immelns järnväg KIJ till 
Glimåkra som ett självständigt bolag i samarbete 
med CHJ och med en märklig kompromiss 
ifråga om fordonen, som var nästan 
lika små som på ångspårvägarna men kraftigt 
dimensionerade med full lastförmåga. 
KIJ hade också många virkesvagnar, eftersom 
Glimåkra låg uppe i skogsbygden med 
flera sågverk. Åt sydväst byggdes Kristianstad-
Åhus järnväg CÅJ som trafikerades 
av CHJ och själv bara hade en enda vagn, en 
tankvagn för matarvatten till loken. Huvudintressenterna 
bakom dessa banor var Kristianstads 
kommun och dess köpmän och banker. 

Gärdsbanan som dominerades av godsägarna 
utanför staden sökte öka sitt trafikområde 
dels åt sydväst där Hörby-Tollarps 
järnväg HTJ byggdes för att nå kontakt med 
Höör-Hörby järnväg, en annan ångspårväg, 
dels åt nordväst där HästvedaKarpalunds 
järnväg HKJ byggdes. I bägge 
fallen hoppades man kunna locka en del av 



samtrafiken bort från CHJ genom att erbju

De första personboggivagnarna med lanternin levererades till Hästveda-Karpalunds Järnväg 

da kortare väg, liksom CÅJ ville ta hand om 
badgäster och hamntrafik som Gärdsbanan 
redan kunde transportera till Åhus. Till HKJ 
levererades en nyhet för Sverige, den rymliga 
boggipersonvagnen med plattformar och 
lanternintak, som kom att bli de närmaste 
tjugo årens karaktäristiska vagntyp. Gärdsbanan 
hade redan en boggivagn, men den 
var en tvåvånings släpvagn till ångvagnarna. 

Smalspåret öster om Kristianstad förlängdes 
under 1886 med Västra Blekinge järnväg 
WBlJ från Sölvesborg till Karlshamn med bibana 
till Holje. Ekonomiskt blev den en besvikelse 
och gick i konkurs redan efter ett år, 
då mycket av den trafik man räknat med i 
stället gick över Åhus hamn. Den blev dock 
längre fram en viktig länk i Blekinge Kustbanor, 
som breddades på 1950-talet. 

Malmö-Trelleborgs järnväg planerades 
ursprungligen som en lätt ångspårväg, lik 
Gärdsbanan, med vagnar vars axelavstånd 
understeg 3 m och vars buffertar, fjädrar 
och axlar var mycket klenare än på de stora 
banornas vagnar. Redan före öppnandet 
1886 hade man dock ångrat sig och fick en 
del av vagnparken utförd enligt samtrafikstandard. 
Loken köptes från Hanomag i 
Tyskland och var mycket lätta med bara 6,75 
ton axeltryck. Ingen ångvagn anskaffades, 
eftersom banan till stor del var tänkt som 
förortsbana till nya villasamhällen söder om 
Malmö, och därför skulle behöva ordentliga 
persontåg året om. 

Tanken dök snart upp att via MTJ dra anslutningståg 
till Tysklandsbåtarna i Trelleborg, 
en trafik som annars gick över LundTrelleborgs 
järnväg. Detta prövades några 
år, men de svaga loken och den klena rälsen 
tillät inte högre hastighet än 25 km/ h, och 
innan MTJ hunnit räta och förstärka banan 
hade det redan beslutats att bygga en rakare 
och tyngre bana som kallades Malmö-Kontinentens 
järnväg. Dessutom hade man behövt 
lägga banan i en halvcirkel kring Katrinetorps 
egendom nära Vintrie, eftersom 
markägaren ogillade järnvägar. 

De tåg som behövde anslutning till Tyskland 



var dels SJ tåg från Stockholm, där 
man just satte in nattåg med sovvagnar och 
nya större lok litt Cb, dels tåg från Göteborg, 
eftersom man arbetade för fullt med 
att bygga västkustbanan genom Halland. 
Det var redan konkurrens mellan olika städer 
i Skåne om var tågens södra ändpunkt 

Vadensjö station på Landskrona-Angelholms Järnväg, som öppnades 1875 och 1886 anslöts 
till Skåne-Hallands Järnväg i Angelholm. Bilden är tagen efter förstatligandet och visar SJ titt 
VKBg 495, f d SHJ 11, byggt av Nohab 1891. 

skulle vara, och därför kom västkustbanan 
att byggas som flera enskilda bolag. I efterhand 
kan det tyckas märkligt att den inte 
byggdes som statsbana, då den förband två 
av landets största städer och dessutom var en 
naturlig förbindelse söderut för Norge. Fortfarande 
fanns dock tanken att järnvägar och 
vattenleder inte borde konkurrera, och att 
huvudbanor nära kusten var olämpliga av 
militära skäl. 

Helsingborgs stad ansåg att trafiken till 
Danmark borde korsa Öresund här där det 
var smalast och satsade på Skåne-Hallands 
järnväg SHJ med huvudlinje HälsingborgKattarp-
Ängelholm-Halmstad och en 
klent byggd tvärbana för bettrafiken Ästorp 
-Kattarp-Höganäs, vilken öppnades 1885. 
Tvärbanan var bara tillåten för 25 km/h och 
6 ton axeltryck. Den trafikerades med en 
ångvagn från den tyska firman Borsig, och 
godstågsloken byggdes med fyra drivaxlar 
trots att de inte var speciellt stora. Inte förrän 
1888 tilläts full hastighet på den långa viadukten 
från Helsingborg till Pålsjö. 

Helsingborgs stad ansåg att trafiken till 
Danmark borde korsa Öresund här där det 
var smalast och satsade på Skåne-Hallands 
järnväg SHJ med huvudlinje HälsingborgKattarp-
Ängelholm-Halmstad _och en 
klent byggd tvärbana för bettrafiken Ästorp 
-Kattarp-Höganäs, vilken öppnades 1885. 
Tvärbanan var bara tillåten för 25 km/h och 
6 ton axeltryck. Den trafikerades med en 
ångvagn från den tyska firman Borsig, och 
godstågsloken byggdes med fyra drivaxlar 
trots att de inte var speciellt stora. Inte förrän 
1888 tilläts full hastighet på den långa viadukten 
från Helsingborg till Pålsjö. 

Landskrona hade redan en bana via Billesholm 
och Ästorp till Ängelholm, och behövde 
bara flytta sin station i Ängelholm till den 



nya banan. Malmö stad ville naturligtvis 

också få förbindelse med Göteborg och NorNya 
godsvagnar 

ge och satsade på Malmö-Billesholms järnväg 
MBJ via Kävlinge och Teckomatorp som 
öppnades 1886. 

Lund-Trelleborgs järnväg skötte redan 
trafiken från Stockholm mot Tyskland via 
Trelleborg och ville nu försäkra sig om motsvarande 
del av trafiken från Göteborg genom 
att bygga Lund-Kävlinge järnväg LKJ 
som formellt var en egen bana men trafikerades 
av L T J från öppnandet 1886. 

Norrut fortsattes västkustbanan genom 
Mellersta Hallands järnväg MHJ från 
Halmstad till Varberg, också öppnad 1886. I 
Varberg fanns då redan förbindelse till Borås 
och med spårviddsbyte via Herrljunga till SJ 
linje Göteborg-Stockholm. Arbetet med 
Göteborg-Hallands järnväg GHJ från 
Bergslagsbanans station i Göteborg via 
Kungsbacka till Varberg var i full gång och 
då denna öppnades 1888 körde de samarbetande 
banorna genomgående snälltåg Göteborg-
Helsingborg och Malmö med boggipersonvagnar. 

En bestående insats gjordes av Kungl Järnvägsstyrelsens 
maskinavdelning som 1886 
presenterade ett helt program av standardtyper 
till godsvagnar med robusta men billiga 
underreden. Dessa typer byggdes för både SJ 
och enskilda banor i stora antal till 18$8 då 
nästa standardprogram kom, i vissa fall ända 
till 1916. 

Underreden helt av valsade järnbalkar var 
inte helt nytt, Nybro-Säfsjöströms järnväg 
hade redan 1874-75 köpt sådana vagnar 
från Eisenbahn W agenbauanstalt Hamburg 
med järnunderrede, och SJ hade 1874-77 
köpt kanonboggivagnar litt Q från Norddeutsche 
Fabrik Berlin och Kockums. Föregångare 
till 1886 års typer hade Atlas och 
Kockums byggt 1884 med ett komplicerat 
järnunderrede som hade diagonaler av balk. 
Det nya med 1886 års underrede var enkelheten, 
som man nådde genom att styva upp underredet 
mot snedbelastningar genom stora 
knutplåtar i stället för diagonaler. Långbalkarna 
var I-balkar 235 x 90 mm. 



Ange/halms station ca 1910. På närmaste spåret SJ postvagn titt Dl, på bortre spåret SJ titt 
C3b och CFol. 
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Virkesvagnarna titt Ni byggdes i stora antal och kunde med de lösa lämmarna användas för de 

flesta transporter, så att SJ inte på länge behövde nyanskaffa lådvagnar. 

Det nya underredet innebar dock 'ingen 
hård standardisering i fråga om längd och 
bredd på vagntyperna. Mätt på underredet 
fanns täckta vagnar litt G och småkreatursvagnar 
litt O med mått 7 x 2,8 m, kylvagnar 
litt GK och kalkvagnar litt GI ·med mått 
5,64 x 2,44 m, träkolvagnar till LL, plankvagnar 
litt N samt timmervagnar i litt NN 
med mått 7,7 x 2,44 m. Några år senare tillkom 
täckta vagnar med bromskupe med 
mått 8,5 x 2,8 m. För enskilda järnvägar 
byggdes på samma typ av underrede även 
lådvagnar för betor litt I med mått 6,2 x 
2,6 m. 

Littera ändrades 1892 så att kylvagnar 
blev litt H, kalkvagnar litt R och träkolvagnar 
litt L. Vagnar av 1886 års typ och äldre 
med samma mått betecknades med en etta 
som underlittera. 

För SJ byggdes ca 5.000 vagnar av dessa 
typer, och för enskilda banor ca 3.500. Vissa 
banor som vid just denna tid gjorde stora nyanskaffningar 
dominerades helt av dem, t ex 



Halmstad-Nässjö järnvägar. 

SJ beslöt att de öppna vagnarna skulle slopas 
1936, men därefter övertogs vid förstatliganden 
en mängd vagnar som genom krigstidens 
vagnbrist inte kunde slopas förrän 
1958. De täckta slopades 1961. 

På Sveriges Järnvägsmuseum finns bevarad 
en kalkvagn i originalskick, och på olika 
museibanor några täckta vagnar och plankvagnar. 

F d lokförare Hans Nyberg 

Haparandabanan nyåret 1940 

Vintern 1939-40 var den första av de beryktade 
krigsvintrarna med snö och kyla av sällan 
skådad mängd. Jag hade efter fem års 
tjänst vid SJ Maskinavdelning i Södertälje 
på hösten 1939 blivit förflyttad till Boden. I 
Boden var det under denna tid uteslutande 
ånglokstjänst på Stambanan till Jörn och på 
Haparandabanan. När kriget bröt ut i september 
1939 ökade trafiken på järnvägarna 
och speciellt då i Bodenregionen, eftersom 
ett flertal militärtåg började att rulla på linjerna 
i Norrbotten. 

Vintern var som bekant en av de värsta i 
mannaminne med 30-40 grader kallt och 
meterdjupt med snö. Tjänstgöringen var helt 
onormal med ett krig pågående utanför Sveriges 
gränser. Order om extratågs gång utfärdades 
och togs tillbaka på löpande band, allt 
vad som kan karaktäriseras som kaos gällde. 
Loken krånglade i den stränga kylan, injektorerna 
frös, luftpumpar stannade och varmgångar 
inträffade tätt som oftast på grund av 
att oljan blev för tjock i kylan och smörjde 
dåligt. 

Jag minns särskilt en resa, en helgdag runt 
årsskiftet 1939/40. Min hustru Stina och jag 
hade en helgdagsafton anordnat en litet festlighet 
tillsammans med några vänner i vår lägenhet 
på Torpgatan i Boden. Mitt under vår 
trevliga samvaro knackade det på dörren. 
Undrande vem som störde oss så sent på 
kvällen öppnade jag och betraktade med avsmak 
det sämsta som kunde hända en festkväll, 
notisgrabben från lokstallet med en 
order i näven. 

Jag förstod redan innan jag hade läst 



ordern att nu var det roliga slut. Det stämde, 
ordern innebar att jag klockan fyra på morgonen 
skulle inställa mig i tjänst för att tillsammans 
med lokförare Synnergren framföra 
ett militärtåg till Övertorneå. Klockan var 
redan efter nio och vi försökte någon timme 
att förjaga den dysterhet som notisgrabben 
hade åstadkommit. När klockan ringde vid 
3-tiden på morgonen tyckte jag att jag nyss 
gått och lagt mig. Det var med viss svårighet 
jag tog mig ur sängen. En av våra vänner, 
också han lokeldare bodde kvar hos oss, jag 
kastade en avundsjuk blick på honom där 
han låg och sov och önskade att vi kunde byta. 
Det var kallt inne, vi hade ingen centralvärme, 
och ute var det minus 29 grader. Efter 
en snåbb påklädning av långa kalsonger, 
tröjor och pjäxor tog jag matsäcksskrinet 
som Stina hade gjort iordning under kvällen 
och gav mig iväg ut i kylan, intet anande den 
besvärliga resa som låg framför mig. 

Väl framkommen till lokstallet drog jag på 
mig överdragskläder och en tjock tröja till 
och letade reda på det lok vi skulle ha, ett Elok. 
Det stod utanför lokstallet på ett stickspår 
och hade is över smörjlocken. Det pyste 
lite ånga från bromscylindern och från injektorerna, 
stallvakten måste i den bistra kylan 
se till att inte loket frös igen. Oljan var seg 
att dra upp i smörjsprutan och det gick ännu 

trögare att trycka ut den i smörjkopparna 
vilka jag hade knackat rena från isen. Jag 
frös om händerna och kände mig allt annat 
än pigg, ack vad jag längtade hem till den 
sköna sängen. 

Under tiden jag hade gått in i lokstallet för 
att hämta olja hade lokförare Synnergren 
kommit ned till loket, han såg pigg och glad 
ut i mina avundsjuka ögon. Han gick en 
rond runt loket, hälsade på mig, varefter vi 
klättrade upp i hytten och ställde kaffeflaskorna 
på talghyllan. 

Många lok var på in-och utgående denna 
morgon, de stannade vid slaggplatsen och 
blev befriade från all aska och stybb de hade 
förbränt under många mils färder. Omsider 
var det vår tur att gå ut på vändskivan, vi 
skulle gå norrut, så vi hade att gå ut backgående 
från lokstallet. Vid telefonstolpen ett 
stycke från stallet ringde Synnergren fram 
till ställverket och meddelade att vi var på 



plats. Jag drog fram lansen som låg instucken 
under koltaget och slog ut fyren över hela 
rostytan, ångtrycket var bara nio kilo. Efter 
en halvtimmes väntan fick vi backsignal och 
åkte ut på bangården där vi växlade fram 
och tillbaka en stund innan vi kopplades till 
det tåg vi skulle dra de 187 kilometrarna till 
Övertorneå. 

Jag tyckte nu att jag hade varit uppe så 
länge att det var dags att gå hem och lägga 
mig, men klockan sju fick vi avgångssignal 
och nu fanns ingen tid för vila. Jag hade fyren 
klar och vid första ångstöten sköt en 
svart rökpelare upp ur skorstenen på Eloket, 
ack så många ångstötar det skulle bli 
innan vi var hemma i Boden igen. 

Första stoppstället var Avafors där jag 
kände över loket med smörjsprutan i näven. 
Loket fick vatten och kolen i tendern blev 
framlämpade. Vi fick gå in på ett sidospår 
och invänta ett möteståg. Under väntetiden 
försökte jag hitta en så bekväm ställning som 
möjligt på den runda pall som stod tiffbuds, 
slappnade av och sov ett par minuter med 
öppna ögon. Litet slapp och slö gjorde jag 
iordning fyren när möteståget kom in. Vi hade 
nu en stigning på 16 promille och 40 minuters 
gångtid framför oss upp till Östra Flakaträsk. 

När vi var komna uppför halva backen 
började det bli svårt att hålla ångan, varje 
gång jag öppnade eldstadsluckorna flämtade 
lågorna i fyren, draget var inte vad det skulle 
vara. Jag började vakna till inför svårigheterna 
att kunna elda vare sig för mycket eller 
för litet. lnjektorn kunde jag bara ha till någon 
stund då och då. Både Synnergren och 
jag förstod genast vad det var för fel. Sotskåpet 
hade blivit illa slaggat och rengjort av 
de som hade lämnat loket kvällen före. Med 
dåligt brinnande fyr och ynkligt lågt vattenstånd 
i pannan stannade vi på krönet. Min 
kondition var ju inte den bästa men jag måste 
ge mig ut på gångbordet och gå fram till 
sotskåpet, slå upp rensluckan och med lansen 
raka ut allt sot som fyllde upp halva skåpet. 
Gnistgallren var igensatta så jag fick slå 
med lansen för att få dem rena, jag blev matt 
i armarna, frös och hade all möda i världen 
att lyfta ut lansen ur sotskåpet. Jag ville inte 
visa Synnergren hur trött jag var så jag stod 
en stund och fumlade med rensluckan medan 
jag vilade mig. 



Under tiden hade Synnergren eldat på och 

hade injektorn till, så när jag kom tillbaka 
till hytten hade vi ett hyfsat ångtryck och var 
klara att åka vidare till Vitvattnet. Här var 
det dags igen att få kol och vatten. Efter en 
stunds väntan på möteståg hade vi nu en lätt 
väg fram till Karungi. Resan hade tagit lång 
tid genom att vi hade fått stå på stationerna 
och vänta på möteståg, och genom den oförutsedda 
sotskåpsdragningen i Flakaträskbacken 
hade det nu blivit mitt på dagen. I 
Karungi måste vi ut på en vändskiva igen. 
Loket kopplades av och vi åkte över bangården 
och ut på skivan. Loket måste vändas 
för den fortsatta färden mot Övertorneå, vi 
hade hittills kört mot nordost, nu skulle vi 
mot nordväst. 

Det tog sin tid att koppla av loket och invänta 
tillfälle att få åka över bangården, 
vända loket, koppla till vagnarna, provbromsa 
och kvittera order. 14 mil hade vi 
åkt, 4 mil återstod till Övertorneå. Dit var 
det nu en lätt väg. I Hedenäset skulle vi möta 
ett tåg igen. Banan gick långa stunder intill 
Torneälven, på sommaren var det underbart 
vackert att åka utmed älven, nu låg köldrö-

En bild från Karungi under första världskrigets trafikrusch: det nyuppförda Centra/hotellet. 

ken vit och rimfrostig över vattnet. Hedenäset 
var en liten station med två spår, vi gick 
in på sidospåret och när äntligen möteståget 
kom, gick det rakt förbi. Sedan var det vår 
tur att åka de sista två milen. 

Väl framme i Övertorneå fick vi avbyte, 
vilket hälsades som en befrielse, åtminstone 
suckade jag av lättnad när vi gick in i bagagerummet 
på stationen för att tvätta av oss. 
Överliggningsrummet var beläget i ett privat-" 
hus, i rummet stod kakelugnen varm oc'h 
god. Vilken lättnad att få befria sig från 
överdragen, pjäxorna och andra påbyltade 
klädesplagg. Vi var ·hungriga båda två. Det 
fanns ett spritkök att värma matlådorna på. 
Synnergren insåg det förkastliga att ställa 
matlådan direkt på lågan, varför han häktade 
av en kakelugnslucka, lade den på spritkökslågan 
och ställde matlådan ovanpå. 
Som jag såg hans beteende både intelligent 
och fiffigt gjorde jag likadant. Efter maten 
lade vi oss på varsin säng, jag kände hur 
tröttheten alltmera tog överhand. När klockan 
ett par timmar senare ringde befann jag 



mig någonstans mellan sömn och dvala. Vi 
hörde loket i ett ankommande tåg ge signal 
med ångvisslan vid infarten. Det loket skulle 
vi ha tillbaka till Boden så nu blev det brått 
att bylta på sig alla kläder igen och ge sig ut i 
kylan. 

Så var det dags igen att åka till vändskivan, 
slagga, få kol och vatten, smörja och 
åka ut på bangården till ett nytt tågsätt, 
provbromsa, ordergivning och väntan. På 
finska sidan stod Avasaxa hög och mörk mot 
den isiga himlen. Luftpumpen pustade sina 
slag, kaffeflaskorna stod på sin plats på talghyllan 
och jag försökte inta en något så när 
bekväm ställning på rundpallen. Det var 18 
mil hem och jag hade varit igång i 15 timmar. 
Jag satt och såg ut mot Övertorneå 
kyrkstapel då en av Martin Luthers 95 teser 
på kyrkdörren rann mig i sinnet: "Tänk på 
att du helgar vilodagen". Hur skulle vi på SJ 
kunna följa hans bud, det skulle se ut det om 
vi knäppte våra händer och satt i djup begrundan 
på hur vi skulle komma till himmelriket. 
Jag återkom abrupt till vardagen, trots 
att det var helgdag, då Synnergren gav signal 
med ångvisslan som svar på given avgångssignal. 
I stället för att knäppa mina händer 
och tänka på att helga vilodagen började jag 
med kolskyffeln sprida ut kol över den vitglödande 
rostytan. 

Vi gled sakta ut från sidospåret, genom 
växlarna och ut på linjen mot Karungi. Vi 
hade inte något tungt tåg, mest tomvagnar. 
Det började bli sent, snart var det mitt i natten, 
vi passerade Hedenäset och efter 51 minuters 
gångtid stannade vi utanför infartssignalen 
till Karungi, vilken visade stopp. Det 
var flera tåg inne på stationen så vi fick vänta 
en halvtimme innan det blev vår tur att 
åka in. Loket kopplades av och vi körde bort 
till vändskivan igen, nu skulle vi söderut, 
hem till Boden. Vi fyllde lokets vattentank 
innan vi åter kopplades till tåget för att ånyo 
sitta och vänta. 

Jag satt på min pall och tittade ut över 
ödemarken, vintern hade fångat gårdarna i 
sitt kalla famntag, det fanns inte många hus 
här i denna öde trakt. Synnergren manövrerade 
med ångbromsen då och då för att den 
inte skulle frysa. Vi drack en mugg kaffe 
som inte var så vidare varmt. Det var kallt 
utanför den varma hytten. Det började bli 
midnatt, vi satt tysta på våra rundpallar och 
slöade. Jag lade in ett par skyfflar då och då 



och tog in lite vatten i pannan. 

Vid ett-tiden kom vi så äntligen i väg, stannade 
i Vitvattnet för kol och vatten, fortsatte 
till A vafors där det blev vattentagning igen. 
Så lämnade vi Avafors, Bjurå, Niemiesel, 
Degerselet och Hundsjö bakom oss och såg 
snart infartssignalen till Boden. 

Om vi hade trott att resan var slut när vi 
äntligen stannade på Bodens bangård så hade 
vi trott fel. Halva tåget skulle upp till Boden 
Södra så det var bara att elda på igen, vi 
växlade på Södra en stund och fick sedan 
äntligen komma i väg till lokstallet för slaggning, 
kol-och vattentagning. Klockan var 
över fyra på morgonen, vi hade varit i gång i 
över 24 timmar. Så trött som jag kände mig 
trodde jag att jag inte skulle orka något mera 
den dagen men jag visste att om 12 timmar så 
skulle vi vara igång igen. Då skulle Synnergren 
och jag ha snälltåg 93 till Jörn. 

Jag sov nog fram till lf-tiden på dagen, åt 
middag, varefter Stina började göra iordning 

Boden Centralstation sommaren 1941: en rälsbuss har ankommit från Karungi. Resande som 
fortsätter med snälltåg 93 -som står på spår 1 med B-lok nr 1290 -har en halvtimmes må/tidsuppehåll; 
snälltåget medför inte restaurangvagn. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

en ny matsäck. Vid 16-tiden gick jag åter ned 
till lokstallet för att smörja ut B-loket till 
93:an och börja en ny tur med återkomst 
nästa dags förmiddag. Synnergren hade väl 
också sviter efter den långa tjänstgöringen 
föregående natt, han körde inte 93:an lika 
hårt som vanligt. Jag brukade vara genomsvettig 
på den turen, nu körde han lugnt och 
stadigt, kanske med hänsyn till sin eldare. 

Denna skildring är ett smakprov på den 
hårda tjänst som vi hade under krigsåren, 
det.var, hårda år, men så här efteråt ser jag 
tillbaka på dem som ett eldprov vi hade att 
gå igenom innan vi yngre lokeldare fick flytta 
över till den vänstra sidan på ett lok. 

Fotnot: Hans Nyberg blev sedermera lokförare i 
Laxå och flyttade några år senare tillbaka till Södertälje 
där han var verksam fram till sin pensionering 
år 1968. Lokförare Synnergren var en känd 
person i Boden, han var far till den inte obekante 
generalen och förre överbefälhavaren Stig Synnergren. 



Per Gustav Dalhielm 

Något om floran på järnvägarnas 
banvallar och spårområden 

Med järnvägarnas tillkomst på 1800-talet bildades 
markområden av ny karaktär, som på-
verkade förekomsten och utbredningen av 
många växtarter. Järnvägstrafiken bidrog 
också till spridning av växter både till egna 
områden och till omgivningarna. Bönderna 
klagade på många håll över järnbanornas 
roll som ogrässpridare. Den ständigt föränderliga 
vegetation, som uppstod på banvallar 
och spårområden, kom så småningom att utbildas 
till en speciell "järnvägsflora". I det 
följande vill jag något beröra denna flora. 
Egna iakttagelser bildar grunden härför. 

Först dock litet personligt. Jag föddes i en 
järnvägsmannafamilj år 1918. Mina skolår 
framlevde jag bosatt på två mindre järnvägsstationer 
i norra Hälsingland efter bandelen 
Ljusdal-Hudiksvall, Fredriksfors och 
Forsa. På den tiden var Statens Järnvägar en 
föregångare på hortikulturens område. Då 
var det ej vanligt att lantgårdar och andra 
bostäder i hälsingebygden var försedda med 
trädgårds täppor. Men varje bansektion vid 
järnvägen hade sin egen trädgårdsmästare. 
Även den minsta station fick en tilltalande 
omgivning av prydnadsträd, -buskar och rabatter. 
Ornäsbjörkar, hängalmar, daggpilar, 
gullregnsbuskar, blåtry, alptry och spireahybrider 
är några av de vedväxter jag minns 
från nämnda stationer. Rabatterna sköttes 
noggrant med nya växter allt efter sommarens 
gång. Om man nu färdas efter bandelen 
-med bil, persontrafiken är nedlagd -ser 
man ingenting av den forna härligheten. Allt 
är borta. 

År 1929 på hösten började jag mina studier 
i Högre allmänna läroverket i Hudiksvall. 
Biologi var ett viktigt ämne och sommaren 
1930 skulle minst 50 växter pressas och etiketteras, 
varefter förhör på latinskt och 
svenskt namn, klass enligt Linnes sexualsystem 
och familj verkställdes av vår biologimagister. 
En del av de erforderliga växterna 
samlade jag på järnvägsområdet. Triumfen 
var stor, om jag påträffade arter som i Krok 
och Almquists då använda flora var betecknade 
som mindre allmänna ("ma") eller "rara" 
("r"), Jag minns särskilt när jag vid 
träplattformen i Fredriksfors drog upp ett 
exemplar av sandtrav (Arabis arenosa) för 



pressning. Denna växt var då klassad som 
"ma". Nu är den en av de vanligaste järnvägsväxterna. 
Likartat var förhållandet med 
backskärvfröet (Thlaspi alpestre). Denna 
gräsfröinkomling, härstammande från Mellaneuropas 
bergstrakter, var då enligt floran 
"r", dvs sällsynt. Nu växer den i tusental 
överallt efter järnvägslinjerna, åtminstone i 
norra Svealand och södra Norrland. 

Under min barndom var det ännu brukligt 
att banvallarnas gräs och andra örter togs till 
vara som föda åt kreatur som ägdes av banvakt.
erna. Genom årlig slåtter hölls växtligheten 
nere, vilket bidrog till att risken för 
gräsbränder på våren minskade. Smultronen 
(Fragaria vesca) gynnades. Om försommaren 
inte blev för torr, kunde man plocka dem 
i stora mängder. I norra Hälsingland var 
åkerbäret (Rubus arcticus) ett rätt så vanligt 
inslag i banvallsvegetationen. Någon gång 

Backskärvfrö -låg och blommande i april, 
hög med frukter i Juli. 

plockade jag upp till en liter av detta Sveriges 

mest aromatiska bär. 

Efter avslutad skolgång och militärtjänst 
tog jag anställning vid järnvägen. I 45 år var 
jag detta företag trogen och tjänstgjorde på 
skilda stationer från Småland i söder till Dalarna 
och Gästrikland i norr. Långa perioder 
bodde jag i stationshusen och hade goda 
möjligheter att studera järnvägsfloran på fritiden. 
Inte heller i tjänsten, t ex vid den 
dagliga "småstensinspektionen", kunde jag 
ju undgå att lägga märke till växtligheten i 
och kring spåren. Som pensionär bor jag nu i 
närheten av Horndal i By socken, Avesta 
kommun, visserligen ej vid järnväg, men inte 
långt från ett par mindre stationer som en 
gång varit livligt trafikerade, men nu mest är 
att betrakta som mötesplatser. 

Man kan indela järnvägsfloran i banvallsoch 
spårflora. På banvallarna kan man förutom 
för järnvägarna typiska växter finna de 
flesta i trakten förekommande arter. Spårområdena 
däremot är mest ståndorter för 
ogräsartade växter, som är beroende av att 
marken hålles öppen. En stor del av dessa är 

ettåriga. Ogräsrensning och besprutning gör 



att beståndet är starkt skiftande från år till år 

och mellan olika årstider. Någon skarp gräns 

mellan banvalls-och spårväxter föreligger 

dock inte. 

Den speciella flora som utmärker järnvägens 
områden hänger intimt samman med 
den långspridning som äger rum efter spåren. 
Luftdraget efter tågen gynnar arter som 
har frön avsedda för vindspridning. Andra 
frön klibbas fast vid vagnsdelar och kan sålunda 
transporteras långa sträckor. Fraktat 
gods medför frön och kanske även andra 
växtdelar, som vid hanteringen kan spridas 
efter spåren. Människan själv kan mera direkt 
medverka, avsiktligt eller oavsiktligt. De 
öppna toaletterna har ännu ej helt ersatts av 
slutna system. På större personbangårdar 
kan man ofta hitta små tomatplantor i spåren. 
En gång har jag funnit vackra bestånd 
av rikligt fruktbärande jordgubbar vid ett 
makadamiserat spår på linjen. 

Järnvägsfloran varierar givetvis mycket 
mellan olika delar av landet. I regel blir artantalet 
mindre norrut och i inlandet jämfört 
med andra delar av landet. Under ett antal år 
har jag studerat floran i Abisko-Riksgränsenområdet 
i Lappland. Mjölkörten (Epilobium 
angustijolium) är där som allestädes en 
av de mest typiska banvallsväxterna. Den 
kallas ju också rallarros, beroende på att den 
liksom följde rallarna åt vid byggnaden, gynnad 
av den blottlagda marken. I norr har den 
klarare och mer iögonfallande färger, väl beroende 
på det dygnslånga ljuset under sommarmånaderna. 
För övrigt finner man där 
uppe mest ett flertal av i södra Sverige allmänna 
"ogräs". Även de skylta med vackrare 
kolorit än här hemma. Röllikan är oftare 
röd och midsommarblomstret varierar från 
helt vitt till rött. 

Ibland hittar man emellertid exklusivare 
arter. I fuktdrypande skärningar ser man då 
exempelvis fjällväxter som stjärn-och gullbräcka 
(Saxifraga stellaris och aizoides). 
Verkligt fina fynd kan man göra där man har 
kalkpåverkade banvallar. Jag har på sådana 
sett nordlåsbräken (Botrychium boreale) och 
de fridlysta polarblära (Si/ene furcata) och 
mångfingerört (Potentilla multifida). 



Björkliden växer blekgentiana (Gentianella 
aurea) flerstädes omkring stationshuset och 
en gång observerade jag hur lappgentianan 
(Gentianella tenella) hade koloniserat t o m 
makadamen i spåren. 

Under några sommarsemestrar besökte 
jag i början på 70-talet Tornedalen och hade 
då tillfälle studera floran på Övertorneå station. 
Märkligt var att se att det dominerande 
ogräset där utgjordes av strandveronika ( Veronica 
longifolia), en art som jag tidigare ej 
iakttagit på järnvägsområden. Höstlåsbräken 
(Botrychium multifidum) fanns i några 
exemplar på banvallen. Under samma resor 
besöktes även Haparanda. Där blommade 
vid järnvägsbrofästet mot Torne älv vackra 
exemplar av den östliga praktnejlikan (Dianthus 
superbus), som jag då såg för första 
gången i mitt liv. 

Hamnbangårdar uppvisar ofta en rik 
blandning av hamn-och järnvägsväxter. Under 
min tjänstgöringstid i Gävle hittade jag 
t ex på ett hamnspår några plantor, som 
först satte myror i huvudet på mig. Så småningom 
kom jag underfund om att det rörde 

Sandtrav 

sig om den ettåriga grenbingeln (Mercurialis 
annua). Efter järnvägsbanken mot Fredriksskans 
växte vitt förgrenade buskar av havtorn 
(Hippophae rhamnoides). Denna art 
trivs annars på sandiga landhöjningsstränder 
vid Östersjön och i de norska fjällen. Konkurrenssvag 
som den är, hade den funnit sig 
väl till rätta på den sandiga banvallen. Egendomligt 
nog förekommer den även på ett 
stickspår på bruksområdet i Horndal i min 
nuvarande hemsocken långt från havet. 

På banvallen vid gamla lokstallet i Gävle 
(nuvarande järnvägsmuseet) såg jag talrika 
mindre exemplar av berberisbuskar (Berberis 
vulgaris). Enligt lag skulle dessa plantor utrotas, 
då de är värdväxter för svartrosten 
som även angriper sädesslagen. I min barndom 
fanns i alla väntsalar planscher avbildande 
denna "farliga" buske. I lokstallsspåret 
intill stod flerstädes den lilla grådådran 
(Alyssum alyssoides), en växt som antyder 
kalkrikt underlag. 

De sista 23 åren av mitt järnvägsmannaliv 
tjänstgjorde jag som stins, stationschef och 
trafikområdeschef i Hallsberg. Jag vill därför 



med några rader särskilt beröra järnvägsfloran 
där. Detta trafikområde ligger 
även det på delvis kalkpåverkad mark, vilket 
medverkar till en rikare flora. På makadamiserade 
spår är dock växtligheten av lättförståeliga 
skäl sparsam. I Hallsberg var på sådant 
underlag ofta klibbkorsörten (Senecio 
viscosus) den art som bäst klarade sig. Eljest 
dominerande bangårdsväxter utgjordes av 
gräsen vit-och berggröe (Poa annua och 
compressa). Även taklostan (Bromus tectorum), 
som förr var ett gräs huvudsakligen på 
torvtak, uppträdde massvis mellan spåren. 
Där trafiken var mindre frodades rikligt med 
foderlosta, vacker rågvallmo och äkta johannesört 
(Bromus inermis, Papaver dubium 
och Hypericum perforatum). Här och 
där fann man bankrassing, nattljus, grusviva, 
hundtunga, blåeld och fältmalört (Lepidium 
densiflorum, Oenothera biennis, Androsace 
septentrionalis, Cynoglossum officinale, 
Echium vulgare och Artemisia campestris). 
Blåelden fick en explosionsartad tillväxt, 
när vissa spår på rangerbangården belades 
med dolomitgrus vilket medförde ytter

ligare kalkpåverkan. Vid en kombinerad 
isnings-och vagnrengöringsanläggning växte 
i flera år den lilla mursenapen (Diplotaxis 
muralis). Vårförgätmigej (Myosotis stricta) 
bildade flerstädes små grupper och i Östansjö 
fann min chef, Runo Renntun, den i 
trakten sällsynta brokförgätmigejen (Myosotis 
discolor). På denna senare station var 
grusstarr ( Cares hirta) och blåmunkar (Jasione 
montana) vanliga bland spåren. På lokstallsbangården 
i Hallsberg utgjorde jättestora 
bestånd av vit sötväppling (Melilotus 
alba) en effektfull och väldoftande inramning 
av spåren. Spridda exemplar av stor 
ängssyra, vanlig sötväppling och taggsallat 

(Rumes thursiflorus, Melilotus ojficinalis 
och Lactuca serriola) kompletterade beståndet. 

De första åren i Hallsberg iakttog jag 
ingenstädes den blekblå strimsporren (Linaria 
repens). Omkring år 1970 dök den plötsligt 
upp på personbangården och spred sig 
sedan snabbt över hela trafikområdet. Efter 
att för några årtionden sedan varit knuten 
till i stort sett endast järnvägarna i Kalmar 
län finns den nu på de flesta bangårdar åtminstone 
upp till Ånge. 



I Närke är slånet (Prunus spinosa) knappast 
känt som vildväxande. Norr om Hallsberg 
mot Kumla växte ett stort bestånd i diket 
efter järnvägen. Där låg i början av seklet 
ett omlastningsmagasin. Kanske har under 
första världskrigets kristid slånbär fraktats 
och genom spill varit orsak till förekomsten. 
En annan särling i banvallsfloran 
fanns att beskåda i Finnerödja. Där visade 
mig stationsmästare Segander vackra buskar 
av harris ( Cytisus scoparius) i södra änden av 
spårsystemet. I Östansjö fanns under några 
år vid stationshuset dess släkting färgginst 
(Genista tinctoria). 

Detta om järnvägsfloran i Hallsberg med 
tillhörande trafikområde. Nu till frågan om 
det finns växter med exklusiv järnvägsutbredning. 
Arter helt bundna till järnvägsmark 
förekommer knappast. Den tidigare 
nämnda bankrassingen har jag dock endast 
sett på bangårdar. Småsporren ( Chaenorrhinum 
minus) saknas knappast på någon station 
och lär t o m ha utbildat särskilda ekoty-

Vit sötväppling 

per för spårområdena. Den hittas emellertid 
även på annan öppen mark, dock relativt sällan. 

Några arter har inkommit genom sådd av 
gräsfrö. Detta galler exempelvis gräset hårdsvingel 
(Festuca trachyphylla). Denna art är 
jämförelsevis vanlig efter spåren. En annan 
gräsfröinkomling är parkmåran (Galium pumilum). 
I Dalarnas Flora (1949) uppges den 
ha vuxit på banvallen i Tyskbo mellan Horndal 
och Morshyttan år 1911. 1986, 75 år senare, 
fanns den kvar på samma plats, utan 
att ha spritt sig till omgivningen. På samma 
sätt växer här och där efter banorna vitfrylet 
(Luzula luzuloides) som jag sett i Närke mellan 
Hallsberg och Åsbro men även så långt 
upp som vid Björkliden i Lappland. I motsats 
till nämnda arter är foderlostan (Bromus 
inermis) en art som spritt sig även utanför 
banvallarna och som nu här i Mellansverige 
börjar bli vanlig efter bl a vägarna. Detta 
gräs torde vara bland de ståtligaste i Sverige 
under blomningstiden. 

Kulturflyktingar kallas växter, som införts 
till resp landsända genom odling men 

sedan förvildats. Som tidigare nämnts, anlades 



redan i järnvägarnas barndom prydnadsträdgårdar 
vid så gott som alla stationer. 
Från dessa har åtskilliga arter spritt sig till 
omgivningarna eller är helt enkelt kvarstående 
sedan anläggningarna nedlagts. En del av 
dessa växter sprider sig huvudsakligen vegetativt, 
som klasespirea, snöbär och videkornell 
(Spiraea billardii, Symphoricarpus rivularis 
och Cornus sericea). Andra har genom 
fröspridning nått längre ut i omgivande terräng. 
Exempel härpå är häggmispel, vresros 
och blåtry (Amelanchier spicata, Rosa rugosa 
och Lonicera caerulea). På f d banvaktsboställen 
påträffas dessutom oftast förvuxna 
snår av olika slags fruktträd och bärbuskar. 
Bland förvildade örter märks särskilt blomsterlupinen 
(Lupinus polyphyllus). Den är nu 
på vissa håll så riklig, att den trots sin vackra 
blomning kan betecknas som en landsplåga, 
jämförbar med ogräsmaskrosen. Rysk blåstjärna 
och kanadensiskt gullris (Scilla siberica 
och Solidago canadensis) är exempel på 
andra arter som nu är på stark spridning, 
ofta från gamla järnvägsanläggningar. 
Toppklocka och höstaster (Campanula glomerata 
och Aster novi-belgiz) för en mer stationär 
tillvaro. 

Floran på bangårdar och spårområden är 
oftast obeständig och arternas antal och frekvens 
växlar från år till år. Ibland kan man 
dock iakttaga, hur mer eller mindre typiska 
järnvägsväxter dröjer sig kvar många år efter 
banorna, som nedlagts. Exempel härpå har 
jag i min nuvarande hemsocken. Stambanan 
drogs genom By år 1874 och året efter invigdes 
en smalspårig bi bana, N M J, från Morshyttan 
till Näs vid Dalälven. Efter första 
världskriget byggdes banan om till bredspårig 
och fick anslutning till huvudspåret i 
Horndal i stället för Morshyttan. På 1950talet 
upphörde trafikeringen, rälsen revs upp 
och större delen av bankroppen användes nu 
som underlag för ägovägar. Fortfarande 
växer på sina håll sand trav, bankrassing, vit 
sötväppling och klibbkorsört på den f d banvallen. 
Här och där ser man ståtliga bestånd 
av ryssgubbe (Bunias orientalis), en art som 
främst torde ha järnvägen att tacka för sin 
förekomst i inlandet. Små rosetter av knyt-

Lupin 

ling (Herniaria glabra) bildar bårder på de 
nuvarande vägkanterna, de blekgula parasollerna 
av palsternacka (Pastinaca sativa) 
och den praktfulla färgkullan (Anthemis 



tinctoria) pekar på vägarnas förflutna. 

Ovanstående är endast ett axplock bland 
mina egna erfarenheter av järnvägsfloran. 
Den som vill veta mera kan lämpligen studera 
framlidne professor Erik Almquists 
uppsats i Svensk Botanisk Tidskrift 1957, 
"Järnvägsfloristiska notiser". Almquist var 
livligt intresserad just av järnvägsfloran. Under 
min tid i Hallsberg brevväxlade jag en tid 
med honom i detta ämne. Han var alltid lika 
tacksam för de upplysningar jag kunde lämna 
om arter på Hallsbergs bangårdar. 
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Skyddade järnvägsstationer 

Regeringen beslöt den 21 augusti 1986 att 52 
järnvägsstationer skulle föras upp på förteckningen 
över byggnadsminnesmärken. I 
de flesta fall gällde det enbart stationshusen, 
i några fall därtill någon ytterligare byggnad. 
Ett långt arbete för att skydda representativa 
exempel på denna speciella byggnadstyp har 
därmed lett till en första framgång. Ännu är 
det dock långt kvar till ett skydd i den 
omfattningen man önskar. Låt oss kasta en 
snabb blick på vad som hittills uppnåtts. 

För det första: vad menas med att en byggnad 
upptas på förteckningen över byggnadsminnesmärken? 
Det betyder att det är en 
statlig byggnad som på grund av sitt kulturhistoriska 
eller konstnärliga värde skall 
skyddas och vårdas enligt särskild föreskrift. 
Bestämmelserna finns i 1920 års kungörelse 
om det offentliga byggnadsväsendet. (Statliga 
förvaltare är faktiskt enligt kungörelsen 
skyldiga att ta hänsyn till värdet även hos 
byggnader som, utan att vara upptagna på 
förteckningen, är "att betrakta som" minnesmärken. 



Det är alltså inte fritt fram att riva 
statliga byggnader hur som helst.) 

Icke-statliga byggnader kan skyddas enligt 
1960 års lag om byggnadsminnen. Två f d 
stationshus är skyddade enligt denna lag: 
Fryksta i Värmland, elt av våra första stationshus 
överhuvudtaget (Frykstabanan 
1849) -en liten herrgårdsliknande byggnad 
med dubbla gavlar; samt Buttle, en av stationerna 
vid den 1878 öppnade Gotlands Järnväg. 
Dessa skyddsbeslut togs 1975 resp 1985 
av riksantikvarien. 

Beslut om byggnadsminnesmärken fattas 
däremot av regeringen. Två separatbeslut 
har tidigare tagits: Lunds stationshus, en av 
de första SJ-stationerna ritade av en ännu 
okänd dansk arkitekt, fördes 1972 upp på 
förteckningen, och Vansbro -vid den 1890 
öppnade Mora-Vänerns järnväg -skyddades 
1975. Särskilt i det senare fallet bör poängteras 
att det här inte rörde sig om en fullt 
så märklig byggnad som "pionjärbeslutet" 
tycks antyda, utan att det snarare varit den 
praktiska framkomligheten för ett beslut i ett 
visst läge som avgjort. 

Till grund för 1986 års "paketbeslut" ligger 
ett långt arbete av konsthistorikern Kenneth 
Kartaschew vid Riksantikvarieämbetet, 
som sedan 1968 arbetat med att inventera 
SJ:s bestånd av stationshus och upprätta förslag 
över vilka som borde anses skyddsvärda. 
Det har resulterat i en lista på ungefär 
130 byggnader. De som nu skyddats utgör 
alltså bara 40 procent av de tänkta. Förhandlingar 
pågår för flera objekt; i avvaktan på 
att de slutförs bör man betrakta dessa byggnader 
som sådana med karaktär av minnesmärken, 
även om de inte ärinu uppförts på 
förteckningen. 

Det ligger ingen egentlig kvalitetsgradering 
bakom urvalet av de byggnader som sålunda 
tagits med i första omgången. Främst är det 
praktiska skäl som avgjort. De utvalda är 
"självklara" objekt på så sätt att de i allmänhet 
är byggnader som beräknas vara kvar i 
drift, så att det finns klara motiv att underhålla 
dem. De flesta är individuellt utforma

Flen ca 1930 
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de stationshus i städer eller större orter. Representanter 
för de mindre, seriebyggda typstationerna 
på landsbygden finns ännu inte 
med -men det är angeläget att så blir fallet. 
De har spelat viktiga roller i vår bebyggelsehistoria. 

Om man skall presentera de stationshus 
som nu skyddats och inte bara vill räkna upp 
ett antal namn i bokstavsordning, kan man 
gruppera dem efter banor eller efter arkitektnamn 
och epoker. Det senare ger en tydligare 
arkitekturhistorisk bild och gör det lättare 
att se vad som nu inte finns med. Jag väljer 
därför det alternativet. 

För det första kan man konstatera att det 
helt övervägande är av SJ byggda stationer 
som tagits med. Under de drygt 130 år det 
existerade -1855-1986 -hade SJ:s arkitektkontor 
bara fyra chefsarkitekter. Adolf 
Wilhelm Edelsvärd satt till 1895 och efterträddes 
då av Folke Zettervall, som i sin tur 
avlöstes 1931 av . Birger J onson. Vid hans 

Örnsköldsviks station 1893. Loken är Oc 387 och Kc 331. 

Umeå 

Vännäs 

Västervik 1950 

pensionering blev Karl-Axel Bladh 1956 den 

siste på posten. 

Det är Edelsvärds-och Zettervalls-verk 

som dominerar listan. Från Edelsvärds tid 

härrör de flesta av storstationerna, vanligen 

mer eller mindre ombyggda senare -Göte

borg C, Stockholm C och den 1890 förnyade 

Malmö C; Hallsberg, Linköping, Norrkö

ping, Flen och Katrineholm; Örebro C, Upp



sala C och Karlstad C; Söderhamn, Hudiks

vall, Örnsköldsvik och Umeå. Töreboda, Es

löv och Höör är mindre i formatet, de senare 

starkt ombyggda. Av de i trä byggda norr

landsstationerna från Edelsvärds senare år 

finns flera med: Östersund C, Äre, Storlien, 

Vännäs, Boden C och Järn. Tre mindre sta

tionshus i Stockholmsområdet har också 

uppmärksammats: Tomteboda, Värtan och 

f d Stockholm N vid Norra Bantorget. 

Till denna epok hör också Kävlinge station, 
byggd 1886 av Malmö-Billesholms 
järnväg, som tio år senare köptes av staten 
tillsammans med de övriga delarna av Västkustbanan. 
På privatbanesidan har därtill tagits 
med tre stationshus från "Adelsköldsbanorna". 
Militäringenjören Claes Adelsköld 
var inte bara järnvägsbyggare utan ritade 
också sina egna stationshus i en karakteristisk 
arkitektur, där mittpartiet ofta markerades 
av en gavel med en trefönstergrupp. De 
tre byggnaderna är Landskrona (Landskrona 
& Helsingborgs järnväg), Ystad (YstadEslövsbanan) 
samt Kristianstad (Kristianstad-
Hässleholm), vilken sedan 1917 ligger 
som flygel till en ny mittkropp, tillfogad av 
stadsarkitekten Lennart Håkanson med en 
ny flygel på andra sidan, som upprepar 
Adelskölds arkitektur. 

Borås C byggdes 1894 av Varberg-Borås 
järnväg med i dag okänd arkitekt; den är senare 
tillbyggd. Slutligen har vi den för Sverige 
ovanliga stationsbyggnaden i "italiensk 
villastil" i Västervik, byggd 1878-79 av arkitekten 
A E Melander, som hade praktik från 
Skottland och USA. (En efterbildning är 
Nässjö-Oskarshamns järnvägs stationshus i 
Eksjö från 1896, ännu ej skyddat.) 

Den största grupp privatbanestationer 
från Edelsvärds samtid som saknas i förteckningen 



är de som ritades av bröderna Kum

lien, som hade varit anställda hos ·honom 

och sedan ritade åt Bergslagsbanan, 

Västeråsbanan och Kalmar järnväg. Den väl

bevarade Bl-stationen i Göteborg är sålunda 

ett välmotiverat skyddsobjekt där fortsatta 

förhandlingar väntas. 

Folke Zettervalls tid som SJ:s arkitekt 
(1895-1931) är likaså ganska väl företrädd på 
listan. Bland byggnaderna från hans tidiga 
år är Avesta-Krylbo, Uddevalla och Strömstad, 
Kumla, Gnesta och Alvesta samt den 
fina paviljongen i Malmslätt medtagna. Från 
1910-20-talen är Zettervall representerad 
med några norrlandsstationer -Abisko Ö 
med sitt sammanbyggda transformatorhus, 
Brunflo, Haparanda, Kiruna C, Storuman 
och Sundsvall C -samt med Södertälje S, 
där även vattentornet inkluderats, och med 
SJ:s stora kontorshus i Tomteboda. Ett privatbanebygge 
av Zettervall finns med, Sölvesborg 
för Blekinge Kustbanor. Tre privatbanestationer 
av andra arkitekter från denna 
tid har också fått komma med: det ståtliga 
borgliknande stationshuset i Trelleborg av 
malmöarkitekterna Lindvall & Boklund 
(Lund-Trelleborgs järnväg, 1898); Ulricehamns 
pittoreska stationsbyggnad av Axel 
Peterson (Västra Centralbanan, 1906) och 
stadsarkitekten Gunnar Wetterlings magnifika 
Gävle S (Uppsala-Gävle, 1926). 

Vad man ännu saknar från denna period 
är de finaste uppsättningarna stationshus 
som byggts i Sverige: dels Erik Lallerstedts 
jugendhus för Västeråsbanan, speciellt linjen 
Ängels berg-Vansbro, och dels de stationer 
som göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen 
ritade för Kil-Fryksdalens och SävsjöströmNässjö 
järnvägar. 

Endast en byggnad yngre än 1930 finns 
uppsatt på listan -vårt enda expressivt 
funktionalistiska stationshus i större format, 
Falköping C av Birger Jonson (SJ 1935). Till 
dessa stationshus kommer slutligen ett byggnadsverk 
av annat slag och större format, 
nämligen SJ:s gamla stolthet Ärstabron från 



1929. Arkitekten Cyrillus Johansson medverkade 
i utformningen av denna den största 
bro som dittills byggts i Sverige. 

Femtiosex stationshus, några bibyggnader, 
ett kontorshus och en bro. Det är ett 

officiellt medgivande på högsta nivå att den jan. Det finns mycket mer att ta vara på av 
svenska järnvägsarkitekturen ingår bland vådet 
som skapats av och kring järnvägarna ra 
bevaringsvärda kulturresurser. Men det detta skelett som burit upp så mycket av det 
som hittills skyddats får bara ses som en bör-moderna samhället i dess framväxt. 

Alvesta ca 1916 
Abisko Ö station och transformatorhus 

' 

K-märkta stationer mm 1986 

Abisko Ö 

Alvesta 

Avesta C 

Boden C 

Borås C 

Brunflo 

Eslöv 

Falköping 

Flen 

Gnesta 

Gävle S 

Göteborg C 
Hallsberg (även restaurangen) 

Haparanda 

Hudiksvall 

Höör 

Karlstad C 

Katrineholm (även hotellet) 



Kiruna C 

Kristianstad (även lokstationen och vattentornet) 

Kumla 

Kävlinge 

Landskrona 

Linköping 

Lund 

Malmslätt 

Malmö C 

Norrköping 

Stockholm C (även f d stationshuset vid Norra 
Bantorget) 
Storlien 
Storuman (även godsmagasinet) 
Strömstad 
Sundsvall 
Söderhamn 
Södertälje S (även vattentornet) 
Sölvesborg 
Tomteboda (f d stationen och kontorshuset) 
Trelleborg 
Töreboda 
Uddevalla 
Ulricehamn 
Umeå 
Uppsala C (även ställverket) 
Vansbro 
Vännäs 
Västervik (även f d avträdet) 
Värtan 
Ystad 
Are 
Örebro C (även kontorsbyggnaden) 
Örnsköldsvik 

Arstabron 

Södertälje Södra station med vattentornet i bakgrunden 

Claes Adelsköld 

Rese brev från 1864 

London den 1 Augusti 1864 



Min innerligt outsägligt älskade och efterlängtade 
maka. 

Tack min älskling för ditt kära bref som 
jag vid min hitkomst i torsdags mottog, och 
förlåt mig att jag ej genast skref till dig, men 
som Du vet är här ingen frid annat än om 
söndagarna, helst nu då jag har så ofantligt 
mycket att uträtta. 

Jag for som du kanske vet från Köpenhamn 
sista söndagen kl 5 på eftermiddagen 
och kom redan i Ystad i sällskap med en 
gammal tysk från Elberfeld. Vi följdes sedan 
åt till Bychen. I Liibeck hade jag flera timmar 
att vänta på tåget, och såg de nya anläggningarna 
utanför staden som vi gemensamt 
besökte och der nu en massa med villor 
uppställts, den ena behagligare än den andra. 

I Hanover måste jag också stadna flera 
timmar, gick och dref omkring staden. Der 
hade också nya stadsdelar uppstått sedan vi 
voro der. Öfverallt hvar man kommer i Danmark, 
Tyskland, Frankrike, Belgien, England, 
öfverallt skall man finna hurusom de 
nya stadsdelarna öfverallt bestå af täcka 
mindre hus med trädplantering runtomkring. 
Endast i Sverige håller man ännu på 
liksom förr utrikes att packa ihop sig i höga 
hus vid trånga illaluktande gator, men vi 
skola lära stockholmarne en gång huru det 
skall vara, blott jag kunde finna ett ställe att 
bygga ett hus åt oss på. 

Mr Buchanan som ber mig mycket helsa 
har byggt sig ett hus som ligger på en hög 
kulle med den ståtligaste utsikt, trädgårdsanläggningar 
och planteringar runtomkring. 

Hela trakten omkring är en ny förstad till 
London uppbyggd på några år, bestående 
endast af villor. Han har mycket bryderi 
hvad han skulle kalla sitt hus, ty alla måste 
hafva något namn, hvilket står skrifvet på 
porten invid klocksträngen. 

Under färden hit hade jag inga äfventyr, 
om ej till sådana räknas att jag i Hanover 
träffade en kypare som kände igen mig och 
frågade om jag ej reste för 2 år sedan med ett 
ungt fruntimmer, samt att jag i Cöln kom att 
åka i samma vagn med 2:e guldgräfvare från 
Australien, hvilka varit hemma i Tyskland 
men nu skulle fara ut igen. 



Styggare figurer har jag knappast sett. 
Fingrarna voro utslitna på dem ända uppåt 
naglarne, och håret och skägget hade troligen 
ej varit klippta sedan de i sin ungdom 
första gången lämnade Europa. Dessa herrar 
fick jag i sällskap ända till London. 

En engelsk herre -syntes vara en lord -med 
sin dotter, en utmärkt söt och fin flicka om 
18 år, reste i samma coupe som jag och 
guldgräfvarne. Vi sökte komma ifrån sällskapet, 
men alla andra platser voro upptagna, 
och för min del var jag i sannipg ytterst 
generad, ty som guldgräfvarne aldrig 
rest den vägen och ej kunde ett ord annat än 
tyska så fick jag dem på halsen, och de följde 
mig hvart jag gick vid alla vagnombyten och 
på de magnifika restaurationerna. Du må tro 
att det var många roliga uppträden under resan 
som varade från afton kl 9 till följande 
middag. Guldgräfvarne hade mat med sig 
och du skulle sett lordens och hans dotters 
min när de förra draga upp ur fickorna stora 

stycken skinka och korf som luktade hvitlök, 
och med förfärliga knifvar som de hade i 
bältena om lifvet karfvade utaf stycken åt 
sig, hvarefter de togo sig klunkar ur ett stort 
krus brännvin. Hvar gång matsäcken framtogs 
inviterades jag på' ett stycke och en 
klunk. 
Lustigt att se var engelsmannens min när de 
efter första målet på natten framtogo små pipor 
och började röka. Detta förbjöds likväl 
sedan på engelsmannens·anmodan. 

I Dover gjorde jag ett convulsiviskt försök 
att komma ifrån dem. Du vet, i Dover går en 
hög stenbrygga ut i hafvet. När ångbåten lade 
till begagnade jag tillfället och hoppade 
från relingen iland med allt mitt bagage, 2 
nattsäckar, en kartong och 2 rockar. En herre 
som stod på kanten af bryggan föll i samma 
ögonblick i sjön, och under det virrvarr 
som uppstod i den sammanpackade folkmassan 
då han fiskades upp medelst en rännsnara 
i änden på en lång lina, så slapp jag ifrån 
mina vänner. I förbigående sagt har jag anledning 
tro att den våte herrn anser sig blifvit 
skuffad i sjön av en annan herre i grå rock, 
grå byxor och blå mössa, men detta är.ett 
misstag, ty jag kan intyga att det ej behofåes 
mera än det lättaste vidrörande eller rättare 
sagt "tangering" af en svart nattsäck emot 
hans ben förrän han frivilligt hoppade från 
den minst 20 fot höga bryggan ner i hafvet. 



Om man ej så hastigt blefve uppdragen i Dover, 
så hade jag visst hoppat efter, ty det var 
gräsligt varmt, och det klara gröna hafsvattnet 
såg så inbjudande ut för ett bad. 

Jag skyndade mig emellertid upp i en jernvägsvagn 
och stängde igen dörren, att ej mina 
långhåriga vänner skulle finna på mig, 
men hade ej suttit der mer än ett par minuter 
förr än ett Ornng Outang-hufvud kom in genom 
coupe-dörren, och försöket hade totalt 
misslyckats. 

De berättade att vid landstigningen hade 
en passagerare fallit öfverbord, och vid den 
deraf uppkomna trängseln hade de förlorat 
mig ur sikte och fått sitt brännvinskrus krossat, 
men voro nu glada att finna mig igen, ty 
annars visste de ej huru reda sig i London. 

Vi voro nu ensamma i coupen och jag var 
litet hemsk till sinnes i de långa tunnlarne, 
men oaktadt sitt röfvaraktiga utseende voro 
de beskedliga och mördade mig ej. I London 
skaffade jag dem genom en polis adress på 
ett tyskt hotell, och under ömsesidig belåtenhet 
med bekantskapen och mycken tacksam-het 
å deras sida skiljdes vi åt vid den nya 
Charing Cross-bangården för att aldrig mera 
råkas. 

Jag bor i samma rum hos Mrs Child vid 
Cecil Street der vi bodde tillsammans och ligger 
i samma stora bädd och längtar efter dig 
och önskar att du vore med. 

I går afton voro Mr Buchanan och jag tillsammans 
vid Cristal Palace. Det var igår sista 
dagen av "seasonen" och en splendid consert 
gafs af italienska operans artister. Madam 
Grisi bland andra sjöngo, hon sjöng så 
gudomligt att jag måste "grina" litet. Sedan 
åto vi middag vid samma bord der vi och Edlings 
åto i sällskap med Mr Buchanan, och 
talade mycket om dig och Edlings. Buchanan 
tyckte mycket om Edling, som han anser för 
en extraordinärt skicklig läkare. 

Som det som sagt var sista dagen af seasonen 
och således den sista innan den fina verlden 
ger sig af på resor i alla riktningar och 
till alla jordens kanter, så fanns igår i Cristal 
Palace en så fin samling folk att hvarken jag 
eller Buchanan sett dess like. Du skulle sett 
sådana fruntimmer, så nobla och sådana toiletter. 



Stora crinoliner begagnas nu endast af demimonder 
och motsvarande klass. Den fina 
verlden begagnar mycket snäfvare men deremot 
så mycket längre klädningar, hvilka släpa 
minst en aln efter golfvet. Det måste vara 
ganska besvärligt för dem som skall hafva ett 
sådant släp efter sig hvart man tager vägen, 
men är förtjusande på en vacker figur. Du 
finner här nedan huru det skall vara -fastän 
papperets dimensioner ej tillåter utsättande 
af hela släpets längd. 

I morgon ger jag mig uppåt fabriksdistrikterna 
på beställningar, och återkommer 
ej till London förrän efter en och en half 
vecka, sedan har jag väl här en vecka att göra 
innan allt blifver klart, och därefter hem. 
Gud välsigne och bevare dig, min älskling. 

Evigt Din Claes 

Lars Olov Karlsson 

Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1986 

Året 1986 måste anses ha varit ett bra år för 
Sveriges Järnvägsmuseum. Trots ständig 
brist på resurser blev årets besökarantal rekordhögt, 
31. 739 personer. Museets målsättning 
under 1986 har varit att visa att den 
uppgående tendensen från 1985 kunde fortsätta. 
Liksom 1985 har det dock gått ut över 
viss annan verksamhet, som fått stå tillbaka. 
Framtidsplanering, skötsel och utvidgning 
av bild-och föremålsarkiv, liksom en hel del 
annat har fått ligga nere eller gått mycket 
långsamt framåt. Det är inte tillfredsställande, 
men vi i museets ledning hävdar att fler 
besökare är den enda grund på vilken vi kan 
kräva mer resurser. Ägaren, SJ, måste få ut 
mesta möjliga PR ur museet. Gävle kommun 
och kommunens turistbolag, Gävle KonTur, 
har visat stort intresse för museets utveckling 
som turistattraktion. Även här är många 
besökare viktiga för att man ska vilja satsa 

mer. 

Museets personal 
Fram till början av oktober hade museet tre 
fasta medarbetare: Lars Olov Karlsson, Kjell 
Palen och Anneli Oredsson. Den första 
oktober kom så Robert Herpai som vikarierande 
vaktmästare och museitekniker. 
Övrig personal har utgjorts av timanställd 



extrapersonal på helger och på sommaren, 
samt ungdomar i ungdomslag. Lokalvårdare 
håller Gävle trafikområde med, och det har 
under året, som många år tidigare, varit Gun 

M~lin, som inte bara håller snyggt efter oss 
och våra besökare, utan också förser oss 
med blommor och kaffebröd! 

Sedan oktober har·vi också haft Kjell G 
Bergström som frivillig allt-i-allo. Han har 
tagit på sin lott att putsa våra lok och vagnar 
samt göra PR för museet i olika sammanhang. 
Många, många timmar och otroliga 
mängder bilvax och olja har han använt. 
Men så glänser också loken som aldrig förr. 

Under sommaren 1986 strävade vi efter att 
ha motorvagnstrafik varje lördag och söndag 
mellan Gävle central och museet. Trots 
berömvärda och frivilliga insatser av många 
lokförare lyckades det inte helt, men när tågen 
gick var de uppskattade. 

Nytt på museet 

Från och med oktober har museet under vintern 
endast öppet torsdagar, lördagar och 
söndagar. Detta då besöksantalet normalt på 
vintern är mycket lågt, och då speciellt i 
veckan. Vi har bedömt att vi bättre skulle 
kunna utnyttja våra knappa personalresurser 
om vi slapp att varje dag binda en person i 
entrekassan. Grupper tas givetvis emot andra 
tider efter överenskommelse. Maj-september 
kommer det att vara öppet som tidigare. 

Årets försäljningssucce har varit HOmodellen 
av personvagnen AB4 som UGJ 
AB tillverkar och som bara säljs via museet. 

Många samlare har velat köpa denna vagn, 
som i och för sig inte har någon speciell anknytning 
till museet. 

Mindre glädjande har det varit att museet 
fyra gånger under året drabbats av inbrott. 
Lyckligtvis har tjuvarna bara varit ute efter 
"världsliga ting", som pengar, stereo-och 
videoapparater osv. Men vid inbrotten har 
skadegörelse gjorts (fönsterrutor, dörrkarmar 
mm) för många tusen kronor. De sista 
tjuvarna, som gjorde inbrott två nätter i rad 
haffades dock av polisen mer eller mindre di: 
rekt, och allt tjuvgodset återlämnades. Ett 



effektivt inbrottslarm monterades under december 
för att förhoppningsvis hindra inbrott 
i framtiden. Ännu sorgligare är de stölder 
som begåtts av "samlare" och där olika 
skyltar och märken stulits från museifordon. 
Från vår motorvagn har ett bevingat hjul 
stulits, från banavdelningens lokomotor tillverkarskyltarna 
och från loket Kd 390 en 
hastighetsskylt. Dessutom stals en tavla, tillhörig 
museet, på järnvägsrestaurangen under 
museidagarna. Inga av dessa samlarobjekt 
har återfunnits. 

Under året har museet haft en hel del kontakter 
med andra museer i och utom landet. 
Museichefen gjorde bl a en tvåveckors 
studieresa till USA där ett tjugotal museer 
besöktes. Vidare har museet haft flera kontakter 
med museerna i Norge (Hamar), Danmark 
(Odense och K0benhavn) och Holland 
(Utrecht). 

Studieresor av detta slag uppfattas ofta 

som nöjesresor, men är synnerligen nyttiga. 

Speciellt resorna till USA och Holland gav 

många erfarenheter och goda ideer. USA

resan visade också att vi absolut inte har nå

got att skämmas för på Sveriges Järnvägs

museum. Tvärt om framstod våra samlingar 

klart överlägsna alla de besökta museerna 

och visningssättet överträffades i stort set~ 

bara av ett fåtal och verkligt påkostade mu

seer. Det är också en nyttig erfarenhet. Alla 

besöken har också givit verkligt goda person

liga kontakter som kan visa sig vara ovärder

liga i framtiden. Flera besök har också gjorts 

från andra museer på Sveriges Järnvägsmu



seum i Gävle. 

Många årsmöten 
Mycket har hänt under 1986. Nedan följer en 
uppräkning av några av dessa händelser, och 
några reflektioner omkring dem. 
Flera föreningar, bl a Automobilhistoriska 
klubbens Gävlesektion, M-klubben i Gävle, 
Sveriges Järnvägars Tjänstemannaförenings 
Gävlesektion och Svenska Järnvägsmännens 
Fritidsförbunds Turistorganisation, 
hade sina årsmöten på museet, alla 
kombinerade med visningar, kaffe mm. 
Under två veckor runt påsken hölls en modelltågsutställning 
med tonvikt på svenska 
modelltåg genom åren. Från olika håll hade 
vi lånat in en rad intressanta modeller. Det 
var allt från W entzels byggsatser till vagnar i 
papp och trä från 1940-talet till handbyggda 
modeller i större skalor. Minst var ett D-lok 
byggt på 1940-talet och så stort att det gott 
och väl fick plats i en vanlig tändsticksask 
tillsammans med en godsfinka! Omkring 
1700 personer såg utställningen. 
Från slutet av april över hela sommaren visades 
förre banarbetare Harald Perssons 
målningar. Harald, som har varit verksam i 
Ljusdalstrakten, har i sina målningar visat 
sina intryck från många års slitsamt arbete 
vid banan. Varje tavla har sin historia, som 
Harald antingen berättade eller bifogade i 
form av dikt eller prosastycke. När utställningen 
var slut köpte museet fyra av tavlorna, 
då de på ett underbart sätt visar försvunna 
miljöer och glömda arbetsmetoder. 
Under en av de första majdagarna gjorde 
vi ( dvs undertecknad och Kjell Palen) en dokumentationsresa 
utefter linjen SkövdeKarlsborg, 
som snart skulle mista sin persontrafik. 
Under dagen fotograferades samtliga 
trafikplatser och annat av intresse utefter 
banan. Denna typ av dokumentation bör 
ske oftare. Tänk om någon gjort så konsekvent 
på 1930-talet. 

Järnvägsskola 

Tre dagar i maj drabbades museet av Circus 
Morrgan, dvs Järnvägsskolan under ledning 
~-v rektor Morrgan Claesson från Göteborg. 
Over tusen elever ur årskurs åtta fick en 

Från Järnvägsskolans besök i maj, då det avklädda A-loket visades ute. 

snabb och effektiv information om allt från 



järnvägshistoria till modern elteknik. Alla 
fick se video och pröva på att åka ånglok. 
Gefle-Dala Järnvägsklubb i Falun ställde 
upp med sitt J-lok 1398. 

J-loket kom även att användas i ett par 
extratåg, bl a i koppling med Göta i ett tåg 
för en läkarkongress. Göta kördes ett par 
gånger under året, men tyvärr upptäcktes senare 
en minimal spricka i Götas fyrbox, vilken 
måste åtgärdas innan hon kan tas i bruk 
igen. 

I juni kom ett helt rassligt tågsätt bestående 
av i huvudsak avregistrerade O-vagnar. 
De var lastade med den nedmonterade banvaktsstugan 
Hosäter från linjen mellan Bollnäs 
och Ljusdal. Nedmontering och uppmärkning 
gjordes välvilligt av Bollnäs banområde, 
medan Gävle banområde hjälpte 
oss att lossa och lägga upp stugan i väntan på 
uppmontering. Nu återstår bara att fixa uppåt 
en miljon för att resa upp huset igen. 

I början av juli hade museet celebert besök 
i form av SJs generaldirektör, Bengt Fur-
bäck. Tillsammans med några av sina medarbetare 
ägnade han en dag (och delar av en 
kväll) åt att sätta sig in i museets samlingar 
och ta del av en del av våra problem och 
glädjeämnen. 

I juli ordnades också en av sommarens 
extratågsresor med museets motorvagnståg. 
Vid en stadsvandring i Länsmuseets regi följdes 
gamla och nya spår i Gävletrakten. Resan 
började där Gävles första station låg och 
gick sedan via Fredriksskans till museet. 

Rekorddagar i regn 
Juli var tämligen regnig, och det satte sina 
spår i besöksstatistiken. Regndagar tycks vara 
museidagar. Den 13 juli slogs tidigare rekord 
med 408 besökare, men redan den 24 
juli var det dags för nytt rekord, 552 personer! 
Under augusti var postvagnen från Nora 
Bergslags järnväg utlånad till Postens jubileumsutställning 
i Älvsjö. Tyvärr framgick 
det där inte alls att vagnen kom från Sveriges 
Järnvägsmuseum. Detta trots löfte i förväg, 

Gunnar Norens mode/Ifrån 1949 i skala 1:300 av ett D-lok, troligen världens minsta fungerande 
mode/lok, var ett uppmärksammat inslag på modelltågsutställningen. 

"En skopa ovett på morgonkulan", en av förre banarbetaren Harald Perssons målningar, som 
visades på museet under sommaren. 



och under utställningen, att information 
skulle ges varifrån vagnen kom. PR-effekten 
för vår del var nog minimal. 

I slutet av september kom besked från Falun 
att vårt lok Cc 404 hade gjort en lyckad 
provkörning på banan mot Grycksbo. Ccloket 
var i Falun för upprustning, ett jobb 
som förtjänstfullt utförts av Gefla-Dala 
Jernvägsklubbs medlemmar. 

Den 11 september hade Svenska Järnvägsklubbens 
Gävleavdelning i samarbete 
med museet ordnat en extratågsresa med 
motorvagn till Norrsundet. Resan gick först 
på Ostkustbanan och från Hamrångefjärden 
på den breddade f d Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg. Innan tåget återvände till 
museet gjordes ännu en tur ut till Fredriksskans. 
Efter att resan avslutats vid Gävle 
Central inbjöds till vagnlyftning på museet. 
Ett antal resenärer följde med, och på många 
starka armar mer eller mindre bars hästdressinen 
från Åmmeberg-Zinkgruvans järnväg 
upp på spåret. Detta jobb, som varit omöjligt 
att utföra med museets egen fåtaliga personal, 
belönades med allmänt kaffe. 

Några av museets lok var på utflykt under 
hösten. D-loket 101 var i Västerås på beställning 
av ASEA och, samma lok tillsammans 
med F-loket 621.deltog i firandet av 100 års 
järnväg i Långsele. 

Järnvägsmuseidagarna 

Första helgen i oktober var det så dags för 
Järnvägsmuseidagarna 1986. Då hände det i 
vanlig ordning mycket. Temat för året var 
motorvagnar. Det kom extratåg från när och 
fjärran med motorvagnar av alla de slag. 
Äldst var Halmstad-Nässjö järnvägs ångvagn 
från 1888 som kom upplastad på vagn 
från Nässjö, men som demonstrationskördes 
under egen ånga både lördag och söndag. På 
samma sätt kom Norsk J ernbaneklubbs silverfärgade 
"Gamla" på släp efter ett norskt 
elmotorvagnståg. ~'Gamla" är en rälsbuss 
tillverkad i Hässleholm på 1920-talet och 
försedd med en Willys Knight slidmotor (utan 
vanliga ventiler) för bensindrift. Från Nora 
kom Nora Bergslags Järnvägs vackert blå 
ASJ-rälsbuss, från Falun en tvåaxlig Hilding 

Göta + J 1398 på Gävle C med extratåg för läkarkongressen 22.5.86. 



Carlsson-rälsbuss, från Göteborg ett elektriskt 
X5-motorvagnssätt och från Ljusdal 
Dellenbanans Vänners bruna X7-motorvagnar. 

Men allt var inte bara motorvagnar dessa 
dagar. Från Falun kom Cc 404 för att visas 
upp, trots att den inte var färdig. I det närmaste 
färdig var dock B4 1513 som rustats 
upp av Ostkustbanans Vänner och som högtidligen 
överlämnades till museet. I extratåget 
från Stockholm kom SKÅJ s elektriska Flak 
och ett B-lok. Från Västervik och Stockholm 
kom ett Y6-motorvagnståg som, liksom 
en modern FIAT-motorvagn (littera Yl) 
från Åmål, användes i extra tåg till Söderfors 
via Orrskog. 

En förhistorisk "motorvagn" var Åmmebergsdressinen 
som drogs av hästen Charlie. 
Nypremiär för denna traktionsart. 

På lördagskvällen avåts en uppskattad och 
fullbokad supe, följd av diverse muntrationer. 

SM i rälsspikning slutade dock i kaos, då 
de flesta deltagarna satt fast i försenade extratåg 
när tävlingen skulle avhållas. Vann 
gjorde Gävle banområdes "proffslag" helt 
rättvist. 

Bättre lycka hade Frälsningsarmen som till 
blåsmusik höll korum vid museets plattform 
på söndagsmorgonen. Senare på söndagen 
koncerterade Sigtuna Messingssextett. 

Sammanlagt besökte cirka 2000 personer 
museet vardera dagen. 

En vecka senare, den 12 oktober, var det 
öppet hus på Sörby Urfjälls industriområde, 
dit museet räknas. Museet ställde upp med 
extratåg, bestående av B4-loket och en inlånad 
B6-vagn. Detta tåg gick i pendeltrafik 
mellan Gävle C och museet hela dagen. Gävle 
brandförsvar underhöll även publiken 
med försök att elda upp en skrotbil på museets 
parkeringsplats. Detta för att demonstrera 
släckning med handspruta och modernt 
utrustad brandbil. 

Under hösten deltog museet på olika sätt 
vid bl a invigningen av Bollnäs nya station 
(souvenirförsäljning), Hobbymässan i 
Stockholm (information via affischer och 



broschyrer), Bilmässan i Sollentuna (med SJbuss 
112 från 1935 utanför entren) och Hjulmarknaden 
i Stockholms stadshus (försäljning). 

UGJ-dressinen, som renoverats av lokförare Rune Lundby (till höger). Till vänster Kalle Karlsson, 
som sköter miniatyrjärnvägen på museiområdet. 

~~;~, •.: ·•--·
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Kershaw-plogen kom till Järnvägsmuseet i oktober efter att ha renoverats vid verkstaden i 
Åmål. 

SJ-bussen från 1935 som blickfång på Bi/mässan i Sollentuna i oktober. 

Två representanter för Gävle banområde mottar utmärkelsen Järnvägsmusen. 

Sedan persontrafiken lagts ned och bemanningen 
dragits in i Dals-Långed tog museet 
hand om hela inredningen till stationen. 
Allt togs tillvara, från möbler till biljettlucka, 
papperskorg och telefoner, anslagstavla 
och julbock. Detta för att någon gång i 
framtiden kunna visa hur det såg ut på en 
station 1986. Allt fotograferades givetvis 
också för att återuppbyggnaden ska kunna 
ske på rätt sätt i framtiden. Om man inte i 
dag samlar in material på detta sätt, blir det 
nästan omöjligt att längre fram bygga upp 
miljöer av detta slag. 

Museilok filmstjärna 

I november skulle TV spela in en film med 
arbetsnamnet "Kråsnålen". Dess handling 
utspelar sig på 1880-talet då kungen skulle 
inspektera en salongsvagn under byggnad på 
Junggrens (!) verkstad. På stationen i Kristianstad 
råkar han i en scen möta Mäster Palm 
ute på agiteringsuppdrag. Vid inspelning av 
denna scen, som gjordes i Gävle, ställde museet 
upp med loket Kd 390 (kallt, men av 
filmmakarna försett med rökaggregat) och 
vagnar. Filmen lär komma under 1988 i TV. 

Vid museets årliga Hjulkaffe för alla dem 
som arbetat på, eller hjälpt till på museet under 
året utdelades Järnvägsmusen för 1986. 
Det blev Gävle banområde som kollektivt 
fick denna värdefulla utmärkelse, för att de 



alltid på ett glatt och obyråkratiskt sätt ställer 
upp när vi behöver deras hjälp. Musen är 
från och med 1986 gjord i keramik av Gävlekonstnärinnan 
Elisabeth Lek. 

Innan 1986 så gick till ända lastades loken 
Sebastian Grave och Elfkarleö på järnvägsvagnar 
för transport till Grängesberg. Båda 
loken ska av Loksektionen där rustas upp till 
körbart skick, om det visar sig möjligt. 

Sedan var 1986 slut och den stränga kylan 
under de första dagarna av 1987 fick värmesystemet 
i museets kanslibyggnad att frysa 
sönder. Men det är en annan historia, som ni 
får läsa mer om i Spår 1988. 

Ny rullande materiel till museet under 1986 

Littera 
UBF7Z 
UGJ CD 
Salp 
NBJ M 
NBJ Q12 
Qcu 
TGOJ 
BPL 

nummer 

2095 
20 
482 4 001-1 * 
628* 
502056* 
945 0 345 
dressin 3 
2454 

övrigt 

Motorvagnssläp, andra klass och resgods 
Komb tredje klass och post. Enbart vagnskorg 
Sexaxlig djuplastningsvagn 
Treaxlig malmvagn 
Tankvagn, Nitro Nobel 
Snöslunga 
Ombyggd Volvodroska från 1953 
Självgående Kershaw ballastplog 

* Dessa vagnar är anskaffade med bidrag från Järnvägsmusei Vänner 

Arsberättelse 

Styrelsen för Föreningen Järnvägsmusei 



Vänner avgiver härmed årsberättelse för föreningens 
första verksamhetsår. 

Föreningen stiftades i samband med Järnvägsmuseidagarna 
den 5 oktober 1985. 

Styrelsen konstituerade sig den 17 oktober 
1985 och har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande: Erik Sundström 
Sekreterare: Bernt Forsberg 
Ledamöter: Morrgan Claesson 

Egon Karlsson 
Lars Olov Karlsson 
(museichef) 
Pär Restadh (Statens Järnvägars 
representant) 
Kassör: vakant (har under året upprätthållits 
av sekr) 

Medlemsantalet var vid det första verksamhetsårets 
slut 261 st varav 3 personer beviljats 
ständigt medlemsskap. 

Föreningen har under året inköpt och till 
Sveriges Järnvägsmuseum överlämnat ett 
-unikt vykortsalbum med stationsbilder från 
tiden runt år 1914. 

Föreningen har vidare bidragit med medel 
för inköp av en godsvagn litt Salp nr 20-74482 
4001-1, vilken har levererats till museet. 

Föreningens ordförande Erik Sundström 
har till museet donerat en äldre NBJ malmvagn. 

Föreningen ingår 1986 som medarrangör 
av Järnvägsmuseidagarna. 
Under året har 10 st protokollförda styrelsesammanträden 
hållits. 

Gävle den 30 september 1986 

Erik Sundström Bernt Forsberg 
Egon Karlsson Morrgan Claesson 
Lars Olov Karlsson Pär Restadh 

Sveriges Järnvägsmuseum Gävle 

Sveriges Jämvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste samlingar av 
historiska lok och vagnar. Här finns ånglok från SJs allra första dagar till 
gårdagens el-och motorlok 
Museet är under tiden oktober-april öppet kl 13-16 torsdagar, lördagar och 
söndagar. Under maj och september är det öppet kl 13-16 alla dagar utom 
måndagar och under sommaren, juni-augusti, alla dagar 10-16. Vissa dagar 



i samband med helger är det stängt 

Postadress: Box 571 

80108 GÄVLE 

Gatuadress: Rälsgatan 1 (Sörby Urfjäll) 

Telefon: 026-10 64 48 

ASEA TRACTION 

Ny teknik öppnar 
framtidens järnvägar 

Asea Traction har utvecklat en ny teknik som innebär att 

medelhastigheterna på existerande spårsystem väsentligt 
kan ökas. Både för lokaltåg, fjärrtåg och för godstrafik. De 
nya svenska snabbtågen är ett exempel. 

Och det är bara början. 

Järnvägens kapacitet och konkurrenskraft kan ökas. 
Alla erfarenheter, världen över, visar att där man satsar på 
järnvägen, där ökar också resandet och utnyttjandet. Samhällsekonomiskt 
är järnvägen miljö-, energi-och kapacitetsmässigt 
överlägsen. Snabba, tillgängliga och säkra transportsystem 
är avgörande för samhällets utveckling. 

Asea Traction öppnar framtidens järnvägar. 

JARNVÄGS~,tUSEI VÄNNER 

Jämvägsmusei Vänner är en stödförening 
för Sveriges Jämvägsmuseum. Stödet 
sker på många sätt, allt ifrån frivilligt 
arbete på något speciellt projekt till 
inköp av föremål sorn normalt inte ryms 

inom museets snäva budget. Före-· 
ningen har också medlemsmöten och 
träffar av olika slag. Som medlem har 
n1an fritt inträde på museet under hela 
året och man biir också inbjuden til speciella 
visningar, vernissage osv. Medlemsavgiften 
är får närvarande 70 kronor 
och för den får man då också en årsskrift. 
Är du intresserad av att bli medlem, 
skriv till: Jämvägsmusei Vänner 
c/o Sveriges Järnvägsmuseun1 
Box 571 
80108 Gävle 
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Sven G H Johansson 

På HNJ verkstad i 
Halmstad på 1930-talet 

Det har skrivits en hel del om Jobbet som 
lokförare, men inte så mycket om Jobbet på 
en järnvägsverkstad. Förre lokföraren Sven 
G H Johansson har nedtecknat sina minnen 
på över 200 maskinskrivna sidor. Genom 
Kjell G Bergströms förmedling har Sveriges 
Järnvägsmuseum fått en kopia av denna 
mycket intressanta redogörelse. Ur denna 



har vi tagit följande, något redigerade, beskrivning 
av livet vid HNJ verkstad i Halmstad 
och av alla dem som Jobbade där. Bilder 
ur Sveriges Järnvägsmuseums arkiv och från 

författaren illustrerar berättelsen. 

Då jag sökte anställning vid HNJ 1935 vände 
jag mig till HNJ-chefen Wetter med min ansökan. 
Wetter hade stor makt vid HNJ genom 
åren och han byggde upp pondus 
omkring sin person. Man kan gott säga, att 
personalen hade respekt för honom, en respekt 
som gränsade till rädsla. Jag ville börja 
vid maskinavdelningen, men eftersom det inte 
var hans revir efter vad han sade mig, så 
fick min ansökan skickas vidare. Wetter 
skickade mig vidare till trafikinspektör Simonsson, 
vilken lovade mig anställning. Det 
rådde nämligen stor brist på personal kunnig 
i "innertjänst". Efter ett par dagar fick jag 
börja i Tranemo. 

Ett par månader senare, i september 1935, 
reste jag åter till Halmstad för att besöka trafikdirektör 
Wetter. "Varför vill Ni inte jobba 
vid trafikavdelningen", frågade han mig. 
"Nej, jag vill om möjligt bli lokman, och om 

trafikdirektören ringer till maskiningeniören 

får jag säkert börja!,, -"Mja, det är egent

ligen verkmästaren som anställer folk på 

verkstaden ... ,, -"Men han gör väl som tra

fikdirektören säger?,,. 

Wetter sträckte tveksamt fram handen 
mot telefonen , väntade några sekunder, antingen 
var han i samvetsnöd eller ock överlade 
han med sig själv hur han skulle lösa 
problemet. I vart fall försvann den säkerhet 
som han alltid visade utåt. Han ringde emellertid 
upp maskiningeniör Betts och sade att 
han hade en ung man, vars föräldrar han 
kände, som hade sökt arbete på verkstaden, 
,,om det fanns arbete vill jag att ni anställer 
honom!,, -"Skicka hit pojken", svarade 
Betts. 

För andra gången besökte jag nu maskiningeniör 
Betts. Han skickade efter maskiningeniör 
Östlund, och dessa båda tillsammans 



tittade på mina betyg och överlade viskande 
sig emellan. Östlund vände sig till 
mig och sade att jag kan åka hem så länge, 
"vi skall höra av oss!,, 

Det var den 13 juni som jag besökte 
Halmstad första gången och sökte arbete. 
Redan dagen efter blev jag tillfrågad om jag 
ville inställa mig i Östra Tranemo och börja 
där som trafikelev. Stations föreståndaren 
Richard Hellqvist hade brutit en arm, så det 
fanns inte mer än en man, stationskarl Sven 
Andersson, på stationen. Söndagen den 16 
åkte jag med tåg 3 till Tranemo och därmed 
började min järnvägsmannabana, som sedan 

inte slutade förrän jag körde mitt sista tåg tåg 
385 med F-loket 629 -den 30 maj 1980 
från Göteborg till Borås. Jag skall här berätta 
om min tid på HNJ verkstad, men först 
skall jag nämna lite om tiden dessförrinnan. 

Min far, banvakten Carl August Johansson, 
född 1882, blev banvakt i Kinnarp i och 
med att VCJ öppnade för trafik 1906. Granne 
till banvakten ägde Alfred Andersson, 
född 1850, (min morfar), Smedegården. Där 
blev min far måg, vilket förefaller naturligt. 
Min mor Ida Maria Teresia, född 1881, kom 
att passa grindarna över Vårkumlavägen intill 
dess bommar sattes upp omkring 1921. 
Hon var på så vis också anställd vid järnvägen. 
Järnvägen gick över min morfars mark 
och som ersättning fick han aktier i VCJ, 
som blev helt värdelösa. Under byggnadstiden 
bodde rallarna i gårdarna utefter banan 
och även hos min morfar. Detta gav inkomster, 
liksom de körslor för vilka bönderna anlitades. 
Även om man förlorade på aktierna, 
tjänade man pengar under byggnadstiden 
och även på att gårdarna steg i värde genom 
de förbättrade kommunikationerna. 

De flesta rallarna var unga och därför 
ogifta, men de äldre och gifta hade familjerna 
med stundom. Även de som körde och eldade 
loken under byggnadstiden och som 
hörde hemma i Halmstad hade familjerna 
med. Sålunda bodde J A Albrektsson, född 
1871, så länge i Tranemo under tiden han 
körde däremellan och Ulricehamn, att sonen 
Yngve (född 1898 och senare förare i Halmstad) 
hann gå mer än ett år i skola. 

Mellan Hällabäck och Ekefors finns en liten 
by kallad Skärjebo. Denna var bostadsort 



för många av rälsläggarna. Min far talade 
ofta om den tid han bodde där. I närheten, 
vid km 26 + 340 från Landeryd räknat, 
hade man ett rälsupplag. Förmannen för arbetslaget 
(nr 35), som lade rälsen från Landeryd 
och norrut hette August Svensson. 
Han hade tidigare varit banvakt på SSJ. Det 
var en snäll och arbetsam man, men en dag 
då han skulle avlöna hade han använt pengarna 
för egen del -han hade "förskingrat" 
-något som ledde till omedelbart avsked. 
En i rälsläggarlaget, C F Carlsson "
Storingen" kallad -blev ny rälsläggarbas. 

Storingen hade erfarenhet från flera järnvägsbyggen. 
Han hade även arbetat på 
Riksgränsbanans byggnad. Storingen blev 
banmästare i Blidsberg, då VCJ öppnades. 
Han pensionerades 1936 och avled 1940. 

August Svensson blev lokputsare i Landeryd, 
dock inte ordinarie. Den obetydliga förseelsen 
fick svåra konsekvenser. Sista tiden 
arbetade han i Landeryds kolgård, där han i 
mitten på 30-talet öste 25 baljor (25 ton) per 
dag. En avsevärd arbetsprestation för en 
man i 70-årsåldern. En dag i början av 1936 
skulle han gå hem till middag, då han böjde 
sig ned för att ta sin kavaj från snödrivan, 
där den låg, föll August Svensson död ned... 

Från VCJ byggnad kan ytterligare återberättas, 
att då rälsen lades ut, bar rallarna först 
ut slipersarna. Man brukade ta två stycken 
på axeln åt gången, -och rälserna, som 
vägde 320 kilo styck bar man stundom på två 
man! 

Spåret var mycket ojämnt att köra på, innan 
det grusats. En gång var ett tomt tågsätt 
på väg in till Limmared. Med tåget fanns en 
finka med kamin, vari rallarna åkte. På det 
ojämna spåret spårade finkan ur och välte 
nästan. Olyckligtvis hamnade den varma spisen 
mot ena stöveln på en rallare. Denne blev 
så upprörd över sin fördärvade stövel, att 
han menade att det var förarens fel. Denne 
Albert F Jeppson (född 1876) hotades med 
stryk och fick fredas för den uppretade mannen. 

Domnarvets Industriskola 
Då jag slutat folkskolan 1930 började jag läsa 
"per korrespondens" . Bl.a. läste jag 
Svenska Språket, något som jag haft glädje 
av genom åren. Jag gick samtidigt i snickerilära, 
något som också kommit väl till pass 



senare i livet. 
En fredag i slutet av augusti 1934 startade 
jag resan till Domnarvet. Jag åkte med tåg 
56 till Falköping, där jag övernattade i nattväntsalen. 
Då jag steg av tåget gick jag till 
resgodset och visade min biljett. En stationskarl, 
en lång man i en lång blå rock, visade 
mig in i ett stort fyrkantigt rum med fasta 
fållbänkar i två våningar efter väggarna. 

Han visade viJken bädd jag fick ligga i. I 
denna fanns kudde och filt. Det nya stationshuset, 
funkishuset, var ännu inte byggt, det 
byggdes året efter. Jag skulle åka med ett tidigt 
morgontåg till Hallsberg. På natten kom 
stationskarlen med sin rovoljelampa och resande 
som skulle övernatta. Dessa tog av kavaj, 
slips, löskrage och byxor, kröp ned i 
bädden och tog filten på sig. Allt gick diskret 
och städat till. Ibland kom lyktmannen för 
att väcka någon, och så småningom blev det 
min tur. Jag har inget minne av att det fanns 
något tvättrum. Tåget jag skulle åka med 
stod ouppvärmt. Det var otrevligt kallt och 
rått innan elloket kopplats till och värmen 
släppts på. 

På förmiddagen kom jag till Frövi och 
bytte där till ångtåg på Frövi -Ludvikabanan 
av TGOJ. Det var ett litet lok med utanförliggande 
cylindrar, som utgjorde dragkraften. 
Jag fick sällskap med en studerande vid 
Teknis i Örebro hemmahörande i Borlänge. 
Denne berättade för mig om skolan jag skulle 
börja i, om järnverket, att det inom dess 
område fanns sammanlagt 70 km spår, mest 
smalspår och att man hade 15 ånglok -även 
sådana som inte hade någon eldstad! Mycket 
spännande. 

Min reskamrat berättade, att jag borde inte 
åka till Do,nrnarvet utan stiga av i Borlänge 
och skaffa rum där. I Ställdalen bytte vi 
tåg till BJ. Man hade att gå en liten bit till 
Bergslagsstationen, som låg högre upp. BJtåget 
drogs av en H3-maskin och föraren, 
som jag sedan såg många gånger, var en lång 
mager man med ett välansat skägg. Han hade, 
som många andra BJ-förare, ett svart 
band spänt runt sin uniformsmössa för att 
skydda "snörena" från att blekas eller smutsas. 

I närheten av Borlänge station, som bestod 
av en gammal låg, gul träbyggnad, 
fanns flera "Rum för resande" i de låga trähus, 



varav köpingen till största delen bestod. 
Jag fick rum på det första jag efterhörde. 
Rummet kostade 5 kronor för natten med 
kaffe på morgonen. 

Det var nu lördagseftermiddag. Jag begav 
mig genast till Industriskolans rektorsexpedition, 
där det arbetades både lördag eftermiddag 
och söndag. Jag fick besked om att ytterligare 
två pojkar, från Nås och från Venjan, 
skulle börja i skolan i min klass och vi 
kunde säkert bo ihop. 

Därefter cyklade jag till Domnarvets station 
och tittade på hur man växlade vagnar 
med malm och koks in till verket och räls, 
balkar och plåt ut därifrån. Ett litet ånglok 
med namnet "Jösse Eriksson" var ett av loken, 
normalspårigt, som stretade. 

Midsommar det året (1934) var det 500 år 
sedan Engelbrekt besegrade och intog Borganäs 
fäste, som fått släppa till mark till väg 
och järnväg vid Domnarvets station. Det 
året invigdes en minnestavla i anledning av 
det historiska slaget. Kronprinsen Gustav 
Adolf hade närvarit. 

Det fanns mycket att se på lördagseftermiddagen: 
i järnverket brummade de 5 Bessemerkonvertrarna 
ömsom, de "blåste stål" 
och från valsverket, där man just då hade 
stora beställningar av räls och balkar till SJ 
elstolpar, slamrade det. Vid huvudporten till 
verket, som nåddes genom en trång viadukt 
under BJ-banan, slogs jag av de många cykelställen. 

Jag och mina bägge utifrån kommande 
skolkamrater kom sedan att få bo och äta 
hos skolans rektor Börje Beskow i rektorsvillan, 
som låg i Islingby, mitt emot järnverket 
på andra sidan Dalälven. Därifrån hade man 
en utmärkt -och skön -utsikt över älven 
och järnverket, som nattetid upplystes av 
eldsflammor. Där var liv och verksamhet! 

Industriskolan var inrymd i två olika lokaliteter. 
Den praktiska undervisningen bedrevs 
i en då nästan nybyggd skola. På motsatt 
sida av Borganäsvägen i en gammal träbyggnad 
-Folkets Hus -fanns rektorsexpedition 
och några rum för teoretisk undervisning. 
Allra högst upp i huset, under taket, 
fanns biblioteket, där kandidat Nordström 
undervisade i svenska bl a. I huset fanns 
också en stor samlingslokal, där vi träffades 



allesammans en gång i veckan för gemensam 
morgonsamling under rektor Beskows ledning. 
Han berättade en stund om någon berömd 
person; bl a Albert Schweitzer och Fritiof 
Nansen var bland dem som blev föremål 
för hans sedelärande betraktelser. 

Tåg 55 med HNJ lok 47 har Just anlänt från Falköping till Landeryd. Året är 1939 och man 
väntar på tåg I från Nässjö till Halmstad. Foto från Sven G H Johansson. 

Jag lärde mig mycket under året i Domnarvet! 
Att undervisningen var både teoretisk 
och praktisk var en utomordentlig fördel. 
Man lär sig ju inte bara genom "att 
plugga" utan lika mycket genom att med sina 
händer "komma underfund med". Även 
andras exempel, den nästan allenarådande 
undervisningsmetoden i djurriket, lärde jag 
mig mycket av. Verkmästare Forslund, som 
var vår lärare i praktiskt verkstadsarbete, var 
ett sant nöje att iaktta, då han visade hur 
man skall forma saker vid städet, svarven, 
fräsen eller skruvstycket. Jag har fortfarande 
en handborrmaskin, gängverktyg och 
tänger, som jag tillverkade under skolåret 
och fick ta med mig hem. 

Året tillsammans med rektor Beskow i 
dennes hem var också lärorikt och har efteråt 
blivit föremål för mycken eftertanke. Jag 
mötte även hans far Natanael och hans ännu 
berömdare mor Elsa Beskow. -Deras existens 
och berömmelse, de var för resten inte 
lika uppmärksammade då, var mig totalt 
obekant. Husföreståndarinnan som hette 
Esther Karlström, då 29-årig, hade tidigare 
varit i Beskows tjänst på Djursholm. 

Två saker lärde jag mig i det Beskowska 
hemmet, nämligen dels fördelen att använda 
serviett och att äta allting som lagas, dels att 
alltid äta upp det man tagit på sin tallrik. 

Jag satt alltid till höger om rektorn ( då 31årig) 
då vi åt middag. En kväll, vi åt alltid 
middag efter skolans -slut, blev vi bjudna på 
sandwich på vilken lagts tomatskivor, något 
man inte var van att äta. Jag tog mig orådet 
före att ta av tomatskivorna och föra dem 
mot tallriks kanten. -Jag kände på mig att 
jag blev iakttagen och tittade upp åt vänster. 
Våra blickar möttes! Jag åt upp tomatskivorna 
och har sedan dess aldrig mer lämnat 
något på en tallrik! Det gör bara de som har 
klen mage eller lider av allergi och för den 
skull måste vara försiktiga eller de som är 



dåligt uppfostrade! 

Den 8 juni 1935, pingstafton, var det skol

avslutning. Vi fick då våra betyg och som 

premie fick jag Norstedts Uppslagsbok. För

ut nämnde kandidat Nordström sade vid 

överlämnandet att han köpt den särskilt för 

min räkning. Både hans ord och boken har 

varit till glädje i 50 år! 

Dagen efter, den 9 juni, startade jag hem

färden per cykel och cyklade till Västerås 

denna dag. Vägarna var inte de bästa för cy

kelfärder, de sträckor som var nygrusade var 

värst, och det var de långa sträckor mellan 

Hedemora och Västerås. Där övernattade 

jag på vandrarhemmet, vi låg flera i samma 

rum på halmfyllda madrasser. Vi fick pytti

panna till kvällsmat med rödbetor, mjölk 

och smörgås. 

Nästa dag cyklade jag till Laxå. I Arboga 

åt jag middag på en systemkrog som låg utef

ter genomfartsgatan. Där var söndagslugnt, 

bara några få gäster i den brunt panelade lo

kalen, där spritkassörskan och servitrisen 

satt och handarbetade bakom disken. Spri



ten som beställdes av gästerna serverades i en 

liten flaska med utåtvikt hals. 

Från Laxå åkte jag tåg till Falköping och 

därifrån cyklade jag på natten till Kinnarp. 

En vecka senare började jag så vid HNJ i 

Östra Tranemo. 

Bättre tider 

I slutet på 20-talet och i början på 30-talet 
var tiderna bedrövligt dåliga. Många arbetslösa 
drevs av nöden ut på vägarna för att tigga, 
ibland under täckmanteln av en kartong 
skosnören att sälja. De som fått fast anställning 
vid järnvägen hade det faktiskt hyggligt, 
även om lönen kanske var skral på sina 
håll. Vid HNJ, vilken tillsammans med BJ, 
GBJ, SWB, HHJ och TGOJ räknades till Abanorna, 
hade man bra mycket mer betalt än 
vid t ex BUJ, VbÄJ och F J. Vid denna se

nast nämnda bana, som vi sammanträffade 
med i Limmared, var det ibland så dåligt 
ställt att personalen inte kunde få ut sina löner. 
Vid jul 1936 kom dess lokpersonal fram 
till lokpersonalen på tåg 56: Har ni fått er 
julavlöning? Självklart! Det har inte vi 
bolaget har inga pengar ---. 

En bidragande orsak till HNJ goda ekono

mi var att man tidigt började förbilliga drif

ten. Redan på 20-talet minskade man ned 

personalen på stationerna. Man "drog in" 

stinsarna helt enkelt. Och den första statio

nen var just Kinnarp, där stationsförestån

daren drogs in och ersattes med p1atsvakt 

den 1 april 1925. Min far blev . då tillfrågad 

om inte han och familjen ville flytta från 



vaktstugan till_ stationen och överta dess 

skötsel. Meningen var att min äldsta syster 

Greta, då 13 år, skulle sköta stationen med 

den övriga familjens hjälp. Min mor skulle 

formellt med sitt namn stå för det hela tills 

vidare. Det var förut nämnde Fti Oscar Wet

ter som stod för ideerna. 

Min far godtog förslaget, men passade på 

att få löftet att vi övriga barn om möjligt 

också så småningom skulle beredas arbete 

vid järnvägen. Detta löfte åberopade jag, då 

jag som nämnt sökte arbete. 

Platsvaktsjobbet betalades med 80 kronor 

i månaden för oreglerad arbetstid och från

varo av semester. Stationen skulle skötas 

året om alla dagar för 960 kronor! 

Jag lärde mig tidigt att fira ned och veva 

upp bommarna, säga "tåg ut", sälja biljetter 

till Falköping -som tur och retur kostade 

90 öre, skriva ut postkvitton och slutligen 

lärde jag mig att "redovisa" m m. 

Då det blev aktuellt för mig att börja i 
Ö Tranemo gav min syster mig en snabbrepetition 
av postarbetet. Jag hade ju varit 
borta ett år och skulle genast jag kom till 
Tranemo utan övning börja expeditionsarbetet. 

Fotnot 

BJ Bergslagernas Järnvägar 

GBJ Göteborg-Borås Järnväg 



SWB Stockholm-Västerås-Bergs

lagens Järnvägar 

HHJ Helsingborg-Hessleholms 

Järnväg 

TGOJ = TrafikAB Grängesberg-Oxelö

sunds Järnväg 

BUJ Borås-Ulricehamns Järnväg 

VbÄJ Varberg-Ätrans Järnväg 

FJ Falkenbergs Järnväg 

1935 öppnade HNJ Hjärphults grusgrop. 
Denna ligger ett par km söder om Tranemo 
station. I gropen hade man VbÄJ lok 2 att 
växla med och till att köra grussätten hade 
man lok 25. Jag hamnade verkligen på en 
gång i "hetluften". Man körde ut två tågsätt 
om dagen och tippade mellan Vegby och Ulricehamn. 
På stationen lastade och lossade 
man vanliga trafikantvagnar, vid godsmagasinet 
var det ständigt folk som lämnade in eller 
hämtade gods. Mitt arbete bestod i att 
sköta posten, sälja biljetter och svara i telefon. 
Tågfrågorna sköttes fortfarande per telegraf, 
något jag inte behärskade. 

Lönen var 4 kronor och 11 öre per dag vilket 
var lika med traktamente. En trafikelev 
hade ingen lön! Arbetet började vid halv sju 
på morgonen, strax innan tåg 52 gick från 
Sjötofta, och slutade klockan 22, då 3:an anlänt 
till Sjötofta. Jag skall ändock inte beklaga 
mig, då jag tänker på de unga män, drygt 
40 stycken, som arbetade med lastning i 
grusgropen. Var och en lastade för hand nära 
10 m3 -ca 17 ton -per dag. De fick kasta 
varje skyffel grus dels högt och dels långt 
in på vagnen, som var 2.340 mm bred. En del 
för stora stenar fick för resten kastas av på 
andra sidan, där stenhögar växte upp. Där 
gruset tippades fanns 44 man, som hade att 
tippa gruset från tågsättets 22 vagnar, som 
vägde mellan 480 och 530 ton beroende på 
antalet vagnar (som lastade 7 ,4 m3 eller 10 
m3). Då tågsättet kom till tippningsplatsen 
äntrade två man på varje vagn, oftast tävlade 
de om att vara snabbast. Tippningen tog 



ibland inte mer än 10-15 minuter. 

Då tågsättet gett sig iväg började höglyften, 
man skottade in gruset i spåret. Man hade 
två "storlivar", med vilka skarvarna lyftes 
och två mindre, varmed "mitten" lyftes. 
De stora livarna vägde 80 kg. Då tåg väntades, 
spetsades det ibland en halv meter höga 
lyftet ut och hastigheten fick inte vara mer 
än 10 km/ tim över platsen. 

På sommaren 1936 grusades och höglyftes 
linjen Halmstad-Landeryd och i juli var 
man söder om Åled. Föraren på tåg 1, Johannes 
Svensson, glömde hastighetsnedsättningen 
och körde med full fart över höglyftet. 
Höglyftarbasen, banvakt Karlen från 
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Kärda, trodde att en svår olycka höll på att 
ske och ropade åt arbetsstyrkan att springa. 
Nå, det hela avlöpte utan urspårning, tystades 
ned, men pratades om på loken och blev 
till varnagel. 

Själv glömde jag också en säkerhetsangelägenhet 
i Ö Tranemo, som kunde slutat illa: 
Först på morgonen gick motorvagnståget 52 
mot Limmared från huvudtågväg spår 2, 
därefter gick gruståget från spår 1 och efter 
möte i Limmared med gruståget kom tåg 55 
in på spår 2. Det fanns inget ställverk, växlarna 
fick läggas om för hand, låsas och inspekteras. 
Då gruståget avgått överlämnar 
tågklareraren, stationskarl Sven Andersson, 
växelnyckeln till mig och säger att jag skall 
lägga om växeln och tillse att den blir låst 
och inspektera tågvägen. Jag hade då inte 
ännu fått helt klart för mig att viktiga säkerhetsgöromål 
aldrig får uppskutas! -Jag 
stoppade ned nyckeln med sin träbricka i 
byxfickan och fortsatte med annat arbete. 
Som tur var behövde jag efter en stund gå på 
avträdet. Då jag började syssla med mina 
byxor kom jag att undra vad det var för en 
träbit jag hade i fickan. Den hemska sanningen 
gick då upp: Växeln! -1ag glömde 
mitt ärende och sprang som en hundrameterslöpare 
ut till växeln, som låg där oomlagd. 
Tågklareraren, som litat på mig, hade 
redan "fällt" för 55-an. Jag smög mig fram 
bakom godsmagasinet till expeditionen och 
hämtade postsäcken jag skulle "byta". 

Den bild jag nu fick se har som en film 



fastnat i mitt minne och visas i detta ögon

blick lika klart som den dag vid midsommar

tiden 1935 då den var verklig. Ur bergskär

ningen från Limmaredshållet kommer 55-an 

med lok 44 (Nohab/ E9 1759) i minst 60 kilo

meters hastighet med Hjalmar Fröberg som 

förare. Han har tydligen kört mycket hårt, ty 

tåget är omvälvt av svart rök -eldaren har 

bekymmer med att "hålla ångan". Tåget har 

minst 15 vagnar med kalk och annat gods i 

aktern. Jag byter min postsäck mot flera 

som Herbert i postkupen lämnar. Han kän

ner mig och brukar skoja, men jag var allt 

för upprörd för att svara. Avgång ges, med 

enbart armen på den tiden: Fröberg lägger 

genast upp regulatorn mot klacken -det 

vrålar i skorstenen och det tunga tåget, ca 
450 ton, startar och försvinner mot Ambjörnarp. 
Mardrömmen vad som kunde ha 
hänt om inte ---? -den påminns jag om 
fortfarande. 

Efter att ha som vikarie förestått stationerna 
Ekefors och Sennan började jag så vid 
HNJ Maskinavdelning den 7 oktober 1935. 

Till Halmstad 
Lördagen den 5 oktober åkte jag med tåg 55 
och 1 från Kinnarp till Halmstad. På stationen 
mottogs jag av extra lokeldare Yngve 
Jönsson (senare med namnet Tegstad). Min 
syster Greta -och även jag själv -kände 
honom, och därför skrev hon till Yngve och 
frågade om han möjligen kunde skaffa rum 
åt mig. Jodå, hans brors svärföräldrar, som 



bodde på Furuvägen 37 kunde hyra ut ett 
rum. 
Denna familj, man och hustru i medelål-

HNJ verkstäder i Halmstad 1925. 

dem, hade fem barn i åldern från 8 till 22 ca. 
Lägenheten de bebodde var andra våningen i 
ett tvåfamiljshus bestående av 3 rum och 
kök. Det största rummet fick jag nu disponera 
för 25 kronor i månaden -de övriga två 
mindre rummen hade värdfolket, sex personer, 
att trängas i -den äldsta dottern bodde 
inte hemma. För 25 kronor i månaden underkastade 
man sig denna trängsel! 

Matställe hade min välgörare också ordnat 
hos fru Karlsson på Äbergsgatan. Maten 
kostade här två kronor per dag. Denna bestod 
av frukost -gröt, smörgåsar och kaffe 
-från 6-tiden på morgonen, mjölk och 
smörgås som matsäck, samt middag och efterrätt 
från klockan 12. Efter arbetets slut 
klockan 5 bjöds på kaffe och bullar, samt 
klockan 7 kvällsmat: pyttipanna, omelett, 
risgrynsgröt och andra variationer med 
bröd, smör och pålägg. I Halmstad och andra 
städer och orter försörjde sig änkor på 
detta sätt. Vi satt alla matgästerna runt ett 
stort bord där maten framsattes i karotter 

och fat som skickades runt, precis som i ett 
hem nuförtiden. 

På söndagen den 6 oktober cyklade jag 
ned till Halmstad C flera gånger för att se på 
lok och tåg. Från Halmstad till Ängelholm 
körde man elektriskt från början av juli månad, 
men till Göteborg hade man ånga ytterligare 
ett år. I Halmstad skiftades det alltså 
från ånga till el och vice versa. Snälltågen 
och de större persontågen drogs nästan uteslutande 
av B-lok; men C-lok, L-lok och 
även A-lok syntes, samt i godstågen E-och 
K-lok. 

HNJ verkstad 
Arbetet på verkstaden började klockan sju. 
Fem minuter i sju blåste man i ångvisslan 
och därefter klockan sju. HNJ verkstadsvissla 
hördes över hela stan. Sedan blåste man 
halv nio och en kvart i nio. Mellan halv nio 
och en kvart i nio hade man femton minuters 
frukostrast, varunder man sittande på sina 
arbetsbänkar, vid sina maskiner eller på 



sommaren utomhus åt medhavda smörgåsar. 
Klockan tolv blåstes det i ångvisslan nästa 
gång, på lördagar kvart i ett. Då hade man 
brått ut till sina cyklar för att åka hem och 
äta middag. Själv cyklade jag till Åbergsgatan 
3, en liten gatstump ut från Furuvägen. 
Det var ca 2 km att cykla. Klockan tio minuter 
över ett och därefter kvart över ljöd visslan, 
då var middagsrasten slut. Klockan fem 
var arbetsdagen slut. Arbetstiden var åtta 
och en halv timma på vardagar och fem och 
en halv timma på lördagar. 
Då man kom innanför verkstadsdörren 
fanns där på väggen mot kontoret två tavlor 
med nummerförsedda krokar. Vid sin ankomst 
hade man att flytta sin nummerbricka 
-jag hade nummer 35 -från den ena tavlan 
till den andra, som kunde stängas för 
med en låsbar glasdörr. Precis klockan 7 och 

13.15 stängde kontoristen John Bankell (f 
1893) glasdörren. Den som kom efter denna 
åtgärd inom fem minuter fick en halv timmas 
avdrag på sin lön -den som på morgonen 
kom mer än fem minuter för sent fick arbeta 
gratis till frukost. De som inte hängt in 
sin bricka måste gå in på kontoret och anmäla 
detta och lida sin nesa. 

Det fanns en verkstadsarbetare som hette 
Pontus Bergqvist till i slutet av 30-talet. En 
dag kom han för sent mer än fem minuter. 
Det blev diskussion mellan Bergqvist och 
Bankell: Det blir avdrag till frukost! I sitt 
uppbragta sinnestillstånd beslutade Bergqvist 
att gå hem igen. På vägen mötte han 
verkmästare Bohlin som frågade vart han 
skulle gå. "Jag går hem och kommer inte tillbaka 
förrän efter frukost. Den där Niklasson 
sa' att jag får avdrag till dess!" Bergqvist var 
så förargad på Bankell att han kallade honom 
vid hans gamla namn, före namnbytet. 

Det kan omtalas att arbetet bedrevs på 
verkstaden året runt. Även jul-, nyårs-, 
påsk-, pingst-och midsommaraftnarna arbetade 
man till kvart i ett, som vanliga lördagar. 

Min första arbetsdag var jag i god tid. Jag 
parkerade min cykel och avvaktade utanför 
verkstadsdörren. Ytterligare två skulle börja 
arbeta denna dag och vi tydde oss till varandra. 
Snart dök verkstadsförman Landgren 
upp och bad oss följa honom. Vi fick instruktion 
om brickorna som nämnts och därefter 
fick jag mitt klädskåp, som jag jämte 



nummer 35 övertog direkt från plåtslagare 
Lundin, som pensionerats, men som ombetts 
att arbeta en tid ytterligare -då utan klädskåp. 
Dessa fanns utefter väggarna runt om i 
hela verkstaden och var tillverkade av grovt 
nät på vinkeljärn. Mitt skåp var i hjulsvarvarverkstaden, 
som i sin tur var inrymd i 
gamla lokstallet. 

Personalrum eller tvättrum fanns inte. 
Toaletterna fanns på en "hylla" på väggen i 
stora maskinhallen. Dessa nåddes medelst en 
öppen trappa och var placerade ca fyra meter 
ovan verkstadsgolvet. Själva HYLLAN, 
den kallades så, var ca åtta meter lång, 1,20 
m bred och hade en 90 cm hög barriär eller 
vägg mot verkstaden. I rad stod toalettstolarna 
med sina spolkantiner på väggen ovanför. 
Den som kom först gick gärna längst 
bort på hyllan. Den stolen hade nämligen en 
högre vägg framför och en vägg mot stolen 
intill. Efterhand som hyllan fylldes -på 
måndagsmorgnarna då fotbollen skulle avhandlas 
var den full med kö i trappan ned 
mot verkstaden -fick man tränga sig förbi 

Lokverkstaden 1918 med lok nummer 19. 

de sittande, tio som allt vill jag minnas, antingen 
man var på väg för sina behovs skull 
eller hade avslutat sejouren. Det behövs inte 
särskilt stor fantasi för att fatta den säregna 
miljön: doften, snusspottandet och ljudsensationerna. 

För verkstadsförmännen var hyllan en fördel. 
Ingen kunde osedd dröja sig kvar av lättja, 
och om man ville ha tag i någon så var det 
bara att ta några steg ut på verkstadsgolvet, 
där de lok som reviderades stod på två spår, 
kasta en blick upp mot hyllan och se om den 
eftersökte till äventyrs satt där och kurade. 
Då gick det bra att ropa om sitt ärende eller 
att gå halvvägs upp i trappan. 

För tvättning var det mycket illa sörjt. Det 
fanns några tvättställ på olika ställen i verkstaden, 
men inget varmvatten. I smedjan, 
som hade två ässjor, fanns bakom den ena 
en vattentank som värmdes från ässjan. 
Denna ässja disponerades av smeden Lindefors, 
som jag kom att bli riktig kompis med, 
men som tyvärr blev påkörd och dödad av en 
bil, då han skuik 11em och äta middag i juni 
1939. Lindfors smedhantlangare, som hette 
Brandt, tog upp varmvatten i en spann och 



kring denna trängdes man. Även det kar i 
vilket järn kyldes och stål härdades innehöll 
för det mesta ganska varmt vatten vilket utnyttjades. 

Det märkliga är att vid erinringarna nu 
kan jag inte komma ihåg att någon klagade 
på de torftiga förhållandena. Inte heller 
facket, föga enigt, diskuterade förbättringar 
-ingen kom på tanken tydligen. 

En fördel hade de primitiva förhållandena: 
man kom mycket nära varandra, lärde 
sig ta hänsyn och knöt personliga kontakter. 
Vid nämnda kylkar träffade jag efter några 
månaders arbete, en alldeles nybörjad arbetskamrat 
som hette Torsten Larsson. Han 
som jag började som smedhalva, vi blev goda 
kompisar genom åren, blev eldare och förare 
och delade även rum en tid. Han var 
född 1916 och avled 1982. 

Halmstad-Nässjö Järnvägars verkstadspersonal samlad framför maskinhall och maskiningenjörsexpedition 
hösten 1934. Främre raden från vänster: Nilsson filare lagergångar, Axel Fornell 
svarvare, Örström snickareförman, Carlqvist vagnverkstadsf örman, Nyberg svarvare, R 
Landgren i sin blåa rock och skinntröja verkstadsförman, F Hansson f räsare, Thore Lindvall 
senare rälsbussförare (1914-79), Julle Johansson diversearbetare, Jonasson elektriker, Gösta 
Johansson lokuppsättare och Lundin plåtslagare (nr 35). 

Andra raden: F Olsson filare armatur, Gustav Lundgren filare verktygsskåpet, John Gren 
pannplåtslagarbas, Johan Persson lokuppsättarbas, Erik Johansson ,,Mådden,, senare motorvagnsreparatör 
(1907-51), Anders Johansson diverse, Verner Karlsson (i kubb) modellsnickare, 
E Olsson ,,Den Baltiska Målare,,, Ove Bengtsson lokeldaraspirant, Konrad Halmström 
hjulsvarvare, Svensson svetsare. 

Tredje raden: J Bengtsson maskinist, Gustav Johansson ,,Lillegustav,, senare eldare och förare 
(1918-85), Sven Malmsten senare eldare och förare f 1916, John Lindefors filare, Erik Lagerkvist 
svarvare, Viktor Lagerkvist borrare, Elof Karlsson svarvare, ordförande i facket och 
stadsfullmäktig, Stig Rosenberg eldareaspirant f 1916, Karl Persson ,,Laholmakalle,, filare 
vevar/koppellager, Segerdahl elektriker, Torsten Larsson lokuppsättare. 

Fjärde raden: Lorentzan senare pastanställd, Ah/ström plåt och diverse, Krusberg diverse (tidigare 
extraeldare vid GBAJ), Gustav Pettersson extraeldare vid HBJ senare vagnssynare, Elofsson 
segelsömmare (presenningslagning), Rudolf Andersson pannplåtslagare, Sundberg filare, 
Henriksson vid banavdelningen och Karlsson alltiallo -,,Borren,, kallad. Foto från Sven G H 
Johansson. 

Tre samarbetande avdelningar 
Maskinverkstaden var den ursprungliga och 
största. Den förestods av R Landgren, som 
titulerades verkstadsförman. Åtskilt medelst 
ett "skjutbord" för transport in och ut av 
lok och vagnar var den 1920 uppförda vagnoch 
snickarverkstaden, som förestods av 
vagnförman Carlqvist och snickareförman 



Öhrström. 
Maskiriverkstaden i sin tur hade en avdelning 
för pannrevision med John Gren "
proppsajohn" kallad -som bas samt med 
Röjner och någon mer som medhjälpare. 
Lokuppsättningen bestod av två lag med Johan 
Persson som bas och Gösta Johansson 
som medhjälpare respektive Spjuth som bas 
och Torsten Larsson som hjälpare. Gösta 
Johansson och Torsten Larsson blev senare 
sina basars efterträdare. 
Revisionerna av vevar och kopplingar 
sköttes av Karl Persson, "Laholmskalle" 

kallad. Som hjälp hade han Tore Lindvall, 
senare rälsbussförare i Gislaved. Kalle Dahl 
hade hand om luftbromsarnas revision. Konrad 
Holmström svarvade alla hjul. Armaturen 
-injektorer, ångbromsventiler, armaturställ, 
regulatorslider eller -ventiler och säkerhetsventiler 
-renoverades av F Olsson. 

Olsson bodde på stadsdelen Kärleken och 
promenerade till arbetet med sin unika varje 
morgon, hem åkte han buss. Det var en 
utomordentligt trevlig man, något av en levnadskonstnär 
och livsfilosof. Han talade lågmält 
om fördelen att leva ett sunt liv, att man 
måste motionera och ha umgänge med andra 
likasinnade människor för att må bra. Han 
var flitig i sitt arbete och kunnig, vilket tyvärr 
inte till fullo blev lönat i löneinplaceringen. 

I maskinverkstaden fanns svarvar med Lagerkvist 
och Axel Fornell och bl a en borrare, 
Viktor Lagerkvist, som var en skojig man 

En bild från lokverkstaden 1918 med lok nummer 34 och verkmästare J Bohlin (vid loket) och 
verkstadsarbetare Johansson vid verktygsbordet. 

med vilken jag alltid bytte roligheter då vi 
möttes. Det fanns en fräsare, F Hansson, 
som fräste alla stor-och koppellager till loken, 
samt naturligtvis vev-och lilländeslager. 
Vid arbetsbänken i maskinverkstaden 
stod John Lindefors, smedens äldste son, 
och reviderade utrustning till lokens löpverk, 
fjäderbalanser och bromsbommar. 

Jonasson hette elektrikern som hade hand 
om de elektriska arbetena på lok och vagnar 
och även stationärt. Han hade Segerdahl till 
hjälp. Så fanns det gelbgjutare som gjöt alla 
babbitslager, filare som filade och slipade 
orunda lagergångar, plåtslagare som reviderade 



asklådor, rökskåp och plåtklädsel. Vidare 
gavs sysselsättning med revisioner av 
tendrar. En av dessa hette Vilhelm -"Vilhelm 
Erövraren" fick han heta. En verkligt 
mångkunnig filare hette Karlsson. Han var 
ungkarl och kallades aldrig för annat än 
"Rökalle". På vintrarna brukade han åka 
till Ulricehamn för att åka skridsko på Asunden 
eller till någon station på HBJ -Bolmabanan 
-vars lok och vagnar reviderades av 
HNJ. HNJ verkstadspersonal hade fribiljetter 
på HBJ. 

En man på verkstaden hade ett verkligt 
tråkigt jobb. Han tvättade overaller, handdukar 
och annat. Vid riktigt smutsiga arbeten, 
som vid rivning av lok, spolning i stallet 
och andra dylika arbeten, höll järnvägsbolaget 
med overaller och dessa stod "tvättolle" 
-han hette Olsson -och tvättade dagarna 
i ände för hand. Han hade baljor och tvättbräden 
som enda hjälpmedel. Kläderna 
hängdes på tork i pannrummet. 

Det fanns två maskinister som hade uppgiften 
att elda pannan med ved. En man som 
hette Nilsson -"Torupanisse" kallad -hade 
ständig sysselsättning med att såga kasserade 
slipers för pannornas eldning. Förutom 
eldningen skötte maskinisterna städningen i 
verkstaden. 

Det fanns två smeder och två svetsare, varav 
den ene vid namn Magnusson knäckte 
extra som biovaktmästare på biografen 
Skandia. 

I vagnverkstaden reviderades vagnarna. 
Ett lag på tre man: Bolmer, Kalle Liljedahl 
och Rudolf Johansson reviderade fyra godsvagnar 
per dag. Kalle Liljedahl hade varit 
lokeldare, men fått lämna denna syssla på 
grund av dålig syn. Han hade tjocka glasögon 
och gjorde sig ofta ärende till sitt klädskåp, 
där han hade en stor snusdosa som han 
frekventerade. Liljedahl hade eldat på VCJ 
grusning för Emil Widell, då denna bana 
byggdes, men en gång under växling i Halmstad 
hamn gick han av loket och såg inte kajkanten 
utan dråsade i Nissan. Därefter fick 
han inte elda lok mer. 

HNJ maskinverkstad 1935. 

HNJ maskinverkstad 1935. På HNJ var man tidigt ute med att måla maskinerna i en säker ljus 
färg. 



Det gick med en väldig fart vid vagnsreviderandet. 
Vagnen kom in, bindstagen skruvades 
bort och vagnen lyftes medelst domkrafter. 
Behövde hjulen bytas rullades de 
gamla undan och nya hämtades. Lagerboxarna 
med sina lager gjordes rena liksom 
bärfjädrarna, som byttes vid behov. Man 
putsade och mätte lagergångarna och skavde 
om lagren efter behov, eller bytte dem. Därefter 
sänkte man ned vagnchassiet på den reviderade 
hjulsatsen. Slutligen målade man 
fjädrar och lagerboxar med svart färg. Före 
eller efter detta lags arbetsinsats hade Justus 
Kriiger, Karlsson -Lafogden kallad -eller 
Pontus Bergkvist tillsett buffertar, finkdörrar, 
deras stopp och överfall, lyktkrokar och 
draginrättningar. Snickarna såg över lämmar, 
väggar, tak och golv. 

Draginrättningen hade stor benägenhet att 
bli för lång under en revisionsperoid. Då 
måste den kortas. Detta tillgick så att mått 
togs på hur mycket en stång var för lång, 
därefter kördes den till smedjan, där den 
värmdes på ett lämpligt ställe och stukades 
genom att i upprest tillstånd stötas mot ett 
hårt underlag. 

Oftast, nästan dagligen kom vagnar in 
med avslitna dragstänger. Dessa hetsades 
ihop i ässjan. Det var ett kvalificerat arbete 
för någon av smederna. Medelst körnslag på 
de båda delarna som skulle smältas ihop och 
en linjal med två spetsar bestämdes den rätta 
längden. Därefter värmdes var och en av 
stångens ändar i ässjan. Ena änden utsmiddes 
till ett V och den andra till en klyka som 
passade i V: et. Då detta var klart värmdes de 
båda ändarna samtidigt i ässjan, under 
värmningens gång togs de ut och doppades i 
kvartssand eller beströddes för oxidationens 
skull. Då smeden såg att tiden var inne -det 
började blixtra i ässjan -tog han den lättaste 
änden med sin tång och tillgängligt folk 

fick biträda hantlangaren att bära den stora 
stången till lufthammaren. Där kommenderade 
smeden hur man skulle bete sig. Han 
passade in sin del av stången i den andra och 
trampade på hammarens pedal. Hammaren 
började att slå och den ihopsmälta stången 
fick vridas runt och fram och tillbaka enligt 
mästers anvisningar. Under arbetets gång 
satte han sin linjal i ett av körnslagen. Var 
avståndet för kort fortsatte hamrandet, var 
det för långt fick stången stukas. 



I vagnverkstaden hade två man jobb med 
att måla och texta godsvagnar. Gunnar 
Björk hette den som basade och Stig Johansson 
hans medhjälpare. 

För att måla och lackera personvagnar 
krävdes yrkesfolk. Detta arbete utfördes av 
målare Dörfer och målare Rosenberg. I början 
av sitt yrkesverksamma liv hade Ernst 
Rosenberg, min yngsta systers svärfar, varit 
med om att måla Tjolöholms slott, där förvisso 
inga bönhasar sysselsattes! 

I maskinverkstaden sysselsattes även en 
målare till att måla loken, dess hytter, buffertplankor 
och tendrar. Denne hette 
Olsson, men kallades allmänt för "den baltiske 
målaren". Han ägde en fastighet vid 
Hyltebacke i Halmstad. En gång på väg hem 
bar han på en målarburk och mötte då verkmästare 
Bohlin, som hade ett radhus på 
Margaretagatan: "Skall den burken till Hyltebacke", 
sporde Bohlin -allmänt kallad 
Joel. "Nej, den skall till M-aa-r-ga-retagatan!" 
Den baltiske målaren stammade 
nämligen lite -och det skall tilläggas att 
han säkert vid flera tillfällen varit och målat 
hos Joel -på arbetstid! 

På verkstaden "fuskades" det mycket, dvs 
man sysslade med att tillverka saker åt sig 
själv. Golvlampor var en vanlig artikel. Själv 
gjorde jag en, inget mästerverk precis. Jag 
hade en arbetskamrat där, senare blev han 
lokreparatör, som sade sig ha tillverkat 125 
stycken! 

Alla befälspersonerna nära nog hade antingen 
hus eller sommarstuga, då en begynnande 
lyx. På verkstaden fanns allt slags yrkesfolk, 
som togs till hjälp med arbeten i den 
egna villan. Sedan var det inte så lätt att anmärka 
på att någon sysslade med lamptillverkning! 

Maskiningeniör Betts ägde också ett hus, 
och där var vid ett tillfälle två man från 
verkstaden, rörläggare, sysselsatta i källaren. 
Betts son, då liten, var med i källaren. De båda 
rörläggarna tyckte väl att de kunde ta arbetet 
lungt och satte sig därför att vila. Då 
sprang pojken upp och rapporterade detta 
till sin far, som _var mycket tankspridd. 
"Pappa, dom sitter i källaren!" "Jasså, dom 
sitter i källaren," svarade fadern tankspritt -

Snickarever kstaden sysselsatte drygt 15 



man, varav en, Verner Karlsson, var modellsnickare. 
Han tillverkade de modeller 
som krävdes vid gjutning och vid experiment. 
Han var även förmannens ställföreträdare. 
Han hade en son, John, som anställdes 
någon månad efter mig. 

Det kom på snickarnas lott att göra de 
ändringar som föranleddes av att 2:dra klassen 
slopades 1938, men moderniseringen av 
personvagnarna påbörjades inte förrän 
1939. 1936 då jag var på verkstaden moderniserades 
BCo 1014, 1938 var det 1013 som 
blev i tur. I och med att moderniseringar och 
ombyggnader ökade anställdes särskilt fler 
snickare på verkstaden. 

Standarden ökade på HNJ 
I oktober 1935 påbörjade man modernisering 
av resgodsvagnen F3 762. Den dag jag 
började på verkstaden hade pensionerade 
smeden Karl Svensson, Mohedakalle kallad, 
blivit ombedd att återvända till sitt smidesstäd. 
Jag blev hans hjälpare. 
Då en del praktiska detaljer i anledning av 
min anställning ordnats, sammanförde förman 
Landgren mig med den gamle smedmästaren. 
Han befann sig ute i bakgården och letade 
efter en fixtur. 
Taket på ovannämnda vagn skulle göras 
välvt, efter tidens sed, och den nya takformen 
skulle bäras upp av en träsarg, som på 
båda sidor skulle beslås med plattjärn, som 
för ändamålet måste formas som sargen. 
Det blev mitt första jobb på verkstaden att 
hjälpa smeden kröka de beställda plattjärnen. 
F3-vagnarna 761 (ombyggd 1937) och 

Interiör i snickareavdelningen 1928. Från vänster snickareförman Örström, vagnverkstadsförman 
Frö berg, Knut Lundin, okänd, Pontus Bergqvist, ,,Bolma Persson,,, Per Andersson (vid 
stolpen), ,,Torupa-Nisse,,, snickare Linus Friström, Ah/ström, okänd, maskinist Johan 
Bengtsson, Justus Kruger, snickare Östberg, Ove Bengtsson (född 1912, senare förare i Ystad 
och Malmö), modellsnickare Verner Karlsson, målareförman Johansson, verkmästare Joel 
Bohlin, snickare Emil Johansson, snickare Enock Svensson, målare Ernst Rosenberg 
(1882-1966), målare Dörfer, snickarna C Nord, Lundberg, Thor Björk och Carl Nilsson. Foto 
från Sven G H Johansson. 

762 kom att dagligen gå i Nässjötågen. De 
var masonitklädda och ses alltid i närheten 
av loket på foton från denna tid. 

Efter en tid blev jag förflyttad först till 
verktygsförrådet, senare till elektrikerna och 
därefter till vagnverkstaden. Nästan alla pojkar 
som började på verkstaden fick arbeta i 
verktygsförrådet längre eller kortare tid. 



Under 18 år var lönen 35 öre i timmen, 
över den åldern var lönen 59 öre samt en 
tredjedels "kristillägg", vilket tillsammans 
blev 65 öre eller 135 kronor i månaden. Vid 
19 år erhöll man halvt kristillägg, som var 
26% och slutligen fick man vid 21 års ålder 
59 öre plus 26% i timmen -75 öre -som 
gav en månadslön på 156 kronor. Detta var 
grundlönen, som individuellt ökade för yrkesarbetare, 
på vilket tillkom ackord i vissa 
fall. De mest meriterade tjänade mellan 200 
och 250 kronor i månaden. 

Avlöningen utbetalades den 15:de och sista 
i varje månad. Den 15:de stod två man 
från Miöx -Richard Franzen och Ture 
Sandström t ex -och överlämnade till var 
och en, utan kvitto, ett kuvert med en nedåt 
avrundad halv månadslön. Vid månadens 
slut ställdes ett bord på bockar upp och i kö 
fick man kvittera på avlöningslistan och därefter 
mottaga pengakuvertet ur avlöningsförrättarens 
hand. 

Vagnverkstaden den 15 januari 1920. 

En av HNJs F3-vagnar under ombyggnad. 

Mitt första förskott fick jag den 15 november 
1935. Kuvertet innehöll 40 kronor. 
Den kvällen arbetade jag övertid i verktygsförrådet. 
Jag stoppade kuvertet i overallens 
bakficka. Efter en stund fick jag en ide, vilket 
inte alltid är av godo: Jag borde tvätta 
min smutsiga overall i Tvättolles baljor. Tänkt 
och förverkligat! Jag tog av mig plagget 
och stoppade ned detta i den starka luten. 
Efter en stund kom en av lokuppsättarna, 
Erik Johansson, Mådden kallad, och satte 
sig i utlämningsluckan och tog upp sitt avlöningskuvert. 
Då! MfNA PENGAR! Jag rusade 
ut genom en annan dörr till tvättbaljan 
med Mådden hack i häl: "Ta det försiktigt!" 
Vi hjälptes åt att vittja fickan, kuvertet var 
fördärvat och sedlarna hade börjat fälla, 
men de torkade på värmeelementet. Mådden 
som varit eldare ett tag på 20-talet dog i 45årsåldern 
1952. Vid sin bortgång var han 
motorvagnsreparatör. 

Under min tid i verktygsförrådet togs ångloket 
42 in för storrevision. Då ett lok skulle 
rivas föregicks detta av rykten om vilken 
som skulle få hand om arbetet. Ibland var 
det lokuppsättarlaget som även fick riva, 



men oftast var det några som arbetade med 
diverse uppgifter. Den som skulle förestå arbetet 
fick ett ackordsförslag, en summa för 
hela arbetet att delas mellan dem som deltog. 
På verkstadskontoret räknade man sen ut 
vad man skulle tjänat utan ackord och därefter 
fördelades "överskottet" procentuellt på 
vars och ens timpeng. Den som var bas för 
rivningen ville självfallet ha så duktiga medhjälpare 
som möjligt, med så liten ordinare 
timpeng som möjligt. Detta gav honom själv 
maximalt överskott. 

Ackordet för att riva ett lok varierade från 
ca 275 kronor till drygt 400 för en Nohab. En 
Tysk -loken 39-41 -gav omkring 350 
kronor. Kunde rivningen klaras under ca 350 
timmar uppstod överskott. På halva denna 
tid blev överskottet hundra procent. 

Då 42:an skulle rivas blev det en jobbig 
dag i verktygsförrådet. Alla (fyra man) skulle 
ha nya rena overaller och de skulle ha ut 
verktyg. Varje man hade fem brickor som 
lämnades i utbyte mot verktyget man lånade. 
Om man t ex lånade en stor skiftnyckel 
hängdes låntagarens bricka på det lånade 
verktygets krok. I verktygsförrådet kunde 
man då direkt se vem som lånat. När det 
lämnades tillbaka fick låntagaren sin bricka 
åter. De olika arbetslagen hade själva de 
verktyg de ständigt använde, men stora 
nycklar, sladdlampor, borrar och brotchar, 
mätverktyg, bågfilar, skavstål och andra 
specialverktyg måste lånas. 

För det mesta revs loken vid den stora 
bockkranen. Man började med ett tappa ur 
vatten från panna och tender, som skildes 
ifrån. Därefter började rivarbasen skruva 
ned armaturen: armaturställ, injektorer, vattenståndskikar, 
ångbroms, eldstadsluckor 
och dampar. Förarventilen togs om hand av 
Kalle Dahl och elgrejorna monterades ned av 
elektrikarna. Två man ägnade sig åt koppling 
och vevar och en kröp in i rökskåpet för 
att montera ned överhettningselementen. 
Skorstenen lyftes ned liksom sotskåpslucka 
och asktratt. 

De nedmonterade delarna lades på pallar. 
De som inte skulle tvättas skrapades och 
rengjordes och placerades i hyllor i maskinverkstaden. 
Det som skulle tvättas: koppelstänger, 
vevstakar och lager, excentrar, slidrörelsen 
med kulissbågar, försprångsarmar 
och stänger, gejdrar, gejderhuvuden eller 



tvärs tycken, bromsbommar, bromsarmar 
och övrig bromsrörelse, placerades vid "koken 
", som bestod av en plåtbassäng utanför 
maskinverkstaden, där en mycket stark lut 
uppvärmdes medelst ånga från verkstadspannan. 
I denna bassäng sänktes medelst en 
kran maskindelarna som skulle tvättas. Därefter 
spolades de rena, torkades av i förekommande 
fall och kördes med en pallyftare 
till de olika revisionsplatserna. 

Pannans plåtklädsel togs bort och asbestmattorna 
-ammianten -klipptes upp och 
kastades ned på marken. Det rök som en 
kvarn, men ingen var medveten om asbestens 
farlighet då. Kring ångrör, cylindrar och 
slidskåp yrde också asbestisoleringen. Hytttak 
och framskärm togs bort, men sidoskärmarna 
fick vara kvar. Därefter lyftes pannan 
bort och kördes på trallor till pannplåtslagarverkstaden. 
Slutligen lyftes hela ramverket, 
som också ställdes på trallor, efter det 

Leveransfoto på HNJ lok 42. 

att bindstag och ramlagerkilar tagits bort. 
Hjulen kunde nu rullas undan. Dessa och hela 
ramverket skulle tvättas, varefter hjulen 
rullades till svarven. Hornblocken behövde 
dock inte monteras ned. Slutligen togs 
cylinder-och slidskåpslock bort jämte kolvarna 
eller "kannorna" som de ibland kallades. 

HNJ verkstad åtog sig hjulsvarvning även 
åt andra järnvägar. All HBJ rullande materiel 
revi.derades av HNJ som nämnts. Åt Uddevalla-
Vänersborg-Herrljunga Järnväg, 
UWHJ, svarvade man alla lokhjul och 
ibland kom någon vagn med hjul även från 
andra privatbanor. A andra sidan anlitades 
ibland hjälp utifrån. 

Lok 17 repareras 

Då tåg 6 med lok 17 den 6 juli 1937 kört in i 
aktern på tåg 61 anlitade man "smedpelle" 
som var verkmästare på Svenssons mekaniska 
Verkstad för uppgiften att rikta ramplåtarna 
på loket. 

Tåg 6 kördes av lokeldaren C G Nilsson, 
senare förare och lokmästare i Landeryd, 
med Viktor Johansson, "Vicke" kallad från 
Växjö, som eldare och då nyanställd. Vid 
lastning av gods vid magasinet i Bredaryd 



med tåg 61 hade detta backats, utan att personalen 
tänkte på att det kommit utanför semaforen. 
Före Bredaryd går banan från Reftele 
i en S-kurva, och där står försignalen 
som visade varsamhet. Då 6:an kom ur kurvan 
hade man plötsligt vagnar framför sig i 
spåret. Det var för sent att stanna och "kollisionen 
var oundviklig" som man brukar säga. 
Lok 17 klättrade upp på de sista vagnarna, 
och därvid böjdes buffertplanka och 
ramplåtar i ett veck nedåt. 

Det var lokuppsättare Spjuth som fick 
hand om loket, och som förstärkning (?) av 
hans lag blev jag kommenderad. Fmiö Betts, 
miö Östlund, verkmästare Joel Bohlin, förman 
Landgren och andra samlades kring det 
tilltufsade loket, då det kommit in i verkstaden: 
Hur skulle man gå till väga för att räta 
ut ramplåtarna? Ingen kom på något bra 
sätt. 

Då tändes det ett ljus hos miö Betts! Vi anlitar 
Smedpelle ---. Denne var en man som 
något år tidigare slutat på HNJ verkstad efter 
en schism med Joel. Han hade skaffat sig 
nästan religiös respekt för sin mångsidighet 
och yrkesskicklighet och alla beklagade att 
han slutat. Det var han som byggde kolbryggorna 
i Forsheda och Vaggeryd och hans sätt 
då att handskas med räls och grovt material 
och forma detta nämndes med stor respekt. 

Då Smedpelle anlände försvann Joel och 
syntes inte mer. Den anlitade experten titttade 
på skadan och hade genast strategin klar 
för sig. Fram med två höga stabila bockar 
och plank mellan dessa som placerades över 
de bockade ramplåtarna. Tvenne domkrafter, 
som medelst vajrar kunde lyfta hela lokets 
framände längst ut i de tillknycklade 
plåtarna. Därefter värmdes de båda skadeställena 
samtidigt och samtidigt bearbetades 
med smideshammare det som skulle rakna. 
På en kort stund var det hela avklarat -till 
allas häpnad! 

Det behöver inte särskilt poängteras att 
nämnde yrkesmans anseende inte hade sjunkit 
efter den betan. Sens moralen av det berättade 
bör bli att skickliga och uppfinningsrika 
yrkesmän är nödvändiga om ett företag 
med lite komplicerade uppgifter skall kunna 
fungera. Att man vill favorisera genom "löneglidning" 
är inte att undra på. Bara grå 
nollor kan ha något att invända! 



Verkstads befälet 
Fmiö (förste maskiningenjör) Walter E Betts 
var född 1875 och hade examen från teknisk 
elementarskola 1898. Han arbetade som vanlig 
verkstadsarbetare och ritare både i Sverige 
och i utlandet till 1903. Detta år blev han 
verkmästare på Gävle-Dala Järnväg. 1908 
blev han miö vid HNJ och fmiö 1919. 
Miöl Egon G Östlund var född 1889. På 
dörren till hans tjänsterum i kontorsbyggnadens 
första våning och vägg i vägg med verkstadskontoret 
stod med blått på en vit emaljskylt: 
Maskiningenjören i linjetjänst. Han 
var född i Gävle och gick ut från Borgarskolans 
tekniska linje som 17-åring. Därefter genomgick 
han Tekniska Skolan i Stockholm. 
Han var ritare vid Gävle-Dala Järnväg, där 
han sannolikt blev bekant med Betts, samt 

HNJ lok nummer 17 när det var ganska nytt. Fotografierna i denna artikel kommer, där ej annat 
är nämnt, ur Sveriges Järnvägsmuseums arkiv. 

vid Motala Verkstad. Till HNJ kom han som 
extra underingenjör 1916. Miöl blev han 
1919 och fmiö 1938. Han kom till Borås som 
fmiö vid 25:te maskinsektionen 1946. Han 
avled 1952 och detta tillkännagavs i en märklig 
dödsannons, där den avlidne bad att alla 
som han eventuellt förorättat skulle förlåta 
honom ---! 

En mer anmärkningsvärd insats än som 
miö kan han ihågkommas för: Han var 
mycket konstintresserad och var initiativtagare 
och påhejare till den senare så berömda 
"Halmstadsgruppen". Han är begravd i 
Gävle. 

Verkmästare Joel E Bohlin var född 1877. 
Han började på Uppsala-Länna-Norrtälje 
Järnväg som 15-årig. Innan han blev 
verkmästare på HNJ 1909 hann han med att 
både vara i Amerika, på L M Ericsson, och 
vara verkstadsförman på Stockholm-Roslagens 
Järnvägar mellan 1906 och 1909. 

Ar 1938 avgick Betts och då anställdes en 
både välutbildad och duglig miö. Den som 
anställdes var Ingemar A Jansson, född 
1897 i Falun. Han tog examen vid Chalmers 
1920 och var därefter vid Nohab till 1926, 
vid BJ ett par år 'och sedan vid Vagn & Maskinfabriken 
i Falun till 1932, då han blev 
både biö och miö vid Skåne-Smålands 
Järnväg till 1938. 



Genast när han kom till HNJ -han blev 
verkstadschef och berövade genast Joel dennes 
makt -satte han igång med lokförbättringar. 
Allt hade tidigare gått i "gamla hjulspår", 
men den "nya kvasten" ändrade på 
mycket som lokpersonalen var honom tacksam 
för. Han var ingen vän av "turbinskorstenar" 
som dominerat HNJ lokpark. Följaktligen: 
De lok som kom in på revision försågs 
med rak skorsten, sänkt blästerrör och 
gnistsläckare i rökskåpet. Innan kriget 1939 
satte stopp för denna utveckling hade 39:an, 
45:an, 27:an och något mer lok ändrats. 
Hytterna på lok 27 och 28 blev inbyggda det 
var grymt kalla lok tidigare vintertid. 
Vidare försågs hytterna med klädskåp. Tidigare, 
det retade alla förare och eldare, fanns 
bara krokar att hänga kläder på -och dessa 
fick lokpersonalen sätta upp själva. Verkmästaren 
Joel Bohlin nästan hatade lokpersonalen 
av någon anledning. Han beordrade 
att alla klädkrokar skulle tas bort vid revisioner 
-och de fick inte sättas upp igen. Följaktligen 
fick personalen efter revisionerna 
vrida till krokar av ståltråd som kunde sättas 
fast innanför muttrar utmed takkanten. En i 
sanning märklig form av bristande samarbete 
från en makthavare! 

Joel gick sina inspektionsrundor i verkstaden, 
minst en på vardera förmiddagen och 
eftermiddagen. Då han lämnade verkstadskontoret 
viskades "HETS" från man till 
man. De som stått och pratat eller bara "rätat 
på ryggen" fick brått att komma i gång. 
Joel, som var enögd och mestadels gick till 
synes dystert tittande i golvet, gav aldrig några 
direkta order. Det han ville få ändrat 
skedde "tjänstevägen" genom förmännen, 
och det kunde vara ganska obehagligt för alla 
utom för hans gunstlingar. Dessa uppehöll 
han med samtal i halvtimmar. 

Detta med "hets" var lika effektivt som 
det militära "giv akt" eller "sätt i gång". Alla 
arbetsplatser har säkert sina ögontjänare, 
och det var mycket intressant och lärorikt 
att studera deras funktion. Mannen var ju 
enögd och därför hade hans synfält sina begränsningar 
. . . ! 

En anekdot i anledning av det som sagts 
vill jag berätta: I vagnverkstaden fanns tidigare, 
från 1920 och till i början på 30-talet, 
en förman som hette Fröberg. Innan denne 
blev förman sysslade han med diverse arbeten. 
En dag målade han vagnshjul. Han satt 



på en pall och målade. Detta var ju ganska 
enahanda arbete och rätt som han satt där 
nickade han till. Huvudet föll ned mot bröstet 
-Fröberg sov! Detta upptäcktes av ett 
par pojkar, som smög sig tyst fram och rullade 
undan hjulet. Därefter ropade de "hets!" 
Den sovande vaknade och fick brått att återgå 
till sitt målningsarbete ---. Situationen 
väckte mycken munterhet. 

Förman Fröberg blev i andra avseenden 
utsatt för en del skämt. Han var dock snäll 
och tålmodig. Vid något tillfälle hade emellertid 
pojkarna i verkstaden gått för långt. 
Han tog då in de skyldiga i sin förmanskur 
för en tillrättavisning, som blev till ett slags 
slogan genom att Fröberg talade mycket 

pregnant och skorrade på rr: "Om I icke 

bättrren Ederr blirr jag tvongen att anmäla 

Ederr förr vaärrkmästarren!" En allvarlig 

hotelse ---. 

Miö Jansson vid HNJ, som snabbt blev 

kallad "Stövarn" på grund av den snabbhet 

han förflyttade sig och som kom att göra 

"hets" oanvändbart, hade varit både vid 

Nydqvist & Holm och i Falun som lokkon

struktör. Efter HNJ-tiden hade han hand om 

konstruktionen av Sl :an på Maskinbyrån. 

Baningenjören vid HNJ C H Tomborg, 

som anställdes 1915, var född 1880 i Äre. 

Han började som stationsskrivare vid SJ 19

årig. 1903 flyttade han till Mexico som in

genjör vid kraftverks-och järnvägsbyggna

der. Därifrån flyttade han till USA och Erie



banan och vidare till järnvägsbyggen i Brasi

lien. Äterkommen till Sverige var han med 

vid ombyggnad av Södertälje kanal och där

efter vid SJ dubbelspårsbyggen söder om 

Stockholm. Slutligen var han avdelningsin

genjör vid järnvägsbygget Kävlinge-Sjöbo 

1914. Det var ingen nybörjare som HNJ hit

tat! 

Lok eldareaspirant 

HNJ verkstad var utbildningsplatsen för 
dem som skulle bli denna banas lokmän. Så 
hade det varit sedan slutet på 1880-talet. 
Unga pojkar, för det mesta i 15-årsåldern, 
anställdes och då de blev omkring 18, och 
befanns lämpliga av lokmästaren, blev de uttagna 
till Lokomotiveldareaspiranter, eller 
som det egentligen hette: "Man kom ut å el

da". 

För att bli befordrad till Extra Lokomotiveldare 
krävdes att man hade två års verkstadspraktik 
och tre månaders elevåkning 
under annan eldares ledning. Sedan skulle 
man ha eldat själv i ett år. Det räknades bara 
om man eldat minst åtta dagar i följd. Om 
man eldade t ex sex dagar och gjorde stalltjänst 
den sjunde räknades alla dagarna 
bort. Detta fanns stipulerat i "Huvudavtal 
nr 2" och var föremål för många diskussioner 
av dem som berördes. Miöl Östlund kunde 
göra precis som han själv ville och ordna 
och dona med lokpersonalens inbördes tjänstesenioritet. 

Lokomotivmästaren i Halmstad hette Carl 
Johan Fornell (f 1879). Han hade inte varit 
lokman. Han började på verkstaden som filare 
1901 och avancerade till lokuppsättare. 
Han blev lokförman 1916, lokomotivmästare 
1920 och första lokomotivmästare 1938. 
Han avgick med pension 1 april 1943 och levde 
till 90-årsåldern. Efterträdare blev Anton 



N Flink (f 1897) som anställdes på verkstaden 
1916, ex lokeldare 1919, lokeldare 1920 
och lokförare 1937. Det sades att Östlund 
fäste sig vid hans tankeskärpa vid den lokeldarekurs 
som han höll 1920. Flink var lokm 
Hallkvist ställföreträdare i Jönköping på 
1920-och 30-talen före sin förflyttning till 
Halmstad. Han kom att vara lokmästare in 
på SJ-tiden till sin pensionering. Han avled 
1966. 

Lokmästare Fornell, som hade sitt kontor 
i västra hörnet av gamla stallet, gick regelbundet 
igenom verkstaden för att göra sig 
underrättad om revisionernas gång och tittade 
då likt en bonde ut sina påläggskalvar. 
Han gjorde klart för sig vilka han ville ha till 
eldaraspiranter. 

Lördagen den 28 mars, en tidig vacker vårdag, 
hjälpte jag "Lafogden" att byta ut en 
brusten dragstång på en N-vagn på ett spår 
vid sidan av vagnverkstaden. Jag satt på en 
pall och sysslade med kilarna till dragstångshylsan. 
Plötsligt hörde jag Landgrens röst 
utanför vagnen: "Johansson", jag vände 
mig om och tittade ut"Ja". Landgren böjde 
sig ned: "Han skall anmäla sig för lokmästaren 
-det är visst fråga om eldning!" 

U ndantagandes möjligen mina barns födelse 
har aldrig något inträffat i mitt liv som 
gjort mig så glad. Jag hade nämligen sedan 
jag var riktigt liten önskat bli lokman -och 
nu gick drömmen i uppfyllelse. 

Då jag avslutat mitt arbete under vagnen 
gick jag bort till Fornell, som jag hälsat på 
men aldrig talat med. Jag knackade på dörren, 
som hade sin ingång från stallet. Varsågod 
-jag steg in och tog av mig kepsen: 
"Lokmästaren ville tala med mig!" "Vill 
han börja elda?" -"Ja tack, det vill jag 
gärna --. " "Då börjar han åka elev på 
måndag, det blir växeltur I -tjänsten börjar 
klockan halv 9." -Audiensen var slut. 

Henrik Ranby 

Höganäs-Mölle Järnväg 

olönsam badbana med intressant arkitektur 

Den korta järnvägen mellan Höganäs och 
Mö/le var en av Sveriges mest olönsamma. 
Banan tillhörde den kategori järnvägar som 



brukar kallas badbanor, dvs järnvägar vars 
huvudsakliga syfte var att föra turister och 
badgäster till havet, naturen och rekreationen. 

Den nordvästskånska banan, som i Höganäs 
anslöt till statsbanenätet, öppnades som 
enskild järnväg 1910. Tio år senare f örstatligades 
den efter att järnvägsbolaget hade 
kommit på obestånd. SJ drev därefter 
sträckan fram till 1963. 

I denna artikel berättas järnvägens inte 
särskilt stolta bolagshistoria samt presenteras 
järnvägens arkitektur. Artikeln bygger 
på examensuppsatsen "Bebyggelsen vid 
Höganäs-Mö/le järnväg -historia och bevarande" 
som författaren våren 1988 framlade 
vid Institutionen för konservators-och 
bebyggelseantikvarisk utbildning, Göteborgs 
universitet. 

Järnvägsdiskussioner 
För att söka upprinnelsen till HöganäsMölle 
järnväg får vi gå tillbaka till 1880talet. 
Redan år 1881, när järnvägen ÅstorpKattarp-
Höganäs planerades, diskuterades 
möjligheten att låta denna linje fortsätta ut 
till Mölle. Järnvägen Åstorp-KattarpHöganäs 
var en tvärbana till Skåne-Hallands 
järnväg (SHJ). SHJ öppnades 1885 
och dess huvudlinje gick mellan Helsingborg 
och Halmstad. Är 1890 förlängdes tvärbanan 
något vid Höganäs, varigenom denna 
ort fick två järnvägsstationer: Övre och 
Nedre. 

Under 1880-och 90-talen hölls flera lokala 
möten angående en järnväg ut till fiskeläget 
Mölle. Intresset för någon form av Möllebana 
växte fram med ortens framgångar som 
badort och turistmål. Turisterna lockades till 
en början främst av Kullabergs dramatiska 
och romantiska natur, men snart blev det det 
s k gemensamhetsbadet som blev Mölles huvudattraktion. 

Gemensamhetsbad var det pryda sekelskiftets 
benämning på det vid denna tid 
skandalösa och sensationella att män och 
kvinnor badade om varandra. Hur man kunde 
göra pengar på detta fenomen upptäckte 
snart en märklig fotograf vid namn Peter P 
Lundh, som dokumenterade det "opassande" 
strandlivet och spred vykort med badande 
män och kvinnor ut över Europa. Allt fler 
människor lockades till Mölle. Hotell och 



villor sköt upp som svampar ur jorden efter 
att en omfattande brand 1890 hade berett 
mark för nybebyggelse. 

Om vilken sträckning en badbana ut till 
Mölle borde få var Kullabygdens starka män 
inte helt överens. Förslagen var många. Ett 
av dem gick ut på att dra en smalspårig decauvillebana 
från Vegeholm vid SHJ via 
Mölle till Höganäs. Ett annat alternativ var 
att bygga en kustbana ända från Helsingborg 
till Mölle, vilket skulle innebära konkurrens 
med SHJ. Ett tredje förslag innebar att dra 
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Diskuterade sträckningar för järnväg till Mölle. Till vänster tre tidiga förslag, till höger de tre 
förslag som diskuterades 1905. Överst det som utfördes. 

en järnväg från Mjöhult vid SHJ till Mölle. 
Av dessa förslag verkar det första ha fallit på 
sin egen orimlighet, det andra avvärjdes troligen 
av SHJ och det tredje, som åtminstone 
kom till aktieteckningsstadiet, gick i graven 
med sin upphovsman. 

För att undvika eventuell konkurrens 
blandade sig det tidigare ointresserade Skåne 
-Hallandsbolaget i leken och gav ett vagt 
löfte om en järnväg från Höganäs till Mölle. 
Aktieteckning skedde, koncession beviljades, 
men på en extra bolagsstämma i SHJ 
stjälptes förslaget av halländska intressen i 
styrelsen, uppger en källa. 

En annan uppgift, möjligen säkrare då 
den gavs i ett av Höganäs-Mölle järnvägs 
invigningstal, säger att "sedan ansökan 
gjorts om att Höganäs-Mölle järnväg finge 
förenas med Skåne-Hallands järnväg, avslogs 
denna framställning af k.m:t, då staten 
vid en möjlig inlösen af Skåne-Hallands 
järnväg ej ville inlösa bandelen Höganäs N. 
-Mölle, i följd hvaraf företaget strandade". 

Skåne-Hallands järnväg förstatligades 
redan vid nyåret 1895/96 tillsammans med 
fyra andra järnvägar. Hela Västkustbanan 
blev på detta sätt statlig. Som citatet ovan 



antyder såg Statens järnvägar inte som sin 
uppgift att driva en badbana till Mölle. Ett 
stort intresse för en Möllebana fanns emellertid 
hos lokalbefolkningen. År 1905 började 
järnvägsplanerna åter diskuteras på allvar. 

Bolags bildningen 
Den 31 januari 1905 inbjöds Kullabygdens 
befolkning till ett möte på Hotell Höganäs 
"för att höras om intresse fortfarande fanns 
för byggandet af en järnväg från Höganäs 
till Mölle eller från annan station på Västkustbanan". 
N C Corfitzon, en av initiativtagarna, 
tog i sitt invigningstal fem år senare 
upp tre förslag som förelåg vid detta möte: 

1) Kustbana Höganäs Nedre-Mölle 

2) Bana lngelsträde-GlimmingeLerhamn-
Mölle 

3) Bana Kattarp-Glimminge-Mölle. 

På mötet visade det sig att lokalbefolkningen 
fortfarande var intresserad av en 
järnväg till Mölle, och en kommitte tillsattes 
för att åstadkomma aktieteckning för de två 
första förslagen. Det tredje förkastades enhälligt. 
Kommitten, som sammanträdde ett 
flertal gånger i februari 1905, uppsatte stiftelseurkund 
för bildande av ett aktiebolag 
"som skulle ha till ändamål att anlägga en 
normalspårig järnväg från Mölle till någon 
station på Västkustbanan emellan lngelsträde 
och Höganäs N. eller till någon af dessa 
platser". 

Sträckningen Höganäs Nedre-Mölle var 
den som väckte störst intresse. Den 19 juli 
1905 beslöt kommitten att söka koncession, 
ett förslag till bolagsordning upprättades och 
namnet "Höganäs-Mölle Järnvägs Aktiebolag" 
fastställdes. Sträckningen längs kusten 
ansågs erbjuda turistresenärerna de vackraste 
vyerna. Framför allt erbjöd den dock, 
som en direkt fortsättning på sträckan 
Kattarp-Höganäs, den billigaste lösningen. 
Man räknade nämligen med att SJ med sin 
rullande materiel härigenom skulle trafikera 
den enskilda järnvägen, en förhoppning som 
kom att infrias. Detta skulle innebära både 
lägre kostnader för den planerade järnvägen 
och en smidigare trafik. 

Efter aktieteckning av 247.600 kr sammankallades 
aktietecknarna till konstituerande 



sammanträde den 23 februari 1906. På 
detta beslutades att bolaget skulle komma till 
stånd, en bolagsordning antogs samt styrelse 
och revisorer utsågs. Vidare beslutades att 

300.000 kr skulle vara tecknade till kontant 
inbetalning "innan arbetet med järnvägens 
anläggande finge taga sin början". 

Den 5 juni 1907 beviljades N C Corfitzon, 
N Gyllenstierna, Å Nordenfeldt, E Johansson 
och M Hansson koncession på byggandet 
av järnvägen mellan Höganäs och Mölle, 
och den 18 november samma år överläts 
koncessionen med K Maj:ts tillstånd på 
Höganäs-Mölle Järnvägs aktiebolag. 

Utan att mer ingående studera vilka koncessionshavarna 
var, kan man konstatera att 
de generellt sett tillhörde kapitalstarka samhällsskikt 
och att de hade privata vinstintressen 
med järnvägen. Nils C Corfitzon titulerades 
vice konsul och hade intressen både i 
Helsingborg och Mölle. Han var vidare nära 
släkt med hotellägare i Mölle. Friherre Nils 

Gustaf Gyllenstierna innehade mellan 1866 
och 1926 det stora godset Krapperup, som 
låg helt nära den planerade Höganäs-Mölle 
järnväg. Godsets ägor omfattade stora delar 
av Kullahalvön. Mölle låg under Krapperup, 
varför arrendeavgifterna -som höjdes när 
turistströmmen till Mölle ökade -gav Gyllenstierna 
del i Mölles ekonomiska framgångar. 
Kapten Åke Nordenfeldt var disponent 
vid Höganäs AB, Emil Johansson titulerades 
vice konsul, Höganäs och Magnus 
Hansson var landstingsman från Nyhamnsläge. 
Bland övriga inblandade i bolagsbildningen 
återfanns flera hotellägare från Mölle. 

Järnvägsbygget 

Justeringar i och kompletteringar till koncessionen 
fick göras, innan byggandet av Höganäs-
Mölle järnväg kunde komma igång. 
Den 1 december 1908 påbörjades arbetena. 
Byggnationen hade då utlysts på entreprenad 
och buden hade gått till ingenjör L Lassen, 
Köpenhamn, för själva banan och till byggmästare 
Hjalmar Elgström, Höganäs, för 
stationshusen m m. Övergripande ledning 
och överinseende hade kaptenen vid Vägoch 
vattenbyggnadskåren Einar Sahlen. 
Byggnadsarbetena gick inte helt utan problem. 



I vägen liggande byggnader, t ex vid 
Höganäs, skulle inlösas och rivas. Luggude 
domsaga hade att behandla en mängd ärenden 
där pris för tomtmark mm skulle bestämmas. 
Många hundra framställningar om 
expropriationer förelåg. 

Höganäs-Mölle järnväg beräknas i Nordisk 
Familjebok färdig till "slutet av 1909". 
Den hårda vintern 1908-09 försenade invigningen, 
liksom storstrejken under vilken arbetena 
måste ligga nere. Den 30 oktober 
1909 var banan så pass färdig att den kunde 
provköras, men invigningen dröjde till våren 
1910. Byggkostnaden hade då slutat på 
513 .514 kr. 

Invigningen 
Lördagen den 30 april år 1910 invigdes 
Höganäs-Mölle järnväg (HMöJ). Trafiktillstånd 
beviljades samma dag och den 1 maj 
öppnades banan för allmän trafik. Lördagens 
högtidligheter refererades i lokalpressen, 
som även återgav en del av de tal som 
hölls. Helsingborgs-Posten inleder med att 
beskriva det mulna vädret, varefter en skildring 
av de yttre arrangemangen följer. Närmast 
monotont räknas alla flaggdekorationer 
upp och den nationalism som till största 
delen framstår som kopplad till själva de blå 
och gula färgerna verkar något överdriven. 
Den utsände medarbetaren som författat den 
osignerade artikeln, berättar om flaggor, 
vimplar, draperier, girlander och högtidsklädd 
personal på stationerna hela vägen 
från Helsingborg -där de inbjudna börjat 
sin resa -men feststämningen var inte begränsad 
till järnvägsmiljöerna. "Den svenska 
flaggan ses från hvarje hus, som har en 
stång att fästa en blågul duk på." 
Kl 12.50 åkte gästerna från Helsingborgs 
Ängfärjestation med ordinarie tåg till Höga-

lo 

Situationsplan över Mö/le station. Efter koncessionsritning signerad av Einar Sahlen 1908. Original 
i Riksarkivet. 

Mö/le station sedd från söder våren 1910. Foto Peter P Lundh/Höganäs museum. Redan år 
1911 flyttades semaforen "från stationshuset till utanför yttre växeln" och sattes "i mekanisk 
förbindelse med inkomstväxeln" sedan "kontrollerande baningeniören ansett signaleringen vid 
Mö/le station icke fullt tillfredsställande". Samma år omändrades godsmagasinet t h till postkontor 
och ett nytt godsmagasin av trä uppfördes längre söderut. 1911 byggdes även ett nytt 
avträdeshus, varvid det gamla (t v) inrättades till i/godsmagasin. Husen i bakgrunden ger exempel 
på bebyggelsen i Mö/le efter branden 1890. 



näs. Bland de ca 30 inbjudna fanns landshövdingen 
greve R De la Gardie, f d landshövdingen 
G Tornerhjelm, stadsfullmäktiges 
i Helsingborg ordförande direktör 
M Sommelius, SJ:s distriktschef H Lemke 
m fl. Representanter för olika näringar i 
Kullabygden fanns också med, liksom funktionärer 
inom södra järnvägsdistriktet. 

Vid 14.00-tiden anlände tåget med gästerna 
till Höganäs Övre, där de togs emot av 
ordföranden i Höganäs-Mölle Järnvägs 
Aktiebolag Nils Corfitzon och verkställande 
direktören Emil Johansson. Dessa steg 
ombord på invigningståget och tillsammans 
med gästerna fortsatte de omedelbart mot 
Mölle. Vid samtliga stationer, Strandbaden, 
Nyhamnsläge och Krapperup, steg sällskapet 
av för att ta "anläggningarna i betraktande". 
Ortsbefolkningen hade vid dessa infunnit 
sig "för att hälsa länets höfding". 

Framme i Mölle, dit man ankom kl 15 .00, 
hölls först ett tal av ordförande Corfitzon. 
Han berättade om bolagsbildning och bygge, 
i grova drag som det återgivits ovan. Vidare 
tackade han institutioner och enskilda samt 
bad landshövdingen förklara HöganäsMölle 
järnväg öppnad för allmän trafik. 

Landshövding De la Gardies tal var mind
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Situationsplan över Krapperups station. Efter koncessionsritning signerad av Einar Sahlen 
1908. Original i Riksarkivet. 

re torrt och historiskt än Corfitzons men desMölle 
beskådats återvände tåget kl 16.00 till 



to mer emotionellt och patriotiskt. Med Höganäs, där de inbjudna åt en festmiddag 

"nedkallande af den Högstes välsignelse öfunder 
vilken ytterligare tal hölls. I ett av 

ver järnvägen mellan Höganäs och Mölle" dessa avtackades entreprenörerna. Efter fes

förklarade han slutligen banan invigd och ten avreste de utsocknes gästerna kl 19.33. 

öppnad för allmän trafik, varefter han hyllaDe 
syften och förhoppningar man hade 

des med hurrarop. beträffande den nya järnvägen kom fram i 

Sedan även stationshus och bangård i invigningstalen, men redan tidigare hade 

Krapperups station sedd från väster våren 1910. Foto Peter P Lundh/ Höganäs museum. Nutidens 
frodiga grönska saknas helt och stationens omgivningar är anmärkningsvärt kala. Spelet 
t v om glasverandan reglerade vägbommarna norr om bangården. 
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Situationsplan över Nyhamnsläge station. Efter koncessionsritning signerad av Einar Sahlen 
1908. Original i Riksarkivet. 

Nyhamnsläge station sedd från sydväst 1910. Foto Peter P Lundh/Höganäs museum. Fotografiet 
kan dateras till invigningen den 30 april. Förutom från den höga, vita flaggstången vajar 
svenska flaggor från ett flertal för dagen resta stänger. Mellan dessa hänger flaggspel och gir

lander av granris. 
Helsingborgs-Posten skrev: 
"Ortsbefolkningen hade vid de olika stationerna infunnit sig för att hälsa länets höfding. " 
"De vilja alla närvara vid öppnandet af den järnväg, som för dem och deras trakter skall bli 

af så stor betydelse. " 



från olika håll uttryckts vad man trodde att 
Höganäs-Mölle järnväg skulle komma att 
innebära. I en visa från byggnadstiden heter 
det: 

Tack vare herr Corfitzon, kongen i Kulla 
vi f aur snart en jarnvai som stad it ska rulla 
ikring mä tourister, mä folk å mä fä 
å pänga ska tjänas, ja, lida på dä. 

Ett annat exempel på en stor optimism var 
att det vid ett av järnvägsmötena ett par år tidigare 
hade beräknats att järnvägen skulle 
femdubbla resandeströmmen av badgäster 
till Mölle. 

Landshövding De la Gardie nämner i sitt 
invigningstal som den nya järnvägens syfte 
"att hitföra skaror af icke blott landsmän 
utan utländningar, hvilka i Kullens rena luft 
och i Sundets salta vågor söka hälsa, styrka 
och lefvnadslust" . Han jämför den nya ingenjörsskapelsen 
med en gammal, Karl XII:s 
skansar i närheten, konstaterar vidare att tiderna 
skiftar och att de som förr var fiender 
nu kommer som gäster. Från förhoppningarna 
om internationell förståelse, som blir något 
av en historiens ironi med tanke på det 
nära förestående världskriget, glider De la 
Gardie på ett tidstypiskt sätt över i mera fosterländska 
tongångar. Nordvästra Skånes 
dugliga befolkning skall knytas närmare det 
övriga Sverige och känslan av samhörighet 
skall stärkas. I samma andetag kommer han 
in på en mer prosaisk uppgift för HöganäsMölle 
järnväg, nämligen att föra ut Kullahalvöns 
jordbruksprodukter. 

Bland de övriga förhoppningar som ställdes 
i samband med invigningen var att 
Strandbaden skulle komma att utvecklas till 
badort. Fram till denna tid hade platsen kallats 
"Ödemarken". På den karta som bifogades 
koncessionsansökan är området kring 
Strandbaden obebyggt. 

Höganäs-Mölle Järnvägs 
Aktiebolag 1910-1920 
De ekonomiska förhoppningar, som ut

tryckts i samband med Höganäs-Mölle 
järnvägs tillkomst, kom knappast att bli 
uppfyllda. I stället framstår järnvägen som 
en synnerligen dålig affär, och detta trots att 



den öppnades just när Mölle stod på sin 

höjdpunkt som badort. 

När banan var ny, i maj 1910, skedde vis

serligen en "ofantligt stor" tillströmning av 

resande, framför allt från Höganäs, men 

denna kunde till övervägande del återföras 

på nyfikenhet och nyhetens behag. Öre

sunds-Posten skrev: 

Höganäs-Möllebanan har haft över förväntan 
goda inkomster under den första trafikveckan. 
Enbart persontrafiken har givit 
en inkomst av circa 1.500 kr. Men även 
godstrafiken har visat sig vara tillf redsställande. 
Sålunda har endast vid Nyhamnsläge 
utskrivits ett 80-tal godsnotiser under dessa 
dagar. 

Trafiken under åren 1910-11 utgjordes 
av tre tåg från Mölle till Höganäs samt två 
tåg från Höganäs till Mölle dagligen mellan 1 
oktober och 30 april. Fyra tåg i vardera riktningen 
gick dagligen mellan 1 maj och 30 
september. Redan år 1910 satte man dock in 
expresståg varje söndag 19 juni-11 september; 
1911 satte man in expresståg varje dag 1 
juli-15 augusti för att "med större kraft 
kunna möta konkurensen med det danska 
ångbåtsbolaget". Höganäs-Mölle järnväg 
hade alltså inte monopol på badortstrafiken 
till Mölle. Expresstågen hade anslutning till 
Köpenhamn och gjorde kortare uppehåll i 
Nyhamnsläge för att tillgodose turisttrafiken 
till Arild, som ligger på Kullahalvöns motsatta 
kust. 

Trafikeringen av Höganäs-Mölle järnväg 
stod Statens järnvägar för, och för detta betalade 
Höganäs-Mölle Järnvägs Aktiebolag 
regelbundna avgifter. 1911, som var Möllebanans 
första hela år med tågtrafik, lämnade 
trafiken en förlust på 11.047:03 kr. Avgifterna 
till SJ blev alltför betungande under 
vinter-och vårmånaderna, och detta försatte 
redan de första åren HMöJ AB i en svår ekonomisk 
situation. För att begränsa utgifterna 
övervägde styrelsen att anskaffa egna motorvagnar, 



som skulle ersätta SJ:s tåg under 
lågtrafikperioderna. I maj 1912 reste Nils 
Corfitzon till Nyköping för att undersöka 
huruvida motorvagnar kunde innebära en 
lösning av HMöJ AB:s ekonomiska besvärligheter. 
Under samma vår ifrågasattes i den 
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Situationsplan över Strandbadens station. Efter koncessionsritning signerad av Einar Sahlen 
1908. Original i Riksarkivet. 

lokala pressen sättet på vilket banunderhållet betalningar. HMöJ AB:s förlust hade nämlivid 
Möllejärnvägen sköttes. Av allt att döma gen under 1913 uppgått till 26.483:68 kr. För 
gick HMöJ AB:s dåliga ekonomi redan vid att kunna upprätthålla trafik på Möllebanan 
denna tid ut över underhållet. hyrde HMöJ AB "1 lok, 1 finka och 1 tredje 

Med 1913 års utgång upphörde HMöJ kl. personvagn" från Helsingborg-HessleAB:
s trafikkontrakt med SJ. Detta skedde holms järnväg. Dessa började trafikera Möltroligen 
både på grund av det undermåliga lebanan den 1 januari 1914. 
banunderhållet och på grund av uteblivna in-Höganäs-Mölle Järnvägs Aktiebolags 

Strandbadens station sedd från sydväst våren 1910. Foto Peter P Lundh/Höganäs museum. 
Stationshusets puts är påtagligt flammig, vilket troligen beror på att byggnaden ännu inte torkat 
ut. Till vänster syns byggnader från två tidsåldrar, en låg halmtäckt gård och en nybyggd 
villa. Om Strandbaden skrev Helsingborgs Dagbland i samband med invigningen: 

"Denna plats, hittills Ödemarken benämnd, har otvifvelaktigt stora betingelser för en stolt 
utveckling som badort. Till att börja med har man här blott att beundra ett hemtrefligt stationshus 
i ljusa, glada färger -ett gemensamt och mycket tilltalande drag för alla Möllebanans 
stationer, samt en stor luftig restaurangbyggnad af lanternintyp med verandor. " 

Den sistnämnda är ej i bild. 

ekonomiska situation hade vid denna tid bli

vit så svår att styrelsen övervägde att försätta 

bolaget i likvidation. Den 12 januari 1914 

fattade styrelsen beslut att försöka sälja 



Höganäs-Mölle järnväg till staten eller an

nan högstbjudande. Detta försökte man ge

nomföra utan att bolaget skulle behöva trä

da i likvidation. En motion angående statsin

köp av Möllebanan lämnades till riksdagen, 

men staten var inte intresserad av att köpa 

järnvägen. 

I samma månad, januari 1914, gjorde en 
diesel-elektrisk motorvagn från ASEA i Västerås 
en provtur på Höganäs-Mölle järnväg. 
Till motorvagnsdrift satte HMöJ AB 
fortfarande vissa förhoppningar, när det 
gällde att sanera banans ekonomi. En motorvagn 
kostade emellertid 60.000 kr, en summa 
som järnvägsbolaget inte kunde få fram. I 
stället hyrde HMöJ AB en 2 klass personvagn 
från Helsingborg-Hessleholms järnväg 
för att utöka den minimala vagnpark, 
vilken under denna tid var i drift på Möllebanan. 
På liknande sätt -med inhyrd rullande 
materiel som under våren kompletterades 
med ännu ett lokomotiv och ett antal vagnar 
tillhöriga SJ -upprätthölls trafiken under 
år 1914. 

Under senhösten tröt tålamodet både från 
Väg-och vattenbyggnadsstyrelsens och från 
aktieägarnas sida. I slutet av november 1914 
stod det att läsa om HMöJ AB:s situation 
var och varannan dag i Höganäs Tidning. 
Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen och 
HMöJ AB var i konflikt med varandra. Vägoch 
vattenbyggnadsstyrelsen krävde att banvallens 
bristfälligheter skulle åtgärdas, och 
att tåghastigheten omedelbart skulle nedsättas 
till 10 km/h på delar av Möllebanan. 
HMöJ AB övervägde att helt lägga ner driften, 
då styrelsen inte ansåg sig kunna bedriva 
järnvägstrafik med dylik hastighet. Mot 
Väg-och vattenbyggnadsstyrelsens kritik anfördes 
att det inte borde ställas lika höga 
krav på en enskild järnväg med låga påfrestningar 
som på SJ:s stamqanor. Vidare påpekades 
att HMöJ AB använt allt som kunnat 
skrapas ihop till att lägga in nya slipers. 



För att nå en lösning på Möllebanans 
problem anordnades ett möte mellan HMöJ 

AB:s styrelse, landshövdingen och generaldirektören 
för SJ den 27 november 1914. På 
detta möte framkom att styrelsen varken 
kunde eller ville hålla bolaget vid stånd. Statens 
järnvägar å sin sida ville varken överta 
Möllebanan eller bevilja statslån. Ett förslag 
uppkom som innebar att SJ skulle trafikera 
järnvägen i fem år framöver, medan HMöJ 
skulle använda alla inkomna medel till att 
betala sina skulder. Detta förslag verkar ha 
antagits. HMöJ AB trädde i likvidation, och 
fr o m den 18 december 1914 ställdes trafiken 
in för att ligga nere under vintern och 
vårvintern. När man först ser uppgiften om 
tidpunkten för HMöJ AB:s likvidation och 
trafikens inställande sätter man gärna denna 
i samband med världskriget och de därigenom 
uteblivna turisterna/badgästerna. Det 
är möjligt att HMöJ AB:s styrelse "gav 
upp" just detta år på grund av världskriget 
och de därmed sammanhängande omständigheterna, 
men järnvägens dåliga ekonomi 
var som vi sett grundlagd flera år tidigare. 

Först ett stycke in på våren 1915 började 
det gå tåg på Möllebanan igen. ÖresundsPosten 
meddelade vid mitten av mars: "Från 
och med den 15 dennes återupptages trafiken 
å Höganäs-Mölle järnväg-genom statens 
järnvägars försorg". Meddelandet berättar 
om tidtabellen, tre tåg i vardera riktningen 
dagligen, och är undertecknat av Trafikdirektionen 
i Malmö. Statens järnvägar trafikerade 
därefter Höganäs-Mölle järnväg 
fram till årsskiftet 1919/20, då banan förstatligades. 
Inlösesumman uppgick till 

360.000 kr och fr o m den 1 januari 1920 var 
Möllebanan en del av Statens järnvägar. 

Bebyggelsen 
Genom att studera koncessionshandlingar 
och fotografier går det att skapa sig en tämligen 
god bild av den ursprungliga bebyggelsen 
vid Höganäs-Mölle järnväg. Denna 
skall presenteras på följande sidor. 
Först några ord om avvikelser i koncessionshandlingarna. 
Vid sidan av smärre justeringar 
av banans sträckning finns det en 
skillnad mellan ritning och utförd verklighet 
som är värd att nämna. Det gäller ett hamnspår 
i Mölle, vilket finns med på den ritning 



"Mölleporten" 1910 med byggnads/oket ÖSJ 12. Foto Peter P Lundh/Höganäs museum. 
Mölleporten var Höganäs-Mölle järnvägs enda bro. Strax utanför Höganäs Nedre bar den 
över Höganäs AB:s smalspår. Bruksspåren, med spårvidden 762 mm, gick från Höganäs 
hamn, som med skeppsmaster skymtar i bakgrunden, ut till stenkolsgruvorna. Totalt omfattade 
smalspårssystemet ca 27 km. 

som fastställde Höganäs-Mölle Jarnvägs 
sträckning i juli 1907. Hamnspåret tänktes 
leda från Mölle station ner till hamnen. I ritningens 
kommentar heter det emellertid att 
banans sträckning fastställts "med undantag 
af hamnspåret". Huruvida det är K Vägoch 
vattenbyggnadsstyrelsen eller järnvägsbolaget 
som funnit spåret överflödigt framgår 
inte. 

Stationernas namnsättning ändras efter 
hand i koncessionshandlingarna. Strandbadens 
station benämndes på ett tidigt stadium 
"Bräcke hållplats". På de bangårdsritningar 
i skala 1/1.000, som signerades av Einar 
Sahlen i januari 1908, har de tre mellanstationernas 
namn ändrats till de senare gällande 
namnen medelst handpåskrift. Strandbadens 
station kallas före ändring "Tjörröds 
station", Nyhamnsläge station för "Nyhamns 
station" och Krapperups station för 
"Lerhamns station". Mölle har från början 
sitt rätta namn. 

Det är på nämnda bangårdsritningar som 
bangårdsskisserna på föregående sidor är baserade. 
Tillsammans med Peter P Lundhs fotografier 
ger de en god bild av bebyggelsen 
vid Höganäs-Mölle järnväg, när denna var 
helt ny. Av bilderna publicerades de som föreställer 
Mölle, Krapperups och Strandbadens 
stationer i Höganäs Tidning den 30 
april 1910, och är således tagna före banans 
invigning. Fotografiet av Nyhamnsläge station 
härrör från invigningsf estligheterna. 

De dominerande arkitektoniska strömningarna 
kring sekelskiftet, såväl de utländska 
riktningar vilka påverkade svensk jugend 

som nationalromantiken, avsatte tydliga 

spår i Höganäs-Mölle järnvägs arkitektur 

och bebyggelseutformning. 

Engelskt inflytande kommer till uttryck i 

de fria, av funktionen bestämda planlösning



arna och i de asymmetriska fasaderna. Speci

ellt hos de tre mellanstationerna är planerna 

informella och har inte den centralaxel som 

var så vanlig hos 1800-talets järnvägsstatio

ner. Några strävanden efter symmetri och 

centralaxel finns inte heller i mellanstationer

nas bangårdars relation till den omgivande 

bebyggelsen. Man kan säga att stationerna 

underkastar sig platsernas förhållanden och 

sätta detta mot 1800-talets strävan att place

ra stationshuset som fondbyggnad i en alle, 

på edelsvärdskt maner. Mellanstationernas 

planering grundar sig till stor del på en arki

tektonisk strävan, men stationernas -lik

som stationssamhällenas -ringa storlek har 

naturligtvis en avgörande roll. 

Mölle station skiljer sig i planeringen från 
mellanstationerna. Stationen placerades i 
slutet av en alle, visserligen inte i rät vinkel 
mot denna, men symmetri och centralaxel 
kan tydligt urskiljas. Detta återfinner vi även 
i själva stationshuset. I högre grad än mellanstationerna 
lades Mölle station som en 
portbyggnad mellan bangård och samhälle. 
Detta understryker att stationen var banans 
viktigaste. Stationshusets placering bakom 
stoppbockarna markerar att ändstationen är 
nådd, badgästen är framme vid resmålet. 

Av art nouveau finns det inte mycket på 
Möllebanans byggnader. Det enda motiv 
man möjligtvis kan återföra på belgiskt/ 
franskt inflytande är "böljorna" i putsmönstringen 
ovan fönstren på de tre mellanstationerna. 
Över huvud är orneringen av 



byggnaderna ·vid Höganäs-Mölle järnväg 
sparsam och fast förankrad i murlivet. Det 
är snarare genom volymer och proportioner 
som byggnaderna talar till betraktaren. 

Inflytandet från Wien är tydligt. Vi återfinner 
en linjär, geometrisk hållning liksom 
välavgränsade fasadfält i lysande gult mot en 
vit bakgrund. De typiska fönstren med kvadratspröjsning 
ovan tvärposten återfinner vi 
också. 

Även när det gäller fasadbehandlingen 

särskiljer sig Mölle station. Färgställningen 

är visserligen densamma som på mellansta

tionerna, men fönsteromfattningarna är an

norlunda. Dessa har begränsats till vita over

stycken. Kring dörrarna har tegelband satts 

in som kontrast mot de i övrigt putsade fasa

derna. Mölle station särskiljer sig även ge

nom att fönstren är helt småspröjsade, vilket 

bidrar till en ,mer nationalromantisk karak

tär. De nationalromantiska stildragen på 

Mölle station anknyter till skånsk/dansk 

byggnadstradition. Gavelproportionerna, 

den spetsiga takvinkeln och takens förhål

lande till fasaderna anknyter tydligt till den 

skånska längans måttförhållanden. Fronte

spisens korsvirkesmönster är ännu ett natio

nalromantiskt drag. 



Anknytningar till lokal byggnadstradition 

finns också på de tre mellanstationerna. Ut

husen med sina liggande småspröjsade föns

ter påminner om skånelängor. 

Bläddrar man i Mats Lindes inspirerande 
bok "Järnvägsstationer i Skåne" kan man 
finna arkitektoniska paralleller till stationshusen 
vid Höganäs-Mölle järnväg. På Löddeköpinge 
station vid Kjeflinge-Barsebäcks 
järnväg (KjBJ), byggd 1907, känner vi igen 
frontespisen med korsvirkesmönster från 
Mölle. Vid Engelholm-Klippans järnväg 
(EKJ), byggd i två omgångar 1902-04 och 
1907, fanns det stationshus som starkt påminde 
om Möllebanans mellanstationer. Både 
KjBJ och EKJ byggdes liksom HMöJ av 
danska entreprenörer, varför man kan tänka 
sig att detta förhållande skulle påverkat arkitekturen. 
Troligtvis är det inte så, eftersom 
den danske entreprenören i Möllebanans 
fall, Frederik Ludvig Lassen, inte svarade 
för stationshusen. Vid Engelholm-Klippans 
järnväg var en dansk entreprenadfirma, Johansen 
& Christian, inblandad enbart vid 
den senare byggfasen 1907. 

Frågan om vem man skall tillskriva Möllebanans 
_arkitektoniska gestaltning är inte helt 
besvarad. Att Einar Sahlen (1870-1928) ritade 
bangårdarna står klart. Han borde följaktligen 
ha påverkat stationernas helhet. 
Sahlen var distriktsingenjör vid södra Vägoch 
vattenbyggnadskontoret 1900-1926. 
Han ägnade sig mest åt vägar, broar, ham
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Arkitektoniska paralleller. Löddeköpinge 
station (överst) vid Kjeflinge-Barsebäcks 
järnväg, 1907. Efter Linde (1975). Skälderhus 
station (nederst) vid Engelholm-Klippans 
järnväg, 1904. Efter foto i privat ägo. 

nar och andra vattenbyggnader samt åt järnvägsundersökningar. 
Att han även skulle ha 
sysslat med husbyggnad finns inte uppgifter 
om. Sahlen undertecknade i Malmö 19081909 
HMöJ:s ritningar vad gäller spår och 
bangårdar. På bangårdsritningarna syns 
även stationshusens och de övriga byggnadernas 
läge och storlek inritade. Studerar 
man dem noga finner man att detaljer som 
plank och takfall schematiserats. 

Det är troligen entreprenören och byggmästaren 
Hjalmar Elgström eller anställda 
vid dennes firma som får tillskrivas Möllebanans 
byggnader. Hjalmar Elgström & Co i 
Höganäs hade egen arkitektverksamhet och 
troligen är Möllebanans byggnader resultat 
av denna. Med tanke på att Mölle stationshus 
inte bara genom sin "högre rang" utan 
även genom flera arkitektoniska detaljer 
skiljer sig från mellanstationerna, kan man 
tänka sig att fler än en arkitekt varit involverade. 
Beträffande järnvägens banvaktsstugor 
har dessa fler drag, t ex fönster och gaveldekorationer, 
som påminner om mellanstationerna 
än om Mölle station. 

Om ovanstående resonemang stämmer 
måste Hjalmar Elgström & Co ses som talangfulla 
byggare, även om utländska strömningar 
säkert nådde dem först i andra och 
tredje hand. 

* 
Möllebanans byggnader håller en hög arkitektonisk 
klass för att ha utförts av en enskild 
järnväg med usel ekonomi. Av stationshusen 
är Mölle och Krapperup idag bevarade 
i huvudsakligen ursprungligt skick och måste 
ses som kulturhistoriskt värdefulla, även om 
de i juridisk mening inte är kulturminnesmärkta. 
Stationen i Mölle vårdas av en byförening 
som bl a ordnar utställningar i den 
gamla väntsalen. Stationen i Krapperup äg~ 
fortfarande av SJ och används som semesterstuga 
för SJ-anställda. Den tillhör de 130 
järnvägsbyggnader som finns på Riksantikvarieämbetets 
lista över skyddsvärda järnvägsbyggnader. 
1 



1) Jfr Björn Linns artikel "Skyddade järnvägsstationer" 
i Spår 1987. 

Nyhamnsläge från luften 
1935. Foto i Sveriges Järnvägsmuseum. 

Krapperup station på 1920talet. 
Foto i Sveriges Järnvägsmuseum. 

Tre tåg på Mölle station 
1911. I mitten SJ VKBa2 
481, f d Göteborg-Hallands 
Järnväg och av Västkustbanornas 
standard 1 'Btyp. 
Foto i Sveriges Järnvägsmuseum. 

Bernt Forsberg och Olle Palm 

UGJ Stortankar 

Sveriges största tanklokomotiv 

Vid Uppsala-Gäfle Järnvägar hade godstrafiken 
under de första åren på 1910-talet 
fått allt större dimensioner. De befintliga loken 
befanns vara alltför svaga för de allt 
tyngre tågen. 

Den 3 augusti 1914 lämnar maskiningenjör 
Collberg en skrivelse till UGJ vd B Hagberg, 
i vilken. han påtalar den vid järnvägen 
rådande bristen på godstågslok. Visserligen 
fanns vid banan under denna tid 13 godstågslok 
av skilda typer, de sex Cl-tankloken 
littera E, tenderloken nr 13 och 16 samt 
kompoundloken nr 17-21. De senare loken 
var emellertid hårt engagerade i persontågstrafiken 
på Ockelbobanan och på UGJ bibanor, 
varför de inte så lätt kunde frigöras för 
godstrafiken på huvudbanan. H-loken nr 20 
och 21 var dessutom för svaga för de tunga 
godstågen. 

I de diskussioner som nu följde stod det 
från början klart att man önskade sig ett 
större tanklok. Från början hade man tänkt 
sig ett yttercylindrat lok med max 60 ton adhesionsvikt, 
ångtrycket 12 kg/cm2 och en 
största hastighet på 65 km/tim. 

Vd B Hagberg vände sig till överdirektören 
vid SJ, Axel Ax:son Leijonhufvud, för 



att få råd. I sitt svar till Hagberg, daterat den 
8.11.1914, bifogar Leijonhufvud en ritning 
på SJ:s vid denna tidpunkt nyaste lok, Jloket, 
om vilket han visserligen påpekar att 
det var alldeles för lätt för den tunga tjänst 
som det tänkta loket skulle få vid UGJ. Jloket 
skulle emellertid kunna stå som förebild 
till en förstorad version. 

Resultatet av diskussionerna blev att UGJ 
infordrade anbud från Nydqvist & Holm, 
Motala Verkstad och Vagn-och Maskinfabriken 
på två !Dl-kopplade tanklok med tvillingmaskineri, 
inneliggande cylindrar, yttre 
motvevar för slidrörelsen samt med stora 
förråd. 

I leveransanbudet från Nydqvist & Holm 
ingick som alternativ ett lok med axelanordningen 
ID2, vilket senare kompletterades till 
den sällsamma axelanordningen 2D ! 

Så småningom kommer inköpsförhandlingar 
i gång och Motala Verkstad kom att 
bli motpart. I början av år 1915 lyckades 
UGJ pressa Motala till ett pris på 62.000:per 
lok, under förutsättning att tre lok beställdes. 
UGJ skrev på kontraktet till detta 
pris, då man ansåg sig ha gjort en mycket bra 
affär. 

Den 17 februari 1915 bekräftar Motala beställningen, 
med leverans av två lok före den 
31.12.1915 och det tredje loket före den 
1.6.1916. I juni 1915 meddelar Motala i brev 
till UGJ att man inte kan leverera loken med 
kopparfyr boxar, vilket var kontrakterat, utan 
måste förse dem med stålfyr boxar. Den 
på grund av världskriget rådande kopparbristen 
uppgavs vara skälet. 

Samtliga tre lok levererades kontraktsenligt 
och togs omgående i bruk av UGJ. 

De tre loken kom att gå till den svenska 
lokhistorien som Sveriges genom tiderna 
största tanklok. Några andra privatbanor 
kom senare att anskaffa stora tanklok, vilka 
lok visserligen besatt större dragkraft än 
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Uppsala-Gäfle Järnvägars tank/ok titt I nr 27. Leveransfoto från Motala Verkstad år 1916. 

UGJ-loken, men rent dimensionsmässigt 



överträffade inte dessa lok Stortankarna. 

Loken littererades hos UGJ till littera I 
med numren 27-29. De fick ett mycket gott 
mottagande av personalen, vilka omgående 
döpte dem till "Stortankar". 

Loken var "urstarka", de hade ett högt 
och modernt pannläge, sluten rymlig hytt 
och långa sidotankar, vilka var ned vinklade i 
framänden för att inte skymma sikten för 
lokpersonalen. Vid leveransen var loken utrustade 
med speciella överhettarspjäll, vilka 
påverkades av en ångcylinder, placerad på 
rökskåpets högra sida. Vidare fanns en s k 
pyrometer för kontroll av ångtemperaturen 
hos den överhettade ångan. Temperaturinstrument 
fanns i hytten. Båda dessa anordningar 
togs senare ned av SJ. 

Loken var försedda med en speciell luftvägsventil, 
ens k "Garbekran", för förbindning 
av cylindrarnas båda sidor vid rullning 
med stängd regulator. Garbekranen manövrerades 
med en hävarm placerad på omkastningsskruvens 
stativ. Garbekranar var inte 
särskilt vanliga, de fanns -förutom på en 
del enskilda järnvägars lok -endast på SJ:s 
F-lok (högtryckscylindrarna). Ga/Gb-och 
Sb-loken. 

En nackdel hos loken, vilken senare skulle 
komma att ge dem deras legendariska öknamn, 
var att de var mycket svåra att smörja 
ut. Lokeldaren fick krypa in under sidotankarna 
för att komma åt den inneliggande rörelsen. 
Efter en sådan manöver kom mången 
lokeldare ut igen, ordentligt nedsmutsad och 
oljig. 

Under 1930-talet uppmärksammade författaren 
Lubbe Nordström i sin bok "LortSverige" 
vissa mindre renliga förhållanden i 
landet. Boken och författaren väckte ett 
enormt uppseende under denna tid. Något 
kvickhuvud, tydligen med smörjningserfarenheter 
från loken, döpte dem i sin förtvivlan 
till "Lubbe", vilket öknamn de därefter 
kom att få bära under hela sin aktiva tid. 

Loken var synnerligen ändamålsenliga, inte 
bara som godstågslok med utomordentlig 
dragförmåga, de kunde också med fördel användas 
i persontåg. Med sin långa hjulbas 
och sina 1400 mm drivhjul kunde de prestera 
relativt höga hastigheter utan att de gick illa 
på spåret. 



UGJ satte t ex sommartid med fördel in Iloken 
i de tunga lokaltågen på FuruvikÄlvkarleö, 
i vilka tåg de även var bättre än 
fyrlingarna. Lokförare Oscar Forsberg 

UGJ Stortank nr 28 vid Uppsala lokstall den 10.9.1933. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Gävle, vilken många gånger under 1940-talet 
körde loken i persontågen 2558-427 på 
Ostkustbanan, har berättat att loken gick lika 
bra med ett persontåg i 75-80 km/tim 
som i maklig godstågsfart. Vad som möjligen 
kunde förloras i tid ute på linjen vanns 
tillbaka genom snabba accelerationer. 

Flera äldre uqJ:are har berättat om ett 
cirkuståg, som någon gång under senare 
1920-talet kördes från Gävle till Uppsala. 
Cirkusen, vilken var Cirkus Strassburger, 
hade lastat ett långt tåg med tunga cirkusvagnar, 
elefanter, kameler, lejonburar och 
allt vad som på den tiden hörde till en storcirkus. 
Tåget drogs från Gävle av en Stortank, 
i 10 promille-stigningen från Gävle S 
mot Järvsta hade man påskjutning, men därefter 
drog Stortanken ensam tåget till Uppsala, 
där Stortanken avlöstes av två kopplade 
B-lok, vilka hade fullt. upp med svårigheter 
att dra igång det tunga cirkuståget. Triumfen 
för UGJ-personalen var stor! 

Vid införandet av Knorrbromsen på UGJ 
år 1925 försågs loken med luftpump och huvudbehållare. 
Huvudbehållarna placerades 
på vardera sidan i mellanrummet mellan 
löphjul och första drivaxel. Placeringen störde 
ej lokets estetiska utseende. Luftpumpen 
däremot orsakade problem. Sidotankarna 
gick ända fram till rökskåpsgaveln och under 
sidotankarna fanns ingen plats. Problemet 
löstes med att ett vinkeljärnsstativ sattes upp 
framför höger sidotanksgavel och luftpumpen 
placerades på detsamma. Luftpumpsplaceringen 
var inte vacker. Pumpen kom vidare 
att sitta tämligen oskyddad för väder och 
vind, varför det ibland under vintertid kunde 
uppstå problem med isbildning i kondensbehållaren. 

Ystad-Eslövs Järnväg, vilka år 1919 anskaffade 
två större tanklok från Falun, fick 
samma problem vid införandet av Knorrbromsen, 
men YEJ löste problemet med att 
korta av vänster sidotank cirka en meter. 
YEJ tanklok, senare SJ litt N3, fick därigenom 
ett osymmetriskt utseende. 



När UGJ tillsammans med 0KB förstatligades 
i augusti 1933, inlittererades I-loken i 
SJ:s på den tiden rådande s k signaturlitterasystem 
till litt OKe med numren 1519-1521. 
Loken gick dock kvar med originalskyltar 
ända fram till våren 1934, då de erhöll sina 
nya skyltar med SJ-nummer. 

I slutet av år 1934 såldes 28:an (SJ nr 1520) 
till Helsingborg-Hässleholms Järnväg, 
HHJ, där det fick numret HHJ 32. HHJ lät 

Lok OKe nr 1519, försett med Norrlandsplog för tjänst på Storlienbanan. Persontåg på Östersund 
C den 20.4.1936. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

omgående ombalansera loket till ett lägre 
axeltryck, vilket reducerade lokets dragkraft 
något. Nr 1520 kom under hela sin återstående 
tid att gå med detta lägre axeltryck. 

Nr 1519 och 1521 gick kvar på f d UGJ 
några år, varefter de flyttades över till 13 
maskinsektionen i Östersund, där de kom att 
framföra såväl person-som godståg på Storlienbanan. 

Ar 1935 ombyggdes 1519 och 1521 med 
bl a nya vevstakar och ändrade vattentankar, 
ett centralt vattenintag påbyggdes framför 
årrgdomen, vilket ytterligare försämrade 
lokens rena och vackra originalutseende. 
Under krigsåren försågs loken med vedeldning. 
Skorstenarna byggdes om och bakre 
buffertbalken flyttades ut ca en meter för att 
ge plats för en ordentlig vedhäck. 

I början av 1940-talet omplacerades 1519 
och 1521 till 10 maskinsektionen i Malmö, 
där de återförenades med systerloket nr 
1520. Efter ett par år i Skåne, med tjänst på 
Ystadsbanan och i bettrafiken, sändes loken 
åter norrut, nu var åter alla tre loken i sällskap. 

SJ slopade år 1943 det förut omtalade signaturlitterasystemet, 
vilket för övrigt för alla 
UGJ-lok hade varit missvisande, UGJ-loken 
hade ju aldrig tillhört 0KB. Det nya litterat 
kom att bli N2. 

Ar 1945 återfinnes nr 1519 i Långsele, 
medan 1520 och 1521 var tillbaka i Gävle. 
1519 drog godståg på linjen Långsele-Härnösand, 
loket var nu åter koleldat. Att loken 
blev konstruerade med kolförråd i minsta laget 
blir nu omvittnat av lokföraren Axel 



Lindberg i Gävle, vilken vid ett tillfälle blev 
stående med ett tungt godståg strax före Sollefteå, 
utan ånga på grund av kolbrist. Även 
denna gång hade tåget fått dragas vidare 
med två kopplade B-lok. 

Loken 1520 och 1521 trafikerade under 
den senare delen av 1940-talet linjerna 
Hudiksvall-Ljusdal och HudiksvallSundsvall. 
I augusti 1945 var 1520 fortfarande 
vedeldat. Lokförare Uno Malmström i 
Malmö, vilken under denna tid var stationerad 
i Sundsvall, har i sina anteckningar uppgifter 
om att han körde 1520 den 14.8.1945 i 
lokalgodståg 8261 Sundsvall-Hudiksvall 
med vedtagning i Gnarp. 

Både 1520 och 1521 återfinnes i Malm

Nöjd verkstadspersonal 
framför det nyreviderade 
tank/oket titt OKe nr 1521 
vid CV Örebro den 28 september 
1938. Foto U Malmström. 

Stortank nr 27, (N2 1519) på 
Vis/anda skrotplats i väntan 
på förintelsen. Foto den 

17.5. 78 av B Forsberg. 

N2 nr 1521 -Stortank nr 
29 -deponerad av Sveriges 
Järnvägsmuseum till Motala 
Kommun. Bilden visar loket 
på sin nuvarande uppställningsplats, 
Motala Kanalpark. 
Foto L O Karlsson. 

ströms anteckningar från våren 1946, då bl a 
1520 gick i en del extratåg, bl a det s k "travtåget" 
mellan Sundsvall C och Bergsåker, 
där en känd travbana är belägen. Malmström 
har även dokumenterat kolåtgången 
för loken. Normal kolåtgång för en Stortank 
i godståg Sundsvall-Hudiksvall, en sträcka 
på 88 km, med uppehåll och växling på samtliga 
mellanstationer ligger på 1500-2000 kg. 
Tågen var normalt på mellan 40 och 50 axlar 
och en vagnvikt på 300-400 ton. B-eller Elok 
i dessa tåg drog ca 2500 kg kol som jämförelse. 



Under tiden i Hudiksvall kördes loken regelbundet 
ungefär en gång i månaden ned till 
Gävle för pannspolning och underhåll. Loken 
insattes då i persontågen 427-2558, vilka 
tåg normalt drogs av A-lok. Tågen var sällan 
försenade när de var förspända med en Stortank, 
vilket visar att lokets största tillåtna 
hastighet, 70 km/tim, var i lägsta laget. Förarna 
kände Stortankarna på gången och 
pressade säkert upp dem till högre farter när 
banans läge så medgav. 

Efter Ostkustbanans elektrifiering i början 
av 1950-talet, då ånglokstjänsten försvann i 
Gävle, kom 1519 och 1521 att bli stationerade 
i Bollnäs, där de drog timmertåg på linjen 
Kilafors---:-Söderhamn. Bollnäsförarna tyckte 
om loken, men hade enligt utsago vissa 
problem med Garbekranens manövrering, 
eftersom de inte kände till den från andra 
lok. 

Lok nr 1520 var en kort tid i slutet av 
1940-talet placerat i Stockholmsområdet, 
troligen i Sundbyberg, eftersom loket huvudsakligen 
tjänstgjorde på f d SWB samt i soptågen 
Tomteboda-Lövsta. Lok nr 1520 
kom tillbaka till Gävle 1948, då nr 1519 försvann 
från denna lokstation till okända uppgifter. 

De tre loken tjänstgjorde sporadiskt fram 
till i slutet på 1950-talet, då de konserverades 
och ställdes upp som beredskapslok. Sista 
Stortank i tjänst var den första, nr 1519, vilken 
tjänstgjorde som växlingslok i Krylbo år 
1960. 

Inget av loken kom ut till provkörning efter 
1960, de stod kvar i beredskap. Slopningsbeslut 
kom år 1970, men inget hände 
förrän år 1973, då nr 1520 drogs till Kalmar 
Verkstad och skrotades. 

Nr 1519 drogs till Vislanda år 1975. På 
grund av de under denna tid konstaterade 
riskerna med hantering av asbestmaterial, 
blev loket stående på skrotningsplatsen i Vislanda 
i fyra år, innan det slutligen på våren 
1979 gick till skärbrännarna. 

Stortank nr 29 -SJ nr 1521 -har emellertid 
räddats till eftervärlden, då loket år 
1971 tilldelades Sveriges Järnvägsmuseum. 
Loket är deponerat till Motala Kommun, vilka 
har låtit ställa upp det i Motala Kanalpark, 
där det påminner om en svunnen lokomotivbyggarepok 



hos AB Motala Verkstad. 

Den sista Stortanken är emellertid väl bevarad, 
den har panna och hjulringar i relativt 
gott behåll och kan kanske i en framtid åter 
få visa sin styrka i ett motlut, varför inte med 
ett godståg på gamla hemmabanan förbi 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

UGJ, Litt I nr 27-29 

Huvuddata: 
Tvillinglok, överhettning, 
axelanordning 1 D 1 

Tillverkningsnummer, Motala 562, 563, 564 
Anskaffningskostnad 62.000:

Cylinderdiameter 550mm 
Slaglängd 640mm 
Drivhjulsdiameter 1400mm 
Löphjulsdiameter 800mm 
Hjulbas, total 9750mm 
Hjulbas, fast 3200mm 
Vikt i tjänst 85 ton 
Adhesionsvikt 60ton 
Rostyta 2,63 m2 
Eldyta invändig 
Överhettningsyta 38,5 m2 
Antal tuber 131 +21 
Tubdiameter 44mm 
Ångtryck 12 kg/cm2 
Dragkraft 10.800 kg 
Största tillåten hastighet 70 km/tim 
Max hjultryck 7750 kg 
Kolförråd 4100 kg 
Vattenförråd 10,0 m3 

Erik Sundström 

Vad hände vid 
Sveriges Järnvägar år 1887-1888? 

Åren var liksom de föregående svåra för gruvorna 
och järnhanteringen. I Bergslagen lades 
många små bruk ned, enda ljuspunkten 
var att Degerfors bruk åter var igång efter att 
ha stått stilla några år efter en förödande 
brand, men nu kallades det Strömsnäs järnverk. 
De höga förväntningarna på gruvorna i 
Norrbotten förbyttes i misstro. 

Staten satsade kraftigt på Norrlands 
jordbruk, som skulle hjälpas genom utdikning 
av myrar och frostlänta marker. 



Skogsindustrin hade bättre tider. Sågverken 
gick bra, cellulosafabrikerna hade trampat 
ur barnskorna och många av de nedlagda 
järnbruken ersattes av träsliperier som utnyttjade 
brukens skogar. 

Skåne hade gyllene tider, betsockerindustrin 
blomstrade och byggdes ut och cementindustrin 
började komma i gång. 

Malmbanan 
Det engelska bolaget med det ståtliga namnet 
"North of Europe Railway", eller Sveriges & 
Norges järnväg som det stod på lok och vagnar, 
skulle bygga banan från Luleå till Victoriahamn 
men koncentrerade sig helt på att nå 
fram till Gellivare för att kunna börja få 
fraktinkomster. Den 16 december 1887 nådde 
rälsläggningen och det första loket ända 
fram, men banan var ändå långt ifrån klar. 
Pengarna började att ta slut, broarna var bara 
färdiga fram till Gullträsk. 
Man hade missbedömt byggkostnaderna 
totalt av okunskap om klimatet och de loka

la förhållandena. Slipers hade man räknat 
med att köpa lokalt från traktens bönder 
som man brukade göra i södra Sverige, men 
här fanns inga bönder och inte tillräckligt 
stora träd, så man hade fått importera dem 
från Riga. På sista sträckan mot Gellivare 
hade man fått lägga in kluvna telegrafstolpar 
som slipers och räls man rivit upp från sidospår 
på stationer närmare Luleå. Då protesterade 
inspektörerna, liksom mot de provisoriska 
trummor av trä som ledde många bäckar 
under banvallen. 

Den rullande materielen var enastående 
gedigen och hade i stora mängder kommit 
från de engelska tillverkarna under året. Lok 
och vagnar levererades isärtagna per båt till 
Svartön, där en monteringsverkstad fanns. 
Under 1887 hade man monterat tio stora åttakopplade 
malmtågslok, och under 1888 ytterligare 
sex av en typ vars like bara fanns i 
Spanien. Dessa lok hade ungefär samma dimensioner 
som de lok Oxelösund-FlenWestmanlands 
järnväg anskaffade långt senare 
år 1903. Man hade vidare ställt i 
ordning 74 treaxliga malmvagnar av en ny 
typ med trattformig korg och bottentömning. 
Vagnarna var beräknade för 25 ton 
last, men det visade sig snart att det var bara 
plats för drygt 18 ton malm, så man fick höja 
korgen en bit. Vagnarna var liksom loken 



utrustade med den stora nyheten, Westinghouse 
tryckluftbroms. Ytterligare 301 malmvagnar 
anlände och monterades under 1888, 
däribland en som hade visats på en industri

Generalstaben med prins Carl inspekterar Gellivarebanan 1117 1888. Salongsvagnen med 
ädelträpanel fick snart plåtklädsel för att bli tätare, användes av SJ som inspektionsvagn till 
1929, därefter som tjänstevagn vid Hagalund till 1931 då den såldes som sommarstuga. Den 
har numera tagits tillvara av Malmbanans Vänner. 

utställning i Paris. De sista 50 vagnarna hann 
få högre korg redan hos tillverkaren. Även 
om man hoppades på att tryckluftbromsen 
skulle fungera hade vagnarna också skruvbroms, 
och för säkerhets skull hade man 
köpt .sex tunga treaxliga konduktörsvagnar 
med vagnskorg av stålplåt vilka var barlastade 
med tackjärn för att de skulle kunna 
bromsa ett malmtåg. På långsidorna hade de 
burspråk med fönster för att tågbefälhavaren 
skulle kunna spana längs tåget efter 
varmgångar och rykande bromsar. 

Till sist gick ändå det första malmtåget 
från Gellivare till Luleå den 12 mars 1888 
med inte mindre än 40 vagnar, draget av två 
stora malmtågslok. De ekonomiska problemen 
berodde på att Mr Wilkinson -vilken 
skulle finansiera banan genom att ge ut obligationer 
-nu hade sålt så många att vissa 
köpare i England och Holland började tvivla 
på att banan någonsin skulle komma att förränta 
en så stor skuld. Därför fanns på de 
stora loken mässingsskyltar vilka påpekade 
att de var tillverkarens, Sharp Stewart & Co, 
egendom tills banan betalt dem, och 200 av 
malmvagnarna tillhörde ett konsortium av 
obligationsinnehavare i Rotterdam. 

Man hade dessutom anskaffat en spårgående 
ångkranvagn för tio tons lyftkran och 
en ångdriven pålkran för brobyggena. 

Sveriges vid denna tid största bro byggdes 1888 över Ängermanälven vid Forsmo. Den ersattes 
1912 av en ny bro med fackverksbågar för att axeltrycket på banan skulle kunna höjas. Fotografierna 
i artikeln kommer från Sveriges Järnvägsmuseums arkiv. 

Eftersom Wilkinson sålt obligationerna 
med stora rabatter hade bolaget ändå inte 
fått in så mycket pengar som var väntat, vilket 
även påverkade ekonomin. 

Statens järnvägsbyggnader 
Byggandet av Norra Stambanan hade saktat 



av. Vid Sollefteå gjordes hamnen vid Djupön 
färdig med godsmagasin och en andra 
brygga. Fortsättningen norrut lät man utgå 
från Långsele för att få enklare passager 
över älvarna, men broarna över Fax.älven vid 
Långsele -i tre spann varav det längsta var 
60 m -och över Ångermanälven vid Forsmo 
-i fem spann varav ett spann på 76 m 
-blev de största brobyggena hittills i landet. 
Under år 1887 nådde banan inte längre 
än de ytterligare två milen till Se'lsjön. Dessutom 
var det inte klart om banan skulle fortsätta 
över Gideå eller Björna~ men under 
1888 fortsatte ändå arbetet mot Anundsjö. 
Av de tre norrländska timmerbanor som 
förstatligades 1885 för att bli tvärbanor till 
stambanan var Söderhamnsbanan helt färdig, 
breddad och förlängd till Kilafors. Under 
1887 såldes fem personvagnar från den 
banan till Borås-Herrljunga järnväg som 
hade samma ovanliga spårvidd, 4 engelska 
fot = 1219 mm eller 4,1 svenska fot= 1217 
mm, beroende på vilken måttstock man använde. 
Sundsvallsbanan hade breddats ända till 
Torpshammar, men sidobanan MatforsVattjom 
var fortfarande smalspårig. Den 
trafikerades ännu av SJ med en mängd kvarvarande 
smalspårsmateriel för en spårvidd 
av 3,5 engelska fot = 1067 mm, i väntan på 
att Matfors pappersbruk skulle överta banan, 
vilket skedde först 1890. 
Hudiksvallsbanan var under ombyggnad, 
och under 1887 blev normalspåret klart från 
Ljusdal till Delsbo. Vid Hybo station byggdes 
ett stort timmeruppfordringsverk som 
kunde lasta över flottat virke från Ljusnan 
till järnväg för transport till Hudiksvall. Det 
ersatte det ångdrivna uppfordringsverk som 
Claes Adelsköld för ett honorar av "1000 utmärkta 
havannacigarrer" hade konstruerat, 
och som sedan 1860 hade lyft mer än 7 miljoner 
stockar från en kanal med anslutning till 

Ljusnan till en 27 m högre belägen timrad 
flottränna vilken ledde till sjön Gryttjen och 
vidare ned till Dellen. Resten av banan fram 
till Hudiksvall blev klar 1888. 

Av Söderhamnsbanans materiel sparades 
tre lok för ombyggnad till normalspår, vilket 
skedde 1888 vid SJ verkstad i Bollnäs. 

Godstågsloken litt Kc, vilka hade byggts 
för banor i Norrland med lågt axeltryck, 
kom 1888 i sin femte variant Kc5, där man 
gick ifrån de experiment som gjorts med 
Almgrens panna med inmurade sidor på 



eldstaden, och valde en helt normal panna 
med rund topp. 

Bergslagen 
Bergslagsbanan byggde 1887 ett hamnspår 
vid lastplatsen Skäret för att Stjernfors bruk, 
som bedrev båttrafik på sjön Ljusnarn, skulle 
kunna ta emot malm och tackjärn vilket 
kom med järnväg från Bredsjö och Hjulsjö, 
och för att lasta ut Bessemerstål. Under 1888 
förbereddes en anslutning av Svartälvsbanan 
i Grythyttan och BJ:s station byggdes ut med 
fler spår och plattformar. 
Nora-Karlskoga järnväg bytte ut den stora 
träbron över Timsälven vid Bofors mot en 
fackverksbro av stål med underhängande bågar, 
byggd av Motala Verkstad. Den gamla 
planen att bygga en bibana mot Järnboås, 
som skjutits på framtiden av kostnadsskäl, 
blev på nytt aktuell då NKJ, som 1885 övertagit 
sin bankruttmässiga smalspåriga konkurrent 
Wikern-Möckelns järnväg och fört 
över denna trafik med Stribergs malm till 
NKJ normalspår, nu hade ett överflöd av 
smalspårsmateriel. NKJ valde nu den billigare 
lösningen att bygga ut smalspåret norrut 
från Striberg via Järnboås till Grängen. Till 
denna bandel behövde 1887 bara köpas ett 
lok, som märktes SGJ 4 och var det första 
"riktiga" tankloket i Sverige med axelanordning 
1 C efter två mera improviserade 
ombyggnader. Efter att ha använts för banbygget 
blev nästan alla gamla smalspårsvagnarna 
ombyggda med centralkoppel med hake 
i stället för ögla, och fick gummifjädrarna 
bytta mot stålfjädrar vid lagerboxar och 
draginrättning. 
Striberg-Grängens järnväg som betjäna

Loket 1emtland var av 1860talstyp, 
men byggt så sent 
som 1879 av Beyer Peacock. 
Det tillhörde SJB (Statens 
Jernvägsbyggnader) med nr 
6 och användes på bilden 
vid banbygget HudiksvallLjusdal. 
Det inregistrerades 
1896 bland SJ övriga ånglok 
som titt A nr 510, men skrotades 
redan 1898. Syster/oket 
Thor finns på Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Halmstad--Bolmens Järnväg 
skaffade "vagnlokomotivet" 



Lärkan för lätta tåg, 
en tidig föregångare till rälsbussar. 

de gruvfälten i Timansberg och Järnboås 
nådde fram till en hamn vid sjön Grängen, 
där båttrafik från Hjulsjö och Bredsjö anslöt. 
Däremot blev det ingen anslutning till 
Klacka-Lerbergs gruvor, vilka fortsatte att 
sända sin malm sjövägen till Hammarby 
bruk vid Norasjön, trots att man lade stationen 
Klacka-Lerberg en bra bit utanför byn 
för att lättare kunna dra ett spår till gruvorna. 
Lindesby hytta och Petersfors bruk fick 
sidobanor, men det senare gick i konkurs så 
att dess spår blev oanvänt. 

Ockelboverkens bana Vintjärn-Jädraås 
rustades upp inför de nya trafikuppgifter 
som väntade när de fått ny ägare, vilken förlängde 
banan västerut till Lingheds sågverk 
för att kunna använda den för timmertrafik i 
stället för malm. Broar förstärktes och timmerlastplatser 
byggdes vid flottlederna. Från 
Atlas köptes femtio nya timmervagnar och 
tre lok. 

Göteborgs hamn höll på att få en konkurrent, 
då koncession beviljades för en normalspårig 
bana från Sikhalls hamn vid Gälleudde 
i Vänern över Frändefors till Lysekil. 
Man hoppades på att gods från hamnarna i 
Otterbäcken och Kristinehamn samt industrierna 
i Skaraborg skulle söka sig till exporthamn 
denna väg, men genom de kärva 
tiderna blev planerna inte förverkligade. 
Koncessionen förföll redan 1888. 

Ett visst samband med detta projekt hade 

Svartälvsbanan, som nu var under byggnad 
från Karlsdal mot Grythyttan och en gång 
hade varit tänkt som en bit av en förlängning 
av NKJ till Vansbro. I stället hade koncession 
beviljats för en bana från Vansbro till 
Persberg, med anknytning till den befintliga 
Östra Värmlands järnväg som ledde till hamnen 
i Kristinehamn. Persbergs station flyttades 
från gruvområdet till det läge där den 
nya banan skulle utgå. Den nya banan 
Mora-Vänerns järnväg, beställde omgående 
10 lok och 300 virkesvagnar, en mycket 
stor order för sin tid. 

Västkustbanan 
Den sista biten av Västkustbanan, årtiondets 



mest ambitiösa projekt, fullbordades genom 
att Göteborg-Hallands järnväg öppnades 
1888-09-01 från Varberg till Göteborg B:s efter 
två månaders försening till följd av att 
banvallen hade rasat ned i Sagsjön vid Kållered. 
Fem banor, Malmö-Billesholm, Landskrona-
Engelholm, Skåne-Halland, Mellersta 
Halland och Göteborg-Halland, hade 
beslutat samarbeta för att ordna en stambaneliknande 
trafik från Göteborg till Helsingborg 
och Malmö, med genomgående 
vagnar av högsta kvalitet och med förbindelser 
via tågfärja till Helsing0r och via Bergslags-
och Dalslandsbanan till Norge. 
Med tanke på denna trafik hade Dalslandsbanan 
1887 anskaffat Sveriges första 
boggisovvagn, byggd av Skabo i Norge. Banorna 
mellan Helsingborg och Göteborg hade 
från Kockums beställt en mängd luxuösa 
boggi'vagnar, där första och andra klass kunde 
användas som sovvagnar. Vagnarna hade 
vakuumbroms från Gebr Körting och elektriskt 
ljus från batteri i resgodsvagnen. 

Banor i Sydsverige 
De smalspåriga banorna i Blekinge fortsatte 
att byggas ut. Nu var Västra Blekinge järnväg 
under arbete med sträckningen Karlshamn-
Ronneby-Karlskrona, liksom även 
den västliga utlöparen av smalspårsnätet, 
Halmstad-Bolmens järnväg. Ett anmärkningsvärt 
fordon på HBJ var det lilla "vagn

lokomotivet" Lärkan, avsett för billiga och 
snabba förbindelser när trafiken var för liten 
för att motivera ett helt tåg. 

Helsingborg-Hessleholms järnväg gjorde 
ett halvhjärtat försök att få genomgångstrafik 
på sidobanan Bjuv-Billesholm genom 
att lägga in ett anslutningsspår till stationen 
Billesholms grufva, vilken användes av både 
Malmö-Billesholm och Landskrona-Engelholms 
järnvägar. Eftersom stationerna låg 
i olika väderstreck och det var brist på utrymme 
blev det två spårstumpar i vinkel och 
en vändskiva emellan. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens 
inspektör klagade dessutom 
på att hela sidobanan var i dåligt skick med 
nästan uteslutande skadade skenor. 

Gärds Härads järnväg fick också en åthutning 
av inspektörerna för att den initiativrika 
stinsen i Degerberga hade kommit på att i 
dåligt väder låta ångvagnens passagerare stiga 
på inne i godsskjulet som om det vore en 



banhall. Från Maltesholm byggdes en smalspårig 
bana till kalkbrottet. 

Höör-Hörby järnväg som hade börjat 
trafikera banan Hörby-Tollarp byggde om 
ena stallplatsen i Hörby lokstall till provisorisk 
vagnverkstad och flyttade ångloken till 
Tollarp, där en ny större verkstad byggdes i 
samarbete med Gärdsbanan som ett första 
steg mot bildandet av Östra Skånes järnvägar. 

Halmstad-Nässjö järnvägar, vilka till 

följd av Mr Wilkinson's obligationssvindel 

hade varit paralyserade av dålig och otill

räcklig rullande materiel, togs om hand av 

Stockholms Enskilda Bank och började nu 

en stor upprustning med nya vagnar och lok 

från Atlas och utbyte av sju gamla träbroar 

mot stålbalkar. 

Smalspåret fortsatte att breda ut sig över 

Götalands slättbygder. Skara-Kinnekulle

Wenerns järnväg öppnades från Skara vid 

Götene till Hönssäters hamn vid Vänern, och 

den lilla idyllen Wadstena-Fogelsta blev en 

riktigt aktningsvärd bana genom öppnandet 

av Wadstena-Ödeshög. 

Efter skånskt föredöme byggde Ljung

grens i Kristianstad en boggiångvagn till 

Uppsala-Länna järnväg. 

Torgny Svensson 

Malm vagnshistoria 

Det är 1988 jämnt ett hundra år sedan det 



första malmtåget gick på Malmbanan. Det 
firas under hela 1988 med många olika festligheter 
från Luleå till Narvik. Torgny 
Svensson har skrivit om malmvagnarnas historia, 
främst ur trafikhistorisk synpunkt, 
bland annat om hur fördelningen vagnar 
mellan LKAB/NSB och SJ varierat mellan 
åren. 

Det var fotografen Forsell i Kiruna som tog 
bilden av malmtåget på gång över Sjöspåret 
mellan gruvan och malmbangården i Kiruna. 
När han framkallat och kopierat bilden tyckte 
han att han med kameran fångat något 
nästan overkligt: ett radband med många 
svarta kulor sakta flyttade av en osynlig 
hand. Och visst hade han rätt. Den som från 
en plats vid sjöstranden utanför vågkuren 
såg ett vagnsätt komma inglidande för att 
vägas kunde lätt få samma intryck. En solig 
c).Ugustidag kunde man också se raden av 
vagnar, lastade med Kirunavaaras "svarta 
guld", spegla sig i Luossajärvis blanka, lugna 
yta. En ännu overkligare syn var spegelbilden 
med alla vagnar upp-och nedvända, 
liksom för att tömma sin värdefulla last i 
sjön. 

Engelsmännen, som påbörjade byggandet 
av Ofotenbanan år 1884, insåg att transport 
av tung järnmalm skulle kräva robusta vagnar 
med stor bärighet. Man visste med sig att 
den järnväg man byggde inte var alltför 
stark. Räler med en vikt av knappt 28 kg/m 
och övrig underbyggnad av samma klass 
gjorde att lasten måste fördelas på fler axlar 
än två. I England tog man fram en treaxlig 
vagn med bottentömning och en lastförmåga 
av 25 ton. Den fick en egenvikt av 11 ton vilket 
ger en bruttovikt av 36 ton och ett axeltryck 
av 12 ton. Vagntypen började levereras 
till Sveriges & Norges Järnväg, SNJ, 1886 
och 1887. De första lossades från fartyget 
Juana Nancy i Luleå hamn. 375 vagnar var 
beställda. Under tillverkningens gång fann 
man dock att vagnskorgarna var alltför 
smått tilltagna. Mot beräknade 25 ton kunde 
man endast lasta 18,5 ton. Ett antal av de senast 
levererade vagnarna fick ändrat utförande 
av korgen, som nu skulle ge 25 ton bärighet. 
De redan bekomna vagnarna försågs 
med påbyggnad till samma rymd. Vagnarna 
var annars av hög klass, bland annat försedda 
med tryckluftsbroms, som var en nyhet 
för Sverige. De presenterades på en världsutställning 
i Paris och väckte en del uppmärksamhet. 



SNJ, som led av ständig penningbrist, 
kunde inte betala för de lok som också tillverkats 
i England, och endast för 75 av vagnarna. 
Men trots alla svårigheter höll man 
ut. Den 12 mars 1888 invigdes banan Gällivare-
Luleå med ett malmtåg om 40 vagnar 
och en vikt av 1.000 ton. Är 1889 ställdes bolaget 
under interimsförvaltning i London 
och på sommaren samma år inställdes betalningarna. 
Malmtrafiken pågick i liten skala. 
Mellan 1888 och 1890 transporterades 

LKAB Mas 1134 i Kiruna 
1957. 1950 års typ, tyskbyggd. 
Foto Erik Sundström 

133.000 ton till Luleå. I det längsta hade man 
hoppats att svenska staten skulle gå in med 
stödjande medel. Men ingenting hände. Vid 
slutet av 1890 beslutade dock riksdagen om 
statsinlösen av Gällivarebanan och överlämnandet 
skedde i augusti 1891. Inlösensumman 
blev 6,5 miljoner kronor, vilket motsvarade 
25% av i företaget nedlagt kapital. Efter 
omfattande förbättringsarbeten kunde 
hela linjen mellan Gällivare och Luleå öppnas 
för malmtrafik i SJ:s regi den 19 januari 
1892. Det första tåget bestod av tio malmvagnar 
dragna av två växellok. Sedan engelsmännen 
lämnat banan fanns inga tåglok att 

LKAB Mas 676 i Kiruna 
1957. 1908 års typ, byggd av 
Strömmens Mekaniske 
Verksted. Foto Erik Sundström. 

tillgå ( de var återtagna av den engelske tillverkaren) 
förrän på hösten då man fick fem 
sexkopplade lok littera Ga. Då loken saknade 
utrustning för tryckluftsbroms måste tågen 
bromsas med handkraft. Den skepsis 
som rått i Sverige beträffande tryckluftsbromsen 
bröts först sedan vinterprov anordnats 
1895. 

Antalet malmvagnar, 375 stycken, blev 
snart otillräckligt och 1895 fick SJ ett tillskott 
av 150 vagnar. Dessa var tillverkade av 
Kockums och Atlas i Sverige. Till konstruktion 
och bärighet var de som de engelska föregångarna, 
men tryckluftsbroms saknades. 

Gällivarebanans malmvagn litt Mäa/Ml, SJ nr 12 579. Vagnen tillverkades med högre skrov 



1888 och kom till SJ 1891. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Fram till sekelskiftet utrustades dock ett 80tal 
av dessa med sådan broms, liksom 165 
vagnar som tillverkades 1897-1900. 

Sedan beslut tagits att fortsätta banbyggandet 
från Gällivare till Narvik blev det aktuellt 
med ytterligare nytillverkning av 
malm vagnar. Omfattande prov företogs för 
att ge visshet om man skulle behålla den treaxliga 
vagnen eller ersätta den med en fyraxlig. 
Provet med de tre-och fyraxliga vagnarna 
utfördes på linjen Gällivare-Luleå. De 
visade att en treaxlig vagn (littera M2) var att 
föredra före boggivagnen (littera MO). Med 
sikte på att linjen Kiruna-Narvik skulle få 
räler av 1896 års modell (med en vikt av 40 
kg/m) och förstärkt underbyggnad tillverkades 
de nya vagnarna för ett axeltryck av 16 
ton. Korgarna gjordes rymligare och en del 
förbättringar av luckor, luckstängning och 
förregling av luckor gjordes också. Givetvis 
utrustades samtliga vagnar med tryckluftsbroms. 

När trafiken på Narvik öppnades 1902/03 
fanns följande vagntyper: 

375 st litt Ml, engelsk tillverkning 
(senare litt Maä) last 25 ton 
315 st litt Ml, svensk tillverkning 
(senare litt Mam), last 25 ton 
70 st litt M2, svensk tillverkning, 
last 35 ton, provvagnar 
20 st litt MO, svensk tillverkning, 
last 45 ton, provvagnar 
454 st litt M2, svensk tillverkning 
(senare litt Mas), last 35 ton 

Vissa såldes till Bergverksab Freja 
Koskullskulle som hade egna vagnar och 
egen lastanordning i Luleå. 

Transportbehovet Kiruna-Narvik hade 
beräknats till 1,2 miljoner ton årligen, men 
ökade successivt till 3,3 miljoner ton år 1913. 
Vagnar nytillverkades och den ursprungliga 
konstruktionen behölls, men vagnskorgarna 

blev efter hand kraftigare och rymligare, 
vagnarna fick nu lastas till 35 ton. Vagnarna 
var försedda med glidlager, vilket var en 
ständig källa till driftstörningar. Varmgångna 
axellager och axelskador orsakade avställning 
av vagnar både på linje och verkstad för 



kostsamma reparationer. Är 1914 utrustades 
på prov 50 vagnar med kullager, vilka visade 
sig för klena och efter några år ersattes med 
glidlager. Först mellan åren 1929 och 1934 
genomfördes rullagermontering på samtliga 
malm vagnar. 

Under mellankrigsåren ökade trafiken 
från 1, 1 miljoner ton 1920 till 7, 7 miljoner 
ton 1937. Efter andra världskriget ökade 
transporterna år efter år och vid början av 
1950-talet uppnåddes 8 miljoner ton per år 
mot Narvik. Man började räkna med att nå 
12 miljoner ton 1960. Därtill behövdes både 
nya lok och vagnar med bättre prestanda. 
Loken barlastades och antalet vagnar i tågen 
ökades från 40/44 till 49. En Mas-vagn med 
större svetsad korg beställdes för leverans 
1950 och de äldre Mas-vagnarna fick från 
1952 samma stora korg. Lastförmågan sattes 
1954 till 35 ton med liten korg och 40 ton 
med stor, och höjdes 1959 till 37 resp 42 ton. 
Mas-42 insattes efter hand som den levererades, 
och på norra omloppet (Kiruna-Narvik) 
ökade lastvikterna per vagn till över 40 
ton. Genom att sätta in tresektioners Of-lok 
(Of3) och nya tvåse~tioners Dm-lok kunde 
vagnantalet ökas till 55 per tåg, efter barlastning 
med tackjärn till 20 tons axellast till 65 
per tåg, och med Dm3-lok till 71 per tåg. 
Med stort pådrag från press och radio firades 
på Luciadagan 1960 att man transporterat 
12 miljoner ton under året. Lyckönskningstelegram 
från generaldirektör Upmark 
ingick i hyllningarna. Årsresultatet blev till 
slut att 5.400 tåg transporterat 12.586.482 
ton malm, vilket ger i snitt 61 vagnar per tåg. 

Vid mitten av 1960-talet var 3 .200 vagnar 
littera Mas-42 och 1.000 vagnar littera Mas-

SJ M2 28 760 vid de första försöken med kullager. 

37 tillgängliga. Den 23 april 1963 användes 
för transport till Narvik 26 tåg bestående av 
för 
LKAB Kiruna 1.297 vagnar, Mas-42, 

52.056 ton= 40, 13 t/vagn 
LKAB Gällivare 165 vagnar, Mas 37/42, 

6.351 ton= 38,5 t/vagn 
Tuolluvaara 63 vagnar, Mas-42, 
Gruv AB Kiruna 2.645 ton=41,99 t/vagn 

Den 10 maj 1968 kördes 33 tåg KirunaNarvik, 



och då användes 1.944 vagnar Mas42 
och 143 vagnar Mb, en ny boggievagn 
med centralkoppel. För att klara uppgiften 
behövdes cirka 2.100 vagnar plus 150 avställda 
för reparation och dylikt. Resten av Mas42 
(950 st) och större delen av Mas-37 användes 
på södra omloppet, Gällivare-Luleå, 
samt i trafiken på Bolidenbanan. 

Totalt har för Malmbanans räkning levererats 
nära 6.000 vagnar av den treaxliga typen. 
De äldsta Maä och Mam försvann från 
Malmbanan 1914-1916. En del har försålts 
till andra gruvförvaltningar (Freja, TGOJ) 
medan andra har byggts om, skrotats eller 
förts över till Boliden banan. Under 1960talet 
påbyggdes ett antal Mas-37 för pelletstransporter 
och en ny storbärig fyraxlig vagn 
insattes på norra omloppet. Den kallades 
Mb, senare Uad, och började tillverkas 1968. 
Därefter följde även en version för pellets, 
UadP. 

Den 1 juli 1970 fanns följande malmvagnar 
på Malmbanan: 

Mas-37 last 37 ton egenvikt 11,2 ton 
Mas-37P last 37 ton egenvikt 12,8 ton 
Mas-42 last 42 ton egenvikt 11,9 ton 

Mas-42P last 41,5 ton egenvikt 12,5 ton 
Mb-65/65 last 80 ton egenvikt 20,0 ton 
Uad last 80 ton egenvikt 19,8 ton 
UadP last 80 ton egenvikt 20,0 ton 
Uad/LKAB last 79,6 ton egenvikt 20,4 ton 

Ägareförhållande 
Sedan riksdag och storting år 1898 tagit beslutet 
att bygga Ofotenbanan till Narvik 
måste vagnar inköpas för transporten på 
denna linje. Ungefär 40 km av sträckan ligger 
på norskt område och frågan om vagnhållning 
på denna del blev aktuell. 

I oktober upptogs och avslutades förhandlingar 
mellan svenskt, norskt och LKAB representantskap. 
Det avtal som slöts innehåll 
bl a följande: 

LKAB anskaffar, underhåller och reparerar 
de malmvagnar som är nödvändiga som 
norsk andel av den gemensamma norsk/ 
svenska vagnparken för avveckling av transporterna 
över Ofotenbanan 
och 

LKAB anskaffar/betalar 100 vagnar före 



trafikens igångsättning. 

Mellan LKAB/NSB och SJ träffades sedermera 
avtal om beräkning av antal vagnar 
som varje förvaltning var skyldig att hålla 
vid givna transportmängder. Avtal om ömsesidig 
debitering för verkställda reparationer, 
för utbytesdetaljer. och underhåll träffades 
även. NSB byggde ingen egen vagnverkstad 
utan reparation och underhåll i Narvik sköttes 
på LKAB verkstad. 

LKAB/NSB andel av vagnparken varierade 
med flera olika beräkningssätt. Det skulle 
tas hänsyn till vagnarnas omloppstid, tidtabellstider, 
terminaltider och trafikens 
omfattning. Beräkning har därför skett på 
olika sätt vid olika tillfällen och med ändrade 
resultat. I stort har dock följande gällt 
(LKAB/NSB andel anges i procent inom parentes): 

a) efter transportsträckans längd (25 OJo) 
b) efter uppehållstiden på norsk sträcka 
(35%), 1915 och 1923 
c) efter antal vagnar i omlopp (36,20Jo), 
1926 
d) efter vagnsdygns beräkning (27, 7 OJo), 
1956 
e) efter uppehållstider på svensk och norsk 
sträcka (35%), 1967 
f) efter beräkning till 500Jo uppehållstid 

~-och 500Jo nettotonkilometer (21,70Jo). 
Avtalet från 1898 säger att norsk verkstad 
skall beredas deltaga i anbudsgivningen vid 
vagnköp. Mas-37 har levererats till LKAB/ 
NSB under åren 1906-1932 från A/S Skabo 
Jernbanefabrikk, från Strnmmens Verksted 
A/S och från Aadahls Bruk. Mas-42 har under 
åren 1951-1953 levererats av tyska 
verkstäder (255 vagnar). Mb (Uad) tillverkades 
bl a av Strnmmen Verksted 1967-1970 

SJ M2 15 386 av 1900 års 
typ, tillverkad av A tias 1900 
och special målad Jör fotografering. 

medan UadP-vagnarna levererades från AB 
Gävle Vagnverkstad 1970 (110 st) och 1977 
(120 st). Alla dessa vagnar har varit inregistrerade 
i den norska vagnparken som privatvagnar 
med ägarebeteckningen LKAB 
Narvik. De 100 Mas-vagnar som LKAB 



inköpt/betalt till startåret 1902 ersattes av 
samma antal enligt avtal 1927. Dessa vagnar 
har varit inregistrerade i den svenska vagnparken. 

Under driften uppkomna skador som åtgärdats 
vid SJ för LKAB/NSB räkning debiterades 
LKAB Narvik. Av LKAB utförda arbeten 
på SJ vagnar betalades av SJ. Prislistor 
för material-och lönekostnader upprättades 
och diskussioner om debiterade belopp 

SJ Mb 50 223 (P-märkt), en 
av LKAB:s tyskbyggda Jörsöksvagnar 
från 1924 med 
styrda länkaxlar. En stor del 
av sidan på vagnskorgen rör 
sig vid tömning. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

förekom. År 1930 bestämdes att vagnar som 
krävde mer än sex dagars arbete skulle återsändas 
till ägaren. Vidare bestämdes att ett 
tillägg på 10% på inköpskostnad för material 
godtogs och att ett tillägg på upp till 100% 
fick göras på personalkostnader (administrativt 
tillägg). 

Oavsett vilken beräkningsgrund som använts 
syns LKAB/NSB ha legat lågt i vagnhållningen. 
Det har varit svårt att hänga med 
i de ständigt ökande transportbehoven. 
Exempelvis den stora ökningen från 7 ,5 miljoner 
ton 1948 till 22,6 miljoner ton 1973. 

Vid inventering 1923 var behovet 2.895 
vagnar. LKAB/NSB hade då 450 vagnar inregistrerade 
hos NSB och 100 hos SJ. Dessa 

SJ Mas 105 406 av 1950 års typ. Lastförmågan anges till 35 ton och höjdes senare till 42 ton. 

SJ M2 21 556 fotograferad framför tillverkaren, AB Arlöfs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik 
1904. Vagnen är av 1904 års typ med alla axlar bromsade. Den lilla skylten lyder ''Tillhör 
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund". 

SJ Mas 15 548, malmvagn 
av 1902 års typ, påbyggdför 
cementtransport och bromsen 
avlägsnad. 

En av malmbanans moderna vagnar, titt Uah, senare titt Faoo. 

Provvagn titt Mar nr 106 744, tillverkad av ASJ Falun 1957 och såld till Domnarvets Järnverk 
1960. Observera den märkliga konstruktionen med alla axlar utbalanserade. Foto Sveriges 



Järnvägsmuseum. 

550 vagnar utgjorde bara 19% av den gemensamma 
vagnparken. LKAB/NSB fick 
1926-1931 ett tillskott av 239 vagnar. År 
1952 beräknades vagnbehovet vid väntad 
körning av upp till 12 miljoner ton (1960) till 

4.354 vagnar. Av dessa borde LKAB/NSB 
hålla 1.050, vilken siffra är 233 högre än tillgången. 
LKAB hade dock på gång en leverans 
av 250 stycken Mas-42 från tyska verkstäder. 

År 1967 konstaterades att LKAB/NSB varit 
underrepresenterat i vagnhållningen under 
åren 1964-1966. Man blev överens om 
att det rörde sig om en brist på 347 vagnar 
per år. 

På norra omloppet Kiruna-Narvik försvann 
Mas-vagnen i maj 1984 och på södra 
omloppet Gällivare-Luleå i januari 1985. 
Mas-vagnarna har därefter helt ersatts av 
Uad och UadP. På södra omloppet är axellasten 
reducerad till 20 ton. 

Jag har haft ovärderlig hjälp av f lokins Bengtsson 
(SJ tryck o dyl) samt av kontakter med ti Stokkland 
i Narvik och Orwandt i Stockholm. Jag har 
även hämtat stoff ut "Malmbanan -pionjärideernas 
värdeskapande järnväg" av red Arvid Moberg 
i Luleå. Övrigt är taget ur egna och uins 
Lindmarks anteckningar. 

Erik Sundström 

Västkustbanans och andra 
tidiga personboggivagnar 

När Carl Edvard Norström projekterade 
Gefle-Dala järnväg föreslog han på inrådan 
av John Ericsson, vilken då var verksam 
i USA, att banan skulle få boggivagnar i 
amerikansk stil för både gods och passagerare, 
vilket också Claes Adelsköld tillstyrkte. 
Nils Ericson däremot insisterade på att tvåaxliga 
vagnar i engelsk stil, som SJ och andra 
europeiska banor hade föredragit, skulle vara 
standard. 

Bånghammar-Kloten 
Sveriges första personboggivagnar byggdes 
1877 av Vognfabriken Scandia i Randers, 
Danmark, för banan Bånghammar-Kloten, 
vilken redan vid öppnandet kom att bli trafikerad 



av Frövi-Ludvika järnväg, som 
också kom att äga vagnarna. 

Banan -vilken betjänade Klotens järnbruk 
-var redan nedläggningshotad. Den 
kom mest att transportera timmer och träkol 
till de större bruken i trakten. Man hade aldrig 
väntat sig någon nämnvärd persontrafik 
utan ville ha ett helt persontåg koncentrerat 
till en vagn med första och tredje klass, 
resgods-och konduktörskupe, och behövde 
då inte heller någon genomgång till andra 
vagnar. 

Boggierna var utförda som på små godsvagnar 
med bladfjädrar över lagerboxarna. 
Det blev billigt, men alltför stelt för en personvagn. 
Hjulen utfördes med något mindre 
diameter, endast 724 mm mot normalt 966 
mm, för att få plats med en normal fjädring 
utan att vagnskorgen kom för högt. 

En av dessa vagnar finns bevarad på Sveriges 
Järnvägsmuseum sedan 1953. 

Rowan' s ångvagnar 
W R Rowan, som ägde V ognfabriken Scandia, 
konstruerade på 1870-talet ångspårvagnar 
där ångpannan och maskineriet bildade 
en maskinboggi vilken vid service och reparation 
kunde köras ut ur vagnskorgen för att 
vara bättre åtkomlig. Spårvagnar enligt denna 
modell blev populära i hela Europa. De 
byggdes även av Atlas i Stockholm och av 
Borsig i Berlin. Bland spårvagnarna hade de 
flesta, t ex vid Stockholms Södra spårvägar, 
i andra änden en tvångsstyrd enaxlig boggi. 
En större modell för normalspåriga banor, 
med buffertar, koppel och lastprofil av normal 
typ, konstruerade Rowan 1879 för Gribskovbanen 
Hillernd-Grrested. Redan 1881 
levererade han till Sverige två vagnar till 
Gärds Härads järnväg Kristianstad-Tollarp 
-Degeberga. Deras boggier hade liksom 
Kloten banans enkla bladfjädrar, men ramverket 
var av trä med ut-och invändigt plåtbeslagna 
sidor, för att ge något mjukare 
gång. 
Därefter byggde Atlas ytterligare några 
Rowanvagnar på licens, 1882 en för HöörHörby 
och två för Cimbrishamn-Tomelilla 
och 1882 en för Börringe-Anderslöf. Alla 
dessa hade maskinboggi byggd av Nohab. 
De var utrustade för att sommartid kunna ta 
passagerare i en öppen övervåning på taket, 
där man på vintern hade ett lägre godsutrymme 
täckt av presenning. Dessutom fanns resgodslådor 



under långbalkarna. 

Frövi-Ludvikajärnvägs boggivagn nr 2, senare 22/ör Klotenbanan. Byggd 1877 av Scandia i 
Danmark, med boggier utan vagga. Systervagnen nr 1 finns bevarad på Sveriges Järnvägsmuseum 
i Gävle. Foto DJK. 

Atlas byggde 1882 åt Gärds Härad också 
en tvåvåningsvagn utan maskinboggi, avsedd 
att gå· som reserv i lokdragna tåg, och 
denna torde alltså ha varit den andra boggipersonvagnsleveransen 
i Sverige. Dessa banor 
brukade liksom Gribskovbanen kallas 
ångspårvägar, men motsvarar inte alls vad 
man på kontinenten menade med detta, alltså 
banor i landsvägskanten, utan hade egen 
banvall och vagnsamtrafik med andra banor. 
Det spårvagnslika var ångvagnarna och 
det låga axeltrycket. 

En envånings Rowanvagn levererades 
1886 av Kockums med maskinboggi från 
Borsig till Skåne-Hallands järnväg för användning 
på sidobanan Astorp-KattarpHöganäs. 

En smalspårig ångvagn byggdes 1888 av 
Ljunggrens i Kristianstad för UppsalaLänna 
järnväg, närmast inspirerad av den 
ångspårvagn som Grantham konstruerat för 
Wien några år tidigare. Den hade en boggi av 
Rowantyp under personavdelningen, men 

bara en drivaxel fast lagrad i vagnsramen. 

Andra tidiga boggivagnar 
Den första smalspåriga boggivagnen anskaffades 
1884 av Köping-Uttersbergs järnväg, 
KUJ 11 litt AC, från Atlas med boggier av 
Rowantyp, utan plattformar och utan lanternin. 
Kockums byggde 1888 de första boggivagnarna 
av en typ som kom att bli typisk för de 
svenska järnvägarna under många år, med 
lanternin, öppna plattformar och parmonterade 
fönster. Hästveda-Karpalunds järnväg 
i Skåne fick då två vagnar som hade boggier 
av Rowantyp. 
Under 1881 hade Kockums byggt två ångvagnar 
typ Belpaire med tre fasta axlar som 
hyrdes ut till Landskrona-Engelholms järnväg, 
där de visade sig opålitliga, så att 1886 
återtog Kockums dem och byggde om dem 
till boggivagnar utan maskineri, varefter de 
såldes 1888 till Göteborg-Hallands järnväg, 
där de mest gick i lokaltrafiken. Deras boggi
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Boggivagn från Hästveda-Karpalunds järnväg, byggd 1886 av Kockums med boggier av 
Rowantyp, på bilden ÖSJ 4. Foto SJK-F. 

er var ett försök att vidareutveckla Rowantypen 
genom att i samma ramverk av trä och 
plåt sätta in dels en vagga som med linsfjädrar 
belastade boggiens tvärbalkar, dels längsgående 
balanser som hängde under boggisidorna 
och belastades genom skruvfjädrar 
från en unik typ av svängarmar. 

Vagnar för kontinentaltrafiken 
Norge-Danmark 
En historiskt viktig vagn levererades 1887 



från Skabo i Norge till den av norska intressenter 
dominerade Dalslandsbanan. Det var 
en första klass sovvagn, DJ 13 litt Ao med 
sex kupeer, plattformar och lanternin, från 
1890 räknad som andra klass. Dess boggier 
var mycket amerikainspirerade och hade hela 
ramverket av trä. Lagerboxarna satt i 
hornblock av gjutjärn, som förbands av 
dubbla rundjärnsstag. Fjädringen var anordnad 
med vagga av trä med linsfjädrar, och 
balanser under boxarna med skruvfjädrar, 
men utan svängarmar. Eventuellt kan en sådan 
boggi ha använts redan 1886 på SkåneHallands 
Rowanvagn, åtminstone hade den 
sådana sedan den 1890 blivit ombyggd till 
personvagn utan maskinboggi. De tvåaxliga 
sovvagnar som Dalslandsbanan skaffat 1886 
blev 1891 hopbyggda till ytterligare en andra 
klass boggisovvagn nr 11. 

Sträckan Göteborg-Helsingborg utgjordes 
av tre privatbanor byggda på 1880-talet 
och siktade redan från början på den internationella 
trafiken mellan Norge och Danmark. 
Den sydliga anknytningen till Landskrona 
och Malmö via två andra samarbetande 
bolag krävde i många fall tågbyte i Ängelholm. 

För den internationella trafiken mellan 
Danmark och Norge via Helsingborg-Göteborg 
beställde de tre norra banorna hos 
Kockums en mycket förnämlig vagnuppsättning 
som delvis levererades redan 1887, före 
öppnandet av Göteborg-Hallands järnväg, 
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Boggivagnför lokaltrafik på Göteborg-Hallands järnväg nr 601-602, sedan 998-999, därefter 
SJ 1147-1148, ombyggd 1886 av Kockums från Landskrona-Engelholms järnvägs ångvagn. 
Boggier av experimentmodell. 

Boggivagn för lokaltrafiken på Göteborg-Hallands järnväg, byggd 1886 av f d ångvagn från 
Landskrona-Engelholms järnväg och övertagen av GHB år 1888, varvid I-klass ändrades till 
2-klass. På 1930-talet gick den i tåghemmen på Storlienbanan, på bilden är den tjänstevagn nr 
431 på IV distriktet på 1950-talet och har fått boggier modell 1896. Foto S Nyberg. 

Dalslandsbanans sovvagn nr 
I 3 år I 887 med träramsboggier, 
Sveriges första boggisovvagn, 
byggd av Skabo i 



Norge. Sovinredningen togs 
bort 1901 och numret ändrades 
till 16. Foto Sveriges 
Järn vägsmuseum. 

Kontinentaltåg med första

klassvagn nr 603 från 

Göteborg-Hallands järn

väg. Lägg märke till trä

ramsboggier, balansbuf f er

tar med fjädrar bakom buf

fertbalken, dubbel vakuum

broms, etc. Vagn ur 1890 

års leverans med lägre lan

ternin. Foto SJK-F. 

och användes tillsammans med de nämnda 
vagnarna på Dalslandsbanan. 

Ägandet av vagnarna fördelades på GHB, 
Mellersta Halland = MHJ och Skåne-Halland 
= SHJ, men färgsättning och vagntyper 
var desamma. Vagnarna var tekniskt 
avancerade, med vakuumbroms och elbelysning 
från ett i resgodsvagnen placerat batteri. 
Boggierna var av samma typ som på Dalslandsbanans 
vagn, alltså med träram och underhängande 
balanser. Buffertarna var utbalanserade 
med fjädrarna helt innanför buffert 
balkarna. 

Åren 1887-1888 levererade Kockums 13 
vagnar av dessa typer, med olika vagnsklasser, 
med en hög lanternin och rakt utdraget 
plattformstak. De 19 vagnar som levererades 
1888-1891, varav tre från Atlas och resten 
från Kockums, utfördes med lägre lanternin, 
kupat plattformstak och balansboggier med 
ram av U-balkar och balanser som inifrån 
balken tryckte på lagerboxarnas översida. 
Som en extra ljuddämpning var dock den övre 



svängbalken i vaggan gjord av trä. 

Direkt vid förstatligandet 1896 började SJ 
byta svängbalkar av trä mot järnbalkar, varefter 
boggierna kallades SJ modell 1896, och 
1899 nytillverkades sådana boggier för de 13 
vagnarna med träramsboggier. Den udda 
vagn som 1890 byggdes av vagndelen till 
Rowanångvagnen på Skåne-Hallands järnväg 
gick dock länge kvar med träramsboggier. 

Landskrona-Engelholms järnväg skaffade 
aldrig boggivagnar, bortsett från de 
ombyggda ångvagnarna som egentligen äg

-·-·-·-1· 

Skåne-Hallands järnvägs f d ångvagn nr 9, senare SJ 1149, med träramsboggier av Västkustbanetyp. 

Skåne-Hallands järnvägs sovvagn titt ABo byggd av Kockums 1888 med träramsboggier. 
Tvåfärgad: mellanblå och grön. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Skåne-Hallands järnvägs sovvagn nr 45, senare SJ 1131, med bäddbara soffor i 2 klass och 
balansboggier SJ modell 1896. 

Skåne-Hallands järnvägs postvagn nr 64, senare SJ 1109, med provisorisk 3-klass kiipe. 
Byggd 1888 av Kockums med träramsboggier av gammal amerikansk typ. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Boggi av Västkustbanemodell med 
balanser och svängbalk av trä, ursprunget 
till modell 1896. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

des av Kockums tills de såldes till GHB. 
Malmö-Billesholms järnväg lät 1892-93 
Kockums bygga samman åtta tvåaxliga vagnar 
till fyra boggivagnar, kombinerat första 
och tredje klass. Märkligt nog skaffade inte 

Boggi för Mora-Vänerns järnväg, 
byggd av Atlas 1889. Vagga med 
svängbalk av trä, men utan balanser. 
Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Förstaklassvagn från Mellersta Hallands 
järnväg med Atlas' version av 
Västkustbaneboggien. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 



Bergslagsbanan boggivagnar förrän 1896. 

Kontinentalvagnarnas inredning 
Bland de 34 vagnarna fanns första klass som 
utvändigt var målade mellanblå, med luxuö

Skåne-Hallands järnväg går vid utfarten/rån Helsingborg på en lång viadukt till På/sjö skog. 
På bilden ett tåg med ett av SHJ lok 4-6, senare SJ titt VKBd, och västkustbanans luxuösa boggivagnar. 
Foto Helsingborgs Museum. 

sa soffor med armstöd och huvudstöd, bäddbara 
för två sovplatser i kupeer med sex 
sittplatser; andra klass som var målade 
mörkgröna, med stoppade soffor, bäddbara 
för fyra personer i kupeer med åtta sittplatser 
genom att ryggstöden fälldes uppåt; tredje 
klass som var målade rödbruna, med hårda 
soffor, samt postvagnar som var målade 
gula med brunt fält på dörren till en tredjeklasskupe 
i ena änden, som dock 1891 ersattes 
med en konduktörskupe. I vissa vagnar 
var ändkupeerna mindre för att ge plats åt 
större dörrar till plattformarna, och var då ej 
bäddbara. 

Vissa vagnar inreddes för andra klass, 
men var förberedda för första klass genom 
0,25 m bredare kupeer. 

Vagnarna var mycket långlivade och gick 
kvar till 1950-talet med ursprunglig vagnskorg, 
men moderniserade soffor. 

Fortsatt utveckling 
Personboggivagnarna slog därefter snabbt 
igenom vid de svenska järnvägarna. Kockums 
levererade 1888 vagnar till MalmöLimhamn 
och Köping-Hult. 
Oxelösund-Flen-Westmanland började 
bygga hop gamla tvåaxliga vagnar parvis på 
nya underreden. Atlas levererade 1888 vagnar 
till Mora-Vänern, och Mariestad-Kinnekulle 
fick moderna smalspåriga vagnar 
med plattformar och lanternin, som i rapporterna 
till Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen 
kallades "Amerikansk typ". 
Statens järnvägar fick boggivagnar 1891, 
dels genom att några av de gamla tvåaxliga 
kungavagnarna byggdes ihop, dels nytillverkades 
vagnar med högre och bredare vagnskorg 
än de tidigare och med en nykonstruerad 
boggi med sidor av grova flänsade plåtar, 
kallad modell 1891. 



Börje Thoursie 

Dromopetarder 
hastighetskontroll före A TC 

Ordet dromopetard skulle säkerligen kunna 
nyttjas som huvudbry och knäckfråga i någon 
av radions eller TV:s populära frågetävlingar. 
Jag vet själv inte när en dromopetard 
sist användes i Sverige, eller något ställe 
överhuvudtaget där den använts, och jag 
hoppas någon gammal erfaren järnvägsman 
kan skriva och berätta mer! Jag tror att man 
möjligen använt en sådan här så sent som på 
40-talet. 

Nå, vad är det då? Ja, dromos går tillbaka 
till den kära gamla grekiskan och betyder 
kapplöpning -tänk på cykelloppens velodromer! 
Petard är franska och betyder bl a 
något som är avsett att spränga eller åstadkomma 
buller. Går jag till ett engelskt lexikon 
hittar jag talesättet "to be hoist with 
one's own petard" som betyder att falla på 
eget grepp, att gå i sin egen fälla -och här 
är vi nog tolkningen närmast. 

Diomopetarden var en uppfinning avsedd 
att skvallra om att en lokförare körde för 
fort, eller kanske hellre varna honom för 
samma sak. Avsikten berodde av var apparaten 
placerades. Den kom till på den tiden 
hastighetsmätare inte var så vanliga på loken, 
och man var tvungen att bedöma hastigheten 
på annat vis -vi har ju ända in inutiden 
haft kvar den tänkvärda skylten i lokens 
förarhytt där det bland annat sägs att "detta 
lok får icke framföras fortare än en kilometer 
på 40 sekunder". Man behövde kanske 
kolla tiden mellan kilometerstolparna. 

Åter till dromopetarden. Den fungerade i 
huvudsak så att om tåget passerade med 
otillåten hastighet så exploderade en knalldosa 
under första passerande hjul par. Knalldosan 
var en liten plåtask med explosivt innehåll 
som ganska länge ingick i järnvägarnas 
säkerhetsattiralj. Banvakterna hade t ex 
några sådana dosor med i sin väska på dressinen. 
Upptäckte han något fel på spåret så 
skulle han lägga ut några knalldosor på spåret 
på bromsavstånd före skadan, och sedan 
skynda sig mot tåget för att stoppa det med 
röd flagga eller lykta -man litade kanske 
inte helt på knallsignalen. I England har man 
länge använt sådana knallsignaler i dimma, 
och i vår svenska signalordning fanns de i 



varje fall med i 1959 års upplaga. 

Dromopetarden skulle alltså placera ut en 
knalldosa. Hur gick det till? Den bestod av 
en pedal som lokets främsta hjul trampade 
på -en mekanisk rälskontakt kan man säga. 
Om pedalen trampades ned utlöste den 
en pendel med exakt en sekunds svängningstid. 
När pendeln efter denna tid nådde sitt yttersta 
utslagsläge slog den mot och utlöste en 
spärr som höll fast en med fjäder spänd lina. 
Linan gick till en anordning som håller en 
knalldosa i beredskap på rälshuvudet, precis 
så långt från pedalen som tåget skulle få gå 
på en sekund. När pendeln utlöser rycket i linan 
åker knalldosan bort från rälsen. Har tåget 
kört för fort, alltså på kortare tid än en 
sekund, så ligger dosan kvar, exploderar och 
berättar att "det här gick för fort". 

Läsaren kan orientera sig genom förloppet 

i de här enkla skisserna, som jag ritat som 
förklaring den lite mera komplicerade, här 
nedan återgivna figuren från Hemming 
Olssons år 1915 utgivna Banlära. Observera 
att mina skisser är mycket förenklade, så att 
läsaren inte skall fastna i detaljerna! 
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Jaha, när loket trampar på änden av balansarmen 
1 så vippar änden med kroken 2 
upp och släpp~r taget i pendeln 3 som är 
upphängd i ett stadigt stativ 4. Efter prick en 
sekund är pendeln framme vid vipparmen 5, 
slår till den och lossar därmed öglan 6. Den 
stållina som är fäst i öglan är i sin andra ände 
spänd med fjädern 10 och löper över hjulen 7 
och 8. På hjulet 8 sitter en arm som håller en 
knalldosa 9 i beredskap över rälshuvudet. 
Avståndet från balansarmen 1 till knalldosan 
är precis den väglängd som tåget får gå på en 
sekund, alltså medan pendeln slår. Med en 
tillåten hastighet av 30 km/h, alltså 30.000 m 
på 3.600 sek blir avståndet 8,3 m. När öglan 
6 lossats, rycker fjädern bort knalldosan 
från rälsen precis en sekund efter det loket 
trampat ned balansarmen 1. Kör tåget fortare 
så ligger dosan kvar på rälsen när loket 
kommer fram, och det smäller. Och smällen 
kan ju antingen användas för att tala om för 
lokföraren att "nu går det för fort" eller a.tt 
tala om för någon övervakande att "den här 
lokföraren körde för fort". 

(På sätt och vis tycker jag att min beskrivning 
liknar gamle Storm Pedersens berömda 
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uppfinningar, men delar man upp hela förloppet 
i detaljer blir det lätt den effekten!) 

En och annan gammal broingenjör eller 
banmästare kanske minns apparaten och kan 
berätta något om var den använts. Såvitt jag 
vet har SJ bara använt den vid broarbetsplatser 
-broombyggnader, provisoriska broar 
eller broar där man upptäckt allvarliga brister 
i hållfastheten och måst begränsa hastigheten. 
Förutsättningen för att man skulle 
kunna nyttja en dromopetard var naturligtvis 
att man höll platsen bevakad -det måste 
finnas en banvakt som dels kunde tala om 
vilket tåg som utlöst pendeln, och dels ladda 
om med en ny knalldosa. Detta gjorde naturligtvis 
att apparaten var personalmässigt dyr 
i drift och inte så ofta användes.* 

Det finns dock ett europeiskt land som ex

perimenterat med en liknande anordning 
som hållit en knalldosa på spåret så länge 
stations infartssignal visade stopp. Gamle 
sektionschefen Victor Röll, i österrikiska 
kommunikationsdepartementet, som åstadkom 
en magnifik Enzyklopädie des Eisenbahnwesens 
(utgivet 1912-1923, Röll avled 
1922 och fick alltså inte se sitt tiobandsverk 



helt färdigt) berättar att Belgien experimenterat 
med den nämnda anordningen. "Aber 
abgesehen von Belgien haben solche Einrichtungen 
weite Verwendung nicht gefunden", 
säger doktor Röll i band 6 under rubriken 
"Knallsignale". 

* Den finns omtalad i Malmslättskommissionens rapport 
om säkerheten på Statens järnvägar ( 1917), i Banläran 
och i Uppfin_ningarnas Bok. 

En levande dromopetard 

Detta vackra foto hittade vi på järnvägsmuseet 
i en bunt av tusen negativ som en fotograf 
erbjudit oss. Tyvärr vet ingen var det är 
taget, men tiden lär vara 40-talet. 

Av omgivningen att döma kan man gissa 
att apparaten står vid ett brobygge, eftersom 
det ligger ett upplag av kamstål bakom banvaktens 
rygg-och kamstål började nyttjas i 
brobyggen på 40-talet. 

Det är möjligt att trafiken leds på en provisorisk 
bro hitom apparaten -fotografen 
skulle alltså stå i det trafikerade spåret och 
att det är den blygsamma tillåtna hastigheten 
20 km/h på en provisorisk träbro som 
är anledningen till dromopetarduppsättningen. 

Mannen på fotot ser ut att hålla på med att 
gillra apparaten -han fäster just främre haken 
av vipparmen 5 i öglan 6 och spänner 
därvid utlösningslinan från fjädern 10. Vid 
20 km/h skall avståndet mellan 1 och 9 vara 
5, 6 meter. Foto P Lundkvist. 

Utrangerad 

Den gamle föraren mediterar över den nya tiden 

Håhå, jaja, jag har kanhända inte här att göra. 
Ursäkta mig kamrater, att jag vågar ta mig ton. 
På mina gamla sträckor skall jag aldrig mera köra, 
maskinen står på stall och jag har avsked med pension. 
Vi är för gamla båda två, 
vi orkar inte hålla på, 
man har fått nya grejar nu och typen är en annan, 
nu finns det ingen ånga mer, och fyren under pannan 
den ser man inte röken av, men det tycks gå ändå. 

Man är en gammal gubbe och har blivit utrangerad 
och växlad undan på ett lugnt och stilla sidospår. 



Den sista semaforen är för längesen passerad ... 
Men ännu lever minnena från glada ungdomsår. 
Ja, herregud, sån karl man var 
när efter mödosamma dar 
man äntligen fick slänga sista skyffeln kol på fyren 
och ta ett rörande farväl av eldarebestyren 
och vägen upp till förarplatsen slutligen var klar. 

Mitt första lok. -För mig var det det finaste på jorden, 
ett under utav stål och järn och ingenjörsteknik. 
Ja, det är längesen -nu är maskinen gammal vorden, 
mot våra nya bjässar är den rentutav antik. 
Det var i banans ungdom, då 
på åkern bonden syntes stå 
och titta med beundran och förskräckelse på tåget, 
och hästarna dom skenade på vägen, när dom såg'et 
och mången passagerare var blek där han steg på. 

Så småningom fick även jag den rätta yrkesvanan, 
man kunde varje kurva, varje stigning utantill .. . 
Ja, det var många turer upp och ner på Västkustbanan 
med herrskapsfolk och bönder och med kreatur och sill. 
En byggnadsstil förnämligt flott 
med anor ifrån danska slott 
behärskade stationerna med torn och krusiduller, 
och stinsen fällde bommarna för hand med bång och buller 
och viftade med flaggan och stod i och hade brått. 

Ja, det var dagar det, då det var lusteligt att leva, 
med hårda törnar, knog och slit, men ännu mera fröjd. 
Och gamla vännen Bruce stod i Tvååker och veva, 
och Meuller stinsade i Varberg, fryntlig och förnöjd, 
och Sundberg klippte sin biljett 
korrekt och putsad, fin och nätt, 
och Löfqvist full av rackartyg och pigg och glad beständigt, 
det var kamrater hela dan, som gjorde livet lätt. 

Nu är dom borta, vännerna, de flesta har väl hunnit 
till den station, där livets långa resa når sitt slut. 
De glada ungdomsdagarna har länge sen förrunnit, 
de gamla kurvorna har Granholm rättat ut. 
Och min maskin ska skrotas ner 
för ånga duger inte mer, 
snart är dess välde brutet och dess härskartid förgången, 
snart lyssnar ingen förare till slagen av pistongen 
och ingen svettig eldare vid fyrarna man ser. 

Snart rullar här väl el-tåg över hela järnvägsnätet 
och alla gamla ånglok bli försatta ur trafik. 
Snart tillhör jag ett svunnet skede, nära nog förgätet, 
men dock, för mig var yrket mera fyllt av romantik . . 
Maskinen nu för alltid kall, 
den var ett djur av blank metall, 
vars jättestyrka det var mig förunnat att betvinga, 
den gick utav sig själv, och ledningstrådar fanns där inga ... 
För mig är den maskinen nummer ett i alla fall. 



P.Arne 

Överlämnad till Sveriges Järnvägsmuseum av lokförarna 
18930623 Tage Löfquist och 19271202 Bengt Sundberg, 
Sävenäs lokstation 

Pär Restadh 

Cornrneatu Opes 

Årsboken Spår är ju inte avsedd att vara en 

bok som avspeglar aktuella händelser under 

året, utan snarare en hänvisning till järn

vägshistoriska milstolpar eller ge beskriv

ningar av förhållanden vid de svenska järn

vägarna i förfluten tid. Följande samman

fattning uppfyller i högsta grad detta krav 

och är dessutom rykande aktuell. 

Jag har i olika sammanhang sagt och skrivit 
att beslutet om Nya SJ och inrättandet av 
Banverket fr o m 1 juli 1988 är den största 
administrativa förändringen i SJ:s historia 
under detta århundrade. Det är klart att riksdagsbeslutet 
på 30-talet om förstatligande av 
enskilda järnvägar på sitt sätt var revolutionerande. 
Avsikten med detta var att förvandla 
privatekonomiskt bedrivna järnvägar 
till en institution i samhällsnyttans tjänst. 
Egendomligt nog är skillnaden mellan dessa 
synsätt inte så stora som förespråkarna av 
det ena eller andra i polemiskt syfte vill göra 
gällande. 

I jubileumsskriften till SJ :s 50-årsjubileum 
Statens Järnvägar 1856-1906, Centraltryckeriet 
Stockholm, utgiven i november 1906, 
finns på försättsbladet ett emblem med den 
latinska inskriptionen Commeatu Opes. Hur 
konstnären Olle Hjortzberg inspirerats till 
denna kan vara en intressant uppgift att närmare 
utreda, men frågan lämnas för tillfället 
därhän. 

Tesens innebörd är Genom tågtransport 



(skapas) rikedom. Denna tanke var förvisso 
de svenska stats banornas fader, översten friherre 
Nils Ericson, inte främmande för. Men 
samma devis kunde också ha väglett pionjärerna 
i de enskilda järnvägarnas förlovade 
land, USA. 

Ovanstående flyktiga titt i jubileumsskriften 
från 1906 och därav följande reflexioner 
har sin orsak i ett påpekande från baningenjören 
Börje Thoursie, MP. * Veterligen har 
ingen annan uppmärksammat att det 1988 är 
exakt 100 år sedan Kungliga Järnvägsstyrelsen 
bildades genom sammanslagning av styrelserna 
för Statens Järnvägstrafik och Statens 
Järnvägsbyggnader. Tilläggas bör att 
det är 125 år sedan Kungl Maj :ts beslut 30 
december 1862 verkställdes i och med att 
Nils Ericson entledigades från sin befattning. 
Detta innebar att hans uppdrag skulle delas 
på de båda ovannämnda kungliga styrelserna 
med början 1863. Möjligen kan Börje 
Thoursie närmare utveckla dessa organisatoriska 
föränµringar i ett längre perspektiv och 
i ett annat sammanhang. 

Den statliga järnvägsdriften har alltså sedan 
begynnelsen genomgått skilsmässan mellan 
banbyggande och trafikrörelse år 1863 
och 1988 och den hittillsvarande sammanslagna 
verksamheten har. i princip fungerat i 
jämnt 100 år. 

Motiven för uppdelningen år 1988 har utförligt 
behandlats på annat håll, men själva 
grundiden att järnvägen berikar finns kvar 
oförändrad. Förrförre generaldirektören 
Lars Peterson lär på följande sätt ha travesterat 
vad en chef för General Motors sade 
om sitt företags förhållande till USA: "Vad 
som är bra för SJ är också bra för Sverige." 
Tyvärr har SJ kommit att framstå, inte som 
en berikare av samhälle och näringsliv, utan 
snarare som en belastning, trots lovvärda 
försök att i handling bevisa motsatsen. Det 
är i denna belysning som 1988 års förändring 
av järnvägens roll ,i Sverige skall ses, an pass

ningen till samhällets och näringslivets behov 
av i dag. 

Skillnaden mot den omvärld i vilken SJ år 
1863 verkade är att järnvägens dåtida nära 
nog monopol på landtransporter förbytts i 
en av de renaste konkurrenssituationer som 



man i dag kan finna, nämligen inom transportmarknaden. 
Därmed inte sagt att konkurrensvillkoren 
är likvärdiga. Banverkets 
tillkomst är avsedd att skapa denna likvärdighet 
mellan transportmedlen. Järnvägarna 
har därigenom fått en motsvarighet till Vägverket. 

När Nils Ericson f ö redan i slutet av 1856 
föreslog den uppdelning som trädde i kraft 
1863 fanns två andra motiv, var för sig kloka. 
Han skrev för det första beträffande sitt 
dåvarande uppdrag att det inte i längden 
skulle fortfara -"då antingen mitt frånfälle, 
en bruten helsa eller vården af egna angelägenheter 
i en hast skulle kunna undandraga 
det stora för Fosterlandet så vigtiga och vidtomfattande 
företaget den vård och den eftersyn, 
jag med regeringens höga förtroende 
deråt hittills kunnat egna." 

Nils Ericsons andra påpekande var att den 
begynnande trafikeringen vid ett eventuellt 
överskott "utöfver administrationskostnaderna" 
skulle kunna finansiera nyinvesteringar. 
Skulle det däremot bli brist i trafikintäkterna 
så skulle investeringsmedlen i stället 
kunna användas för att täcka detta underskott. 
Detta skulle förhindra att medlen tog 
en "onödig omväg", underförstått via statens 
budget. 

Jag tror inte att generaldirektör Bengt Furbäck 
motiverade SJ:s uppdelning 1988 på 
samma sätt som Nils Ericson gjorde på sin 
tid. När det gäller ekonomi var ju motivet 
1988 snarare det motsatta; nämligen att 
komma bort från de möjligheter som kan 
fresta både staten och SJ att blanda ihop 
kostnaderna för fasta anläggningar och affärsrörelser. 
Om man gör en liten utblick 
mot andra järnvägsföretag så kan man nog 
säga att det schweiziska SBB följt Nils Ericsons 
recept att flytta pengar mellan infrastruktur 
och trafikverksamhet. Praktiskt taget 
alla järnvägar i Västeuropa -några i Östeuropa 
har också visat intresse för principen 
-har, eller vill ha, skild bokföring för bana 
resp trafikrörelse. Förklaringen till att dock 
ingen velat göra uppdelningen i två fristående 
verk, vilket nu skett med SJ, bör bl a sökas 
i att man inte vill avhända sig styrningen 
av penningmedlen till de för järnvägen mest 
lönsamma investeringarna. 

De japanska järnvägarna har, vilket 
ibland hävdats, inte varit mönstret för SJ:s 



uppdelning. De har inte något särskilt banverk 
annat än för Shinkansenlinjerna, och 
då mera finansiellt än tekniskt. Det intressanta 
och unika med de japanska järnvägarna 
är att de fått den ekonomiska handlingsfrihet 
som aktiebolagsformen medger och 
dessutom avlastning från gamla skulder. De 
nya japanska järnvägsbolagen skall börsintroduceras, 
om så inte redan har skett. Kostnaderna 
för banan m m bärs, bortsett från 
Shinkansenlinjerna, av respektive bolags 
persontrafikdivisioner. Den starkt konkurrensutsatta, 
och delvis mycket olönsamma, 
godstrafiken betalar endast sina marginalkostnader 
för utnyttjandet av infrastrukturen. 

Utan att fördjupa sig i alla orsaker till olika 
attityder vid järnvägarna kan man spåra 
nationella och traditionella särdrag i berörda 
länders politik och struktur. Man kanske inte 
bör gå så långt att man om detta tillgriper 
den karaktäristik som skalden Gustaf Fröding 
gjorde när han sade "vad som är sanning 
i Berlin och Jena är ett dåligt skämt i 
Heidelberg". 

Det är viktigt att den till svenska förhållanden 
anpassade järnvägssatsningen av årgång 
1988 ges allt stöd. Det gäller att påvisa 
den sanning som vi alla vill tro på, nämligen 
järnväg som inte bara 1800-talets, utan även 
det 20:e århundradets transportmedel -

Commeatu Opes. 

* Bör enligt en tidigare chef för Järnvägsmuseum, 
Gunnar Nydell, "den glade stinsen" kallad, uttydas 
Med Pension och ersätta det tråkiga "f" eller 
"f d". 

Lars Olov Karlsson 

Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1987 

Äret 1987 kommer inte att gå till hävderna 
som ett av museets mest framstående år, men 
visst hände det en hel del. Antalet besökare 
var aningen mindre än 1986, 30.776 mot 

31.739 året innan. Nedgången får sannolikt 
tillskrivas den dåliga sommaren. Ganska 
mycket arbetstid har också fått läggas ned på 
att utreda museets framtid i SJ:s nya organisation, 
ett jobb som sysselsatt museichefen 



praktiskt taget hela hösten och som inte kunnat 
avslutas förrän under 1988. I övrigt har 
som tidigare år en hel del arbete bakom kulisserna 
fått stå tillbaka för den mer allmänna 
öppethållningen. Många är de som ibland 
uppgivet och irriterat, men oftast med förståelse, 
fått vänta på sina fotobeställningar 
och på svar på sina frågor. Museets arkiv har 
under året tillförts en mängd nytt material, 
varav bara en bråkdel har kunnat registreras 
och arkiveras som det borde. Under året har 
det inte funnits tid till några fältstudier eller 
forskningsinsatser från museets sida. Tyvärr, 
tyvärr . . . 

Personal 
För första gången på mycket länge har museets 
alla fyra (4!) tjänster varit tillsatta hela 
året. 
Som ersättare för Anneli Oredsson, som 
slutade vid årsskiftet, kom Olle Andersson 
från SJ: s nedlagda styckegodshantering i 
Gävle. Olle har under året ägnat sig åt allt 
från att handlägga våra byråkratiska ärenden 
(diarium, dagsverksjournal, fakturahan

tering etc) till att guida i museet (inklusive 
underhållning medelst sång till gitarr vid ett 
par tillfällen). Som vaktmästare har Robert 
Herpai vikarierat under nästan hela 1987, 
tills han under årets sista dagar anställdes definitivt. 
Förutom vaktmästarjobbet har Robert 
också fått utbildning så han kan köra 
vår lokomotor i den interna växlingen. 

I övrigt har undertecknad, Lars Olov 
Karlsson, varit museichef och Kjell Paten 
min närmaste man under året. 

Från den 1 oktober har Gävle Kommun 
anställt Bo Hillman och placerat honom som 
allt-i-allo på Sveriges Järnvägsmuseum. Det 
har givit en avsevärd förstärkning av vår lilla 
skara, vilken har behövts. 

I övrigt har öppethållningen under helger 
och under sommaren som tidigare år klarats 
av med timanställd personal. På samma vis 
har vi fått förare till motorvagnskörning och 
vid de tillfällen då vi kört ångtåg. Dessa förare 
får visserligen betalt, men de tjänstgör 
högst frivilligt och under tid då de är lediga 
från sina ordinarie turer. De har alla ställt 
upp på ett lysande sätt, vilket hjälpt oss 
mycket. 



På den helt frivilliga sidan har vi fått 
mycken hjälp av Kjell G Bergström, som i 
genomsnitt tillbringat två timmar per dag på 
museet med att putsa lok, måla golv och 
vändskivor och med att på ett outtröttligt 
sätt göra PR för museet på alla upptänkliga, 
och minst ett par oupptänkliga sätt. För sina 
insatser har han också blivit belönad med 

Arbete på Prins August i december 1987. Till vänster Bengt Lind, till höger Rune Lundberg. 

den högsta av alla tänkbara utmärkelser, 
nämligen Järnvägsmusen. 

Ett annat gäng som trots motigheter gjort 
en stor insats är det frivilliga lokreparationsgäng 
som under vintern jobbat med Prins 
August. De flesta kommer från maskinavdelningen 
på museibanan Jädraås-Tallås 
Järnväg. Under erfaren ledning av Rune 
Lundby och Bengt Lind har fem stagbultar 
och delar av en buffertplanka bytts. Arne 
Lindell har hemma i Sundsvall helt renoverat 
prinsens vattenpump. 

Hur skulle vi klara oss på museet utan detta 
fantastiska stöd utifrån? 

Samarbete 
Museet har under året samarbetat med en 
rad olika organisationer på olika sätt. SJ har 
vi naturligtvis samarbetat med. Bland annat 
har större och mindre grupper inom företaget 
besökt museet i olika sammanhang. När 
Järnvägsskolan på hösten gästade Gävle var 
museets område den naturliga platsen. Vice 
generaldirektör Stefan Petterson besökte 
museet tre gånger tillsammans med sina närmaste 
medarbetare. Museet har även hjälpt 
till vid olika jubileer, som då UddevallaVänersborg-
Herrljunga Järnväg firade sitt 
120-årsjubileum i Vänersborg. Där deltog 
den nyrenoverade ångdressinen från UWHJ 
och fångvagnen (med utklädda fångar). 

Ångdressinen från UWHJ var också tillsammans 
med hästvagnen från ÅmmebergZinkgruvans 
Järnväg på besök i Hamar då 
norska järnvägsmuseum hade sin museidag 
den 1 juni. Båda uppskattades livligt av norrmännen, 
speciellt hästvagnen då någon sådan 
uppenbarligen aldrig använts i Norge tidigare. 

En lång rad klubbar har samarbetat med 
museet under året i olika frågor. Närmast 



står naturligtvis Järnvägsmusei Vänner som 
tillfört museets samlingar olika intressanta 
föremål. Gävle Modelljärnvägsklubb bygger 

vidare på sin modelljärnväg i museets källare 

och har som vanligt haft hand om den le

kamliga spisen under museidagarna. Gävle

Dala Järnvägs museiförening, Loksektionen 

i Grängesberg, Ostkustbanans Vänner och 

Stockholm-Roslagens Järnvägars musei

förening har alla jobbat med museets fordon 

på ett mycket förtjänstfullt sätt. Mer om det

ta under rubrikerna Nytillskott och Händel

ser under 1987. 

Ett samarbete mellan SJ:s maskinavdelning, 
museet och några aktiva i Gävle-Dala 
Järnvägs museiförening har inletts för att 
rädda undan reservdelar till de numera slopade 
SJ-loken littera Du. Alla föreningar 
och museer som har Du-lok, och det börjar 
bli ganska många, ska ha tillgång till delar. 
na. Detta för att inte varje förening ska behöva 
lägga upp ett eget lager "som kan vara 
bra att ha, eventuellt". Lagret kommer sannolikt 
att placeras i ett antal slopade gods

vagnar i Falun ( de känsligaste delarna under 
tak), beställning ska göras via museet och 
själva handhavandet ska skötas av GDJ:s 
medlemmar. Under 1988 kommer delarna 
att samlas in och lagret ordnas. 

Slutligen har Svenska Järnvägsklubbens 
Gävleavdelning haft alla sina medlemsmöten 
på museet, vilket naturligtvis är den rätta 
miljön för sådana sammankomster. 

Nytillskott 

En del museifordon har under 1987 kommit 



tillbaka till museet efter längre eller kortare 
tids upprustning. Bland dem kan nämnas 
snälltågsloket Cc 404 som under museidagarna 
kom åter i full glans. Det är nu vackert 
målat med mörkgrå panna och blåmålade 
hjulringar! Enda felet är ångdomen som i 
stället för att vara autentiskt svartmålad är 
upputsad i blank mässing. Grabbarna i Falun 
som renoverat 404 vägrade att måla över 

Angdressinen från UWHJ rustades upp för att användas vid ett jubileum i Vänersborg. Därifrån 
togs den direkt till Hamar i Norge, där den visades i samband med norska Jernbanemuseets 
dag den 30 maj. Först därefter kom den åter till Gävle. 

Cc 404 glänser vackert några dagar efter det att museetfått loket åter från Gefle Dala Järnvägs 
museiförening som under flera år rustat upp det. 

den vackra mässingen. Och vi kan inte annat 
än hålla med! Den får förbli blank. Loket 
har f ö fungerande vacuumbroms, något 
som testades under museidagarna med en 
tillkopplad vacuumbromsad personvagn. 

Andra återkomna fordon, nu körklara, är 
den tidigare nämnda ångdressinen från 
UWHJ (upprustad av lokförare Tommy 
Bergqvist i Göteborg) och loket Elfkarleö 
(upprustat i Grängesberg). Inte ett lok, men 
väl så intressant, är den varmluftmaskin enligt 
John Ericssons patent som kommer från 
en pumpstation på Köping-Uttersbergs 
Järnväg. Efter många år i förrådet är den nu 
åter körbar. Det är f d lokförare Rune Lundby 
i Gävle som tagit hem maskinen, gjort 
rent den, reparerat och smort upp den. Efter 
viss tvekan tuffade den sedan igång och har 
uppvisningskörts vid ett par tillfällen, bl a 
under Ångans Dag i Mariefred. 

Bland de nya fordon som kom till museet 
ska först nämnas de elektriska loken 344, 
395 och 846. 344 har littera Du2 och var en 
av de sista klassiska D-maskiner som kom att 
användas i vanlig tågtjänst. 344 är tillverkad 
av ASEA och Nohab 1936. Senast gjorde 
den tjänst i Hallsberg. I museet kommer den 
att bevaras i det skick den senast gick. Vi kan 
då visa hela spännvidden från D 101 i nära 
nog originalskick från 1925 till de sista lokens 
utförande som Du2 år 1987. 

395 är ett batterilok littera Öc tillverkat av 
ASEA 1935 och senast stationerat i Hagalund 
för motorvagnsväxling med tjänstefordonsnumret 
944 0 076. Loket har fått tillbaka 
sin gamla märkning (inkl nummerskyltar 



och skuggade nummer på buffertbalken) och 
röd-gula framändesskärmar. Loket är fullt 
driftsdugligt, men batterierna börjar bli dåliga. 
Vid några tillfällen har det kommit till 
användning vid växlingen på museet. För att 
kunna göra full tjänst måste det dock upp 
under kontaktledningen och laddas ganska 
ofta, vilket inte är så lätt. 

En varmluftsmaskin som en 
gång gjort tjänst på KöpingUttersbergs 
järnväg, renoverades 
under våren av Rune Lundby, 
som här t h eldar på inför 
den första körningen på många 
år. 

846 är det första Rapidloket littera Ra, tillverkat 
av ASEA och Nohab 1955 och på sin 
tid SJ:s stolthet. De två första Ra-loken var 
av något annan konstruktion än de senare åtta, 
så de två särlingarna kom att slopas som 
trafiklok 1987, medan de nyare Ra-loken 
troligen kommer att rulla ännu något år. 
"Rapid 1", som 846 kallas, är i ett mycket 
gott skick, bl a finns fullständig A TCutrustning. 
Detta gör det mycket lämpat som 
tåglok vid museala transporter osv. Tills vidare 
är loket stationerat i Falun där GDJm 
har åtagit sig att hålla det rullande och successivt 
återställa det i ursprungligt skick 
(gamla boggier och hjul är räddade, nya 
strålkastare av gammal modell ska monteras 
och slutligen ska det målas i den första orange 
färgsättningen). 

Två elmotorvagnar har också övertagits av 
museet när de togs ur den allmänna trafiken i 
juni 1987 (de fick inte användas längre då de 
saknade A TC). Det är X 16 960 (ASEA och 
ASJ 1955), som ska ingå i museets samlingar, 
men tills vidare sköts om av Svenska Motorvagnsklubben, 
och X17 979 (också ASEA 
och ASJ 1955) som tills vidare hyrs av Dellenbanans 
Vänner som reservfordon, och 
som eventuellt senare kommer att köpas av 
dem. 

Flera nya godsvagnar har tillförts samlingarna, 
alla i stort behov av renovering. En är 
behållarevagnen Lns (f d Oubhl) nr 4110039 
med fyra olika typer av småbehållare (en 
femte typ, reklammålad för Slotts-senap, 
tillkom 1988). 

Vidare har två tankvagnar kommit till, bå



Denna tankvagn med okänt ursprung fick museet som gåva av tyska VTG efterförmedling av 
deras svenska representant, Nordisk Transport och Spedition. 

da av intressanta typer. Den ena är en fyraxlig 
vagn med länkaxlar (ej boggier), littera 
Uh nr 074 6 003 (f d Ql2b 502650). Det är 
en privatvagn, ägd och skänkt till museet av 
FFV, som använt den för att transportera 
flygbränsle i. Från början var det tänkt att 
den skulle ersätta en av museets oljetankar 
(för uppvärmningsolja), men det visade sig 
att tanken inte höll måttet. Den får därför i 
stället (tom) ingå i det kommande museala 
godståget. 

Den andra tankvagnen fick vi som gåva av 
västtyska tankuthyrningsbolaget VTG efter 
medverkan från deras svenske representant 
Nordisk Transport och Spedition i Trelleborg. 
Vagnen har nitad tank och bromshytt 
(den första vagnen på museet med en sådan!) 
och är troligen byggd i Tjeckoslovakien under 
mellankrigstiden. Varken vi eller VTG 
vet vilket nummer vagnen haft eller något 
mer om dess ursprung. Vi får skicka ut en efterlysning 
till tyska entusiaster och se om det 
kan ge någon utdelning. Vagnen har i många 
år stått på VTG:s verkstad i Duisburg och 
transporten därifrån och till Gävle var inte 
utan problem. Men det hela löste sig dock 
snabbt när en svensk djuplastningsvagn var 
på återgång från Jugoslavien. I Duisburg lyftes 
tankvagnen upp på den och genom tillmötesgående 
från såväl väst-som östtyska 
järnvägsförvaltningar kom vagnen utan 
kostnader till Gävle. Nu återstår en ordentlig 
upprustning. Att museet har en utländsk 
vagn i sina samlingar är helt riktigt om man 
vet att i svenska godståg är cirka var tionde 
vagn från en utländsk förvaltning. Då passar 
ju en utländsk vagn i det historiska godståget 
också. 

När omlastningsmagasinet för styckegods 
på 1950-talet lades ned i Hallsberg hyrdes det 
ut som lagerhall för skördemaskiner. För att 
kunna köra i hela magasinet fylldes spåren 

Denna hemmabyggda spårrensarefick museet som gåva av Hofors bruk. Det är tänkt att buffertar, 
hjulsats med lagergafflar och fjädrar ska användas vid upprustningen av UGJ-vagnen 
nr 20 från 1874. Underredet till spårrensaren kommer, åtminstone delvis, från en GDJpersonvagn 
från 1873. 

mellan plattformarna ut med slopade vagnsunderreden. 



1987 skulle magasinet rivas och 
då kunde museet rädda fem kompletta 
vagnsunderreden och ett otal hjulsatser, buffertar 
m m för . kommande renoveringar. 
Vagnarna har kommit till Gävle men exakt 
vad som ska göras med dem är ännu inte bestämt. 
Tills vidare får de vänta på bättre tider. 

Nytt på museet, men inte i samlingarna, är 
de två godsvagnar som vi fått låna från 
Stockholm-Roslagens Järnvägars museiförening 
under den tid de disponerar ångloket 
SRJ 28 (tre år). Vagnarna, som är vackert 
renoverade, kommer från ByvallaLångshyttans 
Järnväg, men ska senare bytas 
ut mot ett par mindre vagnar från Roslagsbanan 
som vi ska få behålla som "hyra" för 
ångloket. 

Några tjänstefordon har också tillförts 
museet. Störst och mest imponerande är den 
stora kran som tidigare stått i Hagalund, lit

tera Qan 986 0 012, byggd av Krupp Ardelt i 
Friedrichshafen 1956. Det är en ångkran som 
användes för att röja vid järnvägsolyckor 
och att lyfta broar etc. Den har de senaste 
åren stått oanvänd i ett skjul i Knivsta, men 
en provkörning har visat att den är fullt 
brukbar. Med kranen kom också en följevagn 
med diverse redskap och på vilken 
kranarmen vilar. Kranen var på sin tid snabb 
att få i gång. Den brukade i brådskande fall 
transporteras i person-och snälltåg och under 
färden började pannan att eldas på. Den 
var lätteldad och det berättas att när man en 
gång satte full fart från Hagalund söderut 
blåste säkerhetsventilen redan när man passerade 
Stuvsta! Förhoppningsvis kan kranen 
komma att demonstrationsköras på museet i 
framtiden och kanske även komma till användning 
vid av-och pålastning av museiföremål. 

Kranens raka motsats, åtminstone vad beträffar 
vikten, är den lilla motordressin typ 

Stortysken, SRJ 28, körde den första officiella turen på Uppsala-Länna Järnväg den 31 oktober. 
Här är det uppehåll i Bärby. (Samtliga foton L O Karlsson) 

MDR124 nummer 3245 som kommit via 
verkstaden i Bollnäs. Det är en liten dressin, 
byggd i Eksjö och försedd med VW-motor. 



För att göra en snygg övergång från 
järnvägs-till landsvägsfordon kommer sedan 
elrevisionsbilen 4100 av Internationals 
fabrikat, årgång 1970. Denna bil, som kan 
gå såväl på spår som på väg (med nedfällbara 
rälshjul) användes när man arbetade på 
kontaktledningen. Vår bil, som hört hemma 
i Ljusdal, var avregistrerad som landsvägsfordon, 
så den kördes för egen maskin på 
spåret Ljusdal-Hudiksvall-Gävle en oktoberkväll. 
En hel del plåt-och målningsjobb 
återstår innan den blir presentabel. 

Med denna övergång har vi så hamnat vid 
museets sista nya fordon under 1987, en Volvo 
Duett av 1966 års modell. Denna bil var 
på sin tid en mycket vanlig SJ-bil i sin typiska 
paprikaröda färg. Vår Duett har gjort 
tjänst fram till 1987 på Stockholm Central 
och den kom på egna hjul från Stockholm. 

För att bli det prydliga och tillförlitliga tjänstefordon 
vi behöver måste den dock 'genomgå 
en större renovering, både vad gäller motor, 
bromsar, plåt och lack. Så tills vi hittar 
någon som kan göra detta jobb åt oss (till en 
rimlig kostnad) står den avställd. 

Händelser under 1987 
Under ett museiår hinner det hända mycket. 
Allt kan ( eller ens bör) inte berättas här, men 
vi ska ta lite av varje, glädjeämnen, problem 
och vardag. 
Aret började i kaos för oss anställda. En 
av de osedvanligt kalla helgdagarna i början 
av året stannade värmepannan i kanslibyggnaden, 
och när museets personal kom till 
jobbet en måndagsmorgon var det cirka fem 
minusgrader inomhus och bottenfruset i värmesystemet. 
Tur i oturen var naturligtvis att 
det fortsatte att vara kallt. Tänk om det tinat 
och vattnet hade börjat spruta ur de spräng

da elementen i fotoarkiv och bibliotek ... 
Nu tog det över en vecka fö'r banavdelningens 
personal att bit för bit tina upp rören, 
byta element och få igång värmesystemet 
igen. Under tiden inrättade vi i filmsalen ett 
tillfälligt kontorslandskap varifrån museet 
fick skötas. Av denna händelse lärde vi att 
det behövs ett övervakningssystem för värmen 
och ett sådant installerades omedelbart. 
Nu går larmet om en panna stannar, och det 
känns betydligt tryggare. 



Fyra kvällar i januari hade museet Gävle 
Brandkår på besök. Det var den tjänstgörande 
utryckningsstyrkan som kom och under 
några kvällstimmar fick se museet, dricka 
kaffe och diskutera säkerhetsfrågor. För 
museets del var det bra att kunna visa alla utrymmen, 
berätta var vi hade olika saker och 
få en del råd. Brandkårens personal fick förutom 
en vanlig guidad tur en god orientering 
i lokalerna. Lyckligtvis har man inte fått någon 
användning för sina kunskaper än. 

Den femte februari var en stor dag i museets 
källare. För första gången kunde då ett 
tåg ( draget av Rc5-loket 1377 i silverfärg) köra 
runt huvudlinjen på Gävle Modelljärnvägsklubbs 
bana. Turen firades med därför 

På egna räls hjul ( den har 
körförbud som landsvägsfordon 
!) kom denna International 
rälsbil till museet 
från Ljusdal via Hudiksvall 
och Ostkustbanan. 

lämplig dryck av de närvarande medlemmarna 
och några gäster. Än f4erstår dock mycket 
arbete innan banan blir klar, om nu en 
modelljärnväg någonsin blir det. 

Under tiden februari-april hade IKEAFamily 
ett förmånserbjudande till • sina 
Gävle-medlemmar. De kunde då kostnadsfritt 
besöka Sveriges Järnvägsmuseum. Detta 
uppskattades tydligen, för 704 IKEAbesökare 
noterades under denna tid. 

Mars månad präglades på nytt av kaos på 
kansliet. Men nu av angenämare slag. På 
grund av att de sönderfrusna elementen måste 
målas om fattades det kloka beslutet att 
hela kontorsdelen skulle målas om, "när 
man ändå höll på". Tacksamma trängde vi 
ihop oss än i det ena, än i det andra rummet 
på kansliet medan vår målande kollega, Picasso 
kallad, härjade med slip, plastskynken 
och färg. Resultatet blev över all förväntan. 
Ny matta i två rum, nya gardiner anpassade 
till de nya ljusa pastellfärgerna och en del 
nya möbler fulländade förändringen. Vad 
kan man mer begära? Jo, nymålat i trapphuset, 
på vinden, i biblioteket och . . . Nä, vi 
får nog vara nöjda nu ett tag. Arbetsmiljön 
är viktig när man har ett pressat jobb, och 

det har vi alla på museet, så den förbättrade 



standarden var mycket välkommen och uppskattad, 
även om den tyvärr inte har rått på 
alla högar med papper som så lätt samlar sig. 
Men det är ett annat problem. 

Råhällans station på linjen Gävle-Ockelbo 
skulle rivas i mars, och i en snabb insats 
tog vi där tillvara biljettluckan, som senare 
ska komma till användning. Huset dokumenterades 
fotografiskt innan det senare 
snabbt jämnades med marken. 

Runt påsk var det så dags för den årliga 
modelljärnvägsutställningen. Ett av de mera 
uppskattade inslagen var Jörgen Edgars 
samling på över 100 lok i skala 1: 160 som visade 
alla el-och diesellokstyper som funnits 
på SJ och TGOJ. Modellerna var huvudsakligen 
byggda i papp och ståltråd, men en fantastisk 
målningsteknik gör att de blir helt lika 
dyra industrimodeller. I övrigt visades 
många intressanta modeller, allt från en 
gummisnoddsdriven afrikansk motorvagn 
(tillverkad i Frankrike på 1940-talet) till pyttesmå 
rälsbilar. Innan april var slut och besöksströmmen 
ökar på museet tog hela personalstyrkan 
en tvådagars studieresa till Göteborg. 
Här besöktes olika museer och det 
var "glädjande" att de hade delvis samma 
problem som vi, trots att de hade större resurser. 
Vi fick också en specialtur i en av 
Ringlinjens gamla spårvagnar, innan vi samlades 
på Liseberg för att provåka den nya 
bergbanan med ett extratåg! Museet har 
nämligen hjälpt Liseberg med en hel del när 
det gäller utformningen av den gammaldags 
station som är ingång till bergbanan och 
samtidigt restaurang. Såväl station som 
bergbanetur var imponerande och båda kan 
utan tvekan rekommenderas. Preliminärt 
kom vi överens om att vi som första järnvägsmuseum 
i världen (?) också skulle ta 
över en bit av Lisebergs gamla bergbana och 
en vagn för att visa denna sorts järnvägsdrift. 
Ja, helt utan anknytning till SJ och 
järnväg är faktiskt inte den gamla bergbanan, 
för det var en SJ-tjänsteman som varje 
år inspekterade och godkände banan innan 
den fick tas i bruk. 

Under maj månad var det traditionellt 
många skolklasser på besök, men skolornas 
dåliga ekonomi gör att det minskar för varje 
år. Vissa dagar är det dock fortfarande full 
rulle på museet från morgon till kväll. Det 
går åt mycket glass och modelljärnvägen slits 
hårt. 



En majsöndag kördes extratåg med ångloket 
B4 1513 för ett par olika grupper, bl a 
för grannen AGEVE. Det uppskattades. 

Äka efter B4 fick även ett gäng engelsmän 
på skandinavientur. De kom från Locomotive 
Club oj Great Britain och de kom till 
Gävle i det tomtåg som Ostkustbanans Vänner 
anordnade för att köra B4-loket till Gävle. 

I slutet på augusti var det täta höjdpunkter. 
Lördagen den 22 var museet startplats 
och mål för ett veteranbilsrally med bilar 
från 1950-och 1960-talet. Ett femtiotal bilar, 
allt från en liten Lloyd till en vräkig Cadillac, 
ställde upp. Museets brandbil deltog inte i 
rallyt men visades upp under dagen. 

Några dagar senare var det dags att köra 
kungligt tåg. Hans Majestät Kung Carl XVI 
Gustaf och drottning Silvia skulle på sin 
Eriksgata åka veterantåg mellan Ferluga (på 
linjen Bollnäs-Orsa) och Bollnäs. Bollnäs 
Kommun beställde ett extratåg av museet 
och den 24 augusti tuffade ett säreget tåg 
norr ut från Gävle på stambanan. Från början 
var det meningen att Prins August skulle 
dra det kungliga tåget, men det visade sig att 
pannan och vattenpumpen på det loket måste 
åtgärdas, och det skulle inte hinnas med 
före turen. Därför fick i stället Göta (som 
trots en liten spricka i fyrboxen blev godkänd 
vid pannbesiktningen) och OFWJ 8 dra 
tåget. Ett kungligt tåg måste ju komma fram 
säkert, så därför ska det alltid ha två lok. Ätminstone 
var det så förr. Vagnarna i tåget 
var Kung Oscar Il audiensvagn och som 
bromsvagn Sveriges första boggievagn, Frövi-
Ludvika Järnvägs vagn nummer 1. 

Det historiska tåget draget av de 111 och 
121 år gamla kämparna, tuffade snällt på 
utefter stambanan och gjorde endast ett kort 
uppehåll i Ockelbo för vattentagning. Farten 
hade beräknats till 30 km/h, men stundtals 
uppnåddes sannolikt det dubbla (båda loken 
saknar hastighetsmätare). Till Freluga drogs 
hela tåget nästa dag baklänges av en V5

En Lloyd startar just i "Lopp 
60", en veteranbilstävling för 
yngre veteraner. Start och mål 
var på museets område. 



diesel. Där blev hela tåget bombsanerat av en 

kraftig schäfer och sedan var det bara att 

vänta på de kungliga gästernas ankomst. 

Sent omsider -men helt enligt den tänkta 
planen -dök de så upp och kunde med 
lämplig uppvaktning ta plats i Oscars audiensvagn. 
I F:LJ-vagnen placerades några utvalda 
journalister och ett okänt antal allvarliga 
män i kostym och med fladdrande blick. 
Så bar det av mellan flaggviftande hälsingar. 
Turen på sju kilometer gick helt planenligt 
och tåget lyckades, trots den som bromsare 
tjänstgörande museichefens nervositet, stanna 
mitt för den röda mattan. Resan hade 
uppskattats av både kung och drottning som 
snabbt lotsades till nästa muntration, en stor 
mottagning på torget i Bollnäs. För oss på 
museitåget återstod bara hemresan till 
Gävle, som gick lika friktionsfritt som uppresan. 
Det är helt fantastiskt för övrigt hur 
fint "Spinnrocken" Göta går. Gångegenskaperna 
är faktiskt bättre än Oscars audiensvagns! 

Några dagar senare åkte jag och Kjell Palen 
på en ansträngande men givande veckolång 
tjänsteresa. Vi började i Wien där vi var 
med om en av de fordonsparader som avhölls 
med anledning av de österrikiska järnvägarnas 
150-årsjubileum. Många intressanta 
fordon visades, bl a många välrestaurerade 
godsvagnar. Men intressantast var nog 
ändå de riktigt gamla loken, som Liacon 
från 1851 (även om det var kraftigt ombyggt, 
bl a från tenderlok till sadeltank) eller 
Graz-Köflachs eller de ungerska järnvägarnas 
sexkopplade tenderlok med ytterramar. 
Men det fanns mycket annat intressant, rälsbilar 
från andra världskriget, dressiner och 
motorvagnar. Wien besöket rundades av med 
ett besök på det nyöppnade spårvägsmuseet, 
innan det var dags att åka vidare till Budapest 
och fem dagars internationell transportmuseikongress. 

Kongressen hölls på transportmuseet i Budapest 
med dess många fina modeller i skala 

1:5 (man fick sluta bygga dessa modeller på 
1950-talet då det visade sig att modellen blev 
dyrare att tillverka än originalloket!), men 
flera intressanta utflykter gjordes med smalspåriga 
ångtåg, ångspårvägståg och hästdiligens! 
Studiebesök och meningsutbyte av detta 



slag är mycket värdefulla. Även om de besökta 
museerna i sig kanske inte kan sägas 
vara speciellt framstående finns det alltid något 
att lära, några tankar som väcks och 
många viktiga personliga kontakter som 
knyts. Och detta då som en extra bonus, för 
det är förbaskat trevligt också. 

Väl åter i Gävle och återhämtade efter 
Österrike-Ungern kom nästa viktiga besök 
på museet. Det var SJ:s dåvarande båda generaldirektörer, 
Bengt Furbäck och Stefan 
Pettersson, som med sina närmaste i projektgruppen 
inför det "Nya SJ" besökte museet i 

två dagar. Det var allvarliga diskussioner 
blandade med mer lustfyllda episoder, då de 
intresserade herrarna bl a fick tillfälle att köra 
radiostyrt diesellok (littera V5) respektive 
gammaldags ånglok (Göta och E/fkarleö). 
Allt gick bra även om vissa deltagare visade 
tendenser att försöka busköra. På kvällen 
första dagen skulle George Högsander, avgående 
chef för godstransportavdelningen, avtackas 
och vi fick i uppdrag att ställa i 
ordning ett lämpligt tåg. Det blev en trupptransportinredd 
Gbs, med bänkar, kamin, 
filtar, halm på golvet och torrmugg, som 
drogs av en lokomotor. Ska en gods transportchef 
transporteras ska det väl vara i en 
godsvagn? Under färden, som uppskattades 
av alla inblandade såvitt det gick att skönja i 

Inför resan med kungen och 
drottningen pryds här Göta 
Bollnäs på morgonen den 25 augusti. 
Lokförare Karl-Erik Eggefjord 
t v och museets Kjell Pa/en 

t h. 

stearinljusets sken, överlämnades också 
Högsanders avskedspresent, en kanot i naturlig 
storlek, som han sedan fick glädjen att 
på egen hand transportera hem. Allt behöver 
inte gå så strikt till väga bara för att det är på 
ett museum! 

Så randades då Järnvägsmuseidagarna, 
första helgen i oktober, jobbiga men roliga 
för oss på museet. Detta år provade vi med 
fritt inträde under de två dagarna. Det var 
vår present till de järnvägsintresserade, även 
om det till en del berodde på att vi inte hade 
folk så det räckte till biljettförsäljning vid alla 
grindarna! Uppskattades gjorde det dock 



av de cirka 2.000 besökarna var dag. Det 
kom inte så många extratåg denna gång, däremot 
kunde SJ erbjuda en förmånlig biljett. 

På museikongress i Budapest fick museets representanter nöjet åka i detta ångspårvägs tåg, draget 
av loket Haraszti. 

Det enda extratåget kom från Stockholm 
(med en del från Finspång) draget av två Blok, 
det ena från SKÄJ och det andra från 
Finspångs Museijärnväg. Dessa båda lok 
drog sedan båda dagarna ett 1.200 ton godståg 
(lånat från Gävle rangerbangård) förbi 
museet på linjen mot Stockholm. Oannonserat 
och oväntat för de flesta var det tredje Bloket 
(från GDJm) som sköt på tåget. En 
härlig upplevelse att fotografera och höra. 
En annan höjdpunkt var när GDJm återlämnade 
Cc 404 till museet efter en total renovering. 
Från början var det bara meningen att 
föreningen skulle rusta upp loket till utställningsskick, 
men det visade sig att det var i så 
bra kondition att det relativt enkelt gick att 
återställa fullt funktionsdugligt. Ett bra jobb 
har de gjort och museet kan nu stolt visa upp 
ett till av de unika loken körbart. 

Barnen ( och museichefen) kanske mest gillade 
att få provåka museets brandbil, en Willys 
från 1955. Den var 1957-1985 brandbil 
på SJ:s huvudverkstad i Örebro och unik då 
den är helt öppen. Den har inte gått många 
mil, 3.000 stod det på vägmätaren när den 
kom till museet och det är inte särskilt mycket 
vare sig det är miles eller kilometer. Vad 
hastighetsmätaren visar har vi ännu inte 
lyckats lista ut. Den är graderad från 1 till 
14, och vid uppskattningsvis normal fart i 
samhället visar den på 8! Bilen har en mycket 
genomträngande siren och med den starka 
raka sexan och låg utväxling är den synnerligen 
rolig att köra. 

På spåret rullade också flera fordon som 
nog inte så många sett tidigare gå för egen 
maskin, som Elfkarleö och UWHJ ångdressin. 
Under ånga och i gång var också kungatågsloken 
Göta och OFWJ 8. Som vanligt 
var det marknad och kaffeservering i museet, 
och en gästande veteranbuss (Scania 
1956) gjorde korta turer. En fungerande 

SJ:s dåvarande vice generaldirektör Stefan Pettersson prövar på lokförarens hårda arbete efter 
en snabb introduktion av Rune Lundby. Loket är lilla Elfkarleö 1. 



Denna Willys brandbil gick i många år på SJ:s huvudverkstad i Örebro innan den via några 
omvägar hamnade på museet. Bilen är från 1955 och motorn är knappt inkörd. Det kan inte ha 
brunnit mycket i Örebro . . . 

., 

Museets spår tjänade som övningsobjekt vid utbildning av lokförare på Tb-lok under januari. 
Samtidigt passade vi på att prova en museal plog ur samlingarna. Tb-lokets plogning var ejf ektivare. 

ångbrandspruta från Sandviken fick tyvärr 
beskådas stationär, då brandkåren inte kunde 
ställa upp med någon kunnig maskinist. 
Kanske kan den komma igen till ett annat år. 

Lördagens upplevelse för de hungriga var 
ett restaurangvagnståg som elloksdraget gick 
Gävle -Söderhamn -Kilafors -Gävle på 
kvällen. Tyvärr blev det ganska snabbt 
mörkt, så få kunde njuta av utsikten, men 
maten smakade härligt. Det var olika menyer 
i de olika vagnarna: I GDJm R5 åts det 
fläskfile, i museets Ro2b (där TR service 
stod för serveringen) åts gåsbröst, i SJ:s nyaste 
konferensvagn "Ericsons vagn" (även 
den betjänad av TR) bjöds rostbiff och slutligen 
i BJs R5 stod File Oscar på matsedeln. 
Därtill kom olika för-och efterrätter och 
drycker av olika slag. När tåget något försenat 
ankom åter till museet hölls öppet hus, 
men de flesta var trötta och det blev något 

avslaget, även om de sista inte droppade av 
förrän vid midnatt. 

Järnvägsmuseidagarna var nu avklarade, 
men än lade sig inte vinterns lugn över museet. 
Veckan efter var det Järnvägsskola i två 
dagar och den 25 oktober öppet hus med anledning 
av Sörby Urfjälldagen då alla industrier 
visar upp sig. 

Vecka 46 var fylld av prominenta besök. 
Först var författarinnan Sara Lidman, dagen 
efter 180 SJ-chefer på konferens och nästa 
dag så landshövding Ivar Hising. Alla togs 
emot på olika vis och fick se och uppleva något 
som de kanske inte gjort tidigare. 

Med början i november och en gång i 
veckan under vintern samlades ett gäng 
Statsanställdas Förbund-medlemmar för att 
under Börje Thoursies ledning lära sig Gävletraktens 
järnvägshistoria. 

I början av december invigdes GävleBro, 



Minitåget på museiområdet ägs av en privatperson, Kalle Karlsson, som också har byggt de 
flesta fordonen, exempelvis detta motorlok. Förare är Magnus Karlsson. 

turistfällan vid E4, som ska locka folk in i 
stan igen sedan man lagt genomfarten utanför 
centrum! Museet är bl a representerat 
här med en monter och annat informationsmaterial. 

Så blev det årets traditionellt sista aktiviteter, 
Hjulmarknaden i Stockholms Stadshus 
och Hjulkaffet på museet i _Gävle. På Hjulkaffet, 
dit alla de som arbetat på museet, eller 
hjälpt oss på annat sätt under året, bjudits 
in utdelades också 1987 års Järnvägsmus. 
Den utdelades till Kjell G Bergström 
från Gävle som hjälpt oss på så många sätt 
under året. Förutom all tid han har lagt ned 
har vi registrerat att han gjort av med bland 
annat 287 liter grå golvfärg, 11 flaskor kopparputs, 
7 liter mönja, 30 liter lackfärg i olika 
kulörer, 230 liter lacknafta, 30 kg putstrasor, 
450 meter maskeringstejp, 6 liter rostskyddsolja, 
40 kg Falu rödfärg, 150 liter 
Cuprinol och minst 15 penslar. Så nog har 
han gjort sig förtjänt av Järnvägsmusen. Det 
fanns dock andra kandidater, men det kommer 
ju fler år, och fler järnvägsmöss. 

Året 1987 var till ända, och museets personal 
och alla medhjälpare tog nya tag inför 
1988. Till det återkommer vi i SPÄR 1989! 

Årsberättelse 1987 

Styrelsen för Föreningen Järnvägsmusei 
Vänner avgiver härmed sin årsberättelse för 
verksamhetsåret 1986-1987. 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 
varit: 
Ordförande Erik Sundström 
Sekreterare Bernt Forsberg 
Kassör Sickan Fredin 

(from 1986-10-04) 
Ledamöter Morrgan Claesson 
Börje Thoursie 
(fr o m 1986-10-04) 
Börje Eklund 
(fr o m 1986-10-04) 
Lars Olov Karlsson 
(Museichef SvJvm) 
Pär Restadh 
(Statens Järnvägar) 



Egon Karlsson 
(t o m 1986-10-04) 
Föreningens medlemsantal 1987-07-01: 
465 personer. 
Under året har styrelsen avhållit åtta protokollförda 
sammanträden. 

Ett allmänt medlemsmöte har hållits på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Deltagare: 18 
medlemmar. 

Föreningen har under verksamhetsåret, 
tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseums 
utskick "Nytt från Sveriges Järnvägsmuseum", 
bifogat sex medlemsinformationer. 

Årsboken SPÅR förelåg till "Hjulmarknaden" 
i Stockholm den 7.12.1986, där medlemmar 
mot uppvisande av medlemskort 
kunde avhämta sitt exemplar. Övriga medlemmar 
har erhållit årsboken per post. 

Föreningen har under året medverkat till 
att två st äldre betvagnar från Karpalunds 
Sockerbruk, senaste ägare Olssons Presservice 
i Vingåker, har införlivats med museets 
samlingar. Ett antal medlemmar i föreningen 
hjälpte till med demonteringen av vagnarna i 
Vingåker. 

Föreningen har under året medverkat till 
att en äldre tankvagn, senaste ägare Nitro 
Nobel AB Gyttorp, som gåva från nämnda 
företag har tillställts Sveriges Järnvägsmuseum. 

Föreningen har under året bidragit med 
medel till inköp av en unik vapensköld vilken 
utgjort 50-årspresent till dåvarande trafikchefen 
Simonsson på Bergslagernas Järnvägar 
år 1890. Vapenskölden återfinnes i BJrummet 
på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Föreningen har under året bidragit med 
medel till inköp av en samling äldre modelljärnvägsmateriel. 
Samlingen har -efter inventering 
utförd av en medlem i föreningen 
-delvis tillställts Sveriges Järnvägsmuseum. 
Återstående materiel ur samlingen 
kommer senare att utbjudas till försäljning. 

Föreningen har som gåva från anhöriga 
till f d lokmästare Uno Larsson i Hagalund 
erhållit en större samling anteckningar, instruktionsböcker 
etc. Samlingen har tillställts 
Sveriges Järnvägsmuseum. 



Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för 
det gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
fram emot nästa verksamhetsår och 
är övertygade om fortsatt framgång för föreningen 
och dess verksamhet. 

Gävle den 11 augusti 1987 

· Erik Sundström Bernt Forsberg 
Morrgan Claesson Börje Thoursie 
Si.ekan Fredin Börje Eklund 
Lars blov Karlsson Pär Restadh 

GODSVAGNAR 

Standard-och 
specialgodsvagnar för 
industrier och 
iärnvägsförvaltningar. 

RANGERLOK 

40-tons radiostyrbara lok 
avsedda förväxlingsarbeten på 
industri-och rangerbangårdar. 

SKANDINAVIENS GODSVAGNSCENTRUM 
Box 655, 801 27 Gävle Tel. 026/11 58 90 

AGEVE och ABB Traction utvecklar 
teknologin för morgondagens järnvägstransporter. 

j 
ERICSSON 

Ericsson Signal Systems AB 
· ' 
11 II I 11111 I I I I I I I I I 11111111 I I I I 1111' i Västberga, södra Stockholm, 
_ utvecklar och marknadsför system 
ttJr styrning och tJvervakning 
av järnvägstratik, säkerhetssystem 
och signalutrust1 
ning. 

Ericssons Affärssektor Signalling

111111111 

~ I 

Systems är en internationell signa/
grupp med egna bolag i Sveri



111111111 

ge, Danmark, Italien, Spanien och 
Australien och med verksamhet i 
många andra länder. Ericsson har 
ett långt förflutet inom branschen. 

II11111 II 

Vi är 1000 anställda inom området 
järnvägs-och vägtrafik. 

111111111 
1111111111 

24 oberoende alternativ för svenska 
transportköpare: 
~~~ 
iills Nordisk Transport 

o11111,,,,,,,,,,,,... 

-·-,,

.,

--.,~rdisk Transport står utanför de 
stora transportörkonstellationerna 
och är därmed landets största fristående 
speditör med 24 kontor i Sveri-
ge och 16 i utlandet. I 200 medarbe

tare erbjuder personlig närservice åt 

alla er som inser fördelarna med ett 

oberoende alternativ. 

Nordisk Transport är ett resursstarkt 
fullserviceföretag som bara står 
i beroende till en enda part -transportköparen! 

Arlanda 0760-61 I 00 Borås 033-13 71 90 Bulltofta 040-93 44 50 Charlottenberg 0571-20 I 06 Eskilstuna O16-1 I 
71 80 Göteborg 031-17 I020 

Haparanda 0922-1 15 50 Helsingborg 042-1790 00 Holmsund 090-415 65 Kalmar 0480-240 03 Karlstad 054-11 52 
00 Landvetter 031-94 17 00 

Linköping O13-11 14 50 Luleå 0920-571 60 Malmö 040-722 30 Norrköping OI 1-1 I 17 30 Skellefteå 0910-770 70 
S_tockholm 08-744 00 60 

Sundsvall 060-15 76 40 Trelleborg 0410-540 00 Uppsala O18-10 03 70 Västerås 021-12 73 70 Ystad 0411-184 50 
Orebro O19-27 11 30 



Falkenbergs Järnväg -Pyttebanan 
Leif Elgh berättar om hur F J byggdes i etapper, hur man 
transporterade timmer, kalk och kreatur, försökte sälja lok 
för att få in pengar, skaffade motorvagnar för att minska 
kostnaderna men råkade ut för att motorvagnen brann upp, 
hur järnvägen förstatligades och lades ned. 216 sidor, rikt ill 
med foton, kartor, ritningar och spårplaner, inb, kr 160:-. 

Malmö-Genarps Järnväg 

av Björn Astedt. MGJ var järnvägen där tiden tycktes stå 
stilla. Samma ånglok som hade inköpts till starten 1894 fortsatte 
att dra tågen till nedläggningen 1948 och sth höjdes 
aldrig över 40 km/ t. Men banan hade också sin storhetstid 
med bettåg, krittransporter från Kvarnby och utflyktståg till 
Bokskogen. Då drevs också vidlyftiga godsvagnsaffärer och 
planer på förlängning till Ystad. Allt detta beskrivs 
omsorgsfullt med hjälp av många fotografier, ritningar och 
tabeller på 135 sidor. Hft, kr 92:-. 

Ölands järnvägar 

av Göran Adolfsson, Sune Lantz och Hjalmar Nilsson. 
Smalspårsbanorna på Öland byggdes i etapper 1906-10, 
slogs samman 1928 till Ölands Järnväg, förstatligades 1947 
och lades ned 14 år senare. Skogsbanan i Böda Kronopark, 
Domänverkets längsta, byggdes ungefär samtidigt med trafikbanorna, 
och en del av denna har återuppstått som 
museibana. Den innehållsrika boken skildrar ölandsbanornas 
tillkomst, svårigheterna att enas om linjesträckning och 
att hålla banan igång. Den berättar om trafik, personal, lok, 
vagnar och tågfärjor. 240 sidor med ca 220 foton samt kartor 
och ritningar av lok och vagnar. Inb, kr 160:-. 

BLHJ -Lunds stads järnvägar 1901-1939, kr 130:-. 

Södra Lidingöbanan, kr 140:-. 

Roslagsbanan 100 år, kr 130:-. 

Staffanstorp -järnvägsknuten på slätten, kr 38:

AGEVE, kr 100:

Frank Stenvalls Förlag har sedan 1966 gett ut ca 1JO böcker 
om trafik, framför allt järnvägar. I vår bokhandel och per 
postorder säljer vi praktiskt taget alla böcker inom området. 
Vi sänder regelbundet ut kataloger till våra kunder. Om Du 
inte redan är kund skickar vi katalog mot 4:40 i frimärken. 

Frank Stenvalls Förlag 

Föreningsgatan 67, 211 52 Malmö. Tel 040/12 77 03. 



Öppet måndag-fredag 9-18. 

JARNVÄGS~,tUSEI VÄNNER 

Jämvägsmusei Vänner är en stödforening 
for Sveriges Järnvägsmuseum. Stödet 
sker på många sätt, allt ifrån frivilligt 
arbete på något speciellt projekt till 
inköp av foremål som normalt inte ryms 

inom museets snäva budget. Föreningen 
har också medlemsmöten och 
träffar av olika slag. Som medlem har 
n1an fritt inträde på museet under hela 
året och man biir också inbjuden til speciella 
visningar, vernissage osv. Medlemsavgiften 
är for närvarande 70 kronor 
och for den får man då också en årsskrift. 
Är du intresserad av att bli medlem, 
skriv till: Järnvägsmusei Vänner 
c/o Sveriges Järnvägsmuseum 

Box 571 

80108 Gävle 

Sveriges Järnvägsmuseum Gävle 

Sveriges Jämvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste samlingar av 
historiska lok och vagnar. Här finns ånglok från SJs allra första dagar till 
gårdagens el-och motorlok 
Museet är under tiden oktober-april öppet kl 13-16 torsdagar, lördagar och 
söndagar. Under maj och september är det öppet kl 13-16 alla dagar utom 
måndagar och under sommaren, juni-augusti, alla dagar 10-16. Vissa dagar 
i samband med helger är det stängt 

Postadress: Box 571 

80108 GÄVLE 
Gatuadress: Rälsgatan 1 (Sörby Urfjäll) 
Telefon: 026-10 64 48 
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Bernt Forsberg 

F 1200 sjuttiofem år 

Majestätiskt står hon där, påhedersplats i sin hall 
på Sveriges Järnvägsmuseum, Drottningen bland 



svenska ånglokomotiv, F-loket nr 1200. 

Hon uppnår under 1989 den aktningsvärda 
åldern av 75 år, men är trots sin höga ålder en 
verkligt vital dam. 

Hon kom till världen våren 1914 i Trollhättan, 
hos den anrika lokomotiv byggarverkstaden N ydqvist 
& Holm. Hon var Sveriges första lokomotiv 
av Pacificklassen, dvs ett lok med axelanordningen 
2Cl. Tillsammans med sina tio yngre 
systrar kom Hon att ingå i den enda serien av 
snäll tågslokens "formel 1 "-klass i Sverige. 

På Baltiska utställningen i Malmö, sommaren 
1914, intog Drottningen, blott två månader gammal, 
sin första hedersplats, då Hon representerade 
det absolut senaste av svensk lokomotivbyggarteknik. 

Drottningen kom senare att få inta ännu en 
hedersplats, när det gällde att med tunga snälltåg, 
med få stopp på mellanstationer, kunna utklassa 
sina kolleger, A-och B-loken. 

Hon kom också i sin verksamma tid att bli 
huvudperson i Sveriges största jämvägsolycka, 
Getåolyckan, men hon repade sig och kom tillbaka 
på spåren för att i ytterligare femton år leda 
sina systrar i den tunga snäll tågstrafiken på södra 
stam banan. 

År 1936, ännu i ung ålder, blev Hon tillsammans 
med sina systrar "förtidspensionerad", men 
fick möjlighet att emigrera till Danmark, där en 
ny vår kom dem till mötes. 

Efter 26 år i Danmark återvände Drottningen, 
nu ensam, till sitt gamla hemland, där Hon välkomnades 
av jämvägsvänner och fick inta sin 
sista hedersplats, nu på Sveriges Jämvägsmuseum. 

På följande sidor får Hon sin hyllning under 
sitt sjuttiofemte år. 

Pacificlokens utveckling och 
införande i Europa 

Lokomotiv med axelanordningen 2Cl utvecklades 
och infördes först i USA, där chefingenjören 
vid Lehigh Valley Railroad i Pennsylvania, 
George S Strong, år 1886 insatte världens första 
lokomotiv med denna axelanordning i tjänst. 
Loktypen 2Cl kom att betecknas "Pacific". 

Det kom att gå 21 år till dess att Pacificloken 



kom till Europa. Chefingenjör Andre Chapelon 
vidParis-Orleansbanan satte ijuli 1907 Europas 
första Pacificlok i tjänst. Loket nr 4501 följdes tre 
månader senare av ett systerlok, nr 4502. Dessa 
franska lok kom att tillverkas i 98 exemplar och 
de var driftsdugliga, men hade ett något ålderdomligt 
utseende i jämförelse med första tyska 
exemplaren av denna typ, som sattes i tjänst 
några månader senare. 

De tyska lok av Pacifictyp som kom i tjänst på 
hösten 1907 var de av Maffei i Mtinchen konstruerade 
loken av typ IVf för Badische Staatsbahn. 
IVf-loket, som var en sensation för sin tid, 
hade vindklyvarform på hyttgaveln, spetsig front 
på rökskåpet och även i övrigt ett mycket höghastighetsbetonat 
utseende. Det hade emellertid 
sina svagheter: driv hjulen var för det stora loket 
förhållandevis små med 1800 mm i diameter 
vilket föranledde mycket höga underhållskostnader, 
varför loktypen relativt snart blev oacceptabel. 

Pacificloken vann emellertid både i Tyskland 
och Frankrike gott rykte för sin snabbhet och 
goda bränsleekonomi. De s k Länderbahnen som 
vid denna tid var verksamma i det förra landet tog 
fram varsin version av 2Cl-loket. 

Wiirttembergische Staatsbahn kom näst i tur 
efter Badische med att få ut ett Pacificlok på 
spåret. Detta lok, som kom att betecknas Reihe C, 

Pacificlok av typ C vid Wiirttembergische 
Staatsbahn, en 
förebild till det svenska Flaket. 
Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

blev en av förebilderna för det kommande svenska 
F-loket. C-loket var byggt av Esslingen och 
kom att bli det minsta av alla tyska Pacificlok, 
men var mycket driftsekonomiskt och bränslesnålt. 
Det var skräddarsytt för de driftsförhållanden 
som råder i Wiirttemberg, med mycket kraftiga 
stigningar och relativt få horisontella sträckor. 
C-loket fick i likhet med Badische IVf en 
drivhjulsdiameter på 1800 mm, men de problem 
som förekom hos IVf fanns aldrig hos C-loken. 

Samtidigt med de tyska lokkonstruktörerna i 
början av 1900-talet arbetade vid Great Western 
Railway i England CME (Chief Mechanical 
Engineer) George J Churchward med sin version 
av Pacificloket. Efter mycket arbete kom slutligen 
1908 Great Westerns första och endaPacificlok, 



"The Great Bear" med numret 111, i tjänst. 
Loket blev mycket omskrivet i England men var 
inte så lyckat, eftersom det redan 1924 byggdes 
om till ett 2C-lok. 

l Tyskland låg utvecklingsarbetet emellertid 
inte nere efter det att IVf-och C-loket hade kommit 
i tjänst. Bayerische Staatsbahn måste hänga 
med i utvecklingen och kom 1909 med sin version 
av Pacificloket. Loktypen betecknades S 3/ 
6 och var även den byggd av Maffei. Detta 
Pacificlok kom att byggas i inte mindre än 149 
exemplar under 22 år. Endast det svenska Flaket, 
sedermera littera E i Danmark, kan betecknas 
som en mer långlivad 2Cl-typ med 36 år 
mellan F 1200 i Sverige och E 999 i Danmark. 
Bayerische S 3/6 blev kända över hela världen för 
sina insatser i de berömda Rheingold-Express 
och Orient-Express. 

Pacificloket gick vidare söderut. Den mycket 
kunnige österrikiske lokkonstruktören Karl Gölsdorff 
konstruerade 1908 sin version av 2Clloket, 
men den får betecknas som en omvänd 
Pacifictyp med sin axelanordning 1 C2. Loken 
fick i Österrike seriebeteckningen 310. Anledningen 
till denna omvända axelanordning var att 
Gölsdorff ville få fram en större rostyta än sina 
tyska kollegor, därför att den österrikiska kolkvaliteten 
hade ett sämre värmevärde. Österrikarna 
höll fast vid sin omvända version, även i 
modernare lok. Det gick tom så långt att de döpte 
om loktypen efter ett närmare hav, "Adriatic". 

På Great Northern Railway i England fanns 
emellertid från mitten av 1910-talet en framsynt 
CME vid namn HerbertNigel Gresley, som många 
år senare kom att bli Pacificlokens grand old 
man. Gresley hade redan 1915 en Pacificmaskin 
klar på ritbordet, men av olika anledningar dröjde 
det ända till april 1922 innan hans första 
Pacificlok, nr 1470 "Great Northern", en trecylindrig 
maskin, rullade ut från verkstäderna i 
Doncaster. 

Pacificlokens höjdpunkt i Europa nåddes 1918 
då Badische hade tagit vara på de erfarenheter 
som man fått med IVf och presenterade sin berömda 
loktyp IVh, "die Badenstoltz". Loken av 
typen IVh var inte bara de effektstarkaste och 
största av samtida tyska Pacificmaskiner, de var 
också med sina 2100 mm drivhjul de största 
seriebyggda Pacificloken i världen. Badische 
hade nämligen baktanken att en gång för alla 
konkurrera ut sina kolleger på andra sidan Rhen. 
Maffei i Miinchen levererade samtliga tjugo lok 
av denna typ. De hade till skillnad från alla 



tidigare Pacificlok som satts i tjänst s k dubbelaxeldrift. 
Innercylindrarna verkade på den första 
drivaxeln och yttercylindrama på den andra (jfr 
det svenska fyrlingloket UGJ litt Bb). För att nå 
denna effekt var man tvungen att placera inner

cylindrarna ganska långt fram, varför IVh-loket 
fick ett ganska säreget utseende. 

Detråder inget tvivel om att byråingenjör Carl 
Flodin och hans medarbetare på Kungl Järnvägsstyrelsens 
maskinbyrå tog ett stort intryck av 
framför allt de sydtyska Pacificloken under sina 
studieresor i Europa inför den förestående uppgiften 
att konstruera ett svenskt Pacificlok. Floket 
har drag av både IVf-och C-loket. 

Carl Flodin 

F-loket konstruerades och beräknades i sin helhet 
på Järn vägsstyrelsens maskin byrå. Chefkonstruktör 
var byråingenjören Carl Erik Flodin. 
Flodin, född 1868 i Motala, utexaminerades som 
maskiningenjör i Norrköping 1887. Efter sin 
examen fick han omgående anställning som ritare 
och konstruktör vid Motala Verkstad. Den 1 
oktober 1898 anställdes han vid Statens Järnvägar 
som ritare och konstruktör vid maskinbyrån. 
Han befordrades till byråingenjör 1908. 

Carl Flodin medverkade på maskinbyrån vid 
konstruktionen av A-och B-loken, och även Rloken 
har detaljer som härstammar från honom. 
Efter arbetet med dessa loktyper blev Flodin, nu 
som förste byråingenjör, inkopplad på konstruktionsarbetet 
av det nya snälltågsloket litt F. 

Förste byråingenjör Carl Flodin,F-loketsfader. 

Flodin, som till skillnad från sina samtida 
engelska kolleger Churchward, Stanier, Gresley 
och andra (av vilka flera adlades) verkade i det 
tysta, kan med fog kallas "de moderna svenska 
ånglokens fader". Han följde sina F-lok under 
hela deras verksamma tid vid SJ och pensionerades 
den 1 mars 1935. 

Lokens konstruktion 

Vid anskaffandet av nya snälltågslok måste givetvis 
de krav som den stegrade trafiken ställde 
på lokens dragförmåga och effekt noga beaktas. 
Detta föranledde Järnvägsstyrelsen att i mitten 
av 1912 besluta om anskaffandet av en ny sexkopplad 
loktyp, avsedd för snälltåg. Loket förutsattes 



få axelanordningen 2C 1, dvs Pacific. 

Förslagsritningar och samtliga detaljritningar 
på det nya loket utarbetades på maskinbyrån 
under Carl Flodins ledning. Enligt beräkningarna 
skulle loket kunna framföra ett snälltåg med 
360 ton vagnvikt i långa stigningar 1: 100 med en 
hastighet av minst 60 kmh och på horisontell 
bana med minst 100 kmh. Loket åsattes en konstruktiv 
maxhastighet av 127 kmh, som dock 
aldrig kom till användning på svenska banor. 

Sedan offerter infordrats från Motala Verkstad 
och N ydqvist & Holm antogs anbudet från 
de senare till ett pris av 109 000krförtillverkning 
av ett provlok. Det första F-loket levererades i 
mars 1914 och fick numret 1200. 

Nedanstående beskrivning av F 1200 är en 
redigerad version av Carl Flodins beskrivning till 
Järnvägsstyrelsen av det nya loket 1913. 

Ångpannan 
F-lokets ångpanna är i huvudsak konstruerad likadan 
som på lok litt B. Rundpannans centrumlinje ligger 
dock 150 mm högre än på B-loket, eller 2900 mm över 
rälsens överkant. 

Inre eldstaden är utförd av 15 mm kopparplåt med 
undantag av tubplåten som utförs med 27 mm. Yttre 
eldstadens sidor, tak och gavlar har resp 17 och 16 mm 
plåttjocklek. Rostytans längd ärl953 mm och bredden 
1900. 

Eldstadens bak-och framgavlar lutar ca 16 grader 
framåt mot vertikallinjen, detta för att få pannans 
tyngdpunkt framflyttad. Rundpannans längd är 5585 
mm och den utförs i tre plåtsvep. Det närmast rökskåpet 
liggande svepet är1095 mm långt och i svetsat 
utförande. Samtliga övriga skarvar i pannan sammanfogas 
med nitförband i dubbel överlappsskarv. Den 
längsgående skarven är även den utförd som dubbel 
överlapps skarv, där den inre har tredubbla nitrader och 
den yttre två. 

Monteringsarbete på F 1200 i maskinverkstaden hos Nydqvist & Holm i Trollhättan hösten 1913. 
Observera nedan lagerboxen på löpboggin med kullagerhus. Foto Nohab. 

Tuberna, av Sandvikens tillverkning, är valsade i 
mjukt stål med en längd av 5300 mm. För att vid denna 
längd få ett jämnare expansionsskede mellan de stora 
och tjocka tuberna samt de små och tunnare görs de 
större tuberna vågformade, sk esstuber, vid eldstaden 
efter en längd av 500 mm. Eftersom eldstaden är 
bredare än avståndet mellan hjulringarna måste dess 



framgavel förläggas bakom tredje koppelhjulparet. 
Detta är orsaken till rundpannans stora längd liksom 
till att rökskåpet är hela 2,9 m långt. Rökskåpsluckan 
är konformad i likhet med på B-loken. 

Skorstenens diameter är 400 mm och längden 825. 
På grund av rundpannans läge måste den dras ned i 
rökskåpet, varför endast 500 mm är synligt ovanför 
detta. Överhettaren utförs enligt system Schmidt. 
Ångdomen placeras så långt fram som möjligt med 
hänsyn till pannans tyngdpunkt. 

Ångpannan uppbärs dels framför rökskåpstubplåten 
av ett kraftigt sadel stycke av stålgjutgods till vilket 
den skruvas med trettio 26mm bultar. Vid eldstadens 
bakgavel finns en vertikal plåt som pendelstöd för 
eldstadens expansion. Dessutom finns mindre stödplan 
vid eldstadens framgavel och en stödplåt under 
rundpannan mellan axel IV och V. 

Asklådan har förutom de vanliga gavelluckorna 
även en renslucka på vardera sidan. 

Armaturen är utförd enligt den gängse standard 
som redan finns på SJs överhettningslok. De två injektorerna 
av Greshams modell har storlek nr 10. Den 
högra injektorns matarrör utmynnar i pannan i en 
pannstensavskiljare försedd med kran för renblåsning. 
Pannan är isolerad med "magnesia sectional locomotive 
boiler lagging" och bekläds utvändigt med oxiderade 
plåtar som även täcker rökskåpet. 

Cylindrar och maskineri 
Under konstruktionsstadiet ifrågasattes huruvida loket 
skulle förses med fyra tvillingcy lindrar eller två par 
kompoundcylindrar. Båda systemen har såväl fördelar 
som nackdelar. Största betänkligheten mot att använda 
kompoundprincipen var det höga ångtryck som detta 
system fordrade med vidhängande höga underhållskostnader. 
Kompoundsystemet valdes dock och 
cylinderdimensionerna anpassades till ett effektivt ångtryck 
om 13 kg/cm2• 

Lågtryckscylindrarna placeras utvändigt på ramplåtarna, 
dels för att högtryckscylindrarna därmed får 
ett mer skyddat läge och dels för att man vid revisioner 
ietc lättare skall kunna handskas med de tunga lågtryckskolvarna 
och cylinderlocken. 

Cylindrarna är parvis sammangjutna med ett gemensamt 
slidskåp. De erhåller lutningen 1 :9, 1 mot horisontallinjen, 
dels för att ge utrymme för boggihjulet 
under lågtryckscylindern, dels för att bereda plats åt 
högtryckscylinderns maskineri över första koppelaxeln. 
Lutningen är dock inte tillräcklig för det senare 
syftet, varför högtryckscylindrarna höjs 800 mm parallellt 
med lågtryckscy lindrarna. Högtryckscy lindrarnas 



kolvstänger förlängs också något. 

Varje cylinderpar fastsättes vid ramen med fjorton 
32 mm bultar och är dessutom fastkilade med två hårt 
indrivna kilar. Cylindrarna isoleras med isolercement 
och bekläds utvändigt med oxiderade plåtar. 

För att erhålla ett jämnt receivertryck är båda cy linderparen 
förenade med ett i rökskåpet inlagt 210 mm 
rör. Sammanlagda receivervolymen uppgår till 330 
liter eller 3,6 gångervolymen av en högtryckscylinder. 
Slidskåpet till denna cylinder blir ytterst litet, varför 
ångröret får en diameter av 136 mm. Ångans medelhastighet 
blir för denna diameter 60 m/sek vid en körhastighet 
av 100 kmh. Den för ett cylinderpar gemensamma 
sliden har en diameter av 260 mm med dubbel 
ånginströmning för lågtryckscylindern. Sliden är försedd 
med smala, fjädrande kolvringar. 

Figuren nedan [här hämtad ur Elis B Höjer, "Lokomotiv 
lära", Tillägg nr 1, 1915] visar schematiskt hur 
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cylinderanordningen är utförd. Högtrycksånga insläppes 
i mitten av slidskåpet, därutanför receiverångan 
och ytterst avloppsångan från lågtryckscylindern. Med 
denna anordning, som förutsätter att den varmaste 
ångan skall komma innerst och den kallaste ytterst, 
måste högtryckscylindrarnas ångkanaler korsas. Lågtryckscylinderns 
ångkanaler är mycket korta, vilket 
gör att av loppsångan lätt utsläppes till blästerröret och 
vidare ut i skorstenen. 

De båda samarbetande cylindrarnas vevar ligger ej 
i 180 graders vinkel mot varandra utan är något förskjutna. 
Står exempelvis högtryckscylinderns vev på 
framcentrum och lokomotivet går framåt, går lågtryckscylindems 
vev 174° 47' 22" efter. 

Med denna vev anordning blir trots den gemensamma 
sliden fyllningen i lågtryckscylindrarna ca 4 procent 
större än i högtryckscylindern. Då ångan är överhettad 
och följaktligen har en starkare fallande expansionslinje 
än mättad ånga, kan detta fyllningsförhållande 
tillåtas utan riskför att receivertrycket blir alltför 
högt. Gjorda beräkningar har visat att receivertrycket 
varierar mellan 3,0 och 4,5 kg/cm2• 



Lågtryckscylindrarna har kombinerade luftvägsoch 
säkerhetsventiler liknande dem som finns på Bloket. 
Lågtryckscylindems utblåsnings ventiler är dessutom 
kombinerade med mindre säkerhets ventiler. Högtryckscy 
lindrarna och receiverröret är försedda med 
en säkerhetsventil, placerad på rundpannan framför 
skorstenen, som är inställd på att blåsa ut ångan vid ett 
effektivt tryck av 7,5 kg/cm2. 

På ånglådan i rökskåpet finns en luftsugningsventil 
och vid högtryckscylindramas ångkanaler en luftvägskran, 
den senare av typ Garbe, som båda manövreras 
från förarplatsen. Garbekranen har till uppgift att 
minska luftmotståndet i cylindrarna när loket rullar 
med stängd regulator. Kranen kan också användas vid 
igångsättning, då högtrycksångan släpps in i receivern 
den vägen. 

Om denna luftvägskran öppnas samtidigt med regulatorn 
kommer ångan att strömma över från den ena 
sidan av högtryckskolven till den andra. Eftersom 
säkerhetsventilen på recei vem är inställd på 7,5 kg cm2 
kommer högtryckscylindern, om luftvägskranarna 
stängs när detta ångtryck uppnåtts, att i igångsättningsfasen 
arbeta med ett tryck av 13,0-7,5 kg/cm2 
och lågtryckscylindem med 7,5 kilo. Lågtryckscylindems 
luftvägs ventiler stängs samtidigt som regulatorn 
öppnas när högtrycksångan insläppes ovanför en med 
ventilen förbunden kolv, när den i figuren visade 
kranen intager läge "A". Genom att från förarplatsen 
vrida kranen till läge "B" sätts rummet ovanför kolven 
i förbindelse med fria luften. Ventilernas hålls då 
öppna av den under kolven befintliga fjädern. Lågtryckscylindramas 
båda ångkanaler kommer att kommunicera 
med varandra, varav följer att lågtryckscylinderns 
maskineri försätts ur verksamhet. Eftersom 
högtryckscylindramas luftvägskranar vid detta tillfälle 
skall vara stängda, framdrives lokomotivet således 
enbart av högtryckscylindrarna. 

Denna manöver, som var lämplig att utföra vid körning 
med ensamt lok och vid gång på vändskiva eller 
till tågsätt, togs sedermera bort eftersom den var alldeles 
för krånglig att utföra. 

Cylindrarna är placerade 4300 mm framför det 
mellersta kopplade hjulparet, vars axel är gemensam 
drivaxel för alla cylindrar. Vevstakar och koppelstänger 
är tillverkade av smidesstål med en hållfasthet 
av minst 45 kg/mm2 samt en förlängning om minst 20 
procent av normal längd. 

Tvärstyckeshuvudena löper på enkla gejdrar, 110 
mm breda och 94 mm höga. Materialet är även här 
smidesstål med samma värden som för vevstakarna. 
De är gjutna av medelhårt martinstål med 400 mm 
långa, lätt löstagbara glidytor, som är fordrade med 6 



mm tjock babbits. Kolvstängerna är fästade till tvärstyckeshuvudena 
med en 138 mm lång konisk tapp 
med en konicitet på 1 :23 och en kil om 66 x 26 mm. 

Cylinderkolvarna är gjutna av medelhårt martinstål 
och har en bredd av 124 mm. Hög-och lågtryckskolvarna 
är tätade mot cylinderväggarna genom tre fjädrande 
kolvringar med respektive 20 x 12 och 20 x 16 
mm tvärsektion. Högtryckscylinderns kolvdiameter 
är 82 mm och lågtryckscylinderns 96. På grund av att 
högtrycksvevstakarna är kortare än de för lågtryck, är 
en extra styrning anordnad för högtryckskolvstängerna. 

Cylinderlockens pack boxar är självcentrerade med 
den på överhettningslok vanliga konstruktionen. 

Slidrörelsen, som är gemensam för hög-och lågtryckscylinder, 
utföres enligt Heusinger von Waldeggs 
system och placeras utvändigt. Rörelsen till den 
mellan cylindrarna befintliga sliden överförs via en 
vickaxel. Slidomkastningen är anordnad som på Bloken, 
men skruvens gängor har en något reducerad 
stigning för att lättare övervinna de stora slidernas 
motstånd. 

Cylindraroch slider smordes genom två smörjpressar 
av Dicker & Wemeburgs system med sex 
rör. Då utrymmet i förarhytten inte tillät en placering 
där, sattes smörjpressama på en någorlunda 
varm plats bakom cylindrarna, intill ångavloppsrören. 
Denna placering ändrades sedan 
och smörjpressarna sattes in i hytten, framför 
eldarplatsen. 

Förarhytten är byggd i trä och utvändigt beklädd 
med oxiderad plåt. Framgaveln är kilformad med taket 
neddraget mot pannan. 

För att, med hänsyn till de höga hastigheterna, erhålla 
en mjuk och säker gång i kurvor är framtill två 
hjulpar förenade i en boggi med 55 mm sidoförskjutning 
åt vardera sidan och vridplanets centrum förskjutet 
bakåt 50 mm. Löphjulen, axel VI, har en radiell 
förskjutning av 50 mm åt vardera sidan. Fjädrarna till 
dessa hjul vilar mot kilformade glidplan för att ge 
stadga åt lokets bakände. 

Drivhjulsparet har 10 mm tunnare flänsar än övriga 

hjulpar för att denna axel i möjligaste mån skall skyd

das mot böjningspåkänningar uppkomna från hjul



flänsens tryck mot rälen. Boggins största sidoutslag 

bestäms av att i en 300-meterskurva med axel V gå

ende radiellt det yttre hjulets fläns, både vid första 

boggiaxeln och första koppelaxeln, skall löpa mot 

yttre rälen. Detta blir möjligt genom att boggicentrum 

är upphängt i fyra pendellänkar. 

Ramplåtarna, med ett inbördes avstånd av 1190 

mm, är utförda i två delar. Den främre delen är tillver

kad av 30 mm plåt medan den bakre är i stålgjutgods. 

Skarven mellan ramplåtarna är förlagd bakom axel V 

och förbandet utgörs av kallstukade nitar som drivits in 

23mm. 

Ramarna är väl förbundna genom vertikala och 

horisontella stag av plåt och gjutgods. 

Utanför axel Vis hjul är kraftiga bärplåtar av stålgjutgods 
anbringade. Från dessa plåtar, som framtill är 
inbockade mot huvudramen, finns lagerboxgejdern 
till axeln. 

För att det mellan ramarna befintliga maskineriet 
på ett enkelt sätt skall kunna avsynas och smörjas är 
ramplåtarna försedda med lämpliga urtag. Större fotsteg 
med ledstänger finns anordnade mellan axel III 
och IV. 

Hjul, axel och axelboxar 

Lokomotivets samtliga hjul är gjutna av mjukt martinstål. 
De båda koppelhjulparen är helt identiska, varför 
de utan hinder kan omflyttas för erhållande av ett jämnare 
slitage av hjulflänsarna. 

Eftersom de fram-och återgående maskindelarna 
till varje cylinderpar motverkar varandra är de inte utbalanserade 
med motvikter i hjulen. Därmed uppstår 
heller inga centripetalkrafter som kan förorsaka skadliga 
variationer i skentrycket. Det betyder att F-loket 
kan medges större hastighet än lok av litt A och B vid 
passerandet av svagare bansträckor. 

De kopplade hjulens axellagerboxar är utförda av 



fosforbrons med ingjutna speglar av vitmetall. 

En stor nyhet var att boggiaxlama hade kullager, 
anordnade så att axelbelastningen togs upp 
av två lagersystem (SKF nr 1324) och axialbelastningen 
av ett system (SKF nr730). Nr 1200 
var emellertid det enda F-loket som försågs med 
kullager. Alla de andra hade från leveransen vanliga 
glidlager. Belastningen på de sfäriska kullagren 
blev för stor, och kullagren på F 1200 
byttes redan efter något år ut mot glidlager. Konstruktionen 
av sfäriska rullager för jämvägsfordon 
påbörjades först 1919. 

Tender 

Tendern, som är fyraxlig, blir i huvudsak av samma 
konstruktion som på lok litt A och B, med undantag av 
att vattencisternen får en halvcirkulär tvärsektion. 
Tendern, som är av "Vanderbilttyp", uppbärs av fyra 
på långsidorna pånitade bärbalkar av martinstål. Tendersektionen 
har en radie av 1500 mm. För att förhindra 
skvalpning är vattenbehållaren avdelad i två kommunicerande 
rum, och vidare finns flera skvalpplåtar 
inlagda. 

Tenderaxlama på lok nr 1200 var försedda 
med kullager av samma konstruktion som boggin 
på loket. De kom efter några år att röna samma 
öde som boggilagren. Tendems bromskraft 
uppgick till 50 procent av tenderns vikt med halva 
förråd. Den var från början vacuumbromsad 
men ändrades efter övergången till Knorrbroms. 

Vattenförrådet, 25 m3, fastställdes efter prov 
med A-och B-lok med ånga pådragen till ångvärmeledningen. 
Därvid konstaterades att det via 
ångvärmen förbrukades ca 275 kg vatten per tågkilometer. 
Kompoundanordningens vattenförbrukning 
antogs till 250 kg per tågkilometer. 
Med en tågvikt om i medeltal 485 ton kunde 
således vattenförrådet, med en reserv av 3,0 m3, 
vara säkerställt för en vägsträcka om 180 km. 

Leveransen av det första F-loket 

Några tidningsnotiser: 

Världens första lok med kullager 

Lokomotivet, avsett för Baltiska utställningen och 
tillverkat hos Nydqvist & Holm härstädes, provkördes 
i måndags på Bergslagsbanan. Ett missöde inträffade 
vid Alv hems station, i det loket kördes mot ett godståg, 
varvid ett par finkor spolierades. Lokomotivet blev 
nästan oskadat. På provresan medföljde i särskild vagn 
överdirektör Klemming, ett par byrådirektörer, ingenjörer 



från verkstaden m fl. 

Vid sammanstötningen slängdes de huller om buller. 
Missödet berodde på obekantskapen om kullagrens 
verkan. Trots att alla bromsar sattes till i vanlig tid, 
kunde lokomotivet ej stoppas utan kilade på tills missödet 
inträffade. 

Sammanstötningen var så våldsam, att det av 50 
vagnar bestående godståget knuffades framåt åtskilliga 
metrar. Den sista vagnen formligen splittrades och 
en massa i densamma stående mjölkflaskor krossades. 
De två nästföljande vagnarna ramponerades svårt och 
pressades vid kollisionen upp mot varandra. Prov loket 
självt slapp undan med några smärre skador. 

Loket fördes av en ingenjör med en lokmästare från 
Göteborg som lots. 

På lokets främre del hade placerats tvenne arbetare 
från Nydqvist & Holms verkstäder, vilka hade till uppgift 
att kontrollera lokets rörelser. Vid kollisionen blev 
den ene av dem fastklämd, men dock lyckligtvis ej 
livsfarligt skadad. Sedan man fått honom loss, klagade 

han över smärtor i bröst och mage. Den andre arbetaren 
hann draga sig ett stycke tillbaka på loket och 
undkom med några smärre kontusioner. 

Konduktören på godståget befann sig vid tillfället 
på väg in i sista vagnen. Hade olyckan inträffat endast 
en halv minut senare och han hunnit in i vagnen hade 
han säkerligen dödats vid kollisionen. 

De båda skadade arbetarna fördes omedelbart med 
prov loket till Trollhättan, där de fingo nödig vård. De 
ramponerade vagnarna måste kvarlämnas i Alvhem. 
En av dem var en nyreparerad kombinerad konduktörs-
och resgodsvagn, som var ute på provtur. 

Enligt vad man från verkstadsledningens sida förklarat, 
torde sammanstötningen vid Alv hem ha vållats 
av, att de å loket an bragta kullagren gjorde det omöjligt 
att stoppa loket på beräknat avstånd. Loket ifråga är det 
första i världen som försetts med kullager och på grund 
av den utomordentliga lätthet, varmed även en mycket 
tung massa rullar fram genom denna anordning, sköt 
loket oemotståndligt in i godståget. 

Av lokets sex hjulaxlar voro två försedda med kullager 
liksom tendems fyra axlar. Å de kullagerförsedda 
lokaxlama funnos inga bromsningsanordningar, 
varför dessa hjul fortsatte att gå runt, även sedan de 
övriga låst fast av bromsarna. Till den olyckliga utgången 
bidrog givetvis att loket ej hade något tågsätt 
efter sig, vars bromsar kunde bidraga till att hejda 



farten. Både vacuum-och ångbromsar tillsattes omedelbart 
efter det man 400 meter från stoppsignalen observerade 
att ej allt stod rätt till, och maskinen ställdes 
på back, men detta till trots gled tåget på de kullagerförsedda 
hjulen fram mot godståget. 

Det gäller nu att utfinna ett sätt varigenom olyckor 
av nu inträffat slag kunna förhindras. Sannolikt kommer 
ett helt nytt bromsningsreglemente med föreskrifter 
om tidigare bromsning resp avstängande av ånga att 
utfärdas för kullagerförsedda lok. 

Vid olyckstillfället befunno sig i lokets släpvagn 
verkstadschefen Herman Nydqvist med familj, ett 
flertal framstående järnvägsmän, bl a direktör Klemming, 
samt byrådirektörema von Friesen och friherre 
Leijonhufvud, vilka alla vid kollisionen kastades om 
varandra. 

Trollhättans Tidning 3 april 1914 

Statsbanornas nyaste och största lokomotivtyp. 
4-cylindrigt snälltågslokomotiv med kullager 

Stats banornas nya snälltågslokomotiv, det första Floket, 
har som förut omtalats i dagarna provkörts för att 
därefter sändas ned till Baltiska utställningen, där det 
kommer att utgöra det förnämsta numret på statsbanornas 
utställning. 

Det nya lokomotivet, som är det största i Sverige 
och för övrigt bland de största i Europa, är ett fyrcylindrigt 
överhettningslokomotiv med compoundanordning 
av den s k pacifictypen. Den nya loktypen är 
avsedd för de stora och tunga men samtidigt snabbgående 
snälltågen på linjen S tockholm-Malmö-Trelleborg, 
där det i sinom tid kommer att medföra en avsevärd 
förkortning av restiden. 

Medan snälltågs lokomotivet av A-typen kan framföra 
ett tåg på 200 ton med 50 km hastighet i långa 
stigningar av 1:100 och det åtskilligt starkare lokomotivet 
av B-typen uppnår samma hastighet på samma 
bana med 360 tons tågvikt och 90 km på horisontell 
bana, är det nya F-loket konstruerat för en hastighet av 
60 km i stigningar 1:100 och 100 km å horisontell bana 
med en tågvikt af 360 ton. Lokomotiv och tender väga 
tillsammans 138 ton och lokomotivet ensamt 85 ton. 

En av det nya lokomotivets intressantaste nyheter 
är kullager å tender-och lokomotivboggierna. Och 
den av dessa kullager framkallade lätta gången blev 
som förut omtalats den indirekta orsaken till det vid 
provkörningen inträffade missödet, då lokomotivet 
kolliderade med ett på Alvhems station stående tåg, 
beroende på att föraren, ovan vid kullagrens verkningar, 
ej satte till bromsarna nog tidigt. 



Det nya lokomotivet, som konstruerats på järnvägsstyrelsens 
maskin byrå, utgör helt och hållet svenskt 
material och arbete. Som så många andra av de svenska 
järnvägarnas lokomotiv har det utgått från Nydqvist 
& Holms välkända verkstad i Trollhättan. Typen 
kallas som redan omtalats litt F. Det första lokets 
nummer i statsbanornas lokomotivpark är 1200. Fabrikens 
tillverkningsnummer är 1020. 

Svenska Dagbladet 3 april 1914 

Baltiska utställningen 

Efter en snabb reparation av skadorna från missödet 
i Alvhem kördes F 1200 ned till Göteborg, 
dit hon anlände på eftermiddagen den 1 april 
1914. Dagen efter kördes hon vidare till Malmö, 
där hon togs in i lokstallama för översyn och 
grundlig lokputsning. 

Några veckor senare skulle hon vara huvudperson 
på Statens Järnvägars utställningshall på 
Baltiska utställningen, som öppnades den 15 
maj. Baltiska utställningen i Malmö var och förblir 
än i dag Sveriges största industrimässa, där 
även järn vägsmateriel i stor omfattning visades. 

Hela utställningen, den sk Vita staden, byggdes 
på det område som i dag är Pildammsparken. 
Spårvagnsräls lades ut till Baltiskan och på det 52 
hektar stora området visade svensk, dansk, tysk 
och rysk industri vad den hade att erbjuda. Finland, 
Polen och de baltiska staterna deltog också 
i utställningen. 

"Vita staden" var ·ett provisorium, skickligt 
uppförda teaterkulisser av träställningar, tjärpapp, 
gips och tyg. Den största byggnaden var ett 
87 meter högt tom, det "högsta trätornet i världen", 
som var så bräckligt att det inte stod utställ

F 1200 i Göteborg 2 april 1914, på väg till Baltiska utställningen. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

ningstiden ut. En storm raserade den översta delen 
den 28 september. 

Statens Järnvägars hall var 70 meter lång och 
24 meter bred. På mittenspåret, omedelbart till 
vänster om huvudentren, fanns F 1200, flankerad 
på sin vänstra sida av E-loket nr 1155 och på den 
högra av S-loket nr 1174. Övriga lok i hallen var 
det liksom F 1200 ny levererade elloket för malmbanan, 
litt Pa nr 27, samt museiloken Göta, 
Fryckstad och Trollhättan. Av dessa sju utställningslok 
återfinnes i dag fem på Sveriges Järnvägsmuseum, 



varav tre i körbart skick. 

Utanför utställningshallen hade SJ lagt ut en 
hel bangård med växlar och förreglingar samt 
även byggt upp ett helt ställverk. På ett spår 
förevisades den nya ångsnöslungan A 2, avsedd 
för malmbanan, ett flertal specialgodsvagnar och 
malm vagnar. 

Inne i hallen, mitt emot F 1200, visades en 
nylevererad restaurangvagn, ABo3 nr 2135, och 
på sidospåren ett flertal person-och godsvagnar 
av senaste typ. Utrymmet mellan de tre spåren 
upptogs av modeller av lok, vagnar, broar mm. 
De flesta av dessa modeller kan än i dag beskådas 
på Sveriges Jämvägsmuseum. 

Utställningen var som nämnts landets största 
med en specialavdelning för järnvägsmateriel. 
Till detta bidrog i hög grad grannlandet i söder, 
konungariket Preussen, som i sin hall ställde ut 
fem ånglok, bladen kända typen P8, fyra ellok, 
åtta motorvagnar samt ett flertal person-och 
godsvagnar. 

För SJ var F 1200 den största attraktionen, och 
det var med stor förväntan de järnvägskunniga 
utställnings besökarna såg fram mot de kommande 
provturerna med loket när utställningen avslutats 
den 4 oktober. 

Rapport till Kungl Järnvägsstyrelsen 
över provturer med 
lokomotiv litt F nr 1200 

Företagna på linjen Tomteboda-Uppsala-Tomteboda 
den23/10,27/10, 11/11 , 16/11 , 17/11 och24/111914. 

Tågvikter 

23/10, 27/10 och 11/11: 12 boggivagnar, en inspektionsvagn, 
summa 50 axlar, lokomotiv och tender, 
summa tågvikt =534 ton. 

Den 16/11, 17/11 och 24/11: 10 boggivagnar, en 
inspektionsvagn, summa 42 axlar, lokomotiv och 
tender, summa tågvikt = 527 ton. 

Förkortningar: Cst-Stockholm C, Tm -Tomteboda, 
Jä-Järva, Tbg-Ture berg, R-Rotebro, Vy -Upplands 
Väs by, Rs -Rosersberg, Mr -Märsta, Kn Knivsta, 
Br -Bergsbrunna, U -Uppsala C. 

Eftersom gångtiderna på de korta stationssträckorna 
är avläst på jämna minuter, trots de relativt höga hastigheterna, 
har de iakttagna gångtiderna korrigerats i 



bråkdelar av minuter med ledning av de gångtider som 
registrerats med den i inspektionsvagnen befintliga 
hastighetsmätaren. 

De på detta sätt erhållna gångtiderna äro sammanförda 
i tabell 1. Understrukna siffror utmärker stationer 
där uppehåll gjorts. Med dessa korrigerade gångtider 
erhålles de i tabell 2 angivna medelhastigheterna 
mellan stationer i km/tim. Avdrag för igångsättning 
och bromsning har inte beaktats. 

För uppmätning av vattnet var framtill på cisternen 
uppsatt ett glasrör och bredvid detta en graderad skala. 
Vattenförlusterna genom spill från injektorerna ingår 
således i de i tabell 3 angivna talen på vattenförbrukningen. 

Ångförlusterna var under några turer ganska stora, 
eftersom ångläckage förekom på några kranar fästade 
på cylindrarna. 

De på tendern upplagda kolen var noggrant vägda. 
Vid återkomsten till Hagalund vägdes resterande kol. 
Kol för uppeldning och för hållande av backfyr i Uppsala 
ingår inte i de uppvägda kolen. 

Som framgår av tabellen var de fyra första provturerna 
ganska likvärdiga vad gäller kol-och vattenförbrukning. 
Detta är förklarligt eftersom dessa turer 
företogs efter samma tidtabell, med uppehåll på mellanstationer 
i och för tillsyn av indikatorerna. 

Den 16/11 var kolförbrukningen större än under tidigare 
turer, beroende på att ångan under denna tur 
hade för stor vattenhalt och inte kunde höjas till någon 
högre överhettningstemperatur. Tidtabellen för de två 
sista turerna var uppgjord utan uppehåll på mellanstationer 
och därmed större grundhastighet. Den större 
vattenförbrukningen den 17 /11 kan förklaras av att 

Tabell 1. Korrigerade gångtider mellan stationerna i minuter 

23/10 27/10 11/11 16/11 17/11 24/11 Stn Km 23/10 27/10 11/11 16/11 17/11 24/11 

Cst 
4,0 Tm 3,0 3,0 3,7 2,8 4,0 4,0 3,0 
6,0 5,5 5,3 5,0 3,5 6,0 Jä 4,1 7,0 4,3 5,7 6,0 ~ 4,4 
~ ~ ~ ~ 4,8 6,0 Tbg 6,2 1.,Q 3,7 6,0 1-J. 3,5 3,9 
22 6,5 6,3 ~ 3,7 3,7 R 5,8 3,5 3,3 lj_ 3,7 3,2 3,5 
5,3 1.,Q lj_ 5,0 3,4 3,4 Vy 5,3 4,8 4,5 5,0 6,0 4,4 4,8 
5,0 .812 6,7 5,0 4,6 4,8 Rs 7,3 5,7 3,2 6,0 1.,Q 3,1 4,0 
lj_ Q.J2 lj_ lj_ 3,2 3,4 Mr 5,1 il 7,3 .812 .8__j_ 7,2 8,4 
10,5 10,0 10,2 10,0 7,5 8,5 Kn 11,9 7,5 8,0 7,5 8,5 6,5 8,2 
7,2 1.,Q 6,7 u_ 7,2 8,2 Br 10,4 6,7 7,0 7,5 8,0 6,8 7,3 
4,3 5,5 4,5 5,5 4,3 4,5 u 6,8 

53 58 52 53 46 48,5 65,9 50 45 52 56 42,5 47,5 



Tabell 2. Medelhastighet mellan stationerna 

23/10 27/10 11/11 16/11 17/11 24/11 Stn 23/10 27/10 11/11 16/11 17/11 24/11 

Cst 
45 Tm 82 66,4 87,9 61,4 61,4 82 
4 44,7 46,4 49,2 70,3 41 Jä 53,2 86,5 65,2 62 98 82,7 
67,5 67,5 70,2 74,4 77,5 62 Tbg 86,2 93,9 53 81 99,5 84,6 
61 53,5 55,2 53,5 94 94 R 90,8 96,3 90,8 86 99,2 90,8 
60 79,5 90,8 63,6 93,5 93,5 Vy 91,2 97,2 87,5 73 99,5 91,2 
87,5 54,7 65,4 87,5 95 91,2 Rs 53,7 95,6 51 43,7 98,6 76,5 
87,5 51,0 87,5 87,5 95,5 90 Mr 91,5 98 89,3 84 99 85 
68 71,5 70 71 ,5 95 84 Kn 83,4 78 83,4 73,5 96 76 
96,7 89,3 93 83,2 86,7 86,7 Br 60,8 58,3 54,4 51 60 56 
94,8 74 90,6 74 94,2 90,6 u 

71 65 72,5 71 86 77,8 75,5 84 72,5 67,4 88,8 79,5 

Läses uppifrån och ned Läses nedifrån och upp 

Tabell 3. Kol-och vattenförbrukning Tomteboda-Uppsala-Tomteboda 

Dag Förbrukning av Ånga i Ånga i Kol i Ånga i Kol pr Pr 1000 tonkm 
Vatten kg Kol kg 
kg pr kg pr 
kg kol tim 
kg pr 
tim 
kg pr 
eldyta 
i tim 
kvm 
rostyta Vatten Kol 
i tim kg kg 

23/10 8300 + 8100 =16400 2560 6,4 9550 1490 50,2 414 243 38 
27/10 9400 + 7200 =16600 2860 5,8 9650 1665 50,7 463 246 42,4 
11/11 8400 + 8700 =17100 2720 6,3 9850 1565 51 ,8 435 255 40,5 
16/11 9000 + 8600 =17600 2760 6,4 9675 1520 50,9 422 265 41 ,5 
17/11 8400 + 7100 =15500 3040 5,1 10500 2060 55,3 572 229 45 
24/11 5760 + 6000 =11750 1700 6,9 7350 1065 38,7 296 178 25,7 

medelhastigheten under denna tur uppgick till ca 91 Pannans ångutvecklingsförmåga var god och både 
km/tim, mot ca 78,5 km/tim den 24/11. Vidare utgick ångtryck och vattenstånd kunde utan svårighet hållas, 
tåget den 17 /11 från Centralstationen och gjorde under även när vatten inmatades i pannan vid de hårdast 
returresan uppehåll vid Järva. förekommande körningarna. 

Att kolförbrukningen, frånsett de beträffande vat-Samtliga provturer avlöpte utan störande olägentenåtgången 
nämnda omständigheterna, kom att bli heter. Lokomotivet framkom i gott skick till ändstatioavsevärt 
större den 17 /11 än den 24/11, berodde säker-nerna och maskineriets lager, tappar och glidytor visaligen 
på att kolen under den förra turen var betydligt de inte några tecken till varmgång. 
sämre och stybbigare, vilket framgår av att endast 5,1 Av tabell 4 framgår att ångans tryck faller under 
kg vatten avdunstades per kilo kol den 17 /11 mot 6,9 vägen från ångdomen till ånglådan med i medeltal 0,6, 
kg den 24/11. 0,9, 1,2 och 1,5 kg/cm2 vid resp 40, 50, 60 och 70 % 

Av tabellen framgår vidare, att den 17/11 förbrän-cylinderfyllning, samt från ånglådan till högtrycksdes 



ca 2100 kg kol per timme, vilket motsvarar 580 kg/ cylinderns slidskåp med 0,15, 0,25 och 0,40 kg/cm2 
m2 rostyta. Det visade sig att lokeldarens krafter och vid resp 40, 50 och 60 % fyllning. Den överhettade 
iakttagelseförmåga ansträngdes mycket för att kunna ångans temperatur, uppmätt i ånglådan, var i medeltal 
skyffla in en så stor kolkvantitet. 290-325°C. 

Tabell 4. Ångproduktion och ångförbrukning 

Fylln Kmh Ång-Effektivt ångtryck i kg pr kvcm Ånga i kg pr 
i högtr temp 
cyl, % Ång-Ång-Högtr Receiver Lågtr Timme Ind Kvm Kvm 
panlådan 
cyl cyl hkr vatten-rostnan 
slid-Högtr Lågtr av-berörd yta 
skåp cyl av cyl lopp eldyta 
lopp tillopp 

40 44 270 13,0 12,7 12,5 4,0 4,0 0,2 5550 5,9 29,2 1545 
40 57 295 13,1 12,6 12,6 4,0 3,7 0,2 6550 6,0 34,5 1820 
40 64 300 13,0 12,5 12,4 3,7 3,5 0,3 7400 6,45 39 2055 
40 104 295 12,0 11,0 11,0 3,5 3,3 0,4 9500 7,15 50 2640 
40 109 285 12,3 11,6 11,4 3,7 3,4 0,4 9600 7,4 50,5 2670 
50 49 295 13,0 12,2 12,0 3,6 3,4 0,3 9600 7,4 50,5 2670 
50 65 300 12,8 12,2 12,0 3,6 3,4 0,4 9050 6,6 47,6 2510 
50 83 300 13,1 12,0 11,6 3,7 3,5 0,5 12000 7,3 63 3340 
50 90 285 12,6 11,4 11,2 3,5 3,4 0,5 12100 7,8 63,7 3360 
50 101 300 12,8 11,8 11,6 3,8 3,8 0,6 11400 7,55 60 3170 
60 49 290 13,0 12,0 12,0 3,8 3,7 0,4 9450 7,25 49,8 2625 
60 71 295 13,0 12,0 11 ,5 3,6 3,5 0,5 12900 7,75 67,8 3580 
60 81 305 12,9 11,5 11,0 3,5 3,5 0,6 13700 7,75 72 3800 
60 98 305 13,0 11,3 10,6 3,6 3,5 0,7 15500 8,4 81,5 4300 
70 54 240 12,2 10,7 10,4 3,2 3,0 0,5 12300 9,3 64,6 3420 
78 30 260 13,0 12,2 4,0 3,8 0,2 8250 8,4 43,5 2290 

Tabell 5. Prestanda i stigningar 

Stig-Kmh Cyl Ångtryck kg/kvcm Ångnings 
fyllo 
temp 
längd % Ång-Ångm 
panna låda 

2200 92 50 12 11 290 
76 60 12,4 290 
2300 67 50 13 12,5 300 
59 60 12,8 12,6 295 
2300 76 55 13 290 
65 60 12,8 300 
2870 70 55 13 11,9 295 
60 65 13 12 300 

Receivertrycket är nästan konstant vid alla fyllningsgrader 
och hastigheter, och uppgår i medeltal till 
ett effektivt tryck av 3,7 kg/cm2 Receiverångans tryck

• 



fall från högtryckscylindems avlopp till lågtryckscylinderns 
inlopp är i medeltal 0,15 kg/cffi'. Det effektiva 
mottrycket vid lågtryckscylindems avlopp varierar 
mellan 0,2 och 0,7 kg/cm2 och vid större hastigheter 
i medeltal till 0,5 kg/cm2 Eftersom det är önskvärt att 

• 

något reducera mottrycket för att underlätta accelerationen 
och öka det verksamma medeltrycket i lågtryckscylindem, 
har på de senare lokomotiven av Ftyp 
avloppen vidgats och avkortats samt slidens diameter 
ökats från 260 till 280 mm. 

Vid uträknandet av tabell 5:s värde på ångproduktion 
och ångåtgång per hästkraft har hänsyn tagits till 
kompressions-och strypningsförluster. 

m
m
Med stöd av de under provturerna erhållna resultaten, 
kan påräknas att under fortvarighetstillståndet 
avdunstas ca 11 000 kg vatten per timme, eller 58 kg/ 
2 vattenberörd eldyta. Eftersom det per indikerad 
hästkraft i medeltal åtgår ca 7,3 kg ånga vid 50 % 
fyllning kan därvid en medeleffekt av 1500 indikerade 
hkr erhållas. 

Tabell 6. Acceleration för F-lok kontra B-lok 

Vid igångsättning med lågtryckscylindrarna uppgår 
den indikerade dragkraften till 10 420 kg. Igångsättningen 
med dessa cylindrar tillgår sålunda, att 
färskånga av reducerat tryck släpps in i lågtryckscylindrarna 
genom att de mellan högtryckscylindrarnas 
ångkanaler befintliga kranarna öppnas. Högtryckscylindrarna 
är vid detta tillfälle i stort sett försatta ur 
funktion eftersom deras dragkraft endast uppgår till 
770 kg. 

Den indikerade dragkraften vid 78 % cylinderfyllning 
och kompoundverkan är beräknad till 8830 kg vid 
hastigheten 30 km/tim. Dragkraften varierar under ett 
hjulvarv vid 78, 50 och 40 % cylinderfyllning mellan 
resp 1,19 och 0,78, 1,155 och 0,785 samt 1,095 och 
0,92 gånger medeldragkraften. De fram-och återgående 
maskindelamas accelerationstryck är inte medtagna 
i beräkningarna. 

De i stigningar 1: 100 vunna resultaten återfinnes i 
tabell 5. 

Enligt iakttagelser som gjordes var hastigheten under 
fortvarighetstillståndet i stigning 1: 100 ca 55 km/ 
tim med vagnvikten 385 ton. Vid konstruktionen av 
denna lokomotivtyp var föreskrivet att ett snälltåg av 
360 tons vagnvikt skulle framföras i långa stigningar 



1: 100 med hastigheten 60 km/tim. 

Att denna bestämmelse kunde uppfyllas har provturerna 
visat. Hastigheten bör dock vid stigningens 
början vara 60 krn/tim, eftersom vagnvikten 360 ton 
sakta accelereras i denna stigning. 

Av tabell 6, vilken anger beräknade tider och väglängder 
under acceleration av ett tåg med vagnvikten 
360 ton, framgår att om tåget skall accelereras i stigning 
1: 100 från 50 till 60 km/tim åtgår en tid av ca 6 
minuter vid stigningslängden 4450 m. Som jämförelse 
är motsvarande värden för lokomotiv litt B införda. 
Eftersom lokomotiv litt B har större igångsättningskraft, 
kan tåget accelereras snabbare av denna lokomotivtyp 
än av litt F vid hastigheter 0-30 krn/tim. Vid 
högre hastigheter blir förhållandet omvänt. 

Det slutomdöme som kan avges, med stöd av de 

Kmh F-lok l :oo F-lok 1:100 B-lok l:oo B-lok 1:100 
Tid,min Väg,m Tid, min Väg,m Tid, min Väg,m Tid, min Väg,m 

0-10 0,30 25 0,65 55 0,22 20 0,42 40 
0-20 0,60 100 1,47 257 0,45 80 0,90 155 
0-30 0,90 226 2,3 604 0,77 210 1,85 545 
0-40 1,22 405 3,19 1114 1,18 450 5,00 2365 
0-50 1,57 663 4,35 2057 1,70 840 
0-60 2,00 1055 9,3 6507 2,37 1460 
0-70 2,55 1645 3,27 2435 
0-80 3,27 2530 4,53 4030 
0-90 4,24 3890 6,62 6990 
0-100 5,67 6160 13,2 17240 

under provturerna vunna erfarenheterna, är att för 
framförandet av tyngre och snabbare snälltåg lokomotivet 
litt F visar sig fördelaktigare än litt Bi såväl ekonomiskt 
som konstruktivt avseende. 

Carl Flodin 

Kullagren 

Lagringarna för F-lokets ledarboggi och tender

boggier utfördes med sfäriska kullager i kombi

nation med ett axialkullager. Det var första gång

en som kullager kom till användning på ett loko

motiv. 



Belastningen på kullagren var emellertid, lik

som också senare kom att visa sig för vagnslager, 

alldeles för hög. Behovet av ett bärkraftigare 

lager för järnvägsfordon kom att leda fram till 

konstruktionen av det sfäriska rullagret 1919. 

Detta lager var utprovat och började levereras i 

slutet av 1920. Lagret är fortfarande den mest 

använda lagertypen för järnvägsfordon. 

Sven Wingqvist vid SKF konstruerade visser

ligen ett sfäriskt rullager redan 1910, men detta 

fungerade inte så bra vid de prov som utfördes i 

SKFs laboratorium och kom aldrig i produktion. 

Uppgifterna i pressen om kullagrens fantastiska 
verkan vid inbromsningen av F 1200 på 
Alvhems station bör tas med en nypa salt. Den 
verkliga orsaken var alldeles säkert att ingenjören 
som tjänstgjorde som lokförare var alldeles 
för orutinerad. Kullagren vållade emellertid ständiga 
bekymmer. Redan i maj 1915 reparerades 
löpboggins kullager under överinseende av ingenjörer 
från SKF, och vid detta tillfälle blev 
flera ytterringar och ett flertal kulor utbytta. I dag 
repareras inte ett kullager på detta sätt utan man 
byter ut hela lagret. 

Det var i huvudsak radiallagren som kom att 
utsättas för de största påkänningarna, särskilt då 
tenderlagren som hade att ta upp den stora belastningen 
av kol-och vattenförråden. 

Kullagren kontrollerades och reviderades 
därefter regelbundet. År 1917 var 1200 intagen 
på Centralverkstaden varvid konstaterades att 
främre boggilagret, tapp 2, hade ett kullager som 
var totalt ihopskuret. Problemen var ständigt 
återkommande varför SJ 1919 konstaterade att 
kullagren inte var driftspålitliga. Vid den omfattande 
reparationen av F 1200 efter Getåolyckan 
ersattes därför samtliga kullager med glidlagerboxar 
av standardtyp. 

Det dröjde ända till mitten av 1940-talet innan 
SJ åter lät sätta in rullager i ett ånglok, denna gång 



på de nylevererade loken av littera EIO. Vid 
denna tid hade dock utvecklingen av både kuloch 
rullager för rälsfordon gått långt framåt. 

Getåolyckan 

F 1200 kom att gå till den svenska lokhistorien på 

ett mycket tragiskt sätt. Hon var inblandad i Sve

riges hittills svåraste järn vägsolycka, Getåolyck

an. 

På kvällen den 1 oktober 1918 varpersontåget 

nr 422 på väg norrut från Norrköping. Tåget be

stod av nio vagnar, varav sju boggivagnaroch två 

tvåaxliga vagnar -tillsammans 32 axlar. Det 

hade avgått från Malmö C redan kl 7 .00 och 

skulle tidtabellsenligt ankomma till Stockholm 

C kl 22.56. Det var en avsevärd restid men tåget 

hade uppehåll vid samtliga mellanstationer utef

ter den 599 km långa sträckan. 

Lokförare på tåg 422 denna kväll var A 0 

W ahlström från Mjölby och eldare K E Karlsson. 

Karlsson hade fått förflyttning til Mjölby från 

samma dag och gjorde sin första tur med tåg 422. 

Lokbyte hade skett i Mjölby där 1200 tog över 

från systerloket nr 1271. 

Vid 19-tiden arbetade sig 1200 med sitt tåg 
upp emot den höga järnvägsbanken vid Getå i 
Kolmården. Hastighetsmätarens visare pendlade 
mellan 75 och 80 kmh. På den vänstra sidan av 
banan reste sig Kolmårdens bergväggar och på 
den högra, nedanför järnvägsbanken, låg Bråvikens 
mörka vatten. 

När tåget befann sig på banken strax före Getå 



hållplats gav den plötsligt vika för det tunga loket. 
F 1200 störtade med oförminskad hastighet 
nedför den höga banken, dragande samtliga vagnar 
utom de tre sista med sig i katastrofen. 

Loket lade sig på högra sidan och efterföljande 
vagnar trycktes delvis in i varandra. Belysningsgas 
från vagnarnas gastuber började strömma 
ut och antändes omedelbart, vilket förorsakade 
att vagnsvraken fattade eld. Av de 125 personerna 
på tåget förolyckades 41, varav fem från 
tågpersonalen. Lokförare Wahlström, vilken undkom 
med lättare blessyrer, försökte förgäves in i 
det sista, med fara för eget liv, rädda sin eldare 
som satt fastklämd på sin sida av hytten och 
skållades till döds av utrusande ånga och hetvatten. 

De olycksoffer som inte kunde identifieras individuellt 
jordfästes på Norrköpings norra kyrkogård, 
där en fyra meter hög minnessten är rest 
med deras namn inristade. 

Olyckan, som av den efterföljande utredning

Getå 1918. Olycksplatsen några veckor efter olyckan. F 1200 ligger delvis demonterad och väntar på 
att spårbyggnaden till vänster skall bli klar inför bärgningen. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum. 

en betecknades som en ren naturkatastrof, förorsakades 
av att banken underminerats efter ett 
mycket ihållande regn. Den hade blivit instabil 
och förskjutit sig något redan före olyckan. Några 
minuter före tåg 422 hade ett södergående godståg 
draget av ett Ga-lok passerat olycksplatsen. 
Föraren på godståget sade sig vid det förhör som 
senare verkställdes ha känt en svag gungning i 
loket vid passerandet av Getåbanken. Han fäste 
dock inte större avseende vid detta utan mötte tåg 
422 i Åby, tio minuter innan katastrofen skedde. 

F 1200 företedde en eländig anblick efter 
olyckan. Loket låg på högra sidan, till hälften 
nedkört i marken. Hytten var uppfläkt och pannan 
tillbucklad. 

Bärgningen tog en dryg månad i anspråk. Man 
fick lägga ut ett provisoriskt spår, och med hjälp 
av domkrafter och ångkranar fick man slutligen 
lokvraket upp på spåren igen. F 1200 transporterades 
till Centralverkstaden i Örebro där hon togs 
in för A-revision den 10 november 1918. Reparationen 
togetthalvår. Den 21 maj 1919provkördes 
F 1200 och var därefter driftsduglig igen. 

Personalomdömen 



Pensionerade lokföraren Uno Malmström (78 år) 
i Malmö är idag en av de sista återstående Iokrnän 
som har erfarenhet av F-loken i tjänst på södra 
stambanan. Malmström var under F-lokens sista 
tid på 1930-talet stationerad i Mjölby, och fick 
under denna tid tillfälle att elda samtliga elva Flok 
i den stundtals mycket hårda tjänsten på 
sträckan Alvesta-Mjölby-Södertälje södra. 

Malmströms erfarenheter och omdömen av Flokens 
egenskaper återges här. Det kan tilläggas 
att han under sitt sista år före pensioneringen fick 
förtroendet att köra det nyreviderade F-loket 
1200 från Sundsvall till Hagalund. 

Användbarhet och gångegenskaper 

F-lokens användbarhet var ju begränsad såtillvida att 
de ej passade i tåg som stannade ofta. Fick de däremot 
gå i snälltåg med långa körsträckor var de bra. 

Gångegenskaperna var utmärkta, även vid höga 
hastigheter, till skillnad mot B-loken som vid cirka 90 
kmh började kränga och rista ganska hårt. Till en 
början betraktades F-loken med viss misstro av både 

förare och eldare, men efterhand fick man erkänna 
deras duglighet. 

Eldningen 

Eftersom båda eldstadsgavlarna lutade framåt samt 

även rosten var svagt lutad i samma riktning skulle 

nästan allt kol kastas in längs bakgaveln. Vid varje 

påeldning fick man därför göra en snabb helomvänd

ning med kolskyffeln och se till att rosten utefter 

bakgaveln blev väl täckt med kol. Inte minst gällde 

detta bakgavelns hörn. Vid dålig täckning uppstod ett 

farligt tjuvdrag, med dålig förbränning och sämre 

ångbildning som följd. 

F-loken var inte alls så arbetssamma att elda som B

loken, som hade en lång fyrbox och där det mesta av 

kolen skulle ner under valvet mot bakre tubplåten. 



Genom att rosten på F-loken lutade så skakades en hel 

del kol ner mot tubplåten under gång. Man behövde 

bara strö lätt med kol, ett par skyfflar, neråt tubgaveln 

vid påeldningarna. 

F-loken hade också den egenskapen, att om man 
blev efter med ångan tog det ganska lång tid att komma 
i fatt. Hade man däremot god ångbildning och underhöll 
fyren på rätt sätt var det inte några större svårigheter 
att hålla trycket "på strecket", såvida inte loket av 
någon orsak var felaktigt eller på annat sätt trögt för 
ånga. 

F 1200 och 1201 var ganska tröga för ånga eftersom 
blästerrören var ändrade på dessa lok. Man fick verkligen 
akta sig för att få in för mycket kol under valvet 
och se till att inte fyren blev för tjock. De bästa F-loken 
var nr 1202, 1203, 1207, 1208, 1209 och 1271. De var 
starka och lätta för ånga. 

Beträffande F 1200 och 1201 har lokförare Öijer i 
Mjölby gjort följande två anmärkningar i sina annotationer: 

23110 1931 

Snt 17 Södertelge S-Mjölby 

Lok F 1200, lokeldare 16 Ohlsson 

axlar 36, vagnvikt 348 ton, bromsvikt 270 ton 

kolåtgång Ses-My =3300 kg 
Loket mycket trögt för ånga 

29110 1931 

Snt 17 Södertelge S-Mjölby 
Lok F 1200, lokeldare 16 Ohlsson 
axlar 36, vagnvikt 341 ton, bromsvikt 270 ton 
kolåtgång Ses-My =2900 kg 
Sen ankomst till My på grund av ångbrist 

Sommartid, då det var torrt i markerna, försågs ångloken 
på alla järnvägar i landet med gnisthuvar för att i 
möjligaste mån begränsa gnistkastningen med åtföljande 
bränder efter banan. I stället för den vanligast 
förekommande modellen med "mössa" på skorstenen 
var F-loken utrustade med en speciell typ av gnisthuvar. 
Dessa var strutformiga, sattes ned i skorstenen 
med basen uppåt och var osynliga utifrån. Det klagades 
allmänt bland eldarna över dessa strutar eftersom 
de bidrog till dålig förbränning och därmed sämre 
ångbildning. Ibland gick vi eldare upp på skorstenen 



och tog bort struten. Jag har flera gånger sett dessa 
strutar ligga på durken i F-lokens förarhytter. 

Smörjningen, ett speciellt kapitel 

På F-loken fanns uppsatt två oljekannor, vardera rymmande 
16 kg. En kanna var för vagnsoija och en för 
cylinderolja. För en fullständig utsmörjning av ett Flok, 
tex före snälltåg 18 Mjölby-Södertälje S, gick all 
vagnsolja åt. Cylinderoljans åtgång var delvis beroende 
på hur mycket smörjpumparna matade. 

På höger sida i förarhytten, framför eldaren, fanns 
uppsatt två Friedmanns oljepumpar. Det var trångt om 
utrymmet där, och när pumparna skulle fyllas på fick 
man vara nästintill akrobat. Många eldare ansåg att 
smörjningen av F-loket var besvärlig och ville hellre 
ha ett B-lok. Visst var det både jobbigt och smutsigt att 
krypa in under pannan för att smörja den innerliggande 
rörelsen, speciellt under ett kort uppehåll med ett snälltåg 
på en mellanstation. Genom en framställan från 
Lokomotivmannaförbundets avdelning i Mjölby fick 
eldarna de två sista ångloksåren tillgång till speciella 
överdragskläder att användas på F-loken i tågen Mjölby-
Södertälje S och åter. 

Varmgång inträffade ju ibland även påF-loken. För 
det mesta var det ett tenderaxellager eller någon av 
innervevarna som gick varma. Tenderlagren var starkt 
belastade av de stora kol-och vattenförråden, och belastningen 
blev inte mindre genom den påbyggnad av 
koltagen som utfördes för att få tillräckligt förråd för 
sträckan Mjölby-Södertälje. Dessa större kolförråd 
behövdes sannerligen, men det var tenderlagren som 
fick ta smällen. 

Ny typ av injektor 

För att påskynda ångbildningen på de F-lok som framförde 
de tunga snälltågen på sträckan Mjölby-Södertälje 
uppsattes under de sista ångloksåren en ny typ av 
injektor med förvärmningsanordning. Om jag inte 
minns fel var den uppkallad efter konstruktören Friedmann. 
Dessa injektorer var väl bra men de krånglade 
rätt ofta och då fick B-lok sättas in. Injektorerna var 
endast uppsatta på F-loken 1200, 1201, 1202, 1203 
och 1208 som tillhörde 2 ms Norrköping. 

Cylindrarnas olika körlägen 

F-loket var alltså ett fyrcylindrigt kompoundlok med 
två högtrycks-och två lågtryckscylindrar. För intrimning 
av olika dragkrafter från detta kompoundsystem 
fanns på F-loken tre olika körlägen: 

1. Enbart gång med högtryckscylindrarna. 
2. Kompoundgång (gångläge). Alla fyra cylindrarna 



i arbete. 
3. Igångsättnings-och rullningsläge. Endast ånga 
med reducerat tryck till lågtryckscylindrarna. 
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Lokgångar för F-loken år 1931. 

Läget för gång med enbart högtryckscylindrama togs 
emellertid bort under de sista åren eftersom det ansågs 
obehövligt. 

F-lokens stationering och tjänst 

Det första F-loket, nr 1200, placerades på första 
distriktet och tilldelades Hagalund Övre lokstation. 
Det kördes i provtåg och i blandad tjänst 
med snälltåg och persontåg. Under 1915 användes 
loket, som ännu var ensamt i sin klass, i snälltåg 
på linjen Stockholm-Katrineholm-Norrköping. 

1916 fanns det åtta lok av F-typen. De fyra 
första var tilldelade Hagalund och de sista fyra 
stationerades i Malmö.Nu kunde snälltågen köras 
medF-lokhelasträckanMalmö-Stockholm.Lokbyte 
företogs i Mjölby och Nässjö. 

1931 var fem F-lok stationerade i Norrköping 
medan de övriga sex fanns i Nässjö. Turerna för 
alla elva loken framgår av loktursdiagrammet 
ovan. 

När södra stambanan 1933 var elektrifierad i 
sin helhet placerades alla F-loken i Malmö där de 
sattes in i snälltågen på Västkustbanan. Loken 
fick emellertid inte samma goda rykte här som på 
södra stam banan. Västkustbanan är bitvis mycket 
krokig och dessutom dragen över Hallands-
åsen med en kraftig stigning. Under hösten med 
dess lövfällningsproblem hade F-loken stora svårigheter 
med att hålla tidtabellen över åsen. Det 
gick stundom så långt att lokledningen i Malmö 
ansåg sig tvungen att köra vissa snälltåg med 
dubbla F-lok. Det torde ha varit en fantastisk 
upplevelse att se och höra ett sådant tåg på väg 
uppför åsen. 

Några av loken provades i tåg på norra stambanan 
vid mitten av 1930-talet. Resultatet var 
detsamma som på västkustbanan: personalen ville 
ha B-lok. 



I mitten av 1936 började F-loken ställas av. 
Deras användning var så begränsad att ingen 
maskiningenjör ville ha dem inom sitt revir. År 
1937 stod samtliga F-lok avställda på Centralverkstaden 
i Örebro och väntade på den slutliga 
domen. 

F-loken lämnar Sverige och får 
en ny storhetstid i Danmark 

På försommaren 193 7 nåddes överenskommelse 
med DSB som övertog loken "i befintligt skick" 
till ett pris av endast 23 700 SEK per lok, vilket 
pris i stort sett endast motsvarade skrotvärdet. 

DSB gjorde en mycket god affär om man betänker 
att nytillverkning av ett F-lok vid denna tid 
hade betingat ett pris på cirka 200 000. 

F-loken lämnade Sverige i maj-juni 1937 och 
togs efter ankomsten till Danmark in på Centralverkstedet 
i Köpenhamn för ombyggnad. Eftersom 
alla danska lok är högerkörda flyttades all 
manöverutrustning över till höger, och vidare 
återinstallerades vacuumbromsen eftersom denna 
ännu var standard vid DSB. Lokhytterna förändrades-
efter svensk syn dock inte till det bättre. 
Slutligen uppsattes den röd-vita dannebrogen 
på skorstenen och loken var heltigenom danska. 
De erhöll på DSB littera E och numrerades i oförändrad 
följd 964-974. 

Första lok som i ombyggt skick gick ut från 
Centralverkstedet var E 972 (F 1208), som omgående 
fick hedersuppdraget att den 26 september 
1937 dra invigningståget över den nya Storströmsbron 
mellan Själland och Falster. Denna 
bro var från invigningen 1937 och många år 
framåt Europas längsta järnvägsbro. 

Loken klargjordes efterhand på Centralverkstedetoch 
den 10 december 1937 utgickE 964 (F 
1200) som det sista ombyggda loket. E-loken insattes 
omgående på Själland i de internationella 
expresstågen Köpenhamn-Korsör och Köpenhamn-
Gedser. Några stationerades på Jylland 
med tjänst i snälltågen Nyborg-Fredericia-Padborg 
respektive Fredericia-Århus-Frederikshavn. 

Eftersom E-loken snabbt blev omtyckta av 
den danska lokpersonalen och dessutom uppvisade 
stor effektivitet på det danska slättlandet, 
beslöt DSB mitt under brinnande världskrig att 
utöka loktypen med ytterligare 25 lok. Med hjälp 
av de svenska huvudritningarna från Nohab tillverkade 



Frichs i Århus under åren 1942-1950 
dessa nya E-lok. DSB förändrade konstruktionen 
på flera punkter. De danska loken erhöll bl a en 
andra ångdom med en ångtorkare av samma typ 
som hade utprovats på H-loken av den andra leveransen. 
Vidare byggdes förarhytterna helt i 
stål, och en del av de f d svenska loken ombyggdes 
senare med identiska hytter. Turboelektrisk 
belysning uppsattes på samtliga Frichslok, senare 
även på svenskloken. 

Tendrarna på Frichsloken var genomgående 

Första F-lok i dansk tjänst, E 972 (fd F 1208) drar igång invigningståget över Storstr{j)msbroen den 
26 september 1937. Foto: DSB Jernbanemuseet. 

"Det danske smil." Loliföraren 
på E 964 är beredd inför 
avgångfrånÅrhus.FotoDSB 
Jernbanemuseet. 

utförda i helsvetsad konstruktion. E-loken kunde 
nu indelas i tre varianter efter de olika tendertypema: 

Tendertyp I, ursprungligen svenskbyggd med 
nitad vattentank och träöverbyggnad på koltaget. 
Tjänstevikt 52 ton, vattenförråd 21 m3 

• 
Tendertyp Il, ursprungligen svensk nitad tender 
men med danskt koltag, dvs bakåt öppen överbyggnad. 
Tjänstevikt 56 ton, vattenförråd 25 m3 

• 

Tendertyp III, Frichs helsvetsade tender med 
danskt koltag. Tjänstevikt 55,2 ton, vattenförråd 
25 m3 

• 

Frichsloken försågs genomgående med hylsbuffertar 
medan svenskloken till en del behöll de 
ursprungliga spindelbuffertema. Efter kriget påbörjades 
ombyggnad av en del E-lok som utrustades 
med dubbelskorsten. Inget av svenskloken 
fick dock sådan. 

När de första leveranserna av My-lok (diesellok 
Nohab-GM) kom till DSB i mitten av 1950talet 
flyttades flera E-lok från Jylland till första 
distriktet på Själland, där de blev förhärskande 
tillsammans med loken av P-typ. Nu återstod på 
Jylland endast svenskloken samt nr 991 och 992 
av Frichsloken. 1957 överflyttades E 972 (F 



1208) till Själland, något år senare följt av E 969 
(F 1205). Båda loken stationerades i Korsör. 

Efterhand blev E-loken alltmer undanträngda 
av dieselloken. De fick sekundära uppgifter, tex 
vissa persontåg på Kystbanen Köpenhamn-Helsingör, 
där de fick gå backgående på returresan 
eftersom vändskivan i Helsingör inte räckte till. 
Sista reguljära tjänst för E-lok var persontågen 
2205 och 254 Köpenhamn-Kalundborg och åter 

DSB iltogslokomotiv litt E nr 964 (F 1200) vid Århus maskindepot oktober 1962. Foto: DSB Jernbanemuseet. 

1967-68. Loken sattes även in i en del godståg, 
dock endast lättare sådana eftersom de stora drivhjulen 
inte klarade att dra igång tunga godståg. 

Svenskloken nr 964-974 blev aldrig inblandade 
i några allvarligare olyckshändelser under 
sin tid på DSB. Den enda anmärkningsvärda 
händelsen med ett svensklok inträffade den 27 
december 1941 då en fyrboxexplosion inträffade 
påE 974 (F 1271) när loket stod inne påHadstens 
station. Orsaken var för lågt vattenstånd i pannan. 
Loket reparerades efter händelsen och blev 
kvar i trafik ända till utrangeringen. 

Eftersom uppgifterna för E-loken blev allt 
färre började DSB efterhand utrangera dem. Första 
lok som avställdes var E 973 (F 1209) vilket 
skedde redan 1961. Två år senare avställdes 
nästa E-lok och det var nr 964 (F 1200) som stod 
i tur. Vid 1960-talets mitt skedde sedan avställningarna 
i allt snabbare takt och utskrotningen 
påbörjades. 

I dag återstår av de 36 loken inte mindre än sju 
exemplar, varav två är svensklok. Förutom F 
1200 på Sveriges Järnvägsmuseum finns även E 
966 (F 1202) kvar. Detta senare lok står uppställt 
i lokstallet i Randers. Av Frichsloken återstår 
fem, nämligen: 

978 uppställt som "monument" 
i Fredericia 
987 sålt till privatperson och uppställt 
i Silkeborg 
991 tillhör DSB-damp (Jernbanemuseet). 

Loket är körklart 
994 DSB Jernbanemuseet i Odense 
996 KLK Jernbaneforening i Kolding. 

Loket är inte körklart 



DetsistaE-loket, nr999, vilket också var det sista 
ånglok som levererades till DSB 1950, var ett 
självklart museilok och sparades också. Tyvärr 
förstördes det fullständigt vid en brand i Struers 
lokstall 1981, och skrotades efter denna händelse. 

Sista gången E-lok var i drift, och enda gången 
i ett specialtåg, var vid Frederik IXs begravning 
år 1972 då E 994 och 978 i koppling framförde 
begravningståget ifrån Köpenhamn till Roskilde. 
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Inför hemfärden. E 964 gör sina sista hjulvarv på danska spår. Ombordkörning på färjan i Helsingör 

den 18juni 1963. Foto: DSB Jernbanemuseet. 

Drottningens återkomst 

Efter förhandlingar mellan DSB och SJ samt de 
danska och svenska tullverken i början av 1963 
kom man fram till ett mycket enkelt formellt 
förfarande för att Drottningen på sin ålders höst 
åter skulle få känna svenska spår under sina drivhjul. 
DSB-loket E 964 representerade numera 
endast ett skrotvärde, likvärdigt med något annat 
lok. Eftersom det var ganska tungt valde SJ att 
byta henne mot det tyngsta lok man hade tillgängligt 
för skrotning, nämligen R-loket nr 975. 

Utväxlingen skedde den 18 juni på färjeleden 
Helsingör-Helsingborg. DSB gav till och med SJ 
det förnämliga erbjudandet att leverera E 964 
under ånga i fullt körklart skick, vilket dock 
avböjdes av SJ därför att man inte hade någon 
erfaren personal till att köra F 1200, som loket 
efter passerandet av gränsen åter hette. 

F 1200 transporterades upp till huvudverkstaden 
i Östersund, där hon stannade i drygt ett år 
innan hon var klar för att med ett utflyktståg i 
Svenska Järnvägsklubbens regi åter ta de svenska 



spåren i besittning. Under året i Östersund 
återställdes hon i möjligaste mån till originalutförandet. 
Förarplatsen flyttades tillbaka till vänster 
sida, pannan renoverades och loket sattes i 
brukbart skick. En del detaljer gick inte att göra 
så mycket åt -förarhytten försvenskades så gott 
det gick, den danska skorstenen blev kvar -men 
F 1200 gick ut från verkstaden i det svenskaste 
skick som kunde uppnås. 

Efter revisionen fick Drottningen åter framföra 
veterantåg på de svenska järnvägarna, till 
förnöjelse för många järnvägsvänner och inte 
minst för de åldrar som aldrig fick tillfälle att se 
ett svenskt Pacificlok i tjänst. 

Den 8 september 1978 kl 14.15 avgick ett 
speciellt tåg från Gävle Central. Tåget bestod av 
en enda boggivagn och drogs av F 1200. Varför 
detta korta tåg efter ett F-lok? Jo, kung Carl 
Gustafhade speciellt uttryckt en önskan att i samband 
med ett officiellt besök hos SJ få åka på ett 
ånglok. SJ tillmötesgick kungens begäran och 
ställde i ordning Drottningen, F 1200. Kungl 
Hovlokförare på extratåget Gävle C-Tierp var 
Rune Lundby från Gävle, vilken undervisade sin 
mest läraktige lokförarelev någonsin i konsten 
att köra ett ånglok. 

Den 13 oktober 1970 kördes F 1200 från Sundsvall till H agalund. Lokförare Uno M almström som i 
sin ungdom eldade F 1200 på södra stambanan fick hedersuppdraget några månader före sin pensionering. 

Drottningen fick efter många år äntligen träffa Drottningen möter sin kung den 8 september 
sin konung. 1978. Foto i Gävle av Seved Walther. 

Källor 

Höijer, Lokomotivlära, 1921 
Reuter, Rekordlokomotiven, Motorbuch Verlag 

1978 
Tidskriften Lokomotivet, Danmark 
Tidningsnotiser 
Sveriges Jämvägsmuseum 
Jembanemuseet, Danmark 
SKF AB, Göteborg 
Intervjuer med äldre lokförare 

Tabell 7. F-lokets huvuddimensioner 

Rostyta 
Mindre tuber (diam 52/47) 
Större tuber (diam 131/123) 
Eldyta invändig, eldstaden 



tuberna 

total 
Överhettningsyta (rördiam 40/32) 
Effektivt ångtryck pr kvcm 
Pannans vattenrum 
Boggihjul, diameter 

Kopplade hjul 
Löphjul 
Axlar I & Il 

Axlar III & V 
Axel IV 
Axel VI 

lagergångens diam 
lagergångens längd 
lagergångens diam 
lagergångens längd 
lagergångens diam 
lagergångens längd 
lagergångens diam 
lagergångens längd 

Förskjutbarhet hos boggi åt var sida 
Förskjutbarhet hos axel VI 
Cylinderdiameter, högtrycks 
Cylinderdiarnater, lågtrycks 
Slagets längd 

Slidstyrning: Heusinger von Waldegg 

Kolvslid med överströmning, diam 

Materialvikt 
Tryck å skenorna i tjänst axel I 
axel Il 
axel III 
axel IV 
axel V 
axel VI 
Total vikt i tjänst 
Adhesionsvikt 

Största dragkraft, kornpoundgång 
Dito tvillinggång, lågtryckscyl 
Dito tvillinggång, högtryckscyl 
Största tillåten hastighet 
Radie av minsta spårkurva framåt 
Radie av minsta spårkurva bakåt 
Tender kolförråd 
Tender vattenförråd 
Hjulbas av lok med tender 
Vikt i tjänst, totalt 

3,60 kvm 



154 st 
28 st 

12,3 kvm 
177,0 
189,3 

66,0 
13 kg 
7,2 kbm 

970 mm 
1880 
1100 

130 
270 
206 
240 
220 
240 
150 
280 
55 

so 

420 
630 
660 

280 
80,6 ton 
11,9 
12,6 
16,0 
16,0 
16,0 
15,3 
87,8 
48,0 

8,7 
9,4 
6,3 

90 kmh 
200 m 
250 

6,5 ton 
25 kbm 
18 200 mm 
142,8 ton 

Urban Thiel 



Järnvägen och militärt försvar 

Det är kallt. Och mycket snö. Sent en januarikväll 
1943. Norrskenet gnistrar och flammar över 
himlavalvet. Sorl och stim på stationen. Järnvägsfolk 
och soldater i uniform strömmar av och 
an. Från nordväst norr om Dundret hörs svaga 
men tydliga ångstötar från kopplade E-maskiner, 
och strax ser man den kraftiga ångröken välla 
fram över den låga skogen. Jag befinner mig på 
Gällivare station för att som kontrollofficer ta 
befälet över ett tåg med tyska soldater -permittenter 
som efter någon tids vila hemma i Tyskland 
åter är på väg mot den iskalla fronten i norra 
Finland och Sovjetunionen. Jag avlöser den 
kontrollofficer som åkt längs Inlandsbanan, får 
transporthandlingar, hälsar på den tyske transportchefen 
-en major -och kontrollerar antalet 
resenärer och plomberingen på vagnarna med 
vapen och förnödenheter. Byte till ellok, och vi 
rullar iväg mot Boden och Haparanda. Samtal 
med den tyske majoren som berättar om krigets 
helvete och den obefintliga vinterutrustningen 
hos soldaterna. Själv har han på egen bekostnad 
skaffat en päls. Han bjuder på fransk cognac och 
norskt öl. Soldaterna får hålla tillgodo med säkert 
flera veckor gamla råglimpor och korv och öl 
eller vatten. Vid varje station med uppehåll för 
tågmöte bevakas tåget av svensk militär, så att 
ingen deserterar. Till Boden kommer vi mitt i 
natten och tåget omringas av en pluton från I 19 i 
kritvita pälsar och pälsmössor. Tyskarna stirrar 
förundrade, och jag skryter med att hela svenska 
krigsmakten är utrustad på samma sätt. Lokbyte 
igen. En G-maskin drar oss vidare mot Haparanda, 
där det är slut för min del. Omlastning till 
finskt tåg för vidare färd till Rovaniemi. 

Var det riktigt av det neutrala Sverige att 
medge dessa krigs transporter? Därom har diskuterats 
och diskuteras fortfarande. Historikerna 
får så småningom döma när alla hemliga arkiv 
kan öppnas. Detkommer dock alltid att vara svårt 
att döma i efterhand, då det är nästintill omöjligt 
att uppleva den dåtida verkligheten vid beslutsfattandet. 

Tio år senare. Jag är elev vid Krigshögskolan 
i Stockholm. En stor fältövning ska äga rum i 
Norrland, där elevernas militärtaktiska och kreativa 
förmåga sätts på spel. Skolledningen har 
chartrat ett specialtåg med sov-och konferensvagnar. 
I Östersund tillkopplas en nästan ny levererad 
SI-maskin och vi tuffar upp längs Inlandsbanan. 
Det är första och förmodligen sista gången 
jag åker sovvagn på den banan. Vi smider 
planer, skriver order till fiktiva militärförband 



och får veta att det blir avstigning vid tretiden på 
natten i Porjus. Det är tjugo grader kallt och gott 
om snö. Efter några timmars sömn vaknar jag vid 
skrik och tumult och klockan är-jajust det-tre! 
Min kupekompis är utflugen, och jag far upp och 
tror jag försovit mig. Tittar ut och får se stationsskylten 
Moskosel -det är ju cirka 17 mil från 
Porjus ! Vad har hänt? Jo, det är fråga om vattentagning. 
Vattenhästen har frusit och går inte att 
rubba, ännu mindre kommer det något vatten. 
Förare och eldare har i byn samlat ihop en försvarlig 
mängd brännbart material och nu dånar 
en ordentlig brasa runt vattenkastaren. Allt lossnar 
och vattnet forsar in i lokets tankar. Men tiden 
ilar. Lärarna hojtar förgäves -hela övningen 
spricker. När loket är fullt går det inte att stänga 
av vattnet och hästen har frusit fast igen. Loket 
blir dränkt i vatten. Till sist blir det i alla fall stopp 
och klart för avgång. Men tji i pumpen! Loket har 
frusit fast i spåret och går inte att rubba! Fram 
med spett och hackor och slangar med sprutande 
ånga och så småningom kommer vi iväg, cirka 
nio timmar sena. Ja, se järnvägar och militärer! 

Tysk permittenttransport i Järvsö april 1943. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Det här var några personliga minnesbilder 
från Sveriges järnvägar och militärtransporter. 
Efter högskolan hamnade jag några år som militärassistent 
vid SJ och många nya incidenter och 
tragikomiska händelser inträffade, men det är en 
annan historia. Nu ska vi titta på den militära 
järnvägshistorien och tar det från början, det vill 
säga i England. 

Hur det började 

Så länge det funnits krig har också de militära 
strategerna haft problem med att förflytta trupper 
och forsla fram underhåll och materiel. Ända 
fram till mitten av 1800-talet, dvs för endast cirka 
150 år sedan, kunde man bara förflytta sig till fots 
eller häst på land och med segelfartyg eller roddbåtar 
(galärer) till sjöss. Man hade hästar, åsnor 
och annat för att dra vagnar och kanoner. Hannibal 
hade sina elefanter och i Sverige försökte man 
till och med dressera älgar för militära ändamål. 

De stora uppfinningarna -ångmaskinen under 
1700-talet, ångloket i början av 1800-talet, 
förbränningsmotorn och elmotorn i slutet av 
samma århundrade -revolutionerade det militära 
transporttänkandet och strategin fullständigt. 

De ångloksdrivna järnvägarna blev det första 
masstransportmedlet till lands. 



Som alla vet började den moderna järnvägshistorien 
år 1825, då järnvägen Stockton-Darlington 
i nordöstra England öppnades. Den var avsedd 
för godstrafik men även persontransporter 
förekom. Reguljär persontrafik kom igång 1830 
med järnvägen Liverpool-Manchester. Något 
större militärt intresse åstadkom inte detta i England, 
som ju är en ö med relativt korta avstånd. 
Emellertid transporterades 1830 ett brittiskt regemente 
från Liverpool till Manchester på två 
timmar i stället för två dagar som krävts, om man 
marscherat till fots. Men inte ens detta tände 
något ljus hos till exempel hertigen av Wellington 
-segraren vid Waterloo -som då ännu levde. 
Ej heller hos andra brittiska militärer eller politiker. 

Desto mer tände det på den europeiska kontinenten. 
Särskilt i dåvarande Tyskland och Frankrike, 
där ju ständiga gränstvister florerade. Den 
kände tyske generalfältmarskalken Helmuth von 
Moltke, från 1830 kapten vid tyska generalstaben, 
var en av de första som insåg järnvägarnas 
oerhörda betydelse för krigföringen. Han 
skrev om detta, och i Kungl Krigsvetenskapsaka

demiens tidskrift ("Gula tidskriften") av år 1836 
kan man bland annat läsa i översättning: "Sedan 
några år hafva vår tids favorite-ideer blifvit rigtade 
med en ny, nämligen jernvägarne. Deras 
inflytande är redan eller blifver ögonskenligen 
oerhördt. Det bidrager till communicationernas 
hufvudändamål: upphäfvande afafstånd, vinst af 
tid ... Om en fientlig arme rycker emot oss på en 
eller flera punkter vid gränsen, så kunna vi, med 
ett skickligt begagnande af jernvägarne, i ett 
ögonblick förena vår hufvudstyrka, nedslå likt en 
ljungeld med vår öfvermagt på en framträngd 
fientlig corps, upprifva den helt och hållet, och 
lika fort hasta till en annan punkt för att bereda 
samma öde åt en annan corps." Moltke blev ju 
organisatören av de för preussarna framgångsrika 
krigen mot Österrike och Frankrike på 1860och 
1870-talen. Hans uppmarschplaner med ett 
maximalt utnyttjande av järnvägarna blev berömda(" 
getrennt marschieren, vereint schlagen"). 

Den första järnvägen för rent militära ändamål 
byggdes av engelsmännen under Krimkriget 1855 
från Balaklava till Sevastopol på de oframkomliga 
sumpmarkerna. Flera hundra vana rallare 
skickades från England och snabbt byggdes en 
järnväg på cirka tio kilometer. 

Nordamerikanska inbördeskriget 



Det stora eldprovet för järnvägarna under krigsförhållanden 
blev nordamerikanska inbördeskriget 
1861-1865. Det fördes mellan USAs nordstater 
(Unionen eller de federala) och sydstater 
(de konfedererade). Negerslaveriet i sydstaterna 
var en viktig krigsorsak men inte den enda. Den 
snabba industrialiseringen i nordstaterna stod i 
stark motsats till de aristokratägda bomullsplantagerna 
i sydstaterna, som endast fungerade med 
hjälp av ett förlegat slaverisystem. 

När kriget kom igång fanns i USA cirka SO 000 
kilometer järnväg. Det var så gott som enbart 
enkelspår, lätta räler och oimpregnerade sliprar 
på en svag underbyggnad. Broarna var i huvudsak 
"timber-trestles", träbroar byggda av rundtimmer 
och slanor, stagade med vajrar och rep. 
Alla järnvägar var privata företag och byggdes så 
billigt som möjligt med påföljd att urspåringarna 
var otaliga och de svaga träbroarna ofta förstördes 
i eldsvådor. Dessutom hade många bolag sin 
egen spårvidd vilket försvårade samtransporter. 
Mellan New York och Washington fick man till 
exempel byta tåg sex gånger på grund av olika 
spårvidder. 

Båda sidorna insåg snabbt järnvägarnas betydelse 
för transport av trupper och förnödenheter 
till de skilda krigsskådeplatserna. Detta medförde 
att man på alla sätt försökte hindra dessa transporter 
genom sabotage av olika slag. Man skickade 
ut patruller med uppgift att förstöra fiendens 
järnvägar genom att riva upp banan, tända eld på 
träbroarna och skjuta sönder den rullande materielen. 
Man gjorde till exempel stora brasor av 
upprivna sliprar och lade i räler till de blev glödröda 
på mitten. Därefter tog man rälerna och vred 

En av de första bilddokumenterade trupptransporterna påjärnväg. Ett unions! örband embarkerar ett 
tåg i New Jersey City på väg till Washington 1861. Teckning efter foto. 

Slutet på lokomotivjakten. Loket General utan ved och vatten hinns upp av backgående Texas. Efter 
en samtida målning. 

dem runt trädstammar varefter de aldrig mer kunde 
användas. 

En annan berömd händelse i nordamerikanska 
inbördeskriget är "Den stora lokomotivjakten" 
med det likaledes berömdalokomotivetGeneral. 
Den finns utförligt beskriven i många historieböcker 
och har filmats flera gånger. Det var en 
civilklädd sabotagegrupp från nordsidan som 
knyckte loket General och tre godsvagnar från 
ett ordinarie tåg Atlanta-Chattanooga djupt inne 
i fiendeland. Avsikten var att förstöra så mycket 



som möjligt av den för sydsidan viktiga förbindelsen. 
De körde iväg med loket och tände på 
broar, men en bit upp längs linjen lyckades sydsidan 
få ut ett backgående lok bakom General. 
Sabotörerna släppte sina godsvagnar i tur och 
ordning mot det förföljande loket för att åstadkomma 
en krock, men det upptäcktes och vagnarna 
fångades upp genom att loket stoppade, 
vände och försiktigt fångade upp vagnen. Till 
slut tog bränslet och vattnet slut för General och 
sabotörerna stack till skogs. De hanns upp och sju 
av dem hängdes som spioner. 

På nordsidan insåg man nu att något måste 
göras med järnvägarna så att transporter och 
försörjning skulle fungera. En känd järn vägsinspektör-
generalen McCallum-utsågs till "järnvägsöverbefälhavare" 
med vidsträckta befogenheter. 
Alla enskilda järnvägar inordnades i 
"United States Military Railroads" och särskilda 
järnvägstrupper organiserades. Dessa hade till 
uppgift att snabbt reparera förstörda järnvägar 
och bygga nya där så behövdes. Det blev en 
mycket effektiv organisation. Under kriget reparerade 
eller ny byggde man över 1000 kilometer 
järnväg samt broar med en total längd av 40 kilometer. 
Den överlägsna industripotentialen i nordstaterna 
blev avgörande för krigets utgång. Järnvägs-
och krigsmateriel levererades i en allt stridare 
ström. 

Nytt i detta krig var också uppsättandet av 
ambulanståg. Man byggde om sov-och sittvagnar 
till sjukvagnar med bäddar på längden, man 
byggde operations-och skötselvagnar så att varje 
ambulanståg blev ett sjukhus i miniatyr. 

Man konstruerade också för första gången 
pansartåg med kanoner och kulsprutor som man 
hade avsevärd framgång med. 

Alla dessa erfarenheter från nordamerikanska 
inbördeskriget togs väl till vara i Europa, och 
särskilt då som nämnts av Moltke i Tyskland. 
Härigenom blev detta krig normgivande för all 
senare militär järnvägsstrategi och har därför 
berörts något mera ingående. Det var det första 
kriget som dokumenterades med fotografier. Fotograferna 
följde trupperna i sina "covered wagons". 
Varje gång man skulle ta en bild gick man 
in i den mörka vagnen och hällde ljuskänslig vätska 
på en glasskiva som man satte in i en trälåda 
med ett litet borrat hål. Så exponerade man i 
två-tre minuteroch gick in i vagnen och framkallade. 
Dessa foton har en fantastisk skärpa. Än 
idag kan man göra fina kopior från dessa 125 år 
gamla glasnegati v. 



Lok tillhörande US Military 
Railroads. Konduktören 
pekar på kulhål i tendern. 
Teckning efter foto. 

Krigsbro av rundtimmer och 
draglinor 1865. Teckning efterfoto. 

Hospital train -sjuktransporttåg. 
Teckning efter foto. 

Utvecklingen i Europa 

I England och Frankrike fick de privata järnvägarna 
sköta sig själva, och man nöjde sig med 
att ingenjörstrupperna höll reda på den militära 
järnvägsutvecklingen. I Tyskland, där järnvägsnätet 
till stor del var statligt, bildades ett särskilt 
militärt järnvägsdepartement. Man gjorde utförliga, 
detaljerade planer på hur järnvägarna skulle 
användas i krig. Befäl och personal specialutbildades 
och man lade upp förråd av räls, sliprar och 
reservmateriel på strategiska platser. Den tyska 
militärledningen ställde krav vid det civila järnvägsnätets 
utbyggnad så att det anpassades till 
krigsförhållanden. Lok och vagnar byggdes flexibla 
för att kunna anpassas till andra länders 
lastprofiler; lokskorstenarna gjordes till exempel 
i två delar så att man kunde ändra på höjden. 
Godsvagnar fick mått så att de passade militära 
krav på lastning av hästar, fordon och vapen, 
sjukhusvagnar färdigställdes i fredstid och så 
vidare. 

Man var på tysk sida överlag noga med att 
snabbt kunna ställa om järnvägarna till krigsdrift. 
Vid en mobilisering ansåg man sig kunna ställa 
om hela järnvägsnätet till krigsdrift på 48 timmar. 
All personal vid de tyska järnvägarna fick 
militär järnvägsutbildning i fredstid, och nu uppstod 
benämningen "blauer und grauer Eisenbahner", 
civil respektive militär järnvägspersonal. 
De drog inte alltid jämnt. Det är intressant att se 
hur detta påverkade den svenskajärnvägsmilitära 
planeringen. 

Första världskriget 

När första världskriget bröt ut i augusti 1914 var 
tyskarna också oerhört snabba i framryckningen 
mot Frankrike -delvis genom det neutrala Belgien. 
Det blev ju snart ett ställningskrig, och i 
mitten av 1915 hade tyskarna ett komplett nät av 
600 mm Feldbahn längs hela fronten. Detta system 



blev mycket framgångsrikt. Bakom detta 
fanns ett välorganiserat normalspårigt, ordinarie 
järn vägsnät. 

På den franska sidan var det jobbigare. Visserligen 
hade man adopterat monsieur Decauvilles 
600 mm-spår som utmärkta "chemins de fer militaires", 
menjärnvägsnätet varprivatägtochnågra 
egentliga förberedelser för krigsdrift var inte 
vidtagna. Mycket blev förstört av tyskarnas sabotageförband, 
och så skulle man samverka med 
belgarna och den engelska expeditionskåren. Det 
gick inte så bra till en början. Särskilt engelsmännen 
hade svårt att få över rullande materiel -det 
fanns ju inga tågfärjor. Sådana byggdes nu och 
tågfärjehamnar anlades. Lok-och vagnfabrikerna 
i England spottade ut ny materiel för högtryck, 
och så småningom fick man ett hyggligt fungerande 
militärt järn vägsnät. Engelsmännen organiserade 
en "Light Railway Operating Division" 
(LROD) med materiel huvudsakligen tillverkad 
i USA. Som en nyhet introducerades bensindrivna 
små lokomotorer som var mycket effektiva. 
Små ånglok var dock huvuddragkraften på fältjärnvägarna 
närmast fronten. 

Specialtåg kom nu i stor utsträckning -pansartåg, 
järnvägsartilleri, krigsbromaterieltåg, 
sjukhuståg med mera. Flygvapnet hade ännu inte 
utvecklats och flygbombning av järnvägslinjer 
var sällsynt, så man kunde operera relativt ostört. 
Landsvägar och lastbilar var högst outvecklade, 
och man får nog betrakta första världskriget som 
höjdpunkten i den militära järnvägshistorien. Utan 
järnvägarna hade underhållet varit mycket svårt 
om inte omöjligt. Naturligtvis betydde kriget för 
järnvägen snabba framsteg inom spårbyggnadstekniken 
och en avancerad utveckling av den 
rullande materielen. Nu kom också österrikarna 
Roth och Waagner med sin järnvägskrigsbro, 
som man kunde skruva ihop ungefär som ett meccanobygge. 
Förbränningsmotorn med flytande 
bränsle gjorde sitt definitiva intåg i dragkraftstekniken. 

Första världskriget var ju kriget som gjorde 
slut på alla krig-trodde man och hoppades. Järnvägarna 
återställdes till fredstida skick och de lätt 
flyttbara fältjärnvägarna kom till god användning 
inom jordbruk och skogsbruk, särskilt vid 
sockerbetsodlingen. I Frankrike och England 
skrotade man det mesta av militära järnvägsanordningar 
-man litade på att det civila nätet 
vid behov kunde användas även i krig. I Tyskland 
var man mer benägen att ha ett militärt öga öppet 
vid nyanläggningar och nykonstruktioner. Man 
behöll sitt gamla militära järnvägsdepartement 



och hade nog klart för sig att det under uppbyggnad 
varande lands vägsnätet och"Autobahn" inte 
skulle räcka till för en militär uppmarsch. Man 
planerade alltjämt för en omfattande järnvägstrafik 
vid ett eventuellt krigsutbrott. 

Andra världskriget 

Orosmolnen lägrade sig på nytt över Europa. 
Hitlertyskland byggde upp en stark krigsmakt 
med stor slagkraft för anfallsstrid, "Blitzkrieg". 
Englands premiärminister Neville Chamberlain 
viftade 1938 förgäves med den berömda pap

Tyskt pansartåg. Foto Bundesarchiv. 

perslappen "Peace in our time", efter att ha försökt 
blidka Hitler med eftergifter. Hitler annekterade 
först Österrike och sedan Tjeckoslovakien 
utan strid. Den 1 september 1939 utbröt andra 
världskriget då tyskarna marscherade in i Polen 
som snabbt besegrades. Järnvägarna föll i tyskarnas 
händer praktiskt taget oförstörda. Sedan kom 
i snabb följd Sovjetunionens annektering av 
Baltikum och anfall på Finland. I april 1940 föll 
Danmark och Norge, den 10 maj angreps Nederländerna 
på bred front och landet kapitulerade 
redan den 15. "Blitzen" överraskade västmakterna 
totalt. 

England och Frankrike hade formellt förklarat 
krig mot Tyskland den 3 september 1939. Maginotlinjen 
besattes och en engelsk expeditionskår 
grupperades i Belgien och norra Frankrike till 
försvar. Men det hjälpte inte. Belgien kapitulerade 
och engelsmänne1 drevs i havet vid Dunkerque. 
De lyckades genom heroiska insatser av 
marin och flyg samt tusentals fritidsbåtar undkomma 
över Kanalen med 340 000 man. 

Järnvägarna i de besegrade länderna tog tyskarna 
snabbt hand om -de var ju inte mycket 
skadade. För detta hade man i fredstid utbildat 
järnvägsregementen (även i USA fanns för övrigt 
militära förband utbildade i järnvägstjänst). 
Emellertid hade flygvapnet utvecklats sedan första 
världskrigets dagar och då särskilt bombflyget. 
Båda sidor strävade efter att skada kommunikationslinjer 
för att hindra omgrupperingar och 
underhållstransporter. Järnvägarna, som under 
första världskriget var ett säkert transportmedel, 
hade nu blivit mycket sårbara. Broar sprängdes, 
bangårdar och knutpunkter bombades sönder 
och samman, tåg på linjen besköts med kulsprutoroch 
raketer. Frankrikes järn vägsnät blev praktiskt 



taget totalförstört -först av tyskarna, sedan 
av de allierade inför landstigningen och invasionen 
i juni 1944. Inte minst den franska motståndsrörelsen 
åstadkom mycket sabotage på 
järnvägsförbindelserna i Frankrike ända fram till 
invasionen. En realistisk fransk spelfilm -gjord 
efter kriget-visades på svensk TV för ett antal år 
sedan, och där fick man verkligen klart för sig 
vad en aktiv motståndsrörelse kan göra i ett ockuperat 
land. 

Ostfronten 

Ur järn vägssynpunkt är det intressant att studera 
händelserna i öst. Tyskland och Sovjetunionen 
hade 1939 ingått en nonaggressionspakt och i ett 
hemligt tilläggsavtal delat upp Europa i intresseområden. 
Men Hitler litade inte på ryssarna, 
och den 22 juni 1941 anföll tyskarna Sovjetunionen 
på bred front mellan Svarta havet och Östersjön. 
Nu fick den tyska järnvägsorganisationen 
verkligen visa vad den kunde åstadkomma i 
främmande land. I Polen satte man från slutet av 

1940 in 30 000 man och byggde tjugo nya järnvägsstationer. 
Vid inmarschen i Ryssland fanns 
fyra järnvägskommandon (Feldeisenbahnkommando) 
beredda, med en personalstyrka om 
25-60 000 man vartdera. Den snabba framryckningen 
krävde ytterligare järnvägspersonal, och 
man organiserade på nytt "blå" järn vägspersonal 
i fyra avdelningar (Haupteisenbahndirektionen) 
med en sammanlagd styrka av 461 000 man. Men 
liksom tidigare fungerade inte samarbetet mellan 
de "blå" och de "grå" järnvägsförbanden. Det 
medförde svårigheter och järnvägarna kunde 
aldrig utnyttjas till hundra procent. Bland annat 
var lossningskapaciteten vid fronterna alldeles 
för låg, och stora stockningar uppstod vid återsändande 
av vagnar och tomemballage. 

Så kom då vintern 1941-42 med temperaturer 
ned till -40 grader. Landsvägarna blev oframkomliga 
av snöhinder och järnvägarnas betydelse 
ökade. Men de tyska lokomotiven var inte 
konstruerade för gång i så stark kyla. 70-80 
procent av lokparken blev obrukbar. De ryska 
loken var i detta avseende bättre än de tyska. Tågfrekvensen 
gick ned avsevärt. 

I områdena närmast den polska gränsen omspårades 
det ryska bredspåret till normalspår, 
men längre in behöll man den bredare spårvidden 
och använde rysk rullande materiel som var mer 
lämpad för det kalla klimatet. Ett annat problem 
var bristen på vatten i vissa delar av de ryska 



områdena. Tyskarna försåg ett antal lok med 
kondensoranordning för att minska behovet av 
vatten, men de blev föga effektiva. Bredspåriga 
vagnar ändrades till normalspår genom pressning 
med en 200 tons press. 

Den omfattande ryska partisanverksamheten 
var en starkt försvårande faktor för den tyska 
tågföringen vid sidan av klimatets inverkan. De 
uppgjorda tidtabellerna kunde sällan hållas. Varje 
enskilt tåg fick stor betydelse. Det var svårt att få 
fram tågen, och ibland sände man fram tåg buntvis 
för att höja kapaciteten, till exempel under 
tolv timmar alla tåg i en riktning och nästa tolv 
timmar åt motsatt håll. Metoden "Fahren auf 
Sicht" (drift med framförvarande tåg inom synhåll) 
eller tåglots fick ofta användas på grund av 
skador, olyckor med mera. Högsta hastighet var 
då 15 kmh. 

Tyskarna fick snart klart för sig sanningen i 
Moltkes tes, att militära operationer råkar i underhållskris 
om de förläggs mer än tio mil från 
järnvägsslut. Man satte in stora styrkor för att 
bygga fältjärnvägar i takt med den snabba framryckningen 
i början. Omloppstiden (lastning, 
transport, lossning, återtransport) var i Tyskland 
och Polen drygt fem dygn, i Sovjet cirka tio dygn. 

Av den omfattande litteraturen om järnvägarna 
under andra världskriget framgår rätt klart, att 
tyskarnas järnvägsorganisation under fälttåget i 
öster inte var den bästa. Man anser att man borde 
ha "militariserat" hela järn vägsnätet i Ryssland, 
och att det hade varit enklare och bättre att "göra 
en general av en järnvägsman än en general till 
järnvägsman". Man påtalarocksåliksom förut de 
dåliga relationerna mellan de "blå" och de "grå" 
järnvägsmännen. 

Järnvägsartilleri förekom tidigt -redan i 
nordamerikanska inbördeskriget. Det utvecklades 
kraftigt och fick sin största användning under 
första världskriget. Under andra världskriget blev 
ju flygbombningarna alltmer intensiva och de 
stora, klunsiga pjäserna ett lätt mål för fientligt 
flyg. Framförallt Tyskland använde sig av järnvägsartilleri 
i Ryssland. Mest uppseendeväckande 
var Krupps konstruktion av 80 cm-kanonen 
"Dora", som användes vid belägringen av Sevastopol. 
Det var en jätte med ett eldrör på 32 meter 
som vägde 400 ton. Totalvikten i eldställning var 
1350 ton. För detta krävdes vagnar om vardera 
fyrtio axlar på två parallella spår, med en axellast 
av cirka 34 ton. Projektilen vägde sju ton och 
skottvidden var maximalt 48 kilometer. Man 
kunde skjuta tre skott i timmen och eldrörets livslängd 



var cirka hundra skott. Denna mastodont 
betecknar slutet på järnvägsartilleriepoken. 

Pansartågen utvecklades ungefär på samma 
sätt som järnvägsartilleriet och användes flitigt 
under både första och andra världskriget. De är 
dock väldigt sårbara och torde idag helt ha spelat 
ut sin roll. 

Korea-och Vietnamkrigen 

Efter andra världskriget siade många experter att 
järnvägarna hade spelat ut sin roll i militära sammanhang. 
Järn vägsnäten i de krigförande länderna 
var ju praktiskt taget totalförstörda, och det 
tog lång tid att återställa dem till fredsmässigt 
driftsdugligt skick. I vissa öststater är de inte fullt 
återställda ännu. Spådomen visade sig dock inte 
slå in. 1950 utbröt Koreakriget som varade i tre 
år. I den oländiga terrängen hade de fåtaliga järnvägarna 
stor betydelse för Nordkorea. Trots 
Sydkoreas(= USA) totalaflygöverlägsenhetlyckades 
man aldrig förstöra järnvägsnätet. Underhåll 
och förstärkningar fördes ständigt fram på 
järnvägar som USA trodde sig ha totalförstört. 
Detta har målande beskrivits av den amerikanske 

generalen James A van Fleet i häftet "Rail transport 
and the winning of wars". Han säger: "De 
röda skickade fram horder av folk för att reparera 
skadade järnvägar på nätterna. De anlade förbigångsspåroch 
utvecklade en förvånansvärd uppfinningsrikedom 
att hitta på metoder att omintetgöra 
våra ansträngningar. De till och med demonterade 
hela brospann och flyttade dem till 
skyddade platser, till exempel en tunnel, på dagen, 
för att på natten montera dem igen och fortsätta 
trafiken!" Så fort amerikanerna hade förstört en 
bro var man där och byggde upp den provisoriskt 
på natten. Amerikanerna lyckades aldrig helt 
stoppa den nordkoreanska järnvägstrafiken. 

Samma sak upprepades omkring 1970 under 
Vietnamkriget. Två järnvägar ledde norrifrån till 
Hanoi och en därifrån söderut. Trots stor luftöverlägsenhet 
lyckades amerikanerna aldrig att 
hålla mer än en av dessa järnvägar i taget totalt 
utslagen. Genom en personalinsats på sannolikt 
flera hundratusen man lyckades nordvietnameserna 
reparera sina skador mycket snabbt. En 
sådan personalinsats är troligen otänkbar i väst. 

Framtiden får väl utvisa om järnvägarna fortfarande 
har någon betydelse för militära operationer. 
Man torde dock utan vidare våga påstå att 
flygets och robotvapnens snabba utveckling avsevärt 



har ökat deras sårbarhet. 

Sönderbombad järnvägsbro över Carlson' s Canyon i Nordkorea. Nordkoreanerna har fyllt upp de 
trasiga spannen med enorma travar av timmer och sliprar. 

Sverige 

Vårt land har ju -tack och lov -undsluppit krigets 
fasor under den tid som järnvägar existerat. 
Stats ledningen accepterade dock tidigt utländska 
erfarenheter, och under årens lopp har omfattande 
försök och övningar genomförts för att lägga 
grunden till en god beredskap för järnvägarnas 
användning i den händelse att vi skulle råka i 
krig. 

Första gången som järnvägar diskuterades i 
Sveriges riksdag var 1829, då en motion ingavs 
om en "järnrailväg" mellan Vättern och Hjälmaren, 
för att protestera mot att Göta kanal dragits 
till Söderköping i stället för till Stockholm via 
Hjälmaren och Mälaren. Den motionen begravdes 
i tysthet. Svenskjärnvägshistoria får väl som 
sin födelsedag räkna den 14 november 1845, då 
greven Adolf Eugene von Rosen inlämnade en 
ansökan till civildepartementet om rättighet för 
honom och andra in-och utländska män att 
anlägga järnvägar i Sverige. Under de debatter 
som följde framhölls bland annat försvarssynpunkter. 
Man såg i järnvägarna ett medel att 
övergå från det centralförsvar som Karl XIV 
Johan byggt upp till ett försvar av kusterna. (Förslag: 
låt oss fira detta 150-årsjubileum 1995.) 

Stambanor 

von Rosen fick sitt tillstånd, men de engelska 
finansiärerna råkade i svårigheter och en stark 
hemmaopinion vände sig emot att utländska intressen 
skulle få inflytande i Sverige. Efter flera 
års intensiva och hetsiga debatter avfärdades von 
Rosens förslag, och i november 1854 beslöt riksdagen 
att stambanor skulle anläggas i landet. I 
januari 1855 fick friherren och översten vid 
Flottans mekaniska kår Nils Ericson i uppdrag, 
att med "full makt och myndighet efter eget beprövande 
och på eget ansvar" ordna alla tilljärnvägsbygget 
hörande arbeten". Ett för den tiden 
unikt mandat i sin vidsträckta omfattning. Redan 
på våren 1855 kom arbetena igång, och som bekant 
invigdes de första sträckorna den 1 december 
1856. Över den fortsatta utbyggnaden inlämnade 
Ericson i november 1856 ett eget betänkande 
där han bland annat skriver: "Vid bestämmandet 
af stambanornas rigtning genom landet, få 



Prins Carl och generalstaben vid Lakaträsk station på Sveriges & Norges järnväg den 11 juli 1888. 
Banan ägdes då ännu av engelsmännen. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Trupptransport i Skillingaryd 1895. HNJ-lok nr 4. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

icke ensamt de merkantila intressena rådfrågas. 
Landets försvar och de militära dispositioner, 
som i större eller mindre grad kunna understödjas 
genom skyndsam transport och förflyttning af 
trupper samt krigsmateriel, måste äfven tagas i 
noggrannt öfvervägande." Man ser sålunda att 
man från första början vägde in de militär-strategiska 
intressena framförallt när det gällde bansträckningarna 
genom landet. 

Militära synpunkter 

Redan från början bestämde regeringen att järnvägarna 
mot avgift skulle upplåtas för post-, 
fång-och militärtransporter. För post och fångar 
tillverkades specialvagnar, medan militärerna fick 
nöja sig med den befintliga vagnparken. Järnvägarna 
hade ju en monopolställning i det inrikes 
transportarbetet och blev det utan jämförelse viktigaste 
transportmedlet. Denna ställning behölls 
ända fram till mellankrigstiden, då framför allt 
landsvägstrafiken började konkurrera på allvar. 
Krigsmaktens transporter har ända från järnvägarnas 
uppbyggnadsskede varit starkt beroende 
av dessa, och denna centrala roll för järnvägarna 
har i stort sett legat fast under årens lopp. På 
senare år har den dock reducerats därför att andra 
transportmedel expanderat och för att järnvägarnas 
sårbarhet har ökat. 

Till en början var det alltså bara bansträckningama 
som den militära ledningen intresserade 
sig för. Man ställde inga krav på trafikförmågan. 
Vissa reglementariska föreskrifter kom 1859 
med kompletteringar 1862, men det var först sedan 
generalstaben organiserats 1873 som dess 
kommunikationsavdelning utarbetade detaljerade 
föreskrifter för järnvägarnas militära användning 
i fred och krig. Först nu blev de militära 
fordringarna på järnvägarna officielltformulerade. 
De fastställdes första gången 1876 och har 
sedan dess reviderats och byggts på flera gånger 
i takt med den järnvägstekniska och militära 
utvecklingen. 

1909 kom det första "nybyggnadsbrevet". I 
detta stadgades bland annat att innan ny järnvägslinje 
underställdes Kungl Majts prövning 
skulle järnvägsstyrelsen inhämta chefens för generalstaben 
yttrande angående banans planlagda 
sträckning och allmänna beskaffenhet. Det skulle 



finnas 

stationer eller mötesplatser för militärtåg med 
ett största avstånd av 20 kilometer, 
-mötesspår med minst 400 meter mellan fripålarna, 
-nödvändiga anordningar för trafikens skötande, 
-vattenstationer på var 45:e kilometer enligt 
viss beräkning (reduktion för långa och branta 
stigningar). 

Vidare stadgades att vid besiktning av ny bana 
ombud för generalstabschefen skulle närvara, 
och att detta ombud ägde att yttra sig till proto

Hästtransportvagn litt HGr 
för åtta hästar och sex hästskötare. 
Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

kallet angående förhållanden som direkt hänförde 
sig till banans militära beskaffenhet. Även vid 
om-och tillbyggnader skulle järnvägsstyrelsen 
lämna chefen för generalstaben tillfälle att yttra 
sig. Vad gällde trafikförmågan ställdes kravet att 
sådana anordningar vidtogs, att varje del av banan 
medgav framförande av 15 militärtåg om fyrtio 
vagnar i vardera riktningen per dygn. 

Ungefär samtidigt kom "Reglemente för militärtransporter 
på järnväg" med detaljerade bestämmelser 
för organisation och utförande av 
militärtransporter. Det gällde bland annat militärtågs 
sammansättning, materiel för transport av 
personal, hästar och fordon för i-och urlastning. 
Vidare fanns föreskrifter för den militära personal 
som skulle tjänstgöra på stationer och i tåg 
och om vadjärnvägspersonalen hade för skyldigheter 
och åligganden. Man skilde mellan fredsoch 
krigstransporter. I krig uppdelades helajärnvägsnätet-
såväl statliga som enskildajärnvägar 
-i krigsjärnvägar och järnvägar i hemorten. En 
särskild krigsjämvägschef utsågs. 

Alla dessa reglementariska bestämmelser 
grundade sig på studier i framförallt Tyskland 
och Österrike på 1870-talet. Där hade man färska 
krigserfarenheter och generalfältmarskalken 
Moltkes skickligt genomförda uppmarscher på 
järnvägarna. Resultatet av dessaresoroch studier 
blev att man bearbetade en österrikisk bok, "Das 
Eisenbahnwesen vom militärischen Standpunkte", 
som utkom första gången 1878, till den svenska 
"Om anordnande af trupptransporter på jemväg". 



Militärassistenter 

Den personliga kontakten mellan järnvägarna 
och den militära ledningen skedde till en början 
sporadiskt och när behov uppstod. Sedan generalstabens 
kommunikationsavdelning kommit 
igång med den militära transportplanläggningen 
uppstod ett behov att fastare förbindelser. Chefen 
för generalstaben gjorde då i slutet av 1880-talet 
en framställning om att få utbilda ett antal officerare 
i järnvägstjänst. Kravet bifölls och utbildningen 
startade 1891. Från början var avsikten att 
dessa tjänstemän endast skulle användas i krig. 
Man insåg dock snart att det även i fredstid behövdes 
en nära samverkan mellan järnvägsmyndigheter 
och militära myndigheter. 

Allt planläggnings-och tidtabellsarbete utfördes 
i början på generalstabens kommunikations

avdelning, men från militärt håll ansåg man att 

det borde skapas en särskild avdelning för för

svarsfrågor inom järnvägsstyrelsen. 1905 till

kom så järnvägsstyrelsens militärbyrå med en 

förste militärassistent som byråchef, vanligen en 

generalstabsofficer. Varje distriktsledning för

sågs med en militärassistent. De enskilda järn

vägarna delades upp på distrikten utom för de 

största bolagen (BJ, SWB, TGOJ med flera) som 

tillsammans fick en egen militärassistent. Från 

1911 övertog militärbyrån huvuddelen av plan

läggningsarbetet från komrnunikationsavdelning

en. Distriktens militärassistenter var från början 

stationerade i Stockholm, men på 1950-taletflyt



tades de ut till distriktens huvudorter som chefer 

för de nybildade försvarsavdelningarna. 

Efter en 1964 genomförd utredning om mili

tärassistenter vid centrala verk beslöts, att byrå

chefen skulle vara en verkets egen tjänsteman 

och till generaldirektörens direkta förfogande 

ställdes en militärassistent. De regionala assi

stenterna bibehölls. På 1980-talet gjordes ytter

ligare inskränkningar så att de centrala militär

assistenterna i kommunikationsverken försvann 

medan de regionala fanns kvar. 

Från början erhöll militärassistenterna en 
mycket omfattande järnvägsutbildning som varade 
i två år. Den minskades senare, och när jag 
själv började 1955 varutbildningstiden sex månader. 
Man fick studera och verka inom praktiskt 
taget alla verksamhets grenar i olika delar av landet. 
Så körde jag ellok tre veckor i Malmödistriktet, 
ånglok lika länge under vinterförhållanden i 
Vännäs med omnejd, lärde mig det mesta om 
tågledning den svåra vintern 1956 och så vidare. 
Hela järnvägsnätet studerades från förarhytten, 
inlands banan besågs i sin helhet från dressin och 
besök gjordes vid alla verkstäder och omformarstationer. 
Det blev mycket att smälta men var till 
god nytta vid de uppgifter som man ställdes inför. 
Idag har denna utbildning helt slopats. 

Militära åtgärder inom olika 
delar av jämvägsdriften 

Bantjänsten. Som tidigare sagts fick militärledningen 
yttra sig när nya banor anlades. Resultatet 
blev ofta en kompromiss mellan kommersiella 
och militära synpunkter, till exempel i N01Tland 
där man av lönsamhetsskäl ville dra banan genom 
industri-och tätorter som ofta låg vid kusten, 
medan militären ur skyddssynpunkt ville ha 

banan så långt inne i landet som möjligt. Inlands



banan norr om Sveg tillkom ju på militärtinitiativ 

för att få en andra, mer skyddad bana till övre 

Norrland. Också här blev bansträckningen i vissa 

delar beroende av kompromisser mellan civilt 

och militärt. Även ett par andra banor byggdes av 

militärstrategiska skäl -Skövde-Karlsborg och 

den enskilda Karlskrona-Växjö. 

Det normala fredsunderhållet av de olika 

banorna krävde inga särskilda militära åtgärder. 

Man fick dock se till att anordningarna vid till

tänkta lastnings-och lossningsstationer hölls i 

skick. 

Det gamla "nybyggnadsbrevet" är numera 

slopat och ersatt av en överenskommelse mellan 

överbefälhavaren och Statens järnvägar-Svenska 

järnvägsföreningen från 1976. Efter SJs omorga

nisation kommer en ny överenskommelse att 

träffas mellan överbefälhavaren och Banverket. 

I denna sägs bland annat att vid ny-, om-eller 

tillbyggnad av järnväg skall samråd äga rum då 

förändringen avser 

-bergtunnel, 

omfattande ändring av banvall över sank 

mark, 

bro eller liknande byggnadsverk med minst 

tio meter fri spännvidd. 

ÖB får då ritningar på föreslagen byggnad och 
bestämmer om den skall förses med förstöringsanordningar 
eller inte. 



Vid nedläggning av järnvägsanläggning skall 
berörd totalförsvarsmyndighet ges tillfälle att 
yttra sig om den behövs ur beredskapssynpunkt. 
Detta gäller till exempel station som inte erfordras 
i fred, lastkajer, lokstallar, vändskivor, koloch 
vattentagningsanordningar, broar, signal-och 
teleanläggningar. 

Järnvägsbroar har alltid starkt berört de militära 
intressena. Särskilt järnvägsförbindelserna 
till Norrland som korsar ett stort antal älvar. De 
flesta av våra större broar har förstärkts eller 
byggts om under årens lopp i takt med att axellasterna 
höjts. En princip har då varit att försöka 
bevara de gamla broarna som reserv, antingen i 
befintliga lägen eller att de demonterats och förvarats 
på lämplig plats. Dessa gamla broar har nu 
emellertid sådan ålder att de ej längre kan bibehållas. 
De flesta har rivits och skrotats. På militär 
sida finns även järnvägsbrobataljoner med speciell 
krigs bromateriel av meccanotyp som snabbt 
kan läggas ut. Under första världskriget anskaffades 
den tidigare nämnda Roth-Waagnermaterielen, 
medan man efter andra världskriget har 
skaffat tysk SE-materiel (Strassen-Eisenbahn). 

Ovan: Roth-Waagnerbro provas över Pite älv vid Älvsbyn 1943. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 
Nedan: Militära reservbroar kan användas även i fredstid, som här i Göteborg 1977 när Marieholmsbron 
hade blivit påseglad. Då ersattes två spann tillfälligt med militär materiel under ett halvår. Här 
lyfts ett av spannen på plats med pontonkranen "Chapman". Foto LO Karlsson. 
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Interiör av CGr-vagn för 
trupptransport. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Dragkraften. V nder ångloksepoken vållade dragkraften 
inga problem. Tillgängligt antal lok räckte 
väl till för militära behov. När sedan elektrifieringen 
blev alltmer omfattande fick man tänka 
om. Ångloken medförde själva sina drivmedelkol 
(ved) och vatten -och var så att säga självgående. 
Elloken måste ju tillföras "drivmedel" 
utifrån genom kontaktledning eller tredje skena, 
som i sin tur försörjdes av kraftverk. Kraftverk, 
transformator-och omformarstationer var sårbara 
mål för sabotage och flygbombning. I "elbrevet" 
från 1932 bestämdes bland annat att på 
varje elektrifierad linje skulle kunna framföras 
fyra ångdrivna tåg om 400 tons vagnvikt per 
dygn i vardera riktningen. Detta medförde att 
avställda ånglok i allmänhet icke skrotades utan 



upprustades och beredskapsuppställdes. Så småningom 
tillkom dieselloken som ju liksom ångloken 
medför sitt drivmedel, varför antalet beredskapsånglok 
under årens lopp minskats. 

Vagnarna. Tillgången på person-och motorvagnar 
är i huvudsak tillräcklig för militära behov. 
Vid en mobilisering och samtidig utrymning av 
tätorter torde de emellertid inte räcka, och man 
har då ända sedan järnvägarnas barndom transporterat 
personal i täckta godsvagnar. Dessa s k 
CG-vagnar försågs med speciell truppvagnsinredning, 
och det var förr vanligt att de på 
skyltar hade beteckningen "40 man, 8 hästar". 
Dessa skyltar är sedan länge borttagna. 

I de gamla trägodsvagnarna litt G gick det 
någorlunda att hålla värmen med kaminer. De 
moderna godsvagnarna i plåt eller plastmaterial 
går inte att värma utan en ordentlig isolering. 
Detta har bedömts alltför kostsamt och orealistiskt. 
Genom att antalet bilar ökat enormt räknar 
man med minskat behov av persontransporter på 
järnväg, och dessa kommer i framtiden att ske 
med befintlig personvagns-och motorvagnspark. 
De gamla truppvagnsinredningarna har slopats, 
liksom hästtransportanordningarna sedan armen 
avhästats. 

Gods vagnsparken torde räcka till under förutsättning 
att vagnarna snabbt tas ur ordinarie trafik 
och ställs till militärt förfogande. Ett problem 
i dagens läge är att de gamla O-vagnarna med 
golv alltmer försvinner och ersätts av öppna vagnar 
utan hela golv, avsedda för containertransport 
och liknande. Det blir knepigt att lasta kanoner, 
bilar och dylikt på sådana vagnar. 

Tankvagnarna räcker väl till och likaså matvaruvagnarna. 
Om man kan använda friställda 
malmvagnar för militära ändamål torde vara 

oklart. Det finns också ett antal specialvagnar för 
transport av stridsvagnar -litt Samp (tidigare 
Sdu). De ägs av krigsmakten men underhålls av 
SJ. 

Eldriften. I den första eldriften på malmbanan 
producerades den 15-periodiga enfasströmmen 
direkt i generatorer i Porjus kraftverk och överfördes 
i 80 000 volts kraftledningar till transformatorstationer 
längs banan, som matade ut 16 000 
volt till kontaktledningen. Något militärt byggnadsskydd 
var inte påtänkt. Vid de senare elektrifieringarna 
köptes konventionen trefas, 50-periodig 
ström från kraftbolagen och omformades 



till kontaktledningsström i järnvägens omformarstationer. 
På Göteborgs-och Malmölinjerna 
byggdes fasta omformare utan skydd. Efter de 
omfattande utredningar och försök som ledde till 
"elbrevet" 1932 beslöts, att omformarna i fortsättningen 
skulle göras mobila för att kunna 
flyttas till skyddade platser. 

Den enormt ökade trafiken under beredskapstiden 
1940-45 gjorde att elektrifieringsarbetet 
forcerades för att minska behovet av kol och 
brännolja. Detta var nödvändigt för att inte en 
transportkris skulle uppstå. Byråchefen Thelander, 
som ledde SJs elektrifieringsarbeten, skrev 
194 7 en artikel i tidningen Affärsekonomi, där 
han försökte analysera vad som hade hänt om inte 
SJ varit elektrifierat på huvudbanorna. Han kom 
fram till att SJ hade måst nyanskaffa mer än 3000 
ånglok till en kostnad av 475 miljoner kronor i 
den tidens penningvärde. Ett belopp som vida 
översteg det i statsbaneelektrifieringen nedlagda 
kapitalet. 

Den för fientlig inverkan sårbara kraftförsörjningen 
är givetvis ett problem. Därav bestämmelserna 
i "elbrevet". Erfarenheter från andra 
världskriget, särskilt i Frankrike, visar dock att 
det ofta gick fortare att reparera ellinjer än att 
vänta på självgående reservdragkraft. 

Bränsleförsörjningen. Under första världskriget 
utfärdade regeringen på generalstabens förslag 
en förordning, som ålade järnvägarna att hålla ett 
kollager motsvarande ett års förbrukning. Som 
mest uppgick lagerhållningen till en miljon ton. 
Denna bestämmelse upphävdes formellt först i 
början av 1960-talet och har ersatts av en överenskommelse 
mellan Överstyrelsen för civil beredskap 
(ÖCB) och SJ. Där stipuleras att SJs 
lager av stenkol skall fastställas tre år i sänder och 
motsvara det beräknade behovet för disponibla 
ånglok. Som grund har man sedan gammalt räknat 
med en förbrukning av 15 kg kol per lokkilometer. 
Motsvarande beräkningsgrunder gäller 
för behovet av motorbrännolja och smörjoljor. 

Beredskapsstationer. I "nybyggnadsbrevet" 1909 
stadgades, som tidigare nämnts, att avståndet 
mellan mötesplatser ej fick överstiga tjugo kilometer. 
På banorna i Norrland var avståndet i 
många fall längre. Man anlade då "militärmötesplatser", 
numera benämnda beredskapsstationer. 
Även vissa i fred nedlagda driftsplatser 
kan behållas som beredskapsstationer. Allt detta 
för att de militära kraven på hög tågfrekvens skall 
kunna upprätthållas. Nybyggnads brevet har som 
sagt slopats och ersatts med en överenskommelse 



mellan järnvägarna och ÖB i hithörande förhållanden. 

Trafiken. Från början ställdes alltså inga krav på 
järnvägarnas trafikförmåga. Det var först när 
generalstaben på 1870-talet formulerade de militära 
kraven som dessa fastställdes till 15 militärtåg 
om fyrtio vagnar i vardera riktningen om 
dygnet. För detta utarbetades särskilda militärtidtabeller 
vid generalstabens kommunikationsavdelning. 
Från 1916 utfördes detta arbete vid 
militärbyrån. Dessa tabeller kom av naturliga 
skäl knappast till användning. Det var först vid 
beredskapsförstärkningen 1939 som militärtidtabellen 
tillämpades norr om Långsele-Östersund. 
Tabellverket med tillhörande tjänstetidtabeller 
var hemligstämplat. 

Storblå/idens militärmötesplats före elektrifieringen. 
Mötesplatsen ligger på365 möh (högsta 
punkten på stambanan genom övre Norrland) 
mellan ]örn och Älvsbyn. Foto SJ. 

/0 Il 12 /3 14 15 16 

Militärtidtabell för sträckan Långsele-Järn 1948. 
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GrönA,en 
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Sista gången militärtidtabeller utarbetades var 
1948. De begynnande nedläggningarna och förändringarna 
i järnvägsnätet gjorde det omöjligt 
att hålla tabellverket aktuellt. Det slopades i 
början av 1950-talet och ersattes av beredskapstidtabellen, 
där extra militärtåglägen lades in på 
den årligen utgivna ordinarie grafiska tidtabellen. 
Idag planläggs järnvägstransporter i följande 
avseenden vid beredskapshöjning eller krigsutbrott: 
-inryckningsresor, de värnpliktigas resor till 
mobiliseringsorterna, 
-koncentreringstransporter, färdigorganiserade 
förbands förflyttning till utgångsgruppering, 
-omgrupperings transporter, förflyttningar vid 
ändringar i grupperingen, 
-förnödenhetstransporter, krigsmaktens försörjning 
med livsmedel och underhåll av alla 
slag, 
-sjuktransporter, sjuka och sårades förflyttning 
med s j uktåg och s juktransportmotorv agnar. 

Ambulanstågsätt. Redan i nordamerikanska inbördeskriget 
organiserades och utrustades särskilda 
ambulanståg för transport av sårade från 
fronterna. Utvecklingen gick snabbt framåt och 
hela lasarettståg utrustades. Dessa kunde utföra 
första operationer av krigsskadade och var väl 
utrustade som mindre sjukhus. 

Även vid de svenska järnvägarna har funnits 
sjukhuståg med specialinredning för akut läkarvård 
och förläggning av sårade. Det fanns ett 
tjugotal på normalspårsnätet och tre på 891nätet. 
Dessa tåg har numera slopats mot bakgrund 
av den goda tillgången i landet på sjukhus 
och vårdcentraler. Man satsar i stället på sjuktransporttåg. 
Kupelösa personvagnar, till exempel 
B 1, töms på stolar och förses med fältsängar 
och oljekaminer för gång på icke elektrifierade 
bandelar. Dieselloken saknar ju värmegeneratorer 
till elelementen. Även till Yl har specialinredning 
anskaffats så att de kan utrustas som 
s j uktransportmotorv agnar. 

Tvättåg. Tvätt av kläder, filtar, lakan med mera 
för krigsmaktens behov var tidigare ett problem. 



För att bemästa detta organiserades 1941 tre 
tvättåg, vardera med kapacitet som ett medelstort 
tvätteri. Ett antal vagnar specialutrustades med 
tvättmaskiner, torktumlare med mera och avställdes 
i fred. Som ångalstrare användes ett 
nedkopplat ånglok som försågs med f yraxlig Atender 
(20 kbm vatten) och beredskapsavställdes. 

Interiör från sjukhuståg. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Pansartåget" Kiruna" i Riksgränsen 1941. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Som kuriosum kan nämnas att jag i slutet av 
1950-talet vid ett besök på tvättågsförrådet i 
Växjö inspekterade tvättågsångloket C7 1814 
och då kunde konstatera att det var identiskt med 
Sveriges första överhettarlok, BJ 52, dock i 
mycket ombyggt skick. Förhållandet anmäldes 
till järnvägsmuseum för vidare åtgärder. Loket 
finns idag hos Nohabs ångloksklubb i Trollhättan 
för restaurering. 

Under senare år har antalet stora tvätterier i 
landet ökat och man anser sig ej behöva tvättågen 
längre. De har skrotats. 

Pansartåg. Pansartåg har förekommit i den militärajärnvägshistorien 
från begynnelsen. De mest 
märkliga skapelser såg dagens ljus. 

I Sverige kom de första pansartågen under 
beredskapstiden på 1940-talet. Det var general 
Archibald Douglas, då chef för Övre Norrlands 
trupper, som tog initiativet. Han hade i sin ungdom 
i finska frihetskriget 1918 sett ett erövrat 
ryskt pansartåg, som de "vita" använde med stor 
framgång. Han beordrade bygge av två pansartåg 
-"Boden" och "Kiruna". Tågen bestod av två 
pansrade Or-vagnar, dragna av ett J-lok på mitten. 
De beväpnades med 37 mm pansarvärnskanon 
och flera kulsprutor. "Kiruna" tillverkades 
på LKABs verkstad i Kiruna och "Boden" på 
SJs huvudverkstad i Notviken. "Kiruna" gjorde 
sin jungfrufärd den 20 maj 1940 från Kiruna till 
Vassijaure och råkade där i strid med ett tyskt 
bombplan. En soldat som stod vid stationen blev 
träffad av flygplanets kulspruteeld och avled 
senare på Kiruna lasarett. Så vitt jag vet den enda 
svenska soldat som blev dödad i strid på svensk 
mark under andra världskriget. 

Pansartågen avställdes efter beredskapsåren 
och slopades på 1960-talet. 

Järnvägsluftvärnsartilleri. För att skydda viktiga 



stationära anläggningar såsom verkstäder, 
större bangårdar, broar och dylikt, anskaffades 
luftvärnspjäser och byggdes särskilda luftvärnstorn 
där kanonerna kunde uppställas. Det fanns 
både 40 och 20 mm pjäser. 

För skydd av tåg under gång fanns ett speciellt 
järnvägsluftvärn som disponerades av maskinsektionerna. 
Kanonerna monterades på en 0v 
agn och kopplades till loket. På varje brigad 
fanns tidigare ett luftvärnskompani som också 
kunde användas som järnvägsluftvärn under 
brigadens transport. Dessa förband existerade in 

Järnvägsluftvärn vid skarpskjutning i Rahanåive 
1960. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

på 1970-talet men har nu utgått ur organisationen. 
På 1950-och 1960-talen förekom många 
övningar med skarpskjutning -från Falsterbonäset, 
Hästholmen, invid Storlien och vid Rahanåive 
på inlandsbanan för att ta några exempel. 

Personalen. För att driva järnvägar under krig 
krävs också personal. Detta medför att järnvägsmyndigheterna 
måste begära uppskov för ett 
stort antal värnpliktiga jämvägsanställda. Än i 
dag pågår en ständig dragkamp mellan militären 
och järnvägen om sådana uppskov. Dessa järnvägsmän 
blir då vid mobilisering automatiskt 
driftvärnsmän, kläs i militär uniform och utrustas 
med vapen. De fortsätter på detta sätt sin vanliga 
tjänst vid järnvägen. 

Ett annat sätt att ersätta personal som går till 
krigsmakten är att beredskapsregistrera pensionsavgången 
personal. Den kan under ett antal år 
kallas in till järnvägen för tjänstgöring vid en 
mobilisering. Ett tredje sätt är att utbilda vapenfria 
värnpliktiga i järnvägstjänst. Så har också 
skett under efterkrigstiden och pågår alltjämt. De 
utbildas i el-, tele-och signaltjänst vid järnvägsskolan 
i Ängelholm. 

Civilförsvar och driftvärn. Civilförsvaret har till 
uppgift att skydda och rädda trafikanter och 
personal mot skadeverkningar vid flyganfall samt 
ingripa vid brand eller annan skada. Driftvärnets 
uppgift är att genom bevakning och försvar skydda 
järnvägarnas personal, anläggningar och 
materiel mot sabotage och fientliga anfall. Den 
järn vägspersonal som skall ingå i dessa organisationer 
är utsedd och utbildad i fred. Materiel för 
verksamheten finns beredskapslagrad. 

Exempel från den järnvägsmilitära 



verksamheten 

Före första världskriget hände inte så mycket 
inom detjärnvägsmilitära området som är värt att 
notera. Det var den ur militär synpunkt viktiga 
inlands banan och transporter till större fälttjänstövningar 
som tog intresset i anspråk. 

Ett militärtjärnvägsbygge som aldrig blev av 
kan kanske vara värt att nämna. Sveriges försvar 
har i århundraden varit riktat österut. Inte minst 
ryssarnas härjningar på ostkusten och i Stockholms 
skärgård 1719-20 har nog många gånger 
influerat det militära tänkandet. Vid sekelskiftet 
1900 diskuterades detta. Man fann svårigheter i 
att snabbt få fram trupper till Roslagskusten och 
yttre skärgården, och ville bygga en normalspårig 
järnväg från Stockholm till Kappelskär. 
Det gjordes omfattande rekognoseringar, och 
banan ritades och planerades i detalj med mötesplatser 
och anslutningar. Den skulle gå från 
dåvarande Tureberg norr om Stockholm, korsa 
den smalspåriga Roslagsbanan, fortsätta förbi 
Össeby-Garn över Riala och Frötuna söder om 
Norrtälje till Kappelskär. Det var mycket viktigt 
att banan icke någonstans skulle kunna iakttas 
från sjön. Det hela stannade vid planeringen men 
togs upp igen under oron inför första världskriget. 
Emellertid fanns det viktigare saker att göra 
och det hela rann bokstavligen ut i sanden när 
landsvägsnätetförbättrades och bilarna kom. Hela 
denna plan finns väl dokumenterad i Krigsarkivet, 
där den intresserade kan finna mycket nyttigt. 

En annan teknisk landvinning vid sekelskiftet 
var ju den begynnande järnvägselektrifieringen. 
Redan före sekelskiftet bildade SJ en kommitte 
för att studera problemen. 1905 begärdes hos 
generalstabschefen att en militär expert avdelades 
till kommitten för att redan från början ge 
försvarssynpunkter på den tilltänkta utbyggnaden. 
Så småningom ledde samarbetet mellan 
järn vägsmyndigheten och militärmyndigheten till 
det tidigare omnämnda "elbrevet" 1932. Men 
redan inför elektrifieringen av Stockholm-Göteborg 
antogs vissa preliminära bestämmelser i 
försvarssyfte. Det gällde bland annat kon taktledningarna, 
som på dubbelspår skulle vara oberoende 
av varandra, så att om den ena blev för

Långsele 1903. 22 uppeldade 
Ga-lok inför det årets fälttjänstövningar. 
Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 



U nionskrisen Sverige-Norge 
i juli 1905. Stridspatrull vid 
Brunnsbergstunneln på nordvästra 
stambanan. LokAa 63 
Ymer. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Invalidtåg vid Haparanda 
provisoriska station. 

störd skulle den andra fungera. De nya D-loken 
var av två typer, Dg för godståg och Ds för 
snälltåg. Dg var utväxlad för 75 kmh och hade 
större dragkraft än Ds som var utväxlad för 100 
kmh. Det föreskrevs att kuggväxlar i reserv för 
Dg skulle finnas för inmontering i Ds vid behov. 
Sedan kom då "elbrevet" med ett otal föreskrifter 
om kontaktledningsbryggorpå bangårdar, mobila 
omformare, skyddade reservuppställningsplatser 
för omformare, reserv av självgående 
dragkraft och mycket annat. 

I samband med beredskapshöjningar vid första 
världskrigets utbrott blev det tillfälle att i viss 
mån prova denjärnvägsmilitära transportapparaten. 
En annan transportuppgift blev invalidtransporterna 
från Haparanda till Trelleborg. De finns 
utförligt beskrivna i SJs 75-årsskrift. Som resultat 
av erfarenheterna från första världskriget tillkom 
verkskyddet vid SJ. Det omfattade i början 
markbevakning, insyns skydd och reparations beredskap. 
Här ingick också "jämvägscensuren", 
en uppgift som sedan länge övertagits av säkerhetspolisen. 
En annan erfarenhet var att man 
måste beredskapslagra viktiga förnödenheter, till 
exempel kol och smörjoljor. Arbetet med militärtidtabell 
verket flyttades nu över från generalstabens 
kommunikationsavdelning till militärbyrån. 

Under mellankrigstiden 1919-1938 var det 
framförallt utformningen av "elbrevet", lagerhållningen 
och reparations beredskapen som upptog 
tiden. 1935-37 tillsatte Kungl Maj ten arbetsgrupp 
för den så kallade beredskaps utredningen. 
Den bestod av sakkunniga från järnvägs-och 
vattenfallsstyrelserna samt försvarsstaben med 
dåvarande militärbyråchefen Dyrssen som ledare. 
Utredningen skulle till exempel ta fram åtgärder 
för att skydda och reparera eldriften med 
mera. Bland annat lät man partiellt elektrifiera 
den nedlagda Svartälfs järnväg för att genom 
flygbombning utröna skadeverkningar och möjligheter 



till snabb reparation. Den mycket omfattande 
och detaljerade utredningen finns att tillgå 
på Krigsarkivet. Den resulterade i speciella anslag 
för att genomföra dess förslag, huvudsakligen 
om materielanskaffning. 

ÖB Thörnell och byråchefen vid SJ militärbyrå von Horn vid en trupptransport. von Horn har på 
vänstra armen gradbeteckningen för militärassistenter vid järnvägarna. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

På den nedlagda Svartälvs 
järnväg övades militären 
1934 bland annat genom att 
spränga banvallen ( som här), 
kontaktledningen ( speciellt 
uppbyggd för tillfället) och 
en uppallad bro. Foto ur Erik 
Sundströms samling. 

Andra världskriget 1939-1945 

Andra världskriget blev det första riktiga eldprovet 
för järnvägarna i försvarets tjänst. Trots 
noggranna förberedelser och all planläggning 
blev det improvisationer vid pådragningen av 
den förstärkta försvarsberedskapen. Den nyssnämnda 
utredningen, som tillkommit i samband 
med växande oro i Europa, gav klara direktiv om 
vad som borde göras. Ny mobiliseringsinstruktion 
utarbetades, militärtidtabell verket moderniserades, 
planer för militärtågsätt, koncentreringstrafik, 
bemanning av trafiksvaga linjer, färdplanstransporter, 
civiltrafikens upprätthållande, 
banarbeten och dylikt färdigställdes. 

1938-39 upprustades avställda ånglok, reservuppställningar 
för omformare anlades och 
anskaffningen av reservmaterial för eldriften forcerades. 
Linjerna Boden-Haparanda och Värnamo-
Östra Ljungby förstärktes. Elektrifieringsutbyggnaden 
påskyndades. 1940 organiserades 
sjukhuståg ochjärnvägsluftvärn, ytterligare materiel 
för trupptransporter anskaffades, pansartåg 
byggdes, krigs brobalkar på upp till tjugo meters 
längd inköptes. 

Militärtransporterna blev naturligtvis dominerande. 
Påfrestningen på personal och materiel 
var oerhörd. Militärtidtabell lades den 8 december 
1939 på linjer norr om Östersund-Långsele. 
Elektrifieringen hade då hunnit just till Långsele 
och norr därom rådde sålunda ångdrift. Alla militärmötesplatser 
(beredskapsstationer) bemannades. 
Själv blev jag inkallad till krigstjänstgöring 
i Boden i den vevan, och jag minns att vid alla 



mötesstationer norr om Långsele stod ett till två 

VGJ tredjeklassvagn C 1035 
ingick i det ena smalspåriga 
sjukhuståget. Foto ur Erik 
Sundströms samling. 

möteståg. Den här tiden, sedd från lokförarplats, 
har detaljerat och levande beskrivits av lokinspektoren 
Sune Herbst i TÅG nr 3/89. I slutet av 
januari 1940 upphörde militärtidtabellen att gälla. 
Den hade medfört omfattande besvärligheter 
och förödande inskränkningar av den civila trafiken 
. De återgående tomtågen från Norrland vållade 
trassel och man fick inrätta en särskild tomtågsledning 
i Långsele. 

Elektrifieringen Långsele-Boden forcerades 
och blev klar den 1 mars 1942. Bristen på drivmedel 
för bilar medförde att alltmer trafik flyttades 
till järnvägarna. Utöver militärtransporterna 
var det en stor transittrafik på Norge. Ibland 
fanns över åttahunda svenska godsvagnar där. 
Finska vinterkriget medförde en ökande trafik på 
Haparanda med mycket omlastningar. 

Ved-och torveldning infördes på många 
ånglokslinjer, och som exempel på den ökande 
trafiken kan tas förbrukningen av stenkol och 
ved: 
-1940 7700 ton respektive 45 300 kbm, 
-1943 210 000 ton respektive 1088900 kbm. 

Dubbelspårsutbyggnaderna på Göteborgs-och 
Malmölinjerna forcerades. Av naturliga skäl 
upphörde malmtrafiken på Narvik efter den 9 
april 1940, och frigjorda elektrolok kunde an vändas 
på andra håll. Malm vagnarna var det däremot 
inte lätt att finna andra trafikuppgifter för. Såvitt 
jag vet användes en del för transport av ved och 
sockerbetor(!). Det fanns i Sverige kvar en hel 
del tyska godsvagnar efter krigsutbrottet och de 
användes naturligtvis i den inrikes trafiken. Det 
vållade en del kritik-man trodde att Sverige exporterade 
varor till Tyskland. 

Den 9 april 1940 var ju en förfärlig dag för 
våra västra grannländer. Själv glömmer jag den 
aldrig. Jag satt som vakthavande befäl i Mjösjöfortet 
i Boden. Klockan 6.30 ringer chefen och 
beordrar kort och gott: "Anbefall omedelbart 
högsta strids beredskap!" Vi hörde ju på radio vad 
som hände i Danmark och Norge, och vi var 
ganska övertygade om att kriget var mycket nära 
förestående. Det egendomliga i situationen var 
att man just påbörjat hemförlovning av den första 
beredskapsomgången, och det gick oupphörligt 



tåg söderut från Boden. Nu hände det märkliga 
att order om förstärkning av beredskapen utfärdades, 
tågen stoppades och loken fick gå runt och 
köra norrut igen. Vilken besvikelse för alla som 
var på väg hem! 

I detta läge övervägde man i försvarsledningen 
att lägga på militärtidtabell i hela landet. Det 
ansågs dock mindre önskvärt, dels med hänsyn 

VR Hr2 1904 (f d Ta 711) i Helsingfors. Foto Finska Järnvägsmuseet. 

till det kaos som det skulle bli med övrig trafik, 

dels för att icke röja försvarsansträngningarna 

för omvärlden. I stället utarbetades snabbt ett sär

skilt tidtabellsverk anpassat till rådande läge. 

Omfattande truppförflyttningar kunde genom

föras utan att den civila trafiken nämnvärt stör

des. 

Nästa problem -inte så mycket för järnvägarna 
som för den politiska ledningen -blev den 
tyska begäran om permittenttransporter genom 
Sverige. Regeringen gav sitt tillstånd och ijunijuli 
1940 började resorna mellan Kornsjö och 
Trelleborg, senare också Riksgränsen-Trelleborg. 
Efter juni 1941 förlades transporterna över Helsingborg-
Helsingör. 

Den 22 juni 1941 startade tyskarna operation 
"Barbarossa", det vill säga anfallet på Sovjetunionen. 
I samband därmed begärde Tyskland att 
få transportera ett stridande förband från Norge 
till Finland genom Sverige, den så kallade Engelbrechtdivisionen. 
Efter hårda politiska diskussioner 
gav regeringen sitt tillstånd och ÖB Thörnell, 
militärbyråchefen von Horn med flera sammanträffade 
med generalen Engelbrecht i en 
järnvägsvagn på gränsen mellan Sverige och 
Norge väster om Storlien för att reglera transporten. 
Denna startade den 25 juni 1941 och gick via 
Charlottenberg till Haparanda. 105 transporter 
genomfördes och den sista gick den 12 juli. 
Sammanlagt hade 14 712 tyska soldateroch officerare 
passerat genom Sverige. Det hela gick 
lugnt och utan att några all varligare incidenter inträffade. 
Det förtjänar omnämnas att Finland, 



som då ställt upp på Tysklands sida i striden mot 
Sovjetunionen, hos den svenska regeringen hemställde 
att transiteringstillstånd för Engelbrechtdivisionen 
skulle beviljas. 

Som en följd av att tyska soldater nu befann 
sig i Finland började permittenttransporter även 
via Haparanda-Boden-Gällivare-ÖstersundStorlien(-
Charlottenberg). Om detta har jag berättat 
något i inledningen. Transiteringsavtalet 
för permittenter med Tyskland sades upp från 
svensk sida på sommaren 1943. 

I Finland uppstod lokbrist sedan fortsättningskriget 
börjat. Man beställde lok hos Nohab, men 
de kunde inte levereras inom önskad tid. Finnarna 
erbjöds då av SJ att överta tjugo avställda Tlok 
-sju Ta och tretton Tb. De ombyggdes till 
1524 mm spårvidd i Sverige. Som ersättning för 
kopparfyrboxarna fick Finland leverera motsvarande 
mängd råkoppar. I Finland fick loken littera 
Hr2 respektive Hr3. De skrotades i början av 
1950-talet. 

Återstoden av beredskapstiden förflöt under 
relativt lugn. Efterfredsslutet 1945 återgickjärnvägstrafiken 
snart till det normala. Alla vunna 
erfarenheter togs noga tillvara, och de flesta instruktioner 
och planer moderniserades med ledning 
av allt som framkommit under de hårda 
åren. Den omfattande elektrifieringen och den 
påbörjade dieselfieringen gjorde ångloken obehövliga 
i den ordinarie trafiken. Så gott som alla 
togs dock tillvara, upprustades och beredskapsuppställdes 
på olika platser i landet. Fortsatta 
anslag gjorde det möjligt att bygga ut skyddet för 
känsliga anläggningar. Flera utredningar i järnvägsmilitära 
frågor ledde bland annat till ett helt 
nytt planverk för järnvägarnas mobilisering och 
till en modernisering av deras reparationsverksamhet 
i krig. 

I samband härmed genomfördes några spektakulära 
övningar i samarbete med armen och flygvapnet. 
I oktober 1961 kördes ett 30-vagnars 
godståg draget av B5 (Tb) 888 på linjen Jönköping-
Ulricehamn strax öster om Ulricehamn i 
70 kmh sedan föraren hoppat av. I backen hade en 
sprängpatrull från I15 lagt in några kraftiga laddningar, 
som utlöstes när tåget passerade. Loket 
flög av spåret och lade sig på sidan utan svårare 
skador, medan cirka tjugo godsvagnar bildade ett 
femton meter högt skrotupplag. Avsikten var att 
utröna hur lång tid det skulle ta att göra banan 
driftklar. 

En annan övning ägde rum 1966 i Glissjöberg 



på den nu nedlagda bandelen Sveg-Hede. På 
spåret över en stor myr stod ett tågsätt bestående 
av ett uppeldat KA-lok och ett antal godsvagnar 
av olika slag. Lansenplan från flygvapnet kom i 
vågor och besköt tåget med raketer. Alldeles i 
början träffades pådraget till ångvisslan av en 
raket, och KA-maskinen tjöt av fasa under hela 
beskjutningen. Vagnarna blev ordentligt förstörda, 
men loket stod kvar på spåret och kunde dras 
undan med en lokomotor. Sedan vagnarna välts 
åt sidan med hjälp av domkrafter och spel kunde 
spår och kablar snabbt repareras. En flygolycka 
inträffade under övningen. Ett plan kom för lågt 
och gjorde en alltför snabb stigning som resulterade 
i en "superstall". Från tvåhundra meters 
höjd störtade planet ner i myren. Föraren sköt ut 
sig och landade oskadd i fallskärm. 

Sabotageverksamhet 

Någon sabotageverksamhet förekom ej mot järnvägarna 
i Sverige under beredskapsåren. Möjligen 
med undantag av Krylboolyckan i juli 1941, 

då ett godståg lastat med tysk ammunition exploderade 
på bangården. Ingen dödades men några 
personer fick lättare skador. Man vet inte om det 
var sabotage. 

I våra av tyskarna ockuperade grannländer 
Danmark och Norge utförde däremot motståndsrörelserna 
omfattande sabotage. Inte minst mot 
järnvägarna. Från början lade man ut stenbumlingar 
och timmer på spåren eller skruvade loss 
en räl, eftersom man saknade sprängmedel. Sedan 
de allierade i England organiserat ett sabotagehögkvarter 
för alla motståndsrörelser i Europa 
blev det effektivare. Organisationen hette Special 
Operation Executive (SOE). Den försåg 
motståndsrörelsema med vapen och utrustning 
och dirigerade dem per radio, så att de kunde 
samordnas med militära operationer. Exempelvis 
fick den danska organisationen en order i juli 
1944 i samband med invasionen i Frankrike. Den 
innehöll bland annat följande vad gällde järnvägarna: 
-förstöring av linjer på strategiskt viktiga 
punkter, 
-vållande av tågurspåringar, 
-förstöring av reparationsverkstäder, lokomotiv, 
vändskivor och kranar. 

I Norge utfördes också många jämvägssabotage, 
men åtskilliga norrmän fick sätta livet till. 
På viktiga bansträckor placerade tyskarna på 
varje kilometer ut nomnän som ansvarade för att 
ingenting hände tågen. Om en urspåring inträffade 



sköts omedelbart den norrman som hade ansvaret 
för sträckan. 

Mest känsliga för sabotage är broar, tunnlar, 
omformarstationer, fjärrblockeringsanläggningar 
och teleanläggningar. 

Det järnvägsmilitära läget idag 

Under efterkrigstiden gjordes en riy organisation 
av järnvägarna i totalförsvaret. Landet indelades 
i järnvägsområden som sammanföll med de befintliga 
militär-och civilområdena. Som chef 
utsågs redan i fred en trafikdistriktschef som 
hade titeln järnvägsbefälhavare (JB). Organisationen 
skulle verka om landet råkade i krig. 
Många samövningar har hållits med totalförsvaret 
under årens lopp och organisationen syntes 
fungera väl. 

Idag har läget helt förändrats. Genom SJ s 
uppdelning på trafikföretaget SJ och Banverket 
(BV) har grunden för det gamla systemet försvunnit. 
Det nya SJ är som bekant uppdelat på ett 
antal divisioner -godstransporter, persontrafik, 
maskintjänst, fastigheter med mera. Gods-och 
persondivisionen är i sin tur uppdelade i ett antal 
skilda affärsområden. SJ erhåller inga anslag 
från staten för sin verksamhet utan är helt beroende 
av trafikintäkter. Banverket är indelat i fem 
banregioner, som i sin tur är uppdelade i ett antal 
bandistrikt. Dessa bandistrikt motsvarar i viss 
mån de gamla bansektionerna. Begreppet banområde 
och motsvarande har utgått. Banverket 
får anslag från staten för sina anläggningar och 
debiterar därefter SJ avgifter för att köra på spåren. 

Alla dessa områden och regioner stämmer 
geografiskt inte alls överens, något som försvårar 
samarbetet i totalförsvaret. Den centrala försvarsenheten 
ingår nu som stabsenhet i SJ -Stab 
Försvar (SÖ) och betjänar både SJ och BV. 
Chefen för Stab Försvar (CSÖ) är underställd 
både Chefen SJ och Chefen BV. Anslag för 
försvars verksamheten går till Banverket som för

Kry/bo 1941. 

Lok B5 888 efter sprängningen utanför Ulricehamn 1961. Foto Borås Tidning. 

delar pengarna på SJ och BV. De regionala förI 
krigsorganisationen bildas ur SJ-BV sam



svarsenheterna består. De finns i Malmö, Göteverkansgrupper 
med beslutsrätt som skall arbeta 
borg, Stockholm, Gävle och Luleå, och de består ihop med militär-och civilbefälhavarna. För att 
av en försvarskonsult (militärassistent) och en järnvägarna skall fungera i beredskaps tider eller 

handläggare. De betjänar både SJ och BV regiounder 
krigsförhållanden måste den nya organisanalt 
och lyder under CSÖ. tionen trimmas samman i totalförsvaret. 

Framtiden 

Försvaret måste i allt väsentligt stödja sig på de 
existerande fredstida transportresurserna. Trafikpolitiken 
styrs av statsmakterna, men hela 
tiden måste hänsyn tas till den tekniska utvecklingen 
och energitillgångarna. Fortfarande råder 
konkurrens mellan trafiksätten men debatten 
pekar på en ändring. Främst är det miljöaspekterna, 
men också energihushållningen som bedöms 
få en allt större betydelse. Det skulle därför inte 
vara förvånande om utvecklingen medför en renässans 
för järnvägarna. 

Klart är att järnvägarnas sårbarhet ökar. Men 
även om landsvägstrafiken i fredstid svarar för 
huvuddelen av transporterna, bedöms järnvägarna 
ännu ha stor betydelse i krigstid. Det gäller att 
utnyttja deras stora kapacitet så långt det är möjligt. 
Därför måste man nog även i framtiden se till 
att skyddet för järn vägsanläggningarna byggs ut 
och reparationsresurserna förstärks. 

Lastning av militärt förband 
vid Storvik 1936. Foto SJ. 

Urlastning i Falkenberg underHallandsmanövernl928. 

UlfDiehl 

Ostra Centralbanans bilvagnar 

Första världskriget innebar ett stort trafikuppsving 
för de enskilda svenska järnvägarna och 
rullande materiel och anläggningar slets hårt. De 
länge uteblivna vinsterna användes alltför ofta 
för att återuppta utdelning till aktieägare och inte 
till ersättning och förnyelse av järnvägen, speciellt 
som dyrtiden gjorde nyanskaffningar osedvanligt 
dyra. Avspärrningen och bränsleransoneringarna 
medförde även att järnvägarna endast 
i ringa omfattning utsattes för konkurrens från 
landsvägstrafiken. Den konkurrensen kom i stället 
i början av 1920-talet, då en närmast hämningslös 
och oreglerad konkurrens startades av 



landsvägstrafiken med oftast mycket enkla och 
primitiva bussar, ibland tom lastbilar med påsatta 
soffor och en presenningsöverbyggnad. Landsvägs 
buss trafiken inrättade en stor mängd hållplatser 
och gav passagerarna på detta sätt en bättre 
service, som järnvägarna inte kunde möta med 
ånglok och tunga personvagnar. Även de dåtida 
motorvagnarna, som konstruerats före och under 
första världskriget, var tunga och jämförbara 
med lokdragna tåg i trafikhänseende. 

Ett sätt att möta landsvägsbusstrafiken var ju 
att konkurrera med samma fordon, dvs sätta 
landsvägsbussen på räls, och över hela Europa 
dök det upp konverterade landsvägsbussar på 
främst privatbanorna. Så även i Sverige där många 
järnvägar nappade på iden (se Spår 1987). I samtliga 
fall -utom ett-blev den konverterade landsvägsbussen 
ett ensamt och relativt kortlivat fordon 
på den svenska privatbanan. Och det är ju ett 
(än idag gällande) faktum att ett fordon för landsvägstrafik 
med klena dimensioner och kort livslängd 
har svårt att accepteras av järnvägsfolk, 
som är vana vid grova dimensioner och i princip 
obegränsad livslängd. 

En svensk järnväg adopterade systemet med 
många lätta, landsvägsbussliknande fordon för 
järnvägens lokaltrafik, nämligen Östra Centralbanan 
(ÖCJ) med linjerna Linköping-Hultsfred 
och Bjärka Säby-Åtvidaberg. Vid samma bana 
myntades även begreppet "bilvagn" för dessa 
fordon, vilket här är lämpligt att använda för åtskillnad 
gentemot senare fordon i samma anda 
dvs den vanliga rälsbussen, introducerad på 1930talet 
av Hilding Carlsson i Umeå. 

De tre första bil vagnarna i Sverige importerades 
av den välkända agenten Jean L Roth 's Efterträdare 
i Stockholm (som även importerade stora 
mängder lok, personvagnar och godsvagnar 
främst från Tyskland under samma tid) och bestod 
av landsvägsbussar konverterade för järnvägsdrift, 
dvs rälsomnibussar eller bilvagnar. 
Den första inköptes av Uddevalla-VänersborgHerrljunga 
järnväg 1921 och var i likhet med den 
följande vagnen till Mjölby-Hästholmens järnväg 
1922 av typ Fiat med 45 hästkrafters motor 
och 24-27 sittplatser samt 5-7 tons vikt. Anpassningen 
till järn vägsdrift var inte helt enligt svensk 
standard och båda fordonen fick byggas om av 
den köpande järnvägen för att få trafiktillstånd. 
UVHJs motorvagn insattes i lokaltrafik Öxnered-
Vänersborg-Vargön-Grästorp, och för att 
få större kapacitet byggdes en enklare, personförande 
släpvagn på den egna verkstaden. MHJs 
motorvagn som levererades följande år kompletterades 



även den med en hembyggd släpvagn för 
passagerare. 

Östra Centralbanan följde de förutnämnda 
järnvägarna i spåren genom att beställa en liknande 
vagn från Jean L Roth. Som vagnen är rätt 
annorlunda de förut nämnda bilvagnarna är den 
troligtvis konverterad till järnvägsbruk av någon 

ÖCJs ombyggda ångdressin 
21 med tolv sittplatser. Foto 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

annan utländsk leverantör, såvida det inte var pasageraravdelning, förlängd ram, ökat axelFross-
Biissing respektive Fiat som själva stod för avstånd och breddad hytt. Dessutom var den förförändring 
till järnvägsdrift. sedd med buffertar och inredd med tolv sittplat

Som reserv för bilvagnen påbörjade ÖCJ på ser. 
egen verkstad även en ombyggnad av sin äldre Första fordon färdigt blev ångdressinen, inångdressin 
(levererad av Wallberg & Lundvik i byggd i en präktig glasveranda och omnumrerad 
Vänersborg 1911) med en inbyggd och bonad till 21 i en ny motorvagnserie (även om den 

ÖCJ bi/vagn 22 vid leveransen 1923 med den mystiska tvåaxliga godssläpvagnen. Foto Sveriges 
lärnvägsmuseum. 

bokföringsmässigt refereras till sitt gamla nummer 
1 ända till slopningen). Trafiktillstånd erhölls 
den 8 december 1922. 

Den beställda bilvagnen från Jean L Roth av 
märket A Fross-Btissing levererades på hjul via 
Trelleborg i början av 1923 och sattes den 28 
februari samma år i provdrift på sträckan Linköping-
Åtvidaberg med nummer 22. Eftersom 
motorvagnen var enriktningsvagn måste den 
vändas på lokvändskivorna vid de båda ändpunkterna. 
Priset var 22 000 kronor och den tog 
23 passagerare med 40 km/h som högsta tillåtna 
hastighet (samma som ångdressinen f ö). Motorn 
var en fyrcylindrig Btissing bensinmotor på 28 
hästkrafter och med kedjetransmission till bakaxeln. 
Kylaren pryddes av "Fross-B tissing" både 
på överstycket och på diagonalen. De ursprungligen 
ekerförsedda hjulen med dubbla hjulringar 
gav intryck av landsvägshjul försedda med en 
yttre flänsad hjulring. Drygt 7,7 ton vägde bilvagnen. 

Ursprungligen hade motorvagnen ett stort 
drivhjul bak på 1035 mm diameter, som dock 
redan 1924 minskades till 1000 mm medelst 
hjulbyte, medan den främre löpaxeln hade 803 
mm diameter. Båda axlarna var fasta. Vagnen 
kunde dock inte godkännas för svensk trafik i le-



ÖCJ bilvagn 22 efter ombyggnaden 1926 med ny 
korg från ASJLinköping och nytt underrede från 
egen verkstad. Foto Sveriges lärnvägsmuseum. 

veransskick, utan måste byggas om på järnvägens 
verkstad. Bland annat förändrades fotstegen för 
passagerarna. Leveransbilden av bil vagnen visar 
den kopplad till en liten tvåaxlig släpvagn av 

F d vedtransportbilen, ÖCJbilvagn 23 med tillkopplad släpvagn 26från ASJLinköping.Foto Sveriges 
J ärnvägsmuseum. 

Godsbussen "Grå/len", ombyggdfrån bilvagn 23. Foto SIK Fotoavdelning. 

landsvägstyp, försedd med buffertar och lampor 
för järnvägstrafik. En annan bild av motorvagnen 
med släpvagn påstås vara tagen i Trelleborg, varför 
man kan anta att denna medföljde leveransen 
från Tyskland. Om denna släpvagn användes i 
trafiken på ÖCJ är dock okänt, liksom dess vidare 
öden. 

Efter de första månadernas positiva driftserfarenheter 
av bil vagn 22 gick man vidare och beslöt 
att bygga om till bilvagn en lastbil som järnvägen 
under kriget använt för vedtransporter. Lastbilen 
av märket Kissel Motor Car byggdes på järnvägens 
verkstad om till bilvagn 23, och till denna 
beställdes hos ASJ i Linköping en lättbyggd 
personsläpvagn. Motorn var en fyrcylindrig 
bensinmotor på 37 hästkrafter med kraftöverföring 
via kardan och bakaxelväxel ("cylindrisk 
skruv"!). Båda axlarna var fasta och hjuldiametern 
fram och bak var nästan identisk. Korgen var 
träklädd med stående panel och taket utdraget 
över motorhuven som en imposant solskärm. 
Den färdiga bilvagnen vägde 7 ton och tog 23 
passagerare, och priset togs i bokföringen upp 
som 16 000 kronor. Största tillåtna hastighet som 
ensamt fordon var 40 km/h. Den samma år levererade 
släpvagnen från ASJ i Linköping för 10 000 
kr var främst avsedd för tillkoppling till motorvagn 
23 och anordnad med genomgående nödbroms 
samt fällbryggor på båda sidor. Den fick 
nummer 26. Med 23 sittplatser och en kvm resgodsutrymme 
fördubblades sittplatskapaciteten 
för tåg framförda av bilvagn 23. Största hastigheten 
var dock bara 30 km/h för hela ekipaget, 
som sattes i trafik den 2 januari 1924. Det är 
sannolikt att släpvagnen huvudsakligen användes 
med bilvagn 23 fram till 1930, trots att ombyggnadsfotot 
av bilvagn 22 från 1926 visar att 
denna hade den speciella koppling av avgasröret 
som fordrades för tillkoppling av släpvagnens 
värmesystem (se nedan). 



För trafiken fordrades särskilda anordningar 
redan vid starten 1923. De dåtida försäkringsbestämmelserna 
förbjöd att bensindrivna fordon 
ställdes i samma stall som ångloken, och ett enkelt 
plåtgarage fick uppföras i Linköping. Båda 
bilvagnarna var som nämns enriktningsfordon 
och måste vändas vid varje ändpunkt. Detta gav 
inga problem i Linköping, Åtvidaberg, BjärkaSäby, 
Kisa och Hultsfred där det redan fanns 
lokvändskivor, men för bil vagnståg som vände i 

Brokind fick en speciell liten bilvagnsvändskiva 
läggas in. Tråkigt nog saknas alla bilder av dessa 
små vändskivor. Sedermera kompletterades anordningarna 
med ytterligare en vändskiva i Rimforsa 
(1925), en utbyggnad av lokstallet med 
garage i Kisa (1925) och ett plåtgarage i Rimforsa 
(1928). Ett bensinförråd anordnades vid verkstaden 
i Linköping. 

Redan efter den allra första tidens positiva 
driftserfarenheter tog man samma år nästa steg 
och beställde ytterligare två motorvagnar från 
Tyskland via Jean L Roth. Det var fortfarande 
frågan om bilvagnar, dvs tvåaxliga enkelriktningsfordon, 
men nu utvecklade till en lätt motorvagnstyp 
med stabil plåtram och plåtklädd 
korg med 43 sittplatser enligt kontrakt. Vagnarna 
levererades från Waggon-und Maschinenbau 
AG i Görlitz (Wumag) i april 1924, men fordrade 
även de omfattande kompletteringar på den egna 
verkstaden, innan de fick trafiktillstånd. Motorerna 
var fyrcylindriga, bensindrivna Biissingmotorer 
på 55 hästkrafter, försedda med kardan 
och kuggväxel på bakaxeln (vilket ogillades av 
ÖCJ och endast accepterades under förbehåll av 
utbyte vid funktionsstörningar). I likhet med de 
tidigare bil vagnarna var driv axeln/bakaxeln försedd 
med avsevärt större hjul än den främre 
löpaxeln. Vagnsvikten var 14 ton, men antalet 
sittplatser bara 38 förutom toalett och resgodsrum 
avskilt bak i vagnen, dvs färre sittplatser än 
vad som specificerats. Vagnarna var dock rammärkta 
45 sittplatser vid leveransen! I likhet med 
övriga vagnar hade dessa rak bakgavel med dörr 
och övergångsbrygga. Största tillåtna hastighet 
sattes till 40 kmh. Priset var rimligt eller 35 000 
kr styck, men det var billigt att handla i Tyskland 
vid denna tid. 

De nya bilvagnarna fick nummer 24 och 25 
och insattes i trafik den 31 maj respektive 10 juni 
1924 till sommartidtabellen. De utgjorde komplement 
till de ångloksframförda persontågen 
och en mängd speciella motorvagnshållplatser 
inrättades mellan de vanliga stationerna. Förutom 



lokala tåg Linköping-Bjärka Säby-Rimforsa 
och Linköping-Bjärka Säby-Åtvidaberg 
kördes även en daglig tur hela vägen till Hultsfred. 
Med den låga största tillåtna hastigheten 
blev genomsnittsfarten 25-28 kmh, att jämföra 

Leveransfoto av ÖCJ 24. Foto Wumag!Sveriges Järnvägsmuseum. 

Tabell 1. Bilvagnshållplatser 

(sammanställd av P-O Brännlund) 

Linköping-Hul tsfred: 

5,3 Hackefors (ändrad till håll

och lastplats 1929) 

8,6 Landeryd kyrka (senare Flygelgården) 

11 ,2 Vreta (från 1927, 1934 Vreta by) 

27,5 Ene backen 

31,5 Kåtebo (nedlagd 1927) 

32,7 Rössledalen (från 1927) 

40,1 Linnäs 

43,0 Håkantorp (från 1927 Nygård, 

nedlagd 1932) 

51,3 Tjustad 

56,6 Nygärde 

58,1 Sjövalla 

61,4 Bjärkeryds kvarn 

78,6 Ökna (nedlagd 1932) 

84,1 Låxbo (nedlagd 1932) 

88,6 Skärstad (nedlagd 1932) 

97,9 Nybble (nedlagd 1932) 

100,2 Tullstugan (nedlagd 1927) 

103,2 Hamra (nedlagd 1932) 

107,2 Hästmossen (nedlagd 1932) 



109,3 Solnehult 

115,0 Mjällbo (nedlagd 1932) 

118,2 Norrhult (nedlagd 1932) 

120, 1 Slätten (nedlagd 1932) 

Bjärka Säby-Åtvidaberg: 

2,6 Mosshult (nedlagd 1928) 
14,5 Malmviken 
17,7 Fågelsången 

med persontåg 1 som framfördes med ånglok på 
samma sträcka med 36 kmh i snitt. När bilvagnarna 
sedan fick största tillåtna hastigheten höjd 
till 60 kmh steg deras snittfart till samma värden 
som ångtågens, trots alla extra hållplatser. Den 
långa fyratimmarsturen till Hultsfred kördes till 
och med den 21 maj 1932. 

Biltågen framfördes som enmansbetjänad motorvagn, 
även när bil vagn 23 medförde släp. Som 
ett alternativ angavs att bil vagnarna kunde kopplas 
bakände mot bakände med övergångs brygga, 
men detta tycks inte ha tillämpats. Kopplingen 
redovisas på bild i Wumag-fabrikens beskrivning 
av bilvagn 24 och 25. Detta skulle dock ha 
erfordrat två förare om båda vagnarna var igång. 
Det kan verka säreget att man inte tycks ha övervägt 
tvåriktningsvagnar eller ombyggnad till 
sådana, men eftersom man redan investerat i speciella 
vändskivor var det i praktiken inget problem. 
Tvärtom angavs: "Föraren har under vagnens 
gång sin plats bredvid motorn, varigenom 
den fördelen vinnes att minsta oregelbundenhet i 
motorns gång genast kan observeras." Som synes 
var man mycket nöjd med sina bilvagnar, och 
"vår bil vagnstrafik har vunnit trafikanternas stora 
tillfredsställelse och efter allt att döma varit en 
god motvikt i vår konkurrens med landsvägstrafiken", 
som trafikchef Lindman skrev 1928. 

Bilvagnarna var utrustade som bilar med fotbroms 
men dessutom kompletterade med hävstångs-
eller skruvbroms, tryckluftsbroms och 
utrustade med nödbroms. Belysningen var elektrisk 
från vanlig bilgenerator med batteri. Uppvärmningen 
skedde -som vanligt på denna tid genom 
att motorns avgaser leddes genom kupeerna 
i speciella element. Detta gällde även 
släpvagnen som kopplades till bil vagnens avgasrör 
med en genomgående ledning. 

Ett problem var uppvärmningen av fordonen 
när de ej användes. De första bilvagnarna fick 



speciella element som kunde kopplas till lokens 
ångvärmeledning. 1928-1930 kompletterades 
detta med elektriska element för uppvärmning av 
kupeerna och motorns kylvatten från speciella 
värmeposter. 

Med bilvagn 23 + släp på sammanlagt 46 sittplatser 
och de båda nya vagnarna med 38 platser 
började bilvagn 22 med endast 23 sittplatser bli 
för liten, och 1926 beslöts om en radikal om~ 
byggnad. Från ASJ i Linköping beställdes en helt 
ny korg med 40 sittplatser och toalett för 18 000 
kr. Underredet med motor och transmission samt 
ett helt nytt ramverk med yttre lagerboxar och 
fjädrar iordningställdes av ÖCJ själva på egen 
verkstad under ledning av verkmästare C Hansson. 
Motorn och transmissionen behölls men den 
förra ändrades till alternativ drift med träkols gas. 
Hjul och hjulaxlar byttes, och löp-och drivhjul 
fick samma diameter (940 mm). Den främre löpaxeln 
anordnades dessutom som länkaxel för 
bättre gång. Samtidigt ökades axelavståndet från 
4 till 5 ,65 meter och vikten med fulla förråd till 13 
ton. Vagnen inreddes elegant med bl a oxhudsklädda 
resårsoffor, och antalet sittplatser blev 
alltså hela 40 plus toalett. En höjning av största 
tillåtna hastighet till 60 kmh skedde samtidigt. 

De båda bil vagnarna från Görlitz ombyggdes 
1927 (nr 25) och 1928 (nr 24) så att två kupeer 
inreddes med en ny mellanvägg samtidigt som 
toaletten flyttades längst bak i vagnen, vilket gav 
45 sittplatser som ursprungligen hade specificerats. 
På bil vagn 25 minskades diametern på drivhjulen 
till lO00mm. 1930respektive 1931 skedde 
så den redan vid leveransen önskade om bygg

lnteriörbild av ÖCJ 25. Den 
bakre dörren syns tydligt. 
Foto Sveriges lärnvägsmuseum. 

naden till kedjetransmission i samband med storrevisioner, 
och samtidigt utbyttes de ekerförsedda 
drivhjulen mot skivhjul. 

En femte bilvagn levererades 1929 från AB 
Lindholmen-Motala Verkstad. Det var en vagn 
på 14,5 ton med 47 sittplatser som fick nummer 

27. Motorn var en sexcylindrig Scania-Vabis på 
70 hästkrafter med tillhörande växellåda och 
transmissionen naturligtvis kedjedrift. Priset var 
nu 40 000 kr och samma hjuldimensioner användes 
som på den ombyggda bilvagn 22, men 



axelavståndet hade ökats till hela 6,25 meter. 
Korgen var träklädd och i övrigt var bilvagn 27 
lik vagn 22 i ombyggt skick. Den insattes i trafik 
till sommartidtabellen den 15 maj 1929. 

Släpvagn 26 var avsedd att medfölja bilvagn 
23 med hastigheten nedsatt till 30 km/h. Det var 
en nackdel, och 1930 ombyggdes förutom släpvagnen 
bilvagnarna 22, 25 och 27 med genomgående 
tryckluftsbroms samt nya buffertar och 
draginrättningar så att de kunde framföra släpvagnen 
i oreducerad hastighet. Bilvagn 24 ombyggdes 
följande år på samma sätt. Vid ombyggnaden 
minskades även släpvagnens godsrum 
något (0,3 kvm) och togs toaletten bort så att 
sittplatsantalet kunde ökas till 30. 

Därmed var bilvagn 23 med dess endast 23 
sittplatser ej längre behövlig som släpvagnsdragare, 
utan kunde 1932 ombyggas till godstransportbuss, 
varvid det bakersta fönstret ersattes 
med en skjutdörr. Dessförinnan, 1928, hade vagnen, 
med smeknamnet Grållen, fått sin utslitna 
Kisse] Car-motor utbytt mot en annan amerikansk 
motor i form av en begagnad sexcylindrig 
Buickmotor på 45 hästkrafter, samtidigt med att 
även den fick sin största hastighet ökad till 60 
km/h. Vagnen slopades redan 1935 och skrotades 
samma år. 

Även bilvagn 22 erhöll ny motor, sedan den 
gamla Biissingmotorn havererat i ett vevstaksbrott 
1931, och fick då något så stiligt som en 
begagnad Rolls Royce-motor på 60 hästkrafter. 
En större kylare kompletterade 1934. 

Ångdressinen 21, som sannolikt använts mycket 
litet (om ens alls) som driftsreserv slopades 
1929, sedan en begagnad Hudsonbil inköpts 1928 
och konverterats till inspektionsdressin. Bil vagn 
27 fick efter en motorbrand vid Slätmon 1935 en 
ny motor i form av en 100 hästkrafters ScaniaVabis. 
En bagagelåda hade hängts upp i underredet 
året innan. 

Den 21 november 1932 brann motorvagn 24 
vid Mormors gruvan mellan Åtvidaberg och Bjärka 
Säby efter ett fatalt bensinläckage, och därmed 
var antalet bil vagnar för persontrafik nere i 
tre (22, 25 och 27 samt släpvagn 26). Antalet 
förblev oförändrat fram till 1937 då SJ övertog 
Östra Centralbanan. En minskning av bilvagnstrafiken 
skedde även, och de flesta hållplatserna 
söder om Rimforsa drogs in den 21 maj 1932 då 
bilvagnarna slutade gå ända till Hultsfred. 

Bilvagnarna, som utdömts redan av Järnvägsförstatligandekommisionen 



1933, såldes av SJ i 
april 1939 tillsammans med släpvagnen som 
blivande sommarstugor i Vislandatrakten. Köparna 
var Carl Svensson (22), Ivar Jönsson (25), 
Thure Blom (27) och Axel Stål (26), och priset 
var några hundralappar. Två vagnar i Blädinge 
överlevde som sommarstugor och en (25) har 
1988 räddats till Sveriges Järnvägsmuseum som 

representant för alla de bilvagnarsom varokända 
föregångare till ett av Sveriges mest kända fordon 
-rälsbussen. En liknande vagn, hembyggd 
av Mellersta Östergötlands Järnväg 1925, finns i 
orenoverat skick i Vadstena. 

ÖCJ har under den aktuella perioden mycket 
utförliga årsberättelser, som tillåter den intresserade 
att i detalj följa alla ombyggnader och åtgärder. 
Man kan inte undgå att fundera över hur pass 
mycket motorvagnarna ombyggdes på de järnvägar 
där motsvarande dokumentation ej finnes. 

Tabell 2. Tekniska data 

Per-Olov Bränn lund, som forskar kring ÖCJ, 
har bidragit med uppgifter och synpunkter för 
vilket jag är tacksam. 

Källor 

ÖCJ årsberättelser 
Svenska Enskilda Järnvägars Ingenjörsförbund, 
Medd 97 (1928) 
Eislieg Rundschau 7, 1925, s 179-180 
Sveriges Kommunikationer 1925, 1928, 1930, 
1937 

~ilvagn 22 22 23 24+25 24+25 27 26 
Ar 1923 1926 1923 1924 1930 1930 1929 
Hästkrafter 38 38 37 55 55 70 
Sittplatser 23 40 23 38 45 47 23 
Tjänstevikt, ton 6,2 10,2 5,3 14,4 15,7 10,8 4,8 
Största hastighet, kmh 40 60 30 40 60 60 30 
Löphjulsdiameter, mm 803 940 870 850 850 940 
Drivhjulsdiameter 1035 940 900 1150 940 940 
Axelavstånd, mm 4000 5650 4770 5750 5750 6250 3200 
Längd ö b, mm 8630 10 084 7690 10 850 10 850 11 090 6350 
Golvyta, kvm 7,1 18,5 8,8 20,5 20,5 19,5 8,8 

Tabel I 3. Motorer 

~ilvagn 22 22 23 23 24+25 27 
Ar· 1923-31 1931-? 1923-28 1928-36 1924-? 1929-35 
Typ Biissing Rolls Kisse! Buick Biissing Scania 
Royce Car Vabis 
Cylindrar 4 4 6 4 6 



Hästkrafter 38 60 37 45 55 70 
Rpm 1000 1400 1200 1800 900 1600 
Cylinderdiameter, mm 115xl55 ll4xl21 108xl40 86xl22 125xl60 95x136 

Leveransfoto av Motalabyggda bi/vagn 27. Foto Motala/Sveriges Järnvägsmuseum. 
"Dubbelmotorvagn" 24-25. Foto Wumag!Eislieg-Rundschau. 

Erik Sundström 

En tidig pulvergodsvagn 

Vagnar med trattformig botten för lossning mellan 
rälsen är en ekonomisk lösning när man har 
stora transporter av massgods till en fast mottagare 
som kan bygga de speciella mottagningsanordningar 
som behövs: viadukter, bandtransportörer 
etc. Länge var malm det enda godsslaget 
av denna typ, och Gellivarebanans treaxliga vagnar 
från 1888 var bland de första i Europa. 

I USA hade trattvagnar (hopper cars) redan 
införts för kol och malm. Andra godsslag transporterades 
inte i sådana mängder att det var värt 
att införa speciella vagntyper, eller hade en mängd 
små mottagare fördelade över en mängd stationer 
som inte kunde vara specialutrustade, t ex 
kalk och cement. 

När man började köra annat gods i trattvagnar 
var det ofta sådant gods som gick från en industri 
till en annan och dessutom var ömtåligt för fukt. 
Sockerbolaget anskaffade med början 1919 sockervagnar 
för transporter från betbruken till raffinaderierna. 
Det var dels stora treaxliga vagnar 
med 325 hl rymd och 24 tons last, registrerade på 
TRJ och SbhJ, dels sammanlagt 32 gamla lådvagnarlittll 
registrerade vidLTJ, MTJ ochMYJ 
som provisoriskt fick en tvådelad cistern med 
136 hl rymd och 10 tons last. 

Samma cisterner används sedan på Gotland 
med två-eller treaxliga underreden, och 19 51 på 
SJ som litt Ql5 på gamla Ns-eller Os-underreden. 

En långlivad täckt trattvagnstyp på SJ var de 
femton vagnar litt Ql5 nr 29980-29994 som 
byggdes på Vagn-och Maskinfabriken i Falun 
1917 för transport av torvpulver. Efter att ha gjort 
åtskilliga försök att elda lok med sticktorv eller 
torvbriketter, som krävde så mycket arbete från 
eldaren, att man på större lok måste ha två eldare, 
startade SJ 1917 ett stort försök med automatisk 
torvpulvereldning av ångloken på linjen Falköping-
Nässjö, varvid 18 lok av typerna A, Cc, 



Cd, E, Kf, Sb och Tb blev utrustade med torvpulverbehållare. 
Exakt vilka lok det var varierade 
genom tenderbyten. 

En torvpulverfabrik byggdes i Vislanda där 
torven maldes och torkades när pulvret av en 
skraptransportör drogs över gjutjärnshällar som 
värmdes med rökgaser från eldstäder. Det torra 
pulvret lyftes med ett paternosterverk till en stor 
silo som rymde 220 ton, från vars botten det 
sedan kunde tappas direkt i vagnarna. Vid lokstationerna 
i Falköping, Jönköping och Nässjö 
tömdes sedan vagnarna i en grop mellan rälsen 
och fördes av ett paternosterverk upp i en något 
mindre silo, från vilken loken fylldes. Försöken 
fortsattes en bit in på 1930-talet, och de två sista 
loken med torvpulverutrustning slopades 1936 
efter att ha varit avställda några år. En tender, nr 
746, överlämnades sedermera till Järnvägsmuseet. 

Trots att vagnarna egentligen anskaffats för SJ 
egna behov blev de registrerade som trafikvagnar 
och målades brunröda. Efter torvexperimentens 
slut användes de i den vanliga trafiken bl a 
med spannmål till Vasabröd i Filipstad. 

Tre vagnar, nr 29992-29994, såldes 1933-34 
till Johannisberg-Ljungaverks järnväg där de 
fick nr 502003, 04, 06 och användes som underreden 
till tankvagnar för salpetersyra. 

Torvpul vervagnarna rymde 450 hl och lastade 
16 ton; efter byte till rullageraxlar var lasten 18,5 
ton. Vagnarna var alltså dimensionerade för 
mycket lätt gods, och kunde inte lastas till sin 
fulla rymd med spannmål. En konstruktiv egendomlighet 
var bromsen, en parkeringsbroms på 
ena axeln med dubbla block som manövrerades 
med en lodrät hävstång i vagnens hörn. Den 

Tillverkningsfoto Falun 1917. SJK-F. 
Samma vagn SJ 29981 i Filipstad 1964, oförändrad utom axelbytet. Foto E Sundström. 

650 ---------5000 -------+4---7000 
-------~ 
motiverades av att man behövde placera vagnen vilket bättre svarade mot behovet av spannmålsmed 
precision under silon vid fyllning. transport. Litt Q15 slopades just före införandet 

I slutet av 1950-talet kompletterades vagnarna av UIC-littera 1968, då litt Kö blev Udg, ändrat 
litt Q15 med vagnar litt Kö, som blivit påbyggda 1981 till Ugkkpp för de 150 vagnar som fått tak, 
med tak så att de fick 300 hl rymd och 23 tons last, se TÅG 87:8. 

Litt Q15. Cisternvagn med bottentömning. 



'4------------8300 ---------____.; 

Otto Stjernqvist 

Klosterverkens j ämvägsplaner 
före Byvalla-Långshyttans järnväg 

Klosterverken bestod ursprungligen av gruvor, 
hyttor, smedjor och valsverk i Husby socken i 
nuvarande Hedemora kommun, bl a Kloster, 
Långshyttan, Ehre och Engelsfors. Från Högbo 
bruks konkurs tillköptes 1868 Edskens hytta, och 
1871 övertogs det intilliggande Stjernsunds bruk 
med Silvhytteå och Fors hytta. Galtströms bruk 
vid kusten norr om Hudiksvall förvärvades 1873. 
Edsken nedlades 1875, Silvhytteå 1877 och Engelsfors 
1885. 

Efter att under första världskriget ha övertagits 
av ett spekulativt bolag som uppgavs planera 
kullagertillverkning, kom Klosterverken att 
till väsentlig del ingå i Fagerstakoncernen som på 
1920-talet bildades av flera konkursdrabbade 
företag. Till sist var bara Långshyttan kvar av de 
många produktionsställena. 

Eftersom alla bruksenheterna låg vid sidan av 
de stora allfarvägarna kom en stor del av brukets 
framtidsplaner att gälla transporterna, och dessa 
planer var ofta svårare att realisera än de som 
gällde själva bruksdriften. 

Länge var man som vid andra bruk hänvisad 
till att transportera malm, träkol och tackjärn i 
släde på vintern, med 400-500 kg per lass. 

Railchaussee 

Det första förslaget att åstadkomma något mera 
framkomligt och permanent än de vanliga leriga 
landsvägarna kom 1836, då Kungl Majt på begäran 
av bruksägare och köpmän i södra Dalarna 
anmodade löjtnanten CA Beijer att undersöka en 
hästbana från Brunnbäck vid Dalälven till Västerås 
i landsvägens sträckning. Till Dal älven kunde 
man lätt ta sig från Långshyttan över sjön Amungen. 
Beijer gjorde en studieresa till Ryssland för 

700 riksdaler, men fick sedan inget anslag för 

fortsatt arbete. 

Däremot beviljade Kungl Majt pengar för 
studier av Mac Adam-iserade vägar, som skulle 
vara både billigare och bättre genom att brukens 



och forböndernas egna vagnar kunde utnyttjas, 
och gav J af Ekens tam uppdrag att projektera en 
sådan. Planerna trycktes 1839 och innehöll förslag 
till ombyggnad av vägen Västerås-Sala-A vesta-
Säter-Torsång-Falun med sidogren Torsång-
Amsberg. 

Den gamla vägen med dess djupa hjulspår 
skulle byggas ut till en "railchaussee" med tre 
makadamiserade strängar av packsten, kilsten 
och schyttsten med tillsats av lera och grus, som 
skulle komprimeras med en tung hästdragen vals. 
Vänstertrafik skulle råda, och mittsträngen skulle 
vara så bred att tunga vagnar kunde mötas utan 
att köra ner i mellanrummen. Lättare fordon 
skulle köra på de breda renarna. 

Bygget skulle kosta 319 404 riksdaler för 
huvudlinjen och 231 000 för sidogrenen, men 
1842 meddelade Kungl Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
att förslaget var otillräckligt utrett. 
Riksdagen beviljade däremot 15 000 riksdaler 
till förbättring av de befintliga vägarna. Därmed 
fick chausseeförslaget falla. 

Förbindelser norrut 

Trakten norr om Långshyttan var väglöst land 
även sedan Engelsfors anlagts 1822. Transporterna 
mellan det nya bruket och Kloster/Långshyttan 
gick över sjöarna ovanför Stjärnsund, där 
Klosters Bruksägare hade en lastnings-och uppläggningsplats 
på annans mark. För att få härden 
vid Engelsfors ständigt privilegierad måste upp

Ännu 1864 saknade enligt von M entzners karta trakten norr om Långshyttan allmänna vägar. Avståndet 
mellan gästgivare gårdar anges i fjärdingsväg (2 ,6 km). 

görelse ske med ägaren till Stjärnsund. Denne 
ville ha tillbaka lastageplatsen i Stjärnsund och 
erbjöd sig att betala en tredjedel av en ny väg 
mellan Långshyttan och Engelsfors (1836). Så 
tillkom den första vägen till Engelsfors, och enligt 
Miles Söderberg ("Husby socken i Dalarna", 
3, s 65) i nuvarande sträckning över Hienshyttan 
samt Mossbo och Sandplatsens f d fäbodar. Dragarna 
måste ha slitit ut sig på denna backiga och 
bitvis branta väg. 

I protokoll från 1845 har Klosters ägare avträtt 
begagnandet av lastageplatsen Björknäbben vid 
Stjärnsund. Samma år får man domstolsutslag på 
att Edske bruk inte får bygga väg till Engelsfors 
över bolagets mark. Transporterna av den i Kloster 
valsade plåten som huvudsakligen försåldes 



i Stockholm var också besvärlig, och Åkerhielm 
ger en beskrivning av svårigheterna i sin PM till 
1852 års stämma. 

En stor och dyr lösning, beräknad till 215 500 
riksdaler banco (1855 är 1 rdr banco = 1,5 rdr 
riksgälds= 1,5 rdr riksmynt, och 1873 är 1 rdr rmt 
= 1 krona) föreslogs 1855 för en transportled från 
Bispbergs gruvor till Storsjön. 

Den skulle gå med järnväg från Bispberg till 
Dalälven, åter järnväg mellan Amungen och 
Lången,mellanBysjönochWikshammare(ovanför 
Rörshyttan), mellan Sörbosjön och Grycken, 
mellan Grycken och Fullen, mellan Kalvtjärn 
( öster om Edsken) och Lilla Gösken, mellan Lilla 
Gösken och Stora Gösken, mellan Stora Gösken 
och Walls hammare där vägen Stjärnsund-Torsåker 
passerar Hoån, förbi Hammarby bruk och 
vidare förbi Gavelhyttan. Sträckan Bispberg-Jädran 
i Storsjön angavs till 93,5 km, varav bara 14,0 
km var landtransport medjärnväg. Planen var väl 
alldeles för storstilad för att komma till utförande, 
och jag har inte ens kunnat finna att bolagsledningarna 
diskuterade den. 

1857 uppdrar stämman åt disponenten att bygga 
ny väg från Långshyttan till Västervik vid sjön 
Fullen, vilken led fortsätter sjövägen till Engelsfors. 
Disponenten tvekar något år, men 1860 
byggs den av vägbyggmästaren Eric Olsson. 

Klosters Bruksägare tillfrågas 1855 om de vill 
bidraga till järnvägsbygget mellan Gävle och 
Falun, men man vill före beslut veta om järnvägen 
kommer att ge lättnad i transporterna. 1861 
beslutar man att bryta väg till Käll vikens station 
vid sjön Hyen, senare kallad Korsåns station. 
Såväl Korså bruk som Edske bruk använde denna 
station. Nästa år tvekar man om vägbygget och 
vill vänta med beslut tills riktningen på norra 
stambanan blivit känd. Detta var kanske helt 
naturligt. Diskussionerna gick heta om norra 
stambanan skulle gå direkt på Norrland från 
Uppsala. Margretehill (Fors backa) nämndes som 
skärningspunkt med Gävle-Dala järnväg. Ett 
annat alternativ var att norra stambanan skulle 
vara en linje till Siljansbygden, varifrån det skulle 
räcka med smalspår upp i Norrland -vilket vi i 
dag fattar som ett extremt alternativ. I södra 
Dalarna slogs Horndalspatronen för en sträckning 
med övergång av Dalälven vid Näs bruk, 
medan riksdagsmannen Jan Andersson i Jönvik 
och andra arbetade försträckningar över Garpen



Glaså vid sjön Edsken. Färjeläget 
låg vid udden som 
sticker ut i sjön. 

Efter 1892 blev Born hållplats 
med liten väntkur. Lastkaj 
och stationshus låg tidigare 
till vänster. 

Borns stationshus flyttades 
1892 till Stjärnsund. 

berg, t ex Krylbo-Avesta-Garpenberg-Dormsjö-
Storvik. I ett förslag skulle linjen gå öster om 
sjön Grycken upp till Robertsholm (Hofors). Det 
diskuterades också andrajämvägslinjer. Bolaget 
har 1864 uppmanats att bidraga till undersökningskostnadema 
för två föreslagna nya järnvägar. 
Det ena är en järnväg från Västerås till Insjön 
med tvärbana från Norberg till Storvik, det 
andra är en järnväg från Robertsholm förbi Hofors 
bruk och till sjön Edskens östligaste punkt. 
Men i Kloster föredrar man att stå kvar vid Bomaltemativet, 
om uppgörelse kan träffas med GDJ. 

1863 har man under trycket av att lösa transportproblemen 
diskuterat två altemati v. Altemati 
v I innebär att man drar en ny väg från Engelsfors 
till Malmbergsås och sedan använder vägen 
från Edske bruk fram till Käll vikens station. Hela 
vägen blir 11 000 alnar (1 aln = 2 fot = 0.60 
meter), varav 9000 nybrutet. Alternativ Il innebär 
väg från Homsjöboms vaktstuga förbi Örlaxbo 
nya gruvor. Hela vägen blir ca 10 500 alnar 
varav ca 6500 nybrutet. Det första alternativet 
förutsätter tydligen att man med lagens hjälp kan 
tvinga ägarna till Edske bruk att få begagna deras 
väg. De är ovilliga -kanske därmed betalt för 
gammal ost för bråket 1845. Man bestämmer sig 
Bomaltemativet och vägen byggs 1866 av Eric 
Olsson. 

Man kan för övrigt fråga sig varför vaktstugan 
hette Homsjöbom. Det är ju jämvägsbanken som 
skurit av Hornsjön från Häglingen. Men kanske 
var det ett bom (= landsträcka mellan sjöleder) 
vid änden av Hornsjön. Stationen, som 1892 nedklassades 
till håll-och lastplats, fick det kortare 
namnet Bom. 

År 1866 godkänner stämman disponentens 
åtgärd att tillsammans med åtskilliga andra intressenter 
ha byggt väg från Västanvik till Engelsfors 
och från Örlaxgruvoma till Homsjöbom. 
Därmed fanns det ny väg hela sträckan från 
Långshyttan till Bom, förmodligen till största 



delen i nuvarande landsvägens sträckning. I Homsjöbom 
skulle byggas ett kolhus, en arbetarbostad 
och ett stall. 

1868 beslutar stämman att låta bygga en väg 
från Väderbacken förbi Ålängen till Bom. Hur 
resultatet blev vet jag ej. Topografiska kartan 
visar en stig från Väderbacken till Sandplatsens 

Hästdragen träkolsvagn vid färjeläget i Stjärnsund omkring 1880. På själva rampen står en täckt 
vagn. Kusken heter P Utter. Foto Husby hembygdsförening. 
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f d fäbod, och vägen mot Ålängen tog av mellan 
Sandplatsen och Engelsfors. 

S jöleder och hästbanor 

GustafLilliehöök, som senare blev chef på Hofors 
och styrelseledamot i Kloster, föreslår 1868 en 
led från Flinesjöns utlopp i Dalälven, med anordningar 
för att dra pråmarna i Bergaströmmen till 
Långshyttan. Huvudalternativet i Långshyttan är 
lastageplats vid åns utlopp i Amungen, i förslaget 
kallat Masse qvam och Rödängsån. 

Man börjar också bygga en hästbana från Rällingsbergs 
gruva till Långshyttan för att ersätta 
en tidigare grävd kanal. 1871 konstaterar man att 
transportapparaten som släpar godset på axel är 
både tung och dyr, och man funderar på att ordna 
en vattenväg. Senare på året köps Stjärnsund och 
då blir det bråttom. Stämman beslutar att så fort 
kontraktet undertecknats börja bygga slussen i 
Silvhytteå mellan Fullen och Grycken och undersöka 
anläggandet av hästbanor mellan Bysjön 
och Grycken, alternativt från Engelsfors till Bom 
eller från Edsken till Käll viken. Eftersom bolaget 
köpt Edske bruk 1868 var det senare alternativet 
nu ägomässigt likvärdigt. 

1872 beslutar bolaget att låta en vattenled gå 
över Sörbosjön och Hålen (på kartan kallad Sundsjön) 
nedströms Stjärnsund och fram till Wiks 
smedja, där hästbanan till Bysjön skulle möta. 



Men man ändrar sig åter 1873 och anlägger 
hästbana hela sträckan mellan Bysjön och Stjärnsund. 
Detta år har vägbyggmästare Eric Olsson 

Ritning till en av de tidiga färjeklaffarna. 

I 

det arbetsamt. På vintern gräver han för slussen 
i Silvhytteå, på sommaren bygger han järnvägen 
från Glaså hamn till Bom med bispår till Engelsfors, 
men hinner inte fullborda det arbetet förrän 
följande år. Han bygger vägen mellan Stjärnsund 
och Kloster, och den blir färdig samma höst. Då 
slussen vid Silvhytteå är svår att använda vid 
lågvatten byggs också här en kort hästbana mellan 
två bryggor, och Edskens hytta får ett spår till 
sjön. 1873 rensar bolaget ån mellan Lången och 
Bysjön vid Långsbro samt även i Myckelbyforsama 
i Dalälven mellan Fäggeby och Arnungslandet 
för att underlätta malmtransportema från 
Bispberg, och man förbättrar och lägger delvis 
om vägen mellan Myckelbyn och Långshyttan. 
10 000 rdr tecknas i Dalelfvens Trafik AB som 
bedriver ångbåtstrafik på älven. 

1874 lät man ett annat järnvägsförslag bero. 
Från Fors station på norra stambanan, som öppnats 
från Krylbo till Storvik 1875, föreslogs en 
linje via Garpenberg, Dormsjö, Kloster, Svinö 
och Berga med övergång av Dalälven och fram 
till Bispbergs gruvor. Långshyttan skulle med 
bibana få förbindelse med Svinö. 

Samma år får man i drift två ångbåtar från 
Motala, den ena på fem och den andra på åtta 
hästkrafter. Man bygger också en körväg från 
Nordbäcksbo kalkbrott för 993 rdr. 

Lokdrift på sjöbanorna 

I flera år diskuterar man lokdrift på sträckan 
Glaså-Bom. T o m de snåla revisorerna trycker 

l! l I I 

--------r--,; ----+ :~ 

' ,, ''/

i i~ i; 

i :: i: 

!! 



I 
. ;; 
// 
~ f1 
I \ 
1(/osters A.-~~• Arkiv I . 

.:i-.....~~"' r·(:) ..J-..., ;p_ 

j. 
. \ 

Skiss till Örlax vägport. 

på. Från Kristinehamns mekaniska verkstad, med 
goda referenser från bruksbanor kring Nora och 
Filipstad, beställes 1879 det sexhjuliga, fyrkopplade 
loket Oscar, verkstadens nummer 26, tjänstevikt 
10,3 ton, pris 11 000 kronor, och det levereras 
den 4 juni 1880. 

Man tillverkar en ångbåt på egna verkstäder, 
om än med panna från Motala verkstad, och rapporterar 
att man nu har en ångbåt på vardera av 
sjöarna Lången, Grycken och Fullen (som står i 
direkt förbindelse med Edsken). Spåret från 
Rällingsberg till Långshyttan får en gren till en 
brygga vid Lången, då kanalen genom Tyllingen 
till Långshyttan är svårtrafikerad vid lågvatten. 
Bryggan består av en fast del och en rörlig del 
med växel så att man kan ansluta de tvåspåriga 
färjorna som tar max tio vagnar vardera. Två färjor 
fanns på Lången och åtta på Grycken/Fullen/ 
Edsken. 

Den 1 maj 1882kantrartvåspårlagdapråmar, 
tillsammans förande 16järnvägsvagnarmed 1000 
centner (= 42,5 ton) tackjäm, i en stormby på 
Fullen. Man tar upp dykare från Stockholm, men 
i den dyiga bottnen kan järnet inte återfinnas. 

Styrelsen lämnar i sin berättelse för 1882 uppgifter 
om antalet djur som bolaget äger. Man har 
ökat antalet hästar för att föryngra beståndet och 
kunna driva ut sågtimmer med egna krafter. Siffrorna 
anger beståndet vid årets slut. 

1881 1882 
Hästar 76 93 
Oxar 13 14 
Tjurar 7 11 
Kor 179 180 
Föl 4 2 
Ungnöt och kalvar 56 44 

År 1887 köper man från Kristinehamn det lilla 
sexkopplade loket Lake, med samma dimensioner 



som loket Åg på Korså bruks bana VintjämÅg-
Hinsen. Det bär verkstadens nummer 45, 
väger endast 7,5 ton i tjänst, kostar 9750 kr och 
levereras den 15 juni 1887. Sannolikt går det en 
tid som bygglok vid Stjemsund eftersom verk

. ·staden uppger leveransadress dit, men det flyttas . 
tidigt till Galtströms bruk där det ännu finns kvar. 
1888 beslutar styrelsen att mellan Långshyttan 
och Stjärnsund anlägga en smalspårig järnväg 
för lokdrift. Fraktkostnaden per centner gods 
beräknas sjunka från fem till två öre. 1889 inköpes 
från Nydqvist & Holm i Trolhättan det sexkopplade 
loket Kloster med verkstadens nummer 
303 för 12 000 kr. Det levereras följande vår. 
Oscar flyttas då till Stjemsund som bygglok och 
Kloster övertar trafiken till Bom. 
Den rullande materielen på Engelsforsbanan 
var ovanligt gedigen för att vara_på en gammal 
hästbana, med skruvbroms och riktiga koppel 

Lokförare Fengnell vid banan Glaså-Born. 

Rester av banans vägport 
över vägen söder om Örlaxbo. 

(som syns på bilden från färjeläget), och man 
hade hoppats kunna använda den på den nya 
banan till Byvalla. Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
underkände den dock totalt med hänsyn 
till att underredena var helt av trä, och man måste 
beställa en helt ny vagnuppsättning, vilket försenade 
öppnandet. 

Till Byvalla når järnvägen 1892, och året därpå 
öppnas den för allmän trafik som ByvallaLångshyttans 
järnväg. Den gamla hästbanan från 
Rällingsberg till Långshyttan byggs 1894 om för 
lokdrift. 

Senare, orealiserade förslag 

1906diskuterarstämmanatttecknahögst 100 000 
kr i något av olika järnvägsalternativ. I ett normalspårsförslag 
drages en linje från Falun (Norslund) 
till Upp bo, och i det ena alternativetfortsätter 
linjen till Hedemora med bro över Dalälven 
vid Fäggeby. Enligt det andra alternativet dras 
linjen från Uppbo längs södra kanten av Kyrkberget 
till Svinö (med bispår till Långshyttan) 
över Hanåker och Hansbyn samt längs Flinesjöns 
östra strand, med station vid vägen till 
Stjärnsund en kilometer norr om Kloster, och 



vidare mot Bosjön för att följa vägen Dormsjö-
Plogsbo-Finnhyttan fram till föreningsstationen 
med Garpenberg-Fors järnväg vid Garpenbergs 
bruk. Ett smalspårsförslag har samma 
sträckning som det sistnämnda nonnalspårsaltemativet. 
I en variant skall det förkortas genom 
att gå norr om Amungen från M yckelbyn till 
Långshyttan. I Hosjö skall det knytas samman 
med Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg via en 
linje Hosjö-Linghed. Normalspårsförslaget ser 
Garpenberg som länk i ett större företag, där 
linjen fortsätter från Fors till Enköping via Runhällen. 

1921 togs nonnalspårsförslaget åter upp i en 
utredning med några alternativa lin jeföringar. En 
linje till Hedemora var inte längre aktuell. 

Avslutningsvis skall tilläggas att på 1930talet 
tillkom och förbättrades medelst AK-arbeten 
vägen Hofors-Falun. Tidigare fick man åka 
från Gävle till Falun via Dala-Husby eller Svärdsjö. 

Källor 

För artikeln har främst använts Klosters Bruksägares 
och Klosters ABs protokoll från styrelsemöten 
och stämmor. Vägbyggmästare Eric Olsson 
var flitigt använd i södra Dalarnas bruks trakter, 
och han ger i sin levnadsbeskrivning årliga 
uppgifter över utförda arbeten ("Vägbyggnadspraktiken 
", Östersund 1889). Uppgifter finns 
också i "Fagerstabrukens historia", "Husby socken 
i Dalarne" och "Husbyrocken". 

Lars Olov Karlsson 

Jembanemuseet i Odense 

"O, hvilket Aandens Storvrerk er dog denne Danmark har en längre järnvägshistoria än 
Frembringelse!" utbrister en av de första järnSverige. 
Den första järnvägen i nuvarande Danvägsentusiasterna, 
sagokungen H C Andersen, mark öppnades 184 7 mellan KSZ)benhavn och 
när han första gången kommer i kontakt med en Roskilde, men redan tidigare fanns en järnväg 
järnväg. Därför känns det på något sätt riktigt att mellan Kiel och Altona i dåvarande danska 
det danska järnvägsmuseet är placerat i H C Schleswig-Holstein. Nåväl, omkring sekelskifAndersens 
födelsestad, Odense. tet började man planera för ett danskt järnvägs-

DSB lokaltåg slok littera 0, nr 318, i Odense. Det är byggt 1898 av Borsig i Berlin och var i tjänst, som 
ett av de sista 0-loken, ända till 1958. Alla foton LO Karlsson, april 1988. 

museum, men det kom att dröja ända till 1928 
innan samlingarna (av mindre föremål) blev tillgängliga 
för allmänheten. Slutligen kunde man 



1975 öppna första etappen av museet i Odense, 
liksom vårt inrymt i ett gammalt lokstall. Trafiken 
behövde då större delen av stallet, men 1988 
kunde museet återinvigas efter att ha utvidgats 
till femton stallplatser mot tidigare sex. Än har 
dock trafiken kvar några stallplatser. 

Det lilla växelloket L2 var ett 
av fyra lok byggda av Alexander 
Chaplin & Co, Glasgow 
1869 och 1872. L2 var 
ur den första serien och gick 
i Århus fram till 1884, varefter 
det till 1892 användes som 
stationär ångmaskin. Därefter 
plockades loket ner, men 
bitarna blev kvar och sattes 
1929 åter ihop till ett lok för 
detframtidajärnvägsmuseet. 
Totalvikten i tjänst är enbart 
åtta ton. 

Vad finns då i Odense? Ett tiotal lok och 
motorvagnar kan visas och ungefär lika många 
vagnar. Sedan finns det en stor modelljärnväg, en 
separatutställning om färjedriften och en stationsmiljö 
från sekelskiftet, "Slotsl0kken station". 
På museets baksida finns en museistation, 
"Dronning Louises station", där man ibland har 
trafik med veterantåg. Vi är ju i Danmark så 
naturligtvis fattas inte en välförsedd cafeteria 

En räls bil från DSB, en Ford 

V8 av 1938-39 års modell, 
finns också i Odense. 

0

. de Jernbanem · Odense pa E Ne derlands teckning. 

Det utvzdga useetz 

och en intressant museishop. Plats finns också 
för tillfälliga utställningar. 

Museet i Odense drivs av DSB som fortfarande 
har kvar dess arkiv och en del mindre utställningsföremål 
i K0benhavn. DSB museumsverksamhet 
driver också museifärjan Sjcelland i 
K0benhavn, en affär för souvenirer i Lyngby, veterantågskörning 
med DSB lok och vagnar med 
mera. 



Museet i Odense är väl värt ett besök. Som 
medlem i Järnvägsmusei Vänner har du dessutom 
fri entre. Museet är öppet dagligen mellan 
10 och 16 från 1 maj till 30 september och under 
övrig tid av året söndagar 10-15. 

Detär bara att stiga in i tredjeklasskupen 
på vagn Bj 665, 
byggd av Midland Waggon 
Co, England. Konduktören är 
inte någon av museets medarbetare 
utan en av de mycket 
naturliga dockor som pryder 
museet. 

Börje Thoursie 

Något om hjulingar 

De första banvakterna hade, enligt 1858 års instruktion, 
att besiktiga sin sträcka till fots före 
dagens första tåg och därpå efter varje tågpassage. 
Den sträcka de hade att svara för höll sig 
omkring 2,5 kilometer. Så länge det inte gick mer 
än några tåg per dag blev det inte så mycket 
vandrande, och när nattågen infördes 1873 tillkom 
ytterligare två vakter per mil. 

1931 års minnesskrift säger att vid den tiden 
hade varje dagvakt att färdas fyra mil per arbetsdag 
bara för dessa sträckbesiktningar. Man förstår 
att det ganska snart kom fram något slags 
transportmedel. Banvakter, som alltid är kunniga 
och uppfinningsrika personer, riggade till träramar 
med någon sorts hjul och sparkade eller 
stakade sig fram. En hel del olycksfall lär ha 
inträffat, och dessa hemtillverkade dressiner förbjöds 
redan 1874. 

På åttiotalet kom de så småningom åter i bruk, 
och i samband med att den vanliga cykeln gjorde 
sitt intåg bland allmänheten kom omkring sekelskiftet 
också en rad hembyggda och fabriksgjorda 
cykeldressiner. Formellt blev de tillåtna först 
1911, men säkert hade många banvakter med 
bysmedens hjälp ordnat sin trampdressin långt 
tidigare. När jag 1940 hade glädjen att arbeta 
med elektrifieringen av stambanan genom övre 
Norrland fanns det fortfarande många banvakter 
som nyttjade hemmabyggda trampdressiner med 
träram. 

Det fanns också på normalspår dragdressiner, 
där man drog en spak fram och åter-men jag har 
aldrig sett sådana. Jag vet att de existerade ett tag 
innan cykelmodellen slog igenom, och på många 



av våra smalspårsbanor var dragdressinen vanlig. 
Genom att man satt centralt på fordonet var 
den stabilare än cykeldressinen. Men på normalspåret 
var den trehjuliga cykeldressinen säkert 
en av de enklaste och bästa typer som byggts. 
Den tillverkades serievis bl a av flera industrier i 
Bergslagen och var, om man skötte om den, 
nästan outslitlig. Den var lätt att lyfta, det gick 
t o m att fälla ihop vissa modeller om man ville 
lasta upp dem på lokalgodståget, och den kunde 
förses med diverse tillägg, t ex ett nät att lägga 
grejor i, en plattform av trä för samma ändamål och 
t o m en mopedmotor. 

Iden bakom dessa fordon är en och samma. En 
trekantig ram, med två dubbelflänsade hjul i 
tandem och ett hjul utan fläns ytterst i triangelspetsen, 
"lillhjulet". Med denna anordning knäböjde 
man på en trall på ramen och sparkade sig 
fram, eller stod och stakade som i en eka. "Cykelversionen" 
kompletterade konstruktionen med 
en cykelram över de två tandemhjulen och ett 
vevparti som med kedja drev bakhjulet. Ett styre 
behövde man också för att hålla sig i. Men man 
minns ju hur värdigt de gamla banvakterna trampade 
sin sträcka, med händerna på ryggen, ryggen 
rak och blicken fäst på spåret långt framåt. 

Så småningom kom det i säkerhetsordningen 
in en föreskrift om så kallade C-fordon -"småfordon" 
som inte fick vara tyngre, med eller utan 
last, än att de av en man omedelbart kunde lyftas 
eller tippas av spåret. Hur gick det då till? För att 
lyfta en trampdressin skall man stanna den, kliva 
av, lasta av de grejor som ligger på ramen eller 
trallen, och så kliva in i ramen och ta tag i de båda 
lyfthandtagen. Och så rätar man på ryggen och 
kliver ur spår med sitt dyrbara fordon. Det låter 
komplicerat, och det var det också. Nå, det där 
som säkerhetsavdelningen sade om att tippa, då? 
Det var egentligen en nödlösning, den var inte 
snäll mot de stora klinghjulen, men nog var det en 
absolut nödvändighet -man bara hoppar av 
fordonet, tar ett rejält tag i styret och rycker 

dressinen med sig i flykten. Och hoppas att alla 
prylar man hade med sig också följer med -för 
oss som hörde till staknings-och mätnings gänget 
var det ju ofta så att på ramen låg stång och stativ 
och instrumentlåda till ett Bergs avvägningsinstrument, 
och så stålmåttband och stakkäppar, 
och så matboxen, förstås. Banvakten uppförde 
sig naturligtvis bättre, han lastade inte på så 
mycket prylar (och så var dressinen ju hans privata 
egendom, jo) men vi unga på byggnaden 
hade ju alltid bråttom, och många grejar. Och 



med tanke på kolbrist och vedeldning var det ju 
vårt intresse att få fram strömmen till Boden så 
fort det gick! 

Man kan naturligtvis säga att tramphjulingen 
var ett fordon som hörde ihop med forna tiders 
järnvägstrafik. Bevakade stationer (att fråga om 
tågtider), banvaktstugor (med bantelefon) och 
bevakande banvakter, ångloksdragna tåg (som 
hördes lång väg, och ofta även syntes) och en gles 
tidtabell. Med ökad tågtäthet, större hastigheter, 
tysta eltåg, obemannade stationer och sålda banvaktstugor 
skall man nog inte försöka arbeta med 
trampdressin. Vi påelektrobyggena märkte framför 
allt skillnaden under krigsåren, då vi praktiskt 
taget saknade tidtabell (eller fick en ny varje 
månad)-det kördes massvis med extratåg och de 
flesta tåg var försenade, och driftradion var inte 
uppfunnen ännu ... Vårt transportsystem kallade 
vi så där inofficiellt för att köra tills man såg 
röken och så lyfta-ja, det var ångloken som var 
räddningen många gånger. Det märkte viju tydligt 
när vi släppte på strömmen! . 

Sista byggnadsåret, 1942, hade vi så att säga 
fått grundelektrifieringen klar, de flesta tåg drogs 
av elektrolok (eller av ång-och elektrolok i 
koppling), men vi höll fortfarande på och snodde 

Den ursprungliga sparkhjulingen, 
en träram med trallhjul, 
dubbelflänsade på långsidan 
och utan fläns på lillsidan. 
Trallhjulen byttes senare 
mot klinghjul som var 
lättare samt tålde snö och is 
bättre. 

längs banan på våra trampdressiner därför att 
ännu återstod många kurvrätningar -där man 
provisoriskt elektrifierat gamla linjen, på trästolpar, 
medan vi höll på med att bygga nya och 
bättre och snabbare linjesträckningar, och vi hade 
inte alls klarat av alla bangårdsförlängningar. 
Och nog märkte vi snart att tågen inte längre 
hördes, och att vi inte heller såg röken-tillvaron 
blev liksom lite vanskligare. Men till all lycka 
skedde inga allvarligare missöden -det var bara 
så att man lärde sig tippa mycket effektivt. Redan 
då insåg åtminstone jag att trampdressinen inte 
var något framtidsfordon på elektrifierad bana 
med hela 80 km/h som topphastighet. 

Långt, långt efter Norrlandselektrifieringen, 
fyrtio år efteråt, kom en ung amerikan på resa 
genom Sverige. Han var en ivrig vän av cykelsport, 
och en regnig dag fick han i Borås syn på 



en trampdressin. Han blev alldeles vild, han skissade 
fordonet, någotsånär riktigt uppfattat, och 
han skrev ett bönfallande brev till centralförvaltningen: 

Dear People, 

I would like your help to learn more about a 
fascinating piece of machinery I saw one rainy day in 
Borås, as I looked over a fence to the railway tracks and 
saw a tricycle sitting there, a tricycle which could be 
used on the railway .. . 

Så började på nyåret 1980 en korrespondens som 
skulle sträcka sig över fyra år. Brevet -och uppgiften 
att besvara det -hamnade hos mig, och av 
den officiella starten blev en lång trevlig privatkorrespondens. 
Den frågande visste mycket om 
cyklar och cykelsport och mycket lite om järnvägar, 
och jag tänkte i fortsättningen berätta lite 

om vad Gregg ville veta och vad jag försökte 

berätta. 

Jo då, trampdressinen är ett bra fordon bara 

man lär sig dess begränsning. Att den inte tycker 

om att köras genom växlar i mer än vissa lägen 

lärde man sig snart -det räckte med ett misstag. 

Att se noga efter om något låg i spåret i plankors

ningar var också nyttigt. Och att spana efter 

nerplattade skarvar, och övergångsskarvar mel

lan olika rälstyper, var vitalt även det. 

Egentligen fick man inte transportera passagerare, 
men med villkoret att de också omedelbart 
kunde lämna spåret gjorde vi ju så -man 
måste ha en medhjälpare i måttbandsänden eller 
vid avvägningsstången, och vi hade inte hur 
många hjulingar som helst på elektroförrådet. 
Men man fick uppfostra nyblivna passagerare 
noga -det gällde att hoppa bakåt så att man inte 
kom i vägen för den tippande dressinen. Alla var 
inte lika intelligenta, men alla klarade sig. Under 
alla förhållanden kände man sig tryggare som 
passagerare stående på ram eller trall än sittande 
på pakethållaren -vi hade ju inga katapultstolar. 



.. 

Den där iden med mopedmotor var ingenting 
för oss på byggnaden -en mopedmotor har lite 
väl hög röst för att man skulle höra ett lok andas 
bakom ryggen. Men en del banvakter hade stor 
glädje av dem, och senast i somras mötte jag en 
norsk banvakt i Ustaoset, på Bergensbanan, som 
körde moppe, och med långa branta stigningar 
förstod jag -med minnen från Selsjön och 
Anundsjö och Korsträsk -väl att han gillade sin 
lilla medhjälpare. 

Gregg var mycket intresserad av hur fort man 
kunde (vågade) köra, och hur det kändes. Jag 
hade en uppfattning att banvakten inte körde stort 
mer än 15 km/h för han skulle ju se saker och ting 
också. Vi mera vilda byggnadstrupper däremot, 
vi trampade nog på allt vad som gick när vi trodde 
att tiden var knapp, och nog blev det på så vis 
både 20 och 30 km/h. Det gällde verkligen att 
man inte råkade ut för sneda skarvar eller sten på 
plankorsningen eller nerblåsta kvistar! Jag har 
fortfarande i minnet när vi var tvungna att göra 
5 km på 10 min, Anundsjö-Mellansel, om vi inte 
skulle tvingas vänta minst en halvtimme på godståget, 
i skymningen också. Den gången gick det 
undan ... 

Hur det kändes? Ja, trampdressinen var ju 
ofjädrad, och spåret inte av högsta klass. "Ungefär 
som att rida på en trähäst", svarade jag. Det 
kändes i ändan ... 

En primitiv cykeldressin, byggd på träram med 
klinghjul. Säkert ett hembygge! 

På tal om uppfinningar så lär det ha funnits 
isjakter också. Ur Nordiska Museets folklivsarkiv 
har det berättats att innan tramphjulingen 
sett dagens ljus hade någon hittat på att bygga en 
träram med lådor i hörnen, lådor som han fyllde 
med packad blöt snö och lät frysa under natten. 
Lådorna hade träfläns som styrning. Si, det var ett 
fint vinterfordon. Och så kom nästa uppfinningseglet 
på isjakten ... men det gillade inte överheten, 
misstänker jag. Det tar tid att reva ett segel 
när man ser tåget ... och det var definitivt inte 
längre något C-fordon, om det begreppet funnits 
då. 

Här stakar banvakten Fryklund på nordvästra 
stambanan sin sparkhjuling av trä. Att banvakten 
många gånger fick frakta små f amiljemedlemmar 
på detta riskabla sätt var naturligtvis 
motiverat av att många banvaktstugor saknade 
vägförbindelse. 



Den vanliga trampdressinen i smalspårsutförande på 1067-banan Karlshamn-Vislanda-Bolmen. 

Gregg från Minnesota var också nyfiken på 
dressinens "civila" användning. Man hade även 
i USA en hel del döda och sovande banor, och jag 
beskrev för honom praktik och juridik kring 
dressinturism -jag tror att med hans cykelfrämjandebakgrund 
så var nog detta hans största 
intresse av dressinåkandet. Men jag varnade 
bestämt för åkande på trafikerad bana, även om 
det bara var en godsbana med gles trafik. För 
finns det tåg någon gång på dygnet så kan man 
vara säker på att chansen är stor att man träffar på 
det. 

Dressinens glansperiod var naturligtvis den 
gamla järnvägen -den som jag anställdes vid. 
Där banvakter bodde på varje halvmil, i en stuga 
i skogen, och nyttjade dressinen både för sitt 
arbete och för familjen. Där banarbetarna bodde 
i gårdar längs linjen och med egen dressin trallade 
till arbetet och hem. Och där det fortfarande 
var fråga om daglig spårinspektion av åkande 
banvakt. Nu är den tiden förbi. Och dressinens 
framtid tillhör nog vännen Greggs turister, och 
de likasinnade i Liljendal och Edsbyn! 

Håkan Olsson 

Malmö-Limhamns lok 1 Limhamn 

När Malmö-Limhamns Järnväg i maj 1989 firade 
sitt 100-årsjubileum som landets sista normalspåriga 
enskilda järnväg, kunde man som andra 
järnväg i världen ställa upp med samma rullande 
materiel som vid invigningen! 

Först en kort historik. 

"Limhamnskungen"RudolfFredrik Berg flyttade 
1888 Skånska Cementaktiebolagets huvudproduktion 
till den nya cementfabriken nära kalkbrottet 
i Limhamn. Trots nyanlagd hamn räckte 
inte transportkapaciteten; en järnväg måste till. 
Till skillnad från den befintliga kalkbrottsjärnvägen 
blev MLJ normalspårig, för att lätt komma 
ut på rikets nät. Men för att utnyttja kalkbrottets 
skrotstensmassor lades linjen ut smalspårig från 
Limhamn till Malmö. Med "Brottets banas" lok 
och vagnar kördes kalkavfallet ut på banvallen i 
strandlinjen och på en sträckning av två kilometer 
rakt över en havsvik vid Ribersborgs sedermera 
berömda bad. På tillbakavägen från 
Malmö spikades banan ut till normalspårig. 



Trafiken blev en succe. Gick godstrafiken bra, 
slog persontrafiken alla förväntningar och i början 
på seklet var MLJ landets mest lönsamma 
järnväg, räknat per bankilometer och dag på den 
endast halvmilen långa järnvägen. I den fruktansvärda 
julastormen 1902 vräkte havet halva 
banan över ända, men den malören tog det bara 
två månader att reparera. Värre var det att spårvagn 
4 kom fram tillcentralaLimhamn 1915 och 
stal de 700-900 000 passagerarna om året från 
MLJ. Efter första världskriget upphörde persontrafiken, 
med undantag för den färgstarka resandegrupp 
som fiskarehustrurna, prångarna, utgjorde. 
De åkte in med morgontåget för att sälja 
sill i Malmö och ända bort till Lund. Därav 
namnet "Sillatåget" (som MLJ delar med betydligt 
större silltransportörerna Malmö-Simrishamn 
och Blekinge kustbanor). Prångartrafiken upphörde 
kring andra världskriget och sedan dess har 
MLJ varit en ren godsbana för moderbolaget 
Cementa. De idag dominerande godsslagen är 
cement och kalk för koncernen, och stora mängder 
soda för Boliden. På 1950-talet ersattes ångloken 
med de två lokomotorerna Z4 10 och Z6 11 
som fortfarande ombesörjer trafiken med två 
tågpar per vardag och omfattande växling på 
totalt 14 km spår. 

Av MLJs nio ånglok återstår två. Den kända 
sadeltanken Berg lämnade efter 64 års trogen 
tjänst Limhamn 1971 och återfinns idag hos 
Skånska Järnvägar i Brösarp. Dock var loket 
hemma på jubileet och förgyllde festligheterna 
som pålitlig dragkraft. 

Även lok 1 Limhamn kom hem till jubileet 
efter en sejour utomhus påMalmö museum under 
22 år. Ursprungligen anlände Limhamn till MLJ 
redan i november 1888, i god tid före trafikstarten 
den 21 december 1889. Utöver loket hade MLJ 
bara anskaffat kombinerade 3&4-klassvagnen 
Co 1 och godsfinkan G 2, senare omnumrerad till 

26. Godsvagnar räknade MLJ med att kunderna 
på Limhamn skulle hålla med själva. 

Det första ångloket nr 1 Limhamn var ett av 
Sveriges minsta normalspåriga ånglok. Det har 
iallt funnits endast dussinet lok med Limhamns 
axeluppsättning lA, en löpaxel fram och en drivaxel 
bak. Ett likadant lok byggdes samtidigt för 
Göteborg-Hallands järnväg. Alla loken var normalspåriga. 
GHB betalade 14 558 kr för sitt lok 
och MLJs pris låg på samma nivå. 

MLJs första lok dyker första gången upp i 
protokoll från ett styrelsemöte den 9 december 



1887. Berg redogör för sin korrespondens med 
Trollhättans mekaniska verkstad, det vill säga 
Nydqvist & Holm AB (hädanefter kallat Nohab 

Tidig bild på lok 1 Limhamn. / hytten syns tv eldaren Lars Jönsson Brodd ochförarenAlbert Nilsson. 

med sin signatur från 1916). Styrelsen beslutar 
att anta Nohabs anbud om 15 000 kr, grundat på 
SJ s maskindirektör Brodins förslag om ett litet 
tvåaxligt ånglok. Ordern villkoras av att Nohab 
tar 2000 kr i form av aktier i MLJ, ett vanligt 
förfarande för nya banor. Vid ett styrelsemöte 
den 12 juni 1888 beslöts att lokets namn skulle 
vara "Limhamn", färgen svart och personvagnen 
grå. Den 23 november 1888 provkördes loket i 
Malmö av Brodin. Resultatet var bra, men han 
ville höja skorstenen, göra fjäderfästena reglerbara 
och ha bättre ljus på tendern. Efter åtgärderna 
förvarades loket av Brodin fram till trafikstarten. 
Vid syneprotokollet den 17 december 1889 
meddelade Väg och vattens inspektörer Gagner 
och Nathorst att loket var utan anmärkning. 

Lokets ringa dimensioner förklaras av att Berg 
hade väntat sig begränsad både gods-och persontrafik, 
men också av MLJs gynnsamma sträckning: 
nästan ingen lutning och kort bana. Loket är 
ett okopplat ramtanklok med en främre ledaraxel 
och utvändiga cylindrar. Pannan är försedd med 
hög skorsten med ledskenegnistsläckare i botten. 
Den utvändiga slidstyrningen är av typ Allan. 
Längd över buffertar 6,2 m och tjänstevikt blott 
15,2 ton. Ramtanken rymmer 1700 liter vatten 
och kolfickan 480 kg stenkol. Drivhjulsdiameter 
1100 mm mot löphjulens 920 mm. Dragkraften 
anges till 1 003 kg. Loket är försett med rörledning 
och vakuumejektor till vagnarnas vakuumbroms, 
men har ingen bromscylinder utan loket 
bromsas med en hävstångsbroms. Belysningen 
består av fotogenlyktor. Sth 40 kmh, men den kan 
inte utnyttjas den första tiden då banans sth är 25 
kmh. 

Loket LIMHAMN var ett praktexemplar. När man 
kom opp i hytten kunde man föreställa sig att det var 
mycket större än det var, alla grejer var så ordentligt 
tilltagna. Och säkert gick det. Jag kommer ihåg vad 
maskiningenjör Klemming brukade säga: "Har man 
ett lok från Nohab ( och därifrån var ju LIMHAMN), så 
kan man gärna vara full när man kör, det går bra ändå"! 
Nåja, jag prövade aldrig om han hade rätt. -Det var 
mycket att putsa. Massor med mässing, hela domen, 
och en hop rör också, metallrören längs pannan, ventilhusen, 
och så en del i hytten som skulle hållas blankt. 
Där var att göra. 



Ögonvittnet heter Lars Jönsson Brodd. Född på 
Limhamn 1870 är han ett omistligt vittne till 
samhällets snabba utveckling och som den förste 
lokeldaren vid ånglokspremiären på kalkbrottsbanan 
den 26 maj 1884 har han skarpsynta iakttagelser 
från järnvägarna. Brodd var med och 

byggde MLJ och städslades som lokförare vid 
premiären och pensionerades 1933. Han levde i 
pigg välmåga in på 1960-talet och skrev välformulerade 
minnen i Cementbolagets personaltidning 
"Cement-och Ifö-revyn". 

Järnvägen var långtifrån färdig när loket och 
personvagnen levererades, den senare i september 
1888, så den rullande materielen fick ställas 
undan tills normalspåret var utspikat. Bortsett då 
från uthyrningen 1889 för Södra stambanans 
utflyktståg då vagnen uppträdde som SJs första 
boggivagn. Just till utflykter (inte alltför långa!) 
i gott väder bör vagnen ha lämpat sig förträffligt, 
men SJ nappade inte på iden för egen del. Före 
trafikstarten kompletteras vagnparken med en 
Kockumsbyggd godsfinka. 

Lok 1 har varit med om en känd olycka. Kl 

8.50 den 16 februari 1892 avgår tåg 3 från Limhamn 
mot Malmö med lokförare Anders Åberg 
vid regulatorn på lok 1. Eldare är Lars Jönsson 
Brodd. Vid avgång är allt klart, maskineri, vakuumbroms 
och handbroms (hävstångs bromsen) 
har kontrollerats vid tåg 2s ankomst till Limhamn 
en stund tidigare -enligt Åberg. Längs havsstranden 
ångar tåget fram, passerar Sånekulla 
och Ribersborg och är på ingång mot Malmöstationen. 
Men Åberg har glömt en viktig rutin: 
han borde ha provat tågbromsen (vakuumbromsen) 
mellan Ribersborg och Turbinkanalen. Så 
här berättar Lars Jönsson Brodd om händelsen: 

Det är ju en liten järnväg, men det hindrar inte att man 
kunde få uppleva en hel del under turerna och skulle 
jag berätta allt fick jag hålla på i timtal. En del kommer 
man naturligtvis alldeles speciellt väl ihåg, som exempelvis 
den gången vi höll på att köra i kanalen. Jag tror 
det var 1891. Det var i februari och det var kallt och 
ruggigt. Vi var på väg mot ändstationen i Malmö och 
föraren som på den tiden hette Åberg slog i vanlig 
ordning till bromsarna. Ingenting hände. Lok, boggievagn, 
godsvagnen som tjänstgjorde som skyddsvagn, 
två fullastade flakvagnar, alltihop fortsatte som om 
ingenting hänt. Skenorna var isbelagda. Föraren slog 
back men inte heller det hjälpte och jag fick slutligen 
hoppa av för att dra till bromsen på sista vagnen. Den 
bromsen hade tydligen inte sett olja på år och dag. Jag 



slet och drog. Just som jag lyckades få klossarna an 
mot hjulen var loket på väg ut över kanalkanten efter 
att med buller och brak ha passerat stopp bommen. På 
själva kanten blev det hängande med vattentanken mot 
en pållare. Den pållaren hindrade en katastrof... 

Turligt nog var bara en passagerare lätt skadad 
och lok 1 fick en del skavanker. Förhör visade att 
lokförare Åberg inte kontrollerat bromsarna och 
han tog genast avsked. På loket var fyra bufferthylsor, 
främre buffertplankan och högra främre 
cylinderlocket förstörda. Dessutom mindre ska-

Magnifik vy från Limhamns station någon gång 1898-1905. Personal mellan lok 3 Ribesborg med 
godståg tv och lok 1 med persontåg bestående av Co 1, Co 2 och G 2 t h. Konduktören har knapparna 
i sneda rader. Mellan tågen skymtar vagnbodenför personvagnarna. Samling Uno Pettersson. 

dor på fotplåt, gardjärn och vattentank. Ingenjör 
Hallgren på Cementfabriken åtog sig reparationen 
på bolagets verkstad för 405 kr. 

För den allt tyngre trafiken in på det nya seklet 
visade de små loken 1-3 sig otillräckliga. Det 
krävdes större lok med bättre dragkraft. Efter att 
ha hört sig för bland loktillverkarna vände sig 
MLJ till en ny leverantör, Ljunggrens i Kristianstad. 
Mellan 1888 och 1919 levererade Ljunggrens 
36 ånglok och två ångvagnar till svenska 
och norska järnvägar, däribland 15 lok litt Ke till 
SJ. Ljunggrens hade redan 1903 påbörjat tillverkning 
av ett tanklok på förlag, det vill säga 
spekulation. Loket var av samma typ som 1902 
hade levererats till Kristianstad-Hässleholms 
järnväg CHJ som dess nr 8. MLJ beställde att 
loket skulle färdigställas till sommaren med dess 
trafiktopp. Då utbröt en arbetskonflikt bland de 
mekaniska verkstäderna och Ljunggrens drogs 
in. Loket försenades. På hösten löstes konflikten 
och i slutet av november kom den nya "bjässen" 
till Limhamn. Loket kostade 27 000, men Ljunggrens 
gick med på att ta lok 1 Limhamn som dellikvid 
för 5000 kr. 

Efter 16 års trogen tjänst puffar ettan upp till 
Kristianstad och får sky ltama ( och vakuumbromsledningen) 
nesligen nedtagna. Ljunggrens skruvar 
på namnskylten Limhamn på det nya loket 
som också övertar nr 1. Även vakuumledningen 
övertas. Nya ettan är en innercy lindrad sadel tank 
med axeluppsättning lB. Loket väger 29 ton och 
har dragkraften 3, 1 ton. 

I januari 1906 sålde Ljunggrens gamla lok 1 
Limhamn till Nybro-Sävsjöströms Järnväg. Orsaken 
var att NSJ ville sätta in en ny förbindelse 
Sävsjöström-Kalmar-Sävsjöström som skulle 



möjliggöra dagsturer fram och tillbaka. Valet av 
dragkraft stod mellan MLJ 1 för 8000 kr och en 
ångvagn från Mora-Vänerns Järnväg för 10 500. 
NSJ styrelse var tveksam till om lokets dragkraft 
skulle räcka på den backiga och kurviga banan. 
Banans reglemente föreskrev att en skyddsvagn 
skulle vara insatt mellan lok och personvagn, 
vilket plussade på tågvikten. NSJ föreslog att 
man skulle köpa loket på öppet köp och testa om 
loket klarade att dra två fullsatta tvåaxliga personvagnar 
i 14 promilles stigning i 30 kmh. 
Ljunggrens förefaller inte ha gått med på detta, 
men i slutändan köpte NSJ loket. Trots att Ljunggrens 
renoverat det, fann Kalmar Järnvägs (som 
NSJ hade samarbete med) maskiningenjör Ekström 
fel på slidrörelsen, asklåda och damper. 
Loket målades svart och ornerades i bästa lokomotivstil, 
numrerades "3" och märktes NSJ. 

I februari 1908 skrev NSJ till MLJ te och bad 
om en specifikation över de reservdelar som MLJ 
kunde tänkas ha kvar till loket. Men då loket inte 
användes mycket ville man inte betala några 
överpriser. 1909 köpte KJ hela NSJ. Loket ommärktes 
till KJ 13, men fick få trafikuppgifter. 
1913 blev det definitivt avställt såsom för klent. 
1915 såldes loket till BrödernaEdstrand i Malmö 
för skrotning. 

Här borde historien sluta, men ett världskrig 
kom emellan. 1917 lyckades man finna en köpare 
till det lilla loket i AB Vakö Torvpulverfabrik. 
Den låg på Vakö myr utanför Hökön, vid Sölvesborg-
Olofström-Älmhults Järnväg i sydöstraste 
hörnet av Småland, på gränsen till Skåne. Världskrigen 
betydde brist på bränsle. Ved och torv fick 
fylla pannorna, både privat och i industrin. Torvpulverfabriken 
byggdes upp 1915-17 för tillverkning 
av torvpulver, bränntorv och torvbriketter. 
Från Hökön anlades ett 2,4 km längtjärnvägsspår 
till fabriken. 

Loket fick behålla nummer 13 och fick namnet 
Vakö påmålat. För att kunna köra maskinen 
någorlunda säkert med torvbränsle monterades 
en ny stor skorsten typ Vilda Västern som skulle 
ta hand om gnistorna. 

Efter kriget minskade starkt torvens konkurrenskraft. 
De närmaste åren innebar en orolig 
kräftgång mot det oundvikliga nedläggandet av 
fabriken 1923. Två år senare var verksamheten 
avvecklad. Ånglok nr 13 ställdes in i sitt ensliga 
stall därute på myren. Allt såldes till skrotfirrnan 
AB Gotthard Nilsson i närbelägna Älmhult. Efter 
en del år störtade taket in och lade sig till ro på och 
omkring loket. 



1939 bröt det stora kriget ut igen, och 1941 
bildades W akö AB för att arrendera torvfabriken, 
myrochjärnväg. Fabriksområdetröjdes, det blev 
åter liv på myren och järnvägen rustades. Efter 15 
års törnrosasömn var lok 13 ingen vacker syn och 
fick revideras för att kunna sättas i trafik. Glimåkra 
mekaniska verkstad fick uppdraget och bytte 
ut den sönderrostade skorstenen, sotskåpet och 
en stor del av kolboxen. Lok 13 Vakö ilade som 
en yster bogserbåt mellan Vakö och Hökön, men 
en dag tog även detta krig slut och oljan och kolet 
vällde in över gränserna. 

Nils Zetterquist hette den siste föraren och han 
körde loket till den 1 februari 1949: 

Då satte jag in det i stallet för gott, på grund av att 
arbetetpå Vakö mosse var slut, så varken jag eller loket 
hade någon vidare mer uppgift att fylla där. -De åren 
var det liv och rörelse där, mycket arbete och mycket 

Loket som nr 13 V akö under 
eller efter första världskriget. 
Namnet skymtar svagt 
på hyttsidan. Samling Claes 
Dahlander. 

folk. Där var 11 nationer representerade, men trots det 
gick allt lugnt och ordentligt till. -När jag satte in det 
i stallet monterade jag ned en del saker som jag ansåg 
att det var risk för att de skulle frysa sönder och 
packade ner dem i en låda och satte den till höger i 
hytten, och där hoppas jag att allt finns kvar. 

Loket stod där i sitt stall och kunde väl ha stått där 
än idag ... 

... om inte en av pionjärerna bland de skånska 
järnvägsforskarna, Yngve Holmgren, hade letat 
reda på dyrgripen ( efter att först ha fått beskedet 
av ett "ögonvittne" att loket var skrotat). Han tog 
dit Sydsvenska Dagbladets Bertil Widerberg som 
skrev en stor artikel i SDS den 12 februari 1961. 
Där menade Widerberg på att Cementbolaget 
borde se till att loket komme till Malmö tekniska 
museum. Cementbolaget antog utmaningen, 1963 
skänkte Gotthard Nilsson loket till Järnvägsmuseum 
som deponerade det hos Malmö tekniska 
museum. (Yngve Holmgren fick så småning-

Här är loket i sitt nya skick 
under andra världskrigets 
ruschpå den småländska myren 
medny skorsten och torvhäckpå 
kolförrådet. Samling 
Claes Dahlander. 



?m sin belöning, han blev förste chef på det nya 
Järnvägsmuseet i Kristianstad.) 

Finansiering av den dyrbara transportenskulle 
man lösa genom att namnen nya lok 1 Limhamn 
pliktade med sitt liv. Det hade avsänts till 
cementfabriken i Hällekis 1954. Nu skulle loket 
tas ned till Limhamn för skrotning där. Men det 
var i för dåligt skick för att dras ned på egna hjul. 
Att lasta det på en djuplastnings vagn skulle överstiga 
nettot från skrotningen och slutet blev istället 
skrotning på plats i Hällekis. Säkert en svår 
~pplevelse för Yngve Holmgren som är expert på 
Järnvägsmateriel från Ljunggrens i Kristianstad; 
detta lok var det äldsta existerande därifrån. 

Skrotningen inbringade 2000 kr, museet bidrog 
med 1000 och resterande 7000 tillsköt Cementbolaget. 
Först den 13 juli 1966 körde den 
stora mobilkranen ut till det gamla förfallna 
skjulet på V akö mosse och lyfte över loket på en 
lastbilssläpkärra. Den ursprungliga tanken att 

rulla loket på sin järnväg hade man fått uppge 
efter besiktning av banan. Den gungande mossen 
ställde till mycken förtret och kranen sjönk ner. 
Efter stora vedermödor lyckades man få upp kranen, 
och sedan loket för att därefter ta sig ut från 
mossen och ner till Malmö. Den 14 juli 1966 
återvände lok 1 Limhamn till sin hemmabana och 
kördes in i lokstallet. Ett år senare, den 24 maj 
1967 var renoveringen till MLJ-utseende under 
lokmästare Rings överinseende klar. MLJs första 
lok kunde sälla sig till MU-vagnarna på Malmö 
tekniska museum, nu åter ifört sina originalskyltar 
Limhamn, som skruvats av Hällekisnamnen. 
Här stod loket ute på gården och kanske drömde 
sig bort till ungdomsårens hjältedåd på MLJ spår 
endast ett sten(kols)kast bort. 

Där kunde historien återigen slutat. Men till 
jubileet den 18-26 maj 1989 syntes åter MLJlok 
1 Limhamn på hemmaspår i Limhamn. Rostig 
och i dåligt skick tände loket ideer hos MLJ 
trafikchef Göran Ek och entusiasterna på museijärnvägen 
Klippan-Ljungbyheds Järnväg. Detta 
unika lok kan inte få stå och rosta på museet 
längre. Samtal med museet tyder på att man hellre 
ser lok och vagnar placerade där de kan köras 

Loket Vakö vilade ensamt i sitt stall i 14 år ... 

och underhållas. Resultatet blev att loket förblir 
Samling Håkan Olsson . i Limhamn för upprustning till (förhoppnings



...tills järnvägsforskaren Yngve Holmgren gjorde sitt livs fynd 1961 och fick det unika loket 
uppmärksammat. Samling Kenneth Larsson. 

Medförenade insatser av Cementbolaget, 
Gotthard Nilsson 
och Malmö museum kunde 
loket äntligen styra kosan 
mot hemmaspår den 13 juli 
1966. Samling Kenneth Larsson. 

vis) körklart tillstånd. Fjärdeklassvagnen är ju 
renoverad till "nyskick" av KLJ-MLJ, godsfinkan 
G 26 är i hyggligt skick och nu saknas bara 
MLJ s klassiska skånska betvagn litt I nr 125 från 
1898 som står kvar på museet. I allra bästa fall 
skulle MLJ s första lok kunna eldas på och spännas 
för sitt lilla tåg -som också inkluderar den 
gamla tredjeklassvagnen C 18 från 1887, men 
som inte kom till MLJ förrän 1932 -till det lilla 
inofficiella firandet av MLJs riktiga hundraårsdag, 
den 21 december 1989. 

Källor 

Cement-och Ifö-revyn 1957, 1960 

Eurocs arkiv, R F Bergs korrespondens 

Holmgren, Yngve, "Skånska privatbanornas 

ånglok", 1967 

MLJs arkiv 

Olsson, Håkan, "Malmö-Limhamns järnväg 

1889-1989", 1989 

Riksarkivet, Vo V s korrespondens 

Sydsvenska Dagbladet 12 december 1961 

Nästa sida: Överst det troligen första kortet av 
ML.ls blygsammafordonsuppsättning vid snickerifabriken 
i Limhamns bangårds utkant cirka 
1890. Lok 1, 3 & 4 klassvagnen Co 1 ochfinkan 
G 2, samt inlånade godsvagnar. Co 1 målad i cementgrått 
med röda dekorationslinjer; svagt 
skymtar 3, resp 4 klass i stora bokstäver på vagnsidan. 
Samling Uno Pettersson. Undre bilden 
visar hur ML.ls ursprungliga tågsätt för en kort 
tid stod uppställt på sin bangård den 31 maj 
1989. Lok 1 Limhamn, Co 1, G 2 (26). Foto 
Anders Lundquist. 



Då och nu i Limhamn. Se bildtext på föregående sida

90 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 

1889-1890? 

Tiderna började bli bättre i hela landet. Skogsindustrin 
varpå frammarsch och stora sulfitfabriker 
byggdes i södra Norrland, tex Hammarby, 
Gysinge och Mackmyra. I Värmland och Bergslagen 
blev många gamla järnbruk ersatta av träsliperier. 
Sågverksindustrin hade en livlig export 
och fick dessutom god avsättning för sitt avfall av 
ribb och bakar som dels såldes till sulfitfabrikerna, 
dels omvandlades till träkol som på järnväg 
eller med pråm skickades söderut till järnbruken. 

Resandet började demokratiseras genom att 
många banor hade slutat med första klass i dagtåg. 
Den enda skillnaden mot andra klass var 
egentligen bredden på sätet, så att man satt 4-6 
i en första klass helkupe, beroende på om vagnen 
hade korridor eller sidodörrar, mot 6-8 i andra 
klass. Även SJ började nu vid revision ändra sina 
gamlatvåaxligaförstaklassvagnartillandraklass, 
ett arbete som fortsatte till 1896, men redan var 
förstaklasspassagerarna bara 4 procent mot 35 i 
andra klass. 

Vid världsutställningen i Paris visades en järnvägsteknisk 
nyhet. Decauvillesystemet hade utvecklats 
så långt att trafiken inne på utställningsområdet 
kunde skötas med ånglok som drog öppna 
boggispårvagnar, "baladöser". Genom att loken 
var ledade enligt system Mallet kunde de klara 
mycket skarpa kurvor mellan paviljongerna. 

Malmbanan 

Med allt sämre finanser närmade sig engelsmännens 
tid sitt slut vid Sveriges & Norges järnväg. 
I mars 1889 begärdes bolaget i konkurs i London 
och en konkursförvaltare tillsattes, men vid banan 
fortsatte man så gott det gick och hade till september 
1889 fått ned 55 000 ton malm till Luleå. 
Då ingrep inspektörerna från Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
och påpekade att bara arton 
mil närmast Luleå var i trafiksäkert skick, resten 
hade genom dåliga sliprar och dålig spikning blivit 
utsatt för en kraftig rälsvandring, och broarna 



var inte färdiga. Man hade inte heller fått tag på 
långa sliprar för växlarna utan lagt korta sliprar 

Några av "baladöserna "från P arisutställningen hamnade på ångspårvägen H elsingborg-Råå-Ramlösa. 

om lott. Det blev omedelbart trafikförbud, utom 
för arbetståg med de små växelloken som bara 
fick gå 15 km/h, och dessutom måste gnistsläckare 
monteras på skorstenarna. 

I november fick malmtrafiken åter fortsätta 
med 18 km/h, vilket gav tolv timmars gångtid 
från Gällivare till Luleå. Malmen skulle bara få 
transporteras i tvåaxliga grusvagnar. De treaxliga, 
bottentömmande malmvagnama saknade balansering 
mellan axlarna, hade vållat flera urspåringar 
på det illa lagda spåret och skulle därför 
byggas om med balanser. Intill dess fick de möjligen 
användas som bromsvagnar lastade med 
högst 11 ton, alltså mindre än halva lastförmågan, 
eftersom alla grusvagnarna utom åtta var 
utrustade med fällbroms som inte kunde användas 
på linjen. Ingen trafik på natten tilläts, och då 
hann man bara med tre tåg i veckan i var riktning. 

Banans stolthet, de stora malmtågsloken, fick 
bara användas för snöplogning när banvallen var 
frusen. 

En ny personvagn med plattformar var beställd 
från Atlas, men när man såg att man inte skulle 
kunna betala den fick SJ överta kontraktet i byte 
mot två urgamla vagnar, SJ 253 och 718 litt BC7, 
medan den beställda vagnen blev SJ 880 littBCl. 

När våren och tjällossningen kom uppstod sättningar 
vid den stora lossningselevatorn vid Svartön, 
på vilken malm vagnar kunde hissas upp för 
att störtlossas i malmångarna. Felet rättades till 
provisoriskt men enligt myndigheterna föga ändamålsenligt. 

Som ett desperat försök att få bättre publicitet 
kördes den 12 juli 1890 ett turisttåg, bestående av 
ett växellok, den tvåaxliga bromsfinkan, en inspektionsvagn 
på grusvagnsunderrede, två grusvagnar 
med tillfälligt sommarpersonskrov och 

Sedan de treaxliga malmvagnarnaförbjudits 
i trafiken fick 
Gällivarebanan köra malm i 
grusvagnarna, och vissa av 
dem blev då ombyggda från 
fältbroms till skruvbroms. 
S&NJ 89 överlevde ända till 



1957 som SJ grusvagnBYCF 

943. Foto E Sundström. 

den engelskbyggda salongsvagnen. 

Samtidigt pågick en kamp om äganderätten till 
banan. I mars 1890 reste K A Wallenberg till 
Rotterdam för att förhandla med de holländska 
obligationsinnehavarna om en försäljning till 
svenska staten, och i maj anslog riksdagen sju 
miljoner kronor för inköp.James Wilkinson stretade 
emot och skrev artiklar i den engelska fackpressen 
där han uppmanade den brittiska regeringen 
att ingripa för att bevara det engelska inflytandet 
över banan. 

Malmtransporterna på banan under 1890 blev 
små, och det som skeppades med båt var mest 
sådant som banan fraktat ned under 1889. 

Statens Jämvägsbyggnader 
Byggandet av norra stambanan fortsatte och den 
öppnades 1889 till Anundsjö och 1890 till Mellansel, 
medan arbetet pågick från Mellansel till 
Nyåker. Tre större broar fullbordades, över Moälven 
vid Mellansel i ett spann om 40 m, över 
Gide älv vid Björna i tre spann om 27 + 36 + 27 
m och över Lögde älv vid Norrfors i tre spann om 
34 + 40 + 34 m. Den sistnämnda byggdes ovanligt 
nog på land vid södra älvstranden och drogs 
i december 1890 ut över de färdiga mellanpelarna. 

I Södermanland blev hållplatsen Ramsta utbyggd 
till station för malmlastning med bispår 
till gruvan och fick namnetKantorp, senare ändrat 
till Sköldinge för att undvika förväxling med 
Kattarp. 

Sidobanan Matfors-Vattjom, som var en rest 
av den förstatligade smalspårsbanan SundsvallTorpshammar, 
hade behållits smalspårig då man 
var osäker om framtiden för Matfors såg och 

!+--------~-----8110 ------------

SJs gasvagnar titt Q4 fick snart en tredje cistern på toppen. 

järnbruk. Då det nu bestämdes att vattenfallet 
skulle utnyttas till ett stort träsliperi sade SJ upp 
trafikeringen till 1890 och sålde banan till Tuna 
Järnvägs AB, ett dotterbolag till träsliperiet. SJ 
erbjöd sig dock att förmedla försäljningen av två 
lok och 39 vagnar till annat håll. 



SJ rullande materiel 

De gamla okopplade A-loken, kallade "spinnrockar" 
för att de stora driv hjulen så lätt började 
spinna på våt räls, hade blivit för svaga för snälltågen. 
De flesta var avställda utan tender, och av 
pannor, cylindrar mm från dessa byggde SJ verkstad 
i Malmö 1889-1890 sex sadeltankloklittOc 
med axelanordning lB för lokaltrafik. 

Gasbelysning i personvagnarna hade man experimenterat 
med under hela 1880-talet, och den 
var nu så vanlig att det fanns behov av att fylla 
vagnarnas gasbehållare vid andra stationer än där 

Med panna och ram från 
övertaliga okopplade snälltågslok 
byggde verkstaden i 
Malmö några lokaltåg slok litt 
Oc. Här SJ385, ombyggt från 
SJ 61 lift A. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

gasverk fanns som i Malmö, Nässjö, Tomteboda 
etc. För att kunna fylla vagnar som inte var placerade 
vid sådana stationer byggdes 1890 de 
första gastankvagnarna litt Q4. Två underreden 
till plankvagnar litt Nl försågs med vardera två 
liggande, svetsade cisterner för 10 atö (bar). De 
följande åren byggdes ytterligare 15 sådana, och 
från 1897 lades en tredje cistern överst. Gasen 
var vid denna tid oljegas, alltså kolväten som 
erhölls genom termisk krackning av gasolja, ungefär 
motsvarande dieselolja. I motsats till acetylen 
kunde oljegasen komprimeras utan explosionsrisk. 

De gamla öppna kreatursvagnarna med höga 
sidor litt L hade blivit impopulära sedan tillräckligt 
många av de nya rymliga, täckta vagnarnalitt 
G 1 utrustats med grindar eller bommar för indelning 
i spiltor, och de blev nedsågade till vanliga 
låga lådvagnar litt Il. 

Långbanshyttans station var festligt smyckad med konungens namnchiffer när banan P ersberg-Vansbro 
invigdes. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Bergslagen och Dalarna 

Sedan socknarnas besparingsskogar i övre Dalarna 
fått tillstånd att sälja virke hade trafiken 
ökat alltmer på den 1884 öppnade Siljansbanan 

Gävle-Dala järnväg byggde på egen verkstad 
ett stort antal timmervagnar medfällbroms och 
banans egen buffertmodell. GDJ 882 överlevde 



till slutet av 1950-talet. Foto E Sundström. 

som mötte ångbåtarna i Insjöns Hamn. Flera 
andra banor planerade förlängningar mot Mora, 
och efter ingripande av landshövding Treffenberg 
hade två fått koncession och närmade sig nu 
målet. Gävle-Dalabanans förlängning kallades 
Falun-Rättvik-Mora järnväg och nådde 1889 
Sågmyra, 1890 Mora-Noret. Den hade ingen 
egen rullande materiel utan trafikerades med 
GDJ lok och vagnar, som 1890 kompletterades 
med tre boggi vagnar och ännu några gods tågslok 
av den klassiska longboilertypen, samt hundra 
timmervagnar byggda på egen verkstad. 

Mora-Vänerns järnväg, som var en förlängning 
norrut från Persberg av Östra Värmlands 
järnväg, nådde 1889 Oforsen. De smalspåriga 
sjöbanorna med spårvidd 693 mm blev överflödiga 
och överlevde bara som interna spår vid 
Lesjöfors bruk. Till Vansbro nådde MVJ 1890, 
och bygget fortsatte mot Mora. Vid Persberg 
byggdes en ny föreningsstation i stället för den 
gamla som låg nere vid gruvan. Till den nya 
banan levererades från Atlas 1889 fyra tvåaxliga 

personvagnar med lanternin och plattformar, och 
1890 kom åtta boggivagnar. Deras boggier hade 
sväng balk med linsfjädrar och individuella bladfjädrar 
över axelboxarna. En av dessa boggivagnar 
lånades ut till SJ för kontroll av om brobalkar 
eller andra hinder behövde rättas till innan SJ 
skulle kunna införa boggivagnar. Den försågs 
med en krans av plåttungor runt om sin mitt och 
gjorde en rundresa över alla SJ-linjer. 

Svartälvsbanan, som egentligen var en rest av 
ett gammalt projekt för en bana till Vansbro men 
hade blivit inskränkt till Kortfors-Grythyttan, 
öppnades 1889. Man hade bara pengar till en 
smalspårsbana, men med tanke på anslutningen 
till normalspår i bägge ändar gjorde man en 
kompromiss, normalspår med lika klena räls och 
sliprar som på smalspår. De mycket lätta loken 
från Nydqvist & Holm var de första på svenskt 
normalspår med axelanordning 1 C, och påminde 
i många detaljer om Striberg-Grängens smalspårslok 
två år tidigare. 

Frövi-Ludvika järnväg lade in en ny bro av 
järnbalkar i spåret till hamnen vid Hörks kanal, 
där malm från gruvor kring sjön Södra Hörken 
lastades. 

Nora-Karlskoga järnväg, som sedan priskriget 
med den smalspåriga parallellbanan Vikern-



Möckeln var över kunnat koncentrera sig på 
underhåll, bytte bron över Svartälven vid Kortfors 
från trä-till järnbalkar. WMJ som nu ägdes 
av NKJ fick expedition och väntsal inredda i ett 
hörn av det gamla stenmagasin som också var 
smalspårets lokstall. WMJ gamla vagnar var utslitna 
efter att ha gått som arbetsvagnar när smalspåret 
förlängdes från Striberg till Grängen. De 
som ännu var värda att tas reda på blev moderniserade 
och fick gamla gummifjädrar utbytta 
mot stålfjädrar. 

Nordmark-Klarälvens järnvägar som ledde 
Uddeholmsbolagets trafik till Filipstad byggde 
1889 en anslutning till Stjernfors sulfitfabrik, 
förstärkte 1890 bron över Åråsäl ven med stenpelare 
och förlängdes till Munkfors. Gods från 
Munkfors söderut kunde använda älven ned till 
Mons hamn intill Deje, dit Bergslagsbanan hade 
ett bispår. 

Klosters bruk, med anläggningar i Långshyttan, 
Stjärnsund och Edsken, hade länge klarat sig 
med ett nät av sjöbanor och pråmleder till Boms 
station på GDJ, men beslöt 1888-1889 att bygga 
en sammanhängande lokbana till stambanan vid 
B yvalla och den första delen, Långshyttan-Stjärnsund, 
blev klar 1890. 

Dala-Ockelbo järnväg hade under sin nya ägare 

Svartelfs järnväg fick två lok med extremt lågt axeltryck och en intressant variant av Joys slidstyrning. 
SIK-Foto. 

Mälardalen 

På den första treskeniga banan i Sverige, Ockelbo-
Wij,drog smalspårslokenävennormalspårsvagnar 
med hjälp av den hembyggda kopplingsvagnen 
DON] 79. Foto 1963 E Sundström. 

Kopparberg-Hofors redan 1888 förlängts för 
timmertrafik till Linghed. 1889 nåddes Wij bruk 
och 1890 Ockelbo, varigenom bolagets järnbruksrörelse 
äntligen låg längs en genomgående 
järnväg från gruvan i Vintjärn, hyttan i Jädraås, 
smedjorna i Jädraås och Brattfors, valsverket i 
Wij till omlastningen till SJ i Ockelbo. 

Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg beslöt 
sig 1889 för att köra persontrafiken med särskilda 
tåg i stället för som blandade tåg tillsammans 
med godsvagnar. För detta ändamål köptes fem 
nya tanklok från Munktells och blev åtta gamla 
engelsktillverkade personvagnar ombyggda till 
fyra boggivagnar. Åtminstone den första boggivagnen 



bibehöll vagnskorgarna oförändrade till 
en början, med fotsteg och plattform även på 
mitten. 

Köping-Hults järnväg byggde en järnvägsrestaurang 
i Ervalla och ny station i Hovsta norr 
om Örebro. 

Köping-Uttersbergs järnvägs lokstall och verkstad 
i Köpings hamn brann sommaren 1889. Första 
vintern klarade sig banan med provisoriska 
träskjul men 1890 uppfördes nya, gedigna byggnader. 

Uppsala-Länna järnväg satte i trafik en ångvagn, 
byggd 1888 av Ljunggrens, och lade ut en 
tredje skena i Uppsala hamnspår. 

Den första delen av Djursholmsbanan, Ösby-
Framnäsviken, öppnades 1890 som en smalspårig 
ångspårväg i den kontinentala betydelsen 

Den smalspåriga Djursholmsbanan var en av de få ångspårvägarna i Sverige. Loket var brunt med 
röda hjul, vagnarna bruna/ gräddgula. Loket var byggt med tak över hela pannan, men blev mycket 
tidigt ändrat till normal hytt. Rester av gamla överbyggnaden syns dock vid sotskåpet och hyttaket. 
Vagnarna var lägre än vanliga personvagnar. Foto Sveriges lärnvägsmuseum . 

• 

av bana i eller längs en körbana. Vagnarna var 
boggivagnar, för bekvämligheten vid påstigning 
från gatan något lägre än vanliga smalspårsvagnar 
och i två färger, gräddfärgade kring fönstren 
och chokladbruna nedanför. De två loken var 
chokladbruna och skulle enligt Nohabs ritningar 
byggas med tak och väggar kring pannan, men 
även tidiga foton visar en normal hytt så om det 
fanns en överbyggnad blev den kortlivad. Tågen 
anslöt i Ösby till Rimbobanans tåg, och redan 
efter två år övertog den senare Djursholms banan 
och körde Djursholmstågen ända in till Stockholm 
Ö. 

Lövstabanan 

En järnväg av helt ny typ var Spånga-Lövsta 
järnväg som öppnades i november 1889. Dess 
trafikuppgift var att transportera Stockholms 

Lövstabanan hade vagnar litt 
Gför latrinkärl i två våningar, 
som gick till pudrettfabriken 
i Riddersvik. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Hushållsavfall transporterades 



i öppna vagnar litt L till 
den kommunala svin/armen 
Särimner strax bortom pudrettfabriken, 
och tömdes för 
hand. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

sopor och latrintunnor ut till Riddersvik, där 
latrinen blandades med torvströ och såldes som 
"pudrett" till trädgårdsmästare i trakten, medan 
soporna sorterades av grisar som tillhörde den 
kommunala svinfarmen "Särimner" innan de 
placerades ut på tippen. Banan trafikerades med 
Västeråsbanans lok och personvagnar, men den 
hade egna vagnar med höga sidor och lossningsås 
för sopor och täckta tvåvåningsvagnar med 
skjutbara väggar för latrinkärlen. De sopvagnar 
som var försedda med broms hade ett öppet säte 
för bromsaren högst uppe på vagnsgaveln, ett 
säkerligen otrevligt ställe under varma och blåsiga 
dagar. 

De första åren gick personvagnarna sist i soptågen, 
vilket fick en klagande passagerare att 
skriva till "draskitchefen". 

Västerviksbanorna skaffade "snälltågslok" som tilläts gå 50 kmh, och skilde på gods-och persontåg. 
Blixten, Kometen, Snabb och Rapp hade utvändiga ramar och vevar på axeländarna, en ömtålig 
konstruktion, och blev inte gamla. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

Götaland 

Även på smalspårslinjen Norsholm-VästervikHultsfred 
beslöt man att skilja gods-och persontrafiken, 
och de deltagande banorna VästervikÅtvidaberg-
Bersbo (W ÅB) och HultsfredVästervik 
(HWJ) skaffade vardera två "snälltågslok", 
tanklok med axelanordning 1B som 
kunde köra 50 kmh jämfört med gods tågslokens 

30. De fick namnen Snabb, Rapp, Blixten och 
Kometen. Verkstaden, i Västervik, blev utvidgad. 

Mariestad-Kinnekulle järnväg öppnades i 
december 1889 med ett ånglok från Kristinehamns 
mekaniska verkstad och två personboggivagnar 
av modern typ med plattformar och lanternin, 
i besiktningsrapporten beskrivna som av 
"amerikansk typ". 

Dalslandsbanan skaffade ett litet tvåaxligt 
ånglok med namnet Lillegut för att dra anslutningståget 
från Eds station nedför den branta 
sicksackbanan till ångbåtsbryggan vid Stora Le 
och upp igen. Loket var av samma typ som tidigare 



hade levererats till Uppsala-Gävlebanan 
och Horndals bruk. 

Det smalspåriga 1067-nätet utvidagdes 1889 
genom öppnandet av Mellersta Blekinge järnväg 
Ronneby-Karlskrona och Halmstad-Bolmens 
järnväg. 

Karlshamn-Vislanda järnväg råkade ut för så 
många stenras från taket i tunneln vid Svängsta 
att man blev tvungen att låta en banvakt gå 
genom tunneln före varje tåg för att avlägsna 
stenar från spåret. 

Kosta glasbruk, som redan 1888 öppnat en 
egen järnväg med endast 600 mm spårv idd enligt 
Decauvillesystemet för sina egna godstransporter 
till Lessebo vid den normalspåriga Karlskrona-
Växjö järnväg, sökte och erhöll tillstånd 
att även öppna den för allmän person-och godstrafik, 
med förbehåll om åtskilliga förbättringar 
som dock inte hann genomföras förrän 1891. 

Malmö-Billesholms järnväg var först i Sverige 
med att använda impregnerade sliprar genom 
att man 1890 lade in syllar indränkta i kokande 

karbolineum. Dess grannbana LandskronaÄngelholm 
fick lägga om linjen intill Billesholm 
där ras i kolgruvan hade underminerat banan. 

Malmö-Limhamns järnväg öppnades 1889 för 
att förbinda Malmö med Limhamns cementfabrik, 
som redan hade smalspår i kalkbrottet. 
Persontrafiken på MLJ bestod utöver fabrikens 
personal av fiskarhustrur som sålde sin fisk i 
Malmö. För persontrafiken skaffade MLJ en 
boggivagn med boggier av dansk Rowan-typ, 
inredd med en tredjeklassavdelning med träbänkar 
och en fjärdeklass med enbart ståplatser 
för dammiga cementarbetare eller fiskförsäljare 
med fisklådor, enligt tysk tradition. På den nästan 
horisontella banan längs stranden behövdes bara 
ett litet okopplat ånglok. Både loket och den 
första vagnen finns ännu bevarade i Malmö. 

Längst i söder beslötBörringe-Östratorps järnväg 
att en ångvagn var tillräckligt och byggde om 
den andra boggiångvagnen av Rowantyp till en 
vanlig personboggivagn och ett litet tvåaxligt 
växellok för användning vid sockerbruket i Jordberga. 

Kosta järnväg öppnades med äkta franska Decauvillelok och fick snart därefter ett lok licensbyggt av 
Munktells efter franska ritningar, det nuvarande musei/oket A Mallet. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 



Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1988 

1988 har varit ett mycket intressant år för den 
som är intresserad av svensk järnvägshistoria. 
Inte mindre än sex banor -Borås-Herrljunga, 
Dala-Ockelbo-Norrsundet, Kosta, Malmbanan, 
Malmö-Genarp och Nynäsbanan-blev skildrade 
i monografier, och därutöver kom mycket 
annat i separat form, antologier och tidskrifter. 

Det ska genast sägas att min självpåtagna 
uppgift att göra en någotsånär heltäckande "spårbibliografi" 
för 1988 blev mej övermäktig. Dels 
fick jag i princip utesluta allt om aktuella förhållanden 
eller framtiden -trots att även detta snart 
blir historia. Inte heller spårvagnar kunde komma 
med. Dels tror jag mej, trots olika sökmetoder, 
ha missat alltför mycket. Ett skäl är att 
många publikationer som är daterade ett visst år 
utkommer långt in på nästa, och därtill är de 
offentliga biblioteken ofta långsamma i förvärv 
och katalogisering (inte minst gäller det den vildvuxna 
floran av hobby-och hembygdslitteratur). 

Så resultatet har blivit något betydligt blygsammare. 
Men det kan ändå ge en överblick av 
vad som skrivs i ämnet svensk järn vägshistoria 
under ett år, och hur det fördelas på olika delområden. 
Och kvar står ambitionen att till ett 
annat år kunna göra något utförligare och bättre. 
Fördenskull är jag mycket tacksam för synpunkter. 
Jag nås på Östervångsvägen 32,223 60 Lund, 
046-135899. 

Ordningsföljden är som synes alfabetisk. "1-2" 
anger dubbelnummer medan "1&2" står för två 
olika nummer. Inom hakparentes står en närmare 
specifikation och/eller subjektiv kommentar. Siffrorna 
sist är ett försök till kodning enligt SJKs 
(reviderade) lista. 

Dagstidningar har inte undersökts. Dessutom 
finns en kvantitativ gränsdragning: artiklar som 
är kortare än två sidor har i regel utelämnats. 

Andersson, Arne, "Malmös första lokförare", 
Dragkroken 2. 3 s. [Om Axel Lindeberg, den 
förste som körde på Södra stambanan efter de 
engelska instruktionsförarna.] 541 

Andersson, Helge, "Malmö-Genarp-Ystads 
järnväg. Ett ofullbordat projekt", Elbogen. 8 s, 



4 foton, karta. [Inte särskilt angeläget, K-G 
Alvfors och Yngve Holmgren har nyligen 
behandlat ämnet utförligare.] 112 

Andersson, Knut, "Järnvägsverkstaden i Nora", 
Förstlingen l. 7 s, 4 foton. 19 

Andersson, Lena, "Staten, malmbanan och 
malmbolagen. Kampen om de norrbottniska 
resurserna under 100 år", i Malmbanan 100 år 
1888-1988, Norrbottens hembygdsförbund & 
Norrbottens museum. 38 s, 5 foton, diagram. 
[Bl a om den skiftande prissättningen på 
malmfrakter och dess samband med SJs och 
gruvbolagens ekonomi.] 60 

BLHJ-boken: egna rättelser och kommentarer 
[tillBLHJ-Lunds stads järnvägar 1901-1939, 
Gamla Lund & Stenvalls 1987], 8 s, 9 foton. 
112 

Bremberg,Jinger, "Stationshusen", iMalmbanan 
100 år 1888-1988, a a. 20 s, 11 foton, ritning ar. 
[Klassificering av stationshusen i sex typer, 
periodisering mm.] 32 

Broegård, Arne, Karta över Sveriges järnvägar. 
Ca 65x110 cm, huvudkarta 1:100 000, norra 
Sverige 1:200000, bantäta regioner i skiftande 
större skalor. [Dekorativ och nyttig, viss inkonsekvens 
i redovisningen av godsbanor.] 
11 

Dellenbanan, världens nordligaste järnväg, 

Dellenbanans Vänner. 67 s. [Anspråkslös 100

års historik med utförliga citat ur gamla texter.] 
111 

Duner, Mårten, TR 1938-1988. Resandeservice 
i50 år. 63 s, 2 sp. [Många bra bilder, kortfattad 
text. Nyttig tabell över TRs stationära restauranger.] 
221, 59 

Duner, & Mårten & Staffan Sävenfjord, "Den 
svenska restaurangvagnen 90 år, 1 ",Järnvägar! 
1 & 2. 4 s, 4 foton. [Resume av ovanstående.] 
221,59 

·Elgh, Leif (under medverkan av Stig Lundin), 
Falkenbergs järnväg -Pyttebanan, Stenvalls. 
216 s, 2 sp. [Allsidig, synnerligen välgjord 
bok.] 112 



Elgh, Leif, "Livet i Långås", TÅG 4. 4 s, 3 foton. 
[Kommenterad korrespondens mellan Långås 
station och trafikinspektören 1918-1946.] 32, 
40 

Fast; Jon, "NKJ resgodsvagnar litt F", Allt om 
hobby 1. 2 s, 3 foton, ritningar. [Kort text.] 222 
Fast, Jon, "Nora-Karlskoga järnvägars vagnar 
litt I", Allt om hobby 6. 3 s, 6 foton. [Noggrann 

· : . ·beskrivning.] 223 
Fjeld, Ulf, "En blick på BLJ, 4", ÖSJ-bladet 1. 4 
s, 3 foton. [Minnen från resa 1960.] 112 
Forss, Erik, Svenska motorvagnsfordon i 
Dan_ mark, SMok. 80 s. [Ett ämne i utkanten av 
· · bibliografins · område. Men boken är heltäckande 
och vederhäftig.] 216 
Forsberg, Bernt, "OKB under elektrifieringstider(, 
Skenbladet 1-2. 3 s, foto. 34 
Forsberg, Bernt & Olle Palm, "UGJ stortankar Sveriges 
största tanklokomotiv", Spår. 7 s, 6 
foton, ritning. [Tillkomst, förändringar, trafikuppgifter.] 
211 

Grönqvist, Klas, "In memoriam ... Blickan", 
TÅG 8. 1 s, 1 foto. [Om en kortlivad "station" 
vid Flemingsberg.] 35 

Haardiek, Clemens,Lapplandspfeil undErzbahn. 
Mit dem Zug nach Narvik -ein Reisebericht, 
Nordis. 32 s. [Mest reportage men med vissa 
historiska uppgifter.] 06 

Hammar, Bengt, "1963 -ett trafikår i Sverige", 
TÅG 1: 6 s, 10 foton. [Fortsättning av serie. 
Strödda notiser, personliga minnen, 

om spårtrafik och trafikhobby.] 11, 15 
Hammar, Bengt, "1964 -ett trafikår i Sverige", 
TÅG 6-7. 6 s, 5 foton. [Dito.] 11, 15 
Hammar, Bengt, "1966 -ett trafikår i Sverige", 
TÅG 9. 5 s, 5 foton. [Dito.] 11, 15 
Hammar, Bengt, "1969 -ett trafikår i Sverige", 

TÅG 2. 5 s, 5 foton, ritning. [Dito.] 11, 15 

Hedborg, Gunnar, "Malmbanan från dröm till 
verklighet", i Malmbanan 100 år 1888-1988, 
a a. 6 s, teckning. [Förord med historisk resume.] 
11 

Herbst, Sune, "Min ånglokstid i Vännäs", TÅG 

5. 5 s, 5 foton. [Detaljrikt och livfullt: "Alla 
eldare i Vännäs hade svedda ögonbryn."] 211, 
54 



Holmgren, Yngve, "Tendersnöplogarna, ett 
typiskt inslag i Skånejärnvägarnas snöberedskap", 
ÖSJ-bladet 1, 2 & 3. 12 s, 10 foton, 
ritning. [Den slutgiltiga redogörelsen i ämnet?] 
224 

Holmgren, Yngve, "Västkustbanan l00år", ÖSJbladet 
3. 4 s, 4 foton. [Reviderad artikel från 
Signalen 1968.] 11 

Holmgren, Yngve, "Öxnered. En märklig 
mötespunkt för två järnvägar", ÖSJ-bladet 1. 4 
s, 3 foton. [Kort, men intressanta detaljer.] 32 

Jansson, Anders, "Kronprinsvagnen vid Ågs 
bruk",Järnvägar! 3. 3 s, ffoton. [Avlivar bl a 
myten att någon kronprins skulle ha åkt i denna 
personkupe.] 221 

Johansson, Sven G H, "På HNJ verkstad i 
Halmstad på 1930-talet", Spår. 21 s, 12 foton. 
[Värdefull, noggrann skildring av arbetsorganisation 
och rutiner.] 29 

Järnvägen i Mariefred. Norra Södermanlands 
Järnväg-Statens Järnvägar-Östra Söderman 
lands Järnväg, ÖSIJ. 36 s. [Prydlig historik 
om banan och stationen under de tre 
epokerna med fina ritningar av stationshuset.] 
112, 32 

Landgren, Kenneth, Göte Johansson & Bengt 
Hammar,Nynäsbanan, SJK. 175 s, 3 sp. [Följer 
"normaldispositionen" för monografier över 
(f d) privatbanor, men nästan ett överflöd av 
foton och andra illustrationer. Bra kapitel om 
bolagets sidoaktiviteter.] 112 

Larsson, Bruna, "Snöminnen från TrelleborgRydsgård", 
ÖSJ-bladet 1. 5 foton. [Från vin tem 
1947 som eldare.] 211 

Larsson, Hanna C, "Minnen från Kortfors station", 
Förstlingen 4. 3 s, foto. [En kvinna som skriver 
om järnväg!] 32 

Larsson, Lars-Henrik, "Lokaltågs vagnar typ B6", 
TÅG 10. 4 s, 4 foton. [Uppföljning av artikel i 
TÅG 1974.] 221 

Lennakatten. Specialnummer av Roslagsexpres 
sen. [Innehåller 6 s historik om ULJ och 
dess stationer samt ca 10 s om rullande ma
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112, 15 

Lind, Lars Olof, "Brintbodarne-Malung, en ödemarks 
bana", TÅG 6-7. 7 s, 9 foton, karta. [Allsidig 
studie.] 112 

Lundin, Stig & Anders Jansson, "VGJ motorlok 
nr 51", Jernvägsnytt 2-3 . 7 s, 5 foton, ritning. 
213 

Monö, Rune, Njutningen av att åka tåg, 
Carls sons. 200 s. [Ca hälften om Sverige. Bl a 
läckra teckningar av klassiska inredningsdetal 
jer.] 10 

Ni ved, Ole & Malte Ljunggren, "Kalmar-Berga 
järnväg", 3-6, Ångkvasten 1, 2, 3 & 4, totalt 33 
s, 15 foton, många spårplaner och materielritningar. 
[Del 1-2 kom 1987. Sammantaget en 
bra, om än inte definitiv, historik över KBJ som 
man gärna skulle se i samlad form.] 112 

Olsson, Anders, "Lunds mekaniska verkstad", 
ÖSJ-bladet 2. 4 s, 4 foton. [Om verkstadens 
järnvägsanknutnaverksamhet.] 08 

Olson, Dan, "I huv/et på en tågklarerare", TÅG 
6-7. 8 s, 6 foton. [Minnen från trafiktjänst i 
Dalarna och södra Norrland 1951-1988.] 40 

Persson, E Bertil, "Malmfältens transportfråga 
och malm banans tillkomst", i M almbanan 100 
år 1888-1988, aa. 80 s, 14foton, diagram. [Utförligt 
om tillkomsten, suveränt om malmbanesystemet 
som teknisk helhet men alltför 
kor fattat för att vara den slutgiltiga beskrivningen.] 
40, 59 
Persson, Harald, Minnesbilder från ett banarbetarliv, 
utgav JHFs tidning Linjen. Urval, 
ordförklaringar och kommentarer av Roland 
Andersson. [Fina teckningar från arbetslivet i 
förening med enkla, rättframma dikter.] 02, 37 
Petersson, Lennart, "Biltransportvagnar tillverkade 
vid ASJ i Arlöv", TÅG l. 2 s, 2 foton. 
223 
Pettersson, Uno, "Enhässleholmarei HO .. .",Allt 
om hobby 8. 3 s, 5 foton, ritning. [Utförligt och 
bra om HHJ 53 "Blå geten" och persontrafiken 
Hyllinge-Bjuv-Billesholm.] 216 
Prahl, Egon, "En resa på Malmö-Simrishamnsjämvägen", 
Byahornet 3. 11 s, 2 foton. [Fiktiv 
resa 1908, inte särskilt kunnigt om järnväg.] 
112 

Ranby, Henrik,Bebyggelsen vidHöganäs-Mölle 
järnväg-historia och bevarande, Institutionen 
för konservators-och bebyggelseantikvarisk 



utbildning, Göteborgs universitet. 136 s. [Bred 
allmän historik kring banan som inledning och 
ram till den utförliga utredningen om dess 
husbyggnader -främst men inte bara stationshusen.] 
112, 32 

Ranby, Henrik, "Höganäs-Mölle Järnväg olönsam 
badbana med intressant arkitektur", 
Spår. 16 s, 8 foton, husritningar, kartor, spårplaner. 
[Sammanfattning av ovanstående 
arbete med koncentration på banans allmänna 
historia.] 112, 32 

SJ Notvikens verkstäder 75 år. 40 s. [Rapsodisk 
historik av typ "bokfilm", utgiven av verkstaden.] 
19 

Sten, Rolf, Från inlandet till kusten. En historik 
om Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg 
1876-1970, JTJ. 188 s, 3 sp. [En på flera sätt 
"stor" historik som hade vunnit på stramare 
textbehandling och typografi.] 112 

Sundberg, Bengt, "Göteborg-Hallands järnväg", 
Vår bygd, 5 s, 2 foton. [Rätt allmänt och 
rapsodiskt.] 112 
Sundberg, Bengt, "Mellersta Hallands järnväg", 
Hallandsbygd, 8 s, 3 foton. [Dito.] 112 

Sundström, Erik, "Kinesvagnarnalittlbr/Eamo", 
Järnvägar! 4-5. 3 s, 3 foton, ritning. [Landets 
ledande godsvagnskännare fortsätter sin långa 
redovisning. Se även artiklar nedan.] 223 

Sundström, Erik, "Omställbara bottentömningsvagnar", 
TÅG 4. 4 s, 8 foton, ritningar. 223 
Sundström, Erik, "Vad hände vid Sveriges 
järnvägar år 1887-1888?", Spår. 4 foton. 
[Fortsättning av krönika som inleddes 1987. 
Mycket information på litet utrymme.] 11 

Erik Sundström, "Vägar och transporter", i AnnCharlotte 
Backlund (red), Boken om Bergslagen 
-resor i en levande historia, Rubicon. 7 
s, varav 3 om järnvägar. 03 
Sundström, Erik, "Västkustbanans och andra tidiga 
personboggivagnar'', Spår. 10 s, 10 foton, 
ritningar. 221 
Svensson, Jan-Olov, Slutet på en smalspårig 
epok. Järnvägen Vadstena-Ödeshög under SJtiden 
åren 1950-58, VÖFJ, 61 s. [Utmärkt 
redogörelse för ett begränsat trafikskede.] 111 
Svensson, Sören, "SJ elmotorvagnar X9", ÖSJbladet 
2 & 3. 14 s, 12 foton, ritningar. [I synnerhet 
om trafikuppgifterna.] 216 
Svensson, Torgny, "Malmvagnshistoria", Spår. 
9 s, 11 foton. [Delvis samma ämne som behandlas 



av E Bertil Persson men fördjupning 
om relationerna mellan SJ och LKAB.] 223 
Sörlin, Sverker, "Järnvägen som kulturbärare", i 

Malmbanan 100 år 1888-1988. 82 s, 30 foton. 
[Bygger på metodiken och inriktningen i Sörlins 
stora studie "Framtidslandet": malmbanan 
mot bakgrund av "Norrlands integrering med 
Sverige", sambandet med tidens nationella och 
naturromatiska föreställningar, rallarna som 
kulturförmedlare och de snabbt växande folkrörelserna 
i malmbanans spår mm.] 10 

Thoursie, Börje, "Dromopetarder -hastighetskontroll 
före ATC", Spår. 5 s, foto, ritningar. 
[Humoristiskt om bisarr apparat.] 35 

Thulin, Bertil, Borås-Herrljunga järnväg 
1863-1988, SIK. 223 s, 2 sp. [Vacker och 
välskriven bok med föredömliga tabellbilagor.] 

112 

Tvärbanan Ljusdal-Hudiksvall. Dokumentation 
av Fotosektionen, SJ Fritid. 47 s, 60 foton. 
[ Kort historisk beskrivning med stark slagsida 

för ett par epoker.] 111 

Ullman, Georg, Bengt Ullman ochFrykstabanan, 
utgav Ullmanska släktföreningen. 40 s. [Biografisk 
skildring av BU som var förvaltare på 
banan från 1858 till nedläggningen.] 04 

Unver, Bengt, "Ljuständare på tågen", Tåg och 
Spår l. 1 s, teckning. [Trots knappheten en 
intressant text om en udda funktion.] 41, 54 

Walldow, Thomas, "Dingtuna station -en 
historik", TÅG 10. 5 s, 9 foton. [Välgjort om typisk 
svensk småstation.] 32 

Welander, Lennart, Kosta Järnväg. Linjen 
Lessebo-Kosta-Målerås, Hummels Jernvägsbyrå 
och Kostasystemet, ÖSIJ. 147 s. [Sjätte 
"kapitlet" i vad jag ser som Sveriges hittills 
bästa järnvägshistoriska arbete.] 111 

Åstedt, Björn, Malmö-Genarps järnväg 18941948, 
Stenvalls. 135 s, 2 sp. ["Normaldisponerad" 
och välavvägd.] 111 

Lars Olov Karlsson 

Sveriges Jämvägsmuseum under 1988 



Att vara järnvägsmuseichef är det roligaste jobb 
jag någonsin har haft, och då har jag ändå haft 
förmånen att få arbeta såväl som journalist, 125årsjubileumsgeneral, 
tidsstudieman och kassör. 
Men jag har aldrig haft ett jobb där skillnaden 
varit så stor mellan jag velat göra och vad jag har 
kunnat göra. Trots toppenmedarbetare och förstående 
chefer har resurserna inte alls räckt till att 
genomföra allt det som borde göras. Föregående 
års satsning på att öka besökarantalet fick i viss 
mån stå tillbaka för annat, och det gav genast 
utslag på besökandestatistiken. Museet kunde 
under 1988 bara inräkna 28 848 besökare, jämfört 
med 30 77 6 år 1987 och 31 739 1986. Men vi 
ska inte hänga läpp för det. Det har trots allt skett 
mycket under 1988, som ni ser av den kommande 
redogörelsen. 

I och med Stig Larssons tillträde som generaldirektör 
kom den redan tidigare väckta frågan om 
museets framtid åter upp till diskussion. Stig 
Larsson fick redan på ett tidigt stadium klart för 
sig vilken tillgång Sveriges Järnvägsmuseum är, 
och han har sedan verkligen intresserat sig för 
museet. Vad det leder till är ännu för tidigt att 
säga, men flera nya djärva ideer har vädrats. 
Tveklöst är det positivt med detta intresse, även 
om under 1988 många mer eller mindre sanna 
rykten om planerade flyttningar och annat gjorde 
verksamheten svår att styra. När detta läses vet vi 
kanske mer. 

Personal 

Som tidigare år har museet under 1988 haft fyra 
fast tillsatta tjänster. Förutom författaren till dessa 
rader som museichef har Kjell Paten, Olle Andersson 
och Robert Herpai varit det gäng som 
fått museet att fungera. 

Men fungera skulle det heller inte göra om vi 
inte haft våra helgflickor, Eva och Eeva, vår sommarfågel 
sen flera år, Anna, och en hel del andra 
tillfälliga hjälpare. 

Lokalerna har på sedvanligt sätt vårdats av 
Gun Melin och vi hade under delar av året hjälp 
av Bo Hillman och Hans-Åke Nordahl med lite 
av varje. 

Frivilliga medhjälpare har som vanligt gjort 
stora insatser, ingen nämnd och ingen glömd. 

Slutligen hade vi under en stor del av året, från 
mars till oktober, förmånen att ha två tjänster 
tillfälligt besatta för att göra en inventering av 
alla våra föremål. Tjänsterna betalades av länsarbetsnämnden 



och längst i tjänst var Jan Nilsson 
och Sven Nylund. De började med att inventera, 
registrera och fotografera alla föremål som f n 
finns utställda i museet. Men, nu återstår jättearbetet 
att gå igenom alla de föremål som finns i 
förråden, sen alla fotografier, biljetter, trycksaker 
osv ... Förhoppningsvis kan vi få mer pengar 
från länsarbetsnämnden. Det behövs minst en 
fyra till sex manår till innan vi vet vad vi har i 
museet. Detta är bara ett exempel på avståndet 
mellan vad vi vill och vad vi kan. 

Utställningar 

Trots resursbristen har Sveriges Järnvägsmuseum 
under året haft två specialutställningar. 

Den första var den årliga modelltågsutställningen 
som nu hölls från den 26 mars till den 10 
april. Den omfattade en mängd egna och inlånade 
modeller av olika slag. Nytt för året, men 
säkert inte för sista gången, var den hopkoppling 
av olika byggares moduler (en liten bit modelljärnväg) 
enligt den sk Västeråsmodellen. Denna 
gång var det sju moduler som framgångsrikt 

Smalspårsfrämjandet på 
Järnvägsmuseum i maj 1988. 
Alla foton L O Karlsson. 

kopplades samman, och en viss trafik kunde ske. 
Jörgen Edgar visade ett urval av sina hembyggda 
modeller i skala 1: 160, denna gång alla idag 
förekommande loktyper på SJ, NSB och DSB. 
Många andra hembyggda modeller visades, liksom 
Gävle Modelljärnvägsklubbs bana i källaren. 
Utställningen besöktes av ett par tusen personer. 

Den andra utställningen öppnades i augusti, 
och det var tänkt att den skulle pågå ett par 
månader. Av olika skäl blev det dock hela året. 
Det var en utställning med järnvägskonst, till 
största delen med anknytning till Nora Bergslags 
järnväg eller "Alfred Nobels järnväg" som utställningens 
initiativtagare, Sven Sannesson, 

Till firandet i Nora var det 
tänkt att ett extratåg från 
Gävle skulle gå med loken 
PrinsAugustochCc404samt 
fyra 1800-talsvagnar. Tyvärr 
fick Prins August bryta i Storvik 
och linka hem med hett lager. 
Cc-loketfullgjorde dock 
den långa turen med glnas. 



Här på återvägen i Frövi den 
21 augusti. 

gärna vill kalla den. Utställningen bestod av 
tavlor av Ulf Wahlberg och Sixten Haage samt 
två modeller ( eller skulpturer som konstförståsigpåarna 
säger) föreställande stationshusen i 
Nora och Nyåker förfärdigade av Anders Åberg. 
Öppnandet av utställningen sammanföll med 
utgivandet av två järnvägsfrimärken, båda med 
motiv av Ulf Wahlberg. Originalet till ett av frimärkena 
visades på museet. 

Prinsresa med förhinder 

En av årets höjdpunkter för den järnvägsintresserade 
var det tioårsjubileum av Nora Bergslags 
Veteranjärnväg som hölls i Nora den 13-14 

augusti . Sveriges Jämvägsmuseum genomförde 
en unik resa dit i 1870-talsvagnar (KHJ 35 från 
1854,FLJ 1 från 1877,NBJ22från 1876ochFLJ 
45 som bromsvagn) dragna av Prins August från 
1856 och Cc 404 från 1892. Resan gick från 
Gävle till Avesta-Krylbo den 12 augusti och 
dagen därpå till Nora. Åter gick tåget på en enda 
dag, den 21 augusti. Tåget var upplåtet för resande 
hela sträckan, men till ganska höga priser 
vilket kanske retade en del. Men det var ju en 
verkligt unik resa, som inte kommer att upprepas. 
På grund av ganska dålig och framför allt sen 
marknadsföring var det glest med resenärer, men 
det hela gick runt ekonomiskt och jag tror ingen 
var missnöjd med resorna, som gick perfekt med 
ett undantag. 

Det var loket Prins August som gjorde sin 
första längre tur efter vinterns stagbultsbyte och 
pumprevision. En kortare provkörning till Valbo 
slutade med att prinsen var i gott skick. Men 
tyvärr gick ett tenderlager varmt redan mellan 
Sandviken och Storvik. Istället för att riskera 
något kopplades prinsen bort och Cc 404 fick dra 
tåget ensamt vidare. Prins August fick långsamt 
linka hem till Gävle under ständig kylning av det 
trilskande lagret. Hemresan gick bra, men efter 
ett par korta körningar på museiområdet under 
sommaren fick lagren plockas ned, gjutas om och 
skavas in under vintern 1988/89. 

Nytillskott 

Mycket stort och smått har i vanlig ordning tillförts 
museets samlingar under året. Vi ska här 

Världens 



snabbaste 
körklara museivagn? 
SJ 
R3 4409 på 
Järnvägsmuseum 
den 
6 juli. 

bara nämna några av dem. Vackrast av årets tillskott 
är kanske den restaurangvagn, R3 4409, 
som AB Trafikrestauranger högtidligen överlämnade 
vid sitt femtioårsfirande den 21 november. 
Vagnen gick till helt nyligen bl a i City Express, 
och det är i detta skick den kommer att bevaras. 
Vid upprustningen i Malmö målades den 
och försågs med nyreviderade boggier som gjorde 
att den nu har högsta tillåten hastighet 160 
kmh. Den torde vara en av världens snabbaste 
körklara museivagnar ... 

Inte lika vacker, men minst lika intressant, är 
den motorvagn som räddats åt eftervärlden efter 
femtio år som uthus i de småländska skogarna. 
Den kommer ursprungligen från Östra Centralbanan, 
ÖCJ (med linje Linköping-Hultsfred och 

Korgen till Östra Centralbanans motorvagn 25 
räddades från den småländska skogen, och ses 
här upplastad på en öppen godsvagn i Linköping. 
Mycket arbete återstår. 

Bjärka Säby-Åtvidaberg) där den var "bilvagn 
25". Det var en för sin tid avancerad motorvagn 
byggd i nitad stålkonstruktion av tyska Wumag 
1925. I slutet av 1930-talet, när SJ övertagitÖCJ, 
drogs vagnen till Vislanda och skrotades. Men 
inte värre än att hela korgen, inklusive ramen, 
såldes som uthus. En järnvägsvän från Linköping 
gav oss tipset, och med lokal hjälp av bl a Ulf 
Fjeld i Alvesta lyckades det oss att först köpa 
korgen (Ulf skötte förhandlingar och affär, och vi 
förstår ännu inte riktigt hur en ny motorsåg kom 
in i köpet, men huvudsaken var att det fungerade 
... ), organiserade transporten ut ur skogen 
(med kranar och traktorer) och ombesörjde lastningen 
på en slopad O-vagn. Korgen står nu i 
Linköping där några entusiaster ser till den och 
även har påbörjat upprustningen. Men än saknas 
det mycket (motor, växellåda och kylare av märket 
Biissing, inredning m m) innan den kan visas 
upp. 

Mindre i formatet är två nya dressiner. Den 
ena är en typisk Bergdressin av öppen modell 
med framskärm. Vår dressin har ett förflutet 
inom försvaret, troligen hos en järnvägsbyggarbataljon. 



Museet köpte dressinen viaFFV i Sundsvall 
med hjälp från Ostkustbanans Vänner. Den 
andra dressinen är av cykelmodell, men en mer 
ovanlig sådan, ens k befälsdressin. Den har stora 
hjul och är högerkörd ( dvs dressinören sitter över 

EnBergdressin tillfördes museets 
samlingar under sommaren. 
Den kommerfrånförsvaret 
och harantagligen tillhört 
utrustningen i en järnvägsbyggarbataljon. 

den högra rälen i färdriktningen) i motsats till de 
flesta andra dressiner som är vänsterkörda. Dressinen 
är en gåva av förre maskinchefen vid TGOJ 
Gunde Lanzingh, vars far använde dressinen på 
Bergslagernas järnväg fram till 1948. Denna 
dressin har under årets sista månader varit utlånad 
till Nynäshamns Järn vägsmuseum, som också 
målat upp den och visat den på sin utställning 
över Stockholm-Nynäs järnväg. 

Två nya lok har också tillförts museets samlingar 
men inget av dem har kommit till Gävle än. 
Det ena är dieselloket T41 204 (Nohab 1956), ett 
av de första stora dieselloken för linjetjänst på SJ. 
Det finns tills vidare vid SJ-skolan i Ängelholm, 
där motorn används som övningsobjekt i undervisningen 
av lokreparatörer. Loket kommer inte 
att ändras eller fara illa, utan ska senare i fullgott 
skick (ja troligen i bättre skick än när det ställdes 
av) överlämnas till museet. Det andra loket är Hg 
756, tillverkat av AseaochNohab 1948 för Södra 
Dalarnes järnväg. Hg-loket står tills vidare uppställt 
i Falun. 

Under året har också ett antal godsvagnar 
överförts till Sveriges Järnvägsmuseum. Det rör 
sig om G-och O-vagnar som tills vidare kommer 
att användas som förråd i Gävle och Falun. Senare 
kommer några av dessa vagnar att renoveras 
som museifordon, medan andra kan komma att 
skrotas eller säljas. 

På årets Järnvägsmuseidagar 
framträdde Spårhunden 
med Elfkarleö som podium. 

Händelser och annat 

Året började stillsamt på alla fronter. Vid SJ s 
stora omorganisation den 1 april fick Sveriges 
Järnvägsmuseum en ny hemvist. Från att tidigare 
ha hört till "extern information och PR" på lnformationsavdelningen 
kom museet nu att hamna 



under avdelningen "administration" på "Allmän 
service". Denna tillhörighet kan tyckas märklig, 
men till samma avdelning hör också SJ s bibliotek 
och arkiv. Chef för avdelningen är Per Restadh, 
som på intet sätt är främmande för museets verksamhet 
då han sedan 1985 varit SJs representant 
i Järnvägsmusei Vänners styrelse. 

Redan den 22 april besökte generaldirektör 
Stig Larsson museet för första gången. Han fick 
då en snabb presentation av museets problem och 
planer, och har sedan aktivt tagit del i diskussionen 
om museets framtida utveckling. Var denna 
diskussion slutar vet vi inte idag. 

Den 16-17 april var museets personal på besök 
i Danmark. Det var i första hand för att ta del i 
nyöppnandet av det utvidgade danska järnvägsmuseet 
i Odense, men också för att träffa nordiska 
kollegor. 

Den 11 maj hade P3 ett långt inslag om Sveriges 
Järnvägsmuseum av en glad och entusiastisk 
reporter, Esko Wiklund. 

I samband med malmbanans hundraårsfirande 
hade SJs malmbanedivision fått låna tre ånglok 
från museet. Det var Ma 779, N 576 och R 
976, alla en gång aktiva malmbanetyper. Tanken 
var att man i Luleå skulle försöka få fart på alla 
tre loken inför sommarens parader. Det lyckades 
med R och i någon mån med N, medan Ma-loket 
fick lämnas kallt. Till jubileet lånade man även 
elloken Pa 27 och Ra 846, som med några vagnar 
för egen maskin kördes från Gävle till Luleå. I 
augusti kom så hela konvojen med lok och vag:. 
nar åter till Gävle efter en lång och strapatsrik 
resa. Tyvärr hade speciellt R-loket tagit skada, 
främst i lagren, varför det genast fick tas omhand 
för reparation. Skadorna var så stora att det inte 
kunde användas för museidagarna i oktober som 
först var tänkt. Men till 1989 ska det komma igen 
med nygjutna lager och omsedd panna. Från 
jubileet på malmbanan gjordes för övrigt en 
mycket fin TV-film där bl a R-loket deltar. 

Under sommaren hölls bostadsmässan Bo88 i · 
Gävle, och Sveriges Järnvägsmuseum var under 
en del av mässan representerad med en egen 
monter och skärmutställning. Museet förekom 
även i en allmän datorstyrd turistinformation om 
Gävleborg med massor av TV-monitorer och 
bandinspelade meddelanden. När jag besökte 
mässan hade det hela hakat upp sig, så vilken 
information man än beställde på knapparna så 
kom det en bild från Sveriges Järnvägsmuseum 
upp i monitorerna. En effektiv om än oavsiktlig 



marknadsföring som den tillkallade dataoperatören 
dock snabbt avbröt. 

I juli lånades museets lokomotor Z3 284 ut till 
Ostkustbanans Vänner i Sundsvall som snabbt 
satte den i brukbart skick. Den har sedan använts 
i klubbens växlingstjänst. Med tiden ska lokomotorn 
komma tillbaka till museet. 

En annan klubb som lånat fordon från museet 
är Nynäshamns Järnvägsmuseum som fick låna 
ångloket BJ H3 84 mot att de rustade upp det till 
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TyskajärnvägsvännerfrånLubeckbesökte museet i egetdubbeldäckartåg den23 augusti. Tågetdrogs 
till Gävle från Stockholm av Ra-lok och togs ned till museet med Öd-lok. Vidarefärden från Gävle till 
Falun skedde efter Dm! 

körbart skick. Efter många timmars hårt arbete 
lyckades man få loket igång, och sedan körde det 
utan problem för egen maskin till Nynäshamn. 
Där användes det, lätt förklätt till StockholmNynäs 
järnvägs lok nr 1 (som var 84ans systerlok) 
under några jubileumsresor. Av praktiska 
skäl har loket sedan blivit kvar i Nynäshamn över 
vintern och kommer nog inte tillbaka till Gävle 
förrän sommaren 1990 (på grund av platsbrist i 
stallarna i Gävle). 

Våra dieselmotorvagnar gjorde också några 
utflykter, förutom att de användes i körningarna 
mellan museet och Gävle central. En gång gick 
en motorvagn mellan Dannemora och Gimo, en 
annan gång på banan mellan Bollnäs och Edsbyn. 

I augusti fick vi reda på att de sista resterna av 
Gävles spårvägar skulle tas bort. Det var några 
spårspann som knappt synliga låg kvar på Söder 
i Gävle. Gatukontoret skänkte välvilligt spåren 
till museet mot att vi bekostade transporten. Nu 
ligger spårspannen påmuseiområdet. Vi vet ännu 
inte vad vi ska göra med dem, men på något sätt 
ska de väl kunna komma till användning. 

Den 25 augusti kom ett märkligt tåg till Gävle. 
Det var Ltibecker Verkehrsfreunde som kom i en 
egen dubbeldäckarvagn. Vagnen hade från Stockholm 
dragits av Kulturtågets ordinarie lok, Ra 
993, och växlades från Gävle central till museet 



av batteriloket Öc 395. Efter museibesök gick 
färden först med radiostyrt växellok från Ageve 
till Gävle central och sedan vidare mot Falun 
efter ett mäktigt Dm-lok. 

Några dagar senare, den 31 augusti, var museet 
åter värd för ett gäng utländska entusiaster. 
Denna gång var det den europeiska modelljärnvägsunionen, 
Morop, som under sin veckolånga 
kongress iStockholm gjorde en utflykt till Gävle. 
Dagen till ära var såväl Prins August som Elfkarleö 
uppeldade och tuffade snällt för de utländska 
gästerna. Besöket i Gävle upplevdes av många 
deltagare som kongressens höjdpunkt. 

I september köpte Järnvägsmusei Vänner in 
den kompletta inredningen från en banvaktsstuga 
i Floby och skänkte den till museet. Stugan 
hade bebotts av samma familj sedan 1920-talet 
och skulle nu rivas. Inredningen är tänkt att 
användas när museet bygger upp Hosäters banvaktsstuga, 
som sedan ett par år ligger nedmonterad 
på museigården. 

1988 års Järnvägsmuseidagar gick, i brist på 
frivilliga medarbetare, ganska stillsamt till. Ångloken 
Prins August, Elfkarleö och OFWJ 8 var 
under ånga, elloket Pa 27 körde ett blandat tåg 
förbi museet och ett extra rälsbusståg gick till 
Fredriksskans. För små och stora barn kördes 
brandbil och Spårhunden kom åkande på Elfkarleö 
och delade ut godis. På lördagskvällen var det 

Under museidagarna 1988 
skulle egentligen ett malmbanelok, 
R 976, defilera på 
huvudlinjen med ett tungt 
godståg. men loket var tyvärr 
inte brukbart. Därför blev det 
förbifart av ett mindre, men 
dock intressant blandat tåg 
som det kunde ha sett ut på 
1930-talet. Dragare var Pa 
27, elveteranfrån 1914. 

Sörbybanan, miniatyrbanan 
som byggts och drivs av Kalle 
Karlsson,fick under 1988 et 
nybyggt litet motorlok, här 
under provkörning med ägarenl 
byg garenl konstruktören 
som loleförare. 

Vid den europeiska modelljärnvägsunionens 
( Morop) 
möte i Sverige besökte man 



givetvis också museet. Bland 
annat var Prins August och 
Elfkarleö under ånga. Här 
växlar just Elfkarleö undan 
en modern godsvagn som 
använts som musiktribun 
under dagen. Är lok och vagn 
verkligen i samma skala? 

stillsam samvaro på museet med bl a information 
om ånglokets inre och om spårets uppbyggnad. 
För denna information svarade Karl-Erik Eggefjord 
och Börje Thoursie. 

När det närmar sig jul är det dags för Hjulmarknaden 
i Stockholms stadshus, där museet 
denna gång deltog via Järnvägsmusei Vänner. I 
år hölls även en Hjulmarknad i Lund där museet 
deltog genom välvillig hjälp av bl a Frank Stenvalls 
förlag. 

Sista muntrationen för alla museets anställda 
och vänner blev det traditionellaHjulkaffet, denna 
gång den 6 december. Då utdelades också 1988 
års Järnvägsmus, som välförtjänt hamnade hos 
f d lokförare Rune Lundby, som i många år och 
på många olika sätt hjälpt museet. Senast har han 
tagit del i upprustningen av Prins August. Tyvärr 
fick Rune bara ta emot en "nödmus" i plast, då 
den riktiga keramikmusen exploderat i ugnen! 
Ersättningsmus är dock beställd. 

När kaffe-och glöggdoften väl vädrats ut efter 
denna sammankomst lade sig julefriden över 
Sveriges Järnvägsmuseum och ännu ett verksamhetsår 
var till ända. 

Ibland ges tillfälle att fotografera museets fina modeller när glas huvarna tas av för rengöring eller 
dylikt. Här är det B-loket somfår lite frisk luft. Modeller av denna klass går inte att få gjorda idag, 
åtminstone inte med rimliga ekonomiska insatser. Vi kan vara glada att museet har så många redan. 

Arsberättelse 1987/88 

Styrelsen för Jämvägsmusei Vänner avgiver härmed 
sin årsberättelse för verksamhetsåret 19871988. 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 
varit: 

Ordförande Erik Sundström 
Sekreterare Bemt Forsberg 
Kassör Sickan Fredin 
Ledamöter Börje Thoursie 
Börje Eklund 



Lars Olov Karlsson (chef Jvm) 
Per Restadh (SJ) 
Morrgan Claesson 

Föreningens medlemsantal 1988-07-01: 588personer. 

Under året har styrelsen hållit tio protokollförda 
sammanträden. Årsmöte hölls den 3 oktober 
1987 i närvaro av 32 medlemmar. 

Föreningen har under året tillsammans med 
Sveriges Jämvägsmuseums utskick "Nytt från 
Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat 6 st medlemsinformationer. 

Årsboken SPÅR utkom något försenad i början 
på 1988 och tillställdes medlemmarna per 
post. SPÅR ökades till att omfatta 96 sidor. 

Föreningen har under året arrangerat en medlemsresa 
till England där bl a olika järnvägsmuseer 
besöktes, tillika med en resa efter det berömda 
ångloket Mallard. 11 medlemmar deltog. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade 
om fortsatt framgång för Föreningen och dess 
verksamhet. 

Gävle den 18 augusti 1988 

Erik Sundström Bemt Forsberg 
Sickan Fredin Morrgan Claesson 
Börje Thoursie Börje Eklund 
Per Restadh Lars Olov Karlsson 

Under Järnvägsmusei Vänners 
resa i England sommaren 1988 
gjordes bl and annat en tur med 
Mallard, rekordloketfrån 1938. 
Här iBeverly i närheten av Hull. 
Foto L O Karlsson. 

Arsberättelse 1989 

Styrelsen för Föreningen Järnvägsmusei vänner 
avgiver härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 
1988-1989. 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 
varit: 

Ordförande Erik Sundström 



Sekreterare Bernt Forsberg 
Kassör Sickan Fredin 
Ledamöter Börje Thoursie 
Börje Eklund 
Morrgan Claesson 
Lars Olov Karlsson (chef Jvm) 
Per Restadh, SJ 
(tom 30.9) 
Anders Lundberg, SJ 
(from 1.10) 

Föreningens medlemsantal 1989-07-01: 678personer. 
Under året har styrelsen avhållit sex protokollförda 
sammanträden. 

Föreningen har under året tillsammans med 
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från 
Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat fem medlemsinformationer. 

Årsboken SPÅR utkom veckan före jul och 
tillställdes medlemmarna per post. SPÅR utökades 
till att omfatta 104 sidor. 

Föreningen har under året inköpt och till Sveriges 
Järn vägsmuseum överlämnat inredning och 
möbler från Floby banvaktsstuga. Föreningen 
har vidare inköpt en fribiljett i 18 k guld från 
Wexiö-Alfvestads Jernväg. Biljetten kommer 
att överlämnas till Sveriges Järnvägsmuseum. 
Ordförande Erik Sundström har medverkat till 
att föreningen som gåva från AB Bergvik Kemi 
i Sandarne erhållit ett vagnsunderrede från en av 
GDJ träkolsvagnar. Vagnsunderredet har överlämnats 
till Sveriges Järnvägsmuseum. Transport 
från Sandarne till Gävle ordnades av SaabScania. 

Föreningen har under året varit representerad 
vidHjulmarknadernaiLundden26.1 l och Stockholm 
den 3.12. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade 
om fortsatt framgång för föreningen och dess 
verksamhet. 

Gävle den 15 augusti 1989 

Erik Sundström Bernt Forsberg 
Sickan Fredin Börje Thoursie 
Börje Eklund Morrgan Claesson 
Anders Lundberg Lars Olov Karlsson 
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. . . för billiga tågresor i Västtyskland! 

Begär Sparpreis eller Super-Sparpreis när du vill ha en 
tågbiljett, tur och retur, till fast pris i Västtyskland. 
Priserna gäller mellan valfria tyska stationer ända från 
dansk/tyska gränsen och även till Basel och Salzburg. 
Medresande erhåller 50 % rabatt. För 1 barn betalar du 
hälften av det rabatterade priset. Sparpreis gäller 
2 månader. Super-Sparpreis gäller 10 dagar. 

Exempel Puttgarden-Munchen: 

2 klass Sparpreis Super-Sparpreis 

1 vuxen 180OM 130OM 
1 medföljande vuxen 90OM 650M 
1 medföljande barn 45DM 33OM 

Tillägg 50 % för 1 klass. 

TANORDI&l{TRANSPORIS 

HELTAGDIREKT! 

Bästa vägen till Sydeuropa. 

Sydeuropa kommer närmare svensk industri. 
Med NTS heltågskoncept ligger Italien, 
Frankrike, Schweiz, Österrike och Spanien 
bara ett stenkast från Skandinavien. 
På några få dagar är Era varor på marknaden. 
Vi lagrar nära Era kunder och distribuerar 
till dörr. 
Vi har stor kapacitet och täta avgångar. 
Vi tar ansvar hela vägen. 
Vi utnyttjar järnvägen till Er fördel. 

Planera med våra superlåga priser i sommar. Ytterligare 
information får du hos din resebyrå eller hos SJ. 

illiNordisk Trans~ort Rail 

Hela tåget till Ert förfogande! 

Kontakta Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg angående heltågen. 
Trdlchorg tel. 0410-540 00, telefax 0410-402 71, 0410-1 I 2 JO papper, 0410-438 14 trä 

DEUTSCHE BUNDESBAHN (Ii] 1•1]

Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm 



HaparanJa tel. 0922-115 50, telefax 0922-123 97, Helsinghorg tel. 042-17 90 00, telefax 042-18 43 73 
YsrnJ tel. 04 11-184 50, te lefax 041 1-735 11 
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ningar. Centralt placerade stationer 
och längre öppethållande. Budbilsservice 
på alla större orter. { 
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ten avgör-inte avståndet. 
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EB~ SIGNAL 

EB Signal AB utvecklar och marknadsför 
system för styrning och övervakning 
av spårtrafik, säkerhetssystem 
och signalutrustning. 

EB Signal AB ingår som ett affärsområde 
inom ABB Transportation 



och är dotterbolag till Elektrisk Bureau 
A/S i Norge. Affärsområdet är 
en internationell signalgrupp med 
bolag i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Italien, Spanien, England 
och Australien samt verksamhet i 
många andra länder. 

Verksamheten övertogs under 1989 
från Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
och vi har över 70 års erfarenhet 
inom branschen. Sammanlagt är vi 
närmare 1.000 anställda inom området 
för järnvägs-och vägtrafik. 

EB Signal AB 

Box 42505 
126 12 STOCKHOLM 
Tel. 08-7262000 

Nya trävagnar 

marklfn 

4270 Personvagn, SJ litt BC 05a, 2 och 3 klass 
4271 Postvagn, DF 01 

SWEDCARRIER 

Falkenbergs Järnväg -Pyttebanan 
Leif Elgh berättar om hur FJ byggdes i etapper, hur man 
transporterade timmer, kalk och kreatur, försökte sälja lok 
för att få in pengar, skaffade motorvagnar för att. minska 
kostnaderna men råkade ut för att motorvagnen brann upp, 
hur järnvägen förstatligades och lades ned. 216 sidor, rikt ill 
med foton, kartor, ritningar och spårplaner, inb, kr 160:-. 

Malmö-Limhamns Järnväg 1889-1989 

Till Sillabanans hundraårsjubileum har denna grundliga historik 
över Sveriges sista normalspåriga enskilda järnväg utgivits. 
MLJ är den lilla godsbanan vid Öresund som under 
sitt första kvartssekel hade en enastående persontrafik i Sveriges 
enda fjärdeklassvagnar som förspändes de småskaliga 
loken. Fram till första världskriget var MLJ landets lönsammaste 
bana. Allt höll dock på att omintetgöras i den rasande 
julstormen 1902 då över hälften av järnvägen blåste i sjön. 
Boken omfattar 220 sidor, är inbunden och rikt illustrerad 
med kartor, ritningar och foton. Pris kr 160:-. 

Ölands järnvägar 

av Göran Adolfsson, Sune Lantz och Hjalmar Nilsson. 



Smalspårsbanorna på Öland byggdes i etapper 1906-10, 
förstatligades 1947 och lades ned 14 år senare. Skogsbanan i 
Böda Kronopark, Domänverkets längsta, byggdes ungefär 
samtidigt med trafikbanorna, och en del av denna har återuppstått 
som museibana. Den innehållsrika boken skildrar 
ölandsbanornas tillkomst, svårigheterna att enas om linjesträckning 
och att hålla banan igång. Den berättar om trafik, 
personal, lok, vagnar och tågfärjor. 240 sid med ca 220 
foton, kartor och ritningar av lok och vagnar. Inb, kr 160:

Malmö-Genarps Järnväg, kr 92:BLHJ 
-Lunds stads järnvägar 1901-1939, kr 130:Södra 
Lidingöbanan, kr 140:Roslagsbanan 
100 år, kr 130:Staffanstorp 
-järnvägsknuten på slätten, kr 38:AGEVE, 
kr 100:

Frank Stenvalls Förlag har sedan 1966 gett ut ca 115 böcker 
om trafik, framför allt järnvägar. I vår bokhandel och per 
postorder säljer vi praktiskt taget alla böcker inom området. 
Vi sänder regelbundet ut kataloger till våra kunder. Om Du 
inte redan är kund skickar vi katalog mot 5:-i frimärken. 

Frank Stenvalls Förlag 

Föreningsgatan 67, 211 52 Malmö. Tel 040/ 12 77 03. Öppet måndag-fredag 9-18. 

JARNVÄGS~,tUSEI VÄNNER 

Jämvägsmusei Vänner är en stödfårening 
får Sveriges Järnvägsmuseum. Stödet 
sker på många sätt, allt ifrån frivilligt 
arbete på något speciellt projekt till 
inköp av föremål som normaltinte ryms 

inom museets snäva budget. Föreningen 
har också medlemsmöten och 
träffar av olika slag. Sorn medlem har 
n1an fritt inträde på museet under hela 
året och man blir också inbjuden til speciella 
visningar, vernissage osv. Medlemsavgiften 
är får närvarande 70 kronor 
och för den får man då också ·en årsskrift. 
Är du intresserad av att bli medlem, 
skriv till: Jämvägsmusei Vänner 
c/o Sveriges Järnvägsmuseum 

Box 571 

80108 Gävle 

Sveriges Järnvägsmuseum Gävle 



Sveriges Jämvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste samlingar av 
historiska lok och vagnar. Här finns ånglok från SJs allra första dagar till 
gårdagens el-och motorlok 
Museet är under tiden oktober-april öppet kl 13-16 torsdagar, lördagar och 
söndagar. Under maj och september är det öppet kl 13-16 alla dagar utom 
måndagar och under sommaren, juni-augusti, alla dagar 10-16. Vissa dagar 
i samband med helger är det stängt 

Postadress: Box 571 

80108 GÄVLE 
Gatuadress: Rälsgatan 1 (Sörby Urfjäll) 
Telefon: 026-10 64 48 
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Årsboken SPÅR utsändes till medlemmarna ilärnvägsmusei Vänner. 
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Årsberättelse 1990 

Järnvägsbygge i fjällterräng 
-en röst från 1870-talets Storlien 



1870-talet var ett stort decennium i nordiskt 
järn vägsbyggande. För utvecklingen i de förenade 
kungarikena var det viktigt att deras norra 
regioner också fick jämvägsförbindelser, både 
till huvudstäderna Kristiania och Stockholm och 
från kust till kust. På norska sidan hade R0rosbanen 
1861 (meden spårvidd av 3,5 engelska fot) 
nått Grundset, strax norr om Elverum, och i dess 
norra ände hade man från Trondhjem (som staden 
då stavades) 1864 nått St0ren. Dessa banbyggen 
hade beslutats 1857. 

Ungefär samtidigt hade man i Sverige på allvar 
börjat diskutera hur en bana från Stockholm 
till Uppsala skulle dragas, men inte förrän vid 
1862 års riksdag kunde man bestämma sig, och 
1866 kunde vi ta tåget till Uppsala. Norr därom 
fanns då, förutom Gävle-Dala järnväg som öppnats 
till Falun 1859, bara de små, med ångbåtsförbindelser 
kombinerade Söderhamns-och Hudiksvalls 
banorna. 

Mellan Sundsvall och norska kusten hade i 
tusen år funnits en intensiv trafik, men en organiserad 
trafikled -en kombination av landsvägar 
med skjutshåll och sjö-och älvsträckor med 
ångbåtstrafik -kom inte till stånd förrän 1863. 
Och i den trafikledens planer fanns tankar på en 
järnväg Sundsvall-Torpshammar (med fyra fots 
spårvidd, liksom Söderhamns och Hudiksvalls 
järnvägar). Men när det gällde järnvägsbygge i 
Norrland var tveksamheten i riksdagen länge 
mycket markant. Det stora stambanebygget i 
södra och mellersta Sverige hade bekostats med 
lånemedel, och riksdagsledamöterna ryggade 
inför tanken att ytterligare skuldsätta sig med en 
olönsam kulturbana. Skulle någonting byggas 
till exempel från Sundsvall tänkte man sig ett 
privatbanebygge. 

Sedan statsbanebygget nått Uppsala hade 
Styrelsen för statens jernvägsbyggnader i ett 
brev till Kungl Majt 1867 påmint om att det verkligen 
vore dags att tänka på hur (och om) statsbanebyggandet 
skulle fortsättas norr om GävleDala 
järnväg, där man dittills tyckts ha ansett att 
statsbanornas intresse skulle sluta. Ända sedan 
1856 hade kommitteer och intresseorganisationer 
diskuterat och argumenterat om linjesträckningen 
norr om Uppsala, och avsnittet UppsalaKrylbo-
Storvik blev inte beslutat förrän vid 1870 
års riksdag och invigt 1875. 

Vart skulle man sedan ta vägen? Ser vi västerut 
igen, så hade norska stortinget 1872 beslutat 
att resten av R0rosbanen skulle byggas, och den 
stod klar 1877. Och sundsvallsboma förverkligade 



187 4 drömmen om Torpshammarsbanan, men 
den byggdes nu med spårvidden 3,5 engelska fot 
-man sneglade västerut, jo, också i viss mån 
söderut, för riksdagen hade av sparsamhetsskäl 
beslutat att ovanför Storvik skulle statsbanorna 
byggas med R0rosbanens spårvidd. Men lyckligtvis 
hann man ändra och ångra sig. 

1867 års brev framhöll, att om man skulle 
tänka sig en bana längs det bebodda kustlandet 
upp mot Västerbotten så kom man dels över 
djupa och breda älvdalar som krävde dyrbara 
brobyggen, dels genom stora glest befolkade områden 
mellan älvdalarna-båda omständigheterna 
till men för banans ekonomi. Vore det då inte 
riktigare att från Storsjötrakten bygga en bana 
mot en isfri Atlanthamn och knyta ihop den med 
bygden kring Sundsvall? Och med tanke på att 
Trondheim hade en god hamn som aldrig frös och 
var på väg att bygga bana mot huvudstaden 
Kristiania, vore den staden en bra målpunkt för 
"stambanan genom Norrland" som det nya arbetsnamnet 
var. 

Hur banan skulle gå från Storvik och norrut 

diskuterades länge. Upp mot Järvsöbygden var 
man nog sams men sedan fanns det tre huvudriktningar 
både för bana och intressen-mot nordväst 
direkt mot Jämtlands Storsjöbygd, mot nordost 
med sikte på Sundsvallsbanan och Ångermanälvens 
industriområden eller direkt norrut mot 
Ånge och Sollefteå. Och av varje huvudriktning 
fanns många alternativ. Men 1873, när rallarna 
redan stod i Krylbo, beslöt riksdagen att banan 
skulle byggas "rakt norrut mot lämplig punkt på 
en bana mellan Sundsvall och norska gränsen", 
och normalspårig, men fortsättningen till Norge 
skulle fortfarande vara smal. Stortinget hade 
1873 beslutat att bygga vidare frän Trondheim 
till svenska gränsen via Meraker med 3,5 fots 
spärvidd. 1874 års riksdag och storting beslutade 
emellertid till sist att banan Torpshammar-Trondheim 
skulle byggas normalspårig. 

Fortfarande saknades dock beslut om så viktiga 
saker som hur banan skulle dras mellan Torpshammar 
och Nälden (norr om Storsjön) och frän 
Ljusdal upp till banans tvärgäende del. 1874 
började man i alla fall förberedelserna för ett 
fortsatt byggande frän Storvik norrut och frän 
Ytterän i Jämtland västerut. Inte förrän 1877 års 
riksdag hade anvisat anslag för 1878 års byggande 
blev den slutli~a linjedragningen klarlagd och 
grenstationerna Ange och Bräcke fastlagda. 



Detta-betydde alltså att på linjen genom Jämtland 
den västligaste delen, frän Ytterän, startades 
som ett isolerat arbetsföretag, som också hann 
färdigställas och till och med trafikeras av norska 
järnvägen innan tvärbanebygget TorpshammarÖstersund 
var färdigt. Det blev biten Östersund-
Nälden som sist passades in. Och det betydde 
också att det östra partiet, TorpshammarÖstersund, 
hann bli trafikerat i ett par är innan 
norrgående stambanebyg&et nådde fram till den 
föreningspunkt som blev Ange. Tvärbanans första 
tåg passerade Ånge då stambanebygget bara 
nätt Bollnäs ... 

Västra delen av jämtländska tvärbanan blev 
alltså ett av tre fristående arbetsdistrikt. Till den 
västligaste arbetsstationen, avsnittet VisjöänStorlien, 
kommenderades i augusti 1877 ingenjören 
Per Svan beck, som gått till våra järnvägshistoriska 
minnen för sin noggranna beskrivning 
av hur man bär sig ät för att i obebodd och ogästvänlig, 
väglös fjällterräng inkvartera och underhålla 
en stor arbetsstyrka och effektivt-trots värt 
klimat -driva ban-, bro-och husbyggnadsarbeten. 
Han hade sedan hösten 1875 varit placerad i 
Mattmar och energiskt bedrivit sittjärnvägsbygge 
väster om Ytterän, men med tanke på de 
svårigheter som skulle möta på fjällsträckan blev 
hans stationsort frän hösten 1877 Storlien. Fjällsträckan 
var färdig för provisorisk trafik nyåret 
1880, då normännen hunnit fram med sin bana 
hösten 1879 och möjliggjort rälstransport frän 
hamn i Hommelvik. 

Arbetsstyrkan på Svanbecks område uppgick 
i oktober 1877 till 230 man och minskades mot 
december till 200. Därefter utökades styrkan 
snabbt-ijanuari 1878 290, i mars 350, i april 430 
och i juli 700 man. Toppen tycks ha nåtts i augusti 
(850 man), sedan minskar styrkan gradvis till 
cirka 350 man kringjul och nyår. Under 1879 näs 
600 man i maj och 640 i juni. Dessa siffror kan ge 
en liten bakgrund till Per Svan becks redogörelse. 

Jag har härnedan låtit Per Svanbeck berätta, 
precis som han skrev och stavade för 111 år sedan 
-bara med en hel del uteslutningar av statistikuppgifter, 
tabeller och instruktioner. Svanbecks 
manuskript, illustrerat med teckningar, finns i 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Man kan inte undgå att värmas vid tanken på 
den omsorg han hela tiden fäster vid att hans 
arbetare har det bra. Det kan kanske ge ett annat 
perspektiv än det van liga på hur man tog hand om 
sina arbetare för hundratolv är sedan. 



Börje Thoursie 

Per Svanbeck (ateljefoto Gösta Florman, Karlstad). 

Något om författaren 

Överste Hjalmar Fogelmarck, en gång överingenjör 
vid Statens Jämvägsbyggnader, gladde 
oss efterkommande genom sina notiser om järnvägsbyggandets 
organisation och om dess ingenjörer. 
Om de senare skrev han i vissa fall rätt 
utförlig personhistoria. Lyckligtvis gäller detta 
också Per Svanbeck. Här följer överste Fogelmarcks 
kapitel om Svanbeck. 

Per Svanbeck 

Född i Värmano 9/8 1840, död i Stockholm 11/9 1912. 
Gift i Sala 1881 med grevinnan AJ Matilda R Creutz, 
född 1857. 

Svanbeck var elev vid Högre allmänna läroverket i 
Jönköping 1851-57 samt vid Teknologiska institutet i 
Stockholm 1858-61, varifrån han utexaminerades. 
Därefter var Svanbeck under åren 1861-64 sysselsatt 
med konstruktion av vattenbyggnader, gruvmätningar 
mm. 

Han var sedan anställd hos Styrelsen över statens 
järnvägsbyggnader 1864-68 och förflyttades 1869 till 
nordvästra stam banan, där han tjänstgjorde som nivellör 
till 1871 och därefter som byråingenjör (Skåre, 
Karlstad). 

Svanbeck var därefter stationsingenjör vid östra 
stambanan under åren 1873-74, varifrån han 1/8 1875 
flyttades i nämnda befattning till banbyggnaden 
Torpshammar-Riksgränsen med stationering i Mattmar 
till 31/12 1877 och därefter i Storlien. 

Vid arbetenas fullbordande därstädes övergick 
Svanbeck i SJ-tjänst och blev baningenjör 1879. Han 
avgick ur SJ 1882. Svanbeck övergick då till enskild 
verksamhet och blev disponent vid Lessebo AB, vilken 
post han lämnade 1887 då han återgick till järnvägarna, 
nu som trafikchef samt ban-och maskiningenjör 
vid de enskilda järnvägarna Karlshamn-Vislanda 
och Västra Blekinge järnvägar. 

Svanbeck lämnade den aktiva järnvägstjänsten 
1903. Under senare delen av sitt liv var han anlitad av 
Kungl Järnvägsstyrelsen för forskningar i äldre handlingar 
och därpå grundade statistiska utredningar. 

Svanbeck var en energisk man, ytterst samvetsgrann 



i allt vad han hade för händer. Sina byggnadsarbeten 
planerade och övervakade han in i minsta 
detalj. Detta arbetssätt var väl förtjänstfullt på den 
tiden Svanbeck var verksam vid järnvägsbyggnaderna, 
men hade nog blivit litet omständligt i våra dagar. 
En sak kunde man vara säker på, att vad Svanbeck 
gjorde, det gjorde han grundligt och riktigt. 

En förträfflig inblick i Svanbecks arbetssätt och 
beträffande hans detaljerade noggrannhet -och för 
övrigt i den tidens järnvägsbyggande -får man av en 
skrivelse av 24juli 1879 från dåvarande stationsingenjören 
vid Storlien Per Svanbeck till byråingenjören 
Oscar Zander. Denna skrivelse, som för övrigt på 
grund av den prydliga handstilen och i densamma förekommande 
färglagda skisser är ett litet konstverk -är 
en mycket detaljerad rapport angående arbetenas igångsättande 
och fortlöpande vid arbetsstationen ifråga. I 
densamma förekommande beskrivningarpå arbetenas 
utförande, transportväsendets ordnande och allmänna 
ordningsföreskrifter med mera, voro helt säkert karakteristiska 
för Svanbecks uppfattning om sina plikter 
och om hans sätt att leda honom anförtrodda arbeten. 

Svanbeck var icke så litet envis och kunde vara rätt 
så "bitande", vadan han av somliga ansågs vara litet 
"svår att tas med". De som förstodo Svan beck rätt säga 
dock, att detta berodde på att han icke frångick en åsikt 
utan att bliva övertygad om att han hade orätt, men blev 
han det, var han ingalunda sen att "taga skäl" och var 
då angenäm att samarbeta med. 

Stockholm i september 1938 

Hj Fogelmarck 

f d överingenjör för Sjb 

Per Svanbeck 

Sjunde arbetsstationen af Stambanan 
genon1 Norrland 
Anteckningar rörande arbetenas utförande 

Jernbanans läge och sträckning 

Hufvudriktningen af stam banan, beträffande här 
berörde arbetsdistrikt, följer Storsjön samt Indalselfvens 
vattendrag. Sedan urminnes tider har 
denna sträckning utgjort Jemtlands handelsväg 
vesterut; en utvecklad affärsverksamhet och företagsamhet 
hafva medfört förbättrade kommunikationer 
genom användning och tillgodogörande 
af vattenvägarne, hvarföre nämnde vattendrag 
stå i ett så väsentligt och oskiljaktigt samband 
såväl för nutidens som för framtida skeende 



hastigare utveckling inom Jemtland till följd af 
jernvägsbyggnaden, att ett, om än flygtigt, omnämnande 
af dessa vattenlägen och de dem omgifvande 
trakter, ej torde sakna intresse i samband 
med öfrige anteckningar, som här sammanföras. 

Vi fästa oss då hufvudsakligast vid lndalselfven, 
hvars floddal (under olika benämningar) 
jernbanan troget följer, med undantag af de för 
naturförhållandena nödiga afvikelser. Vi blifva 
under en sådan färd påvisade de väldiga naturkrafter, 
som hittills blott sparsamt och i enstaka 
fall kunnat tillgodogöras; vi öfverraskas af en 
viss bördighet och utvecklad odlingsflit i de lägre 
belägna bygderna; af de mest storartade, mäktigt 
tilltalande, naturscenerier i högre trakter, omkring 
elfvens vattenbassiner, der de större tillflödena 
utmynna, och hvarest vi finna en rikedom 
af växtlighet kring stränder och dalgångar; 
den förer oss till sist på de ödsliga, högt belägne, 
grunda fjäll dalarna, der vi dock träffa vidsträckta 
betesmarker, hvilka sträcka sig högt på de mot 
söder belägne fjällsluttningarne. Vi äro nu vid 
någon af elfvens källor och fortsätta vi färden, 
nås nya fjällvatten, hvilka äro ursprungen till 
vattendragen mot vesterhafvet. Vi stå då nära 
målet för en turistväg, då vi efter en kort dock 
något mödosam fotvandring, beroende på årstid 
och väderleksförhållanden, kunna förflytta oss 
till högfjället; de intryck sådan färd medföra och 
den anblick, som här möter oss, tillkommer dock 
icke tillfället här att söka beskrifva eller återgifva. 

Vid Krokom träffar och öfvergår Stambanan 
första gången Indalselfven, som här eger sitt 
utlopp ur Storsjön; i nordvestlig riktning derifrån 
berör banan sjön Nelden, samt med sträckning i 
vester passerar den Ytterån, en af Storsjöns större 
tillflöden (kommande från Alsensjön, hvilken 
genom Faxån står i förbindelse med Nelden, 
vidare med Hällsjön och dertill förande fjällvatten). 
Banan fortgår vidare förbi norra ändan af 
Storsjön (Trångsviken) förbi Mattmar, der vattendelare 
passeras, och inträffar i lndalselfvens 
dalgång vid Åckesjön, hvarefter den oavbrutet 
följer elfven och dess vattenbassiner till Forssaforssen. 
Indalselfvens inlopp i Storsjön är vid 
Qvi tsle ( eller äfven kalladt Böle, ena ändpunkten 
för den s.k. kommunikationsvägen, sommartiden 
utgörande förbindelse mellan Norrige från Levanger 
öfver Melen, Anjan, Kallsjön, Hjerpen, 
Bye och Åckesjön). Följa vi nu uppför elfvens 
lopp till nämnda Forssafors, träffa vi första bassinen, 
Åckesjön, der Damån, Sellsjöån och Semlaån 
infalla. Elfven benämnes nu olika: den kallas 



Skeldran emellan Åckesjön och sjön Liten, och 
erhåller der ett af sina största tillflöden genom 
Hjerpeströmmen (utlopp för Kallsjön, Jufvuln, 
Anjan och Stora Renesjön). Från Liten till Åresjön 
kallas nedre delen Undersåkerselfven och 
öfre delen Brattlandselfven; emellan Åresjön till 
Forssaforssen kallas den Åreelfven. Sjön Liten 
och elfven genom Undersåker, der den bildar 
Prest-och Ristafallen, hafva gifvit anledning att 
denna byggd omnämnts såsom den vackraste, i 

de hittills mera besökte trakter af Jemtland. 

Emellan Qvitsle och Liten bemärka vi Qvitsle

fallen samt Eggforssen vid elfvens inlopp i Åcke

sjön, vid hvilka båda forsar finnas industriella 

anläggningar, qvarnar och träförädlingsverk; 

emellan Åresjön och Forssaforssen bemärka vi 

Tegeforssen, der äfvenledes sågverk är uppfördt. 

Vid Åresjön passerar Stambanan foten af Åre

skutan. Emellan Qvitsle och Åresjön äro träbroar 

uppförde öfver elfven vid Qvitsle, Mörsill, 

Undersåkers kyrka och Edsåsen, för att förmedla 

förbindelsen emellan elfvens båda stränder. 

På den sju mil långa sträckan emellan Ytterån 
till södra stranden af Forssaforssen hade Stambanan 
vid ursprungliga utstakningen erhållit ett 
annat läge, hufvudsakligast genom att med ett 
föreslaget större fyllningsarbete öfvergå Trångsviken, 
samt medelst bro elfven vid Eggforssfallen 
och följa södra stranden. Genom till mig 
lämnadt uppdrag förrättades omstakning, hvarigenom 
jernbanan förlades norr om Trångsviken 
och följer norra stranden af el ven (med gren bana 
från Hjerpeströmmens utlopp i Liten till Kallsjön 
(Bonäset)), samt når den ursprungliga sträckningen 
efter passerandet af Forssaforssen. Till 
följd af den brutna terrängen synnerligast genom 
Undersåker, i förening med andra lokala förhållanden, 
var denna utstakning förenad med icke 
obetydliga svårigheter. 



Hittills (vid Forssaforssen eller Staagårdarne) 
har banan följt den sedan urminnes tid bebodda 
och odlade floddalen, men efter passerandet af 
Forssaforssen afviker den i vestlig riktning och 
ledes i brantast tillåtna stigning (1 :60) uppåt till 
de egentliga fjällbyggderna, träffar ånyo samt 
passerar sista gången Indalselfvens hufvudlopp 
vid Tångböle, närmar sig Ånnsjön och går öfver 
en biflod till elfven kallad Visjöån; sedan den 
passerat detta vattendrag, föres banan öfver det 
skoglösa fjellet samt den härvid högsta punkten 
på vattendelaren, 2025,2 fot (601,3 meter) öfver 
hafvet, sänker sig derefter mot och når Riksgränsen 
på en höjd af 1877,0 fot (557,3 meter) eller 
där skogsgränsen åter börjar på vestra sidan af 
Kölen. Dessa byggder voro före stambanearbetenas 
början ej tillgänglige på annat sätt, än att 
fotvandra eller medelst "klöfjning" och båtfärder; 
enstaka nybyggen eller s.k. byalag anträffas, 
och hvilka senare tillkommit under tider, då här 
bedrifvits kolning för drifvande af kopparverket 
vid Huså (Carl Gustafs kopparverk) eller till 
Merakersverken på norska sidan; slutligen finna 
vi några bovallar eller lemningar deraf från äldre 
tider. 

Om vi åter följa Indalselfven uppför från 
Forssaforssen, så kallas den Dufedselfven härifrån 
till sjön Norn; denna sjö och Tennsjön förenas 
medelst den berömda Tennforssen; vidare 
genomlöper den Bodsjön, der den träffar stora 
landsvägen vid Bodsjöedet, som är den hufvudsakliga 
vintertrafikleden till Norrige. Bodsjöedet 
är utfartsorten till Tennforssen. Emellan Bodsjön 
och Gefsjön kallas elfven Qvarnströmmen och 
emellan Gefsjön och Ånnsjön Tångböleelfven. 
Ånnsjön är den högst belägna afde mest betydande 
vattenbassinerna för Indalselfven i desse trakter; 
den ligger vid foten af Snasahögarna och 
B unnerfjällen. En mängd tillflöden från omkringliggande 
fjäll inmynna här, bland de största af 
dessa bemärka vi Handölselfven, med de vid 
utloppet berömde Handölsforssarna. Bemärkansvärda 
äro de här i närheten varande tälgstensbrotten. 
Ånnsjön, från dess norra strand med nybygget 
Klocka och den historiskt märkliga Vallabyn 
(från krigsåret 1719) erbjuder den mest storartade 
måleriska fjällpanorama desse byggder hafva 
att uppvisa. Annsjön är vid medelvattenstånd 
mycket grund, men företer under fjällflod en 
relativt betydlig högvattenyta af ofvan anförde 
orsaker. Vi bemärka nuEnaforssen, hvarest, sedan 
stambanebygget börjat, ett sågverk blifvit anlagt. 
Från Ånnsjön blifver benämningen Ena elf till 
dess vid Sylfjällen eller "Syltopparna" Indalselfvens 
källor uppnås. 



Bifloden Visjöån är utloppet för Visjön; till 
denna sjös tillopp räknas Ripån, Rensjöarna samt 
norra och södra Gråsjön med flere små vattendrag, 
hvilka vi anträffa innanjernbanan passerar 
vattendelaren. 

Vi befinna oss nu i den verkliga fjälltrakten 
med små sjöar och vidsträcktare myrmarker. 
Storliens bangård är belägen i det fjällpass, som 
ligger straxt vester om den punkt, der banan 
kulminerar vid öfvergången af Kölen. Inom bangårdsområdet 
se vi små vattensamlingar, som äro 
källor för den till vesterhafvet rinnande floden 
Stördalselfven, och den kallas här Tivlan. 

På de höjder, som omgifva Storlien, träffa vi 
den ödsliga natur, som endast högfjället kan 
erbjuda, och omkring 2 timmars fotvandring norr 
från bangården ligger Skurdalssjön. Vid dess 
södra strand anträffas den omtalade "stenen i 
grönan dal", bredvid den fordom här befintliga 
väg, som genom det tätt bredvid varande egendomliga 
fjällpasset "Skurdalsporten" utgjorde 
samfärdselleden öfver Riksgränsen. Vi befinna 
oss nu å de nomadiserande fjällfolkens uppehållsorter. 

Besöka vi terrängen vester om fjällryggen på 
den korta sträckan emellan Storliens bangård och 
Riksgränsen följande Ti v lans vattendrag, så utgår 
detta från den å bangården befintliga bassin och 
utmynnar i Klefsjön; vid utloppet härifrån bildar 
fjället en djup klyfta kallad "Lilla helvetet", hvari 
Tivlan nedfaller och fortsätter sitt lopp genom 
fjällremnor bildande smärre katarakter till dess 
Riksgränsen uppnås; här öppnar sig ett väldigt 
bråddjup gifvande intrycket af en under urtiden 
skedd naturskakning; detta är "Stora helvetet". 
Tivlan nedstörtar utför den lodräta väggen i den 
nedanför belägna fjällsjön, från hvars midt upptornar 
en väldig klippa, hvilken jemte de omgifvande 
fjällväggarne breder en ständig, mörk 
skugga öfver den djupt liggande lugna vattenytan. 

Följa vi åter banan, så vidgar sig dalgången 
vesterut från bangården och efter att ha ledts 
utmed kanten af Klefsjön samt branten av "Lilla 
helvetet", når man "Fläcken", en plats <ler banan 
med skarp kurva afviker och följer fjällväggarne 
i brant lutning (1 :52) till Riksgränsen; dessförrinnan 
har ett af de mest betydande fyllningsarbeten 
passerats och benämnes detta på profilen 
"Stora helvetet", ehuru denna dalgång ej är att 
förväxla med den här ofvan nämnde. 



Vid "Fläcken" möter en öfverraskande anblick: 
till venster "Stenfjället" och djupt under 
oss den på norska sidan högst mot fjället belägna 
byn Tiveldalen, förbi hvilken Tivlan lugnt framflyter. 

Hela denna sträcka från bangården erbjuder i 
geologiskt hänseende intressanta tillfällen för en 
fackman att studera bergformationerna, som här 
förvittrande, skarpt framskjutna eller stympade, 
till större delen äro befriade från all vextlighet; 
likaså Klefsjöns omgifning, "Lilla helvetet och 
de djupa långa bergskärningarne till Riksgränsen. 

Förberedande arbeten och 
administrativa åtgöranden 

En redogörelse för de administrativa åtgärder, 
hvilka synnerligast de tvenne första månaderna 
här voro nödiga och varpå sedermera arbetets 
utveckling i väsentlig mån skulle bero, torde vara 
af intresse, ehuru detaljerna, af den mest mångartade 
beskaffenhet, endast för den med fjällförhållandena 
förtrogne kunna vara af mera betydelse. 

Jernbanans plan och profil utvisa, att ungefär 
hälften af7:e arbetsstationen österut ligger inom 
skogsgränsen, då åter den vesterut från Visjöån 
är framdragen öfver en ödslig fjällplatå, eller, 
med hänsyn till de aflägsna omgifvande höjderna, 
rättare en grundare fjällsänka, med obetydlig 
nivåförändring omkring en half mil i längd. Efter 
att jernvägen här passerat vattendelaren mellan 
botten-och vesterhafven, sänker den sig hastigt 
mot Norrige och träffar granskogen åter i fjällbranterna 
vid Riksgränsen; här på de sista 9000 
foten äro de största bergsprängningsarbetena 
koncentrerade. -Man har således genast klart, 
hvarest de första angreppspunkterna för terrasseringsarbetena 
äro belägne. 

Samtal med fjällfolket upplysa mig, att med 
undantag af lapparne -hvilka en eller två gånger 
årligen drifva sina renhjordar öfver desse trakter, 
och de närmast inom skogs gränsen boende fjällmännen, 
som göra en årlig handelsresa på släddon 
till Norrige i Mars eller April -så hafva 
menniskor under de nio månader, då marken är 
betäckt med snö, ej haft anledning besöka desse 
trakter; från November till April hafva de varit 
otillgängliga, och föga lugnande berättelser vidfogades 
om hastiga fjällflöden, snöstormar, samt 
i öfrigt om de svåra vädervexlingar, som hemsöka 
desse byggder, <ler man nu skulle betrygga 
vistelsen och utöfva en gagnande verksamhet 



med en del menniskor. 

Då hufvudändamålet var, att, med så stor 
styrka, som man under dessa förhållanden tilltrodde 
sig här förlägga, bedrifva under den stundande 
vintern bergsprängningarne, måste en 
hållpunkt beredas, hvilken naturligtvis blef Storlien. 
Då denna plats under vissa tidermåste blifva 
försatt utom förbindelse med nedanför liggande 
bebodda trakter, var angeläget här koncentrera 
allt, hvad för en arbetsstyrka e1fordrades: bostäder 
för befäl och manskap, förråder, stallar m.m. 
Men nödvändigt var på samma gång, att äfven 
vid arbetsområdets östra ända nedanför fjället 
ega en hufvuddepot, dit förbindelsen österifrån 
icke kunde anses blifva afstängd och hvarest 
förnödenheterna både för arbete och manskap 
samlades, att sedan i mån af vägförhållandena 
uppföras. Denna plats blef Grubbvallen eller, 
som den där planlagda bangården nu kallas, 
Enafors. Ett enskildt bolag hade här vid Enaforssen 
anlagt ett 2-ramigt sågverk. 

Med fästadt afseende på desse hållpunkter för 
arbetet, blef första hufvudvillkoret fullbordandet 
af en farbar väg, emedan de nödvändigaste transporter 
nu skedde medelst klöfjning. 

Det bör här nämnas, att tanken på förnödenheters 
och materialiers hitforslande genom trans

Svanbeck med medarbetare i Enafors januari 1875. 

portleds dragande vesterut från fjället, alldeles 
måste uppgivas. Såsom skäl kunna här anföras: 
det branta fjället och de till en del sanka myrmarkerna 
på den 2,5 mil långa vägsträckan, tills man 
nådde farbar väg eller Meraker. Inom detta område 
fanns ej att tillgå ett lämpligt vägämne eller grus, 
utan måste vägbanan där beredas af dyjord och 
kafvelvirke, förorsakande betydande svårigheter 
med sannolikt dryga underhållskostnader. Förr 
än under gynnsamma vinterförhållanden kunde 
en samfärdsel här icke ifrågakomma. 

För mig skall dock i hågkomst förblifva de 
många tillfällen afvänfullterbjudande, som under 
min vistelse här lemnats mig vesterifrån, samt 
dermed förenade bevis på vänskap och sannt 
kamratskap i uppfattning af gemensamma sträfvanden. 

Den 23 augusti 1877, då jag öfvertog befälet, 
var arbetets ställning på följande sätt: vägarbetet 
emellan Enafors och Visjöån delvis fullbordadt, 



samt påbörjat å vissa punkter vester om Visjöån. 
4 tält voro för desse vägarbetare uppsatte; en 
barack vid Visjöån, 2 baracker vid Storliens bangård; 
dersammastädes stomme till smedja, ett 
kolhus, samt en byggnad efter banmästarstugumodellen 
upptimrad till halva fönsterhöjden. 
Virke till detta hade under förlidne Maj 
månad blifvit forslat på släddon till Storlien. Vid 
Grubbvallen och Storliens bodvall voro dervarande 
små bodvallsstugor förhyrde. 

Från min förra arbetsplats i Mattmar förflyttades 
flere arbetslag, varföre tält anskaffades, och 
vägarbetet bedrefs nu med största skyndsamhet. 
-Förrådshus och stallar påbörjades i båda bangårdarne. 
I den mån folket fullbordade sina betingssträckor 
å transportvägen, beordrades de, 
att å anvisade platser uppföra sina baracker vid 
gränsafdelningen, och först derefter fingo de 
placeras i till dem utlofvade bergschakter. Oaktadten 
växlande och svår väderlek arbetades med 
största ifver, då varje arbetslag eftersträfvade den 
tidpunkt, då de kunde inflytta i sina vinterqvarter. 
-Dagligen gjorde jag mig underrättad om folkets 
behof, emedan man måste klöfja, eller med serskilda 
proviantåkdon eller medelst bärare allt 
efter arbetsplatsernas olika lägen, tillföra arbetslagen 
af dem betingade fläsk-och brödförråd, 
hvilka jämte kaffe voro de födoämnet folket voro 
hänvisade till. Bröd erhölls från Tiveldalen i 
Norrige eller ett provisoriskt bageri vid Enafors. 

Den ökade personalen och de snart skadade 
brödvagname nödgade mig dock, för att förhindra 
brist, låta hemta brödet 2 till 3 mil; då äfven 
priset stegrades, lät jag, sedan materialier anskaffats, 
genast uppföra en banvaktstuga (med något 
större dimensioner än modellritningen) å Storliens 
bangård, och hvarest bakugnen öfverläts 
hyresfritt till pålitlig person, mot villkor, att för 
visst pris per vigt tillhandahålla bröd, så att brist 
icke uppstod, hvarigenom såmedelst ett väsentligt 
bekymmer blef häfdt. 

Den 15 september 1877 nödgades vi tillföljd 
af svåra stormar, kyla och snöfall nedtaga tälten, 
och då inga byggnader ännu voro beboeliga, 
måste folket underkasta sig umbäranden, för 
hvilka jag befarade menliga följder. På bangården 
varande smedjestomme, stallspiltor och 
foderloft samt bodvallsfoderladan blefvo nu 
provisoriska bostäder. Dubbla antal fodrade 
hårtäcken utdelades. -Men vägen närmade sig 
nu sin fullbordan, såväl till Storlien som till 
Riksgränsen, eller rättare "Fläcken". Folket, hvars 
fältlif befälet i lika grad delade, visade godt mod 



och uthållighet, trots att de på lång tid icke haft 
om byte afkläder och ofta måste genomvåta gå in 
i sina utan eldstäder varande qvarter. En mängd 
dragare med virke och materialier af alla slag 
ankommo nu dagligen och de brister, som hämmat 
byggnadsarbetena, fylldes hastigt, hvarigenom 
murare och timmermän å sin sida nu fingo 
tillfälle att utveckla full verksamhet, då snart de 
för hvar och en efterlängtade och skyddande 
qvarteren kunde få tagas i besittning. 

För att skyndsamt fylla dagliga behoven och 
genast vänja den enskilta företagsamheten, samt 
bereda någon vexling af födoämnen, anmodade 
jag en arbetare att utöfva slagterirörelse. Till en 
början lämnade jag honom fri frakt å transportleden 
från Dufed efter skedd anmälan, för det 
kött, potater m.m., han uppsände och här borttingat, 
då den 5 mil långa vägens beskaffenhet 
icke medgaf, att drifva slagtdjur lefvande till 
fjället och fraktpriser för tillfället voro högt 
uppdrifne. En handlande erhöll ett tält uppsatt å 
Storliens bangård, för att tillhandahålla nödiga 
kolonialvaror. Arbetslagens förmän erhöllo ock 
på anmälan tillåtelse, att från Dufed få fri transport 
å de vegetabilier, som från nedanför liggande 
orter af dem kunde betingas, samt egde fritt 
meddela sig å byggnadens telegraf. 

Min åsigt var, att afsedda ändamålet att få 
tillförsel bäst skulle ernås genom att i början 
underlätta den enskilta företagsamheten, såsom 
här blifvit antydt, då snart måste blifva bekant, att 
här fanns en pålitlig afsättningsort -framför att 
staten skulle åtaga sig provianteringsåtgärder, 
hvilka, förutom ett strängt öfvervakande, erfordrat 
serskilt lämpliga personer eller "mellanhänder", 
räkenskapsföring och förrådslokaler, hvartill 
icke fanns utrymme eller tillfälle att bereda, 
och därjemte befäl och materialvakter på allt sätt 
voro tagne i anspråk, hvar på sin post med ansträngande 
sysselsättningar -om ock en del 
lifsmedel här till en början blefve dyra. Småningom 
uppstod konkurrens, som inom en jemförelsevis 
kort tid reglerade prisen. På anmälan af 
läkaren måste dock staten vissa tider tillhandahålla 
en del vegetabilier (se redogörelse för sjukvård). 

Den här åberopade transportled var för denna 
del af arbetsdistriktet förut anordnad emellan 
Mattmar och Dufed, samt utsträcktes sedermera 
till Storlien. Den uppehölls genom 12 par hästar, 
hvaraf 2 par voro placerade å hvardera häststationerna 
Storlien, Enafors, Dufed, Undersåker, Mörsill 
och Mattmar. 2 tomma vagnar gingo dagligen 
österut och 2 lastade vesterut. Förutom desse 



användes en mängd extradragare emellan Dufed, 
Enafors och Storlien. 

Med noggrann tillsyn och föreskrifter arbetades 
äfven inom husstommarne under nätterna vid 
lampsken, för att i tid få murverken fullbordade. 
Den 22 Oktober observerades -J 8°, men eljest 
understeg icke kylan -8°. 

Den 28 Oktober kunde jag rapportera följande 
byggnader fullbordade: 

Vid Enafors ett förrådshus med arbetarebostäder, 
ett stall med foderloft för 10 hästar och en 
barack. 

Å Storliens bangård ett förrådshus med arbetarebostäder, 
kontors-och handelslokal, ett stall 
i likhet med ofvanstående, en banmästarestuga 
med 4 rum, 2 sammanbyggde vaktstugor bildande 
3 rum och kök, 4 baracker, samt utefter arbetslinien 
7 baracker för hvardera 16 man. 

Alla permanenta bostäder försedde med skorstensstockar, 
fullständiga kakelugnar, samt 
arbetarebostäderna och barackerna spislar. (Se 
vidare afdelning om arbetenas bedrifvande.) 

Helsotillståndet visade sig från si utet af Oktober 
mindre tillfredsställande, genom diarrheer 
och svaghet hos en del arbetare, ehuru ej sjukdomsfall 
af allvarligare beskaffenhet förekommo. 
Såsom ofvan nämndt, nödgades folket ligga 
i fuktiga kläder och, då de ej egde ombyten, voro 
i synnerhet de provisoriska bostäderna skadliga. 

Dock led folket mest genom brist på varm föda; 
lägereldarne kunde icke underhållas tillföljd af 
skarpa vindar och daglig nederbörd, samt arbetskläderna 
ej torkas till följande dag. 

Den 4 November voro befäl och arbetare utan 
undantag inqvarterade i bostäder med eldrum. 

Arbetsstyrkan uppgick till 220 man. Enligt träffadt 
aftal, lämnade jag tillstånd för 5 gifte arbetare 
att hitforsla sina hustrur, för att i sina bostadslokaler 
tillreda och hålla folket tillhanda 
med varm och sund föda, samt besörja linnetvätt, 
hvilket visade sig vara af stor vikt. Två familjer 

(materialvakt och en timmerarbetsförman) fingo 
på dessa villkor bostad i förråds byggnaden, samt 
öfrige i vaktstugor och baracker, och anmodade 
jag dem till följd af dess fördelar att köpa sig 



Bolinders kokspislar, förhvilkadedåhitfingofri 
frakt. Detta var högst nödigt, emedan å Storlien 
jag redan vunnit erfarenhet, att anskaffandet af 
bränsle skulle blifva en betydande utgiftspost 
och besparing således vinnas i afseende på dem, 
som för matanordningar måste elda dagen igenom, 
samt större säkerhet äfven ernås mot eldfara. 
Nämnde personer hafva sedermera äfven insett 
gagnet och nyttan af desse spislars egande. 

För öfrige arbetarebostadslokaler och för 
provisoriska baracker inköptes sedermera gjutna 
"norska" kokspislar till ett pris af 14 kronor 
stycket, och äro desse afen serdeles ändamålsenlig 
beskaffenhet, då de derjemte med lätthet 
kunna söndertagas och transporteras. 

Barackerna äro med få undantag, eller där sten 
i närheten ej kunnat erhållas, försedde med 
rymliga murade spislar, hvarigenom god ventilation 
beredes och lätthet för folket att torka kläder. 

Desse bostäder förlades vid de små fjäll bäckarna 
och i skydd af skogen. Genom hyreskontrakt 
förvissades om disponerandet af de få befintlige 
bodvallslokalerna. 

Bränsleanskaffning och -transport har varit en 
serdeles tyngande utgift. Vid gränsafdelningen, 
der virket af egarne skattas högt, uppgjorde jag 
genast kontrakter, för att icke komma i bränsleförlägenhet 
eller tvistigheter, som eljest lätt kunnat 
uppstå. Staten betalar per månad 40 öre i bränsleersättning 
för hvarje i gränsbarack inqvarterad 
man. Afdelningsingeniörens rapport ligger 
till grund för denna månadtliga ersättning. 

Sedan vinterqvarteren voro tagne i besittning, 
var angeläget tillse, att ordning och snygghet från 
början iakttagas, då så småningom personalen 
ökades och tillföljd af väderförhållanden folket 
flera dagar nödgades vistas under tak. Desse så 
att säga kolonier, enstaka baracker eller läger 
ställdes under följande direkta uppsigt och föreskrifter. 

Vid Enafors, Storlien samt baracklägret vid 
Riksgränsen öfverlämnades tillsynen åt h vardera 

Barack och förråd i Enafors 1875, med Snasahögarna i bakgrunden. 

en ingeniör i serskild egenskap som stationsqvartermästare, 
för hvilka jag utfärdade följande 
instruktion: 

Stationsqvartermästaren 



A. Brandförhållanden 

4. Att egna omsorgsfull tillsyn öfver att sprutor och 
tillhörande utrustning äro i fullgodt skick och finnas på 
anvisad plats. 
5. Att öfvervaka och tillse, att alla hushåll samt 
stallet hafva sina vattenreservoirer fyllda hvarje afton. 
6. Att handlyktor finnas 1 stycken på hvarje af 
nedan angifne platser: i stall, förråd, snickarbod, hos 
nattvakt, och hvartill staten lämnar olja. 
7. Att vid eldsolycka leda sprutan, hvaröfver befälet 
endast eges afqvarterrnästaren och stationsingeniören. 
8. Att förrätta brandsyn. 

B. Proviant, sjukvård och sanitära förhållanden 

9. Familjer och de personer, som hafva mathållning, 
skola ovillkorligen tillförsäkra, att de för egen 
räkning och för dem, som hos dem äta, ega matförråd 
för en månads tid i förlag; vid detta fästes hufvudsaklig 
vigt under tiden från 15 December till 1 Maj. 
10. Tillses att bröd ej saknas, hvilket skall tillhandahållas 
i förlag å den för handel upplåtne lokal å Storliens 
bangård af dervarande handlande, samt af den, 
som innehar vaktstugan, hvilka i detta afseende endast 
ega på desse villkor innehafva lokalerna. 
11. Tillses att vedförråd finnes. 300 famnar äro beordrade 
före den 15 December 1877 till Storliens bangård. 
12. Rapport lemnas till stationsingeniör, i händelse 
sjukdomsfall inträffar. 
13. Qvartermästaren bör hafva sig bekant arbetspersonalens 
behof, på det stationsingeniören, därom i 
tid underrättad, må kunna afhjelpa desamme. 
14. Tillse att ordning och snygghet råder i de till arbetare 
af staten upplåtne lokaler inom bangårdarne vid 
Storlien eller Enafors samt utomkring desamma, hvarföre 
afskrädesplatser eller lårar skola anvisas. Latriner 
skola finnas vid Enafors förråd, vid Storliens förråd 
och vid barackerna å östra ändan af Storliens bangård. 
Allt orenande utom desse latriner förbjudes. 
15. Tändstickor i låda samt ständigt bränsle skall finnas 
i räddnings baracken på fjället; en hylla bör uppsättas 
med angifvande af tillgångar. 
16. Alla baracker, som ej bebos, böra vara stängde 
med hänglås, utom nämnde räddnings barack. Uppgift 
skall af stationsingeniören lemnas å antal platser i 
hvarje barack och huru många, som disponeras. 
17. Att ordna med snöskottning, der så erfordras; 
och bestämma, hvilka vägar alltid böra hållas af staten 
öppna, såsom till vattenväg och körväg till förråd och 
kontor. 2ne snöplogar skola finnas vid Enafors och 2ne 
vid Storliens bangård. 

I samtlige baracker och arbetarebostäder uppsattes 
följande anslag: 



Tillkännagifvande för arbetspersonalen. 
Till förekommande af sjukdomar samt för befordrande 
af god ordning och trefnad, uppmanas hvar och en, 
som bebor af Stam banan upplåtne lokaler, att iakttaga 
och medverka till snygghet och ordning; der skäl 
härutinnan förefinnes till anmärkning, då arbetsbefäl 
inspekterar bostäderna, får den eller de, som ej ställt 
sig gifne föreskrifter till efterrättelse eller hvad för 
ofvan nämnda anspråk fordras, genast afflytta. Afskrädesplatser 
anvisas af befälet. Allt vårdslöst handhafvande 
med eld varder förbjudet och straffas med 
afsked, och böra nattvakter eller de personer, som fästa 
uppmärksamhet på öfverträdelser och försummelse 
härutinnan, genast åtlydas. Då sträng köld samt nederbörd 
hastigt kunna ställa desse trakter utan tillförsel 
och förhindra större samfärdsel, uppmanas härmed 
hvarje hushåll och de, som hafva matförråder för egen 
eller andras räkning om hand, att från medlet af December 
till medlet af Maj vara försedde med lifsförnödenheter 
för minst 8 dagar intill en månads tid; att der 
brist utan eget förvållande och egen omtänksamhet 
skulle uppstå, derom genast anmäla till arbetsbefälet. 
Ingen obehörig eger rätt, att utan befälets vetskap bebo 
e1ler vistas i de af Stambanan uppförde lokaler. Sjukdomsfall 
eller af köld orsakade skador böra genast 
anmälas för arbetsbefälet. Hushåll skola hvarje afton 
hafva sina vattenreservoirer fyllde. 

Storlien etc. 

Brandväsendet egnas tillbörlig tillsyn; vid Enafors 
och Storlien utdelades nattvaktsur, hvars 
diagrammer införas i journaler, som granskas af 
befälet. Under de svåra stormnätternagå två nattvakter, 
att aflösa hvarandra. En större spruta är 
placerad i Storlien och en mindre finnes i Enafors. 
Fylldt vattenkar på släde står hvarje natt 
vintertid inkördt i stallgången, för att vattnet ej 
må frysa och vara att tillgå. 

Föreskrifter för nattvakt 
Nattvakt skall, med noggrannt aktgifvande på eldfara 
och mot god ordning störande förhållanden, tjenstgöra 
å de tider och göra de ronder, som af arbetsbefäl under 
olika årstider föreskrifvas. 

Allt ovarsamt handhafvande med eld förbjudes. Ingen 
tillåtes gå med bart brinnande ljus å vindar, förråder, 
foderrum eller i öfrigt lokaler, der personer ej ständigt 
uppehålla sig. I alla till arbetare af staten upplåtne 
lokaler skola alla ljus och eld vara släckte från kl. half 
9 eftermiddagen ti Il kl. half 6 på morgonen, såvidt icke 
serskildt tillåtelse för andra tider af arbetsbefälet 
lemnats. I snickareverkstäder skall hvarje afton efter 
arbetstidens slut allt affall och spån vara bortfördt. Att 



elda i verkstädernas öppna spislar varder förbjudet 
från kl. 3 e.m. till kl. 9 f.m. Efter arbetstidens slut 
aftonen till morgonen får ej eldas i der uppsatte kaminer. 

Brandsyn förrättas med biträde af timmerman 
och murare. Då mat ständigt lagas, äro sotbildningarne 
betydliga, hvarföre regulier sotning sker 
i alla rökgångar. 

Ett större antal virkes-och stenkörare måste 
här, synnerligast vintern 1877-88, användas, 
hvarföre stallrum måste beredas. Sådana provisionella 
byggnader uppfördes vid Enafors, Visjöån 
och Storlien, och hvilka varit af behof i 
flera afseenden äfven för en mängd vägfarande 
till Storlien vintertid, såsom förmän, statens 
dragare, personer hvilka haft affärer med Stambanan, 
läkare, polismän m.fl. Då tillföljd af häftiga 
snöstormar och vädervexlingar desse vägfarande 
blifvit förhindrade att fortsätta eller återvända, 
måste såväl stall-som sängplats för dem 
beredas. En räddnings barack är uppförd påfjället 
emellan Visjöån och Storlien, men sedan vaktstugorna 
der fullbordats, har denna barack tjenat 
såsom arbetarebostad. 

S tenkörslorna här fordrade rätt betydande förberedelser. 
-Körare äro här vande, att mot afdrag 
å körbetingen tillhandahållas med fourage för 
sina dragare; det var derföre nödigt att härför 
göra uppköp. 1877 och 1878 kontrakterades 15 
325 lispund hö och 3960 kubikfot hafre, hvilken 
sednare magasinerades å förråden, det förra å 
stalloften och fritt stående stackar, hvilka togos 
af sådan storlek, att, när loften blefvo tömde, en 
stack nedtogs och inflyttades. Från norska fjällbyggderna 
Tydalen och Selbo erhöll jag på desse 
villkor med fjällkörslor vane och härdade män, 
hvilka möjliggjorde för relativt billiga kostnader 
framskaffandet af sten och virke från aflägsnare 
ställen och under för andra vanskliga väderleksförhållanden 
och mödor. 

Ingeniör J.O. Pettersson har genom illustrerad 
korrespondens till Ny Illustrerad Tidning den 3 
November 1877 delgifvit följande såsom ett 
bidrag till inblick i fältlifvet här under tidpunkt af 
förberedelserna. Jag återgifver detta i sin helhet 
med bifogade träsnitt: 

Herr Redaktör! Härmed tager jag mig friheten tillsända 
eder några små skizzer från det nu ny] igen, närmast 
riksgränsen, påbörjade jernvägsarbetet. Det kunde 
måhända vara af intresse att innan ännu denna nya 
förbindelse med det norska brödralandet är knuten, i 
bild återgifva några spridda drag från dessa på kommunikationsmedel 



vanlottade trakter, der nu civilisationens 
pulsådra är bestämd att stryka fram, och bringa 
lif och rörelse i det öde landskapet. 

Stora svårigheter föreligga dock vid ett sådant 
företag. Vägar måste under möjligast försvårande 
förhållanden byggas öfver sumpiga ödemarker, der ej 
någon annan möjlighet än hästryggen -medelst s.k. 
klöfjning-finnes att framskaffa nödiga reqvisita, och 
denna svårighet, väl öfverstånden, återstår att skaffa 
bostäder samt lifsförnödenheter åt det befäl samt den 
arbetsstyrka, hvilken här skall i sin mån bidraga till 
förverkligandet af denna förbindelse mellan de svenska 
och norska kusterna-och detta allt innan ännu det 
egentliga jernvägsarbetet kan taga sin början. 

Det är från denna tidsperiod medföljande små skizzer 
äro tagna, den ena från Visjöån, med dess under 
byggnad varande vägbro, dess baracker och tält, de 
sednare tjänstgörande som sommarbostäder, och de 
förra ämnade till skydd mot dessa orters stränga vintrar. 

Så är der Storlien -en "bodvall" tillhörande norsk 
egare -liggande på en höjd af cirka 2000 fot öfver 
hafvet, samt omkring 1/4 mil från riksgränsen, der de 
öster ifrån kommande tågen skola aflösas afden norska 
materielen, som med sina för de svårare terrängförhållandena 
(från Storliens bangård till den 2 svenska mil 
längre västerut belägna norska köpingen Meraker, 
sänker sig linien med få undantag nästan oafbrutet 

1:52) lämpade lokomotiven skola ombesörja den vidare 
trafiken vesterut. 

Här vid Storliens bodvall, i den lilla stugan längst 
till venster på teckningen, är imellertid nu högqvarteret 
för samtlige här vistande ingeniörer, der man i det 
enda lilla disponibla rummet får praktiskt sanna ordspråket: 
"är sämjan god, är rummet stort". 

Hvad den tredje teckningen beträffar, är densamma 
ämnad att gifva ett om än svagt begrepp om de ogynnsamma 
terrängförhållanden, som försvåra banans framdragande 
i dessa trakter. 

Vyen är tagen från bottnen afden vilda bergsklyfta, 
som på kartorna erhållit det betecknande namnet "Lilla 
helvetet" och i vars kant linien stryker fram, för att 
sedan i den mest vilda ödsliga natur, uppför svindlande 
höjder och ned i djupa dalar fortsätta fram till norska 
gränsen. Här arbetas nu oförtrutet med byggandet af 
baracker till de arbetslag, som skola sätta lif i dessa öde 
fjällmarker, för att här i liten skala, men fort, åstadkomma, 
hvad vattnet i stort under lopp af årtusenden 
långsamt men säkert verkat. 



Det är emellertid ett fullkomligt nybyggarlif, detta 
lif bland fjällen, ty här är ej på förhand sörjdt ens för 
lifvets nödvändigaste behof, utan allt måste börjas från 
början. I aftonskymningen efter slutadt arbete bildas 
de mest pittoreska grupper kring eldame vid tälten; 
den oumbärliga stekpannan tages fram, det amerikanska 
fläsket skäres i skifvor, och hvarje karl inandas 
med välbehag stekdoften, med lystna blickar öfver~ 
vakande sin andel, som väl färdig förtäres jemte en 

skifva bröd. Och derpå gå de att under den tunna 

tältduken söka ett skydd för den kalla nattvinden och 

mossarnes fuktiga dimmor, samt hem ta nya krafter ti Il 

den kommande dagens ansträngningar. 

Och så gå dag efter dag, vecka efter vecka och 
hvardagslifvets enahanda afbrytes endast då och då af 
någon lapp -eller som han el skar att kallas "fjellman" 
-som från sitt läger i grannskapet kommer för att söka 
någon förlupen ren, eller möjligen en eller annan 
vandrande positivkonstnär, som på sin konstresa till 
Norge tagit denna väg, och om han än ej på den skördar 
guld och lagrar, så hvad som säkert är, att han efter sina 
förhållanden gör en god recett. 

-n 

Telegraf 

Bland de första och vigtigaste anordningar voro 
telegraf och postförbindelse. Ett forceradt arbete, 
sådant här förelåg med fästadt afseende på 
detsammas påbörjande under en för fjällförhållandena 
sen årstid, påfordrade inom kort tid en 
mängd och olika slag af redskap samt byggnadsmaterialier, 
af hvilka synnerligast de förstnämnde 
forslades efter dragare 11 mil från Mattmar 
eller derjemte från Östersund medelst ångbåtsleden 
till Qvitsle. Vederbörliga reqvisitioner skulle 
derföre ske "i god tid", och ifall transportforor 
samtidigt hopades vid vissa omlastningsplatser, 
måste ett skyndsamt urval försiggå, för att erhålla 
det nödvändigaste; kommer så dertill, att under 
den första tiden födoämnen af olika slag erfordrades, 
emedan den enskilda företagsamheten ej 
ännu till trott sig, eller kunnat få fast fot. Materialhufvuddepoten 
inom stationen blef Åsan och 
sedermera det nedanför fjället 1,5 mil från Storlien 
belägna Enafors. De angelägnaste arbetena 
bedrefvos nu hufvudsakligast vid Storlien, Enafors 
och Riksgränsen. Telegrafledningen var 
således ett det viktigaste hjelpmedel äfven inom 
stationens ändpunkter, då man derjemte tager 



hänsyn till, att manskapen vid ankomsten ej egde 
mera, än hvad det "gick och stod uti", och placerades 
på fjället, der ej ett timmerträd fanns att 
tillgå. För framtiden hade telegrafen äfven en 
serskild uppgift, derutinnan att, då de svåra snöstormarne 
och nederbörden ställde dessa fjälltrakter 
utan förbindelse, kunna delgifva oss med 
nedanför belägna platser, samt uppgifva de nödvändigaste 
behofven som efter skedda afbrott i 
samfärdseln först borde fyllas för personal och 
arbete. Serskild omsorg egnade jag derför stolparnes 
uppsättning såväl öfverfjällmyrarna, som 
fjällområdet i sin helhet, samt trådens sträckning, 
på det de antagligen betydande temperaturvaria

tionerna icke skulle under de mest angelägna 

förhållanden föranleda afbrott genom trådbrist

ning eller stormarna urkasta tråden från isole

ringshattarna. Sedan uppsättningen har ej heller 

något linieafbrott inom arbetsstationens gränser 

varit hittills inrapporteradt. 

Enligt Distrikts-Ingeniörens ordres träffade 
jag hvissa öfverenskommelser rörande telegramutvexling 
med Merakersbanans arbetstelegraf. 
Svensk visareapparat insattes i närmaste telegrafstation, 
Skurdalsvolden, å norska sidan, dit 
tråd sträcktes från Storlien. Förbindelse erhölls 
såmedelst, ehuru hvarje telegram måste repeteras 
för öfverflyttning från denna öfvergångsstation. 
Vidare skulle enskilta personer vester om 
Östersund och öster om Trondhjem ega att få 
begagna deremellan belägna arbetstelegrafstationer 
för telegramutvexling äfven emellan rikena, 
då afgifterna betalades till banorna efter de 
inom de båda rikena gällande telegraftaxor. 

Post 

Närmaste svenska poststation är Dufed, 5 mil 
från Storliens bangård. Ordinarie posten vesterifrån 
passerar derförbi två gånger hvarje vecka 
och likaledes två gånger den österifrån kommande. 
Sedan jag erhållit anvisning å en pålitlig 
person från härvarande trakt, hvilken var väl 
förtrogen med fjällområdet och egde erfarenhet 
af de vexlande väderleksförhållandena och således 
fullt lämplig för åtagandet att forsla posten, 
som i flesta fall innehöll icke obetydliga värdebelopp, 



träffade jag med denne öfverenskommelse; 
och oaktadt under mången gång serdeles 
ogynnsamma förhållanden har han hittills under 
halftannat år anmärkningsfritt skött detta åtagande. 
De kontraktsbestämmelser jag uppsatt voro 
följande: att inträffa med ankommande posten å 
Storlien hvarje måndags och torsdags eftermiddag 
omkring kl. 3, afresa med afgående post 
hvarje påföljande morgon; hålla 2 posthästar, 
deraf 1 i reserv, i Tångböle; att medtaga, utom 
postväskor, paketer till vigt för ett lättare enbetslass, 
beroende på vägarnas beskaffenhet; att emot 
serskild afgift (sedermera fastställd till 5 kronor 
per styck) forsla sjuke arbetare till Dufeds sjukhus; 
att emottaga och aflemna post vid Tångböle, 
Valla, Enafors, fjällstugan, samt hos läkaren i 
Dufed aflemna eller emottaga de för sjukvården 
i Storlien och Enafors afsedde medicinlådor; att 
framforsla posten till fots eller medelst skidor 
under de tidsperioder, då fjället icke kan befaras 
med häst, vid hvilka tillfällen postföraren borde 

i· . 
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Ingenjörenl O Petterssons, i Svanbecks rapport omtalade, skisser till artikeln i Ny Illustrerad Tidning. 

Överst materialvägsbron över Visjöån, därunder Lilla helvetet och tältläger vid Storlien. 

och skulle åtföljas af en man som eskort och första året, enligt nedanstående tabell 

bärare, hvilken han sjelfaflönar. lersättning uppbäres 
af postföraren 160 kronor per månad, samt 
fritt stallrum och sängplats, då han öfvernattar 
inom stationen. För dessa resor är postföraren 
oafbrutet verksam alla dagar under veckan. Inom 
arbetsstationen ärpostgången ordnad på följande 
sätt: på det icke arbetstid för folket onödigt må 
försummas, då afstånden äro stora, att efterhöra 
och aflemna post, utdelas densamma från arbetskontoret 
af dervarande kontorsvakt, hvilken det 
äfven åligger att tömma postlådorna från och 
med riksgränsen till och med Storliens bangård; 
sommartid sändes ock posten från och till dåvarande 
arbetare på fjället. Materialvakten v!d Ena-
fors sköterposten som tillhör afdelningen Asnan-
Visjöån; Storliens kontor har posten emellan 
Visjöån och Riksgränsen. Postlådor äro uthängde 
vid Enafors förråd, Visjövall-vaktstugan, Storliens 
förråd och gränsbaracken No 10. Följande 
anslag äro vidfogade postlådorna: 

Postordning 



Afgående post bör vara inlemnad hvarje måndag och 
thorsdag före kl. 6 e.m. å arbetskontoret. Bref, som 
icke innehålla penningar och äro försedde med frimärken, 
kunna inläggas i breflådorna, hvilka tömmas 
hvarje middag ofvan angifne dagar. Breflådor finnas 
vid barack No 10 vid vestra afdelningen, samt vid 
Enafors och Storliens förrådshus. Posten ankommer 
hvarje måndag och thorsdag samt utdelas till arbetspersonalen 
genom serskild postbärare. 

Prenumeration å tidningar och tidskrifter kan ske å 
stations kontoret. 

Frimärken tillhandahållas i postbärarens bostad vid 
Storliens bangård samt hos materialvakten i Enafors. 
Rekommenderade bref böra af afsendarne sjelfva 
inlemnas å stationskontoret. 

Storlien etc. 

Sedan posten anländt till kontoret och granskats, 
lemnas till stationsbefälhafvaren uppgift å saknade 
tidningar eller dyl., som kan vara att anmärka, 
på det til1 postexpeditionen i Dufed genast må 
göras vederbörlig anmälan, och har jag sökt så 
långt möjligt öfvervaka postordningen, på det 
arbetarne måtte få tillit till densammaför tidningsprenumerations 
och brefantals ökande.Endast 2 
fall hafva anmälts, der afgångna bref kommit i 
rubbadt skick till sin bestämmelseort, som var 
samma poststation. 

Tidskrifters och Tidningsprenumeration 

af befäl och arbetare å 7 de arbetsstationen under 
1878 och 1879, uppsatte efter antal exemplar för 
Namn 1878 1879 

Fäderneslandet 14 21 
Östersundsposten 7 7 
Svenska Veckobladet 6 11 
Söndags-Nisse 5 5 
Östgöten 3 3 
Nya posten 3 3 
Arbetarens vän 2 
Jönköpingsposten 2 4 
Nyaste förposten 2 9 
Dagens nyheter 2 3 
Stockholms dagblad 2 3 
Östgöta Correspondenten 2 l 
Arbetarebladet 1 3 
Freja I 
Gotlands tidning l 
Illustreradt veckoblad 1 
Kasper 
Norrlands tidning 
Nya Wermlands tidning 2 



Nässjö allehanda 
Tranås tidning 
Familj Journalen 
Framtiden 
Förr och Nu 
Jemtlands tidning 
Nu 
Vernamo tidning 
[]lustrerad tidning 
Ober Land und Meer 
Fliegende Blätter 
Penny Illustr. paper 
Fun 
Hem vännen 3 
Svenska tidningar 3 
Svenska medborgaren 2 
Jorden rundt 2 
Sköfde tidning l 
Karlshamns allehanda I 
Tidn. för Wenersborgs stad och län l 
Smålandsposten l 
Sundsvallsposten I 
Ljungbyposten l 
Wexio stifts tidningar I 
Nya dagligt allehanda l 
Diktarens bazar 
Nya följetongen 
Djurvännen 
Vår tid 
Allmännyttigt magasin 
Sanningssökaren 

Summa 70 103 

Ovan: Enafors, grund till stationshus 1875. Foto OlofEricsson, Hammerdal. Nedan: Per Svanbecks 
bostad i Storlien. 

Då en del yrkesarbetare öfver vintrarne måste 
qvarhållas i dessa nordliga trakter, såsom smeder, 
snickare, timmermän, stenarbetare och bergsprängare, 
samt extrafolk, såsom kuskar, stakare 
eller nivellörshandtlangare, är det för framtiden 
af en oväsendtlig vigt att tillse, det för folket 
under de långa oväders-och köldperioderna, 
hvilka kunna fortgå i flera dagar och sålunda 
utgöra en icke obetydlig procent af dåvarande 
arbetstid, tillfälle finnes, att i sina qvarter eller 
möjligen gemensamt egna sig åt mera förädlande 
sysselsättningar, såsom läsning, skrifning eller 
dylikt. Initiativ härför kunna tagas af befälet som 
äfven till en del ej torde hafva under vintern 
sin tid fullt disponerad -vare sig genom att sätta 
sig i förbindelse med sällskaper för spridning af 
tidskrifter och tidningar m.m. I den antydda 
rigtningen lämpliga åtgöranden skulle otvifvelaktigt 



medföra de mest välsignelsebringande 
resultat. 

Tull 

Förutom att en handlande hyresfritt erhållit lokal 
vid Storliens bangård, idkas handel afegarne till 
Storlien vid bodvallen. Vid Enafors äro tvenne 
salubodar med filialer sommartid på fjället. En 
del varor härför till ej obetydliga nelopp forslas 
vintertid öfver riksgränsen vid Storlien och före 
deras försäljning måste de tullbehandlas vid 
Dufed, hvilket skulle fördyra varorna med 10 
mils frakt, förutom att de äro utsatte för skador af 
väder m.m., eller skulle tulltjensteman uppresa 
på varuegarnas bekostnad och magasin finnas 
m.fl. omständigheter. -Efter snart vunnen erfarenhet 
både för kontroll och de praktiska svårigheterna 
vid detta exceptionella fall, har jag efter 
aftal med vederbörande åtagit mig, att undersöka 
plomber och lemna intyg öfver varornas oskadade 
tillkomst, väga dem å förrådsvågen, uttaga 
prof, der så erfordras, samt lemna vederbörligt 
intyg och uppgifter till Dufeds Tullkammare, 
som då på grund häraf och förpassningar m.m. 
lemnar förtullning. Tulltjensteman har dessutom 
företagit kontrolltjensteresor hit. 

Arbetspersonalens aflöningsbesparingar 
och anordningar 
derför 

Till Distriktskassören lemna arbetarne penningar 
att insättas i Sundsvalls enskilda banks afdelningskontor 
i Östersund på upp-och afskrifningsräkning. 
Insättarne erhålla der 4 % å på så 
sätt disponerade medel, samt bekomma såsom 
qvittens en sparbanksbok, hvari de insatte eller 
uttagne beloppen införas. Denna sparbanksverksamhet 
är ett fullkomligt enskildt åtagande, 
emedan det icke tillhör Kassörens befattning. 

Tillföljd af dessa byggders afskiljda läge från 
större handelsplatser, hvilka af arbetarne eljest 
besökas, och der på samma gång en rikare befolkad 
ort ofta bidrager till viss lyx i klädedrägt och 
andra af förhållandena skapade utgifter, har åter 
här icke gifvits synnerliga tillfällen att omsätta 
arbetsinkomsterna. Här förda postböcker utvisa, 
att icke obetydliga penningesummor blifvit afsända 
till arbetarnes hemorter medelst assurerade 
försändelser och rekommenderade bref, hvilka 
sednare torde presentera ett ej obetydligt 
penningebelopp, hvarutöfver hänvisas till redogörelsen 
för denna post inom stationen. 

Antalet af insättare å sparbank får hufvudsakligast 



antagas utgöra viss procent af den arbetsstyrka, 
som kan benämnas stam, eller de arbetare, 
hvilka qvarstanna hela året inom arbetsområdet. 
Denna styrka kan enligt dagsrapporterna 
uppskattas till omkring 200 man. 

Jag har mig bekant ett förhållande, som här 
icke bör förbigås, nämligen att en del arbetare 
spela å de tyska lotterierna. Afgående bref till 
lotterikollektörer, serdeles i Hamburg, lemna 
bevis derpå, och då tvenne arbetare inom stationen 
vunnit ej obetydliga belopp (en stenarbetare 
1600 kronor och en smed 6000 kronor), så har 
kännedomen härom ej i ringa mån bidragit till, 
och för en del ökat, begäret att "försöka sin 
lycka". 

Ehuru den anförda sparbanks verksamheten är 
af stort gagn, och vi alltid skola egna vårt erkännande 
åt dem, som offra tid och arbete för att 
medverka i detta hänseende, så torde dock frågan 
om sättet, att vid dessa omfattande allmänna 
arbeten vänja folket vid besparing, härmed ej 
anses vara tillfredsställande löst. Många arbetare 
vinna blott ett par månaders anställning på en 
plats och kunna äfven förflyttas till annat arbetsdistrikt, 
hvarigenom svårigheter, att t.ex. få 
medlen hastigt disponibla, uppstå såväl för insättarne 
sjelfva, som för den, hvilken leder deras 
affärer: ofullständiga fullmakter blifva lämnade 
att lyfta beloppen genom annan person, räntebeloppen 
efterskänkas m.fl. i praktiken uppstående 
enskildheter. Månget intresse har derigenom 
slappats och arbetaren bär då heldre kontanterna 
hos sig, hvarigenom tillfälliga utgifter uppstå 

Storlien, juli 1878: förrådsbyggnaden. I bakgrunden Storfjället. 

eller utlåningar ske, som en arbetsledare finner ej 
vara i berörde afseenden till arbetarens fromma. 
Mig synes att införandet aflätt tillgänglige räntebärande 
obligationer, äfven å mindre belopp, 
skulle blifva serdeles begärliga och nyttiga papper 
påverkande till omtanka och sparsamhet. 

Sjukvård, proviantering, 
inqvartering m.m. 

För denna del af arbetsdistriktet är sjukhuset 
förlagt i Dufed, 5 mil från Storliens bangård, och 
har läkaren äfven sin bostad derstädes. Vid Storlien 
och Enafors äro derföre medicindepoter, och 
med postföraren sändes i serskildt derför gjorda 
medicinlådor, hvad som enligt läkarens föreskrifter 
skall tilldelas de sjuke; vid svårare sjukdomsfall 
nedsändas patienterna till Dufed. I det 



bodvallsrum, som blef förhyrt såsom ingeniörsbostad 
vid arbetenas början, anordnades sjukrum 
med 2 bäddar från början af sommaren 1878, 
emedan bland den stora arbetsstyrkan olycksfall 
antagligen kunde förekomma. Lyckligtvis hafva 
de sanitära förhållandena varit i allmänhet gynnsamma, 
så att högst få patienter förekommit. 

Under år 1878 fullbordades de h ufvudsakligaste 
terrasseringsarbetena; folket voro då inqvarterade 
på följande sätt: emellan Enafors och 
Visjöån voro 4 statens och 3 enskildte baracker, 
5 vaktstugor med dertill hörande uthus, som voro 
anordnade till bostäder, samt kasernrummen i 
Enafors förrådshus. 

På fjällafdelningen emellan Visjöån och Storlien 
voro 14 tält uppslagne, 3 statens och 1 
enskild barack, samt 2 vaktstugor med uthus. 

Till Riksgränsen voro 6 tält uppslagne, 10 
statens och 2 enskildte baracker, 2 vaktstugor 
med uthus samt kasernrummen i Storliens förrådshus. 

På fjället placerades tälten i grupper eller 
läger, så att arbetame kunde ega gemensamma 
förrådstältoch kokskjul, hvilka voro nödvändige 
med hänsyn till blåst och nederbörd, för att få 
varm mat och torra kläder. Lägerplatserna bestämdes 
af befälet, och valdes gruskullar med 
närhet af något rinnande vatten. Jag nödgades 
dock låta folket lägga brädgolf i varje tält. -Efter 
den 15 September, då en del folk afmarscherade, 
lemnades till de återstående dubbla tält, d.v.s. att 
ett tält sattes utanpå hvart och ett af de förut 
uppslagna. Den 20 Maj 1878 uppslags första 
bebodda och den 4 Oktober nedtogs sista bebodda 
tält. Dess bostäder voro fullt ändamålsenliga, 
och inga patienter inkomma från lägren. 

I Augusti företedde fjället en liflig anblick; 
men cirka 14 dagar, eller under förra hälften af 
månaden, utgör myggen en svår plåga för såväl 
menniskor som djur. En del voro mer känslige för 
deras bett och blefvo till följd af svår ansigtssvullnad 
oförmögne att arbeta. Läkaren sände olja 

att bestryka huden; arbetarne upplade långa 
strängar af dyjord och torf, der sådan fanns att 
tillgå, och efter antändning dref röken bort en de] 
av dessa plågsamma insekter. Hand]andena försåga 
folket med tunn florsduk, af hvilken en del 
arbetare gjorde sig fullständig hufvud-och halsbetäckning. 
-För dragarne uppgjordes nattetid 
och under raster torfeldar, omkring hvilka djuren 



då ställde sig. 

Som tillgång på maltdrycker ej fanns, hade jag 
redanunder vintern anskaffat 2 större bryggpannor, 
samt en de] större grytor, hvilka utlemnades 
till lämpliga personer mot villkor, att de skulle 
tillhandahålla folket dricka. Mjölk erhölls blott 
till ringa qvantitet under den korta tid, eller 6 
veckor till 2 månader, då fjällfolket hitförde sin 
boskap att begagna fjällbetet. 

Til1 ledning för bedömande af mängden af de 
förnödenheter, som en samlad arbetsstyrka kan 
erfordra, har till mig af 3ne handlande inom 
stationens område benäget Jemnadts uppgifter. 
Förutom dessas salubodar finnas en vid Riksgränsen, 
som förut nämnts, och en vid Storliens 
bodvall, och har personalen vid Riksgränsen 
äfven tagit en del varor från Tiveldalen. Vissa 
tillfäl1en uppresa hit handlande från andra trakter 
och afyttra kaffe, socker m.m. 

(Uppgifter på försålda varor afse bl.a. kaffe, 
socker, sirap, sviskon, russin, färsktsvenskt fläsk, 
dito amerikanskt, "metvurst", rågsikt, rågmjöl, 
grynmjöl, hvetemjöl, potatismjöl, risgryn, bruna 
bönor, korngryn, ärter, malt, smör, grovt salt, 
Lyneburgersalt, sötmjölksost, sil1, ättika, kardus, 
snus i kaggar, rulltobak, fotogen.) 

De bagerier, som försett folket med bröd, 
finnas vid Storliens bangård, Storliens bodvall, 
2ne vid Enafors, samt hafva gränsafde]ningens 
folk tagit bröd från Tiveldalen. 

Mjölk kunde icke helt och hål1et undvaras för 
samtlige hushål1, sjukvård m.m., och vid afhemtning 
kunde, ofta med svårigheter, blott mindre 
qvantiteter erhållas från den norska byn Tiveldalen 
eller från det mera otil1gängliga Storval1en 
mot ett pris af 75 till 80 öre per kanna; hvarföre 
hemställdes och erhöl1s medgifvande af Distriktsingeniören, 
att få insätta 4 kor å Storliens 
bangård, för hvilka mot kontant inreversering 
fourage skulle erhållas från förrådet. Jag meddelade 
til1 de personer som bodde i närheten af 
vaktstugor el ler der koplats kunde beredas, att de 
egde inköpa sig kor att utfordras på desse villkor; 
men då blott ett fåtal derigenom erhöl1 mjölk, 
inköpte jag sjelf2ne kor, och hafva, sedan hösten 
1878, 10 olika personer från mig erhå1lit mjölk, 
hvilken ut]emnas hvarje dag och i mindre qvantiteter, 
1/4, 1/2 och högst 1 kanna. 

Första vintern eller Januari 1878 visade sig 
fall av skörbjugg, hvilken sjukdom jag förut ej 
haft kännedom om. Den yttrade sig på olika sätt, 



såsom genom blodförande excrementer, utslag i 
leder, uppsväldt och blödande tandkött, hastig 
afmattning, värk i ]ederna, liknande rheumatiska 
plågor, som arbetarne kallade "torrvärk". Då jag 
icke varit förberedd på orsakerna till denna sjukdoms 
uppkomst, hade jag icke kunnat företaga 
nödiga åtgärder, att förekomma densamma. 
Läkaren uppgaf orsakerna vara brist på omvexlande 
och tjenlig föda, synnerligast ständigt förtärande 
af det salta amerikanska fläsket, och att 
folket nödgades under vintern tillbringa vissa 
tider i overksamhet inomhus. Föreskrifter blefvo 
för de af sjukdomen angripne att föra "hög diet" 
och i allmänhet förtära vegetabilier. Den stränga 
kylan försvårade hitförandet af dessa födoämnen. 
Från Norge erhöll jag dock en de] potater, 
kål, rötter och rödlök, hvilken sednare folket förtärde, 
skuren i skifvor, til1 brödet. I Juni 1878 
förekom ytterligare fall af denna sjukdom, men 
då detta kunde hänföras til1 recidier, sände jag de 
för sjukdomen känslige söderut. 

Afdenna anförde erfarenhet varnad, uppköpte 
jag hösten 1878 potater, för att genom materialvakterna 
tillhandahållas folket mot inköpspriset. 
Då ej vaktstugukällarne motstod den stränga 
kylan, anordnades potatisgropar i grustägten vid 
Storliens bangård. I hvarje grop lades 20 tunnor. 
207 tunnor blefvo genom staten uppköpte mot ett 
pris af 1721 kronor och utlemnades i smärre 
partier till arbetarne vid tillfällen, då annan tillförsel 
saknades. 

Följande af mig antecknade sjukdoms-och 
olycksfall hafva under arbetstiden här förekommit: 
3 barn hafva dött af skarlakansfeber, en 
bergsprängare till följd afvådaskott, då han skulle 
uppborra ett ej afbrunnet dynamitskott; 2 benbrott 
hafva inträffat, hv ilka dock ej medfört några 
menliga följder för framtiden; en smed har under 
arbetet förlorat ena ögat. I öfrigt, med undantag 
af 8 till 10 skörbjuggspatienter, hafva några 
nämnvärda sjukdomsfall icke inträffat. Sedan 
Juni 1878 har endast ett skörbjuggsfal1 anmälts, 
och detta var en arbetarehustru, som bodde i 
norska byn Tiveldalen. 

Det bör ej förbigås att omnämna, att här på 
fjället varit svårigheter få drickbart vatten under 
December till April, emedan brunnarne utsina 

och de större vattendragen och sjöarne få sökas, 
såsom Tivlan, Visjöån, Enaelfven och Åsvallssjön. 
Fjällbäckarne Ripån och Fiskbäcken hafva 
ock oafbrutet varit vattenförande. 



Själavård, kyrkliga förhållanden 

Till följd afatt stambanearbetena hitintills bedrifvits 
i mera bebyggde trakter, der afstånden till 
kyrkor icke varit större, än att folket kunnat utan 
alltför stora vanskligheter dit fortskaffa sig, hafva 
några serskilta anordningar, såvidt mig är 
bekant, från statens sida i och för själavård icke 
varit i berörda afseende af behofvet påkallade. 
Morgonparaden med korum är en stående föreskrift, 
dock under antagande, att en större arbetsstyrka 
utan allt för långa arbetsdistanser kunnat 
sammanföras. En här ständigt vexlande väderlek 
under den korta årstid, som morgonparaden 
kunnat anordnas, och långa afstånd till en del 
arbetsplatser från bostäderna, der folket sjelfva 
först måste anordna en måltid innan de afmarscheradt, 
m.fl. orsaker, skulle föranledt, att korum, 
såsom ett synnerligen påtvingadt andaktstillfälle, 
icke motsvaradt dermed afsedde allvarliga, 
gemensamma bönestund före början af 
dagarbetet. 

Timmermans/ag vid Enafors 1875. 
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De platser, som här förlagde personal haft 
tillfälle besöka för allmän gudstjenst, äro Stordalens 
fjällkapell i Norrige, cirka 2 mil från Storlien. 
Från svenska sidan måste man färdas dit 
medelst skidor, eller någon gång efter häst, men 
sådant tillfälle har under den tid, jag vistats här, 
endast yppat sig en gång (den 7 April 1878), 
emedan snöstormarne göra en sådan färd äfventyrlig, 
då man måste passera öfver de högre 
kringliggande fjälltrakter; öfvernattning i de glest 
bebodda fjällen kan ej heller påräknas. När derjemte 
vårsolen redan i slutet afMars börjar verka, 
kunna ej utan svårighet hästame under dagen 
framdrifvas; och sommartid äro vi fullkomligt 
derifrån afstängde. Meraker är den andra å norsk 
sida belägna kyrka, 2 1/2 mil vesterut från Storlien. 
Äfven dit kan man endast vintertid färdas 
med häst och åkdon från högfjället, och om än 
färden härifrån utföres kanske på jemförelsevis 
kort tid, så måste man, tillföljd af det branta 
uppstigandet, för hemfärden beräkna en andra 
dagsresa. Närmaste kyrka på svensk sida är den 
österut belägna Åre, 5,6 mil från Storlien. 



Oaktadt anförda besvärliga kyrkovägar, har 
en stor del af arbetspersonalen besökt både Stordalen 
och Meraker. Af uttagne prestbetyg och 

derpå gjorde anteckningar af norske prestmän 
har jag funnit, att arbetarne vid dessa kyrkobesök 
begått H.H. Nattvard. 

Å norska arbetslinien anställd prestman har 
till mig per telegraf underrättadt, då s.k. bibelläsning 
hållits i någon af gränsvaktstugorna eller 
barackerna; har detta inträffat å helgdag (hvilket 
dock ej alltid varit fallet) hafva våra närmast 
boende arbetare ej försummat att närvara. 

I Evangeliska fosterlandsstiftelsens tjenst 
varande kolportörer och s.k. bibelspridare hafva 
hosmig anhållit om tillstånd, att hålla föredrag 
vid bangårdarne Enafors och Storlien, och hafva 
för detta ändamål snickareverkstäderna upplåtits, 
ehuru utrymmet deri varit alltför begränsadt. 

Under mina tillfälliga besök eller inspektioner 
i barackerna, har jag ej sällan funnit arbetarne 
sjelfva under helgdagar hafva anordnat gemensamma 
andaktsstunder. 

Emellertid, i mån arbetsstyrkan ökats, fann 
jag alltmer det allvarliga behofvet af att gemensamt 
förrätta Gudstjenst, och sedan byggnadsarbetena 
så fortskridit, att godsmagasinsbyggnaden 
å Storliens bangård var uppförd, blef det 
väsentligaste hindret häfdt, nemligen bristande 
utrymme. Jag anmodade då pastor J.O. Norrman 
från Mattmar, att den 28 Juli här förrätta offentlig 
Gudstjenst, hvilket, sedan jag bekommit ett 
gynnsamt svar, genom dagordres delgafs arbetspersonalen. 
Derefter anmälde sig öfver 200 personer, 
att få begå H.H. Nattvard, hvilket dock af 
här nedan anförde skäl ej kunde försiggå. Efter 
att ha rådgjort med nämnde prestman, vidtog jag 
följande åtgärder i denna fråga: den 1 Augusti 
1878 afsände jag en så lydande skrifvelse till 
Distriktsingeniören: 

Till Distrikts-Ingeniören m.m. Herr Kapten H.E. 
Lundborg 

Som behovet af gemensam Gudstjenst alltmer synes 
vara angeläget för härvarande arbetsstyrka, får jag i 
detta afseende vördsamt anföra följande, samt på grund 
deraf göra nedanstående framställning. 

Sjunde arbetsstationen, 2 mil i längd från Riksgränsen 
österut, der största arbetsstyrkan är förlagd på 
fjället och vid Storliens bangård, är belägen omkring 



5 mil från närmaste kyrka, Åre, på svenska sidan, samt 
2 mil från Stordalens fjällkapell och 21/2 mil från 
Merakers kyrka, båda på norska sidan, till hvilka 
sednare vägen sommartid är ofarbar. Förliden vinter 
kunde tillföljd af väderleksförhållandena de norska 
kyrkorna sällan besökas och af brist på lokal och 
likaledes en ogynnsam väderlek, har icke någon prestman 
här kunnat inträffa. Arbetsstyrkan uppgick då till 
300 man; för närvarande är arbetsstyrkan 800 man, en 
del ega familjer, samt då derjemte bosatt sig personer, 
som förse folket med förnödenheter, kan antalet inom 
arbetsområdet befintliga uppskattas till öfver 1000 
menniskor. En magasinsbyggnad är nu uppförd å 
Storliens bangård och anses lämplig såsom samlingsplats. 
Jag anmodade pastor J.O. Norrman frän Mattmar, 
att den 28 sistliden Juli här förrätta Högmässotjenst 
och genom dagordres blefvo arbetarne derom 
underrättade; cirka 200 personer anmälde sig derjemte 
önska begå H.H. Nattvard, men pastor Norrman förklarade 
sig icke utan serskildt bemyndigande frän 
Högvördiga Domkapitlet i Hernösand, kunna i detta 
fall, då kyrka ej var att tillgå, tillmötesgå denna begäran. 

Då väderleksförhällandena under innevarande 
Augusti månad på fjället anses fördelaktigast, hemställes, 
om till H. Domkapitlet begäran kunde ingå, att 
för prestman, som afarbetsbefälet anmodas, bemyndigande 
gafs, att här förrätta Nattvardens utdelande, 
dock torde dervid serskilt betonas, att för alla eventualiteter, 
någon bestämd person ej förordnades. 

Dufed och Storlien den 1 Augusti 1878 

Per Svanbeck 

Hvilken skrifvelse gaftill resultatföljande afmig 
delgifna Consistorii Utlåtande, på gjord framställning 
af Distrikts-Ingeniören: 

Utdrag af protokollet, hållet i Hernösands 
Consistorium den 14e Augusti 1878 

§ 16. 
-----fann Consistorium med stöd af Kongl. 
förordningen den 12 Febr. 1858, hinder icke möta för 
den prestman, som af arbetsbefälet tillkallas för ändamålet, 
att, på sätt i skrifvelsen begärts, vid Storliens 
station uti dertill lämplig lokal utdela H.h. Nattvard åt 
jernvägsarbetarne; hvadan Consistorium beslöt, det 
skulle utdrag af protokollet meddelas Distriktschefen 
Lundborg att gälla såsom ofvan begärda bemyndigande 
från Consistorii sida för den prestman, som af 
vederbörande arbetschef anmodas, att ifrågavarande 
uppdrag besörja. 

Ut supra 



in fidem 

E.A. Tjerneld 

Den 8 September 1878 hölls här äfven af pastor 

J.O. Norrman för 2dra gången i godsmagasinet 
offentlig Gudstjenst åtföljd af Nattvardsgång, 
hvartill cirka 180 personer hade anmält sig, och 
således anordnades både högmessogudstjenst och 
aftonsång. 

Äfven denna högtidsdag blef gynnad af ett 
herrligt väder, och genom att å ömse sidor af 
byggnadens fa~ader tillbakaskjuta magasinsdör

rama, bereddes godt tillfälle för den äfven utanför 
byggnaden stående menigheten, att afhöra 
och deltaga i Gudstjensten. 

Vid så isolerad plats, som här varit fallet, 
finner en arbetsledare snart behofvet och nödvändigheten 
af att icke lemna folket utan tillfälle 
till andlig ledning; vigten häraf, såväl som betydelsen 
af de gemensamma andaktsöfningarne, 
kan törhända mest beaktas af den, som blifver 
försatt i läge, att närmare aktgifva, leda, och 
genom omständigheternas kraf bringas intränga 
i arbetarnes enskilda lifs förhållanden; att således 
här,eller för framtiden i sådant fall, fordrats 
medverkan inom berörde område, kan ej förnekas; 
att det ej finnes, torde väl kunna sägas vara 
ett missförhållande, som när detta uppmärksammats, 
säkerligen ej fördröjes att då blifva afhjelpt. 

Geologiska iakttagelser 

Å östra delen af 7 de arbetsstationen äro terrasseringsarbetena 
hufvudsakligen verkställde genom 
sand-och grusschakter. -Föreslagne grustägter 
äro här angifne vid s.k. Barackbäcken och i större 
mängd vid Åsan. Enafors bangård 1 mil 2100 fot 
öster frän Riksgränsen är belägen på en höjd af 
(balansplanet) 1864,5 fot (553,6 meter) öfver 
hafvet. Vid grundgräfning för stationshuset derstädes 
anträffades fina blålerlager på cirka 6 fot 
under balansplanet. Omkring 1000 fot sydvest 
frän bangården, tätt invid den nyanlagda transportvägen 
till fjället, anträffades brun lera i jordytan, 
läget i öfrigt emellan Fiskbäckens högre 
floddal och den lägre nedom varande Enaälfvens. 
Dessutom har lera endast kunnat anträffas 
på ett ställe, anvisat af en fjällman; denna fyndort, 
af stor vigt för de vid Storlien erforderliga 



behof, är belägen högt på fjället. Om man nemligen 
följer uppför den fjällström, som rinner 
förbi Ås bov all en och sedan utmynnar i Visjön, så 
anträffas i dess flodbädd å östra kanten ett vid 
botten utskjutande blålerlager, cirka 200 fot öfver 
Visjön. 

Den grunda dalsänkan emellan Visjön och 
Storlien eger i midten en grusås, som sträcker sig 
i rigtning ungefär S.O. till N.V. och hvilken 
banan följer. Här äro delvis goda betesmarker, 
såsom Visjövallen, och hvilka sträcka sig uppför 
de norra fjällsluttningarne emot Rensjöarne och 
till Gråsjölien; i fjällsluttningen bemärka vi den 
bördiga Åsbovallen. Sjelfva dalbotten är i öfrigt 
myr, genomskuren af en mängd små fjällbäckar 
och små fjällgölar. Myren är 8 till 10 fot djup och 
derunder grusbotten. 

Visjöåns botten, der banan framgår, är hornblände-
glimmerskiffer. Banan passerar Kölen 
eller i härvarande fjällsänka vattendelaren på 
högsta punkt 2025,2 fot (601,3 meter) öfver 
hafvet, 4000 fot öster om Storliens bangård, 
hvilken åter är belägen i ett trängre fjällpass och 
på en höjd (balansplanet) af 1994,0 fot (592,0 
meter) öfver hafvet. Bergformationerna framträda 
i dagen först sedan bangårdsplanet är passeradt. 
Synnerligast vid Klefsjön erbjuda dess lagringar 
serskildt intresse. Endast här hafva vi 
anträffatkristaller afsvafvelkis i eller omkring de 
qvarzgångar, som här följa glimmerskiffern. 
Bergarterna äro hufvudsakligen glimmer-och 
horn b ländeskiffer. 

Större jättegrytor anträffades i schakten tätt 
vid Klefsjön; de voro fyllda med klappersten och 
grus; djupet af dem ungefär 20 fot och diametern 
6 fot. De i öfrigt djupa bergschakten till Riksgränsen 
gifvaen tydlig bild afbergartens lagringar. 

På bangården vid Storlien har en större grusschakt 
blifvit uttagen, der lagringarne voro än 
gröfre, än finare och slutligen några tum fin sand 
närmast berget. -6 till 7 fot under jordytan voro 
lagringar af gröfre grus eller sten af0,5 till l tums 
diameter; inuti desse tätt sammangyttrade lager 
voro små tomrum i längdriktningen, och ytan på 
de små stenarne, som bildade väggarne i desse 
rum, voro öfverdragne med ett svartbrunt beck, 
som afsatt sig likt kondenserad vattenånga. 

Närmast Storlien 1000 fot från östra ändan af 
bangården är en större grustägt och likaledes en 
dylik 2000 fot vesterut. 



Sten till trummor och broar har tagits frän 
närgränsande berg, och vid murningen har till en 
del på grund af stenartens beskaffenhet cementbruk 
måst användas. För pall-och grus skift samt 
betäckningsskift i broarne hafva dock hårdare 
stenarter måst anskaffas; under hösten 1877, och 
78 på sommaren, lät jag för detta ändamål genomsöka 
trakterna, och genom anvisning affjällfolk 
erhöllo vi de flesta flyttblocken af granit och 
gneiss omkring Ren-och Gråsjöarne, äfven en 
del vid Handöl, foten af Snasahögen samt på närmaste 
höjder omkring Storlien; de flesta voro 
nedsänkte i myren och vilade på grusbotten. 

Meteorologiska iakttagelser 

Såsom ett bidrag till de inom landet pågående 
meteorologiska iakttagelser, men hufvudsakligast 
för att med afseende på en blifvande jern

vägstrafik och lifligare samfärdsel, erhålla en 
förberedande erfarenhet, huru på dessa fjälltrakter 
de meteorologiska förhållandena gestalta sig, 
erhöll jag uppdrag af GeneralDirektören för 
Statens jernvägstrafik m.m. 0. Troilius, att vid 
Storliens bangård förrätta observationer. 

Denna bandel är belägen emellan 63° och 64° 
nordlig bredd samt 4°till 5°vester från Stockholm. 
Observationerna äro verkställde å Storlien på en 
avvägd höjd af 2017 ,33 fot (598,87 meter) öfver 
hafvet. 

Storlien kan anses vara belägen cirka 5 a6 mil 
frånvesterhafvet och 30 mil från bottenhafvet. 
Iakttagelserna togo sin början den 1 Januari 1878. 

Iakttagelser å barometer, psykrometrar, vindriktning 
samt himmelens moln beklädnad antecknas 
3 gånger dagligen, nemligen kl. 8 f.m., kl. 2 
och 9 e.m. Maximi-och minimitermometrarne 
för dygnet kl. 9 e.m. och nederbördsmängden för 
förlidne natt och föregående dag kl. 8 f.m. 

Under arbetstiden har jag vid flera tillfällen 
haft god ledning för bedömande afv ädervexlingar 
genom desse observationer, derigenom att 
barometern och vissa vindriktningar bebåda under 
ogynnsamma årstider den eljest plötsligt öfverraskande 
svåra nederbörden och stormarna. 

En fortsättning för framtiden, äfven sedan 
jernvägens arbeten äro afslutade, skall i afseende 
på desse iakttagelser ej sakna sitt såväl vetenskapliga 
som enskilta intresse; de redan gjorda 



kunna då såsom jemförelsetal vara af värde. Vid 
banans trafikerande anställda personer blifva 
härigenom äfven hastigare förtrogna med vädervexlingame. 

Med snöbetäckt fjäll äro de ostliga vindarne 
kalla och under ostlig storm är vistelsen utom 
bostäderna äfven på kortare sträckor förenadt 
med fara. Nordvestvinden är under vintern blidare 
än den ostliga, men stormar med nederbörd 
och plötsliga yrväder åtfölja densamma. Från 
medletafNovembertill Januari är härenjemnare 
nederbörd. Februari och Mars äro de svåraste; 
vädervexlingame äro då hastiga och hela fjället 
ofta insvept i en snöhvirvel, hvarvid man ej kan 
skönja något föremål. Personer, som ej nå bostäder, 
förlora hastigt den väg, de skola gå, och då 
inga föremål finnas eller kunna ses, så utmattas 
inom kort vandraren. -Förlidet år omkommo 2 
personer straxt inom norska gränsen, under en 
kort fjällfärd, då de blefvo öfverraskade af februaristormen. 

Vintern 1877-78 ansågs affjällfolket som den 
blidaste här i mannaminne upplefvats; men ej 
heller hade en sådan nederbörd af regn förut 
blifvit iakttagen. Fjällstormen inträffade då med 
öfvervägande nederbörd från den 1 till 11 och 
från den 19 till 24 Februari. Förbindelsen till 
Storlien var under dessa angifna dagar afbruten 
såväl öster-som vesterut; natten 22-23 Februari 
pågick en orkanliknande N.V. storm, fjällplatån 
Visjöån till Storlien stod till en del under vatten, 
och på norska sidan bortflöto de öfver fjällströmmarne 
lagda provisionella vägbroarna. Under 
nuvarande år 1879 inträffade denna fjällstorm i 
Mars; nederbörden var snö i förening med stark 
kyla,hvarföre en fullständig snöstorm pågick och 
afbröt all samfärdsel med Storlien från middagstiden 
den 9 till 19 Mars. Nätterna emellan den 4 
och 5, 10 och 11 samt 11 och 12 Mars fortgick en 
orkanlik N.V. storm. Vintern 1877-78 fanns å 
fjället blott räddningsbaracken men obebodd; 
vintern 1878-79 voro 3 stugor och 3 baracker der 
bebodda. 

Fjällkörslor förrättas till slutet af December 

samt efter början af Mars månad; solen verkar 
<lerefter ej obetydligt midt på dagen, varföre 
under April och Maj körslor förrättas nattetid 
eller från klockan 2 eller 3 på morgonen, då ky Ian 
å förnatten lemnar en god körbana. Fjällfolket 
anser denna tid lämpligast. På dagen eller å 
obanade vägar förses hästarne med "trygor", 
hvilka jemte skidor denna tid tillhöra körutredningen. 



Till sommaren räknas Juli, Augusti samt en 
del af September (i gynnsammaste fall). De ostliga 
vindarna äro då blida, men N.V. åtföljes af 
regn och täta dimmor. 

I öfrigt lemnas här några utdrag afan teckningar: 

1877 Sept. 15. nedtogos tälten, emedan marken var 
betäckt med snö till 3 tums höjd. 

1878 Maj 20 uppslogs första tält. 

Juli 2 föll sista snön. 

Sept. 11 voro Snasahögarne täckta med snö. 

0kt. 4 nedtogs sista bebodda tält. 

1879 Juni 6 uppslogs första d:o d:o. 

Rörande jernbanan och den inverkan vinterförhållandena 
kunna hafva på en regulier trafik, så 
anföres här de iakttagelser, som hittills blifvit 
gjorda; men då bergschakterej hunnit utsprängas 
samt skärmar ej uppföras, äro uppgifterna hittills 
ej tillfyllest. En kommande vinter torde <lerföre 
med uppsättande af provisionella skärmar på 
anvisade ställen gifva ett slutligt utslag i frågan, 
om och huru långt dylika skydd här kunna vara af 
gagn. Som terrasseringsarbetena då äro fullbordade 
och någon trafik ej torde ifrågakomma, böra 
fullständiga snöprofiler upprättas efter vinternederbörden 
eller i slutet af Mars. 

Då några tillförlitliga uppi ysningar af fjällfo1ket 
icke kunnat erhållas, blef februariflödet 1878 
ett gynnande tillfälle att aktgifva inverkan på 
banvallen och dertill hörande vattenöppningar. 

Jag gjorde derföre under denna tid iakttagelser 
å snösamlingar och vattenhöjdsobservationer; 
detta gaf till resultat att banvallen måste höjas 
betydligt öfver redan föreslagne samt att vattengenomloppen 
förändrades från trummor till mindre 
broar. Då terrasseringen är genom grus och 
sandschakter voro de ökade kostnaderna och arbetena 
utförbara. 

Förhållandena gestalta sig på annat sätt för 
bandelen Storliens bangård till Riksgränsen, der 
nästan uteslutande djupa bergskärningar anträffas. 
På bangården lägger sig i medeltal 5 fots snö, 
men huru vid storm snön här framdeles lagrar sig 
kan ej utrönas förrän samtliga större byggnader 
blifva uppförde, då nemligen byggnadens höjd 



och läge i förhållande till hvarandra dervid betydligt 
inverkar. 

Samtlige bergskärningar måste förses med 
skyddsmedel; de svårast besvärade synes vara 
vid Klefsjön, öster om Lilla helvetet, Fläckskärningen 
samt bankar närmast vester derifrån. Huru 
stora skärningar öster om Stora helvetet 
påverkas kan ej nu uppgifvas. 

Trafikens storlek torde bestämma snöskyddens 
omfattning, der sådana skola anordnas; men 
om en synnerligen stor vintertrafik ej är afbehofvet 
påkallad eller genom lämpliga åtgärder på 
för-och eftervintern kunde ombesörjas, så synes 
med kännedom om fjället skäl vara att öfverväga, 
huruvida ej uppehåll bör görasfrån medlet afJanuari 
till medlet af April. En hastigt inträffad 
snöstorm skall nemligen tillintetgöra dyrbara 
och tidsödande snöskottningar, förutom faran att 
ett tåg stoppas innan det nått bangård. 

Vattentillgång för maskinerna är äfven en 
högst väsentlig omständighet, att här taga i beaktande, 
då de österifrån kommande tågen svårligen 
under ogynnsam väderlek kunna passera 
fjället till Storlien, eller från vester kommande 
forcera skärningarne från Riksgränsen. 

Om arbetenas bedrifvande 

Sjunde arbetsstationen bestämdes i längd 1 mil 
32413 fot, omfattande 15e och 16e afdelningarne, 
men erhöll under 1878 en tillökning af l 4e 
afdelningen, hvaraf7500 fot ej varit lagde under 
arbete; stationens arbetsområde omfattar således 
2 mil 3913 fot. 

Å arbetsstationen biträdande ingeniörer äro: 

A. Ernberg, hvilken haft hufvuddepoten vid 
Enafors att övervaka, och ombesörja transporter, 
en del leveranser och stenanskaffning, samt 
bangårdsanläggningen och terrasseringsarbetena 
öster från bangården; K. Tran berg: arbetena å 
Storliens bangård samt terrasseringen emellan 
Åsvallssjön till Stortivlan vestra; V. Tomborg: 
afdelningen Stortivlan vestra till Riksgränsen, 
omfattande de hufvudsaklige bergsprängningsarbetena; 
J.O. Petterson: fjällarbetena från och 
med Visjöån till Åsvallssjön; I. Fock och 

C. Cronstedthvarderarespektive arbetsafdelningaremellanEnafors 
bangård och Visjöån; F. Holmgren, 
som här var placerad under de förberedande 
arbetena och å östra afdelningen, erhöll våren 
1878 befordran och transport till 2dra Arbetsdistriktet. 



Beträffande terrasseringsarbetena och de per

manenta byggnadernas uppförande, skulle det 

åter blifva en uppgift att söka lämpliga förbere

delser, placera befäl och arbetsstyrka m.m. så, att 

under den korta sommartiden alla arbeten kunde 

forceras med så stor styrka, som penningeansla

get tillät, och om än en större medeldagpenning 

af rapporter framstod, hafva vi sökt genom ett 

hårdt drifvet arbete få de fullbordade byggnader

na samt enhetsprisen å schaktmassorna med 

hänsyn till arten af desamma, så mycket möjligt 

i slutkostnader,jemförbara med dylika arbeten å 

öfrige arbetsområden afdistriktet.Huruvida detta 

mål närmevis kunnat nås, är här icke tillfälJe att 

framlägga af brist påjemförelsetal, men torde de 

tekniska rapporterna efter snart skeende afslut

ning af arbetena lemna utslaget. 

Det ligger i sakens natur, med hänvisning till 

förut lemnade uppgifter, att arbetarne här räknat 

på en högre förtjenst än å annan ort. Folket åtnjöt 

visserligen här i flesta fall fördelen af kostnads

fria bostäder, hvilket dock för sjelfva arbetaren ej 

är en synnerligt stor utgift (i de lägre belägna 

bygderna vanligen 50 öre per vecka). Men hvad 

här får beaktas är, att i desse trakter en vexlande 



och ogynnsam väderlek ofta nödgade folket 

afbryta arbetet, för att söka skydd i qvarteren, 

hvarföre de kunde tillgodogöra sig relativt min

dre antal arbetsdagar; att födoämnen här stodo 

högre i pris, och att de arbetare, som förrättade de 

större massornas omflyttande, blott hade en kort 

vistelsetid här. Vidare fördyras arbetsqvantite

terna derigenom att i Maj, vid sommararbetenas 

början, betydande snöschaktningar måste föregå 

innan man nådde såväl jordschakter som fyll

nadsplatser; vintertid är nödvändigt att anskaffa 

sten till de eljest ofarbara bro-och trumbygg

nadsplatserna, hvilka transporter ofta blifva af

brutna under flera dagar genom snöstorm och 

fordra nya vägarbeten; vissa arbeten skulle oaf

brutet fortgå, såsom bergsprängningar, hvartill 

efter inträffade snöstormar snöschakter måste 

öppnas och bekostas. 

Utstakning 
och undersökningsarbeten 

Under de första förberedelserna, eller i slutet av 
·Augusti och September 1877, blefvo afdelningsingeniörerna 
beordrade att förrätta permanentstakningar 
samt kontrollafvägningar. Efter öfvertagandet 
afrespektive arbetsafdelningar verkställdes 
detaljstakningar och undersökningar af 

marken medelstjordborrningar m.m. Vid gränsafdelningen 
voro desse af synnerlig vigt för att 
utröna jordmassornas storlek, emedan en del 
jordrymningar eller jordaftäckningar företogos 
före den snart stundande vinterns inbrott. De 



djupa dalgångarne och ravinerna med branta 
sluttningar i sidoriktningen påfordrade att fy11nadsarbetena 
der mera planmessigt verkställdes: 
jord-och stenfyllningarnes lägen voro <lerföre 
icke likgiltiga, hvarföre detaljsektioner upprättades 
såsom ledning för bestämmelsen. 

Anläggning af transportvägen 

Transportvägen följer jernvägslinien så nära terrängens 
beskaffenhet sådant tillåter. Vägens bredd 
var bestämd till 12 fot, men minskades sedermera 
till 8 fot, hvilket, då marken ej är kuperad och 
affast beskaffenhet, väl kunde låta sig göra. Inom 
skogs gränsen mötte sjelfva utförandet ej synnerliga 
svårigheter: man hade tillgång på sand eller 
grus och i närheten virke för bäddning öfver de 
långa myrsträckorna. Vigtigast var att tillse det 
dikningarne ordentligt verkställdes; vattengenomlopp 
utfördes af rundvirke der sådant fanns att 
tillgå; öfver det tätt lagda kafvelvirket kördes 
jord och derpå 4 a5 tums gruslager. 

Visjöåns öfvergång var det mest betydande af 
vägarbetet. Här placerade jag genast ett jordarbetarelag, 
att med följande bestämmelser skyndsamt 
slå broöfvergången: brokaren blefvo 3 i 
triangulär form med 8' bas och 18' sidor med 
spetsarne mot strömmen; spannens storlek fick 
lämpa sig efter virket och läget af en jemnare 
botten, som här är berg. Landfästena timrades af 
rundvirke. Brokaren, i höjd ca 11 fot öfver botten, 
fylldes i mån af upptimringen med sten, 
tagen från stränderna. Bron har en bred körbana 
och derutanför handräcken. Brobanan bildades 
af smalt rundt slanvirke, då plank ej fanns att 
tillgå. Virke fick tagas ur närmaste på östra strand 
varande skog, och ett par hästar ställdes till lagets 
förfogande, för att framsläpa virke. Ackordet 
bestämdes till 1000 kr. Bron slogs på 13 arbetsdagar 
och kostar med skogsfällning etc. 1240 
kronor. För sjelfva broslagningen åtgingo 203 
dagsverken. 

På fjället följdes grusåsen; öfver myr-och 
träskmarker lades stammar affjällbjörken, derpå 
torf samt jord-och grusfyllning. En riklig grustillgång 
gjorde arbetet relativt lätt utförbart för 
varaktighet. Flere mindre vägbroar äro här lagde 
öfver fjällbäckar. Emellan Storlien och Fläcken 

är till en början ringa och till större delen ingen 
tillgång på grus eller jord, hvarföre vägbanan här 
bildats af myrjord och sten; vägen här är derföre 
ej heller farbar sommartid annat än medelst klöfjning 
eller släpåkdon, framdragne med fjällfolkets 



hästar. 

Då till en början ej fanns serskilda dragare 
eller foder för desamma, så togos de å fjället "på 
bete" släppte hästar, tillhörande kringboendefjällfolk, 
och med dessa hästar framforslades proviant 
och en del materialier; egarne ersattes sedermera 
med 2 kronor för på så sätt användt hästdagsverke. 
-Endast desse djur voro vande att gå 
i myrmarkerna, samt släpptes under raster och 
nattetid, att söka sig föda på fjället; deras framfötter 
hop kopplades med här brukliga "hällor", 
så att man kunde återfinna dem, då de på så sätt 
bundna ej kunde för långt aflägsna sig. 

Provisionella byggnader 
För Storliens och Enafors förrådsplatser uppgjordejag 
genast ritningar och förslag. Vanligt är 
att uppföra serskilda förråds-och slöjdbyggnader 
m.m. Här förenades i samma byggnad förråd, 
slöjdbod, kontor, kaserner, ingeniörsbostad och 
handelslokal; byggnaden erhöll ungefär de vanliga 
dimensionerna, med undantag af att takresningen 
togs 1: 1 för att få en öfvervåning. Ljus för 
denna sednare erhölls medelst anbringande af 
fönsterkupor. Genom erfarenhet har man funnit 
att en arbetarebostadslokal bör inrymma högst 
16 a18 man, eller ett lag, och att serskild utgång 
bör finnas för hvarje lokal. -Jemte nödigt utrymme 
sökte jag så vidt möjligt lägga dessa m.fl. 
villkor till grund för mitt förslag, hvarefter förrådshusen 
blifvit uppförde. Af brist på tegel äro 
murverken så mycket möjligt utförde af här brutna 

skifferarter; öppna spisar eller nischer anordnades, 
hvari arbetarne insatte sina kokspislar eller 
ock s.k. tälgstenskaminer (från Handöls tälgstensbrott). 
För alla byggnader i dessa trakter är 
nödigt att anbringa kringbyggda ingångar, och 
har jag derjemte i dessa utbyggnader genom 
brädafskrankning inrättat små förvaringsrum. 

Baracker 

Baracker äro uppförde hufvudsakligen efter 2ne 
modeller. 

Före min ankomst till stationen voro å Storliens 
bangård uppförde 2 dylika byggnader, enligt 
ritning af Distrikts-Ingeniören. De äro uppsatte 
af 3 tums plank; sedermera murades spisar 
i desamma. 

I öfrigt äro de försedde med kringfyllning på 
vanligt sätt. Då för de stora bergsprängningsarbetena 
vid Riksgränsen ett barackläger der 



skulle uppföras, bestämde jag desse byggnaders 
ungefärliga lägen inom skogs gränsen vid de små 
fjällbäckama. Sedan för den första de ungefärliga 
måtten blifvit gifne, fick folket sjelfva anordna 
en del detaljer, för att nödiga och för behoven 
lämpliga anordningar måtte göras, då desse bostäder 
voro afsedde för ett långvarigare arbete. 
Hufvudmålet var, att hvarje byggnad lemnade 
nödigt utrymme för 16-18 man och ett loft för 
effekter. Virket togs omkring byggnadsplatserna 
af 4 till 6 verktums topp, barkades och klyfvdes 
med yxan. En stomme upprestes, derpå hvila 5 
takstolar förenade med öfverslag längs nocken; 
klyfvda slanor ställdes såsom väggar något lutande 
och med de något spetsade ändame nedsatte 
i jorden samt med runda sidan inåt; taket 
bildades äfven af dylika slanor; derutanpå lades 
granris, derpå jordfyllning och torfbeklädnad. 
Spisar murades af i närheten bruten skiffersten. 
Nödig dränering verkställdes inuti och omkring; 
golf inlades sedermera af bräder, och på vanligt 
sätt anordnades 2-mansbritsar i 2 afdelningar 
öfver hvarandra. Dessa bostäder hafva visat sig 
fullt ändamålsenliga och folket har trifvits väl. 
De rymliga spislarna gifva tillfälle till god ventilation, 
matlagning och kläders torkning. 

Den 27 Oktober 1877 kunde jag inrapportera 
de 2 förrådsbyggnaderna med murverk och inredning 
samt två stallar å bangårdarne fullbordade. 
11 baracker voro äfven uppsatta, och den 24 
November 1877 voro ytterligare 2 baracker samt 
öfriga provisionella byggnader inom arbetsstationen 
fullbordade. 

V aktstugor 

Beträffande de permanenta byggnaderna, så äro 
vaktstugor och uthus uppförde af plank och bräder. 
För väl kringdikad grund är 3,5 fots djup ner 
under marken tillfyllest. Snön täcker snart marken 
på fjället innan den starka kylan inträffar, så 
att kälen blott i undantagsfall nedtränger på 
synnerligt djup. 

Som sten måste tagas af skifferbergen och till 
många ställen är svår att framskaffa, lades stenpelare 
i hörn och under midt af syllar samt 
anordnades jordsocklar; dock fick man naturligtvis 
iakttaga att anbringa nödiga lufttrummor. 

Uthusen, der källare, vedbod och kostall 
sammanbyggas, äro äfven uppförde af plank och 
bräder. Källame hafva visat sig ej motstå den 
starkare vinterkylan. (Under midten af den vid 
Storlien sammanbyggcla vaktstugan erhölls 
emellan murarna en liten källare, hvarföre en 



lucka upptogs genom golfvet; denna källare har 
visat sig vara bästa förvaringsrummet härstädes.) 
Man bör ej försumma att borra draghål i källardörrarna, 
för att få det afsedda gagnet med lufttrumman. 

I alJa stugor har jag låtit mura kakelugnar af 
tegel, och hafva 3 af dessa, som äro i bangårdens 
banbetjeningsbostäder, varit använda hela vintern 
och visat sig fullt motsvara behofvet. De äro 
fyrkantiga, s.k. flata kakelugnar, och åtgå till en 
dylik circa 350 styck tegel. 

Den 1 Juli 1878 voro 13 vaktstugor uppförda, 
deraf 2 samman byggda, samt 13 uthus i enlighet 
med nämnde modell. 

Stenarbeten 
för broar och trummor 

DetharförutblifvitantydtsvårigheternaatterhåJla 
för arbetena dugliga stenarter. Första intrycket 
här var i detta afseende mindre gynnsamt. 

De ödsliga fjällmyrarna och de i förvittring 
stadde framskjutande och öfverhängande bergväggarne 
af hornblände och glimmerskifferarter 
gåfvo ej synnerliga förhoppningar, att få användbara 
stenblock. Våra arbetare voro ej heller vane 
att bearbeta desamma, och för vissa ändamål vid 
användningen fordrades öfning äfven derutinnan 
att behandla de olika bergklyften så, att stenen ej 
skulle söndersprängas genom de vanliga sätten 
att handhafvaredskapen. Emellertid, sedan bergschakter 
öppnats och terrängen blifvit under 
lämplig tid å vidsträcktare områden genomsökt, 
har behofvet blifvit fyldt, ehuru det måste med

Järnvägsbron i Duved med Mullfjället i bakgrunden. 

gifvas, att bland de största ansträngningar, kostnaderoch 
omsorgerdermed varit förenade. Ehuru 
alla till dessa stenforslingsarbeten hörande detaljer 
här vore för vidlyftiga att omorda, bör dock 
beaktas att endast under vissa tidpunkter stenen 
kunde framskaffas. I större trummor, hvaraf 2ne 
med hvardera 2 öppningar (vid Barackbäcken 
och genom banken öfver "Stora helvetet"), samt 
en med 3 öppningar (för Piskbäcken) äro murade 
med cementbruk, då ett utförande under den 
förflutna tidsperioden eljest ej skulle varit möjligt. 
Till pallar, grus-och betäckningsskift för 
samtlige broar har dock lyckats erhålla granit, 
och har sådan sten i första hand sparats härtill. 
Från sprängningarne vid Storliens bangård och 



till en del ur bergskärningarna vid Riksgränsen 
har duglig mursten erhållits. För transporter å de 
kortare afstånden, såsom inom Storliens bangård, 
från dervarande stenbrott till arbets-och 
upplagsplatserna m.m. hafva arbetsräler blifvit 
utlagda, som således betydligt underlättat arbetenas 
skyndsamma och billigare utförande. De 
sednast hitsände räler för detta ändamål, vägande 
5 ,2 lispund perfot, hafva varit väl svaga för dessa 
transporter hvarföre de spikades på 3 verktums 
plankor, och utlades dessa på tvärunderlag. 

Samtlige broar äro murade i cementbruk, hvilket 
består af 3 till 4 delar strid sand och en del 
Lomma-cement, hvilket bruk visat sig vara af 
utmärkt beskaffenhet, då man noga tillser blandningen. 
Att murverken af anförde skäl äro dyrbara, 
framgår ytterligare, då en cementtunna innehållande 
4,7 kubikfot här på platsen med anledning 
af den svåra transportvägen och dess 
längd kostar 25 kr. Man får här äfven taga hänsyn 
till den omfattning, som förvarings platserna måst 
hafva, då endast för desse och andra arbeten kalkoch 
cementqvantiteterna voro ganska betydande. 

Banvakt-uthus och samtlige byggnaders 
skyndsamma uppförande voro derföre af väsentlig 
betydelse. 

Inom arbetsstationen (från Åsan) äro 28 trummor, 
deraf 1 med 3 öppningar, 6 med hvardera 2 
öppningar och 21 enkla, samt 7 broar. Genom 
serskilda vattenregleringar, såsom omgräfningar 
och utsprängningar för fjällbäckarne samt större 
utdikningar, hafva antalen vattengenomlopp blifvit, 
så långt möjligt för bankens säkerhet, reducerade 
till ofvanstående antal. Vattnet tillströmmar 
hastigt från fjällen vid nederbörd, hvarföre öppningarnes 
storlek måst noggrannt uppmärksam

mas och bedömas vid dessa flöden. Sommartid 
äro en del af dessa fjälltrakter nästan uttorkade. 

Jordarbete och bergsprängningar 

Balansplanets ändamålsenligaste höjdläge var 
synnerligast öfver fjällplatån af betydelse att få 
närmare utrönt. Förut är omnämndt, att i Februari 
1878 fjällfloden erbjöd ett gynnsamt tillfälle att 
bilda sig ett omdöme häröfver. Jag gjorde därföre 
under denna tid iakttagelser och fixerade vissa 
platser, öfver hvilka vattenhöjderna observerades. 
Med ledning häraf höjdes balanslinien betydligt 
å vissa ställen och bestämdes vattengenomloppen. 



Under sommaren 1878 fullbordades 
större delen af denna arbetsafdelning och 
under vintern 1878-79 visade sig här ett gynsamt 
resultat. Några betydande jordschakter förekomma 
icke inom stationen; summajordflyttning till 
1 juli utgör 7756,0 kubikstänger. 

Bergsprängningsarbetena åter äro af större 
omfattning. Dessa arbeten hafva oavbrutet fortgått 
sedan medlet af Oktober 1877. Såsom af 
profilen synes, äro bergschakten koncentrerade 
på gränsafdelningen eller från Storliens bangård 
till Riksgränsen. Största schaktet är öster om 
"Stora helvetet", hvilken dalgång ock fordrar 
största kubikmassa fyllnadsämne. (Bankens höjd 
från dalens botten å södra sidan är 100 fot.) 
Schakter öppnades från båda sidor af sprängningen, 
samt medelst en sänkbrunn ungefär i 
midten af densamma, hvarigenom arbetet kunde 
bedrifvas skyndsammare och den stora bankfyllningen 
fortare verkställas. Södra doseringen af 
denna bank är lagd i lutning 2: 1 af fogad sten, 
som dock här varit svår att erhålla, då den tagits 
från bergschakterna. Efter gjorda iakttagelser 
föreslog jag för den i "Stora helvetet" framrinnande 
fjällbäcken, att mura en trumma med 2 
öppningar, hvardera 2,5' x 4'. Denna trumma är 
lagd i stenbanken. Som lämplig sten för kallmur 
ej fanns att tillgå är trumman murad av sprängsten 
i cement. -Då sprängningsarbetena oafbrutet 
måste fortgå, dels för tidsvinst, dels för att 
erhålla mursten, så byggdes en provisionen bro 
öfver trumplatsen, då tippning av jord och sten 
kunde oafbrutet fortgå i vestra delen af dalgången. 

Vintertid kunna vandringarne här ej frihållas 
från snö, och då alla sänkningar afjordytan fyllas 
under snöstormarne, så är det nödigt att ega ett 
transportmedel, hvarigenom man är oberoende 
af den dagliga nederbörden. Den för såväl jordsom 
sprängstensflyttningar använda redskap 
kallas "tippsläde", som för horizontela eller långa 
distanser köres med häst, i branta lutningar styres 
af 1 till 2 man. Modellen är erhållen från de 
norska arbetena, der jag fann denna släde allmänt 
använd. 

Skiftarbete har under April månad någon 
kortare tid blifvit användt i nämnde stora sprängning 
för att fylla bristen på mursten till stora 
banken, hvilket arbete måste oafbrutet fortgå. En 
lämplig och blid väderlek underlättade sådant 
skiftarbete. Skiften voro indelade för 2 lag i 
tiderna 2-10 e.m., 10 e.m.-6 f.m., 6 f.m.-2 e.m. 

Dynamitflaskor äro för de härvarande klimatiska 



förhållandena nödvändiga redskap. Af vigt 
är, att vara väl sorterad med borrstål; det vanliga 
är 3/4" ("spelare") samt l" eller 7 /8" ("försättare"). 
Borrsläggorna böra vara afstål och ej såsom 
här varit fallet af jern. För "påläggning" af redskapen 
har SandviksståletNo 08 och 09 varit bäst 
(I "eller 11/4"). Borrstålet härdas ej i nacken. 

Det bör ej förbigås att här omnämna det stora 
gagnet af en omsorgsfullt uppsatt redskap. 6 
månader årligen under en tid af 2 år ha storkärror 
varit använda till såväl jord-som stentransporter, 
och hittills har icke någon blifvit insänd till 
reparation afhjul och axlar, med undantag af 3ne 
som för bergras och öfvertippning blifvit skadade. 
-Detta har besparat ej obetydliga kostnader, 
då här varit svårt att erhålla torrt hjulvirke. 

Kostnader 

Ehuru samtlige arbetena ej ännu äro fullständigt 
afslutade, så torde några uppgifter rörande kostnaderna 
vara af intresse. För terrasseringsarbetena 
återstår obetydligt, då nästan samtlige jordflyttningar 
äro verkställde; bergsprängningarne 
äro fullständigt afslutade, likaledes alla provisionella 
byggnader. Å de båda bangårdarne Storlien 
och Enafors äro stationshus, godsmagasin och 
uthus uppförde m.m. 

Arbetsstationens längd är 2 mil 3913 fot (22 
539,5 meter). Från arbetenas början till 1 Juli är 
enligt kassakontrollboken utbetalat summa kronor 
1 015 893.49. 

För att få ett omdöme om de kostnader, som 
varit förenade med arbetsstyrkans inqvartering, 
har jag i nedanstående tabell uppsatt de utgiftsposter, 
som uppstått genom uppförandet af baracker, 
tältläger, provisoriska byggnader, hyresersättningar, 
transporter, ved. Som byggnaderna 
ytterligare minst 4 månader komma att bebos af 
arbetarne och sedermera försäljas eller öfverlåtas 
till Statens jernvägstrafik, kommer här på

Ovan: Kyrkviken i Åre. Nedan: Bro över lndalsälven vid Järpen. 

förda kostnad för arbetarne att förminskas. 

Jag har dock här uppfört kostnaden utan afdrag 
till 1 Juli 1989 

Summa kronor: 26 160.14 



Medeltal arbetare per år: 450 

Kostnad per man per år, om arbetstiden 

antages till 2 år: ca 29.07 

Här är ej upptaget utbetalte transporter å jernbanor 
från och till folkets hemorter. 

Transportkostnaderna, som för denna station 
varit en betydande utgift, har till I Juli 79 utgjort 
80 607. 99 kronor. Väganläggningskostnad den 1 
Juli 79 till 36 154.03 kronor. 

I korthet har jag här sökt sammanföra några 
hågkomsteroch data från detta arbetsområde. Den 
första vistelsen här var förenad med ansträngningar 
och ett hopande af göromål, icke allenast 
med afseende på att skyndsamt uppgöra förslag 
och planer till byggnader, som påfordrade hastigt 
utförande i förening med detaljernas öfvervakande, 
utan dertill fogades äfven de dermed 
förenade "kontors göromålen", då bostad ej här 
samtidigt kunde beredas för den till förvaltningen 
hörande personalen. En återblick på denna 
tidpunkt kan i viss mån ega intresse. Hvad som 
torde vara af vigt är den administrativa delen, 
hvilken i desse nordlige trakter sannolikt skall 
taga ingeniören i ej obetydligt anspråk, då man 
fäster afseende på att nå ett minimum i kostnad af 
byggnadens utförande. Jag har derföre i dessa 
anteckningar anfört en del detaljer, hvilka torde 
fästa uppmärksamheten på omfattningen af de 
områden, som här komma att beröras. 

I glest befolkade bygder är första villkoret en 
lämplig och väl utförd vägförbindelse för beredande 
af samfärdsel och såmedelst äfven underlätta 
den enskilta företagsamheten, som alltid 
söker följa dessa allmänna arbeten tätt i spåren, 
befordrande tillförsel, konkurrens och möjlighet 
att såmedelst få arbetsprisen reglerade. 

Med erfarenhet och kännedom om arbetets 

kraf böra vintrarna väl användas till förberedel

ser, så att, då den korta gagneliga arbetstiden 

inträffar, intet hinder förefinnes att forcera arbe

tena. De tillströmmande arbetsfriska krafterna 

täfla att göra sig inkomster, och ingeniörens 



omtänksamhet och vaksamhet, att alla behof äro 

fyllda, innan dessa arbetskrafter placeras, är här 
af högsta betydelse, för att ej bristande anordningar 
och onödiga hinder må förorsaka tidsförlust 
och kostnader. -Dock må ej anskaffandet af 
materialier och redskap anses vara tillfyllest; ett 
noggrannt aktgifvande bör äfven egnas åt en 
samlad arbetspersonals öfrige behov. -Villkoren 
för att ega till sitt förfogande en kraftig och villig 
arbetsstyrka betingas icke uteslutande af den 
högre dagpenningen; dertill bidrager i väsentlig 
mån, att tillgång finns på bostäder, sund och reel 
föda, samt att arbetarne från början tillhållas 
sträng ordning och snygghet. Arbetarne, längre 
tid hänvisade till "torrskaffning" och att dela sin 
tid i omtanke, för att i de nödiga detaljerna alltför 
mycket ordna med omsorgen för daglig föda 
m.m., visa snart enligt erfarenhet oordentlighet, 
slapphet m.m., eller uppstå rubbningar, hvilkas 
ordnande tager en dyrbar tid från arbetsledaren, 
förutom att de sanitära förhållandena ofta härvid 
visa sig ogynnsamma. Här kan ej vidare vara 
tillfället, att detaljera eller anföra en del iakttagelser, 
som på platser som denna blifvit gjorda 
med afseende på arbetsmanskapet. Dock böra de 
befälskrafter, som här skola verka, ej försumma 
att egna aktgifvande åt den under deras ledning 
stående arbetspersonal, då detta i månget afseende 
kan föranleda till uppmärksammanden, som 
ega ett väsentligt inflytande på de värf, de här 
hafva att fylla. 

En omsorgsfullt uppgjord och fastställd arbetsplan 
är i dessa byggder af synnerlig vigt, då 
derigenom ingeniören eger stöd för sine åtgöranden, 
samt han derjemte under dess upprättande 
uppmärksamgöres på de blifvande detaljbehofven. 

Förut är antydt, att en del yrkesskicklige arbetare 
qvarstanna öfver vintrarna; och då genom 
upprepadt utförande afvissa byggnader och andra 
arbeten, såsom murning och stenhuggning detta 
folk lemnar solidare, noggrannare och alltid prisbilligare 
fullbordadt arbete, qvarhållas dy lika för 
arbetets gagn, och egna sig uteslutande åt jernvägsbyggnaden. 
Det tillhör dock arbetsledaren 
att påverka och uppmana desse personer till 
sparsamhet, emedan man eljest lätt medverkar 
till ett proletariat, som, om dessa personer ej gjort 
besparingar vid viss ålder eller inträffande arbetsbrist, 
vore i allmännt intresse menligt. 

En del arbetare qvarstanna i kringliggande 
byggder hos befolkningen öfver vintrarna och 
äro dem behjälplige vid åtskilliga tillfälliga sysslor, 



såsom skogsafverkningar m.m., för att sedan 
i lämplig tid åter få inträda vid jernbanan. 

Under sommaren harjag ej nekatdessa och äfven 
andra vid begäran att permitteras, för att vara 
byggdens befolkning behjelplige med några 
dagars skörd. Det kan nemligen ligga inom antagandets 
område, att en del arbetare komma att för 
framtiden qvarstanna, om ej i dessa högre fjällbyggder, 
så i de lägre belägna trakterna. Kännedomen 
om de stora och obrukade egovidderna, 
jordens i gynsamma lägen naturliga bördighet 
och mottaglighet för kultur i viss riktning, samt 
andra genom kommunikationer åtkomliga och 
framkallade förvärfskällor, skola väl ej undgå att 
väcka arbetarens uppmärksamhet. 

Stefan Olsson 

DONJ 6 Linghed, 
en smalspårig amerikanare 

Vid ingången av 1900-talet rådde det högkonjunktur 
bland de svenska loktillverkarna. Orderböckerna 
var överfulla och leveranstiderna därefter, 
utan undantag över ett år. 

De flesta banorna fann sig i de långa leveranstiderna 
medan andra, däribland statsbanorna 
och Ystas-Eslövs järnväg, i stället valde att vända 
sig till Nordamerika för snabbare leverans. 
Även Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg, 
DONJ, gjorde så och år 1900 levererades lok nr 
6 Linghed från Baldwin Locomotive Works. 

Linghed, som var det enda amerikanska loket 
för smalspår i Sverige, blev det mest långlivade 
av de totalt 27 amerikanska lok som funnits i 
landet. Med anledning av att det är nittio år sedan 
loket levererades redogörs här för bakgrunden 
till köpet. 

Inför sekelskiftet är situationen på DONJ den att 
man haft dryga tio år med enorm expansion. År 
1887 är banan fortfarande bara en oansenlig 
bruks bana med blygsam malm trafik. 1888 börjar 
en ny epok för banan i och med att det nya 
ägarbolaget inleder timmertrafik på den då nya 
bandelen till Linghed. Bara ett par år senare 
beslutar bolaget att anlägga sågverk och hamn i 
Norrsundet varför banan behöver byggas ut dit. 
Vid färdigställandets "vänds" järnvägens trafikstruktur 
helt. Från att tidigare ha fraktat timmer 
till Linghed för flottning därifrån gör man det 
motsatta. Timret lyfts med elevator, lastas på tåg 



och fraktas från Linghed i väst-östlig riktning, till 
kusten och banans nya slutpunkt, Norrsundet. 

Utbyggnaden av banan i kombination med det 
kraftiga uppsvinget återspeglas i vagnparkens 
utveckling. Under perioden har den utvecklats så 
att den vid sekelskiftet består av drygt tvåhundra 
vagnar, flertalet byggda på den egna verkstaden 
i Jädraås. På loksidan har dock ingen motsvarande 
anskaffning gjorts utan man förlitar sig främst 
på de tre Atlasloken nr 3-5 från 1888. Utöver 
dessa finns bara två äldre lok, varav nr 1 från 
187 4 redan är väl klent. Behovet av nyanskaffning 
framstår därför som angeläget, inte minst 
som revisionsbehovet på Atlasloken blir alltmer 
uppenbart. 

Efter samråd med den nye disponenten för 
ägarbolaget Kopparberg & Hofors Sågverks AB, 
överstelöjtnanten och riddaren G W Hanngren, 
tar trafikchef Westerlund upp anskaffningen av 
ett nytt lok upp i kassaförslaget för 1900. De 
första kontakterna med de svenska tillverkarna 
tas dock av disponenten under våren 1899. Utifrån 
en rekommendation av stats banans maskindirektör 
Klemming infordras förslag på ett 22 
tons lok från Motala, Kristinehamn och Nydqvist 
& Holm, de vid denna tid tre största tillverkarna. 
Från N&H får man inget egentligt svar, de säger 
sig bara vara "mycket strängt sysselsatta" och har 
därför inte någon möjlighet att leverera inom 
önskad tid. Ett snudd på ofint svar kan man tycka, 
men det är något av ett tidens tecken då man 
befinner sig i en högkonjunktur med väl fyllda 
orderböcker. Svaret ger också en fingerv isning 
om att DONJ redan är sent ute med sin förstärkning. 
Från de andra två firmorna får man svar 
men kanske egentligen inte på sin fråga. Motala 
erbjuder ett lok på 20,7 ton, dvs en något mindre 
typ, medan Kristinehamn istället erbjuder ett 
något större lok på 24,4 ton. Kristinehamns lok 
tilltalar dock Westerlund, men kan bara accepteras 
under förutsättning att det godkänns av 
myndigheterna. 

Eftersom det av ritningen framgår att typen 
även erbjudits Vetlanda-Sävsjö Järnväg vänder 
sig Westerlund till HvSJs trafikchef Lindgren för 

Leveransbild av DONJ 6 Linghed, Baldwin Locomotive Works 1900, i uppsatt skick före båtfärden 
till Europa. 

att få ytterligare information. Det visar sig emellertid 
att HvSJ redan slagit typen ur hågen, både 
pga priset 26 000 kr och den långa leveranstiden. 
(Även en relativt liten tillverkare som Kristinehamn 



har fullt upp, om än på en lägre nivå med 
bara 4 a5 lok om året ti11 skillnad från N &Hs 30 
a40.) HvSJ funderar istället på ännu ett "Sturelok" 
från Motala, en typ som man redan är ägare 
til1. Om man genom köp av två lok kan utverka 
rabatt på priset, 21 600 kr, kan också Westerlund 
till nöds acceptera ett sådant lok. 

Den 19 maj gör disponent Hanngren en första 
sammanfattning av lokfrågan i ett brev till Westerlund. 
Den "synes ännu vara temligen oklar, 
'Sture' väger ju blott 18 tons ... och att, för det 
billigare prisets skuld, taga ett så lätt lok är väl 
icke skäl. Endast i händelse 'Stures' vigt kan 
ökas, torde vara skäl reflektera derå samt resa ned 
och beskåda detsamma. Kristinehamns 24.4 tons 
kunna vi icke heller fundera på, då vederbörande 
synes lägga hinder i vägen derför. Har Motala 
ännu icke svarat på den förfrågan, som Ni skulle 
framställa huruvida de kunde öka tyngden å sitt 

20.7 tons lok med cirka 1 ton? Först då vi fått veta 
detta samt om 'Stures' vigt äfven kan ökas till 
cirka 22 tons, hvarom Ni torde göra er underrättad, 
kunna vi bestämma oss." 

Påföljande dag försvinner dock DONJ s intresse 
för Stureloket, eftersom HvSJ meddelar att 
man redan beslutatköpaettnyttsturelok då ingen 
rabatt utgår vid köp av flera lok. Leveranstiden är 
ett och ett halvt år och för H v SJ s del är vikten, 18 
ton, "maximum hvad vår klena rälsvigt tål, serdeles 
om man tänker sig att köra undan litet emellanåt", 
enligt Lindgren. För DONJ skulle således 
bara återstå att avvakta Motalas svar om modifieringarna 
av 20,7-tonsloket. 

Te Lindgren påHvSJ har emellertid varit grundlig 
inför sin upphandling och även kontrollerat 
vad firmorna i Tyskland och Amerika har att 
erbjuda. Detta material får Westerlund låna och 
därigenom leds han in på helt nya tankebanor. Av 
offerterna framgår det nämligen att ett amerikanskt 
lok både skulle kunna tillverkas till ett 
konkurrenskraftigt pris och levereras på tre till 
sex månader, trots båtfrakten över Atlanten. Ett 
faktum som för övrigt statsbanoma uppmärksammat 
när man beställt tjugo lok, litt Ta och U, 
för att täcka sin mest akuta lokbrist. Även YEJ 
gör detsamma, så det är ingen orealistisk tanke 

Ett av DONJs Atlas lok, nr4 Carlsfors, vid leveransen 1888. För övrigt Atlas första bygge av renodlat 
linje lok. 

Motalas" Sture/ok" från år 1900, HvSJ 4 A Wilh Petri, vilket blev ännu mer långlivat än Linghed, 
då det redan på femtiotalet blev musei/ok i Nässjö. 



ens för en rätt liten privatbana att fundera på 
lokköp från USA vid denna tid. Westerlund föreslår 
därför Hanngren att man ska köpa från USA, 
eftersom det annars är "risk för att vi bli strandsatta 
med alla loken under revision samtidigt". 

Svaret från Motala blir beträffande punkten 
om viktökning negativt och i sitt nästa brev 
undrar disponenten: "Hvad skola vi nu göra i 
lokfrågan? Efter Major Nyströms (statens inspektör) 
utlåtande 23 sistlidne synes det icke vara 
annat än att bestämma oss för Motalas 20. 7 tons 
lokomotiv, och sedan höja skenvikten (största 
rälsvikt är 15 kg/m vid denna tid) i mån af 
nyanskaffning. Begär Eder åsigt i saken. Beställningen 
bör ske så snart som möjligt för att inga 
andra hinder skola komma emellan." 

Disponenten tycks alltså färdig att gå till beslut, 
men han avvaktar Westerlunds gillande 
vilket kommer ett par dagar senare, den 10 juni. 
Någon bställning blir det dock inte. Troligen har 
man nämligen redan i detta skede bestämt sig för 
två lok, ett nytt som ska vara en långsiktig lösning 
och ett som ska täcka de kortsiktiga behoven. Det 
är således det långsiktiga behovet som man nu 
har tänkt sig att lösa med en svensk anskaffning, 
men någon brådska med denna beställning är det 
inte eftersom leveranstiden ändå är relativt lång. 
Det kortsiktiga behovet är däremot ännu inte 
täckt och det är här ett amerikanskt lok skulle 
passa in, om man snabbt kan få ett till acceptabelt 
pris. Man är dock även öppen för köp eller inbyte 
av lämpligt lok, men denna marknad är givetvis 
också synnerligen begränsad när alla banor vill 
ha mer dragkraft. 

Genom HvSJ tar Westerlund reda på vem som 
förmedlat de amerikanska anbuden. Det visar sig 
vara Alba Johnson, en av delägarna i Baldwin 
Locomotive Works i Richmond. Westerlund får 
nu Hanngrens fulla stöd att gå vidare med frågan: 
"Som jag antager att Ni ega bekanta i de kretsar 
dit Herr Alba Johnson torde vända sig för att i 
Stockholm introducera sina lokomotiv, kan ni 
väl få reda på när han kommer och hvar han kan 
träffas ... När Ni fått reda på så res och underhandla 
så vi sedan kan sammanträffa och bestämma 
definitivt." Den 20 juni sker det första mötet 
med Johnson. Baldwin har specificerat ett 21tonslok, 
till ett pris av cirka 22 800 kr (varav tio 
procent ska vara betalt senast tre månader efter 
leverans), för leverans sex månader efter beställning. 
Med detta förhandsbesked får Westerlund 
fria händer att själv förhandla då disponent 



Hanngren, något sent kan det tyckas, bekänner 
han att "jag icke förstår mig på lokomotiv". Han 
anser dock att såväl pris, vikt som leveranstid 
verkar bra och ger även några ord på vägen inför 
de kommande förhandlingarna, nämligen att 
specifikationen och ritningarna ska kontrolleras 
noggrant. Vidare anser han det vara helt nödvändigt 
att tillverkaren bistår med en man under 
uppsättning och provning. 

Samtidigt som underhandlingarna med Baldwin 
pågår fortsätter kontakterna med svenska 
tillverkare, och från såväl N&H som Motala tas 
specifikationer in. Från Helsingborgs Mekaniska 
Verkstad tar man till exempel in uppgifter om 
ett likadant lok som det till Dannemora-Hargs 
järnväg levererade, men typen visar sig vara för 
lätt. 

Efter ett möte med Hanngren i Dala Husby far 
Westerlund direkt till Stockholm för ett nytt möte 
med Johnson. De båda herrarna tycks denna gång 
komma överens i allt utom betalningsvillkoren. 
Eftersom en amerikansk anskaffning för DONJs 
del är förenad med stor osäkerhet, kräver man att 
bara halva summan ska betalas vid lokets ankomst 
till svensk hamn och resten betalas först 
sedan det vederbörligen godkänts för trafik. Det 
är krav som Baldwin emellertid inte kan acceptera. 

Vid besöket i Stockholm träffar Westerlund 
också en del kolleger som är ute i samma ärende. 
De utgjuter sig över de svenska leverantörerna, 
som visserligen utlovar acceptabla leveranstider 
men inte alls kan hålla dem. DHJ har till exempel 
fått vänta på sitt lok mer än ett halvår längre än 
som sagts. De amerikanska däremot "försöker ju 
i alla fall" som man säger. Vid besöket begär Westerlund 
in offert också från Graham Brothers 
som representerar statens leverantör, Richmond 
Locomotive Works,Richmond, Virginia. (I detta 
sammanhang är Westerlunds noteringar intressanta: 
Grahams påstår att RLW har två lok under 
tillverkning för CWJ och ett för NKJ. Möjligen 
kan det röra sig om lite skryt av Grahams och att 
man egentligen bara ligger i underhandlingar.) 
Ryktet om DONJs intresse sprider sig även till 
andra firmor. En av dessa önskar brevledes få en 
ritning, men då någon sådan inte existerar kompletterar 
Westerlund helt enkelt sin specifikation 
med en bild av Motalas 20,7-tonslok. Han påpekar 
dock att DONJ ej har buffert med hake vilket 
bilden visar! Värt att notera är också att Westerlund 
i följebrevet skriver att man gör ett försök 
med amerikansk anskaffning trots att man blivit 
avrådd. 



I mitten av juli avger Graham Brothers sitt 
anbud, 32 650 kr, men efter att ha misslyckats 
med att pruta tvingas Westerlund avböja. Hela 
affären går därför i stå och så mycket mer händer 
inte förrän i början av september. Av den sammanställning 
Westerlund då gör över anbuden 
framgår det att ett svenskt lok bara skulle kosta 
24 a25 000 kr men med en uppgiven leveranstid 
av minst ett år, samt att Baldwin är billigast av de 
amerikanska firmorna. Från statsbanan har han 
också inhämtat att deras lok "går att använda" 
men inte håller svensk klass. I ett slags vanmakt 
konstaterar Westerlund i ett brev till disponenten 
att "om verkstaden i Falun blef klar kunde vi 
beställa därifrån". Det ska dock dröja ytterligare 
nära två år innan Vagn & Maskin i Falun levererar 
sitt första lok, så något realistiskt alternativ är 
det inte. 

Han föreslår dock även en annan lösning på 
problemet.Av formuleringen att döma är det inte 
första gången det dryftas: "Jag hemställer därför 
ännu en gång om vi icke få ställa till och göra ett 
(lok) sjelfva -jag garanterar att det skall blifva 
lika bra, och minst 20 % billigare än anbuden från 
verkstäderna nu äro." Ett onekligen djärvt steg, 
men stärkt av erfarenheterna med tillverkningen 
av drygt hundratalet vagnar och en ångdressin är 
Westerlund alltså även beredd att tillverka lok! 
Någon information om Westerlunds förslag från 
denna tid finns inte bevarad. Ett rimligt antagande 
är väl att han redan nu skisserat på det två år 
senare byggda, kedjedrivna loket Björn, ett renodlat 
växlingslok. 

En vecka senare inkommer Hanngrens svar: 
"Har nu tagit mig en funderare på Eder framställning 
... den 6:e (september) rörande tillverkning 
af ett lokomotiv vid Jädraås och, på Eder garanti 
för godhet och pris, må Ni ställa till och göra ett. 
Antagligen kommer jag i denna månad åt Ockelbo 
och få vi då tala närmare härom." Bara fyra 
dagar senare kommer det på morgonen emellertid 
telegramledes kontraorder från Hanngren: 
"Kunna få köpa lokomotiv. Tillverka icke." Vad 
som hänt är att Hanngren gjort upp med brukspatron 
Nisser på Stjernsund om köp av, som det 
står, Byvalla-Långshyttans lok nr 2 Stjernsund. 
Numret är dock ett missförstånd då lok 2 är det i 
Långshyttan ännu bevarade Kloster. Av korre-

Ett unikum i sig, Westerlunds hembygge från 1902, loket Björn. Loket ägdes aldrig av DON] ochfick 
sluta sina dagar i förtid i en brand redan på 1910-talet. 

BU 3 Stjemsund, Kristinehamns Mekaniska Verkstad 1889. 



spondensen framgår att det rör sig om nr 3 Stjernsund, 
vilket just är under revision men ska vara 
klart inom fjorton dagar. "Detta lok är för lätt ( 
loket väger bara 15 ton), men jag har tänkt att vi 
dermed skulle kunna hjelpa oss fram till dess vi 
hunne få tyngre och hvilket man då kan beställa, 
och i lugn invänta levererandet av detsamma", 
skriver Hanngren. Dessutom känner han sig lättad 
eftersom: "De amerikanska lokomotiven tror 
jag, att döma efter alla uttalanden i pressen, man 
kan vara glad slippa undan." Möjligen är det så 
att ett med BLJ redan tidigare avtalat loklån 
genom Nissers medverkan istället blivit en försäljning 
till Hanngren. Disponenten har tänkt sig 
att "när rep af loket blir färdig ... verkstadsförman 
Johansson skulle resa ner till Långshyttan 
för att afbesigtiga detsamma å våra vägnar, han är 
väl mest kompetent dertill?" 

Några mer ingående data får Westerlund först 
fjorton dagar senare: adhsionsvikten är 14,2 ton, 
dragkraften bara 1600 kg och koppelhöjden endast 
575 mm. "Hvad säger Ni härom? Kraftigt är det 
väl icke och bufferhöjden är bra låg (DONJ har 
760 mm). Att sköta växlingen vid Linghed kan 
det väl duga till?, men nog bör man då hafva det 
för godt pris t ex 10 000 kronor . . . Som jag 
nämnde har det varit tyngre och kan nog återställas 
till sin första tyngd." Westerlund räknar på 
loket och finner att sambandet mellan adhesionsvikt 
och cylinderdiameter inte gör det meningsfullt 
att öka vikten. Loket kan därmed bara dra 4 
a5 vagnar, vilket i och för sig räcker för växling. 
I Linghed, där det är tänkt att loket ska tjänstgöra, 
är det dock behov av att kunna dra upp 15 vagnar 
per dag till Rysjön och det på tider då det är 
"bråttom". För det tänkta priset är Westerlund 
emellertid beredd att acceptera köpet. Kanske 
känner han sig därtill "nödd och tvungen", för 
han tillägger att allt går bra med timmertransporterna 
och att man därför troligen ej behöver låna 
något lok eftersom man är såpass långt in i 
hösten. 

Det är dock inte bara för Westerlund köpet 
innebär avslag. Även de amerikanska firmorna 
får nu nej av DONJ. Eftersom man löst den 
omedelbara lokkrisen är man beredd att acceptera 
den längre väntetiden på ett som man tror 
bättre svenskt. Således tycks äntligen allt ha rett 
ut sig. I det korta perspektivet klarar man sig med 
de lok man har samt BU-loket. I det längre 
perspektivet tillkommer ett helt nytt; visserligen 
är det ännu inte beställt, men olika förfrågningar 

är ute hos de svenska tillverkarna, och redan nu 



är det troligt att de mest intensiva kontakterna tas 
med N&H i Trollhättan. 

Två saker kommer dock att kullkasta planerna. 
För det första inkommer Christensen i Kristiania, 
Baldwins representant i Norden, redan efter en 
vecka med ett nytt bud. För det andra dröjer 
beskedet från Nisser angående BU-loket, och 
när man väl kommer blir det en besvikelse, 
åtminstone för Hanngren. "Klosters aktiebolags 
'maskindirektör' har kommit underfund med att 
ett af deras som fullt tjenstbart ansedt lokomotiv 
var felaktigt, och nu våga ... de icke sälja lok 
Stjernsund till oss, så nu stå vi ungefär på samma 
punkt som för fem månader sedan", konstaterar 
han och fortsätter: "Föratt muntligen få avhandla 
frågan så möt mig i Storvik onsdagen den 25 
dennes kl l,4em. dervikunnafåsamråda till 3,25 
em. Medtag de amerikanska pappren." 

De amerikanska kontakterna odlas nu genom 
Christensen som kan meddela attBaldwin accepterat 
DONJs betalningsvillkor. Detta för att, som 
man säger, återupprätta de amerikanska fabrikernas 
rykte. Även de svenska kontakterna intensifieras. 
I slutet av oktober gör man en ny förfrågan 
hos Nydqvist & Holm på ett likadant lok som de 
till Norra Häsinglands Järnväg levererade, men 
med leveranstid 5 a 6 månader. Även Atlas 
kontaktas, dock om ett lok lika med de egna äldre 
loken, men deras anbud är alltför högt. Man 
försöker även lösa frågan genom annonsering 
efter ett begagnat lok, helst genom byte med 
ångvagnen Majorn, vilket man dessbättre inte 
lyckas med. 

I början av november avvaktar man N&Hs svar 
samtidigt som korrespondensen med Christensen 
går vidare. Bland annat har Westerl und begärt 
att få ett fullständigtkontraktsförslag på ett lok av 
Baldwin. "Wi våga icke spekulera på mer än ett 
men om vi komma i affär och leverans blir till vår 
belåtenhet torde såväl vi som andra jemvägar 
inom landet komma att anlita Eder." Förslaget 
ska bygga på vad som hittills utfästs, bland annat 
ska priset vara 25 000 kr fritt Stockholm eller 
Göteborg, varav 15 000 betalas när loket anländer 
och resten när det godkänns. Westerlund 
förbehåller sig även rätten att ändra konstruktionen 
där han anser att så erfordras. 

Den 15 november tvingas Hanngren ännu en 
gångkonstatera: "Lokfråganärsegsliten ... (men) 
tror ... att på Edra framställda villkor bör det icke 
vara riskabelt tagaBaldwins." I en mer personlig 
note skriver Hanngren: "Hoppas attEderförbättring 
fortgår. Arbetssamt tyckes det nu hafva varit 



för Eder en tid." Det sista torde med råge stämma, 
eftersom man just fått den segslitna frågan om 
koppeltyp på den nya bandelen avgjord och därmed 
kan begära slutsyn på hela banan inför 
starten av den sedan länge planerade persontrafiken, 
frågor som givetvis har engagerat Westerlund 
hårt. Vidare är problemen med de tre Atlasloken 
från 1888 stora, bland annat pågår upphandling 
av en ny panna, samtidigt som man 
bygger femtio vagnar på den egna verkstaden. 
Trots att han till detta har de vanliga trafikchefssysslorna 
att tänka på har han alltså inte heller 
varit främmande för tanken på ett eget nybygge 
av ånglok! 

När Baldwins förslag till kontrakt kommer 
visar det sig att priset är höjt med 1045 kr samt att 
leveranstiden på grund av arbetsanhopning i 
verkstäderna är något förlängd. Westerlund skriver 
dock: "Lokomotiv måste vi hafva och om 
detta deras anbud antages kunna vi påräkna att få 
detsamma nästa midsommar -jag är dock rädd, 
ty öfverallt hvarest amerikanska lok användes 
hör man klagan öfver att de sluka för mycket kol 
utan att lämna motsvarande effektivt arbete." 
Han överlåter därför till disponenten att avgöra 
frågan. Just frågan om kolförbrukningen gör 
Hanngren tveksam varför han föreslår att man 
ska sammanstråla i Linghed den 2 december för 
att gemensamt bestämma sig definitivt. 

Vid sitt möte i Linghed fattar herrarna äntligen 
beslut i frågan, och den 4 december skriver 
Westerlund två nästan likalydande brev till herrar 
Nydqvist & Holm i Trollhättan respektive 
Sofus Christensen i Kristiania. Båda har lydelsen 
att han inom de närmaste dagarna kommer för 
uppgörelse om anskaffningen av lokomotiv. Man 
har således slutligen bestämt sig för att skaffa två 
lok. Det ena med okänd kvalitet, men kort leveranstid, 
från Amerika och det andra med som 
man hoppas garanterad svensk kvalitet men med 
längre leveranstid. Trots att man är inne i årets 
sista månad och julhelgen snart stundar är Westerlund 
överlupen med arbete. Mycket återstår 
att detaljspecificera på de båda loken, och på det 
amerikanska är det särskilt bråttom för att inte 
sinka leveransen. N&H-loket avvaktar man med 
till en bit in på det nya året. 

Redan den 15 december skrivs ordern in 
Baldwins orderbok. Man fastställer då axeltrycken, 
liksom att loket ska märkas nr 6 Linghed. 
Efter detta börjar en diskussion om pannans dimensioner. 
För Westerlund är detta den viktiga



Helsingborgs Mekaniska Verkstads lokfrån år 1900, DHJ4. Loket fick sluta sina dagar 1956 efter att 
ha sålts till BU år 1948. 

Nydqvist & Holms NHJ-lokfrån 1896. Två av loken hamnade så småningom på SJ och slutade sina 
dagar på femtiotalet, långt från sin gamla hemmabana. 

ste frågan eftersom det påverkar bränsleekonomin. 
Det första som beslutas är att öka panndimensionen 
från 32 till 34 tum. På så sätt kan 
eldytan ökas vilket är Westerlunds absoluta 
önskan. Något senare ändras också tubernas 
diameter, från 2 till l3/4 tum, och sammantaget 
ger de gjorda förändringarna 430 kvadratfots 
eldyta mot ursprungligen 390. För att ge tyngd åt 
sina ändringar bilägger Westerlund även den 
specifikation som han just godkänt för det från 
N &H beställda loket. Han tillägger: "Häraf synes 
att totala eldytan uppgår till icke mindre än 531 
engelska kvadratfot ... hvilket spelar en ofantlig 
roll i fråga om arbetsförmåga, bränslebesparing 
och dylikt." 

Någon drömkund för Bald win blir W esterlund 
inte mot bakgrund av dessa och andra omfattande 
omkonstruktioner. Det går till och med så långt 
att såväl Christensen som Baldwin är mycket 
irriterade. Det påpekas också att Baldwin går 
med på alla ändringar bara för att visa att man 
verkligen duger något till, vilket borde vara 
överflödigt eftersom man redan tillverkat mer än 
24 000 lok! 

I princip avslutas diskussionerna efter att ritningarna 
på kopplen går över till Baldwin, och 
den 16 mars 1900 konstaterar Westerlund: "I 
hopp om att allt kommer att utfalla till såväl vår 
som Eder tillfredsställelse har jag ingenting att 
anmärka, väntar nu blott den dagen skulle vara 
randad då vi få meddelande om att maskinen är 
på väg hit." 

Det önskade meddelandet kommer redan den 
21 maj. Då meddelas att DONJ 6, Linghed, har 
avsänts till Stockholm i nedmonterat skick. Den 
11 juni anländer kollina till Stockholm där omlastning 
sker till järnväg och den 15 juni, det vill 

Andra amerikanska ånglok i Sverige 

BÖJ 4 Baldwin 12341 1891 
YEJ 13 Richmond 2998 1900 
YEJ 14 Richmond 3000 1900 
YEJ 15 Richmond 3001 1900 
LaKJll Baldwin 12730 1892 
LaKJ12 Baldwin 12731 1892 



SJ Ta 582-591 Richmond 2831-2840 1899 
SJU 592-601 Richmond 2841-2850 1899 

säga på dagen ett halv år efter överenskommelsen 
om leverans, levereras loket till DONJ. 

De båda loken, nr 6 Linghed och även det ett år 
senare levererade nr 7 Ockelbo, får en kort glanstid. 
Redan år 1906 leverar Vagn & Maskin i 
Falun de tre tenwheelerloken nr 9-11 och 1910 
kommer de tre Malletloken. De båda loken blir 
därför snabbt nedklassade till lättare tjänst och 
växling. 

Linghed genomgår under senare delen av trettiotalet 
en omfattande ombyggnad där de flesta 
amerikanska dragen utplånas. Det är därefter i 
tjänst fram till femtiotalet, främst på den s k 
Abrobanan. Under femtiotalets sista år avställs 
loket, och vid ingången av sextiotalet slutar dess 
historia med att en skrotfirma skär ner det i 
Jädraås. 

Av alla de 27 amerikanska loken i Sverige blir 
det dock därmed det mest långlivade med sina 
nästan sextio år i drift. 

Källor: 

DONJ kopieböcker samt bevarade brev, 
specifikationer och ritningar etc 
Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson, Normalspåriga 
ånglok vid Statens Järnvägar, 

1973 
Yngve Holmgren, Östgötaånglok, 1979 
Yngve Holmgren, De skånska privatbanornas 

ånglok, 1966 
Rolf Sten, Från inlandet till kusten -D.O.N.J. 
1876-1970, 1988 
Erik Sundström, Ånglok tillverkade i Sverige, 
1974 

Jordberga skrot 1931 
S:t Olof SJ Y2 1527 skrot 1956 
Borrby SJ Y2 1528 skrot 1956 
Frosta SJ Y2 1529 skrot 1956 
sålt 1907 skrot 
LyJ byggnad 1911 skrot 
skrot 1928-1941 
skrot 1923-1935 

Ovan DON] 6 Linghed efter 1930-talets omfattande "avamerikanisering". Nedan dess underdel i 
Jädraås 1953. Sveriges Järnvägsmuseum. 



Lars Olov Karlsson (text och foto) 

NygaITimalt museuITI i Utrecht 

När de holländska järnvägarna firade sitt 150-Maliebaan i Utrecht. Ja, även om stationen är 
årsjubileum under 1989 hade man också sett till nedlagd lever järnvägen som passerar den fortatt 
få färdig den första etappen av det modernisefarande, 
om än endast för godstrafik. 
rade museet i Utrecht. Museet hade mindre föremål utställda i den 

Nederlands Spoorwegmuseum, det holländgamla 
stationsbyggnaden och fordon i fullskala 
ska järnvägsmuseet, grundades 1927. Det skulle på spåret närmast byggnaden. Efterhand som 
dock dröja till efter andra världskriget innan man samlingarna växte kom allt fler lok och vagnar att 
kunde öppna i den sedan 1939 nedlagda stationen ställas upp, först söder om själva stationen, sedan 

Staatsspoorwegens lok nummer 13 är byggt av Beyer Peacock och är mycket likt tidiga svenska lok, 
även om vi aldrig haft exakt denna typ i Sverige. Av SJs okopplade Göta-typ fanns det dock exakt lika 
lok i Holland. Några av de lok som byggdesför SJ levererades faktiskt till Holland och ersattes med 
nybyggda maskiner, då holländarna snabbt behövde nya lok. 

I en monter infälld i golvet åker en 1 :JO-modell 
av ett ellok fram och tillbaka. Genom olika speglar 
ser färden ut att ske med loket liggande på 
sidan. Glasskivan håller att gå på. 

I museets utställning finns 
flera välgjorda vaxdockor 
av detta slag. De är faktiskt 
tillverkade i Sverige, sedan 
en av museets medarbetare 
fått tipset under ett Sverigebesök. 

i ett område på andra sidan det trafikerade spåret. 
Alla fordon stod ute, och gör så än idag, även om 
en del av dem har ett enkelt tak över huvudet. 
Samlingarna var intressanta och omfattande, men 
utställningen statisk och tämligen fantasilös. 

När så 150-årsjubileet närmade sig fick museet 
pengar dels till att göra om hela utställningen 
inomhus, dels köpa in ett markområde på andra 
sidan spåren för en utomhusanläggning. När 
jubileet firades var inomhusutställningen klar 
och utomhusanläggningen påbörjad. Förhoppningsvis 
håller man nu på att fullfölja omdaningen. 

Samlingen fordon i skala l: I är omfattande. 
Här finns en rad gam la fina ånglok, flera snarlika 
äldre svenska lok. Men det finns också en fungerande 
kopia på ett av Hollands första lok, De 
Arend, från 1839. Den är bredspårig, men kan 
uppvisningsköras på en kort spårstump (under 



150-årsutställningen gick den på en provisorisk 
rundbana). Det finns också ett stort Mallet-lok 
från de en gång nederJändska besittningarna i 
Asien, många spårvagnar och ett par bussar. 
Senaste tillskottet utgörs av el-och diesellok och 
motorvagnar. Samlingarna växer ständigt. 

I själva stationshuset, som är byggt 1874, har 
en helt ny inredning gjorts. Borta är de flesta 
mellanväggar och fyrkantiga montrar. Istället är 
många föremål utställda luftigt och genom hela 
byggnaden går en balkong kantad med modelltåg 
i olika storlekar. Uppe under taket i entrehallen 
hänger också en liten filmsal! Montrarna har 
olika former, allt ifrån fyrkantiga till tårtbitsformade. 
B yggnadsmaterialet är till största delen 
blankt stål, som ska påminna om järnvägens 

Ännu ett lok med nummer 13, 
Silvolde, från Geldersche 
Tramweg, en av Nederländernas 
sista ångspårvägar. 

Detta diesellokomotiv ( ! ) trafikerade 
det omfattande 1067nät 
som tidigare fanns ut från 
Rotterdam. Större delen av 
nätet lades ner efter de stora 
översvämningarna i början av 
1950-talet, men några linjer 
trafikerades med diesellok och 
motorvagnar in på 1960-talet. 

Även spårvagnar ftnns i Utrecht, 
som denna smalspåriga 
motorvagnfrån en linje i närheten 
av Amsterdam. Skillnaden 
mellan spårväg och järnväg 
var ofta svår att avgöra då 
det fanns allt från lätta hästspårvägar 
( där spårvagnarna 
på slutet drogs av T-Fordar!) 
till riktiga "interurbans" med 
stor trafik och tunga vagnar. 

massivitet och hållbarhet. En del montrar finns 
infällda i golvet, och många har fungerande 
modeller. Det finns också en förarhytt från en 
modern Sprinter-motorvagn där man framför 
frontrutan ser en film. 

Friluftsområdet omfattar en spårslinga, som är 
normalspårig men har så snäv kurvradie att den 
bara kan trafikeras av mycket korta lok och 
vagnar. När jag var där bestod tåget av en liten 



lokomotor och två spårvagnssläpvagnar från 
Wien! Här ska också byggas en modellbana i 
skala 1: 10, en uteservering och fungerande ställverk 
med signaler. 

En spännande lösning på ett museum, men 
kanske inte i alla delar som vi skulle vilja ha vårt. 
Men sevärt är det. Landet har en rik järnvägshistoria. 
Så missa inte museet i Utrecht nästa 
gång du kommer till Holland. Det är öppet 
tisdag-lördag 10-17, söndag 13-17 -måndagar 
är det stängt. Det är inte lätt att hitta till Maliebaan-
stationen från Utrechts centralstation, för 
gatorna är smala och krokiga och man tappar lätt 
orienteringen. Ta en taxi, eller se om det finns 
motorvagnsförbindelse med historisk motorvagn 
(går ibland under högsäsong). Återvänd sedan 
till fots och upptäck den härliga staden Utrecht 
med alla sina små restauranger på kanalkanterna 
och innehållsrika affärer. 

Utsikt över en del av det nya friluftsområdet meddetför allmän trafikanvända spåret längst till vänster 
och ett fungerande ställverk till höger. I förgrunden olika relativt moderna museifordon. 

Erik Sundström 

Spårviddshistoria 

Träbanorna 

Vad skall man kalla en bana med träräls? På 
engelska går det bra att säga "wooden railway" 
eftersom "rail" kan syfta även på trästänger och 
trappräcken, men man kan inte på svenska säga 
träjärnväg, och spårväg har redan specialbetydelsen 
att gå i en stadsgata. På gamla gruvkartor 
finner man ibland ordet "rallbana" men det angav 
inte om det var träräls eller järnräls. 

De första banor där vi vet att vagnar med hjul 
styrde längs en bana av trä fanns redan på 1500talet 
på kontinenten i mörka gruvgångar, där 
gruvarbetarna drog eller sköt små vagnar på 
plank med bredd 0,4-0,6 m. Det fanns både 
låd vagnar och flatvagnar för malmlådor, en föregångare 
till våra containervagnar. På 1600-talet 
byggdes i norra Englands koldistrikt en mängd 
"tramways" eller "wagonways" ovan jord från 
gruvor till hamnar. På dem kunde man använda 
större hästdragna vagnar och spår med 0,9-1,5 m 
bredd. 

Det är inte så lätt att tala om spårvidd för dessa 
banor, då vagnarna ofta styrdes på annat sätt än 
dagens hjulflänsar mot spårets insida. Ibland 
hade vagnarna släta hjul och styrdes av flänsar på 



spåret eller av styrpinnar och vågräta styrhjul 
mellan rälsen, ibland hade vagnarna dubbelflänsade 
hjul som var rörliga på axlarna. 

I Falu koppargruva arbetade Christoffer Polhem 
1699 med ett projekt till en självgående 
malmvagn, som en arbetskarl skulle sitta i och 
driva med handvevar, men denna tidiga "motorvagn" 
blev troligen aldrig fullbordad. Däremot 
finns skisser från 1711 av hästdragna malmvagnar 
som gick på ett spår av 0,3 x 0,25 m bjälkar 
med 0,3 m mellanrum och styrhjul mellan bjälkarna, 
och även Linne iakttog sådana vid sin resa 
i Dalarna 1734. Liknande beskrivs 1767 av 
Gabriel Jars från Sala gruva. Carl Leijell rapporterade 
175 l för Kgl Vetenskapsakademien om 
smala träbanor i de sachsiska bergverkens stollgångar, 
med styrpinnar i spårets mittränna. Första 
ovanjordsbanan i Sverige, vid Höganäs stenkolsgruva, 
byggdes 1798 med träräls men ändrades 
snart till järnräls. 

Sedan man på 1780-talet börjat göra puddeljärn 
i England blev valsat järn så billigt, att man 
allmänt gick över till järnräls, eller åtminstone 
järnbeslag på trärälsen, och flänshjul. Därmed 

Malmvagn i Falu gruva från 1700-talet. Stora 
Kopparbergs arkiv. 

Litografin från 1860-taletvisar hästbanan Finspångs bruk-Lotorp, enav våra första trefotsbanor. På 
huvudspåret rullar mot hamnen en hävstångsbromsad vagn med stångjärn, följd av en kanonvagn 
förspänd med två hästar. På sidospåret väntar en vagn med tackjärn. Ur Sveriges Industriella 
Etablissementer. 

blev det aktuellt att ange spårvidden med viss 
precision. 

De gruvor i Sverige som därefter fick banor, 
Långban 1817, Nordmark 1819, hade järnräls 
från början, och Falu gruva fick det vid ombyggnad 
1809. Spårvidden är okänd, men låg troligen 
mellan 22 och 36 verktum = 544-891 mm. Vid 
stora hamnbyggen användes liknande banor, tex 
1812 i Plymouth av John Rennie, som då också 
införde fyrspåriga tågfärjor, spårvidd 3 '9". Den 
första svenska användningen av ordet "järnväg" 
i tryck är troligen i årsberättelsen för Göta kanals 
byggande 1820, där man berättar att man anlagt 
järnvägar för att transportera fyllnadsmassor. 
C G Beijer använde vid hamnbygget i Malmö 
1840 banor med sex fots spårvidd. 

Normalspår 

George Stephensons första experiment med 



ånglok gjorde 1814 vid kolgruvan i Killingworth 
där spårvidden var 4'8" engelskt mått mätt på 
hjulens flänsar, och en halv tum mer mätt på 
spåret. Trots att han in te var först fick han tillsammans 
med sin son Robert en dominerande ställning 
som lok.konstruktör de närmaste decennierna 
och 4'81/ / kom att bli normalspårvidden i 
England. Man behöver inte leta efter gamla 
romerska traditioner, för 4'8" var ett ganska 
avrundat mått och lagom för en hästdragen vagn 
på slät mark. 

4'8
4'8
De banor i olika länder som planerades av 
engelska konsulter fick oftast denna spårvidd, 
1/ / =1435 mm, som kom att bli normalspåret 
även i Sverige liksom i USA och större delen av 
Europa. De flesta banor i södra USA räknade 
dock med 4'9" = 1447 mm, kanske ett tecken på 
att spåret byggdes primitivt med grova toleranser. 
Frankrike med dess fanatiska anslutning till 
metersystemet valde samma spårvidd, men för 
att slippa motivera ett udda mått sade man i stället 

När de första normalspårsbanorna i Sverige byggdes importerade man många begagnade 1840talslokfrån 
England, tex Köping-Hults lok Courier. Sveriges Järnvägsmuseum. 

1500 mm mätt på rälshuvudets mitt, vilket med 
65 mm rälshuvud blir samma sak. Det ledde 
lustigt nog till att när man byggde spårvägar i 
Frankrike och norra Italien sade man också 1500 
mm till rälsmitt, men då spårvägsrälsen var klenare 
blev det 1440 eller 1445 mm på rälsens 
insida. 

Bredspår 

Något större spårvidd valde man på vissa håll där 
man inte var bunden av Stephenson och kolgruvetraditioner, 
tex i Ryssland och Finland som 
valde 5' engelskt mått = 1524 mm, från 1972 
avrundat till 1520. Ännu bredare var Baden, 
Australien, Irland, Argentina och Brasilien med 
5'3" = 1600 mm, Indien, Spanien, Portugal och 
Grand Trunk-banan i Kanada med 5'6" = 1676 
mm och ursprungligen Erie-banan i USA med 6' 
= 1829 mm. 

Radikalt bredare spår hade Great Western 
Railway i England med 7' = 2134 mm, snart ökat 
till 2140 mm. Det fungerade tekniskt bra, men för 
samtrafikens skull blev ändå GWR ombyggd till 
normalspår vilket var färdigt 1892. 

Snålsparriga banor 



Två skäl talade för att man skulle vilja ha mindre 
spärvidd än normalspår. Dels blev lok och vagnar 
billigare per styck samt räls och banvall 
billigare per meter, dels kunde man bygga skarpare 
kurvor utan att rullningsmotståndet ökade 
alltför mycket. Därför försökte man tidigt använda 
mindre spårvidd i trakter med besvärlig terräng, 
särskilt om trafiken var mindre livlig så att 
man klarade sig med lägre lastförmåga och korta 
tåg. Gränsen sattes av det utrymme som behövdes 
för en effektiv panna och eldstad, men med de 
låga ångtryck man hade krävdes till en början 
stora pannor, och de smalaste spårvidderna var 
länge möjliga bara vid hästbanorna. 

Flera kolbanor i trakten av Newcastle behöll 
spårvidden 4' när de fått ånglok, t ex Tanfield 
wagonway som trafikerades ända till 1950. Vad 
detta motsvarade i andra länder berodde på deras 
måttsystem, ofta någon lokal variant på fot och 
tum. I Sverige komplicerades det av att "finare" 
konsulter och verkstäder, inklusive SJ maskinavdelning, 
räknade i engelska tum= 25,4 mm, 
medan enklare verkstäder och SJ banavdelning 
använde svenska verktum = 24,74 mm eller från 
1858 decimaltum = 29,69 mm. 

Därför hade vi i Sverige först den mera hemvävda 
spårvidden 4 svenska fot= 1188 mm på tre 
bergsbruksbanor: Åtvidaberg-Bersbo 1856, 
Norberg 1856och Wessman-Barken 1860. Sedan 
följde fyra banor som av konsulten Claes Adel

sköld projekterades med 4' engelskt mått= 1219 
mm, av Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen översatt 
till 4,1 svenska fot= 1217 mm: HudiksvallForsa 
1860, Söderhamn-Bergviken 1861, Borås-
Herrljunga 1863 och Uddevalla-Vänersborg-
Herrljunga 1865. De kom att kallas "snålsparriga" 
efter landshövdingen E J Sparre, som 
hävdade att det var viktigast att få banan snabbt 
och att man kunde höja standarden senare. De sex 
sistnämnda blev också ersatta av normalspår 
fram till sekelskiftet, och lok och vagnar kunde 
då till viss del också breddas. 

Man kan nämna att lokomotivångaren Svanen 
i Borås, som på ett kort spår över land för egen 
maskin kunde passera vattenfallet vid Ålgården, 
också utnyttjade spårvidden 1217 mm. 

Fyrtiofyratummare 

Något smalare, eller 44 verktum på hjulen och 
44,5 verktum = 1101 mm på spåret, byggdes två 



hästbanor för bergsbruket: Fryksta-Klarälven 
1849 och Kristinehamn-Sjöändan 1850, som var 
Sveriges första banor för allmän trafik och snart 
fick lokdrift, samt en bruks bana vid Ljusne järnbruk 
1874. Efter Väg-och Vattens översättning 
blev det 3,7 svenska fot= 1099 mm, och detta 
mått angavs också för Surahammar-Lisjö 1876. 

Två gamla utländska banor kan nämnas, den 
österrikiska Budweis-Gmiinden med 1106 mm 
och den belgiska Antwerpen-Ghent med 1140 
mm, som bägge blev tidigt breddade. 

En svensk bana fick en liknande spårvidd av 
misstag: Köping-Uttersberg 1864. Det hade 
projekterats av Claes Adelsköld med 31/ 
2' engelskt 
mått = 1067 mm likt de norska banorna, 
men för att hjälpa de svenska verkstäderna att 
tolka beställningarna översatte man detta till 3,59 
svenska fot= 1066 mm och uttryckte det tydligen 
inte helt klart. Vagntillverkarna Carlsdal och 
Arboga förstod rätt, men lokleverantören Munktell 
anade ugglor i mossen och kontaktade bolagets 
direktör, som efter att ha lagt ett måttband 
från räl smitt till räl smitt förklarade att det måste 
betyda 3,59 engelska fot = 1094 mm, och så 
tillverkades loken. När de levererades passade de 
inte på spåret, men då det var billigare och mindre 
genant att ändra fyrtio vagnar och någon km spår 
än tre lok, behöll man den större spårvidden, eller 
som Väg-och Vatten skrev 3,68 svenska fot= 
1093 mm. Ännu märkligare var att Väg-och 
Vatten till 1870 trodde att spårvidden var 31/ 
2 
svenska fot= 1039 mm, och att Adelsköld ännu 
vid sekelskiftet trodde att den hade samma spårvidd 
som i Norge. Samma sak hände några år 
senare på Österströms järnväg, men då gällde det 
bara ett lok, och man löste där i stället problemet 
provisoriskt genom att tunnsvarva hjulflänsarna. 

KUJ var de första banan i Sverige med centralkoppel 
likt de norska banorna, och 1868 infördes 
det även på Sjöändanbanan. 

KUJ 4 Hedströmmen med 1093 mm spårvidd och centralkoppel var ursprungligen Cl 3 Vaulunder 
med 1099 mm spårvidd och sidobuffertar. Sveriges Järnvägsmuseum. 

Att spårvidder kan vara ganska relativa märker 
man av att Sjöändabanan vid sin ombyggnad till 
normalspår sålde lok till både KUJ på 1093 mm 
och till norska banor på 1067 mm, och att Lisjöbanan 
vid sekelskiftet började ange sin spårvidd 
som 1093 mm, kanske för att markera ett intresse 
att förlängas till kontakt med KUJ. 



CAP-spår 

Spårvidden 31/ 
2 engelsk fot= 1067 mm infördes 
av Carl A Pihl vid banan Hamar-Elverum 1858, 
den första av Norges smalspåriga stats banor, och 
blev en stor framgång, så att hela sträckan 
Trondheim-Hamar fick denna spårvidd liksom 
banor på Sörlandet. Här användes för första 
gången självkopplande centralkoppel med hake. 
Claes Adelsköld var imponerad av Pihls konstruktioner 
och rekommenderade dem till KUJ, 
där dock spårvidden av misstag blev en annan. 
Han arbetade också för att Sveriges statsbanor 
norr om Storvik skulle få denna spårvidd, vilket 
riksdagen beslöt 1870, men redan 1873 ändrades 
beslutet till normalspår. Då var redan anslutningsbanan 
Sundsvall-Torpshammar nästan 
färdig med 1067 mm spårvidd för att ansluta till 
SJ, men märkligt nog dimensionerades dess 
vagnar för 1217 mm som Söderhamns-och 
Hudiksvallsbanorna, och anpassades genom att 
fjädrar och axelgafflar sattes innanför lagergafflarna. 
En annan beundrare av Pihl var Erik 
Sandell, som ledde byggandet av KUJ och därefter 
av 1067-banan Utsjö järnväg 1872 samt de 
första delarna av det omfattande nätet med denna 
spårvidd i sydöstra Sverige: Sölvesborg-Kri

Karlshamn-Vis/anda järnväg 
byggde på 1870-taletför 1067 
mm spårvidd egna vagnar med 
träunderrede inspirerade av 
CA Pihls norska konstruktioner, 
texKWJ6 litt F,på bilden 
bgv 680 vid 27 Ms på 1950talet. 

stianstad och Karlshamn-Vislanda 1873-1874. 
Anmärkningsvärt är att KWJ fick en vagnpark 
som mycket liknade de norska banornas, med 
träunderreden förstyvade med rundjärn, men så 
gedigna att några av dem ännu fanns kvar på 
1960-talet. 

Spårvidden kallades CAP-spår efter Pihls initialer 
och blev senare den vanligaste spårvidden 
i Japan och i engelska kolonier i Afrika, där man 
dock ansåg att nam et syftade på Kapstaden. 

Meterspår 

När tyska riket bildades 1871 var en av de första 
åtgärderna att standardisera måttsystemen. Tidigare 
hade man haft en mängd olika fot, t ex 
preussisk = 291 mm, schlesisk = 317 mm och 



rhenländsk = 314 mm, varav den rhenländska var 
vanligast, men nu gick man helt in för metersystemet. 
I småbanelagen av 1891 bestämdes att 
de enda tillåtna smalspårviddema skulle vara 
1000, 750 och 600 mm, utom vid förlängning av 
befintliga äldre banor. 

I Sverige blev meterspår sällsynt, och användes 
endast vid några spårvägar och industribanor. 
Däremot blev spårvidden vanlig i Indien, 
Brasilien och Östafrika. 

Trefots banor 

Hästbanor med spårvidder kring tre fot har en 
lång förhistoria. Den första ovanjordsbanan i 
Tyskland vid Königsgrubei Chorzow i Schlesien 
byggdes 1796 med tre schlesiska fot= 951 mm, 
men ändrades 1816 till tre preussiska fot = 873 

mm sedan dess första ]ok, byggt vid Kgl. Giesserei 
i Berlin, av misstag fått denna spårvidd. 

Många tidiga svenska hästbanor hade tre fots 
spårvidd, och i vissa fall som vid kolgruvorna i 
Höganäs kan man förmoda att det var engelska 
fot= 914 mm eftersom de byggdes av en engelsman, 
men i andra fall som vid K]arälven i Forshaga, 
Dejefors och Munkfors, och i Östergötland 
vid Finspång och Fiskeby var det svenska fot = 
891 mm. Diverse näraliggande mått nämns ibland, 
men det beror nog på att man tog fram tumstocken 
och mätte på ett slitet och skevt spår när man 
längre fram behövde köpa nya vagnsaxlar, eller 
att man flyttade ihop spåret när hjulen började bli 
slitna. 

Norbergs järnväg började byggas 1853 som 
trefots bana för lokdrift, men loket Förstlingen 
fungerade så dåligt att det blev sålt och ombyggt 
till normalspår, och banan blev fullbordad som 
fyrafots bana. 

De första lokbanorna på 891 mm blev Ulricehamns 
järnväg 1872 samt Hjo-Stenstorp och 
Pålsboda-Finspång 1872-73. Vid projekteringen 
av PFJ råkade Claes Adelsköld i patenttvist 
med Harald Asplund om hur man skulle få plats 
med tillräckligt stor rostyta mellan lokets ramar, 
då Asplund inte ville ge licens till någon annan 
för att bygga lok med utsvängda ramar vid eldstaden. 
Adelsköld rekommenderade därefter alltid 
3 fot i stället för 2,7 fot som han tidigare ansett 
lämpligt för lokalbanor. Den vanligaste smalspårvidden 
i Sverige blev sedan 891 mm. 



När metersystemet slagit igenom i Tyskland 
blev många gamla gruvbanor omräknade till 900 
mm, som blev en vanlig spårvidd i gruvor även i 
Sverige, t ex i Boliden. Större trefotsnät finns i 
Colombia och Centralamerika, och tidigare i 
Colorado, med 3 engelska fot = 914 mm. Den 
enda svenska banan med 914 mm spårvidd fanns 
vid gruvorna i Malmberget. 

Vissa gruvbanor i Schlesien fick spårvidden 
avrundad till 875 mm, och denna spårvidd spreds 
också i Ryssland till kopparverket i Bogoslavsk 
i södra Ural och Vladikavkasbanan, vilket har ett 
vi~st intresse i svenskjärnvägshistoria, eftersom 
de sex stora åttakopplade tenderlok som Nord

"Småtyskarna" SRI 31-34 var byggda med 875 mm spårviddför kopparverket i Bogoslavsk i Ural, 
men kunde inte levereras på grund av kriget utan såldes 1916-18 till Ros lagsbanan. SRI 33 var kvar 
till 1945. Sveriges Järnvägsmuseum. 

mark-Klarälven och Stockholm-Roslagen köpte 
från Orenstein & Koppel under första världskriget 
var byggda för Bogoslavsk men inte kunnat 
levereras till följd av kriget. 

Kroppaspårvidd 

I östra Värmland fanns sedan 1851 ett stort nät av 
tågfärjor och hästbanor med spårvidd 28 verktum 
= 693 mm för transport av malm och tackjärn. 
Erik Sandell som byggt KUJ och genom 
Köping-Hults järnväg hade goda kontakter i 
England föreslog 1866 att man skulle bygga en 
lokbana Hällefors-Nygård med spårvidd 2,7 
svenska fot = 802 mm enligt C E Spooners rekommendation 
i en artikel i "Scientific Review" 
1865, eller en fot smalare än KUJ, och höja 
kapaciteten på de övriga genom ombyggnad till 
samma standard, så att Hällefors bruks vagnar 
skulle kunna gå ända ned till Lillfors eller Sjöändan 
utan omlastning. Claes Adelsköld tillfrågades 
och tillstyrkte den ringa spårvidden om loken 
fick radialaxlar enligt hans patent. N ygårdsbanan 
byggdes 1870 men utan lok, Hällefors-Lygna 
byggdes om 1871 från 2,5 till 2,7 fot, Saxåbanan, 
Kroppabanan och Storforsbanan breddades till 
2,7 fot 1869-1871 och Bofors-Björkhorn byggdes 
1869 med denna spårvidd. Kroppabanan fick 
ett lok 1869 men inte med Adelskölds radialaxel 
utan med Asplunds boggi. Man hade 1871 planer 
på att bredda även Lerviksbanan och förlänga 
Kroppabanan till Pers berg, och ytterligare ett lok 
var under tillverkning för Kroppabanan, men 
innan detta var beslutat hade intresset övergått 
till att ersätta både Filipstads Bergslags kanal och 



de flesta smalspårslinjerna med den normalspåriga 
Östra Värmlands järnväg. De goda driftserfarenheterna 
och möjligheten att köpa begagnad 
materiel från Kroppabanan gjorde då att 
Vikern-Möckeln och Säfsnäsbanan valde 2,7 fot 

spårvidd. 

Många sågverk hade banor med spårvidd 32 
verktum = 792 mm, t ex Skutskär, och några 
allmänna banor, t ex Dannemora-Harg och 
Horndal-Näs, skulle ha haft det enligt koncessionen, 
men ändrade sig på Adelskölds inrådan till 
3 fot. När Skutskär på senare tid elektrifierade sin 
bana avrundade man måttet till 800 mm. 

I Schlesien började man 1853 bygga ett stort 
sammanhängande nät av lokdragna smalspårsbanor 
på spårvidd 30 schlesiska tum = 793 mm, 
men sedan de lok man först beställt med spårvidd 
30 österrikiska tum= 791 mm visat sig olämpliga 
och sålts 1855, varav ett hamnade i Faxe i Danmark, 
fortsatte man med hästar till 1872 då man 
beställde nya lok och uppgav spårvidden 30 
rhenländska tum = 785 mm. Detta blev även 
spårvidden på en svensk bana vid det järnverk 
som byggdes i Morgongåva som dotterbolag till 
ett schlesiskt företag. 

Trettio tums banor 

Redan 1859 byggde Hällefors bruk sina första 
hästbanor med spårvidd 2,5 fot = 30 verktum = 
742 mm, som snart följdes av ett stort nät i 
samtrafik med färjor på Svartälven. Under 1870talet 
var vissa sträckor ändrade till 2,7 fot, men 
återställdes när Bergslagsbanan gjort sjötransportvägen 
via Saxån onödig. Även hästbanan 
Bredsjö-Grängen hade denna spårvidd. Banan 
vid Värmbols massafabrik vid Katrineholm 
uppges omväxlande ha 30 eller 29,5 verktum = 
730 mm, men det var säkert tänkt som 30 och 
hopflyttat för att få stadigare gång med slitna 
hjul. 

Iggesunds bruk byggde 1869 bruksbanor med 
2,5 engelska fot= 30" = 762 mm spårvidd, som 
1874 fick ånglok med en märklig panna av 
Adelskölds konstruktion med eldstaden helt inom 
rundpannan, så att man undvek Asplunds patent 
och utrymmet mellan lokets ramar inte blev 
någon begränsning. Samma spårvidd hade 
Strömsbacka-Moviken, som längre fram i samband 
med lokköp angav 770 mm. Höganäs kolgruvor 
hade också 762 mm från införandet av 
ånglok 1872, eller möjligen tidigare från något 
räls byte. 



Den i tyska småbanelagen rekommenderade 
spårvidden 750 mm blev aldrig särskilt vanlig i 
Sverige, även om vissa banor med slitet 742 mm 
spår avrundade till 750 mm vid lokköp, tex vid 
Brattfors där man märkligt nog beställde ett lok 
med den approximativa spårvidden 7 42-750 mm. 
Robertsfors bruks bana var troligen 762 mm som 
häst-och ångloks bana, men angavs som 750 mm 
vid köpet av tyska ellok 1900. Glava glasbruks 
bana byggdes 1883 med 750 mm spårvidd, som 
också fanns vid Fagersta och andra järnbruk. 

Stora nät med spårvidd 762 mm finns ännu i 
Indien. Österrike och Bosnien hade åtskilliga 
banor med den till metersystem avrundade spårvidden 
760 mm, och Egypten ett stort nät med 
750 mm i Nildeltat. 

Bergslagsspårvidd 

Som fortsättning norrut av Sjöändabanan och 
Filipstads bergslags kanal byggdes 1851-1870 

Det sista loket från Kristinehamns mekaniska verkstad levererades 1902 till Brattfors bruk med den 
approximativa spårvidden 742-750 mm. Sveriges Järnvägsmuseum. 

ett stort nät av hästbanor och tågfärjor med spårvidd 
28 verktum =693 mm med Persbergs gruvor 
som centrum, som sträckte sig norrut förbi 
Lesjöfors och Rämen till Oforsen. Många andra 
sjöbanesystem, tex vid Striberg och Nora, hade 
samma spårvidd, liksom det stora och senare 
elektrifierade smalspårsnätet vid Domnarvet och 
Kvarnsveden. Vissakvarvarandedelar, tex inom 
Lesjöfors bruk, uppgavs längre fram vid lokbeställningar 
ha 700 mm spårvidd. 

I Wales finns ännu museibanan Tal-y-llyn 
Railway med spårvidd 27" =686 mm. 

En unik spårvidd 26 verktum =643 mm hade 
den bana som Malmö Mekaniska Trämassefabrik 
anlade 1878 vid Delary bruk för transport av 
bränsletorv och massaved, och som 1890 utsträcktes 
till Strömsnäsbruk. 

Decauvillespår 

Spårvidder kring två fot fanns tidigt i skifferbrotten 
i Wales, tex vid Blaeneau Ffestiniog, men 
eftersom de ursprungligen hade dubbelflänsade 
hjul som var skjutbara på axeln för att inte kräva 
någon precision i spårläge, är det svårt att säga 
exakt vilken spårvidd de egentligen hade. De 
olika skifferbrotten hade sedan 1833 en gemensam 
bana till hamnen i Portmadoc, som 1863 



utrustades med ånglok och då mer definitivt fick 
flänshjul och spårvidden 23,75" =603 mm. Banan 
är ännu kvar som museibana. 

C E Spooner vid Festiniog Railway var mycket 
stolt över de små ånglokens prestationer, som 
möjliggjordes genom det för den tiden mycket 
höga ångtrycket 12 kp/cm2, och han beskrev 
banan i en mängd tidskriftsartiklar och demonstrationer 
för intresserade, t ex från Indien och 
Ryssland, men även CA Pihl från Norge och 
baningenjören O S Sandberg från Jönköping 
besökte banan 1870. Spooner rekommenderade 
då hellre spårvidder 30-33" =762-838 mm för 
att få bättre plats för eldstaden. 

Efter en katastrofalt regnig sensommar i Frankrike 
187 5 när man inte kunde köra på åkrarna vid 
familjegodsetPetit-Bourg vid skördetid konstruerade 
Paul Decauville ett system av flyttbara spår, 
ursprungligen med 400-500 mm spårvidd för 
hästdrift, men sedan Paul 1876 besökt Festiniog 
Railway i Wales och sett att det gick att bygga lok 
med så små spårvidder, konstruerade han om 
systemet 1877 för 600 m spårvidd och ångloksdrift. 
Eldprovet var världsutställningen i Paris 
1889, när ett sådant system svarade för transporterna 
av 421000 tongods och 52 miljonerutställningsbesökare 
med hjälp av sex lok. När utställ

ningen var slut såldes materielen till ångspårvägar 
dels i Royan norr om Bordeaux, dels till 
Helsingborg-Råå-Ramlösa, där de gick tills 
trafiken 1906 hade vuxit så starkt att man måste 
ersätta banan med en normalspårig elektrisk 
spårväg och industribana. Redan något år tidigare 
hade Kosta glasbruk med materiel från Decauville 
byggt industrispår, som snart förlängdes till 
Lessebo och fick allmän trafik. Flera banor för 
allmän trafik tilkom på 1890-talet, t ex Jönköping-
Gripenberg, som aldrig nådde längre än 
till Vireda, Nättrabybanan och Munkedals banan. 

Systemet blev snart mycket populärt även i 
Tyskland med många tyska tillverkare, där Orenstein 
& Koppel är den mest kända, och under 
första världskriget hade alla armeer stora järnvägsbataljoner 
med lok från Frankrike, Tyskland 
och USA. Vid krigets slut såldes mycket av 
denna materiel som överskott till industrier även 
i Sverige, där de flesta kalkbrott och torvmossar 
hade denna spårvidd. 

De smalaste spåren 



Spårvidder under 600 mm är sällsynta, utom i 
gruvor, eftersom en häst kan ha svårt att sätta 
hovarna rätt på så smalt utrymme, men 22" engelskt 
mått= 559 mm eller avrundat uppåt 560 mm 
fanns åtminstone påett stort industribanenät inom 
Sandvikensjärnverk liksom vid Guiness bryggerier 
på Irland. 

Den i vissa sammanhang nämnda spårvidden 
22 verktum = 544 mm för vissa banor i Värmland 
beror däremot på en slarvig uppgift i Adelskölds 
memoarer, där han dessutom på en annan sida 
säger två fot för sammabanor, som faktiskt enligt 
bevarade ritningar hade 28 verktum = 693 mm. 

Går man till ännu smalare spår är det inte 
längre fråga om riktiga banor i full skala, utan 
stora modelljärnvägar för turister. Flera kända 
med spårvidd 15" = 381 mm finns i England. 

Listan över spårvidder är alltså mycket lång, 
även för banor som planerats för mer än de mest 
lokala behoven, och internationellt har det funnits 
ännu fler i Wales, Italien och Irland. Trenden 
är dock stark att man låter den internationella 
samtrafikenskrav råda så att Europa, västra Asien, 
Kina och Nordamerika får normalspår, södra 
Afrika, Japan och Sydostasien CAP-spår med 
samma axeltryck och lastprofil som normalspåret. 
Ryssland behåller sitt bredspår som ligger så 
nära normalspåret tt man kan ha utbytbara axlar 
eller boggier, men Spanien och Australien har 
redan börjat ändra sitt. Indien och Sydamerika 
har stora livskraftiga nät med udda spårvidd och 
ingen stor samtrafik att ta hänsyn till. De nya 
höghastighetsbanorna i Japan har normalspår. 

Delary-Strömsnäsbruk tillverkade egna lok för den unika spårvidden 26 verktum =643 mm. Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Efterlysning 

På Sveriges Järnvägsmuseum har vi tusentals 
stora och små prylar. Men vi har långt ifrån allt. 
Vi är alltid intresserade om någon kan ge oss tips 
om var vi kan hitta följande saker, eller ännu 
hellre se till att vi kan få det som gåva eller köpa 
det till ett bra pris. Detta söker vi: 

• Gamla uniformer och arbetskläder (och med 
gamla menar vi allt upp till det som används idag, 
även det blir ju historia i morgon). 
• Äldre avlagda kläder till våra skyltdockor. Vi 
söker speciellt barnkläder från seklets början. 
• Äldre reseffekter. Allt från koffertar till hattaskar. 
• Äldre lådor, mjölkflaskor, oljefat, dunkar, 



backar etc som styckegods till våra finkor och 
res godsvagnar. 
• Någa äldre cyklar, också de lämpliga som 
resgods. 
• En kolkran och kolkorgar för att kunna kola 
våra ånglok lättare. 
• En bock-eller portalkran för att kunna lossa 
vagnar lättare. 
• Skyltdockor till alla de kläder vi fåttövernärvi 
klätt de dockor vi har med kläderna vi efterlyste 
ovan. 
• Uppstoppade djuratthaiolika scenerier(sven

ska djur helst, även om man kanske någon gång 
på svenska järnvägar har transporterat både 
känguru och noshörning). 

• Fotografieroch tavlormedjämvägsmotiv. Vårt 
bildarkiv innehåller flera hundra tusen bilder 
men än fattas mycket, speciellt på sådant som 
fanns för inte så många år sedan. 
• Järn vägsböcker och trycksaker. Även här har 
vi mycket, men det behövs alltid dubletter. Får vi 
för mycket kan vi alltid sälja överskottet, och då 
kommer det museet till godo den vägen. 
• Biljetter. Vi har många biljetter fram till 1930talet, 
men sedan är det mer tunnsått. Allt är av 
intresse: färdbiljetter, månadsbiljetter, platsbiljetter, 
resgodsbiljetter, plattformsbiljetter, bussbiljetter 
(till SJ och andra järnvägsbolags busslinjer). 

Ja, det finns säkert mycket mer vi vill ha, men det 
här kan väl vara en början. Ring eller ännu hellre 
skriv och tala om vad du kan hjälpa oss med. 

Sveriges Järnvägsmuseum 
Box 571 
801 08 GÄVLE 
Tel 026-14 45 96 
Fax 026-14 45 98 

Yngve Holmgren 

Rättvisan -historien om ett loknallln 

Båtar ges som regel namn och denna urgamla sed 
överfördes på ångloken när dessa först visade sig 
i England i början på 1800-talet. Järnvägarna har 
med vissa undantag slutat med att gjuta loknamnsskyltar 
-SJ avskaffade bruket efter leveransen 
av sitt 342:a lok 1886, Verdandi, men 
många privatbanor i Sverige fortsatte med det 
ända till 1920, då loken Lärbro till Gotlands 
Järnväg och Knut Falk till Säv snäs Järnväg 



(Hällefors-Fredriksbergs föregångare) slöt traditionen 
för ånglokens del. 

I sen tid återupptogs seden, dock i typiskt 
förenklat utförande med enbart påmålning av 
namnen, och det var Dala-Ockelbo-Norrsundet 
jämte Nordmark-Klarälven som på detta sätt 
gjorde några nya motor-och ellok mer "personliga". 
Vid "utlokaliseringen" av viss persontrafik 
på 1980-talet har både SJ och länstrafikbolagen 
gett namn åt en mängd i Sverige aldrig förut så 
betecknade fordon -motorvagnar -men till 
loken har man ännu ej återkommit officiellt, även 
om det även idag uppkommer andra slags "namn" 
på dragarna. 

Båt-och loknamnen är likartade till typ. Man 
har valt namn efter framstående personer, gudomligheter, 
djur, slott, städer, symboliska begrepp 
och mycket annat. Detta gällde den officiella 
namngivningen, som regel utförd i blankpolerade 
och målade mässingsky ltar på loksidorna. 
Det uppkom emellertid en annan typ av namn 
som endast undantagsvis kom till synligt uttryck. 
Det var för det mesta benämningar som järnvägspersonal 
eller allmänhet hade hittat på, vanligen 
med utgångspunkt i egenskaper hos lokindividerna. 
Oftast var det smek-eller öknamn, men 
något senare uppkom det ett namn som liknade 
den officiella typen men hade en säregen historia. 

Byggnadsloket Rättvisan 

Dit hör namnet Rättvisan, målat i skrivstil på ett 
ålderdomligt arbet lok, som användes vid byggandet 
av Lund-Refvinge Jernväg, LReJ, åren 
1904-05. 

Loket var märkligt i och för sig. Det är känt, att 
det hyrdes från Tyskland och efter sin arbetsinsats 
återsändes dit av entreprenörerna för banbygget,
LeopoldSandwall (1848-1923) och Olof 
Sandell (1873-19?). Dessa stod för loket, vilket 
uteslutande användes i arbetståg och aldrig ingick 
i LReJ trafikmateriel. 

Några handlingar som rör loket Rättvisan har 
inte kunnat påträffas i BLHJ/LReJ arkiv, och 
entreprenören Sandells papper är borta trots att 
de skulle finnas arkiverade enligt en förteckning. 
Lok som inte skulle användas för trafik eller 
framföras på spår med allmän trafik lämnades 
utanför järnvägsinspektionens besiktningar. Det 
kunde tänkas, att Rättvisan undergått någon form 
av protokollförd besiktning ändå, eftersom loket 
har transporterats på egna hjul till Lund från den 



närmaste sannolika landsättningshamnen Malmö. 
Tågfärjan Sassnitz-Trelleborg tillkom ju 
inte förrän 1909, och skulle loket ha sänts över 
Helsingör-Helsingborg, förutsätter det nästan 
att Rättvisan haft någon arbetsuppgift även i 
Danmark. 

Vid köp av lok till entreprenader och industriföretag 
mm infordrades ofta anbud från firmor 
eller privatpersoner, som sysslade med förmedling 
av begagnad järnvägsmateriel eller beställning 
av nytillverkad, speciell materiel; detta nämnt 
som uppslag för vidare forskning. 

Loket Ad/er 

En något mystifierande uppgift lämnas i en notis 
i Folkets Tidning onsdagen den 23 mars 1904: 

Bygg/oket Rättvisan och rallarna som gav det dess namn. Syllarna är provisorisk ersättning för en 
trumma. Från SJK-F. 

"Refvingebanans första lokomotiv kom i dag till 
Mårtenstorget och presenterade sig för vårt kontor 
i och för benäget omnämnande. Det var en af 
byggnadsentreprenörerna från Berlin införskrifven 
maskin, som bar det stolta namnet 'Adler', 
hvilade å en längre blockvagn, drogs af fyra 
hästar och beundrades af en talrik skara menighet. 
Maskinen var naturligtvis af den mindre 
typen och är afsedd att draga tippvagnarne å 
linien. Den kommer att stationeras vid vägöfvergången 
i Lilla Råby tills den stora skärningen vid 
kvarnarne öster om staden är fullbordad, då lokomotivet 
flyttas längre österut till Sularp ..." 

Tyvärr fick jag aldrig tillfälle att diskutera 
denna notis med den lokförare som kunde ha gett 
svaret på frågan om vad Adler var för ett lok. Det 
ligger nära till hands att tro, att Adler skulle ha 
varit det mer eller mindre ironiskt givna namnet 
på den ålderdomligt formgivna maskinen Rättvisan. 
Denna vägde dock 20 ton i material mycket 
för fyra hästar! -och det verkar osannolikt 
att man skulle ha fraktat ett normalspårigt lok 
på det här sättet ut på banbygget ett par månader 
innan man började lägga ut räls. 

Det lär även finnas en tidningsuppgift om att 
loket Adler ankommit till Trelleborg med båt. 
Uppgiften framkom på ett sent stadium och har 
tyvärr ej hunnit kontrolleras. Den skulle ge stöd 
för att Ad/er var ett decauvillelok, ty för ett dylikt 
vore transportsättet-järnvägsvagn Berlin-Sassnitz, 
båt till Trelleborg och omlastning till järnvägsvagn 
(sannolikt på L TJ) f v b Lund -rationellt 



och ekonomiskt fördelaktigt. 

Ett decauvillelok av den typ som kan tänkas ha 
varit lämplig för LReJ anläggning bör ha vägt 
föga mer än fjärdedelen -högst hälften -av Rättvisan. 
Hästantalet för blockvagnen blir då mera 
proportionellt mot lasten. 

Tyskt ursprung 

På vilket sätt herrar Sandell och Sandwall fick tag 
på loket Rättvisan är alltså ännu en öppen fråga. 
Dessvärre är förhållandet samma beträffande 
lokets exakta härkomst. Den första bild jag såg av 
Rättvisan fanns i den Snellska fotosamlingen i 
Sveriges Järnvägsmuseums dåvarande arkiv lokal 
i Stockholm på 1950-talet. Jag fäste mig vid att 
lokets enda synliga skyltmärkning satt på ett 
ovanligt ställe, upptill på rökskåpets front, och 
endast innehöll siffrorna "1873" på en mycket 

liten yta. Anordningen påminde om Aseas tillverkningsmärkning 
av Deva-motorvagnarna med 
uppgifterna fördelade på flera små skyltar, varav 
en med årtalet, på ramsidorna. 

Att loket var tyskt föreföll uppenbart, men 
skylten var, trots viss likhet med Preussiska 
Statsbanornas loknummerskylt, osannolikt liten 
för att ange lokets inventarienummer. Det skulle 
sedermera visa sig, att den heller inte angav 
tillverkningsnummer men väl tillverkningsår för 
loket. 

I början på 1960-talet fanns det inte ens några 
fullständiga förteckningar att tillgå över de svenska 
loken ("Ånglok tillverkade i Sverige" var på 
gäng), och de mångdubbelt flera tyska loken var 
det ännu svårare att fä fram listor över. Efterhand 
som lokforskningen framskred började böcker 
och tidskrifter tillkännage rönen, men trots att jag 
föresatte mig att söka lösa loket Rättvisans identitetsproblem, 
blev de där pätänktaefterlysningsraderna 
till tyska kontaktpunkter inte skrivna. 
Många är rann iväg, och inte förrän efter publiceringen 
av föreliggande uppsats i dess första version 
(augusti 1987) fick jag den önskade överblicken 
av loken i den familj som Rättvisan 
tillhör, i en artikel i Eisenbahn-Kuriernr 12 1989 
av Christopher Wulfgramm, som ställt samman 
en omfattande typhistorik med många detaljupplysningaroch 
utförliga listor över alla "div Karlsruher 
Teckel och Briickenloks" som maskinerna 
av denna typ kallas i Tyskland -"Broloken och 
Taxarna frän Karlsruhe" i något ommöblerad 
översättning. 



Systerlok i Sachsen 

Man kan alltså inte hitta Rättvisan bara genom att 
söka i de nämnda listorna. Bättre ledtrådar finns 
emellertid såväl i artikeln som i annan tysk litteratur. 
Dessvärre är det åtföljande bildmaterialet 
otillräckligt för att jämte uppgifterna ringa in 
åtminstone den tyska järnväg som Rättvisan 
ursprungligen tillhörde. 

För många är sedan kom jag i tillfälle att 
förvärva ett tyskt vykort med ett av 1873 års 
Karlsruhe-lok på, nämligen nr 1402 av typ VII T 
vid Sächsische Staats-Eisenbahnen. Loket är in i 
de flesta detaljer exakt likt Rättvisan och var 
ursprungligen en av Chemnitz-Komotauer Eisenbahns 
båda "taxar", CKE 14 Klappe, sålt 
1922 till Gaswerk Dresden-Reick. Samma bild, 
men ej som på vykortet med bakgrunden retuscherad, 
finns ätergi ven i "Deutsche Dampflokomoti 
ven" i kapitlet om DR typ 98 och betecknas 
DR 98 7041, vilket är fel och istället gäller 
systerloket f d nr 1401, som var det enda av här 
behandlade lok som hann uppleva Reichsbahn 
som ägare. Klappe har, för att börja med att 
nämna de detaljer som inte stämmer med motsvarande 
på Rättvisan, en helt annorlunda skorsten, 
konisk med skarvfläns till baspartiet. Möjligen 
skulle skorstenen ha kunnat bytas ut men 
knappast hyttens fönster i framskärmen, ovala på 
Rättvisan (en gammal tysk form som tidigt kom 
till Sverige, i och med Fredrik Almgrens lokbeställningar 
för SJ hos Borsig), men "romanska" 
med välvd överkant och tvär nederdel på 1402. 
Den gamla säkerhetsventilen, förbättrad med 
Meggenhofens snabböppnande länkverk, på 
1402:s dom saknas på Rättvisan, ehuru båda 
loken har samma väldiga, främre ångdom med 
"Iockkant" och Ramsbottom-venti] över den höga 
eldstaden. 

Tyvärr kan man inte urskilja någon eventuell 
"1873"-skylt på den skuggade och av domkrafterna 
skymda rökskäpsfronten på l 402, och jag 
har hittills inte lyckats fä belägg för vilken fabrikant 
eller bana som tillämpade den märkningen. 
Min identifikationsteori utgår emellertid från de 
kända uppgifterna om Kfappe/1402 och den 
detaljöverensstämmelse som gör det sannolikt, 
att Rättvisan var tillverkad av Maschinenfabrik 
Karlsruhe det är som skyltsiffrorna kan antas 
ange. Av anlitade tyska källor att döma, är den 
ålderdomliga skorstensmodellen typisk för banorna 
i Sydtyskland. Om loket ingått i någon av 
trafikbaneleveranserna 1873, skulle Rättvisan 
vara att söka bland de 28 förtecknade. 



Traditionen om namnet Rättvisan 

Även om Rättvisan är ett intressant lok i och för 
sig, är historien om dess namn än mera intressant 
ur svensk synpunkt. Rättvisan kan synas vara ett 
symboliskt namn som passar in i de stora sociala 
rörelsernas tid i början på seklet. Bakgrunden till 
lokets namn var dock en annan, och att jag här 
kan berätta den beror på den lyckliga omständigheten, 
att jag på 1950-talet träffade SJ-lokföraren 
Jakob Klarberg i Malmö. Han hade börjat sin 
järnvägsmannabana vid Bjärred-Lund-Harlösa 
järnväg, det av Lunds stad ägda järnvägsföretag 
som införlivatLund-Bjärreds och Lund-Revinge 
järnvägar (och drev dem till 1939). Jakob Klarbergs 
fader Carl Klarberg (1873-1965) hade 
varit lokeldare på "Grevebanan", Malmö-Ystad, 
och fått tjänst som förare på Svedala sockerbruks 

2/2gekuppelte Tender -Lokomotive V Il T der Kgl. Sächs. Staats-Eisenbahn 

E1baut von der Ma~chio~n-Fabrlk Karlsruhe A -6. 1873, 

"Karlsruhe-taxen" Kiappefrån 1873. Vykort i Yngve Holmgrens samling. 

Rättvisan ur något annan vinkel. Främst står representanter för bolagsstyrelse och byggledning 
(mannen längst till höger är troligen entreprenören Sandell) medan föraren i hyttdörren sannolikt är 
Carl Klarberg. Bilden är tagen av fotografA W Rahmn, rimligen på platsen för det blivande Lunds 
södra, Revingebanans huvudstation. Kulturens bildarkiv. 

lok 1897. Med dessa meriter sökte han till 
Lund-Bjärreds järnvägs byggnad 1900 och vidare 
till Lund-Revinge när denna järnväg började 
byggas. Här blev han förare på det hyrda tyska 
arbetsloket och fick 1906 officiell utnämning till 
lokförare vid LReJ, senare BLHJ, som han därefter 
tjänade till pensionsdagen 1936. Carl Klarberg 
kände alltså loket Rättvisan väl, och genom 
sonen Jakob fick jag veta hur det gått till, då loket 
fick sitt namn. 

Enligt Carl Klarberg var det rallarna på Revingebanan 
som bestämt namnet och fått måla 
det på loket, tydligen i samförstånd med arbetsledningen. 
Rättvisan ville man kalla loket för att 
hylla ett ryskt krigsfartyg som vid japanernas 
anfall mot Port Arthur i februari 1904 lyckades 
göra en hjältemodig insats i försvaret. Fartyget, 
som kallades slagskepp och linjeskepp i samtida 
skildringar, var med sina 12 000 ton ett av den 
ryska flottans nyaste och största och ansågs vara 
dess bästa samt bar det i uttalet nästan svenska 
namnet Retvizan i kyrillisk skrift. 

De svenska rallarna sympatiserade alltså med 



ryssarna, och när man tittar litet i vår dagspress 
vid tiden får man ytterligare bevis för att man i 
vissa kretsar höll på ryssarna mot japanerna, 
även om tsarväldet skildrades ofördelaktigt och 
kritiskt i mängder av notiser om militära och 
civila övergrepp. Sympatierna torde ha gällt det 
ryska folkets och de ryska menigas lidanden i 
konfrontationen med den oroväckande "gula 
faran" som vissa politiker varnade för. Det ryska 
försvaret och försöken till motangrepp till lands 
och sjöss drabbades från början av katastrofala 
motgångar, och inga sympatiyttringar kunde 
hindra de målmedvetna japanernas utslagning av 
de tekniskt överlägsna ryssarna. 

Som ytterligare ett uttryck för tidens stämningar 
kan nämnas, att en av villorna i den nya 
bebyggelsen kring Lund Södra fick namnet "Port 
Arthur". 

Slagskeppet R etvizan 

Under det kinesiska kejsardömets svaghetstid 
hade Japan och Ryssland i ömsesidig -och 
tidstypisk -nationalistisk expansionsiver börjat 
tillvälla sig makten över östra Kina och Korea, 
och under 1890-talet kom det gamla europeiska 
kolonisationssystemet här i konfrontation med 
den nya asiatiska ledarnationen. Japan tillägnade 
sig den europeiska teknikens alla nyheter och 
visade en oväntad förmåga att överträffa sina 
läromästare. Ryssland utgick från den traditionella 
tron på europeernas överlägsenhet, och 
man hade inte räknat med att utvecklingen i östra 
Kina skulle kunna bli en sådan katastrof för både 
ryskt och västerländskt planerande som den blev. 

Ryssland hade tilltvingat sig halvön Liaotung, 
på vars strategiskt viktiga spets ute i Gula Havet 
Port Arthur byggdes ut till en stark fästning och 
örlogshamn. För både Ryssland och Japan var 
det fråga om att ha en slagkraftig flotta med 
modernaste materiel för att behärska området. 
Ryssland hade fördelen av direkt landförbindelse 
över hela sitt välde, men järnvägen från Europa 
var ännu under byggnad jämte sidolinje till 
Port Arthur. För att få sina nya örlogsflottor så 
snabbt som möjligt, beställde båda nationerna 
fartyg vid utländska varv. Därav kom det sig, att 
kölen till slagskeppet Retvizan sträcktes på 
Cramps varv i Philadelphia, USA, i maj 1898. 
Det tog tid att bygga krigsfartyg av stål-man kan 
jämföra med förhållandena på 1780-talets träbyggarvarv, 
varommeralängrefram iartikeln!och 
inte förrän i oktober 1900 sjösattes det när 
118 m långa skrovet. Utrustningen blev i stort 
sett klar i december 1901, och 1902 var Retvizan 



tip top för tjänstgöring i Rysslands östasiatiska 
flotta, Stillahavseskadern i Port Arthur. (En del 
var förlagd i Vladivostok. Därutöver hade Ryssland 
Östersjöflottan och en mindre flotta i Svarta 
havet. Östersjöflottan skulle förgäves rycka in 
till Retvizans och dess kollegers hjälp vid kommande 
händelser -nederlag väntade efter sju 
månaders restid runt Afrika ...) Kapprustningen 
var ju helt öppen, och ett krig ansågs alltmera 
självklart, ehuru krigsförklaringen skulle dröja 
tre dagar efter det att Japan inledde med ett 
nattligt överfall den 8-9 februari 1904. 

Retvizan försvarade Port Arthur 

Japans avsikt var att slå ut den ryska flottan och 
låsa in ryssarna i Port Arthur medan den japanska 
armen kämpade ner de ryska armekårerna till 
lands och avbröt järnyägsförbindelsen. Det påstås 
att de ryska fartygen inte hade ångtrycket 
uppe då man blev varse de japanska torpedbåtarna 
och större understödsfartygen. Det tog tid 
innan det ryska sjö-och fästningsartilleriet kom 
i verksamhet, och under tiden hann japanska 
torpeder träffa bland annat Retvizan, som visserligen 
lyckades hålla sig flytande men fick en 
ödesdiger läcka i förskeppet. De japanska fartygen 
fick dra sig tillbaka efter att dock ha lyckats 
både allvarligt skada flera av de stora, nya ryska 
slagskeppen och kryssarna och att hämma hela 

Pansarfartyget Retvizan enligt foto i Hvar 8 Dag 1904. 

den ryska utvecklingen till sjöss. Japanerna anföll 
sedan Port Arthur ideligen och hindrade 
ryssarna från att få in sina skadade örlogsfartyg 
på örlogsvarvet i hamnen. 

Retvizan omtalas ofta i krigstelegrammen i de 
svenska tidningarna och särskilt efter ett anfall 
den 24 februari, då fartyget med sitt grova artilleri 
bekämpade fyra japanska "brännare", sprängämneslastade 
ångare som skulle sänkas för att 
blockera hamninloppet. 

Retvizans undergång 

Självmordsbesättningarnas attack blev inte riktigt 
vad japanerna tänkt sig eftersom vakten på 
Retvizan upptäckte den för tidigt i nattmörkret 
och ryssarna bland annat kunde sätta elektriskt 
strålkastarljus på angriparna. Trots att japanerna 
än en gång lyckades delvis, hyllades Retvizan 
som en vinnare och Port Arthurs räddare -för 
tillfället. 



Torpedskadan från den 9 februari lyckades de 
ryska marinreparatörerna (som hade flera hundra 
ryska och kinesiska varvsarbetare till hjälp) aldrig 
bota. Man kunde inte få nypålagda plåtar att 
hålla tätt, utan Retvizan hade en ständig läcka. 
Den 12 mars fick hon tre svåra artilleriträffar, 
men skadorna reparerades och trots den gamla 
läckan deltog fartyget i en rysk motoffensiv till 
sjöss den 9-11 augusti. Retvizan besköt bland 
annat det japanska chefsfartyget M ikasa. Denna 
strid blev emellertid Retvizans sista insats på 
öppet vatten. Efter återkomsten till Port Arthur 
blev fartyget liggande som ett "hjälpfort" till 
fästningen. Vid ett stort japanskt angrepp den 6 
december fick Retvizan nya svåra träffar, sjönk 
och blev stående på bottnen utanför hamnen med 
däcket ovan vattnet. Vid skjutningen med fartygets 
grova kanoner "i stationär tjänst" orsakade 
vibrationerna ytterligare läckor i skrovet. När 
ledningen i Port Arthur den 2 januari 1905 beslöt 
att kapitulera, sprängde man först sina kvarvarande 
fartyg. 

Retvizan bärgades och reparerades emellertid 
av japanerna 1905 och blev 1907-08 ombyggd 
under namnet Hizen. Det ryktbara skeppet kom 
ej att göra några fler välkända insatser utan klas

sades slutligen ner till målfartyg och blev i denna 
roll sänkt 1924. 

Det kan ha varit den 24 februari 1904 som 
Retvizan fick de svenska tidningarnas hjältegloria. 
Som ett exempel på fartygets popularitet 
kan nämnas att AP Sjöbergs fabriker i Malmö i 
reklamannons för sin "Chromol-såpa" lade in en 
bild av fartyget med texten: "Det mycket omskrifna, 
ryska pansarfartyget Retwisan." 

ArbetsloketRättvisan på Lund-Revingebanan 
fick alltså sitt namn efter ett ryskt krigsfartyg som 
hette något som lät nästan likadant: Retvizan. 

Vad betyder då "Retvizan"? Ordet lär inte 
betyda någonting på ryska -men namnet betyder 
Rättvisan! Hur gick det till då det ryska slagskeppet 
fick ett svenskt namn? Svaret finner man i 
vidare studier av sjökrigshistorien. 

Gamla namn förs ofta över på nya båtar. Detta 
gäller i högsta grad bland örlogsfartygen. När 
man -vid stapelavlöpningen 1900? -gav ett av 
ryska flottans nybyggen namnetRetvizan var det 
inte första gången. Namnet hade burits av två 
föregångare men varit oanvänt sedan 1880, då 



84-kanoners linjeskeppetRetvizan utrangerades. 
Detta fartyg hade sjösatts 1855 vid ett av marinvarven 
i S:t Petersburg (= Petrograd = Leningrad) 
och var byggt i trä som segelfartyg i dåtida 
stil. Nästan omgående blev dock detta Retvizan 
intaget för en modernisering, nämligen inläggning 
av ett 500 nhk ångmaskineri för propellerdrift, 
tillverkat av den kända svenska uppfinnarfamiljen 
Nobels verkstäder i S:tPetersburg. Krimkriget 
hade väckt gamla antiryska stämningar i 
Sverige, men industrialiseringen och Rysslands 

Linjeskeppet Rättvisan/Retvizan enligt modell i Sjöhistoriska Museet, byggd av den under andra 
världskriget internerade ryske marinlöjtnanten Georg Ivanov. 

behov av ny teknik av alla slag hade gett svenskar 
och svenska företag ett slags ekonomisk rev an sch 
förkrigsnederlaget 1809. En sjökrigsförlust något 
tidigare gjorde sig påmind i det av Nobel maskinförsedda 
fartygets namn. 

Svenska Rättvisan 

Den första Retvizan hade inrangerats i ryska 
flottan som krigsbyte efter "Viborgska gatloppet" 
den 3 juli 1790, då Gustav III och den 
svenska örlogsflottan med vissa, delvis självförvållade 
förluster (en brännare drev på de egna) 
lyckades slå sig ur en rysk fälla. En av förlusterna 
var skeppetRättwisan, som bordades av ryssarna 
och togs som god pris. Liksom några ryska fartyg, 
som togs av svenskarna, fick Rättwisan 
behålla sitt namn under ny flagg, men stavningen 
ändrades till Retvizan. 

Rättwisan/Retvizan var ett 49,6 m långt skepp 
med 64 kanoner och 567 mans besättning. Det 
var konstruerat av den berömde Fredric Henric af 
Chapman och byggt på 45 dagar(!) på Karlskrona 
Örlogsvarv år 1783. Kölen sträcktes den 19 
juli och sjösättningen skedde den 2 september. 
Någon bild av Rättwisan har inte stått att finna, 
men ritningar till fartygstypen finns och visar ett 
ståtligt arbete i ek från Kronans skeppsvirkesskogar. 
SysterfartygetF äderneslandetfanns kvar 
i örlogsflottan till 1864. 

Rättwisan!Retvizan befann sig på något ryskt 
uppdrag i Lissabon 1807 då under de pågående 
Napoleonkrigen Ryssland slöt fred med Frankrike 
i Tilsit. Detta föranledde engelsmännen att 
kapa det forna svenska örlogsfartyget och föra 
det till England. Dess öden efter en försäljning 
1813 framgår inte av litteraturen. 

Att Rättwisans namn på underliga leder sk.ulle 



"segla" tillbaka till Sverige och där användas på 
ett fordon, vars ide man börjat syssla med redan 
på Gustav Ills tid, är en av historiens många 
kuriositeter. Inte för att det hör hit, men det kan 
ändå nämnas att ett rykte, som spreds via en 
engelsk järnvägstidning hundra år efteråt, vill 
påstå att en svensk vid namn Karl Högström år 
1791 skulle ha visat förslag till konstruktion av 
ett lokomotiv, vilket skulle ha blivit det första i 
världen. Tyvärr har alla försök att härleda och 
verifiera uppgiften hittills misslyckats. Historien 
om namnet på loket Rättvisan kan däremot kanske 
anses klarlagd med denna långa utredning. 

Retvizan i Vänersborg 

När mitt material i sin ursprungliga form publicerades 
i Kristianstadsbladet, var jag omedveten 
om ännu ettRetvizan, vilket samtidigt skildrades 
jämte sin förhistoria av Peter Nissen i Väners-

W Ostermans modell av pansarfartyget Retvizan i Älvsborgs länsmuseum, Vänersborg . Foto Lennart 
Andersson. 

borgs Länsmuseums årsbok Västgöta-Dal 1987. 
Detta fjärde fartyg med det vittfama namnet är en 
icke sjögående modell av 1902 års namne och 
byggdes färdig 1906 i Vänersborg av Vilhelm 
Osterman, anställd vid en skofabrik i staden och 
båtmodellbyggare på fritid. 1911 skänktes modellen 
till Vänersborgs Museum, till vars märkligare 
föremål den nog får anses höra. Modellen 
Retvizan är byggd huvudsakligen i trä med enkla 
medel, något efter ögonmått från bilder -kanske 
de som blev kända genom Hvar 8 Dag? -och 
omsorgsfullt målad i sin, trots enkelt material, 
minutiösa detaljrikedom. 

Ostermans modell är ett unikt motstycke till 
den modell av första Rättwisan som Sjöhistoriska 
museet äger -och som byggdes av en rysk 
sjöofficer i Sverige under andra världskriget. .. ! 
Säg inte att historia är ett livlöst ämne! 

Källor och litteratur: 

Conway' s All the World' s Fighting Ships, London 
1979 

Glete, Jan, "Swedish Ships of the Line, 
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Holmgren, Yngve, "Karl Högström -ånglo
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Västgöta-Dal 1987 
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Eisenbahnen, u å 
Svenska flottans historia, Malmö 1945 
Wulfgramm, Christopher, "Die Karlsruher 

Teckel und Brtickenloks", Eisenbahn-Kurier 
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Dessutom notiser och krigstelegram i dagspress 
och Hvar 8 Dag 1904-05. Jag har haft god hjälp 
av Sjöhistoriska museets samlingar. 

Detta förmodas vara den bild Yngve Holmgren såg i Järnvägsmuseum på 1950-talet. 

Börje Thoursie 

Sagan om Pärla 

Jag vet inte när Pärla såg dagens ljus, men att hon 
i sin tidigaste ungdom varit en öppen T-Ford, 
årgång omkring 1920, var det ingen tvekan om. 
Honhadelackeradkylarfront,medFORDivacker 
skri vstil pressat i plåten, och minns jag inte fel så 
började Ford med förnicklade kylare i 20-talets 
mitt. Ursprunglig ram var det inte, hon var kortare 
än den normala T-Forden och hade naturligtvis 
inte kvar tvärfjädrarna. Om det var den ursprungliga 
suffletten vet jag inte, men den såg i alla fall 
riktig ut. Dörrarna var inte de ursprungliga eftersom 
de förlängts ända upp till taknivå och hade 
glasrutor i fönstren. Men bakrutan var av celluloid 
-en viktig detalj i en ödesdiger stund, om 
vilken berättas senare. Vindrutan var helt nybyggd, 
inte T-Fordens horisontellt delade utan 
ett jätteperspektivfönster i träram, lodrätt delat 
på mitten och med elektriska vindrutetorkare, 
hängande från överkant. Denna stora vindruta 
erbjöd naturligtvis ettjättevindfång, och den var 
följaktligen stagad med två rundjärnsstag från 
sitt övre hörn ned till framkant av rambalkarna. 

Ja, Pärla var alltså en motordresin, nummer 41 
i den långa SJ-serie som historiskt bröts omkring 
nr 130 när man gick över till inventarienummer 
i dataregister. Hon hade någon gång på 1920talet 
tilldelats baningenjören i Malmö, som i sin 
givmildhet mot de nystartade elektrifieringsarbetena 
(och efter att ha fått en ny Hilding Carlsson-



dressin) 1932 överlämnade henne till min 
far, som då ledde dessa arbeten i Skåne, och som 
sålänge arbetena koncentrerats på delsträckan 
Malmö-Lund tagit sig fram med en öppen Berg 
& Co från Ullersäter, med svårstartad tvåtaktsmotor. 

Skall jag fortsätta med att skildra Pärlas tekniska 
uppbyggnad så varT-Fordens själ kvar-hon 
hade den lilla knubbiga sid ventilfyran med Fords 
absolut eget tändsystem, med en låda där fyra 
sjungande små fjädrar, som vibrerade i rätta 
tonhöjden, såg till att gnistan kom i rätt tändstift. 
Planetväxellådan, med tre trampor för helfart/ 
halvfart, back och broms, var kvar men hade 
kompletterats med ettPentabackslag, kanske från 
en motorbåt. Och undertill fanns naturligtvis en 
liten vändskiva med handvevad domkraft, ungefär 
under vagnens tyngdpunkt, så att hon kunde 
vändas på vägkorsningar ute på linjen. (För övrigt 
hände det på den tiden att man klarade 
tågmöten också på det viset!) Hjulen var ganska 
lika originalets, men lägre -de hade i alla fall 
träekrar. Förarplatsen hade bibehållits fram, ratten 
var naturligtvis borttagen och mustaschernaT-
Fordens reglerspakar för gas och tändning hade 
ersatts med motsvarande grejer vinkelrätt ut 
från instrumentpanelen, som dessutom rymde en 
hastighetsmätare, typ Deuta, i naturlig storlek. 
Som signal tjänade en vargtjutsylande siren, 
kopplad till avgasröret, men för civiliserat tutande 
fanns också ett vanligt Bosch-horn. 

Strålkastarna tror jag var original, och de satt 
där de borde sitta, fristående på rörståndare. 

Ja, detta underverk tilldelades alltså Elektrobyggnaderna 
i Skåne 1932, och hon följde med 
min far i detta företag året efter upp till vad som 
hette Elektrifieringen Ånge linjerna. Med högkvarter 
i Storvik omfattade detta arbete linjerna 
Krylbo-Ånge-Långsele och Bräcke-Östersund, 
ett arbete som klarades av på sex år. 

I Storvik togs Pärla om hand, kärleksfullt, av 

SJ 41 "Pärla", elektrifieringens inspektionsdressin 1932-37. Börje Thoursies samling. 

motorföraren Carl Magnus Johansson i Toretorp, 
en man som till min stora vördnad (jag var tolv år 
då) körde en stor Harley Davidson med nummer 
X 3048, samma nummer som det extratåg för 
invalidtransport som ca femton är tidigare hade 
försökt köra genom vattentornet i Holmsveden. 

Det hände rätt ofta att jag fick följa med på min 



fars resor med Carl Magnus och Pärla. Sånt gick 
understundom för sig på gamla statens järnvägsbyggnader-
och på det viset fick jag tidigt en god 
linjekännedom på den bnsektion där jag femton 
år senare skulle komma att placeras under mina 
fem första år i banavdelningens linjetjänst. 

Någon gång i mitten av 30-talet följde jag med 
på en genomgång av de då ganska färdiga arbetena 
upp till Ljusdal ( eldriften till Bollnäs öppnades 
i november 1935). På kvällen tog far och jag 
tåget till Ånge för att sova där och för att nästa 
morgon gå igenom kvarvarande jobb på 
Ånge-Ljusdal (Bollnäs-Ljusdal-Ånge skulle 
vara klart nästa vår). Carl Magnus skulle köra 
upp Pärla till Ånge senare på kvällen när det var 
bättre plats mellan tågen i tidtabellen. 

Tidigt på morgonen bankar det på dörren tiJI 
vårt logi i Ånge, och in kliver en tilltufsad men i 
övrigt vaken och välbehållen Carl Magnus. Ställningssteg 
innanför dörren på gammalt maner, 
och så: "Jo, ingenjörn, jag ska anmäla att Pärla 
dog inatt." Gissa om vi blev klarvakna. 

Vad hade hänt? Jo, på en lång raksträcka någonstans 
i Ramsjötrakten hade Pärla tappat sitt 
ena bakhjul. Sånt märker man inte i ett tungt 
fordon i god fart på rakspår... Pärla fortsatte med 
troligen de tillåtna 70 km/h så länge spåret förblev 
rakt. Men när spåret krökte fick naturligtvis 
den stackars Pärla ingen flänsstyrning av det 
tappade bakhjulet, hon tippar sakta över och 
axeltappen tar i banvallen ... 

... varpå Pärla blixtsnabbt gör helomvändning 
runt den just då jordfästa axeltappen, och Carl 
Magnus med sin levande kraft kastas ut genom 
sufflettens bakparti av väv och celluloid. 

Det här är ett försök till rekonstruktion -ingen 
vetju vad som hände, men Carl Magnus vaknade 
efter en stund till i mjuk mossa och fann Pärla 
liggande på sidan rätt nära spåret, med nosen 

vänd söderut och bakre delen av suffletten utslagen. 
Skyddsänglar och centrifugalkraft hade 
räddat Carl Magnus. Tänk om kärran bara tvärstoppat 
och Carl Magnus farit rakt mot vindrutan 
-man vill inte tänka på följderna. Men nu gick 
allt bra. 

Men att Pärla vänt helt om, det kunde ju inte 
Carl Magnus få klart för sig när han vaknade i 
mossan, så han började en vandring i den riktning 
Pärlas nos pekade, för att hitta vad han trodde 



skulle vara närmaste banvaktstuga-nåja, det var 
inte så långt mellan dem på trettiotalet, men ett 
par extra kilometer fick han i alla fall vandra. Och 
det gällde ju också att anmäla hinder för tåg, Pärla 
låg för nära spåret. 

Ja, hur gick det sen? Joo, Pärla togs in på 
verkstad och sattes i stånd -den tidens bilar var 
robust byggda-och döptes av obekant anledning 
efter ombyggnaden om till nummer 80, men 
hennes maskinella utrustning var oförändrad TFordsstandard. 

Hennes liv blev dock inte långt. Ett par år 
efteråt, jag tror sommaren 1937, mötte Pärla sitt 
öde i Rös te i form av ett lokalgodståg. Hon skulle 
ha mött det i Lottefors, men på grund av en 
lokurspårning och ett insatt extra hjälptåg blev 
det något misstag i kontrollen av möten, så resan 
Lottefors-Röste blev hennes sista. Av Pärla blev 
ingenting kvar, hon var nytankad på morgonen 
(åttio liter) och då brinner resterna bra och länge. 
Gudskelov hann både förare och passagerare 
hoppa av i sista minuten -byggnadens folk var 
beredda på lite av varje, men ett sånt slut hade 
ingen väntat för gamla Pärla. Och konsten att 
hoppa komplicerades ju i detta fallet av att det 
fanns kontaktledningsstolpar resta med sextio 
meters mellanrum... 

Pärla är här i artikeln fotograferad på Storviks 
bangård, under den berömda stora kolbryggan, 
där B-loken i de stora tågen kunde kolas under 
tåguppehållet ( det gick tippvagnsspår uppe på 
bryggan, och en vagnhiss dit upp). Och elektrifieringshögkvarteret 
1933-1937 låg i det ljusa 
tvåvåningshuset i bakgrunden. 

Elektrobyggnaderna lånade ett par år en knubbig 
30-tals Hilding Carlsson, jag tror den hette 
102 men något namn fick den aldrig. Men Pärla 
fick så småningom en värdig efterträdare i form 
av en hösten 1939 nylevererad Hilding Carlsson 
med SJ nummer 127. Det utrustades ganska snart 
med ett stort kolgasaggregat hängande därbak, 
och den tjänade Elektrobyggnaderna i varje fall 
så länge min far var med, i tio år till. Men det är 
en annan historia. 

Karl-Gösta Alvfors 

Järnvägsprojektet 
Brösarp-Simrishamn-Borrby. 

Simrishamn i kamp för sitt handelsomland 



I samband med att järnvägsnätet utvecklades i 
sydöstra Skåne i slutet av 1800-talet, fördes en 
kamp mellan bland annat Ystad och Simrishamn 
om var gränsen mellan de två orternas handelsomland 
skulle gå. För att hävda sitt revir lanserade 
man i Simrishamn år 1898 ett järn vägsprojekt, 
Brösarp-Simrishamn-Borrby. 

Denna uppsats vill ge bakgrunden till att järnvägsplanerna 
sattes i verket just vid den tidpunkten 
samt beskriva projektets karaktär och förutsättningar 
att fullföljas och slutligen söka orsakerna 
till att man i Simrishamn fick finna sig i ett 
misslyckande. 

Studien bygger framför allt på ortspressens 
notiser och referat. Dessutom har de kommunala 
arkivens handlingar utnyttjats samt annat material, 
som framgår av käll-och litteraturförteckningen. 

Albo -ett härad som saknade 
järnväg 

Ännu vid mitten av 1890-taletlågAlbo härad och 
området nordväst därom som en stor, vit fläck på 
järnvägskartan. Ramen utgjordes av järnvägslinjerna 
från Simrishamn över Tomelilla, Eslöv, 
Höör, Hörby, Tollarp och Everöd till Åhus. 
Dessutom sträckte sig Gärds härads järnväg, 
"Gärdskan", sedan 1881 med en blindtarm från 
Everöd till Degeberga. I "alboniternas land"hade 
man i många år känt sig vanlottad i förhållande 
till det övriga Skåne beträffande tidsenliga och 
bekväma samfärdselmedel. Det klagades ofta i 
ortspressen över de dåliga förbindelserna med 
omvärlden, vilket gjort att man i mångt och 
mycket "blivit efter". Från länsstyrelsen i Kristianstad 
framhölls också i juni 1898, att "Albo 
härad hittills varit i saknad av järnvägar inom 
sina gränser och i detta hänseende redan länge 
stått ensamt bland samtlige härad i provinsen" .1 

Inom denna beträffande järnvägar jungfruliga 
del av Skåne var det under 1880-och 1890-talen 
dock inte någon brist på järnvägsplaner. Inte 
minst i Albo härad bildade de ett tätt nätverk, 
vilket framgår av kartorna över projekteringsmönstret. 
Man kunde emellertid inte ena sig om 
vilket av flera förslag, som borde förverkligas. 
Intressena var alltför skilda för att låta sig sammanjämkas 
och den ekonomiska offerviljan från 
såväl kommuner som enskilda var otillräcklig. I 
ett brev från Brösarp till Ystads Allehanda i 
januari 1892 heter det: "Alla vilja ha järnväg, var 
och en till sin dörr, men ingen vill betala. Ja, så är 
det här i världen, alla se på sitt eget men icke på 



det allmännas bästa." -"Så länge egoism och 
njugghet äro så fast inrotade som nu är fallet", 
skulle det aldrig bli någon järnväg, menade en 
insändare från häradet i februari 1896. Skulle det 
komma att byggas en järnväg genom Albo härad, 
så var nog enda utvägen, att man fick en hjälpande 
hand från någon av landskapets större städer. 
Förhoppningarna fanns. "Det kan ej gärna dröja 
länge förrän, om ej Albo härad själf förmår bygga 
sig en järnväg, kapitalstarkare intressen vilja 
skörda fördelarne och på egen hand lägga en 
järnväg där, i den ena eller andra riktningen", kan 
man läsa i Cimbrishamnsbladet i augusti 1897.2 

Redan i mitten av 1880-talet lanserades en 
fortsättning på Gärdsbanan från Degeberga via 
Hörröd, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta till 
Tomelilla. Aktieteckningarna från de berörda 
kommunerna ansågs vittna om, att man mer och 
mer insåg nyttan och fördelarna av järnvägsförbindelser. 
Även för Ystad skulle banan bli positiv. 
Staden skulle få chansen att återta handelsområde, 
som man huvudsakligen förlorat genom 

de banor, som tidigare anlagts med Kristianstad 
som centralpunkt.3 

Det visades samtidigt ett ansenligt intresse för 
de från Ystad initerade planerna på en järnväg 
från Köpingebro till Degeberga.4 Man kunde 
emellertid inte samlas kring hela projektet. Mot 
åsikten att en fortsättning av linjen DegebergaBrösarp 
borde gå söderut till Gärsnäs eller annan 
punkt på Simrishamn-Tomelillajärnvägen 
(Smedstorp eller Tommarp ), förespråkades järnvägsknuten 
Tomelilla som den lämpligaste slutpunkten. 
Denna inställning vann ytterligare terräng 
i och med tillkomsten av Malmö-Tomelillabanan, 
som började byggas 1892 och stod färdig 
året därpå. Diskussionen kom i flera år främst att 
röra sig om de kortare framstötarna från utgångspunkterna, 
Degeberga till Brösarp och Köpingebro 
till Gärsnäs. För båda dessa sträckor beviljades 
koncession år 1892. Köpingebro-Gärsnäs 
(YGJ) öppnades för trafik i oktober 1894, medan 
Degeberga-Brösarp stöttes och blöttes under en 
följd av år. Först 1898 påbörjades byggnadsarbetet 
och i maj 1900 kom trafiken igång.5 

Järnvägsprojekt i sydöstra Skåne 
åren 1885-1889. Förutom de 
projekt, som faller inom det område 
uppsatsen direkt behandlar, har 
även andra markerats, om de har 
betydelse för framställningen. 
Detta gäller även kartorna för 



1890-1894, 1895-1899 och 
1900-1904. 

Teckenförklaring till de fyra projektkartorna: 

-----Järnväg redan öppnadför 
trafik eller under byggnad 
vid periodens början 
Järnvägsprojekt 
Järnvägsprojekt, ej noga 
angiven sträckning 

-----Tänkt fortsättning på projekt 

Planer och planeringsmönster 
under 1880-och 1890-talen 

Det framträder tydliga mönster i planeringsbilden 
för järnvägar från 1880-talets mitt. 1 Malmöintressenterna 
diskuterade flera sträckningar 
till östra Skåne genom det vanlottade, nästan fyra 
mil breda området mellan Malmö-Ystads järnväg 
i söder och Ystad-Eslövs banan i norr. Malmö 
skulle få den östliga länk, som saknades i dess 
järn vägsnät. Man tvekade dock om vilken station 
på Ystad-Eslövs järnväg (YEJ), som man borde 
söka sig till. De olika ortsintressena agerade vart 
och ett på sitt håll för den sträckning man ansåg 
sig ha bästa nyttan av. Valet föll på Tomelilla. 
Därigenom fick Simrishamn en rak väst-östlig 
förbindelse med Malmö. De tre orterna Vollsjö, 
Lövestad och Äsperöd inom Färs härad drog det 
kortaste strået. Om någon av dessa hade valts, var 
tanken att man senare skulle ha sökt sig vidare 
norrut mot Kristianstad. "Gärdskans" slutstation 
i Degeberga sågs som en naturlig anknytnings

· punkt. 2 
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lärnvägsprojekt i sydöstra 
Skåne åren 1895-1899. 

Järnvägsprojekt i sydöstra Skåne 
åren 1900-1904. 
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På samma sätt som det fanns intentioner att 
förbinda Malmö och Kristianstad med en bana 
genom detjärnvägslösa området, märks en markant 
strävan att genom Alba härad få en anknytning 
mellan Kristianstad och Ystad. Mängden av 
projekt, som diskuterades innan man tills vidare 
nöjde sig med biten Köpingebro-Gärsnäs, bildade 
en zon av alternativ, även här med Degeberga 
som nordlig nyckelpunkt. Nästan alla tänktes 
passera invid Brösarps by. Även om den östliga 
sträckningen därifrån dominerade, fanns förslag 
att gå västligare, mera direkt på Tomelilla.3 

Förutom traktens egna önskemål att få en järnväg, 
var det de tre städerna Malmö, Ystad och 
Kristianstad, som kastade sina blickar in mot 
området mellan östkusten och Ystad-Eslövs 
respektive Simrishamn-Tomelilla järn vägar. För 
Ystads del gällde det dessutom bygden söder om 
den sistnämnda banan. Utöver de olika förslagen 
från Köpingebro nordöst eller österut, pläderades 
det för en förbindelse från Skillinge över 
Borrby till Tomelilla, samtidigt som MalmöTomelillabanan 
var i stöpsleven. Ystad hade 
således inte bara Simrishamn att tävla med om 
handelsområdet i dessa bygder.4 

Även om Simrishamn åren kring 1890 låg på 
sidan om de nord-sydliga projekten genom Albo 
härad, berördes stadens handelsomland naturligtvis 
av de många planer, som korsade Simrishamn-
Tomelilljärnvägen eller hade någon av 
dess stationer som slutmål. Endast vid några 
tillfällen möter man i dagspressen förslag om en 
ny bana direkt till staden. Simrishamn var då 
tänkt som en eventuell slutstation på en järnväg 
från Ystad över Skillinge.5 

I början av 1890-talet bestämde sig, som vi 
sett, Ystad för förbindelsen med Gärsnäs och 
Malmö med Tomelilla, men man hade ännu inte 
beslutat att ta steget över gränsen till det stora 
järnvägslösa området. Detta hade dock blivit ett 
mera lättåtkomligt byte för hamnstäderna och 
deras handelsintressen. Man planerade att ta nästa 
steg i kapplöpningen och sträcka sina tentakler in 
i området från de utgångspunkter, som de nya 



järnvägslinjerna erbjöd. Kartan över järnvägsprojekten 
från mitten av 1890-talet visar tydligt, 
hur såväl Ystad som Malmö och Kristianstad/ 
Åhus hade blickarna riktade mot Alba härad. 

Genom de nya förutsättningarna hade Tomelilla 
stärkt sin ställning som medtävlare till Gärsnäs 
som startpunkt in mot Albo. Även Smeds torp 
fanns kvar i diskussionen. Den västliga sträckningen 
från Brösarp hade blivit ett tyngre vägande 
alternativ än tidigare. Bland alboniterna stod 
kampen mellan en östlig och en västlig linje, men 
även bland intressenterna i Ystad var meningarna 
mycket delade om vilket val, som var det 
bästa.6 

Som en följd av de olika projektmönstren framstod 
Brösarp eller S:t Olof som naturlig grenstation. 
Till båda dessa orter anslöt projekt med 
Kivik och Sjöbo som poler och Malmö som 
dragningskraft via Malmö-Tomelillajärnvägen 
(MöToJ) från Sjöbo. Dessa väst-östliga mönster 
fanns inte med i planerna dessförinnan. Det gällde 
även tankarna på förbindelser från Hörby dels 
över Brösarp och Kivik till Simrishamn och dels 
över Kristinehov / Andrarum, Eljaröd och Onslunda 
till Tomelilla.7 

Planen på en länk i förbindelsen mellan Kristianstad 
och Malmö hade fått Sjöbo som sydlig 
utgångspunkt och skapade ett band av varierande 
sträckningar förbi Kristinehov / Andrarum eller 
Långaröd/Önneköp till Degeberga respektive 
Everöd. Även Långaröd-Dalby ingick som en 
alternativ delsträcka. 

I ortspressen skrevs vid enstaka tillfällen 1897 
även om Simrishamn-S:t Olof, SimrishamnKivik 
och Skillinge-Tommarp-Kivik-Brösarp. 
Man kan generellt konstatera, att en allmänjärnvägsiver 
tycks ha gripit kring sig under år 1895 
och ett par tre år framåt i tiden.8 

Albo härad fick sina järnvägar, Tomelilla-S:t 
Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof, med öppningsår 
1901 och 1902. Åren efter sekelskiftet är 
det därför tunnsått med järnvägsprojekt i sydöstra 
Skåne. Man släppte dock inte helt tanken på 
förbindelser västerifrån till Kivik och även en 
fortsättning söderut från Kivik fördes på tal. Det 
som då, liksom i slutet av 1890-talet, tilldrog sig 
speciellt intresse, var banor från Sölvesborg eller 
Kristianstad diagonalt genom landskapet mot 
Trelleborg och kontinenten. 

Simrishamn i farozonen 



Flera av de järnvägsförslag, som var på tal under 
1880-och 1890-talen, hotade att decimera Simrishamns 
handelsomland. I en motion till stadsfullmäktige 
i Ystad i november 1886 menade 
kapten Elis Nilsson, att beträffande Ystads östra 
handelsområde inom Ingelstads härad måste 
kraftiga åtgärder vidtas. Det gällde att förhindra 
att befolkningen där förbigick Ystad och ledde 
sin handel och spannmålsexport till Malmö och 
Simrishamn via någon av stationerna på den i 
december 1882 öppnade järnvägen från Simrishamn 
till Tomelilla och vidare över den projekterade 
banan mellan Tomelilla och Malmö. 
Motmedlet skulle vara en järnväg från Ystad 
över Ingelstorp och Borrby till Hammenhög. Om 
järnvägen Kristianstad-Degeberga sedan fördes 
vidare till Hammenhög, skulle Ystad bli hamnplats 
för Ingelstads, Albo och en del av Gärds 
härad. 1 

När Malmö några år senare åter aktualiserade 
sina järnvägsplaner österut, förordade simrishamnsintressetTomelillasom 
slutpunkt. En järnväg 
Malmö-Tomelilla och därigenom direktförbindelse 
med Malmö ansågs inte kunna påverka 
Simrishamns handel negativt. Skulle däremot 
Lövestad eller Äsperöd bli ändpunkt, var det 
sannolikt att en järnväg sedan skulle anläggas 
därifrån åt nordöst till Degeberga. Denna kunde 
i ganska betydlig grad inkräkta på Simrishamns 
han delsområde norrut. 2 

I och med att förbindelsen Malmö-TomelillaSimrishamn 
i början av 1890-talet såg ut att 
kunna bli realiserad, togs tanken på en bana från 
Ystad åt öster åter upp, nu över Ingelstorp och 
Borrby till Hoby. Men den skulle antagligen inte 
komma att stanna där, "mitt i en åker", utan föras 
vidare till Skillinge. Det spekulerades till och 
med i att låta den nå fram till Simrishamn. Bakgrunden 
var bedömningen, att om Tomelilla fick 
järnvägen från Malmö, skulle Ystads handelsområde 
och Ystad-Eslövs järnvägs trafikområde 
minska märkbart. 3 

På våren 1892 började man, som nämnts, bygga 
Malmö-Tomelilla järnvägen. I Simrishamn trodde 
man, att banan skulle leda till kommersiellt 
och industriellt uppsving för staden. För att nå 
denna effekt var det angeläget, att hamnen rustades 
upp. I samband med att hamnfrågan debatterades 
i stadsfullmäktige i februari 1893, yttrade 
provinsialläkare W Hansson, enligt Cimbrishamnsbladets 
referent: "Rätta stunden är nu inne 
att handla. Nyajärnvägsplaner uppdyka här och 
där, hvilka hota att undergräfva den affärsrörelse, 
hvilken nu finnes, som hota stadens utveckling, 



att ej säga rent af dess existens."4 

Ystads länk österut till Gärsnäs hade fullbordats 
på hösten 1894. Enligt ortspressen ungefär 
ett år senare tycktes det inte finnas något hinder 
att börja bygga "Gärdskans" fortsättning från 

Simrishamns stationshus byggdes för ångspårvägen 1882 och gör ännu tjänst. Här en typisk 
uppställningsbildfrån 1920-talet med personal och MöToJ 15. SJK-F. 

Degeberga till Brösarp. Mycket talade för att 
järnvägen omedelbart skulle utsträckas till 
Tomelilla, eventuellt till Smedstorp eller Gärsnäs. 
Därmed skulle den gapande luckan mellan 
Gärdsbanan och järnvägarna i södra delen av 
Kristianstads län fyllas ut. Man förutspådde då, 
att hela Albo härads övergång till ett "ystadsortens 
annex" skulle påskyndas.5 "Järnvägen 
synes nu ändtligen bliva en värklighet", skrevs i 
en insändare från Albo härad till Ystads Allehanda 
i oktober 1896. Detta inlägg föranledde tidningen 
att uppmana Ystads stad att ofördröjligen 
verka för att få Albojärnvägen dragen till Gärsnäs, 
så att Y stad-Gärsnäsbanan fick sin naturliga 
fortsättning norrut. En månad senare stod järnvägsfrågan 
på stadsfullmäktiges dagordning.6 

Fram till denna tidpunkt, innan Ystad på allvar 
började engagera sig i alboproblemet, var det 
främst inom de järnvägslösa bygderna som frågan 
drevs. De olika sträckningarna dryftades på 
kommunalstämmor och i regel välbesökta järnvägsmöten, 
men stridiga viljor drog åt olika håll 
och den ekonomiska offervilligheten varierade. 
Aktieteckningarna nådde därför inte upp till erforderlig 
nivå för något enskilt järnvägsföretag. 

I Simrishamn bör man således ha bedömt risken 
som minimal, att ovälkomna järnvägsprojekt 
snabbt skulle realiseras.7 Att man där dock var 
starkt meC,veten om vad som kunde stå på spel, 
framgår av en insändare i Ystads Allehanda den 
6 november 1894. Simrishamns handelsområde 
åt väster kringskars genom Ystad-Gärsnäsjämvägen. 
Därför skulle Simrishamn i fortsättningen 
tvingas söka sina huvudsakliga inkomster 
från sitt större, norra handelsomland. För att 
staden skulle kunna fullständigt behärska detta 
område, var emellertid, enligt skribenten, en förbättring 
av kommunikationerna nödvändig. "Kort 
sagt, en järnväg norr ifrån staden, genomskärande 
de i detta avseende vanlottade orterna, är vad 
som behövs för att Simrishamn ej skall komma 
att bli den lidande genom Y stad-Gärsnäs järnväg." 



I och med att Ystads drätselkammare i november 
1896 föreslog aktieteckning i en järnväg från 
Gärsnäs genom Albo härad, började situationen 
förändras för Simrishamn. Ystads båda dagstidningar 
anslöt sig helt till drätselkammarens rekommendation 
och väntade sig ett snabbt beslut 
i stadsfullmäktige. Ystads-Postens motivering 

var, att då Ystad framför allt var en handelsstad, 
"måste man ej endast noga bevaka det handelsområde, 
staden redan eger, utan ock på allt sätt 
söka vidga detsamma, hvarav stadens framtid så 
väsendtligt torde bero. Detta allt sker genom 
åstadkommande av en jernväg från Gärsnäs till 
Degeberga".8 Meningarna inom fullmäktige var 
emellertid delade om vad som gagnade staden 
bäst, Gärsnäs eller Tomelilla som slutstation på 
Albobanan. En del befarade, att valet av Gärsnäs 
skulle ge Simrishamn fördelar. Konkurrensen 
därifrån fick inte underskattas. En linje från 
Tomelilla över Spjutstorp-Onslunda-S:t Olof 
och vidare mot Brösarp skulle sätta Ystad i 
förbindelse med samma handelsområde som 
Gärsnäs-alternativet, men i motsats till detta 
fullständigt avskära simrishamnsintresset från 
dessa trakter. Andra ledamöter trodde däremot 
inte på någon fara från Simrishamn. De menade 
att man endast genom Gärsnäs-altemativet kunde 
införliva regionen mellan Gärsnäs och Brösarp 
med Ystads handelsområde och därmed höja 
stadens välstånd.9 

Vid fullmäktiges sammanträde i augusti 1897 
kom den segslitnajärnvägsfrågan ett steg närmare 
sin lösning. Man biföll då en motion om att 
koncession skulle sökas för såväl sträckan 
Tomelilla-S:t Olof-Brösarp som Gärsnäs-S:t 
Olof. I november följde fullmäktige drätselkammarens 
förslag, att Ystads stad skulle teckna 
aktier för 150 000 respektive 75 000 kronor i de 
båda järn vägslin jerna.10 

Det är påtagligt, att Simrishamns handelsområde 
kunde bli hårt trängt, vilket också framgår 
av projektkartan för mitten av 1890-talet. 
Malmös väst-östliga strävanden korsar Ystads 
och Kristianstads nord-sydliga ansatser till framstötar 
inom Albo härad. Y stadsmönstret får ses 
som det farligaste ur Simrishamns synvinkel. 
När YGJ var fullbordad, Degeberga-Brösarp såg 
ut att börja byggas och frågan om Albobanan nått 
så långt i Ystads stadsfullmäktige, att man beslutat 
satsa på två linjer, då måste Simrishamns läge 
ha känts prekärt. Efter att YGJ öppnats för trafik, 
kunde man se, hur ett inte obetydligt handelsområde 
glidit över från Simrishamn till Y stad.11 



Det kan verka förvånande, att man i Simrishamn 
inte redan i detta läge med kraft tog upp försvaret 
av sin intressesfär. Vilka var orsakerna till passiviteten? 

Dröjsmålet kan ha berott på, att man i Simrishamn 
förringade riskerna. Bakom detta låg då 
inte bara den dokumenterade oförmågan inom 
Albo härad att kunna enas om en lösning. Ystad, 
som girigt kastade sina blickar på Albo, hade inte 
bara Simrishamn som rival, även om man i Ystad 
"i sista ögonblicket gripits av skuggrädsla att 
Cimbrishamn skulle skörda frukterna av den till 
stor del med Y stadskapital byggda, blifvande 
järnvägen". Cimbrishamnsbladet menade, att 
Malmö som storstad, trots det långa avståndet till 
östra Skåne, kunde utöva stor dragningskraft där. 

Gärsnäs, den punkt där Simrishamns/Malmös och Ystads järnvägsintressen möttes och skars. Det 
fanns som synes plats för utvidgning av bangården. Skånska Vykortsantikvariatet. 

I Simrishamn värderades Malmös roll som övervägande 
positiv. Men inte blott malmöintresset 
ansågs kunna ta upp tävlingen med Ystad. En 
järnväg från Hörby till Brösarp och med en 
eventuell fortsättning till Simrishamn var ingen 
omöjlighet. Inget var naturligare än att Landskrona 
och Helsingborg strävade efter att den 
vägen nå längre österut med sitt inflytande och 
därmed utgöra en motvikt till ystadsintresset. 12 
Ur Simrishamns perspektiv bör effekterna av en 
sådan förbindelse ha värderats ungefär som den 
med Malmö. 

I Simrishamn kan man ha tyckt, att Ystads 
kraftmätning med andra orter i tillräcklig grad 
neutraliserade det hot man kände från Ystad. 
Hotet kan också länge ha förringats, genom att 
man i Simrishamn nog haft känslan av att de 
styrande i Ystad inte hade så brått med att komma 
till skott. Eftersom dessa under alla omständigheter 
hade det ekonomiska avgörandet i sin hand 
beträffande de projekterade Al bo banorna, kunde 
man i Ystad låta frågan ligga till sig. 13 

Denna förhalningspolitik skall i sin tur, enligt 
vissa bedömare, ha bidragit till polariseringen 
inom Albo härad. Ett nordligt-västligt parti önskade 
en järnväg den kortast möjliga vägen mellan 
Brösarp och Tomelilla med undvikande av S:t 
Olof. Ett sydligt parti ville i huvudsak gå Ystads 
önskningar till mötes. I detta sammanhang möter 
vi det, visserligen kortlivade, från Kristianstad 
initierade järn vägsprojektet Kristianstad-Tomelilla 
med den västliga sträckningen över Brösarp, 
Eljaröd och Fågeltofta. En sådan bana skulle 



komma att ligga på behörigt avstånd från Simrishamn 
och ansågs sätta käppar i hjulet för de 
järnvägssträckningar, som Ystad lanserat.14 

De refererade förhållandena leder till slutsatser, 
att man i Simrishamn inte ansett riskerna så 
överhängande, att det funnits anledning vidta 
profylaktiska åtgärder för att skydda det egna 
omlandet. Men man får inte nöja sig med enbart 
denna förklaring, utan man måste också ta ställning 
till om Simrishamn hade de ekonomiska 
resurserna, som behövdes för att ge sig in i 
kampen. 

I samband med svåra stormar i början och 
mitten av 1870-talet hade stadens hamn skadats 
allvarligt. Detta medförde kostsamma reparationsarbeten. 
Den norra vågbrytaren, som raserades 
1874, hade ännu inte i slutet av 1890-talet 
återuppförts. Hamnen kunde inte anses fylla de 
krav på vare sig det skydd eller utrymme, som 
den stigande trafiken ställde. För att staden skulle 
gå framåt, var det nödvändigt att hamnen ändrades 
och förbättrades. 15 Anläggningskostnaderna 
för de förslagna förbättringarna beräknades till 
omkring 400 000 kronor. Staden tvekade för-· 
modligen inför sådana utgifter. Ärendet fortskred 
långsamt, och en storm i oktober 1896 blev 
en ytterligare påminnelse om den olösta hamnfrågan. 
Hamnen var stadens livsnerv. Man får 
förutsätta, att den måste prioriteras. Dessutom 
kan konstateras att utgifterna för hamnen under 
åren 1888-1910 obetydligt underskred skatteinkomsterna 
under denna period. 16 Det bör således 
ha ställt sig svårt för de styrande i 1890-talets 
Simrishamn att ge sig i kast med kapitalkrävande 
järnvägsprojekt, om man inte känt sig absolut 
tvingad till det, för att förhindra att staden råkade 
in i en ekonomisk kräftgång. 

Simrishamn tar upp kampen 

Situationen i fråga om järnvägsprojekteringar 
förändrades hastigt och därmed också trycket 
mot Simrishamns omland. De, som hade att 
tillvarata ortens och egna intressen, fick tänka 
om och ta sig samman.Brytpunkten kom år 1898, 
men ett orosmoln seglade upp redan i augusti 
föregående år. Det ryktades då att fuJlmäktige i 
Ystad snart skulle ta upp frågan om en järnväg 
från Köpingebro över Smedstorp till S:t Olof 
med viadukt över och utan anknytning till Simrishamnsbanan. 
Man skulle därmed göra sig kvitt 
konkurrensen med Malmö och Simrishamn och 
tvinga alboniterna att resa till Ystad. Förslaget 
fick emellertid inte denna utmanande utformning 
och avfördes snart från dagordningen. Mot 



slutet av 1897 betonade dock flera fullmäktigeledamöter 
i Ystad vikten av att handla snabbt i 
Albofrågan. 1 Pressen på Simrishamn trappades 
upp i och med att idestadiet -då många projekt 
hade hunnit kläckas och otaliga utstakningar och 
omstakningar utförts -tycktes på väg att övergå 
i aktionsstadiet. 

Intresset skall på sina håll ha varit mycket 
starkt för en direkt kustbana från Åhus över 
Maglehem och Kivik till Tomelilla, vilket bör ha 
oroat simrishamnsborna.2 Mera alarmerande bör 
dock ha varit att Ystad-Eslövs järnvägs bolag i 
slutet av februari 1898 bestämde sig för att teckna 
aktier för 200 000 kronor i Tomelilla-S:t OlofBrösarpsbanan 
och att Ystads fullmäktige vid 
marssammanträdet beslöt att fördubbla sin teckning 
i järnvägen. Med den halva miljon man 
därmed kunde räkna med från Ystad, skulle aktieteckningen 
i banan utgöra omkring 650 000 

kronor, dvs ungefär hälften av den beräknade 
anläggningskostnaden.3 Denna styrkedemonstration 
från Ystads sida betydde ytterligare ett viktigt 
steg mot Albobanans förverkligande. I och 
med att man i Kristianstad vid månadsskiftet 
april-maj fick klart för sig, att civilministern inte 
tänkte bifalla koncessionsansökan för järnvägen 
Kristianstad-Tomelilla via Brösarp och Fågeltofta, 
medan Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
strax innan uttalat sig till förmån förTomelilla-S:t 
Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof, bör koncession 
för de sistnämnda ha betraktats som mycket 
säker. Man väntade sig, att projekten snart skulle 
bli utförda.4 I Simrishamn var tiden mogen för 
handling. Det var ledarna för stadens största 
industriföretag, Ehrnbergs läderfabrik, som gick 
i spetsen. 

Den 10 maj meddelade Nyaste Kristianstadsbladet, 
att utstakningen av en påtänkt järnväg 
från Simrishamn till Brösarp med anknytning till 
MSJ vid Järrestad hade påbörjats på uppdrag av 
Simrishamns stad. Två dagar senare finner man 
en notis i Ystads-Posten om "den så hastigt 
projekterade järnvägen Cimbrishamn (Jerrestad)Brösarp". 
Initiativtagare och drivande kraft var i 
främsta rummet disponenten Alfred Ehrnberg. 
Tidningsuppgifter om planerna duggade tätt den 
närmaste tiden. Intresset för en Albobana från 
Simrishamn ansågs vara stort. Av tidningsnotiser 
att döma var det en allmän uppfattning, att 
järnvägen hade goda utsikter att realiseras inom 
en snar framtid.5 Den 20 maj skrev Ystads-Posten, 
att "Cimbrishamns ledande män ha för 
afsigt att snarast äfven söka få en järnväg Cimbrishamn-



Skillinge (eventuellt)-Borrby till 
stånd". 

I en insändare från Simrishamn till Ystads 
Allehanda påpekades att frågan inte var så ny, 
som man kunde förmoda av det plötsliga framträdandet 
i tidningarna. De ledande männen hade 
länge insett fördelarna för staden av en lätt och 
snabb förbindelse med det på kommunikationer 
så vanlottade Albo härad, men de hade ansett det 
nödvändigt att hålla saken hemlig, tills den ansågs 
möjlig att genomföra. Vid stadsfullmäktiges 
sammanträde den 2 juni reagerade t f borgmästaren 
Emil Bohman mot hemlighetsmakeriet. 
Han var förvånad över, "att de förberedande 
åtgärderna för järnvägen tagits, utan att stadsfullmäktige 
blifvit i saken tillfrågade, och betonade 
det formellt oriktiga i att få personer tagit denna 
sak om hand".6 

Att det var Ystads järnvägsplaner, som fick 

Ovan fabrikör Janas Ehrnberg, nedan hans son 
Alfred Ehrnberg, interimstyrelsens ordförande. 
Österlens museums bildarkiv. 

Simrishamn att agera, framgår av en artikel i 
Cimbrishamnsbladet. Om ystadsförslaget med 

S:t Olof som knutstation för banorna in mot Albo 
realiserades, skulle häradets transportbehov bli 
tillfredsställda, dess handel skulle komma att gå 
på Ystad. Simrishamns handel skulle få en betydlig 
knäck. Skribenten menar emellertid, att felet 
i Ystads fälttågsplan var, att man gjorde S:t Olof 
till järnvägsknut. Om man i stället dragit en linje 
från Gärsnäs till Brösarp genom häradets östra 
socknar och en linje från Tomelilla till Brösarp 
genom de västra, skulle Simrishamns handel 
säkerligen ha blivit mycket mer kringskuren. För 
sin existens skulle staden då ha tvingats offra 
mycketpengarpåenjärnvägfrån Simrishamn till 
Hörby eller till någon annan station, så att de båda 
Ystads banorna korsats av denna. Den oländiga 
terrängen mellan Östra Vemmerlöv och Rörum 
skall ha avskräckt Ystad för den östliga lösningen. 
Detta tillät Simrishamn att lansera projektet 
Brösarp-Simrishamn med eventuell fortsättning 
till Borrby. I Simrishamn räknade man med att 
alla de tre föreslagna lin jema (Tomelilla-S: t OlofB 
rösarp, Gärsnäs-S:t Olof och Brösarp-Simrishamn) 
inte kunde komma till stånd. Det egna 
förslaget ansågs ha särskilt stora utsikter att erhålla 
koncession, men "knappast troligt är däremot 
att linien Gärsnäs-S:t Olofnågonsin kommer 
att se dagen, och betvivlas kan också att 



linien Tomelilla-Brösarp får den ursprungligen 
föreslagna riktningen".7 

Brösarp-Simrishamn-Borrbyprojektets 
sträckning 

Ystads val av linjesträckning in mot Albo härad 
var ett allvarligt hot mot Simrishamn, men det 
gav samtidigt möjlighet till ett relativt billigt 
motdrag, som man i Simrishamn hyste gott hopp 
om att ha framgång med. 

Enligt det projekt, som först presenterades i 
pressen, skulle Malmö-Simrishamnsjärnvägens 
spår utnyttjas från Simrishamn till Bjärsjö eller 
Järrestad. Därifrån tänktes banan dragen till 
Brösarp med stationer i Karlaby eller Vemmerlöv, 
Rörum, Mellby eller Kivik och Torup. Den 
skulle bli cirka 40 kilometer. Man väntade sig 
dock att en ny utstakning av en kortare sträckning 
med bättre terrängformer och därmed en lägre 
anläggningskostnad skulle göras längs kusten 
norrut från Simrishamn förbi Baskemölla och 
Vik till Rörum. Den 15 eller 16 maj var stakningen 
efter den ursprungliga mallen klar från Järre
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stad till Brösarp. Dit skulle järnvägen komma in 
västerifrån med station vid Brösarps kyrka.1 

Projektörerna bör vid denna tidpunkt ha varit 
inställda på, att den tilltänkta banan från Degeberga 
skulle komma att dras fram till Brösarps by 
i en kurva från Kungslandet över Verkeån och 
västerut och få en naturlig anslutning till linjen 

från Simrishamn. Placeringen av Brösarps station 
var visserligen omtvistad under många år, 
men Brösarps kommun hade satt som villkor för 
aktieteckning i Degeberga-Brösarps och 
Tomelilla-S:t Olof-Brösarps järnvägar, att stationen 



skulle förläggas vid Brösarps by.2 Det 
föresvävade fabrikör Jonas Ehrnberg, att en stor, 
gemensam station skulle anläggas i närheten av 
Brösarps kyrka för "alla de banor, som komma 
att utgå från eller genomgå Brösarp". Man får då 
anta att han även hade banor från Hörby och 
Sjöbo i tankarna.3 

Redan den 18 maj företogs en ny utstakning 
från Simrishamn jämsides med MSJ till Bjärsjö 
bryggeri. Därifrån gick man i nordvästlig riktning 
mot Gladsax för att stöta samman med den 
tidigare sträckningen norr om Karlaby. Som 
orsaker till denna ändring angavs, att man ville ha 
trafiken direkt på ändstationen Simrishamn, och 
att byggnadskostnaderna borde bli lägre. Ännu 
tyngre vägde kanske önskan att slippa bli beroende 
av Malmö-Simrishamnsbanan.4 

Det avslöjades, som nämnts, också tidigt att de 
ledande i Simrishamn avsåg att få till stånd en 
fortsättning från staden till Borrby. Den 5 juni var 
stakningen färdig, och en korrespondent skriver: 
"Från Cimbrishamn är linjen tänkt alltjämt söder 
om landsvägen till Borrby, med stationer vid 
korsvägen från Cimbrishamn ned till Brantevik, 
Gislöf och Hoby-ja, det beror på om Hobyboarne, 
som vanligen äro njugga i anslagsväg, våga 
sig på någon teckning -eventuellt ned till Skillinge, 
fram till Borrby 15 km., om banan ej skall 
kröka ned till Skillinge. "5 

Febril aktivitet under juni månad 

Juni var en hektisk månad i bemödandena att 
realisera Brösarp-Simrishamn-Borrby-iden. 
Under disponent Alfred Ehrnbergs ledning samlades 
ett tjugotal tongivande borrbybor till ett 
icke officiellt informationsmöte på Borrby hotell 
den 6 juni. Ett liknande möte skall ha hållits i 
Brösarp, och intressenterna i Simrishamn hade 
propagerat för förslaget även i övriga berörda 
kommuner. Cimbrishamnsbladet skriver, att man 
hade "redan vunnit många varma anhängare" .1 

Händelserna kom nu slag i slag. Till den 9 juni 
-knappt en månad efter att projektet offentliggjorts 
-inbjöd kyrkoherde Chr A W Dahlberg, 
disponent A Ehrnberg och handlande August 
Liljenberg i Simrishamn till ett möte på stadens 
rådhus. Cirka sjuttio inflytelserika personer 
samlades, de flesta från landsbygden. Efter en 
relativt kort diskussion och utan synbarligen 
divergerande meningar enades deltagarna "fullkomligt 
enhälligt" om att uttala sig för en järnvägsförbindelse 
Kristianstad-Simrishamn-Borrby. 
Man såg-enligt tidningsreferenten -mycket 



optimistiskt på möjligheten att förverkliga 
Brösarp-Borrbybanan. Mötet valde en interimstyrelse 
på 73 personer, som representerade 
Simrishamn och framför allt landsbygdskommunerna 
men även Kristianstad, Malmö och Ystad. 
Dess ordförande blev fabrikör Jonas Ehrnberg, 
stadsfullmäktiges ordförande i Simrishamn. 

Till landshövding MG De la Gardie i Kristianstad 
sändes ett telegram med anhållan "att för sin 
sak få tillgodoräkna sig hr landshövdingens värdefulla 
råd och ynnest". Redan vid den "charmanta 
supen" på Brunnspaviljongen efter mötet, 
kom hans svarstelegram med deltagande "af 
uppriktigaste hjärta i önskningarne för det för 
staden och kringliggande orter så gagnande företagets 
framgång". Landshövdingens positiva 
attityd kan jämföras med länsstyrelsens strax 
efteråt avlämnade utlåtande angående linjerna 
TomelilJa-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof: koncession 
för dessa borde inte förhindra koncession 
på en järnväg från Brösarp över Södra Mellby 
och Rörum till Simrishamn.2 

Redan den 13 juni hade interimstyrelsen sitt 
första sammanträde, varvid ett arbetsutskott på 
15 personer utsågs. I det program, som antogs för 
det fortsatta arbetet, ingick -enligt Cimbrishamnsbladet 
-att koncessionsansökan skulle 
inlämnas så snart som möjligt, dock först sedan 
aktieteckningen efter fjorton dagar ansågs kunna 
vara avslutad. Nytt sammanträde med arbetsutskottet 
bestämdes till den 16 juni. Då beslöt 
man att skicka skrivelser till respektive kommunalordförande. 
Dessa skulle anmodas att omedelbart 
utlysa kommunalstämmor för aktieteckning. 
Stämmorna skulle komma att hållas omkring 
den 27-29 juni.3 

Hela förloppet från det att planerna offentliggjordes 
i början av maj och till mitten av juni 
präglades av en febril verksamhet i Simrishamn. 
Åtgärderna kom slag i slag, vilket tyder på en 
stark oro för att tiden skulle springa ifrån projektörerna. 
De hölls i spänning genom aktiviteten 
kring Tomelilla-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olofsbanorna 
och då bland annat genom det av länsstyrelsen 
till den 10 juni utlysta mötet i Tomelilla 
om dessa järnvägar med landshövding De la 
Gardie som ordförande. Just vid den tiden sattes 
anläggningsarbetet mellan Degeberga och Brös

Borrby station på Y stad-Gärsnäs järnväg, den tänkta slutpunkten i söder. Loket är inte festprytt och 
mottagningskommitte saknas, varför man kan ifrågasätta att det rör sig om det allra första invigningståget. 
Österlens museums bildarkiv. 



Föreningsstationen Brösarp, BSBJ-projektets slutpunkt i norr, byggdes av Östra Skånes järnvägar 
enligt ritningar som användes på flera skånska banor. Sveriges Järnvägsmuseum. 

arp igång, samtidigt som ystadsintresset tog sats 
för att få sina tilltänkta Albobanor upp till Brösarp.
4 Men för Simrishamns del erbjöds ju på 
samma gång en större möjlighet att få en direktförbindelse 
till Kristianstad genom "Gärdskans" 
fortsättning till Brösarp. 

Det gällde tydligen att kunna driva BrösarpSimrishamn-
Borrbyfrågan tillräckligt snabbt, så 
att andra jämvägsprojekt inte hann före i mål. 
Man var tvungen att avverka de olika etapperna 
så hastigt, att man kunde ta ifatt det försprång 
andra projekt hade och slutligen få vara med om 
att bygga ut infrastrukturen så, att Simrishamns 
intressen togs tillvara på bästa möjliga sätt. Interimstyrelsens 
storlek och vida rekryteringsbas5 
kan också ses som ett tecken på, att man snabbt 
sökte få största möjliga tyngd och geografiska 
bredd i kampen mot de konkurrerande projekten. 

Interimstyrelsens roll 

En interimstyrelse på 74 personer kan tyckas 
förvånansvärt stor och ohanterlig. 1 Men man får 
se till syftet med den. Projektörerna eftersträvade, 
att alla kommuner, som direkt skulle beröras 
av banan eller ha ett påtagligt intresse av den och 
som man förväntade sig aktieteckningar ifrån, 
skulle -med några perifera undantag -vara representerade. 
På så sätt kunde järnvägsiden föras 
ut effektivt och feedbackfunktionen fungera tillfredsställande. 

Av tablån över ledamöternas geografiska fördelning 
framgår, att tre per kommun i regel 
ansågs lagom. I några fall räckte det med färre, 
men de viktigaste kommunerna gavs fler representanter. 
Detta gäller Borrby, den södra ändpunkten, 
samt Östra Hoby, Östra Nöbbelöv, 
Gladsax och Södra Mellby med de för trakten 
betydelsefulla hamnarna och tätorterna Skillinge, 
Brantevik, Baskemölla och Kivik. Arbetsutskottets 
sammansättning utgör ytterligare en indikator 
på vilken vikt man tillmätte de olika kommunerna. 
Det kan dock förvåna att Brösarp -slutpunkten 
i norr och den ort inom Albo härad, där 
flera påtänkta järnvägslinjer var planerade att 
sammanstråla-blott hade tre man i styrelsen och 
ingen i arbetsutskottet. 

Att Kristianstad -med borgmästare F Åkerman 
och Östra Skånes järn vägsaktiebolags (ÖSJ) 
verkställande direktör, konsul C J F Ljunggren i 



spetsen -var numerärt nästan lika väl företrätt 
som Simrishamn, var naturligt med tanke på det 
samarbete initiativtagarna var inställda på med 
såväl Kristianstads stad som ÖSJ. Med undantag 
av de två nämnda tillhörde samtliga representanter 
från Kristianstad och Simrishamn stadsfullmäktige. 
Malmö företräddes av trafikchefen vid 
Malmö-Simrishamns järnväg, R C von Essen, 
och Ystad av stadsfullmäktigeledamoten A F 
Lindgren, som tillhörde styrelsen för bland annat 
YGJ och YEJ. 

Låt oss återvända till landsbygdskommunerna. 
Förslaget till personuppsättning i interimstyrelsen 
fanns färdigt till mötet i Simrishamn den 9 
juni. Sammanställningen över yrkestillhörighet 
eller titulatur visar, att man velat utnyttja de i 
olika avseenden mest inflytelserika personerna i 
området. Projektörerna fick emellertid räkna med, 
att en stor del, kanske flertalet, redan var starkt 
engagerade för andra, med BSBJ mer eller mindre 
konkurrerande järnvägsplaner. Vad man 
kunde hoppas på var inte en interimstyrelse, som 
mangrant skulle ställa upp för en bana Brösarp-
Simrishamn-Borrby, utan en som sakligt 
skulle väga BSBJ-alternativet mot de rivaliserande 
ideerna. Om man lyckades skapa en positiv 
inställning bland interimstyrelseledamöterna, 
borde man genom deras tongivande roll och 
politiska maktposition i bygden även kunna 
påverka den lokala opinonen i önskvärd riktning 
inför kommande stämmobeslut om aktieteckning. 
I vilken utsträckning fanns förutsättningar 
för detta? Hur agerade ledamöterna i sina kommuner? 
Kunde deras röstetal bli av avgörande 
betydelse i ett röstningssammanhang? 

Det material, som stått till buds för att söka 
besvara frågorna, har varit de sporadiska tidningsreferaten 
från stämmor och järn vägsmöten 
och de ytterst få bevarade fyrktalslängderna.2 
Tyvärr utgör de kommunala protokollen ett 
genomgående magert material. I stämmoprotokollen 
redovisas nästan undantagslöst blott besluten. 
Debattinläggen har inte relaterats. Inte 
heller reservationer eller överklaganden med 
motiveringar förekommer. 

Beträffande det kommunala röstetalet disponerade 
interimstyrelsens ledamöter i Brösarp 
28 % av kommunens totala fyrktal. Motsvarande 
värden var för Ravlunda 3, Vitaby 33, Rörum 17 
och Östra Hoby 6. Brösarps starke man, kronolänsman 
Axel Fredrik Montan, stod med sina 
2335 fyrkar ensam för 25 % av kommunens 
totala röstetal. Rav lundas låga procenttal ger inte 
en realistisk bild. Här taxerades greve Tom Piper 



på Kristinehov i Andrarum till 1795 fyrkar och 
kronolänsman Hj E Wannholm från Kivik, som 
representerade Södra Mellby, till 265 fyrkar. 

BSBJ-projektets sträckning, kommunernas representation i interimstyrelsen samt föreslagen och 

beslutad aktieteckning 

Stad/kommun Utstakning 
inom 
kommunen 

Simrishamn X 
Kristianstad 
Malmö 
Ystad 

Brösarp X 
Andrarum 
Ravlunda X 
Yitaby X 
Södra Mellby X 
Rörum X 
Östra Y emmerlöv X 
Östra Tommarp X 
Gladsax x** 
Järrestad X 
Simris X 
Östra NöbbeJöv X 
Hammenhög 
Vall by 
Bolshög 
Östra Hoby X 
Borrby X 

Löderup 
Hörup 
Glemminge 
Yalleberga 
Ingels torp 
Stora Köpinge 

13 

Antal leda

möter i inte

rimstyrelsen 

9 

8 



3 
1 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
4 
1 
3 
4 

2 

4 
6 

3 
1 

74 

Antal leda-Förväntad 
möter i arbets-aktieteckning 
Beslutad 
aktieteckning 
kronor 

utskottet kronor 
4 300 000 
2 200 000 
50 000 
20 000 
10 000 
35 000 
1* 60 000 
30 000 
25 000 
20 000 
2 30 000 
5 000 
30 000 
50 000 
5 000 
10 000 
2 100 000 
2 50 000 
10 000 
3 000 
10 000 
5 000 
5 000 
5 000 
20 1 068 000 

300 000 



avslag 

avslag 
avslag 
50 000 
10 000 
10 000 
avslag 
avslag 
avslag 
avslag 
20 000 

avslag 
(10 000)*** 

50 000 
frågan 
vilande 

avslag 
avslag 
avslag 

uppg saknas 
avslag 
avslag 

440 000 
(+10 000) 

* Man ansåg att S Mellby skulle ha två ledamöter i arbetsutskottet, men nämndeman Jöns Larsson i Kivik 
undanbad sig inval. 
** Den första utstakningen gick utanför kommunen. Den andra berörde endast den sydligaste delen av 

kommunen. 

*** Med villkoret: station inom kommunen. 

Medräknas dessa når man 41 % av hela fyrktalet 
i Ravlunda. Även röstandelen i Vitaby får korrigeras. 
Där dominerade patron G Liedholm på 
Torup med sina 1805 fyrkar. Om även de 455 
röster, som tillhörde arrendatorer under Kristinehov 
räknades in, kunde jämvägsprojektörerna 
hoppas på att ha 40 % av röstetalet i Vitaby som 
underlag. 

Bortsett från de nämnda, mest "fyrkstinna" 
interimstyrelseledamöterna, Montan och Liedholm, 
ägde nio ledamöter i de fem undersökta 
kommunerna från 41 till 193 röster. De resterande 
sex hade från 265 till 379 röster, vilket innebar 
att de hörde till de absoluta toppnoteringarna 
inom sina respektive kommuner. Alla i interim-
styrelsen höjde sig i fråga om röstetalet markant 



över den stora mängden kommuninvånare. 

Med ledning av de anförda procentsiffrorna får 
man anta, att projektörerna bör ha kalkylerat med 
att med stor sannolikhet få majoritetens stöd på 
stämmorna i Brösarp, Ravlunda och Vitaby, om 
interimstyrelsens ledamöter ställde upp mangrant 
för BSBJ-iden. 

Interimstyrelsens ledamöter från i första hand 
Östra Hoby, Simris och Gladsax kämpade mest 
helhjärtat för projektet. Handlanden Fr Norberg 
i Skillinge och nämndemannen Lasse Olsson i 
Kyl framhöll eftertryckligt behovet av banan och 
yrkade på att Östra Hoby skulle teckna 50 000 
kronor. På samma sätt betonade kyrkoherdarna 
P O Harring i Simris och B Oleen i Gladsax järnvägens 
utomordentliga vikt för trakten. Det vanlottade 
östra Skånes förbindelser med hela landet 
skulle underlättas. Oleen föreslog för Gladsax 
del en teckning på 20 000 kronor. Han ansåg vid 
järnvägsmötet i Tomelilla den 10 juni att BSBJ 
och Tomelilla-S:t Olof-Brösarps och Gärsnäs

S:t Olofs järnvägar gärna kunde "stå bredvid varandra", 
men om någon av de sistnämnda skulle 
hindra Simrishamns järnvägsplaner, ville han 
opponera mot att banorna n01Tut från Tomelilla 
och Gärsnäs anlades. Landstingsman Ola Håkansson 
i Karlaby poängterade betydelsen av att 
bättre förbindelser skulle skapas med Kristianstad 
och vidare norrut. Han förordade, att Östra 
Tommarp skulle bestämma sig för hela den 
begärda aktieteckningen på 20 000 kronor. Liksom 
kyrkoherde Oleen sökte riksdagsman Esbjörn 
Persson i Borrby hävda BSBJ-iden vid 
mötet i Tomelilla. Alla de här nämnda ingick i 
arbetsutskottet.4 

Trots att alla i interimstyrelsen bör ha haft klart 
för sig, att finansieringen måste säkras snabbt, 
om BSBJ skulle stå sig i tävlan med de andra 
projekten, ansåg patron C F Carl ström på Borrby 
gård, att stämman i Borrby den 1 juli skulle helt 
och hållet uppskjuta frågan om aktieteckning till 
längre fram. I detta instämde kyrkvärden Sven 
Mårtensson, fast han i början av juni hade önskat 
företaget all framgång. Det finns anledning att 
jämföra de två herrarnas halvhjärtade insats med 
deras inställning till Gärsnäs-S:t Olofsbanan vid 
stämman i mars 1899. Huvudsaken var då att 
denna förbindelse blev verklighet. Båda pläderade 
för aktieteckning.5 Man kan förmoda, att de 
redan på sommaren 1898 gav företräde åt den 
plan, som Ystad stod bakom. Så var säkert i ännu 



högre grad fallet bland interimstyrelsens representanter 
från de nordligare kommunerna. 

Varken kammarherre B Rosencrantz på Gyllebo, 
Östra Vemmenhög eller lantbrukare Anders 
Hansson i Ravlunda yttrade sig, enligt referaten 
från mötet i Tomelilla, om Simrishamns planer, 
men de ställde sig bakom stadsfullmäktige i 
Ystad och yrkade bifall till Tomelilla-S:t 
Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof. I februari 
1899 utsågs Rosencrantz till styrelseledamot i 
Gärsnäs-S:t Olofs järn vägsaktiebolag. Ett flertal 
andra i BSBJs interimstyrelse erhöll samtidigt 
olika uppdrag i de nämnda järnvägsföretagen. 
Det studerade debattmaterialet från 1898 ger 
ingen antydan om, att någon av dessa aktivt 
verkade för BSBJ-projektet.6 

Bland järnvägsprojekt, som berörde Alba härad, 
märktes ett från Sjöbo över Lövestad och 
Andrarum till Brösarp och ett från Hörby via 
Önnestad och Kristinehov till Lövestad. Kronolänsman 
Montan i Brösarp visade starkt intresse 
för det förra. Det andra tilldrog sig stor uppmärksamhet 
i nordöstra Färs och nordvästra Albo 
härader. Man väntade sig där, att greve Tom 
Piper skulle satsa på företaget. 

Montan hörde till Alba härads mest inflytelserika 
personer med betydande ekonomiska intressen 
även utanför den egna kommunen. Piper 
hade, förutom huvudgodset Kristinehov i Andrarum, 
ansenliga jordegendomar och därmed vilket 
redan har påpekats -en stark kommunal 
maktposition i B SBJ-komm unerna Rav lunda och 
Vitaby. BSBJ som en fortsättning österut från 
Brösarp av de nämnda järn vägsplanerna bör av 
projektörerna i Simrishamn ha bedömts som 
värdefull för såväl Montan som Piper. Den förre 
placerades som första namn på listan över landskommunernas 
representanter i interimstyrelsen. 
Andra och tredje namnet upptogs av representanter 
för de piperska godsen, förvaltare J Andersen 
på Kristinehov och förvaltare G Liedholm på 
Torup.7 

Varken Montan eller Piper tycks ha ansett det 
meningsfullt att satsa på en bana från Brösarp till 
Simrishamn och Borrby. De arbetade för andra 
lösningar. Montan innehade tillsammans med 
grevarna R G Hamilton och Johan De la Gardie 
koncession för järnvägen Degeberga-Brösarp, 
som de tre hade verkat för sedan 1891. I inbjudan 
till aktieteckning i denna järnväg hade Gärsnäs 
station angetts. som definitiv slutpunkt, men vid 
ett möte på Kronovall i januari 1892 beslöt man 
att som alternativ även uppföra Smedstorp och 



Tomelilla. Detta gällde även då bolagsordningen 
fastställdes år 1895. Här bör även påpekas att 

Sammanställning över titlar och yrkestillhörighet bland interimstyrelsens 55 medlemmar från 
landsbygdskommunerna. 

OBS! En och samma person upptas i en del fall i två kategorier. De ospecificerade kan -möjligen med något 

undantag förutsättas 
vara välbärgade lantbrukare.3 
Interim-Arbetsstyrelsen 
utskottet 
Riksdagsman 1 1 
Landstingsman 3 2 
Nämndeman 4 3 
Kommunalstämrn oordförande 7 
Kyrkvärd 4 
Häradshövding 2 
Kronolänsman 2 
Kammarherre/friherre 2 
Godsförvaltare/inspektor/patron 6 2 
Hemmansägare/lantbrukare/arrendator 16 3 
Kvarnägare 1 
Kyrkoherde/prost 3 2 
FolkskolJärare 2 
Disponent 1 
Köpman 2 
Sparbankskamrer 
Sjökapten 
58 angivelser 15 angivelser 
för 45 ledam. för 13 ledam. 
Ospecificerade 8 

Hamilton och De la Gardie var ledande krafter 
vid utvecklingen av det jämvägsnät, som hade 
Kristianstad som centralpunkt och som 1898 
förenades till Östra Skånes järnvägsaktiebolag.8 

En återblick på 1880-talet ger ytterligare perspektiv 
på AF Montans och Tom Pipers intentioner. 
Då järnvägen genom Albo härad debatterades 
under juni månad 1885, ställde sig Piper 
positiv till en sträckning från Degeberga via 
Andrarum och Eljaröd till Tomelilla eller Äsperöd 
på YEJ. Han ansågs inte villig att offra något 
på en östligare lösning. Montan förordade samtidigt 
en ännu mer slingrande linje från Degeberga 
över Hallamölla och hans eget residens, Södra 
B jörstorp, ti11 Grev lunda och vidare till Smedstorp, 
Tomelilla eller Äsperöd. Ett par månader 
senare lovade Piper att göra stora uppoffringar 
för en järnväg från Degeberga till Lövestad.9 

I slutet av 1896 fanns både Tom Piper och AF 
Montan, enligt en lokalreferent i Ystads Allehanda, 
med bland de enskilda aktietecknarna i projektet 



Brösarp-Tomelilla med 30 000 respektive 
10 000 kronor. I november 1898 tillkännagav 
Montan, att han under vissa villkor var villig att 
ta aktier i järnvägen Brösarp-Sjöbo mot den jord, 
som anläggningen behövde inom hans egendomar. 
10 Genom sitt höga röstetal och den beroendeställning 
många stod i till honom, måste 
Montan ha kunnat utöva ett mycket starkt eller 
rent av avgörande inflytande över kommunens 
val av järnvägssatsningar. Malmö, Ystad och 
Kristianstad var de naturliga riktpunkterna för 
nya kommuniklationsleder. 

Av genomgången att döma var interimstyrelsen 
i många kommuner, framför allt i de norra, 
förutbestämd att fungera mer som en bromskloss 
än som projektörernas förlängda arm och språkrör. 

Kommunernas engagemang 
i andra projekt 

Innan vi går in på finansieringsfrågan och kommunalstämmornas 
inställning till och behandling 
av BSBJ-projektet, behöver vi få en överblick 
av kommunernas tidigare och ungefär 
samtida relationer till andrajärnvägsplaner inom 
området. 

Brösarp 

1892 tecknade Brösarp aktier för 35 000 kronor 
i järnvägen Degeberga-Brösarp med eventuell 
fortsättning till Gärsnäs, Smedstorp eller Tomelilla 
och med, som nämnts, A F Montan som en 
av huvudintressenterna. Sedan satsade kommunen 
1897 5000 kronor i Tomelilla-S:t OlofBrösarpslinjen 
och 3000 i Gärsnäs-S :t Olof, båda 
som bekant initierade av Ystads stadsfullmäktige. 
Då stämman i juli 1898 skulle ta ställning till 
aktieteckning i Brösarp-Fågeltofta-LövestadSjöbo, 
ansåg den banan bli fördelaktig, men man 
menade att ärendet skulle vila tills det blev klart 
om järnvägen Brösarp-Tomelilla kom till stånd. 
I december samma år var stämningen mycket 
positiv till linjen Brösarp-Sjöbo och 8000 kronor 
tecknades.1 

Kommunen hade, liksom Montan, blickarna 
riktade åt annat håll än åt Simrishamn. Dessutom 
uppgick de kommunala järn vägsengagemangen 
till cirka 50 000 kronor redan 1897. Det är mot 
den bakgrunden vi får se Brösarps agerande i 
BSBJ-frågan. 

Ravlunda 



Även Ravlunda kommun hade ett antal aktieteckningar 
bakom sig. Ett beslut år 1885 gällde 
8000 kronor i en järnväg från Degeberga över 
Andrarum och Eljaröd till Äsperöd eller Tomelilla 
och förklarades vara bindande under förutsättning 
av arbetet påbörjades under 1886. På 
våren 1887 placerade Ravlunda 20 000 kronor i 
den tilltänkta järnvägen mellan Ystad (Köpingebro) 
och Degeberga via Gärsnäs. Det var meningen 
att banan skulle gå över Kungsmölla och 
Rylunda i stället för i närheten av Brösarps by 
och med station vidRavlunda by. År 1892 var det 
dags för en ny satsning, då med 12 500 kronor i 
det tidigare nämnda projektet Degeberga-B rösarp 
med eventuell fortsättning söderut, och 1895 
attraherades man av förlängningen av Degeberga-
Brösarp från Kungslandet till Grevlunda 
eller S :t Olof. 17 500 kronor tecknades. När kommitterade 
i Ystad 1897 inbjöd till teckning i 
Tomelilla-S:t Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t 
Olof, bestämde man sig för 30 000 kronor i den 
förstnämnda, om kommunen befriades från åtagandena 
av år 1892 och 1895.2 

Ravlunda hade sålunda under en tioårsperiod 
visat ett påtagligt intresse för att få en järnväg 
genom kommunen. Ingen inbjudan till aktieteckning 
hade klingat ohörd. 

Den dynamiske kronolänsmannen A F M ontan. 

Vitaby 

Vitaby uppvisade stora likheter med Ravlunda 
genom sina teckningar åren 1885 i Degeberga-Eljaröd-
Äsperöd/fomelilla och 1887 i Degeberga-
Gärsnäs-Ystad på 10 000 och 20 000 
kronor, och åren 1892 och 1895 på 10 000 respektive 
20 000 kronor i Degeberga-Y stad med 
de tilltänkta linjerna söderut.3 

Att inbjudan i slutet av 1897 från Ystad till 
förnyad teckning i de då aktuella projekten utöver 
de 30 000 kronorna från 1892 och 1895 avvisades, 
skall inte tolkas som ett allmänt dämpat 
järnvägsintresse inom kommunen. I Ystads Allehandas 
referat från stämman den 8 december 
påpekas, att "bland ortens självägande jordbrukare 
finnes naturligtvis blott en tanke om betydelsen 
och nyttan av den projekterade kommunikationsleden". 
Att de 26ja-röstandes 1113 fyrkar 
överflyglades av 2486 nej-röster, skylldes på att 
"Jupiter Pluvius ... grät som aldrig tillförne över 
församlingens förstockadefyrkmänniskor ... och 
skrämde ... större delen av socknens järnvägsvänner 
hemma". Motståndarna, till största delen 
hemmahörande på Vitemölla fiskeläge, lät sig 



inte avskräckas. De hade på sin sida patron Liedholm 
på Torup och fem arrendatorer under Kristinehov 
med tillsammans 2260 fyrkar. Greve Tom 
Piper fanns antagligen med i kulisserna. På decemberstämman 
1898 var man dock mogen för 
ett enhälligt beslut om att höja med 10 000 kronor 
i Tomelilla-S:t Olof-Brösarpslinjen.4 

Södra Mellby 

De ovan nämnda framställningar till kommunerna, 
som gjordes åren 1885 och 1887, hade avsla

gits av Södra Mellby. Man accepterade inte att 
linjerna skulle dras utanför församlingen. Med 
station vid Åkarp eller Bästekille -det vill säga 
mellan Mellby kyrka och Grev lunda -hade dock 
stämman i april 1887 varit villig att teckna 15 a 
20 000 kronor. När järn vägsfrågan återkom 1892 
tecknades 5000 i Degeberga-Brösarp med eventuell 
fortsättning till Gärsnäs, Smedstorp och 
Tomelilla, dock med svag övervikt i fyrktal (2179 
ja mot 1952 nej) och med en majoritet nejröstande 
(32 ja mot 49 nej). År 1895 var det dags 
att ta ställning till höjning av teckningen i 
Degeberga-Brösarp, vid eventuell utsträckning 
till Grevlunda eller S:t Olof. Propån avslogs med 
god marginal beträffande såväl röster som röstande 
vid två stämmor i december.5 

Det var inte mot norr mellbyboma ville avyttra 
sina produkter. I en insändare i Ystads Allehanda 
påpekas, att "röster från Mellby m fl socknar 
höjas och ha alltid höjts för att med en järnväg 
komma söder och väster ut, särskilt till Malmö, 
vilken stad kan betraktas som Skånes huvudcentrum".
6 

I september 1896 tog röstberättigade i kommunen 
initiativet till en måttlig investering på 5000 
kronor i järnvägsförslaget Brösarp-Tomelilla 
med station nära korsvägen i Grevlunda. Förbindelsen 
var riktad åt rätt håll. När kommunen i 
december samma år tillfrågades om teckning i 
Degeberga-Brösarp med eventuell utsträckning 
till Tomelilla eller Gärsnäs, sade stämman emellertid 
nej, men beslöt utan votering att teckna 
aktier för 35 000 kronor, om helstation förlades 
inom en halv kilometer från Mellby kyrka eller 
Kivik. När Ystads stadsfullmäktige sedan stötte 
på i slutet av 1897 angående Tomelilla-S:t 
Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t Olof, vidhöll 
stämman sitt beslut från december 1896 med de 
villkor, som då stipulerades.7 



Med det betydande samhället Kivik var Södra 
Mellby en viktig socken. Den varvid kommunalstämmorna 
nästan alltid delad i två partier. Det 
ena utgjordes av handlare, skeppare och fiskare 
från Kivik, det andra av övriga inom socknen. 
Voteringsresultaten i jämvägsfrågor låg i linje 
med denna struktur inom kommunen. Kiviksborna 
ville inte veta av en järnväg med station 
förlagd till Grevlunda. Det vore så att säga att 
skriva under Kiviks dödsdom, menade en tidningsdebattör. 
Under den aktuella tiden skedde 
också betydande investeringar i Kiviks hamn.8 
Det borde ha lett till behov av bättre landstransporter. 
Andelsmejeriets läge mellan Mellby kyrka 

och Kivik måste även ha bidragit till krav på en 

östlig järnvägssträckning. 

Det var med dessa förutsättningar BSBJ-projektet 
drevs i Södra Mellby, där fyra av de sex 
representanterna i interimstyrelsen hörde hemma 
i Kivik. Förväntningarna på framgång bör ha 
varit betydligt större här än i de tre tidigare 
redovisade kommunerna. 

Rörum 

Rörumsborna var kända för att aldrig ha visat 
något större intresse för järnväg. De hade inte 
låtit sig frestas av något av de projekt, som 
relaterats för de ovan beskrivna kommunerna. 
De planerade järnvägslinjerna passerade utanför 
Rörums gränser. Kommunen ansågs ej komma 
att skörda någon fördel av dem. Endast vid ett 
tillfälle behövde en järnvägsfråga lösas genom 
votering, nämligen år 1892, då man behandlade 
Degeberga-Brösarp med den eventuella fortsättningen 
söderut. 1170 nej-röster stod mot 703 jaröster.
9 

Rörumsborna hade tydligen föga förståelse för 
de fördelar en järnväg, som passerade på rimligt 
avstånd från kommungränsen, skulle kunna 
medföra. Attityden var densamma även efter att 
BSBJ-projektet blivit inaktuellt. 10 Voteringsresultatet 
från 1892 tyder dock inte på ett alltför 
kompakt motstånd. BSBJ skulle komma att passera 
genom kommunen och stationen var planerad 
nära Rörums by. Fanns någon vilja bland 
rörumsborna att få en järnväg, borde BSBJ vara 
ett lockande erbjudande. Projektörerna måste ha 
haft anledning att räkna med en positiv reaktion. 

Övriga kommuner 

Av övriga kommuner söderut till Simrishamn 



och vidare mot Borrby var Östra Vemmerlöv med 
5000 kronor i Degeberga-Brösarp med 
eventuell fortsättning åt söder -enligt det genomgångna 
materialet den enda, som tecknat i 
något av Alboprojekten och också den enda, som 
direkt berördes av dem. Östra Tommarp, Järrestad 
och Simris avslog 1897 enhälligt inbjudan 
till teckning i Gärsnäs-Degeberga, eventuellt 
Brösarp. 11 

Borrby och kommunerna väster därom var 
intressenter i Köpingebro-Gärsnäsbanan. Av dem 
hade Hörup, Löderup och Valleberga år 1897 satt 
relativt små summor i fortsättningen från Gärsnäs 
norrut. Förmodligen gällde detta även Borrby, 
som placerat 50 000 kronor i KöpingebroGärsnäs. 
12 För socknarna längs denna järnväg 

måste en förlängning av den från Gärsnäs in i 
Albo härad ha setts som den naturliga lösningen. 

Möjligheten för BSBJ-projektet att vinna gehör 
vid kommunalstämmor bör ha tett sig störst i 
SödraMellby ochRörum samt i vissa kommuner 
kring Simrishamn. För de övriga låg andra lösningar 
närmare till hands. Det kan här vara värt 
att referera några synpunkter från en insändare i 
Ystads Allehanda. I den påpekas att de flesta 
socknarna i Albo härad var delägare i Degeberga-
Brösarplinjen och att det sedan YstadGärsnäsjärnvägens 
tillkomst alltid varit ett önskemål 
inom Albo, att häradets järnväg skulle stå 
i direkt förbindelse med Gärsnäs. Det skulle göra 
det möjligt att få hela sträckan Y stad-Degeberga 
trafikerad av ett enda bolag.13 Denna inställning 
bör ha varit gångbar i ett flertal kommuner, som 
föll inom BSBJs räjong. 

Finansieringen av BSBJ-projektet 

De goda terrängförhållandena från Simrishamn 
till Borrby innebar, att anläggningskostnaden 
skulle bli relativt låg för den sydliga delen av 
Brösarp-Simrishamn-Borrbybanan. Däremot 
skulle den oländiga terrängen på så gott som hela 
sträckan norr om Simrishamn medföra betydande 
utgifter. Hela projektet beräknades dra en 
kostnad av cirka 2 miljoner kronor. Det blivande 
järnvägsbolagets minimikapital skulle enligt 
interimstyrelsens beslut utgöra 800 000 kronor 
och dess maximikapital 2,4 miljoner. Enligt en 
skribent från Simrishamn trodde man sig utan 
svårighet kunna uppbringa minimikapitalet. Av 
pressklippen att döma fanns det från början gott 
hopp om att företaget skulle kunna ros i land.' 



Finansieringen tycktes få en god start genom 
att stadsfullmäktige i Simrishamn vid ett enskilt 
sammanträde den 7 juni enhälligt uttalade sig för 
en aktieteckning på 300 000 kronor.2 En avgörande 
del av det erforderliga aktiekapitalet väntade 
man sig få från de kommuner, genom vilka 
järnvägen skulle dras eller som skulle ha större 
eller mindre nytta av den. AlfredEhmberg sände, 
som nämnts, skrivelser daterade redan den 16 
juni till de olika kommunalordförandena med 
uppmaning att omedelbart utlysa kommunalstämmor 
för beslut om aktieteckning. Tack vare 
ortstidningens utförliga referat från interimstyrelsens 
sammanträde den 16 juni, finns den 
kompletta listan överde förväntade teckningarna 
bevarad (se tabell på sidan 87).3 Man kalkylerade 
med att landsbygdskommunema skulle stå för 48 
procent av det totala beloppet på 1 068 000 kr. 

Ystad och Kristianstad fick också motta skrivelser 
ställda till stadsfullmäktiges ordförande 
"med anhållan, att ordföranden behagade snarast 
möjligt sammankaJla stadsfullmäktige", för att 
de skulle yttra sig över och besluta om aktieteckning. 
De rekommenderade summorna var för 
Ystad 50 000 och för Kristianstad 200 000 kronor. 
Skrivelserna mottogs olika i de två städerna, 
men resultatet blev detsamma. Kristianstad svarade, 
att om man ville ha ärendet behandlat i 
fullmäktige, skulle motion därom väckas i laga 
ordning. Frågan kom således ej upp på dagordningen. 
Det kan tyckas förvånande att Alfred 
Ehrnberg, fullmäktigeledamot i Simrishamn och 
son till fullmäktiges ordförande, ej beaktade § 36 
i förordningen om kommunalstyrelse i stad, enligt 
vilken förslag skulle väckas vid stadsfullmäktiges 
sammanträde av en av fullmäktige.4 
Man kan fråga sig, om det var en ren tabbe orsakad 
av tidsbristen eller om det var ett exempel 
på hur småstadens styrande tog lätt på paragraferna. 
Eller hade man i Kristianstad någon speciell 
anledning av visa kalla handen? 

I Ystad hängde man inte upp sig på formaliteterna. 
Framställningen remitterades till drätselkammaren, 
som avstyrkte aktieteckning. Stadsfullmäktige 
följde den rekommendationen. Järnvägen 
skulle inte medföra avsevärd fördel för 
staden.5 

Utöver de kommunala teckningarna räknade 
man från början med privat och dessutom i vissa 
fall fri jord för järnvägen. Enskilda affärsmän i 
Simrishamn samt Malmö-Simrishamns järnväg 
ansågs komma att satsa betydande belopp. När 
man närmade sig tiden för kommunalstämmorna, 
bedömde emellertid Ystads-Postens korrespondent, 



att teckningarna från landsbygdskommunerna 
skulle komma att gå rätt dåligt.6 

Inom fullmäktige i Simrishamn hade man börjat 
vackla. Vid sammanträdet den 27 juni förekom 
opposition mot den föreslagna, höga teckningen 
på 300 000 kronor. Ett par av ledamöterna menade, 
att man kunde vänta med sträckan Simrishamn-
Borrby. De största fördelarna hade man 
att räkna med av banan norrut från Simrishamn. 
Det rådde en ganska stor splittring beträffande 
hur stort belopp staden borde bidra med. I förhållande 
till stadens resurser och behov av järnvägen 
ansågs 150 000 a200 000 kronor vara tillräckligt. 
De livliga förespråkarna Alfred Ehrnberg 
och August Lilienberg hävdade däremot, att 
det var nödvändigt med en större summa, om 
järnvägen skulle komma till stånd.7 

Kommunerna tar ställning 

De kommunala besluten redovisas i tabellen på 
sidan 87 samt på nedanstående karta. 

Tongångarna i Simrishamn bör ha spritt en 
extra skepsis inom landsbygdskommunerna och 
därmed fått en del av luften att gå ur projektet 
redan före behandlingen på stämmorna de sista 
dagarna i juni och första i juli. Om man inom de 
kommuner söder om staden, som inte var i så 
synnerligt behov av bättre kommunikationer 
(Simris, Borrby och kommunerna väster därom), 
tidigare hade tänkt sig någon teckning, bör intresset 
ha svalnat. I referat från Borrby heter det, 
att "flertalet af de på stämman närvarande voro 
ogynnsamt stämda mot jernvägsprojektet, beroende 
detta äfven i viss mån derpå att stämningen 
i Cimbrishamn de sista dagarna tydligt gifvit 
tillkänna att man ej vore synnerligen angelägen 
om bandelen Cimbrishamn-Borrby". Det har 
tidigare noterats, att två interimstyrelseledamöter 
ansåg att stämman skuJle skjuta upp avgörandet. 
Man kunde senare möjligen med en betydande 
teckning uppträda som "räddande ängel". 
Frågan fick vila. 1 Endast i Östra Nöbbelöv och 
Östra Hoby bestämde man sig för aktieteckning, 
men till starkt reducerade belopp. 

Vi vänder oss så till kommunerna i norr. I 
Rörum var man återhållsam den 28 juni. Man 
ville avvakta aktieteckningen i andra socknar 
och först därefter teckna ett större belopp än de 
beslutade 10 000 kronorna.2 Vid stämman i Gladsax 
den 30 juni avslogs med 2808 fyrkar av 89 
röstande mot 2071 fyrkar av 18 röstande det 
begärda bidraget, som då prutats ner till 20 000 



kronor. På grund av att Gladsax inte tecknat 
något och Östra Vemmerlöv stannat för blott 10 
000 kronor, planerades redan de första dagarna i 
juli en ny utstakning längs kusten norrut från 
Simrishamn genom Gladsax via Baskemölla och 
Rörum. De bättre terrängformerna skulle göra 
denna linje betydligt billigare än den tidigare 
projekterade. Röstningsresultatet i Gladsax bör 
ha ingett ett visst hopp om att den nya sträckningen 
skulle kunna vara tillräckligt attraktiv för att 
senare leda till ett positivt stämmobeslut.3 

Den frikostigaste kommunen var Södra Mellby, 
som bidrog med 50 000 kronor, det vill säga 
med blott 10 000 kronors prutning. Rav lunda och 
Vitaby avslog. I den senare kommunen föranledde 
frågan dock en livlig överläggning även med 
yrkande att ärendet skulle skjutas upp.4 

Brösarps kommun hade i början av juli ännu ej 
tagit upp frågan om aktieteckning, men projektö-

Järrestads station på MSJ var ursprungligen 
tänkt som anslutning för banan från Brösarp. 
Det ursprungliga stations huset i trä som syns på 
bilden var byggt enligtångspårvägenCTJs enkla 
standard. Kvinnan är Post-lngar som bar posten 
till Gladsax. Karl-Gösta Alvfors samling. 

rernas förhoppningar behöver inte ha varit helt 
grusade. De insåg förmodligen inte då, att stämmans 
ordförande i Brösarp ej skulle komma att 
hörsamma Alfred Ehrnbergs skrivelse. Frågan 
finns ej redovisad i protokollen från kommunalstämman 
i Brösarp. Mot bakgrunden av vad som 
tidigare anförts beträffande kronolänsman A F 
Montans sympa6erförvissajärnvägsprojektoch 
hans maktställning i kommunen, ligger det nära 
till hands att se hans vilja bakom den uteblivna 
behandlingen av BSBJ-frågan. 

Värderingar och argument i 
landsbygdskommunema 

Tablån och kartan över aktieteckningarna visar, 
att det var kommunerna i området mitt emellan 
Simrishamn och banans ändpunkter åt norr och 
söder, som var villiga att teckna-dock i regel till 
starkt reducerade summor. Borrbystämman lät, 
som nämnts, frågan vila. I övriga kommuner, 
med undantag av Gladsax, sade man nära nog 
enhälligt nej till projektörernas önskemål. Av det 

----BSBJ-projektets sträckning 
Konmuner som förväntades 



teckna aktier i BSBJ 

Konmuner som tecknade

11111 aktier 

I I I I I 

Station inom konmunen

1 I I I I 

I I f I I villkor för teckning 

AM Andrarum RM Rörum 
BG Bolshög SK Stora KöpingeBP Brösarp SM Södra Hel lbyBY Borrby SO S:t Olof 

GE Glenminge SS Simris 
GX Gladsax VA VallebergaHG Hanmenhög VB VallbyHP Hörup VY Vitaby

IP Ingelstorp öH östra HobyJO Järrestad öN östra Nöbbelöv 
LP Löderup öT östra TonmarpRA Ravlunda ÖV östra Venmerlöv 

samlade teckningsresultatet förstår man, att de 
negativa värdeomdömenahardomineratpåstämmoma.
1 

Värdet av den projekterade järnvägen 

Det var vanligt, att man inte ansåg sig få någon 
nytta eller fördel av den föreslagna banan. I 
Järrestad, Borrby och Hörup var skälet, att man 
redan hade järnväg och station inom socknen 
eller i dess omedelbara närhet. Kapitalet kunde 
användas bättre till vägförbättringar (Borrby).2 

Ett annat argument var, att banan bara skulle 
tangera eller inte alls passera genom kommunen. 
I Vallby syntes kommunens medlemmar, enligt 
protokollet, emellertid vara böjda för att teckna 
aktier för omkring 50 000 kronor, om ett nytt 
linjeförslag presenterades med station i närheten 
av Salarp, Vallby ellerGlivarp. Noteringen visar 
att vallbyboma var angelägna att få järnväg inom 
sina gränser, men deras pretentioner var helt 
oförenliga med vad grannkommunen ÖstraHoby 
stipulerat för sin teckning på 50 000 kronor.3 

Interimstyrelsens representant i Östra Tommarp 
menade, att förbindelsen med Kristianstad 
och de nordliga bygderna skulle underlättas, om 
BSBJ realiserades. Hans motståndare hävdade 
däremot, att det skulle bli lika lätta förbindelser 
norrut, om Gärsnäs-S:t Olof kom till stånd. 
Liknande argument framfördes i Ravlunda och 
Vitaby. DärvardetTomelilla-S:tOlof-Brösarpsbanan, 
som skulle bli förmånligast och sannolikt 



komma att förverkligas. För Vitaby borde den bli 

"en riktig guldgruva", medan BSBJ i sin helhet 

och för kommunen rakt inte kunde bära sig.4 

En positiv och mera generell värdering stod 

lantbrukare N Malmström i Borrby för. Enligt 

honom borde man inte vara rädd att anslå pengar 

till järnvägar, som i flera fall visat sig vara goda 

hävstänger för företagsamhet och ekonomiskt 

uppsving.5 

Den kommunala ekonomin 

På kommunalstämman i Simris var sinnena i 

jäsning över det kyrkobyggnadslån på 25 000 

kronor, som kyrkostämman samma dag hade 

beslutat om. Det blev övervägande nej till aktie

teckning i BSBJ.6 

I Rörum var det oron över socknens dåliga 
finanser som bromsade offerviljan till 10 000 
kronor. En teckning på 30 000 skulle ha höjt den 
redan höga kommunalskatten på 92 öre per fyrk 
med 42 öre. Då dessutom skolväsendet fortfarande 
krävde betydande summor, beräknades utdebiteringen 
per fyrk ligga på 1.50 kronor de närmaste 
åren. Men om BSBJ kom att ingå i Östra 
Skånes järnvägar, kunde man säkrare vänta utdelning 
och en järnväg genom socknen skulle 
betyda att priserna på lantbruksprodukter ökade 
och fyrktalet växte. En satsning på 30 000 kunde 
då vara motiverad. 

Viksborna, som var kända för att "alltid hålla 
hårt om socknens penningpung", yrkade tillsammans 
med åtskilliga andra sparsamhets vänner på 
rent avslag. Om järnvägen däremot dragits över 
Vik, skulle fiskarna där, som avsatte sina varor 
västerut, fått nytta av banan och gärna gått med 
på att Rörum tecknade en större summa.7 

Konservatism och räddhåga 

Järnvägen var en nymodighet, som en del hobybor 



menade att man kunde klara sig utan. Hade 
man "redt sig så länge utan bana så kunde det nog 
gå på det gamla sättet allt fortfarande". Besvikelsen 
över kommunens enda tidigare järn vägssatsning 
ledde i Rörum till skrämselpropaganda. En 
stämmodeltagare skall ha yttrat, att fan "tad" alla, 
som genomdrev, att socknen tecknade aktier i 
linjen Simrishamn-Tomelilla, och att han nog 
skulle ta dem, som ville teckna även i BSBJ. En 
annan framhöll som ett synnerligen viktigt skäl 
mot en teckning, att tåget kunde "tutta ill" på 
rörumsborna.8 

Särskilda krav förbundna med aktieteckning 

Praktiskt taget alla kommuner, som tecknade 
eller visade intresse för att teckna aktier, ställde 
kravet att station skulle förläggas inom socknen 
och ofta med en speciellt angiven placering (Södra 
Mellby, Rörum, Gladsax, Östra Hoby, Vallby 
och Bolshög). För att detta skulle uppfyllas fordrades 
i ett par fall linjeomläggningar, som var 
omöjliga att tillmötesgå. Grannkommuners intressen 
kolliderade. Vallby-Östra Hoby-problemet 
har redan relaterats. Situationen var likartad 
för Bolshög. För Glasax del ansågs terrängförhållandena 
utgöra hinder.9 

Ett annat villkor kom också att visa sig omöjligt 
att uppfylla, även om man från början inte 
trodde att det skulle vålla problem. Projektörerna 
räknade med, att ÖSJ skulle engagera sig i den 
planerade banan. Detta förutsattes också då 
Simrishamns stadsfullmäktige bestämde sig för 
sin teckning, "mot villkor att järnvägen ingår i 
Östra Skånes järn vägsaktiebolag eller att bolaget 
öfvertager järnvägen mot anläggningskostnaden ". 
Om flera kommuner än Södra Mellby och Rörum 
ställde samma krav för viss aktieteckning eller 
senare höjning av beloppet framgår ej av källmaterialet. 
Bidraget på 300 000 kronor från Simrishamn 
samt en minskning för Södra Mellby med 
15 000 och en eventuell höjning från Rörum på 
20 000 kronor var teoretiskt sett direkt beroende 
av hur ÖSJ kom att agera. 10 

Tidigare engagemang i relation 
till kommunala beslut 

I Borrby utnyttjades ett tidigare träffat avtal för 
att skjuta på-eller slingra sig ifrån-ett avgörande 
i BSBJ-frågan. En stämmodeltagare påpekade, 
att kommunen till och med utgången av 1898 
var bunden vid teckningen i linjen Gärsnäs-S:t 
Olof-Brösarp och således borde vänta till årets 
slut, innan man band sig vid någon ny teckning. 
I Vitaby motiverades avstyrkandet med att 



kommunen förut förbundit sig till höga aktieteckningar 
i linjerna Degeberga-Brösarp och 
Tomelilla-S:t Olof-Brösarp. 11 

För Södra Mellby bör BSBJ-projektet ha 
kommit synnerligen lägligt. Brösarp-Tomelillalinjen 
hade inte fått någon ny utstakning enligt de 
villkor, som kommunen ställt. Banan hade inte 
heller beviljats koncession. Järnvägsbolaget 
Degeberga-Brösarp hade upplösts. Därför beslöt 
Mellbystämman den 29 juni att återta erbjudandet 
från december 1896 om teckning av aktier 
i järnvägen Brösarp-Tomelilla. Samtidigt band 
man sig för 50 000 kronor i BSBJ med bland 
annat villkoret, att helstation skulle anläggas så 

Järnvägsstationen. Borrby. 

Borrby station i vardags skrud men medfinklädda personalfamiljer. Skånska Vykortsantikvariatet. 

nära andelsmejeriet i kommunen som terrängförhållandena 
medgav .12 Därigenom ansåg man sig 
förmodligen kunna sätta press påBrösarp-Tomelilla-
projektörerna att göra en ny, för Mellby 
fördelaktigare utstakning och sedan hoppas på, 
att någon av de tvåjärnvägslinjerna skulle realiseras. 

Projektet begränsas till sträckan 
Brösarp-Simrishamn 

Den 21 juli meddelade Ystads-Posten att den nya 
utstakningen norr om Simrishamn var klar "så 
godt som utmed kusten till Rörum", med stationer 
vid Baskemölla samt strax sydväst om Rörum 
i stället för som tidigare drygt en kilometer 
väster om byn. Korrespondenten skriver, att 
rörumsborna är nöjda och tros höja sin teckning 
i järnvägen. Enligt den senaste utstakningen skulle 
linjen bli cirka 5 kilometer kortare än efter den 
gamla och bli mycket billigare att anlägga. Det 
ansågs att man, förutsatt att koncession beviljades, 
åtminstone för tillfället "endast kommer att 
bygga bandelen Brösarp-Cimbrishamn, som nu 
skulle bli 26 kilometer lång och strax övertagas af 
Östra Skånes järnvägaktiebolag". 

Av de 210 000 kronor man önskade att kommunerna 
i norr skulle bidra med, hade vid månadsskiftet 
juni-juli blott 70 000 kronor blivit 
tecknade, det vill säga exakt en tredjedel. Genom 
fullmäktigebeslutet i Simrishamn den 2 juli var 
summan för hela projektet Brösarp-Simrishamn-
Borrby uppe i 450 000 kronor eller 42 % 
av de l 060 800 kronor som interimstyrelsen rekommenderat. 
Nöjer man sig med att kalkylera 



med blott den norra delen, blir relationerna 
370 000 respektive 510 000 kronor, det vill säga 
73 %. 

Med tanke på att man fortfarande trodde på 
möjligheten att engagera Östra Skånes järnvägsaktiebolag, 
bör det inte ha tett sig helt utsiktslöst 
att arbeta vidare med projektet, men med siktet 
inställt på enbart sträckan Brösarp-Simrishamn. 
Trots de svikna förväntningarna på rejäla bidrag 
från socknarna i norr, gav men heller inte upp 
hoppet om ett tillräckligt stöd från dem för att 
kunna fullfölja den mest angelägna och genom 
omstakningen förbilligade, norra linjen. Genom 
fullmäktigebeslutet i Simrishamn var man dessutom 
försäkrad om en grundplåt på 300 000 kronor, 
avgjord med 13 röster mot 6. 1 

Nej från Kristianstad och ÖSJ 

Ett samarbete med Östra Skånes järnvägsaktiebolag 
var, som tidigare framgått, redan från börja~ 
en viktig ingrediens i BSBJ-planerna. ~an v~r 1 
Simrishamn av den uppfattningen, att OSJ ville 
investera rätt stora belopp i projektet. I interimstyrelsens 
program ingick bland annat att underhandla 
med ÖSJ om att överta järnvägen eller 
trafikera den. 1 Vid ÖSJs styrelsesammanträde 
den 15 juni bordlades en sådan framställning, 
men i en skrivelse av den 23 juli till styrelsen för 
Östra Skånes järnvägar återkom Jonas Ehrnberg 
till problemet. Han fram~öll, att den ~~lm~~na 
önskan i trakten var, "att Ostra Skånes Jarnvagsaktiebolag 
måtte komma att besluta ?.vertagandet 
av denna linje i sitt stora bolag". OSJ beslöt 
att inleda förhandlingar. Någon överenskommelse 
uppnådde man emellertid ej.2 

Omkring den l oktober fick Malmötidningens 
korrespondent veta av en "framstående me~lem" 
av BSBJs arbetsutskott, att järnvägsproJektet 
syntes "komma att bliva dödfött". Koncessionsansökan 
hade aldrig lämnats in, troligen på grund 
av den otillräckliga aktieteckningen från kommunerna. 
Det tycktes också ha blivit smått med 
de privatteckningar, som det orda~_s så mycket 
om, och "likaså med det mäktiga Ostra Skånes 
järnvägsbolags intresse för järnvägen".3 

• 

Vilka orsaker kunde ligga bakom det bnstande 
intresset från såväl järnvägsbolagets som Kristianstads 
stads sida? Fadäsen beträffande sättet att 
väckajärnvägsfrågan i Kristianstads fullmäktige 
kan knappast ha utgjort ett hinder, om staden 



verkligen övervägt att engagera sig i en direktförbindelse 
med Simrishamn. Här måste beaktas att 
järnvägsplaner, som utvecklades under 1897_och 
1898, ledde till att Kristianstad hamnade__1 en 
mycket sårbar position. Både staden och Ostra 
Skånes järnvägsaktiebolag blev invecklade i ett 
konkurrensmönster, som med säkerhet på ett 
avgörande sätt påverkade BS~J-planema:.. En 
översikt av vad som hände på Knstianstads Jamvägsfront 
är därför på sin plats. . . . . 

I oktober 1897 tog stadsfullmäkt1ge 1 Knst1anstad 
initiativet till en koncessionsansökan för den 
tidigare omnämnda banan från K~istiansta? via 
Brösarp och Fågeltofta till Tomelilla. A vs1kten 
var att få en genomgående förbindelse mellan 
Kristianstad och Ystad på sidan om Ystads järnvägsplaner 
inom Albo härad. I ett större perspektiv 
sågs den som länk i en förbindelseled, som 
skulle passera genom östra Skåne_ till _Yst~d _och 
vidare till kontinenten. Fullmäktige 1 Knstian

stad beslöt att teckna aktier för 200 000 kronor i 

järnvägen.4 

Under december kom uppgifter om nya järnvägsplaner. 
Kostnadsförslag hade utarbetats dels 
för Kristianstad-Sjöbo, dels för DegebergaSjöbo. 
Den senare förutsatte, att en ny linje drogs 
från Kristianstad till Everöd. Sedan duggade 
projekten tätt i början av 1898. I slutet ~v ~anuari 
beskrevs Trelleborg-Sjöbo-Everöd-Knst1anstad 
som det nyaste bland järnvägsförslag i Skåne, 
och i februari kom uppgifter om en för Kristianstad 
alarmerande plan på en järnväg från Trelleborg 
över Sjöbo och Ahus till Sölvesborg. De~ 
var meningen att den skulle gå vidare och 1 
Småland anknyta till Östra Centralbanan, med 
tänkt sträckning från Linköping till Karlskrona. 
Trelleborg-Sölvesborg skulle därmed bli ett slags 
kontinentalbana med anknytning till den spirande 
trafikleden mellan Trelleborg och Sassnitz.5 

I Kristianstad blev man rädd för att hamna på 
sidan om en viktig, genomgående förbindelseled. 
Stadens fullmäktige gick i mars 1898 till 
motoffensiv. 34 ledamöter väckte motion om att 
man skulle låta utreda och eventuellt teckna 
aktier i en linje från Kristianstad till Svedala. Den 
skulle ge en snabb förbindelse till de sydvästskånska 
städerna och kontinenten. TrelleborgSjöbo-
Kristianstads-planen kom därmed i ett 
nytt läge. Trelleborgs stadsfullmäktige, som höll 
styvt på detta alternativ, tog kontak~ n:ied upphovsmännen 
till förbindelsen KnstianstadSvedala 



för att sammanjämka de båda förslagen.6 

Ungefär vid den tidpunkten __kom en ny, v~ktig 
bricka in i spelet, genom att Ostra Skånes Järnvägsaktiebolag 
konstituerades i mars ~ör att sedan 
förvärva äganderätten till Gärds härads, Hästveda-
Karpalunds, Frosta härads och EslövHörby 
järnvägar. Intentionen var att utvidga detta 
järnvägsnät genom inköp eller anläggnin~ av 
angränsande järnvägar. Sålunda beslöt OSJs 
styrelse i juni enligt bolagsstämmans förslag av 
den 28 mars att överta koncessionen för järnvägen 
Degeberga-Brösarp och ~ygga denna.7 

BSBJ-projektörernas tanke att OSJ skulle överta 
eller trafikera deras planerade bana från Brösarp 
bör ha kunnat ligga i linje med ÖSJs program. 
Det förefaller som om just de nya ägarförhållandena 
av banorna kring Kristianstad utgjorde en 
viktig förutsättning för att man i Simrishamn 
skulle kunna gå till verket med de järnvägsplaner, 
som tydligen tidigare av ekonomiska skä~ 
inte ansetts realiserbara och därför fått mogna 1 
det fördolda. 

Vi återvänder till Kristianstadsproblemen. I 
mars gjorde direktör C Tranchell i Landskrona en 
framställning till fullmäktige i Kristianstad, att 
staden skulle teckna aktier i ÖSJ för 50 000 a 
100 000 kronor. Frågan bordlades. En utredning 
av den tilltänktajämvägslinjen Kristianstad-Svedala 
ansågs avlägsna möjligheten att samarbeta 
med ÖSJ.8 

April och maj blev händelserika och avgörande 
månder. Sedan Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
förordat sträckningen Brösarp-S:t OlofTomelilla, 
återkallades koncessionsansökan för 
Kristianstad-Tomelilla över Brösarp och Fågeltofta 
den 20 april. Svedalaaltemativet avskrevs 
också. Mäktiga grupper inom fullmäktige i såväl 
Kristianstad som Trelleborg gick därefter helt in 
för linjen Kristianstad-Trelleborg.9 

Av helt andra intressenter inlämnades en koncessionsansökan, 
daterad den 1 april, förenjärnväg 
från Sölvesborg över Åhus till Trelleborg, 
allmänt kallad Blekinge-Kontinentenbanan. I 
ansökan framhölls att Trelleborg, genom tillkomsten 
av den för hela landet så betydelsefulla 
kontinentalrouten Trelleborg-Sassnitz, blivit en 
brännpunkt för Sveriges trafik med utlandet. 
Från Sölvesborg skulle järnvägen kunna föras 
vidare till lämplig punkt på den planerade Östra 
Centralbanan. Därigenom skulle rakast möjliga 
förbindelse skapas mellan östra Småland, Blekinge 



samt sydöstra Skåne och kontinenten. I0 
Den ide man i februari kunde läsa om i tidningarna 
hade alltså tagit fastare form. 

I slutet av augusti 1898 erinrade en av de 
koncessionssökande, ingenjör OlofBrunius, om 

hursom vid byggandet af Sveriges statsbanor från 
första början tillämpades den numera såsom obestridligt 
riktig betraktade principen, att dessa banor borde 
byggas så, att de blefvo de mest raka linier terrängförhållandena 
medgåfvo mellan landets viktigaste punkter 
och trafikleder. Af sekundär betydelse blefvo alla 
lokalintressen, äfven sådana för dåtida förhållanden 
ganska betydande som Wexiö och Christianstads, 
ansedda. Denna princip har ock varit den afgörande 
vid uppgörandet af före! iggande jernvägsförslag.I1 

Redan i början av april bör man i Kristianstad 
ha varit väl införstådd med dessa tankegångar 
och riskerna med att komma på sidan om den 
planerade pulsådern. Motdragen lät inte vänta på 
sig. Koncessionsansökan för en järnväg 
Kristianstad-Trelleborg är daterad den 6 april 
och undertecknad av fullmäktigeledamöter från 
de båda städerna samt borgmästaren i Trelleborg. 
Avsikten var att banan senare skulle ledas vidare 
till Östra Centralbanan vid Hultsfred. Vid sammanträdet 
i maj beviljade fullmäktige i Kristianstad 
hela 600 000 kronor till aktier i jämvägen.I2 

I Kristianstad var man helt inriktad på att få till 
stånd förbindelsen med Trelleborg för att gardera 
sig mot Blekinge-Kontinenten-projektet. Man 
tänkte sig, att den genomgående trafiken från 
östra Sverige till kontinenten skulle ledas över 
Kristianstad. Denna politik ledde in på kollisionskurs 
med Östra Skånes järn vägsaktiebolag, 
som såg sin existens hotad. Järnvägen till Trelleborg 
skulle nämligen komma att gå parallellt 
med och på obetydligt avstånd från såväl linjen 
Kristianstad-Tollarp som den koncessionssökta 
Kristianstad-Everöd. ÖSJ skulle inte bara förlora 
stora delar av sin lokala trafik utan även den 
genomgående trafiken från Kristianstad till 
Malmö över Eslöv .13 Motsättningen bör ha ökat, 
sedan fullmäktiges beredningsutskott i slutet av 
juni avstyrkt motionen om aktieteckning i ÖSJ. 14 

Östra Skånes järnvägsaktiebolag sökte en utväg 
genom anknytningar till såväl Ystad som 
Malmö. Övertagandet av koncessionerna för 
Kristianstad-Everöd och Degeberga-Brösarp 
hade till ändamål att framdeles bereda Kristianstad 
en bekväm förbindelse med Ystad via S:t 
Olof-Tomelilla. I juni diskuterades ett samarbete 
med Malmö-Tomelillajärnvägsaktiebolag om 



en snabbare förbindelse med Malmö via Everöd 
och vidare över Långaröd och Bjärsjölagård med 
anslutning till Malmö-Tomelillabanan vid Dalby.
1 s 

Vi behöver inte följa förvecklingarna längre 
för att bli medvetna om den animositet, som 
rådde mellan ÖSJ och staden Kristianstad och 
inse dess betydelse för BSBJ-projektet. 

I Simrishamn hade man hoppats på avgörande 
stöd från såväl Kristianstads stad som Östra 
Skånes järnvägar. Fullmäktige i Kristianstad var, 
som framgått, upptagna av en rad mycket viktiga 
och kapitalkrävande projekt och hade uppmärksamheten 
särskilt fokuserad på Trelleborg och 
förbindelsen med kontinenten. Att satsa på ett så 
perifert projekt som BSBJ kan inte ha tett sig vare 
sig ekonomiskt eller taktiskt förnuftigt i en tid, då 
kontinentalplanerna utgjorde både ett hot mot 
och en möjlighet för Kristianstad. 

Vi har förmodligen ingen anledning att -som 
tidigare antytts-ge underbetyg åt BSBJ-projektörernas 
föga paragrafenliga sätt att väcka frågan 
om aktieteckning. Om ett samarbete med BSBJ 

Simrishamns bangård sedd mot väster 1943. En tillkommande järnväg torde ha krävt en utbyggnad 
av spårsystemet. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

varit attraktivt för Kristianstads fullmäktige, hade 
de säkerligen inte hängt upp sig på formaliteter. 
Man höjde inte pekfingret för att tillrättavisa utan 
för att slippa befatta sig med den ehrnbergska 
propån. 

Även det nybildade Östra Skånes järn vägsaktiebolag, 
som genast råkade in i en kritisk situation, 
behövde sätta in sina ekonomiska resurser 
på annat håll än i BSBJ. Eftersom man inriktade 
sig på en anknytning med den från Ystad initerade 
linjen genom Albo härad, bör man ha 
varit förhindrad att gå in i ett samarbete med simrishamnsintresset, 
då detta just tagit upp striden 
mot Ystads järn vägsplaner inom Albo. Jonas 
Ehrnberg fick inget gehör för sin framställning. 
ÖSJ lät frågan rinna ut i sanden. 

Man kan spekulera över om det fanns ett påtagligt 
samband mellan A F Montans mångåriga 
samarbete på järnvägens område med R H 
Hamilton och J De la Gardie och det uteblivna 
intressen för BSBJ-iden från Brösarps kommuns 
och Montans sida. Samtidigt kan man förstå, att 
BSBJ-projektörema i initialskedet såg Montan 
som en idealisk mellanhand för att underlätta det 



för projektets framgång så väsentliga samarbetet 
med ÖSJ. Det var i ett skede då en integrering 
föreföll att ligga helt i linje med ÖSJs expansionssträvanden. 
Det snabba förloppet på järnvägsfronten 
ville dock annorlunda. Montans 
framträdande placering på interimstyrelselistan 
ledde troligen till motsatt effekt, än den man 
förmodligen väntat sig. 

Tillkomsten av ÖSJ kan anses ha skapat förutsättningen 
för att låta startsignalen gå för 
Brösarp-Simrishamn-Borrby-projektet. Som vi 
sett utgjorde också ett samarbete med ÖSJ ofta ett 
villkor för kommunala aktieteckningar. När den 
svåra konfliktsituationen på järnvägens område 
seglade upp i Kristianstad just vid den för BSBJ 
så känsliga tidpunkten, brast underlaget för ett 
förverkligande av banan. Att man i Simrishamn 
höll fast vid sin målsättning så länge som i alla 
fall till slutet av juli månad och förmodligen ännu 
lite längre, kan troligen förklaras med, att man 
inte insåg hur djupgående järn vägskonflikten var 
i Kristianstad. När det slutligen stod klart, att ÖSJ 
inte ville eller kunde intressera sig, var loppet 
kört för BSBJ-iden. 

Det kortvariga men intensiva engagemanget 
från i första hand näringslivets toppfigurer i 
Simrishamn hade varit förgäves. Dessa fick finna 
sig i att storebror Ystad fullföljde järnvä~sp~ojekten 
inom Alba härad och tärde på S1mnshamns 
handelsomland. Centralortshierarkin satte 
sin prägel på den slutliga lösningen. 

Sammanfattning 

Sydöstra Skåne berördes under 1890_-talet_ av ett 
antal jämvägsprojekt med anknytning till det 
järnvägsnät, som redan fanns genom linjerna 
Ystad-Tomelilla-Eslöv och Simrishamn-Tomelilla 
samt banorna söder om Kristianstad. Förutom 
att de järn vägslösa bygderna hade behov av 
tidsenliga kommunikationer, var det i främsta 
rummet Ystad, Malmö och Kristianstad, som 
sökte befästa och vidga sina handelsomland på 
konkurrenternas bekostnad. Malmö bestämde sig 
för förbindelsen till Tomelilla. Simrishamn kom 
därigenom i direkt kontakt med skånemetropolen. 
Ystad satsade på linjen från Köpingebro till 
Gärsnäs. Ystad och Malmö gjorde sig beredda att 
ta steget in i området norr om järnvägen Simrishamn-
Tomelilla-Eslöv. Det är då Simrishamns 
handelsomland inom Alba härad hamnar i farozonen. 

Även om flera projekt under årens lopp innebar 



vissa risker för Simrishamns ekonomiska liv, 
vidtog man från stadens sida inga konstruktiva 
motåtgärder. Det kan förefalla som man ansett, 
att faran inte var alltför överhängande för att 
projekten skulle realiseras. Antagligen var dock 
det tyngst vägande skälet, att man i Simrishamn 
inte hade ekonomiska möjligheter att finansiera 
ett eget järnvägsförslag. 

I början av 1898 skärptes situationen genom att 
Ystad mera målmedvetet tog sig an järnvägsfrågan 
inom Albo härad. Staden och Ystad-Eslövs 
järnvägsaktiebolag satsade då stort på två linjer, 
Tomelilla-S:t Olof-Brösarp och Gärsnäs-S:t 
Olof. "Gärdskans" fortsättning från Degeberga 
till Brösarp såg också ut att snart kunna byggas. 
Idestadiet tycktes vara på väg att övergå i aktionsstadiet. 
Om de aktuella järnvägsplanerna 
fullföljdes, skulle Simrishamn få svårt att hävda 
sinali vsviktiga han delsintressen inom Albo härad. 
I detta trängda läge gick Simrishamns främsta 
näringsidkare och därmed mest inflytelserika 
makthavare till aktion med ledarna för Ehrnbergs 
läderfabrik i spetsen. De lanserade järnvägsprojektet 
Brösarp-Simrishamn-Borrby (BSBJ). 

Banan skulle sätta Simrishamn i direkt förbindelse 
med Kristianstad och genom sin östliga sträckning 
från Brösarp över Södra Mellby och Rörum 
till Vemmerlöv och vidare över Karlaby mot 
Simrishamn förta effekterna av de planer, som 
smiddes i Ystad. 

En förklaring till att man vid den tidpunkten 
kunde ge sig i kast med ett så krävande projekt är, 
att jordbruks banorna inom Kristian~tadsområdet 
just gått samman ti~_l ett bolag, Ostr~ S~ånes 
järnvägsaktiebolag (OSJ). I dess plane~_mg1ck att 
genom förvärv eller nybyggnad vidga OSJ-nätet. 
Man har från Simrishamns sida uppfattat det som 
att ÖSJ var intresserat av att på ett eller annat sätt 
integrera BSBJ i sitt nät. Förmodligen har B~~Jprojektörerna 
på ett tidigt stadium fått positiva 
signaler från ÖSJ. Men förutsättningen var naturligtvis 
att förutom Simrishamns stad även landsbygdskommunerna 
inom det tilltänkta trafikområdet 
bidrog med tillräckligt aktiekapital. Man 
förväntade sig också att Kristianstads stad skulle 
ge ett rejält stöd och tillät sig föreslå, att också 
Ystads stad skulle teckna aktier i företaget. 

Projektet dyker upp i ortspressen första gången 
den 10 maj. Aktiviteten från initiativtagarnas 
sida var sedan stor under maj och juni. Den 9 juni 
utsågs en interimstyrelse på 73 personer. Till den 
var man angelägen att knyta särskilt inflytelserika 
män i de kommuner, som järnvägen direkt 



eller indirekt skulle komma att beröra. Genom att 
områdets övriga järn vägsförslag bearbetats längre 
eller kortare tid, var de för interimstyrelsen 
aktuella personerna i stor utsträckning redan 
engagerade i andra projekt. Många -förmodligen 
flertalet -av interimstyrelsens medlemmar 
var därför inställa på andra lösningar än BSBJ. 
Enligt det genomgångna materialet har styrelsens 
representanter endast i vissa kommuner 
helhjärtat verkat i initiativtagarnas anda, medan 
de i andra motarbetat iden. Interimstyrelsen var 
mer eller mindre förutbestämd att mera bromsa 
än driva på. 

På samma sätt var kommunerna i stor utsträckning 
redan bundna vid andra lösningar, genom 
att de tidigare tecknat aktier i olika linjer. Dessutom 
var det vanligt att kommunerna liksom interimstyrelsens 
ledamöter hade ett primärt intresse 
av att få bättre förbindelser med i främsta 
rummet Malmö och Ystad, vilket tillgodosågs 
genom de banor, som var planerade att gå till 
Tomelilla och Gärsnäs. Det var då inte motiverat 
att investera i en bana till Simrishamn. Detta 
visade sig, då kommunalstämmorna skulle ta 

ställning till aktieteckning. Det sammanlagt teck

nade beloppet blev inte tillräckligt stort. Några 

kommuner, som inte fått andra järnvägsförslag 

inom sina gränser, var dock villiga att investera 

relativt ansenliga belopp. I söder gällde detta 

Östra Nöbbelöv och Östra Hoby, i norr främst 

Södra Mellby men även Rörum och Östra Vem

merlöv. Södra Mellby och Rörum hade inte lyck

ats få de banor, som Ystad stod bakom, utstakade 

inom sina gränser. För dem var BSBJ särskilt 

attraktiv. 

Trots att de kommunala teckningarna var otillräckliga, 
hyste projektörerna en tro på att, genom 
att dra banan östligare, längs kusten norr om 
Simrishamn, kunna locka vissa kommuner att 
höja aktieteckningarna. Samtidigt övergav man 



tanken på att realisera även den södra sträckan 
från Simrishamn till Borrby. 

Städerna Kristianstad och Ystad tecknade inga 
aktier. I synnerhet Kristianstads inställning bör 
ha varit av väsentlig betydelse för finansieringen. 

De motiv, som inom landskommunerna framfördes 
för att avslå eller pruta på aktieteckningar, 
kan sammanfattas i några punkter: 

• Kommunen hade redan järnväg och station 
inom sina gränser. 
• Järnvägen skulle inte passera genom kommunen 
eller blott tangera den. 
• Krav på linjsträckning och stationens placering 
hade inte uppfyllts. 
• Man önskade bra förbindelser med Ystad och 
Malmö. Andra projekt var i det avseendet förmånligare. 
• Den kommunala ekonomin var redan alltför 
ansträngd, till exempel på grund av utgifter för 
skolan eller kyrkan. 
• Tidigare aktieteckningar i järnvägsprojekt lade 
hinder i vägen. 
• Man hade dittills klarat sig utan järnväg och 
kunde göra det även i fortsättningen. Då undvek 
man att utsätta sig för ekonomiska och fysiska 
risker. 
• Man var inte försäkrad om samarbete med 
Östra Skånes järnvägsaktiebolag.1 

Det måste ha tett sig svårt att driva BSBJprojektet 
vidare efter motgångarna på kommunalstämmorna 
vid månadsskiftet juni-juli. Med 
300 000 kronor från Simrishamn som grundplåt, 
påspädda med eventuellt ökade bidrag från vissa 
kommuner norr om Simrishamn och möjligen 
förhoppningar om andra, till exempel privata 
teckningar, gav man dock inte upp tanken på att 
genomföra den mest angelägna sträckan, Brösarp-
Simrishamn. Det förutatte emellertid ÖSJ:s 
medverkan. Att samarbetsplanerna med ÖSJ 
skulle gå omintet, hade man i Simrishamn tydligen 
inte klart för sig i slutet av juli. I annat fall 
hade det varit meningslöst att då åter stöta på om 
besked. Slutligen förstod man, att det inte fanns 
någon hjälp att vänta från Östra Skånes järn vägsbolag. 
Därmed var BSBJ-projektet orealiserbart. 

Orsken till att varken Kristianstads stad eller 
ÖSJ tillmötesgick begäran om stöd och samarbete 
bottnade i ett helt nytt konkurrensförhållande 
på järnvägens område inom Kristianstadsregionen. 
I februari 1898 fördes det fram planer på en 
järnväg från Sölvesborg över Åhus till Trelleborg. 
Den var tänkt att bli en genomgående 



förbindelse från östra Småland och Blekinge till 
kontinenten. Den 1 april söktes koncession för 
järnvägen. Fullmäktige i Kristianstad skrämdes 
av risken att hamna på sidan om en i framtiden 
viktig trafikled. I samarbete med fullmäktige i 
Trelleborg gick de med kraft in för att skapa en 
järnväg mellan Trelleborg och Kristianstad, också 
med syftet att fånga in kontinentaltrafiken men 
leda den över Kristianstad. 

Om dessa planer sattes i verket, skulle det 
emellertid medföra allvarligt avbräck för ÖSJ, 
som skulle förlora stora delar av både sin lokala 
trafik och den genomgående trafiken från Kristianstad 
till Malmö över Eslöv. Den konflikt mellan 
Kristianstads stad och ÖSJ, som blev följden, 
förstärktes ytterligare genom att fullmäktige i 
Kristianstad avvisade en begäran om aktieteckning 
i ÖSJ. Situationen ledde till att bolaget sökte 
ett närmande till Ystad och dess järn vägsplaner 
inom Albo härad. 

Att både ÖSJ och Kristianstads stad i detta läge 
skull ställa upp för BSBJ var knappast tänkbart. 
ÖSJs relationer till Ystad motverkade dessutom 
ett samarbete med intressenterna i Simrishamn. 
Såväl Östra Skånes järnvägar som Kristianstads 
stad behövde för övrigt sätta in sina ekonomiska 
resurser på annat håll än i den perifera BrösarpSimrishamn-
Borrbyjärnvägen. Därmed var 
Simrishamns kamp mot Ystad dömd att misslyckas. 
En viktig, kanske den avgörande orsaken 
till detta, var således de kontinentalbaneplaner 
som aktualiserades år 1898 och som starkt påverkade 
även andra jordbruksbaneprojekt i landskapet.
2 

Om BSBJ-iden fullföljts, hade det för Kristianstad 
betytt en stärkt position i kampen med Ystad 

om handeln inom nordöstra Albo härad. För ÖSJ 
hade det inneburit ett vidgat trafikområde, vilket 
bolaget eftersträvade. Man kan spekulera över 
vad som hade hänt, om de storstilade järnvägsideerna, 
med en räckvidd långt utöver Skånes 
gränser, inte dykt upp vid den för Simrishamn så 
kritiska tidpunkten. Det är mycket möjligt att 
både ÖSJ och Kristianstads stad då varit villiga 
att engagera sig i BSBJ-projektet. Detta kunde i 
sin tur ha dragit med sig ytterligare aktieteckningar 
från kommuner och eventuellt även från 
andra håll. Simrishamns järnvägsplaner behöver 
därför inte -även om det fanns flera käppar i 
hjulet -uppfattas som ett orealistiskt, svagt 
underbyggt försök att i ett trängt läge hävda 
stadens ekonomiska ställning i sydöstra Skåne. 



Noter 

Alba -ett härad som saknade järnväg 

1. YA 1885-04-29, -08-22, 1891-11-10, -11-12, 
1893-05-10, 1894-10-18, 1896-10-26, 1898-06-25, 
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09, -07-30, YA 1891-12-17. 

4. CB 1891-02-10,-04-14, YP 1891-05-19, YA 189112-
05, 1892-07-23. 
5. YP 1891-04-09, -05-19, YA 1891-11-14, 189201-
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1895-01-24, 1896-10-31, -11-21, 1897-09-01. 

7. YA 1895-12-07, -12-14. 

8. CB 1897-12-18. 
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2. YP 1890-02-11 , -02-15, -03-04, -12-23, CB 189103-
14, -03-19. 

3. YP 1891-04-09, CB 1891-04-14. 

4. CB 1893-02-08. 

5. CB 1895-08-03, YA 1895-01-24, -08-03, 189601-
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6. YA 1896-10-26, -11-09, YP 1896-11-20. 
7. YP 1891-12-19, 1892-01-12, 1895-05-03, YA 
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-02-09,-07-16,-08-09, 1893-05-10, 1894-10-18, 189512-
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05, -04-06, -04-07, -06-18, -08-30, yp 1896-1109, 
-11-20, -12-18, CB 1897-03-24. 

10. Ystads stadsfullmäktiges protokoll 1897-08-27 
och 1897-11-11. YA 1897-08-28, -11-12. 
11. Magistratens i Simrishamn femårsberättelser 
1896-1900. 
12. CB 1897-08-04. I Magistratens i Simrishamn 
femårsberättelse för 1896-1900 påpekas den stora 
betydelse den direktajärn vägsförbindelsen till Malmö 
hade för fiskerinäringen. 
13. YA 1897-08-21,-09-01, YP 1898-06-06,CB 189805-
18. 
14. CB 1897-08-04, YA 1897-11-30, KB 1897-1027, 
1898-06-09. 

15. Magistratens i Simrishamn femårsberättelser 
1871-1875 och 1896-1900. 
16. Gidlund, s 218 och 233. 

Simrishamn tar upp kampen 

l. CB 1897-08-04, YP 1897-08-28, YA 1897-0830, 
-11-12. 

2. KB 1898-01-29. 

3. YA 1898-02-28, -03-09, -03-19. 

4. KB 1898-03-28, -04-19, -05-06, -06-10. 



5. YP 1898-05-20, -06-06, CB 1898-05-18, -06-11. 

6. YA 1898-05-16, CB 1898-07-06. 

7. CB 1898-05-18. 

Brösarp-Simrishamn-Borrbyprojektets sträckning 

1. YP 1898-05-12, CB 1898-05-18. 

2. KS Brösarp 1892-01-18, 1897-12-07 och 189803-
13. Jämför även prot 1899-03-07 och CB 1899-0110. 

3. Hammarlund, s 124. YA 1898-07-18. 
4. YA 1898-05-16, YP 1898-05-20, CB 1898-06

08. 
5. YP 1898-05-20, -06-06, CB 1898-06-08. 

Febril aktivitet under juni månad 
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2. YP 1898-06-10, -06-11, CB 1898-06-11, KB 1898

06-27. 
3. YP 1898-06-14, CB 1898-06-15, -16-18. 
4. YP 1898-06-11 -06-21 , KB 1898-06-16. 
5. CB 1898-06-11. 

I nterimstyrelsens roll 

1. Förteckning över ledamöterna i interimstyrelsen 
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2. Fyrktalslängder finns bevarade från fem av de 
aktuella kommunerna: Brösarp, Ravlunda, Vitaby, 
Rörum och Östra Hoby. 
3. Som underlag för sammanställningen över ledamöternas 
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1898-06-11 och YP 1898-06-14, utnyttjats kommunalstämmoprotokoll, 
fyrktalslängder och tidningsartiklar. 

4. CB 1898-06-11, -06-29, -07-02, YP 1898-06-10, 
-06-11, -07-01, YA 1898-06-10, -06-11, -07-01, -0702. 

5. CB 1898-06-08, -07-02, 1899-03-23, YP 189807-
01 , 1899-03-22. 



6. YA 1898-06-11, 1899-02-28, YP 1898-06-11. 
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i Ravlunda ingick i styrelsen för järnvägsaktiebolaget 
Y stad-Brösarp (Tomelilla-S:t Olof-Brösarp ). 
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Gärsnäs-S:t Olofs järnvägsaktiebolag, i vilket patron 
E Hallengren i Delperöd, Rörum, blev revisorssuppleant. 
Till styrelseledamot i Gärsnäs-S:t Olofs järnvägsaktiebolag 
utsågs häradshövding R Bennet, 
Hammenhög. 

7. YA 1897-04-02, -04-05,-04-06, -06-19, -06-26,08-
23, -09-10, -10-27, -12-11, 1898-06-03, -07-18, 11-
23, CB 1898-06-11. Fyrktalslängderna för Brösarp 
och Ravlunda år 1898. Uppgifterna om AF Montan 
finns i Nilsson, Gust., s 142, Nilsson, Nils G, s 113 och 
Carl berg, s 49. 

8. Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, del IV, 
s 621ff, 633. yp 1891-12-19, 1892-01-12, 1895-0731, 
YA 1891-12-17, 1896-10-26 (Balder). KS Brösarp 
1897-12-07. 

9. CB 1895-05-29, -06-09, YT 1885-06-11, -08-06, 
-08-22. Greve Tom Piper skall ha varit villig att teckna 
aktier i Degeberga-Lövestad för 60 000 kronor kontant 
och dessutom för den jord, som järnvägen kunde 
behöva över Kristinehovs ägor. 
10. YA 1896-10-26, 1898-11-23. 

Kommunernas engagemang i andra projekt 
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11. 
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980 ja-röster från 18 röstande; 24 dec 1895, 3950 nejröster 
från 96 röstande mot 1544 ja-röster från 37 
röstande. 

6. Y A 1896-01-31. 

7. KS Södra Mellby 1896-09-07, -12-19, 1897-1218. 

8. Y A 1897-10-29, CB 1897-12-18 samt i föregående 
not anförda stämmoprotokoll från S Mellby. 



9. KSRörum 1887-02-28,-04-27, 1892-01-25, 189712-
10. YA 1896-01-24. 
10. KS Rörum 1898-12-10, 1899-02-21. YA 189902-
24. 

11. KS Östra Tommarp 1897-02-06, Jerrestad 189702-
20, Simris 1897-02-15. Stämmoprotokoll från den 
aktuella tiden saknas för Östra Vemmerlöv, Gladsax, 
Östra Nöbbelöv och Borrby. 
12. KS Hörup 1897-01-23, Löderup 1897-02-12, 
Valleberga 1897-02-15. Kongl Maj:ts Befallninshafvandes 
femårs berättelse 1891-189 5, Kris tian stads län, 
s 35. 
13. YA 1897-10-28. 

Finansieringen av BSBJ-projektet 

1. CB 1898-05-18, -06-08, -06-11, YP 1898-05-20, 
-06-06, -06-14, YA 1898-05-16, KB 1898-06-27. 

2. CB 1898-06-11, KB 1898-06-16. 

3. CB 1898-06-18. 

4. KB 1898-06-23. 

5. SF Ystad 1898 § 71. Y A 1898-06-25. 
6. Y A 1898-05-16, CB 1898-05-18, YP 1898-06
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7. yp 1898-06-27, -06-30, -07-01. 

Kommunerna tar ställning 
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3. CB 1898-07-02, -07-06, Y A 1898-07-02. 

4. KS Vitaby 1898-06-30. 

Värderingar och argument inom 
landsbygdskommunerna 

1. Den följande översikten bygger på tidningsreferat 
och protokoll från blott en del av kommunalstämmorna. 
Flera stämmor har endast fått korta omnämnanden 
i pressen. Protokollen ger bara i undantagsfall inblick 
i debatten. 
2. KS Järrestad 1898-06-27, Hörup 1898-07-02. YP 
1898-07-01 (Borrby). 
3. CB 1898-07-02 (Ö Tommarp). KS Vallby 18807-
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4. KS Ravlunda 1898-06-28. CB 1898-07-02 (Vita



by), Y A 1898-07-01 (Ö Tommarp). 
5. yp 1898-07-01. 
6. CB 1898-06-29. 

7. KS Rörum 1898-06-28. CB 1898-07-02. 
8. YP 1898-07-01, CB 1898-07-02. I samband med 
att Malmö-Tomelilla järnvägsaktiebolag den 1 juni 
1896 övertog järnvägen Simrishamn-Tomelilla, fick 
ägarna i denna som likvid nöja sig med aktier i MöToJ 
till halva det förut tecknade beloppet. Kongl Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberättelse, 1891-1895, 
Kristianstads län, s 35. 
9. KS S Mellby 1898-06-29, Rörum 1898-06-28, Ö 
Hoby 1898-06-30, Vallby 1898-07-02, Bolshög 189806-
28. YP 1898-06-28, -07-02, CB 1898-07-02. 
10. SF Simrishamn 1898-07-02, KS S Mellby 189806-
29. CB 1898-05-18, -07-02. 
11. CB 1898-07-02. KS Vitaby 1898-06-30. 
12. KS S Mellby 1898-06-29. 

Projektet begränsas till sträckanBrösarp-Simrishamn 

1. SF Simrishamn 1898 § 59. 

Nej från Kristianstad och ÖSJ 

1. CB 1898-05-18,-06-11,-06-15, YA 1898-06-10, 
yp 1898-06-10, -06-14, -07-21. 

2. KB 1898-06-16. Hammarlund, s 124. 
3. KB 1898-06-16, YA 1898-10-03. 
4. CD 1777/1897. YP 1897-10-25. 

5. Svenska Jämvägsföreningen 1876-1926, del IV, 
s 602f. KB 1897-11-03, 1898-01-24, -02-18, Y A 1897r 
12-13, TT 1898-01-28, YP 1898-02-12, -02-16, -0222. 

6. KB 1898-03-17, -03-23, TT 1898-03-18, -03-21. 

7. Svenska Jämvägsföreningen 1876-1926, del IV, 

s 632f. Hammarlund, s 121. KB 1898-03-28, -06-16. 
8. KB 1898-03-21. 

9. CD 1777/1897. KB 1898-04-05, -05-04, -05-06, 05-
12. 
10. CD 594/1898. 

11. CD 1441/1898, Utdrag ur protokoll hållet inför 
Konungens Befallningshafvande i Christianstads län 
vid särskilt sammanträde å tingsstället i Degeberga 
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12. CD 610/1898. KB 1898-05-27, YP 1898-11-19. 



13. CD 1714/1898, Utdrag ur protokoll hållet inför 
länsstyrelsen i Christianstads län vid särskilt sammanträde 
i Christianstad den 31 augusti 1898. 
14. KB 1898-06-28. 
15. CD 1714/1898. KB 1898-06-28. 

Sammanfattning 

1. Jämför Svallhammar 1986, s 51 ff, och 1988, s 
81ff. Landsbygdskommunemas argument mot kommunala 
aktieteckningar i BSBJ överensstämmer iflera 
punkter med det resultat, som Stig Svallhammar 
kommit fram till beträffande jordbrukssocknarna i 
norra Kalmar län under 1870-talet. Mönstret känns 
även igen från Genarp-Y stadsprojektet kring sekelskriftet. 
Se Alvfors, s 126ff. 
2. Jämför Alvfors, s 143f och 149. 

Källor och litteratur 

Riksarkivet, Stockholm: 

Civildepartementets samlingar (CD regnr/år), 
koncessionshandlingar. 
Landsarkivet i Lund: 

Magistratens i Simrishamn femårsberättelser, 
1871-1875 och 1896-1900. 
Simrishamns kommunarkiv: 

Stadsfullmäktiges i Simrishamn protokoll (SF 
Simrishamn); 

Kommunalstämmoprotokoll (KS) från Bolshög, 
Järrestad, Rav lunda, Rörum, Södra Mellby, 
Vallby, Vitaby, Östra Hoby och Östra Tommarp; 

Fyrktalslängder från Ravlunda, Rörum, Vitaby 
och Östra Hoby. 
Tomelilla kommunarkiv: 

Kommunalstämmoprotokoll (KS) och fyrktalslängder 
från Brösarp. 
Ystads kommunarkiv: 

Stadsfullmäktiges i Ystad protokoll med bi

hang (SF Ystad) 

Kommunalstämmoprotokoll (KS) från Glemminge, 
Hörup, Löderup, Valleberga och Stora 
Köpinge. 

Dagstidningar: 



Cimbrishamnsbladet (CB), Dagbladet YstadsPosten 
(YP), Nyaste Kristianstadsbladet (KB), 
Trelleborgs-Tidningen (TT), Ystads Allehanda 
(Y A) och Ystads Tidning (YT). 

Kongl Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 
1881-1885 och 1891-1895. Bidrag 
till Sveriges Officiella Statistik. 

Alvfors, K-G, "Genarp-Ystad. Ett järnvägsprojekt 
som stannade på embryonalstadiet". 

Ystads Fornminnesförenings skrift XXX. 

Ystad 1985. 

Carlberg, G, "Vallonättlingen som var 
kronolänsman i Albo 1849-1897". Säasä 
1984. 

Gidlund, E, "Simrishamns hamn". I Helge 
Nelson (red), Simrishamn med omland. Lund 
1949. 

Hammarlund, K 0, Järnvägarna kring 
Kristianstad. Kristianstad 1944. 
Nilsson, G, "Länsman Montan. En skildring 
från Albo härad". Byahornet 1953: 5-6. 
Nilsson, N G, "Axel Fredrk Montan. Den 

legendariske och originelle kronolänsmannen 
i Albo". Tomelilla hembygdskrets årsbok 
1972-1973. 

Svallhammar, S, "När järnvägen kom till byn kampen 
om ett nytt transportmedel i 1800talets 
glesbygd". Bebyggelsehistorisk tidskrift 
nr 12 (1986). 

Svallhammar, S, "Järnvägsbyggande och 
samhällsomvandling i norra Kalmar län. Del 

1: Den första järnvägsbyggnadsepoken 
1850-1879". Kulturgeografiskt seminarium 
2/88. Kulturgeografiska institutionen 

Stockholms universitet. 

Svenska lärnvägsföreningen 1876-1926. 
Minnesskrift. Del IV. Stockholm 1926. 

Förkortningar 

BSBJ Brösarp-Simrishamn-Borrby 

järnvägsprojekt 
CD Civildepartementets handlingar 



KS Kommunalstämmoprotokoll 
MSJ Malmö-Simrishamns järnväg 
MöToJ Malmö-Tomelilla järnväg 
SF Stadsfullmäktiges protokoll 
YEJ Ystad-Eslövs järnväg 
YGJ Y stad-Gärsnäs järnväg 
ÖSJ Östra Skånes järnvägar 

CB, KB, TT, Y A, YP och YT: se dagstidningar 
i källförteckningen 

Celeber fältkista 

Att hantera resgods är en konst. Vi har alla hört 
om flygbagaget som gör långresor på egen hand. 
Detta är inget nytt. Följande skrivelse lär på 
1920-talet ha ankommit till Kungl Järnvägsstyrelsen. 
Meyerhöffers inlaga ansågs av Järnvägsstyrelsen 
innebära smädligt skrivsätt mot 
statlig myndighet och saken anmäldes för laga 
näpst till hans regementschef. 

Regementschefen, överste Gabriel Hedengren, 
kunde i sinom tid meddela att syndaren bestraffats 
-genom åläggandet att uppläsa sitt opus vid 
"lilla julafton" på officersmässen. 

Den brännbara skrivelsen hade följande innehåll. 

"Till Kungl Järnvägsstyrelsen 
Härmed har jag äran meddela, att jag den 2 nov 
kl I 022 em företog en resa från Östersund till 
Umeå, och inlämnade jag å res godsexpeditionen 
härstädes en fältkista för polletering. Kvitto härå 
med nummer 952 erhöll jag även. Huruvida 
fältkistan också blev åsatt nummer glömde jag 
tyvärr dock att kontrollera. 

Intet ont anande anträdde jag min resa och allt 
gick också lyckligt och väl, till dess att jag anlände 
till Umeå. Men ville olyckan, att SJ personal, 
tydligen ej haft samma uppfattning om staden 
Umeås geografiska läge som undertecknad, 
ty när jag i Umeå lät uppvisa mitt kvitto för att 
avhämtafältkistan, fick jag ungefär följande svar: 
'Den står kanske kvar i Östersund, eller också är 
den kanske på väg till Stockholm eller Boden 
eller för övrigt var fan som helst utom här.' 

Resan hade jag företagit för att såsom marskalk 
närvara vid ett bröllop en timme efter tågets 
ankomst till Umeå. Nu var emellertid alla paradsaker, 
skor, uniform m m inpackade i fältkistan, 
så vid vigselakten kunde jag naturligtvis ej närvara. 
På grund härav greps jag ett ögonblick av 



helig vrede, men jag lugnade mig snart och insåg, 
att det hela var en bagatell, när jag erinrade mig 
den berömda skildringen av en stor begravning i 
Härnösand, dit många gäster samlats men då 
järnvägspersonalen ansåg det lämpligt att skicka 
liket till Karungi, och i skrivanpe stund ångrar jag 
djupt, att jag någonsin kunnat hysa illvilliga 
känslor mot en så underbar institution som SJ. 

Emellertid lyckades jag få låna uniform med 
tillbehör av några välvilliga kamrater, som försiktigtvis 
tagit fältkistan i kupen, obekymrade 
om det raseri, som alltid griper varje konduktör, 
när han får se en fältkista i en kupe. Visserligen 
är det ju ej angenämt, att då man i och för bröllopet 
nyekiperat sig för ungefär 100 kr behöva 
låna all utrustning, tom kläder som ej passa ordentligt, 
men allt får lov att gå. 

Som officer är jag naturligtvis en fåfäng man, 
och hade jag tänkt vid bröllopet göra ett gott 
intryck bl a medelst min nya utrustning. Men 
resultatet blev naturligtvis ett helt annat. Jag blev 
tvungen att infinna mig till bröllopsmiddagen 
och brudparet log vänligt överseende vid min 
något sena ankomst till middagen. Ja, inte ens 
min tärna, ehuru en ovanligt älskvärd dam, kunde 
dölja ett medlidsamt småleende vid åsynen av 
mina hoplånade kläder. Och allt detta skulle 
drabba mig, arme man, för några järn vägsmäns 
bristande geografiska kunskaper. 

Nu påstås det emellertid, att jag äger rättighet 
att av Kungl Järnvägsstyrelsen begära penningersättning 
för mitt missöde. Intet kan dock vara 
mig mer främmande än något dylikt. Jag är fullkomligt 
nöjd, om jag utan särskilda kostnader 
kan få igen min fältkista med orört innehåll. Och 
jag förstår mycket väl, att om SJ skulle bliva 
ersättningsskyldig för dylika alldagliga miss

öden, detta skulle avsevärt bidraga att minska SJ 
inkomster, ja, kanske åstadkomma, att SJ bleve 
ett för landet ekonomiskt synnerligen förlustbringande 
företag. Dessutom kan SJ anses hava 
en fordran på mig, ty härom vintern, då jag på 
liknande sätt förlorat ett par björkskidor, ersatte 
SJ mig med ett dubbelt så dyrt par av hickory. 
Visserligen måste jag återställa detta par till dess 
rätte ägare, men den goda viljan fanns ju hos SJ. 
Och den prestige jag nu förlorat kan tyvärr ej 
ersättas med pengar. 

Men som jag är en fattig man, nödgas jag likväl 
anhålla, att Kungl Järn vägsstyrelsen ville av nåd 



vidtaga åtgärder för tillrättaskaffandet av min 
fältkista. För den skull lämnar jag här nedan en 
beskrivning över fältkistans yttre. Den präglas av 
ett gammalt grått och hederligt utseende, men på 
grund av omild behandling vid åtskilliga järnvägsresor 
har dess yttre dock blivit något skamfilat. 
Som jag vid läsning av Sherlock Holmes 
och annan detektivlitteratur funnit att även de 
minsta upplysningar kunna vara av vikt vid undersökningen, 
ber jag få meddela, att å fältkistans 
lock var fästat ett liknande visitkort, som detta 
här bifogade, och att den runda ringen å detta 
markerar häfstiftets plats å det andra kortet. 

Då jag i somras företog en resa mellan Boden 
och Luleå, bortkom min velociped på ett för 
lekmannen oförklarligt sätt. De efterforskningar 
järnvägen då företog, kröntes med framgång till 
stor del tack vare den av mig lämnade upplysningen, 
att cykelns 'nom de guerre' var Napoleon. 
Därför ber jag nu få framhålla, att min fältkista 
lystrar till namnet Alexander. 

Till slut vill jag endast påpeka, att alla de föregående 
gångerna jag varit utsatt för dylika missöden 
allt ordnat sig efter en tids väntan. Men 
denna gång har man hänvisat mig från Umeå till 
Östersund och tvärtom, varför tjänstevägen synes 
mig något oklar, och har jag för den skull 
vågat tillskriva Järnvägsstyrelsen direkt. Nu förstår 
jag mycket väl, att denna höga institution ej 
kan ha något som helst intresse för sådana bagateller 
som bortkommet resgods, men töres jag 
dock på ovan angivna grund uttala en begäran till 
vederbörande myndighet att vidtaga åtgärder för 
det snara återskaffandet av min fältkista Alexander. 

Statens Järnvägars djupa beundrare 

AlfMeyerhöffer 

Löjtnant" 

Packlåda (mindre) m/1915 för officer och underofficer. Foto Armemuseum. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar under 

1891? 

Malm banan 

I februari 1891 lyckades K A Wallenberg för 
svenska statens räkning lösa in obligationerna 



som J Wilkinson låtit Northern of Europe Railway 
ge ut. Staten betalade 8,75 miljoner kr eller 
ungefär börsvärdet för obligationer som bolaget 
lovat lösa in för 27, men som Wilkinson hade sålt 
för omkring 18,75 miljoner. Banbygget hade då 
kostat bolaget 23 miljoner, men banan var långt 
ifrån klar. Då inga andra alternativ syntes möjliga 
fick man acceptera att aktierna var helt värdelösa 
och att även obligationsinnehavama förlorade 
större delen av vad de satsat. 

I köpet ingick dock inte de aderton stora åttakopplade 
malmtågsloken, som fortfarande tillhörde 
tillverkaren Sharp Stewart & Co eftersom 
bolaget inte hade betalt dem. Det var ordentligt 
angivet med små mässingsskyltar på loken, men 
ändå hann kronofogden ta två av dem i mät. De 
övriga skickades tillbaka till England, och såldes 
därifrån till Badiska statsbanan, tio stycken, och 
Pfalziska statsbanan, sex stycken. Två lok som 
aldrig hunnit säljas till Sverige hade 1889 sålts 
till Barry Railway i Wales, och när kronofogden 
till sist släppte sina två lok hösten 1895 gick även 
dessa till Barry Ry. 

Av de 375 malmvagnarna följde bara 75 med 
vid övertagandet av banan, och de övriga, kring 
vilka en grupp av obligationsinnehavare bildat 
ett särskilt vagnbolag, North Central Wagon Co, 
kunde hyras och övertogs först något år senare. 
Grusvagnarna var dels moderna vagnar med 
järnunderrede, som togs in i SJ trafikvagnspark, 
dels enklare vagnar med träunderrede och fjädrande 
buffertar i ena änden samt träklotsar, s k 
dödbuffertar, i andra änden, som togs in i SJ 
byggnadsavdelnings vagnpark, dels också en del 
begagnade vagnar från England i dåligt skick 
som såldes eller skrotades. Tjugo parvis kortkopplade 
timmervagnar för rälstransport gick in 
i SJ trafikvagnspark och användes därefter för 
timmertransporter i södra Sverige, bl a vid Sommen. 

De treaxliga bromsfinkorna fick barlasten och 
mittaxeln borttagna, och användes sedan på malmbanan. 

Det sista tåget i bolagets regi gick den 2 augusti 
1891, och därefter började SJ en ordentlig upprustning 
av banan norr om Boden. 

Norra Stambanan 

Bygget av Norra Stambanan fortsattes från Mellansel 
förbi Nyåker till Vännäs. Bron över Gide 
älv vid B jörna hade byggts redan 1890, men bron 
över Öre älv vid Nyåker, i fyra spann om 18 + 48 



+ 52 + 52 m, byggdes under året. Den står ännu 
kvar som landsvägsbro, intill den nya bro som 
behövdes när axeltrycket skulle höjas på 1920talet. 
Vid detta brobygge anställdes bl a bröderna 
Jakob och Janne Sundström från närbelägna 
Nordmaling, som sedan kom att ägna hela sitt liv 
åt SJ, slutligen som förste verkmästare vid broavdelningen 
respektive överbanmästare i Ängelholm. 

SJ rullande materiel 

Sedan Dalslandsbanan och västkustbanorna infört 
boggisovvagnar år 1887-88 med gott resultat 
bestämde sig även SJ för detta och ändrade 
alla sina tolv tvåaxliga sovvagnar till sittvagnar, 
och satte i stället in sexton nytillverkade boggivagnar, 
nr 1000-1004 litt Ao, nr 1005-1007 litt 
ABo och nr 1008-1015 litt Bo. Ursprungligen 
hade Ao sex enbädds halvkupeer och tre två

Gällivarebanan hade 100 g rusvagnar med" dödbuff ertar" och träunderrede, varav 89 övertogs av SJ 
byggnadsavdelning. Sveriges lärnvägsmuseum. 

Vid provningen av den nybyggda bron över Öre älv i Nyåker belastades den med fyra av byggnadsavdelningens 
lok litt Ä, senare Qä, och två lok litt P. Sveriges Järnvägsmuseum. 

bädds helkupeer, ABo sex enbädds halvkupeer 
och tre fyrbädds helkupeer, Bo sju fyrbädds 
helkupeer, men efter några år gjorde man alla 
förstaklasskupeer bäddbara valfritt utan överbädd 
som första klass eller med överbädd som 
andra klass, och satte klassnumret utanpå vagnarna 
på vändbara skyltar. I den första boggivagnsleveransen 
ingick också fem post-och 
resgodsvagnar litt DFo nr 1100-1104. 

Samtidigt byggdes fyra tvåaxliga vagnar ur det 
gamla kungliga tåget från 187 4 ihop till två 
boggivagnar. Gamla nr I och II blev nya nr II, 
sov-och salongs vagn för drottningen, och gamla 
nr III och V blev nya nr 1, sov-och matsalsvagn 
för konungen. Audiensvagnen nr IV blev kvar 
som tvåaxlig, då den ändå inte skulle användas 
under gång. 

Inga nya loktyper tillkom, men SJ anskaffade 
elva lok litt Kd och tre lok litt Db, som alla 
levererades med treaxliga tendrar, vilka omedelbart 
byttes mot tvåaxliga från äldre lok litt Ca 
som behövde de större tendrarna när snälltågen 
blivit tyngre genom boggivagnarna. 

Bergslagen och Dalarna 



Krylbo-Norbergs järnväg, som byggts för att 
frakta malm från Norberg till bl a Hofors bruk, 
hade sedan öppnandet trafikerats med lok och 
personvagnar från SJ och letts av Casimir Petre, 
en av de bröder som tidigare ägt bruksgruppen 
Hofors-Garpenberg-Avesta, även sedan Wallenbergarna 
och Enskilda Banken tagit över bruken 
1879. Han avgick 1890 och ersattes av den nye 
disponenten i Hofors, G Lilliehöök, med tidigare 
erfarenheter från Gävle-Dala järnväg, och en 
modernisering av banan började, varvid man 
köpte två egna lok och två personvagnar. Som en 
tröst fick Casimir Petre det ena loket uppkallat 
efter sig, och det andra fick namnetBjurfors efter 
ett bruk vid banan. 

Mora-Vänerns järnväg fullbordades till Mora 
och den av Gävle-Dala järnväg trafikerade banan 
Falun-Rättvik-Mora till Mora Noret på 
Österdalälvens östra strand, men ännu skulle det 
dröja åtskilliga år innan de två stationerna förenades 
med en bro över älven. När Oskar II befor 
banorna 1892 fick han färdas med ångbåt den 
korta sträckan. Mora-Vänerns järnväg ersatte 
den norra grenen av det stora östvärmländska 
sjöbanesystemet, som sedan 1850-talet hade 
forslat järn och malm med små hästdragna tåg på 
693 mm spårvidd och tågfärjor ända från Liljendal 
och Oforsen ned mot Kristinehamn. Vissa 
smalspårsbitar blev dock kvar internt inom Lesjöfors 
bruk. Tyfors bruk, som hade anslutit sig 
till sjöbanesystemet via Svartälven, Tvärälven 
och den korta sluttande banan vid Stjernfors, 
öppnade nu i stället en hästbana med 802 mm 
spårvidd till den ensligt belägna stationen Neva 

påMVJ. 

Filipstads Norra Bergslags järnväg, i vilken 
ursprungligen även andra bruk än Uddeholmsbolaget 
varit delägare, hade två egna fyrkopplade 
lok som man hade trott skulle vara tillräckliga då 
de lastade tågen hade medlutning från Nordmark 
till Filipstad. Eftersom man tidigt börjat köra de 
flesta tåg utan lokbyte till Hagfors hade de blivit 
för små och varit avställda sedan 1880, men 
sedan smalspåret nått Munkfors bruk togs loken 
Filipstad och Nordmarken åter i bruk och blev 
överförda till Nordmark-Klarälvens järnvägar 
som NKlJ 9 och 10. 

N ora-Karlskogajärnväg bytte Bofors bron från 
trä till järnbalkar av banans typiska underliggande 
parabeltyp. En ny verkstad med lokstall byggdes 
i Nora i stället för den gamla som legat i Kortfors 
mitt emellan banans ändpunkter. 



Köping-Hults järnväg fick anmärkning vid 
besiktningen för att man i Fellingsbro grusgrop 
använt urgammal räls av U-profil. 

Uppsala-Gävle järnväg byggde sin första personboggivagn 
på egen verkstad, och deras bispår 
till Avaströms sågverk slutade underhållas, sedan 
sågens ägare Ockelboverken köpts av Kopparberg-
Hofors Sågverksbolag som hellre fraktade 
timret till den nybyggda sågen i Linghed vid 
Dala-Ockelbo järnväg. 

Västeråsbanan införde boggivagnar som köptes 
från Skabo vagnfabrik i Norge, och Lövstabanan 
måste klä in lossningsviadukten för hushållsavfall 
med trä för att den inte skulle rosta 
sönder. 

Södra Sverige 

Dalslandsbanan byggde samman sina tvåaxliga 
sovvagnar nr 11 och 12 till en boggivagn som 
fick nr 11. 

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg lät 
på Wallberg & Lundviks Mekaniska Verkstad i 
Vänersborg bygga en ångdressin med stående 
panna. Dressinen, som fick många efterföljare 
vid olika banor, finns nu på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Göteborg-Hallands järnväg, som i några år 
hyrt halva Bergslagsbanans lokstall i Göteborg, 
byggde ett eget stall med sex platser och tillsam

Litt ABOl av 1891 års typ, dock 
inte första leveransen. Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Drottning Sofias vagn, sammanbyggdavAtlas 
189lfråndegamla 
vagnarna I och Il. Sveriges Järnvägsmuseum. 

Göteborg B:s användes även av 
GHB, ochfick 1891 restaurang. 

Berg:o rn t.:> · rn , ( 1 

mans med BJ en restaurang på Göteborg B:s ianstad och parkerades i en tillbyggnad vid Åhus 
station. lokstall. Åhusbanan bekostade också tio öppna 



Kristianstad-Åhus järnväg gav upp hoppet om godsvagnar åt Kristianstad-Immelns järnväg som 
att finna lämpligt matarvatten till loken i Åhus, hade ont om kontanter. De var av Immelnbanans 
och köpte en vattentankvagn som fylldes i Krist-märkliga typ, korta som ångspårvägarnas vagnar 

GODS VAGN LITT. I. 
(För bettransport.) 
Egare: Malmö Sockerfabriks Aktieb<,lag, Arlöf. 
CISTERNVAGN 
för 
Christianstad-Åhus Jernväg. 
Åhusbanans vattenvagn och en av de äldsta sockerbetsvagnarna. Ur Ljunggrens katalog. 

Halmstad-Bo/mens järnväg skaffade redan 1892 
boggivagnarförbjälkarochtelegrafstolpar.HBJ 
952 gick ännu 1957 i trafik som SJ 421 033 litt 
Nbt. Foto i Frida/ ors Erik Sundström. 

med 2,7 m hjulbas för grusvagnar litt P och 3,15 
m för timmervagnar, men grovt byggda med 
samma lastförmåga som SJ 1886 års vagntyper. 
Timmervagnarna hade trästolpar men saknade 
väggar. 

Sockerbruken i Skåne hade de senaste åren haft 
svårt att få fatt i tillräckligt med vagnar för den 
korta men intensiva betskörden. Redan 1889 
hade Trelleborgs Sockerbruk köpt tio egna vagnar 
som registrerats som privatvagnar vid Malmö-
Trelleborgs järnväg, och 1890 skaffade Arlöv 
femton vagnar. Till betkampanjen 1891 skaffade 
de flesta sockerbruk vagnar, sammanlagt hundra 
registrerades på olika banor. Eftersom de användes 
så kort del av året blev de kvar i gott skick 
ända till 1950-talet, då de inte längre fick gå i 
vanliga godståg och såldes till olika industrier för 
interntransporter. 

Skåne-Hallands järnväg köpte från Nydqvist 
& Holm de första tenderloken av Mogultyp för 
att dra de tunga snälltågen över Hallandsåsen. 
Loken var mycket Amerikainspirerade, med 
gångborden helt ovanför hjulen, men var egentligen 
en förstorad version av vad N &H hade 
byggt redan 1885 för Norges smalspåriga statsbanor. 
SHJ köpte en lång boggigodsvagn, SHJ 
100 litt KNo, av en typ som i England kallades 
"bogie bolster", alltså med helt golv men grova 
lasttrösklar över boggierna. Den hade trästolpar 
och låga väggar fällbara utåt i sektioner. Den fick 
ett nummer bland resgodsvagnarna, vilket kan 
tyda på att man tänkt sig att använda den med 
avtagbart sommarpersonskrov, men det finns 
ingen bild av den i sådant skick. 

Sedan den smalspåriga Halmstad-Bolmens 



järnväg öppnats beslöt Vislanda-Bolmens järnväg 
att driva trafik i egen regi, och övertog från 
Karlshamn-Vislanda två lok, tre personvagnar 
och fyrtio godsvagnar. Halmstad-Bolmens järnväg 
skaffade sex boggigodsvagnar litt No. 

AV den smalspåriga bana som Societe Decauville 
hade drivit vid världsutställningen i Paris 
1889 hamnade en stor del av materielen i Sverige, 
där den 1891 användes för att bygga banan 
Helsingborg-Råå-Ramlösa, en av de få riktiga 
ångspårvägarna i kontinental mening, som alltså 
till stor del gick i eller längs gatorna och med 
lokal persontrafik som huvudsyfte. Banan byggdes 
med 600 mm spårvidd och spåren monterade 
som 5 m längder på plåtsyllar. Resten av utställningsbanan 
gick till den franska badorten Royan 
nära Bordeaux. 

Kosta-Lessebo järnväg, som redan drivits några 
år för glasbrukets egen räkning, blev godkänd för 
allmän trafik, sedan man bl a kompletterat lokparken 
med ett lok byggt av Munktells i Eskilstuna 
efter Decauvilles ritningar. Decauville var 
frikostiga med att sälja licenser till verkstäder i 
andra länder, inte bara till Sverige. 

Den första elektriska industribanan i Sverige 
byggdes 1890 med 891 mm spårvidd av Asea, 
som försiktigtvis köpte loket från Amerika. År 
1891 försökte Asea bygga en liknande bana vid 
Värmbol nära Katrineholm, med spårvidd 742 
mm. Aseas första egna lokkonstruktion var dock 
misslyckad. Den var så kort och lätt att den 
stegrade sig vid startförsöken. Efter en del tvister 
måste Asea leverera ett nytt lok mera likt Boxholmsloket 
1893 och återta det första. 

Jonas Wenströms ritning till det första svenska 
elektriska lokomotivet,för Värmbol. Asea. 

Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1989 

De "stora" järnvägsböckerna har inte varit lika 
många 1989 som året innan, men monografierna 
om Ehrensvärd, Bjurströms-lokomotorerna och 
Malmö-Limhamn är mycket värdefulla bidrag 
till den svenska järnvägshistorien. Som vanligt 
publiceras mycket i artikelform -inte sällan i 
svårtillgängliga klubb-eller hembygdsskrifter och 
om jag inte skrev just i Spår skullejag särskilt 
vilja nämna den årsboken. 



Som framgår av rubriken har ambitionsnivån 
inte höjts till denna årsöversikt. Det handlar 
tyvärr fortfarande om ett "utkast". Vi får se hur 
det blir framöver. 

Jag påminner om de självpåtagna begränsningarna: 
dagstidningar finns inte med och inte 
heller tidskriftsartiklar om mindre än två sidor 
(trots att de kan innehålla mycket av intresse). 
Spårvagnarna är utelämnade ännu trots att gränsen 
till järnvägar i och med den pågående light 
rail-utvecklingen åter blir alltmer flytande. SJKkodningen 
har tagits bort detta år. 

Några kompletteringar om 1988 har kunnat 
göras, främst tack vare påpekande av Gunnar 
Johansson i Stilleryd. Ytterligare kommentarer 
tas tacksamt emot och jag nås på adress Östervångsvägen 
32, 223 60 Lund, 046-135899. 

Tillägg 1988: 

Bergmer, Åke, "Tunbanan", 1, Jernvägsnytt nr 

4, 13 s, 13 foton, diagram. [Välbalanserad 

historik över den smalspåriga järnvägen med 

den normalspåriga underbyggnaden.] 
Lind, Lars Olof, "Järnvägen Malung-Brintbodarne", 
Skinnarbygd 1988, 23 s, 16 foton, 
karta. [Trycktes samtidigt i Tåg (omnämnd 
förra året) men denna version har dubbelt så 
många bilder.] 

Ljungberg, Nils-Eric, "Järnvägen SölvesborgOlofström-
Elmhult, S.O.E.J.", lvetofta 
hembygdsförbunds årsskrift 1988, 8 s, 4foton. 
[Framför allt intressanta uppgifter från 
banbygget.] 

Lundin, Stig & Anders Jansson, "VGJ motorlok 
nr 51", Jernvägsnytt nr 2-3, 7 s, 5 foton, 
ritning. [Reviderad version av redogörelse 
från 1972 av misslyckat lok.] 

Mölleryd, W, "Järnvägsäventyret HöganäsMölle", 
Mölle-Kullen genom tiderna, 1988, 
20 s. 

Svallhammar, Stig, Järnvägsbyggande och 
samhällsomvandling i norra Kalmar län. 1: 
Den första järnvägsbyggnadsepoken 18501879, 
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet, 137 s, kartor. [Ytterligare 
två delar kommer i denna studie av det moderna 
trafiknätets framväxt i en region. I 



denna finns bl a en detaljerad genomgång av 
primärkommunernas ställningstaganden till 
diverse jämvägsprojekt-jämför Alvfors 
artikel ovan.] 

Svensson, Folke, "Järnvägsolyckan i Nyåker 
1904", Semaforen nr 1, 3 s, 2 foton. [Olyckan 
skedde på den ursprungliga sträckningen 
intill Öre älv.] 

1989: 

Bager, Harry, "Vinterproblem i Norrland vid 
seklets början", Tåg nr 2, 3 s, 2 foton. [Omtryck 
från Järnvägs-Teknik l/1958.] 

Bailly, R, Decauville: le nom quifit le tour du 
monde, 199 s, ill. [Kort om Sverige.] 

Bengtsson, Sven-Hugo, "Odinstallet som jag 
minns det", Jernvägsnytt nr 2, 6 s, 6 foton. 
[Om VGJs "filiallokstation" i Göteborg.] 

Bengtsson, Sven-Hugo, "VGJ och 
Gullbergskajen", Jernvägsnytt nr 3, 4 s, 3 
foton, karta. [Om de märkliga "nilssonska 
ekorna", lastpråmar med smalspår.] 

Bergfast, Hans, "Stationerna i centrum", Halland 
1989, 4 s, 4 foton. [Mycket kort om stationen 
i Falkenberg med anledning av byggnadsminnesförklaring.] 

Bergmer, Åke, "Tunbanan", 2, Jernvägsnytt nr 
1, 10 s, 5 foton. [Behandlar perioden 19291939. 
Bra med kommenterad personallista.] 

Bjurström-lokomotorer, SJK Småbaneavdelning, 
160 s stort format, många bilder (i stort 
format), kartor och ritningar. [En av årets 
viktigaste och bästa järnvägshistoriska 
böcker, ett kollektivt arbete där Mats Freding 
står för huvuddelen av texten.] 

Diehl, Ulf, "Östra Centralbanans bilvagnar", 
Spår 1989, 9 s, 9 foton. [Ett slags exkurs till 
författarens kunniga genomgång av fyrtio års 
svenska (förbrännings)motorvagnshistoria i 
Spår 1987.J 

Edvinsson, Eje, "Torvbrytning på Slätmossen" 
[för järnvägens behov], Nynäståget nr 3, 7 s, 
2 foton, karta. 

Ericson, Birger, "Tillbakablickar", Gamla 
Trelleborg 1989, 8 s, 8 foton. [Personliga 



minnen från färjetjänst, bl a som befälhavare, 
1949-1982. Årsboken innehåller fler 
artiklar på samma tema, se nedan.] 

Falun-Sågmyra, Gefle-Dala järnvägs jubileumsnytt, 
8 s, många bilder. [Koncentrerad 
historik.] 

Forsberg, Bernt, "F 1200 sjuttiofem år", Spår 
1989, 22 s, 12 foton, ritningar, och diagram. 
[F-typens ställning i den svenska ångloksutvecklingen 
och "Drottningens" märkliga 
öden gör att denna inträngande behandling är 
befogad.] 

Forsberg, Bernt, "Salabanans sista (och enda) 
storhetstid", Skenbladet nr 2, 2 s, foto. [Om 
de stora uttransporterna av stormfälld skog 
1954-1956.] 

Frenzel, Franz-Bo, Transportlederna vid Delary 
bruk, Rälsbiten-special nr 1, 20 s, 17 
foton, ritningar. [Mer omfattande studier av 
svenska industribanesystem -omfångsrikare 
än i Småbaneklubbens förträffliga landskapsserie 
-är sällsynta. Här ett gott tillskott.] 

Fridholm, Olle, "Några minnen från min tid 
vid NBJ", Förstlingen nr 2, 5 s, 4 foton. 
[Först från vagnverkstaden, sedan som 
motorförare, bl a av gengasrälsbussar.] 

Bengt Hammar, "1968 -ett trafikår i Sverige", 
Tåg nr 2, 8 s, 11 foton. [Sista delen, tyvärr, i 
denna årskrönika.] 

Herbst, Sune, "Min ånglokstid i Vännäs 2" 
Tåg nr 3, 6 s, 6 foton. [Tur för eftervä;lde~ 
att Herbst hann teckna ner sina ovanligt 
livfulla minnen!] 

Holmgren, Yngve, "Det skånska loket vid 
Ramnäs Bruk", ÖSJ-bladet nr 1, 3 s, 3 foton. 
[Slutgiltigt klarläggande av att Ramnäsloket 
var f d YEJ 2 Herrestad.] 

Holmgren, Yngve, "L. Rössels Vagnfabriks 
AB Arlöf 1898-1988", ÖSJ-bladet nr 1, 3 s, 
3 foton. [Koncentrerad historik vid 90-årsjubileet.] 

Holmgren, Yngve, Sigvard Jönsson & Nils 
Erik Wååg, När tåget gick till Tollarp, ÖSJbladet, 
104 s, många foton, kartor och ritningar. 
[En ojämn bok, typografiskt och innehållsmässigt. 
Många goda enskildheter 



men man längtar efter Yngve Holmgrens 
stora, sammanfattande historik över Gärdsbanan/
ÖSJ.] 

Holmgren, yngve, "Sista skånska privatbanan 
100 år", OSJ-bladet nr 2, 4 s, 4 foton. [Om 
MLJ.] 

Holmgren, Yngve, "Hässleholms verkstäder 
100 år", ÖSJ-bladet nr 3, 2 s, foto. 

Holmgren, Ypgve, "De första boggivagnarna i 
Sverige", OSJ-bladet nr 4, 4 s, 3 foton, 
ritning. [Om SJ Ql och BKJ 1-2.] 

Holmgren, 'Yngve, "Degeberga ångspårvägsstation", 
OSJ-bladet nr 4, 5 s, 3 ritningar, 
teckning. [Om en unik och kortlivad kombinationsbyggnad-
som f ö nu kan beskådas i 
modell (av YH) i Kristianstads museum.] 

Jakobsson, Jan-Erik, "Sparbankens ånglok", 

ÖSJ-bladet nr 2, 2 s, 2 foton. [Om HHyJ 4 
som köptes under den period då banan ägdes 
av Sparbanken i Lund.] 

Johansson, Magnus, "Nossebro bangård -tillkomst 
och rivning", Jernvägsnytt nr 1, 5 s, 2 
foton, 2 kartor. [Mest administrativ historia 
om TNJ. Tyvär saknas spårplan.] 

Julin, Oscar, "Därför gick Lainivaara miste om 
Malmbanan", Karven nr 3, 7 s 2 foton. [Detaljerad 
undersökning av engelsmännens påbörjade 
linjealternativ äreräddar delvis deras 
insatser.] 

Kristianstad-Karlskrona 100 år. Specialnummer 
av ÖSJ-bladet, 64 s, många foton, 
kartor. [En samling artiklar om BKB som 
tidningen tidigare publicerat. De tyngsta 
bidragen är skrivna av Malte Ljunggren och 
Yngve Holmgren.] 

Lang, Bo, "Kvarnabo", Jernvägsnytt nr 3, 3 s, 
3 foton. [Minnen från 1960-talets mitt.] 

Larsson, J A, "Färjetrafiken på 1940-talet", 
Gamla Trelleborg 1989, 11 s, 5 foton. 
[Många roande, självupplevda detaljer.] 

Linde, Gunilla, Stationshus 1855-1895. A.W. 
Edelsvärd somjärnvägsarkitekt, SJK (nr 47), 
117 s stort format, många foton och ritning 
ar, delvis i färg. [Den utförligaste studien 



hittills om svensk järnvägsarkitektur, en stor 
och välgjord bok i många avseenden. Lite 
tråkigt att nya uppgifter och litteratur efter 
1982 inte har tagits med -vi får vänta på avhandlingsversionen.] 

Liljendahl, Lennart, "Vällen-och Ramhällsbanorna", 
Roslagsexpressen nr 1, 3 s, karta. 
[Bra fast kort historik. Förut publicerad i 
0 landsbygden.] 

Löfvendahl, Eberhard, "Namngivning av 
poststationer", Namn och Bygd 1989, 34 s. 
[Förstudie till avhandling som behandlar mekanismer 
för namngivning av post-och järnvägsstationer 
på ÖBlJ, KTsJ, LCJ.] 

Löfvendahl, Eberhard, "Namngivning av postoch 
järnvägsstationer på ost-och västkusten", 
Sydsvenska ortnamnssällskapets 
årsskrift 1989, 23 s. [Refererar Göran Hallbergs 
studier av namnen på FJ och WbÄJ 
och sammanställer med egna resultat.] 

Magnusson, Stig, "Platsvakt vid Svaneberg [på 
VGJ]", Tåg nr 1, 2 s, foto. [I huvudsak om 
förhållandena kring 1950.] 

Malmros, Albert, "När järnvägen kom till 
Karlshamn", Carlshamniana 1989, 12 s, 13 
foton, karta. [Många intressanta bilder men 
för lite text -Karlshamns komplicerade 
bangårdsförhållanden hade förtjänat en 
grundligare utredning.] 

Möller, Jens, Godsen och den agrara revolutionen, 
Geografiska institutionen, Lunds universitet. 
[I kapitlet "Godsen och järnvägarna", 
12 s (foto, flera kartor) belyses de skånska 
godsens engagemang i järnvägsbyggena 
utifrån typfallet "Grevebanan" MYJ.] 

Möller, Kurt, "Roslagsbanan i går, i dag och i 
morgon", Motorvagnen nr 2, 6 s, 6 foton. 
[En allmän historik. För en utförlig hänvisas 
till Möllers bok från 1985.] 

Nilsson, Ola, "Att avliva en myt", Tåg och 
Spår nr 82, 3 s, 2 foton. [Om att Vadstena 
inte sumpade chansen att få dit normalspåriga 
HMMJ. Liknande myter finns på andra 
håll i landet och det är överallt viktigt att 
avliva dem.] 

Nilsson, Ola, "Sista tåget på linjerna Klockrike-
Borensberg, Fornåsa-Motala, Tåg och 
Spår nr 82, 3 s, 7 foton. [Ger föga utöver 



boken Från Wadstena till Vadstena (1981).] 

Nilsson, Ola, "Väderstad-Skänninge-Bränninge 
järnväg (1913-1939)", Tåg och Spår 
nr 84, 4 s, 3 foton. [Allmän historik med stor 
slagsida åt förspel och invigning.] 

Nived, Ole & Malte Ljunggren, "KalmarBerga 
järnväg", 7, Angkvasten nr 1, 8 s, 
foton. [Sista avsnittet. Jag upprepar att historiken 
borde ges ut samlat.] 

N~rgaard Olesen, Mogens, Jernbaneoverfarten 
Kt/Jbenhavn-Malmö, Lamberths, 95 s, 83 
foton. [Alltför stark slagsida åt Danmark och 
båtar, och ritningar hade varit bra.] 

Olofsson, Per, "Svensk signalteknik firar 100och 
10-årsjubileum", Tåg nr 1, 2 s, 2 foton. 
[Alltför kort om viktigt ämne.] 

Olsson, Håkan, Malmö-Limhamns järnväg 
1889-1989. Sillabanan 100 år, MLJ (distribution 
Frank Stenvall), 224 s, många foton, 
kartor och ritningar, delvis i färg. [Svenskt 
rekord i sidor per kilometer. Inte minst 
många goda arbetsskildringar från olika 
epoker.] 

Olsson, Håkan, "Malmö-Limhamns lok 1 
Limhamn", Spår 1989, 8 s, 10 foton (även 
tryckt i Limhamniana 1989). [Den väl berät

tade historien om ett hundraårigt lok som 

flera gånger undgått skrotdöden.] 

Palmgren, Bo, "När järnvägen kom till Alnaryd", 
Blekingeboken 1989, 56 s, 6 järnvägsfoton 
(+många övriga), ritningar. [Mest om 
järnvägens indirekta verkningar i form av 
t ex företagsetablering. Innehåller dock vissa 
järnvägsuppgifter och -foton som saknas i 
Lennart Welanders NAEJ-bok.] 

Persson, E Bertil, "Krigsbron vid Älvsbyn", 
Karven nr 1, 2 s, foto. [Övningsbygge från 
1943.] 

Persson, E Bertil, "Koskivaara torvtäkt", Karven 
nr 4, 4 s, 2 ritningar. [Ett tidigt 1903-
08 -torvprojekt. Torven dög ej att 
elda lok med men till ångfinkor och byggnader.] 



Rydberg, Sven (red), Svensk teknikhistoria, 
Gidlunds. [Sammanlagt sju sidor handlar om 
järnväg i detta imponerande pionjärarbete, 
vilket känns väl lite. Ett par uppgifter och 
omdömen kan diskuteras. De aktuella 
avsnitten är författade av Jan Hult.] 

Rådesjö, Ivar, "Tidiga NEJ-minnen", Förstlingen 
nr 1, 3 s, 2 foton. [Intressanta uppgifter 
om bl a persontrafiken på banans södra 
del.] 

Rådesjö, Ivar, "Att växa upp i en banvaktsstuga" 
[Gränsen på NBJ], Förstlingen nr 2, 3 s, 
2 foton. [Stugan tjänstgjorde även som väntsal 
för hållplatsen; det kunde sitta en främmande 
tant på sängkanten.] 

Sandin, Gunnar, "Vad ritade Einar Sahlen?", 
ÖSJ-bladet nr 1, 2 s, 2 foton. [Påminnelse 
om olösta frågor ang. vissa skånska stationshus.] 

Sten, Rolf, "Mellan Sala och Gävle", Skenbladet 
nr 1 & 2, 12 s, 9 foton, ritningar, karta. 
[Koncis historik.] 

Stjernqvist, Otto, "Klosterverkens järnvägsplaner 
före Byvalla-Långshyttans järnväg", 
Spår 1989, 8 s, 6 foton, ritningar och kartor. 
[Än en gång visas hur centrala kommunikationerna 
var för 1800-talets bergslagsbruk 
och hur järnvägen samverkade med landsvägs-
och sjötransporter.] 

Sundström, Erik, "En tidig pulvergodsvagn", 
Spår 1989, 3 s, 2 foton, ritning. [Ql5vagnarna 
byggdes för torvpulver men 
fraktade även annat under sitt långa liv.] 

Sundström, Erik, "Vad hände vid Sveriges 
järnvägar 1889-1890?", Spår 1989, 9 s, 11 
foton, ritningar. [Den innehållsrika krönikan 
fortsätter. Inte minst intressant att läsa om 
soptrafiken till Lövsta.] 

Sundström, Erik, Österströms järnväg. En trävarubana 
i Norrland, OKBv, 50 s, 33 foton, 
många ritningar och kartor. [Bra om bakgrunden 
och sammanhanget, goda och instruktiva 
bilder, väl många textdokument.] 

Tengrud, Harry, "Historien om en järnvägsstation", 
Frostabygden 1989, 8 s, 4 foton, 
ritning. [Grundligt och engagerat om Sveriges 
enda järnvägsstation i jugendstil, Harlösa 
på LKSJ.] 



Thiel, Urban, "Järnvägen och militärt försvar", 
Spår 1989, 28 s, 29 foton, diagram. [En efterlängtad, 
allsidig och omfattande studie 
som behandlar både internationell och 
svensk historia. Några sakuppgifter kan 
diskuteras.] 

Thoursie, Börje, "Något om hjulingar", Spår 
1989, 4 s, 4 foton. [Personligt och välskrivet 
om dressiner.] 

Thoursie, Börje, "Mer om nordliga järnvägar", 
Roslagsexpressen nr 1, 2 s, karta. [Kompletterar 
den knapphändiga Dellenbanehistoriken 
från 1988.] 

Welander, Lennart, "Hjul och axlar från järnvägsfordon", 
ÖSIJ-nytt nr 1, 7 s, foto, 12 
figurer. [Sakkunnig översikt med särskilt 
avsnitt om 600 mm-hjul.] 

Wretman, Lennart, Boken om D-lokens historia, 
andra upplagan, Text&Bild-förlaget, 103 
s, 45 foton, 16 ritningar och diagram. [Bra 
när tågböcker trycks i en liten upplaga, så att 
det snart kan komma en ny och ännu bättre, 
som här. En tekniskt kvalificerad och mycket 
noggrann studie.] 

Öberg, Rolf, "Kommunikationerna från Trelleborg 
till kontinenten", Gamla Trelleborg 
1989, 12 s, 3 foton, karta. [Ursprungligen ett 
kompetent gjort specialarbete i gymnasiet. I 
detta format har dock Kungsledens historia 
skrivits ett antal gånger -man längtar efter 
något utförligare.] 

Ölmeborg, Leif, Strategi och järnvägsbyggan 
de: inlandsbanans tillkomst och militära betydelse. 
Militärhögskolan, 53 s. [Välgjort 
och välskrivet. Lär komma att publiceras i 
mer definitiv form.] 

Lars Olov Karlsson 

Sveriges Jämvägsllluseum under 1989 

Om 1988 var ett mellanår i museets historia så 
gäller detta också för 1989. Visserligen fick vi ett 
behövligt tillskott i budgeten, som dels tillät oss 
att under större delen av året låna in två tjänstemän, 
dels gav oss möjlighet att köpa in en hel del 
nödvändig teknisk utrustning, allt från nya hammare 
till ett trycktvättaggregat och snöslunga. 
Vår förhoppning att detta var ett första led i en 
upprustning av museets resurser på längre sikt 



grusades dock i slutet av året, då det stod klart att 
1990 års budget var betydligt magrare. Men det 
är en annan historia, som vi får berätta i nästa 
SPÅR. 

Diskussionerna om museets framtida placering 
fortsatte under året, utan att några definitiva 
beslut togs. Osäkerheten om museets eventuella 
flyttning hänger f ö ännu när detta skrivs, sommaren 
1990, över oss. Det är mycket svårt att 
planera någon framtida verksamhet med denna 
ovisshet. Trots allt är det dock positivt att Sveriges 
Järn vägsmuseum så hårt och länge engagerar 
topparna inom SJ. Det måste ju betyda att vårt 
värde har insetts. Kanske kan vi i nästa SPÅR 
berätta mer. 

Personal 

Den fasta personalstyrkan var även under året 
fyra, undertecknad+ Kjell Palen, Olle Andersson 
och Robert He,pai. Dock fick vi tillfälligt 
under större delen av året låna in LeifBergqvist 
på heltid och Sten Holm på halvtid. Leif ägnade 
sig åt kontors jobb och Sten, som i sin andra halva 
var lokförare, var museitekniker och ägnade sig 
i första hand åt museets fordon. 

Övrig personal var som tidigare år Eva och 
Eeva med tjänst i helgerna och Anna över sommaren 
i museets entrekassa. Gun M elin höll våra 
lokaler i prydligt skick även under 1989. 

Dessutom hade vi en lång rad frivilliga medarbetare 
som hjälpte oss med allt från målning av 
vändskiva till guidning i museet. Ingen är glömd 
av dessa, men jag skulle speciellt vilja nämna 
Börje Thoursie, som ställt upp som guide och 
museivärd vid otaliga tillfällen under året. I helgerna 
och under sommarveckorna var Börjes 
gröna folkvagn, "Viktoria", på vår parkering 
nästan varje dag. 

Studiebesök 

I och med planerna på ett förnyat museum måste 
vi ut och få inspiration från andra museer. Därför 
har museets personal under året gjort flera intressanta 
studieresor. 

Museets hela fasta personal begav sig i april till 
Väst-Berlin och besågundernågrahektiskadagar 
det tämligen nyöppnade Museum för Technik 
und Verkehr. Samlingarna var under uppbyggnad 
i de gamla lokstallen som restaurerats till 
verkligt hög klass. Däremot hade man en i vårt 
tycke underlig policy att visa de flesta fordon i 



"fyndskick" vilket i vissa fall inte var vackert. 
Det fanns exempelvis f d polska ånglok som tydligen 
stått avställda ute i flera år och farit illa. 
Resurser saknas inte i Berlin, så vi får hoppas att 
man tar sig an loken med tiden. I övrigt var det ett 
mycket intressant och sevärt museum, som hela 
tiden växer. Med senare tids utveckling i Tyskland 
kommer Berlin ännu mer att hamna mitt i 
händelsernas centrum. 

Resan till Berlin omfattade även ett besök på 
en industribana i staden där man nyss köpt ett nytt 
lok, vilket en gång gått på Nora Bergslags Järnväg. 
Det dokumenterades noggrant! 

Efter Berlinbesöket åkte hela personalstyrkan 

Ångvagnen från Stockholm-Västerås-Bergs/agens Järnvägar rustades under året upp till körbart 
skick av Åke Karlsson (tv) och Per Davidsson. 

Inför museidagarnas trafik rengjordes några av 
Vid rallartinget på Järnvägsmuseum den 10 juni de gamla loken innan de besiktigades och goddemonstrerades 
gamla rallarverktyg men man kändes. Här är detfr v Erik Hedlund och Rune 
passade på att sjunga rallarvisor också, som här Lundby som gör jobbet medan museets Robert 
i solen framför museets restaurangvagn. Herpai övervakar. 

hem, men undertecknad och Kjell Palen vände 
efter någon dag åter kosan söderut. Första uppehållet 
var Paris, där det franska lokaltrafikmuseet 
besöktes under sakkunning ledning. Museet har 
massor med bussar och spårvagnar, men också 
en hel del rullande materiel från privata järnvägar. 
Bland annat fanns här en fransktillverkad 
motorvagn som var mycket snarlik den BUssing/ 
Wumag-motorvagn från Östra Centralbanan som 
museet räddade 1988. 

Nästa uppehåll var Madrid, med det intressanta 
museet i gamla Delicias-stationen. Utställningen 
är här i det gamla stationshuset (modeller 
och småföremål) och banhallen (lok och vagnar). 
Samlingen var intressant, liksom den stora mängd 
fordon och föremål som väntade på renovering 
på museets bangård. Här finns det objekt som 
torde räcka en bra bit in i nästa sekel. Via en del 
äventyr (bombhotade järnvägslinjer, missade 
hotellrum och stöld av KPs fotoväska) kom vi så 
till det museum som är under uppbyggnad i 
Vilanova söder om Barcelona. Här fanns ett helt 
rundstall fullt med mer eller mindre rostiga ånglok, 
från små fyrkopplade tanklok till ett enormt 
Garratt-lok. Upprustning med sandblästring och 
målning skedde på ett snabbt men föga proffsigt 
sätt. Tanken var att museet skulle öppna som regionalt 
järnvägsmuseum senare under året, men 



den tanken har man haft i flera år. Om det verkligen 
öppnat än är inte känt. 

På hemväg från Spanien (resan skedde givetvis 
med tåg) gjordes uppehåll i franska M ulhouse. 
Det var naturligtvis det magnifika järn vägsmuseet 
som vi här ägnade större delen av dagen. Fordonen, 
och andra utställda objekt, är upprustade till 
verkligt toppskick, men vad vi förstod var inte ett 
enda av dem i stånd att brukas. Detta trots att man 
har spåranslutning och till och med egen station 
vid museet. Någon vecka efter vårt besök skulle 
man inviga en ny 360°-bio som man trodde skulle 
dra mycket folk. Inom ett par timmars resa räknade 
man med att det finns tolv miljoner människor. 
.. Annars var detta museum intressant såtillvida 
som det nog var det europeiska museum 
som mest liknade vårt när det gällde personalstyrkan. 
Det fanns bara 17 personer anställda + 
en del frivilliga. Men då ska man också veta att 
detta museum inte har något arkiv eller annat att 
sköta, utan ägnar sig helt åt sin utställning. 

Sista timmarna i Mulhouse ägnades åt ett besök 
vid stadens bilmuseum. Ja, att kalla det 
museum är väl att ta i, det är en mycket speciell 
samling bilar. Men vilken samling. Av de cirka 
500 bilarna var ungefär 300 blå och av märket 

Per Scanialastbil (vad annars, Scania sponsrade vår transport samtidigt som de tog hem en vagn till 
sitt museum) kom en vacker vårdag ett underrede från Marma-Sandarnes Järnväg. Där hade vagnen 
varit timmervagn, men ursprungligen byggdes den som träkolsvagnför Gävle-Dala Järnväg. På sikt 
ska den återställas till det skicket. 

Vidlärnvägsmuseidagarna kom besökande tåg från såväl Danmark som Norge. Här poserar NSB El8 
2060 på museets vändskiva, morgonen den 1 oktober. 

Bugatti! Om detta museums bakgrund och uppbyggnad 
finns massor att säga, men knappast i en 
publikation som denna. 

Nästa land som ägnades uppmärksamhet var 
Holland, där järnvägarna firade 150-årsjubileum 
med en stor utställning, nyöppning av järnvägsmuseet 
och en hel del andra arrangemang. Kjell 
Palen besökte Holland i början av sommaren i 
samband med en internationell museijärnvägsträff 
och jag själv senare i samband med årsmötet 
av IATM, dvs Intemational Association ofTransport 
Museums. Det nya museet i Utrecht var 
verkligen sevärt, även om det bara till en del var 
omdanat (se särskild artikel). Båda dessa konferenser 
gav många nyttiga kontakter och lärdomar, 
liksom de övriga studieresorna. Det är ju 
nyttigt också att se att vårt eget museum står sig 
gott i jämförelsen. Och sen finns det alltid något 



att lära på varje annat museum. 

Nytt till museet 

Ett nytt lokomotiv har tillkommit under året, och 
det är det första loket av littera Da, 790. Det är 
tillverkat 1952 och frånsett vissa yttre skönhetsfel 
i bra skick. Om möjligt kommer det att återställas 
till leveransskick, men det hänger på om vi 
kan lokalisera en uppsättning hjul av den ursprungliga 
typen. Loket kommer tills vidare att 
användas för diverse transporter, då det är utrustat 
med bland annat ATC. 

En ny personvagn har också kommit, den nitade 
tredjeklass stålvagnen Co9b 2798. Den har 
delvis rustats upp av Kalmar Järnvägars museiförening 
(fast har moderna vulstövergångar och 
boggier än så länge), men ansågs obehövlig för 
klubbens behov. Därför kom vi överens om att 
byta den mot två sovvagnar som klubben hade i 
deposition. 

Från f dMarma-Sandarnes Järnväg har vi fått 
deras timmervagn 499. Transporten från Sandarne 
fick vi hjälp med av Saab-Scania som från 
samma ställe hämtade en vagn till sitt museum. 
Vagnen, som idag i stort sett bara är ett underrede, 
är tänkt att byggas upp till den träkols vagn 
den en gång var när den var ny. Den byggdes för 
Gävle-Dala Järnväg, och hade där littera L och 
nummer 821. 

Något nyare är den djuplastningsvagn som 
Ericsson Cables i Falun välvilligt överlåtit på 
museet. Den har använts för kabelrullstransport, 
till att börja med av Sieverts Kabel verk i Sundbyberg 
som hade vagnen inregistrerad som privatvagn 
på Stockholm-Västerås-Bergslagens Järn

vägar. Den slutade sina dagar som SJ litt Uai och 
med nummer 20 74 096 9 000-6. Den är tillverkad 
i Bremen 1922 och har genom åren blivit 
något moderniserad. Med tiden ska den nog åter 
få sin bromshytt och identitet som SWB Sd 1906. 

En annan privat godsvagn är en blå Gs-u med 
nummer 21 74 012 0 002-7 som gått i trafik för 
ASG. Den representerar den en gång vanliga, 
men numera alltmer utdöende typen av godsfinka 
som SJ anskaffade efter internationell 
modell på 1950-talet. 

Flera hjälpvagnar harocksåkommit till museet 
från olika håll. Tanken är att vi ska plocka ihop en 



bra hjälpvagn av dem. Den är då tänkt att vara 
såväl vår transportabla verkstad, som att i museivagnsparken 
representera hjälpvagnarna. Därför 
försöker vi ur de olika vagnarna plocka en komplett 
uppsättning verktyg och annan utrustning. 
Tyvärr har vagnarna genom sitt tämligen skamfilade 
yttre lockat en del vandaler, som rotat om 
och slagit sönder en del smärre utrustning. Vi 
hoppas dock relativt snart kunna rusta upp en av 
vagnarna. De övriga kommer då att gå till skrot 
sedan viktigare reservdelar tillvaratagits (bland 
annat har vi en ide att tillvarata plattformarna på 
en vagn för att använda som talarstol i det nya 
museet, var det nu kommer att ligga). 

Som komplement till vår International rälsbil 
har under 1989 inköpts ytterligare en bil av 
samma typ. Den har, till skillnad mot den förra 
en väl bibehållen kaross, men bland annat e~ 
motor som inte går runt. Förhoppningsvis ska vi 
av de två bilarna kunna få ihop en bra, och en som 
kan gå på skroten. 

Av de fordon som museet deponerat på olika 
håll i landet har ett par sålts under året. Det är dels 
ångloket Sb 1307 som varit deponerat hos Skånska 
Järnvägar i Brösarp. Sedan föreningen köpt 
loket hade de bytt det med den danska föreningen 
Helsing0rs Jernbane-Klub. Danskarna har fått 
Sb-loket i utbyte mot det f d svenska S-loket 
1280, som haft en karriär som stationär ångpanna 
i Danmark. S-loket passar banan mellan S:t Olof 
och Brösarp bättre. En annan deposition som 
sålts är Sveriges enda fjärdeklassvagn, MalmöLimhamns 
Järnvägs vagn Co nummer 1. Den 
d~ponerades för flera år sedan hos KlippanLJungbyheds 
Järnväg och var då ett vrak, ombyggt 
till oigenkännlighet. Med hjälp av Cementa, 
som köpte vagnen från museet, rustades den 
till toppskick vid MLJs 100-årsjubileum våren 
1989. Cementa skänkte sedan vagnen till KLJ. 
Föreningen använde den vid jubileumstrafiken 
på MLJ. Till Järnvägsmuseidagarna togs den till 
Gävle, där den visades på museet under vintern 
1989/90. Det är nu en mycket vacker och unik 
vagn. 

Förutom fordon har en hel del annat intressant 
material kommit till museet. Här ska bara nämnas 
en samling negativ och diabilder tagna på 
1940-och 1950-talen av en fotograf som jobbade 
åt tidningarna Signalen och SJ-Nytt, och en oljemålning 
av konstnären Albert Blombergsson 
(1810-1875) föreställande Gävles första station 
GDJ-stationen på Alderholmen. Fotografiern~ 
köptes medan tavlan överlämnades som gåva. 



Händelser 

Av annat som hänt på Sveriges Järn vägsmuseum 
tar vi här några exempel. 

Från årets början infördes nya entrepriser. De 
gamla priserna har legat oförändrade i åtskilliga 
år, och vi höjde faktiskt med hela 100 %. En 
fullbetalande vuxen fick nu ge 20, barn, studerande 
och järnvägsanställda 10 och familj 50 
kronor (medlemmar av Järnvägsmusei Vänner 
går som tidigare in helt gratis). Det märkliga med 
denna prishöjning är att antalet besökare som 
klagat på den kan räknas på ena handens fingrar. 

I början av året togs en modelljärnväg i bruk på 
Gävle central. Den ska dels vara en prydnad och 
attraktion i den nyrenoverade väntsalen, dels 
vara reklam för museet. Modellen, som är en 
enkel rundbana med en station i skala 1: 160, är 
byggd av Lennart Svensson på Gävle Modellbyggeri. 
Stationen har stora likheter med Trödje 
station på Ostkustbanan och tåget sbm går runt 
för en krona är draget av ett Du-lok. Anläggningen 
är populär och driftsäker och kommer efter ett 
par år att ha betalat sig, samt ge ett överskott till 
museet. 

I samband med påsken hölls den sedvanliga 
modelljärnvägsutställningen. Visst hade vi lånat 
in m~deller i samma omfattning som tidigare, 
o_ch_v1sst kom specialisterna och njöt, men något 
nktigt dragplåster för allmänheten blev det'inte. 
Tyvärr. Ämnet är tydligen för smalt för att kunna 
upprepas varje år. Vi får se hur vi kan göra med 
fortsättningen. Under utställningen visades i alla 
fall över 200 modeller, allt från Jörgen Edgars Nskalemodeller 
av Aseas hela produktion till en 
cykeldressin i skala 1 :5. 

Under maj månad firades en del jubileer och 
annat där vi på olika sätt deltog. I Malmö var det 
Malmö-Limhamns Järnväg 100 år, och i Nässjö 
deltog våra elloksveteraner D 101 och Ra 846 i 

På modelljärnvägsutstälningens 
första dag, den 18 mars, komflera 
modellrallare med sina moduler 
( enligt den s k Västeråsstandarden) 
och kopplade ihop dem till en 
ganska omfattande bana. Olle 
Sundström kör medan Lennart 
Svensson håller ett vakande öga 
(?) på besökarna. 

Tågets Dag och Svenska Jämvägsklubbens årsmötesresa. 



Hemma i Gävle gick Hilding Carlsson-
motorvagnen Yols 626 på en extratur till 
Södra Valbo på gamla Sala-Gysinge-Gävle 
Järnväg i Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelnings 
regi. 

Den 10 juni hade vi rallarting i Gävle. Det var 
några av de sista rallarna och deras familjer som 
träffades och åkte efter ånglok, visade rallarverktyg 
och sjöng rallarvisor på museet. I slutet på 
samma månad kom ett extratåg från Tillberga där 
hela SJ-verkstadens personal var med. De hade 
personalutflykt och valde museet som mål. Några 
andra gruppbesök i samband med olika konferenser 
i Gävle skedde också under året, bland 
annat av ett gäng läkare i november. 

Årets Järnvägsmuseidagar avhölls i sedvanligt 
gott väder. Höjdpunkter var R-loket som återkom 
efter reparation i Falun ( och som paraderade 
med godståg på linjen utanför museet), de två 
ångdressinerna (från Växjö-AlvestaJärnväg och 
Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar) 
och ångkranen från Hagalund, som alla visades 
under ånga. Intressant var också ett besökande 
tåg från Danmark (med danska Jernbanemuseets 
vackert renoverade My-diesellok) och Norge 
(med elloksveteranen El 8). Scania Vabis museum 
visade upp en gammal SJ-buss och körde 
med den runt museet (dock utan passagerare). 
Marknad, servering och arrangemang för barnen 
fanns också i vanlig ordning. Ett som alltid populärt 
arrangemang där några frivilliga lägger ner 
ett jättearbete tillsammans med museets personal. 
Det skulle gå att göra betydligt mer om fler 
ville hjälpa till. 

Året avslutades som vanligt med att museet 
och Jämvägsmusei Vänner deltog i Hjulmarknaden 
i Stockholms stadshus och på motsvarande 
marknad i Lund. 

Därefter återstod bara årets Hjulkaffe, där alla 
som hjälpt museet under året kunde koppla av 
med kaffe och för tiden lämpliga andra drycker. 
Vid denna sammankomst utdelas ju också årets 
Järn vägsmus till den, eller de, som hjälpt museet 
mest under det gångna året. För 1989 gick det inte 
att bara dela ut en mus, utan det blev två. Den ena 
gick till Bö,je Thoursie, som redan omnämnts 
tidigare, och den andra till Gefle-Dala Järnvägs 
museiförening i Falun för goda insatser vid olika 
lokrenoveringar under många år. 

Ja, det var 1989. Under året har 27 604 personer 
besökt Sveriges Järnvägsmuseum. Av dessa 
kom 1249 från förskolor (i 98 olika grupper), 



1540 från övriga skolor (i 59 grupper) och 2830 
var övriga gruppbesökare (i 112 grupper). Det 
genomfördes 27 organiserade visningar av museets 
personal, och ett otal mer eller mindre 
organiserade av huskatten/museivärden Börje 
Thoursie. 

lärnvägsmusen 
uppträdde för första 
gången och delade 
ut godis till alla 
snälla ( och förmodligen 
en del andra 
också)barnpålärnvägsmuseidagarna. 
Inne i musen befann 
sig Kjell G Bergström, 
en av museets 
trogna frivilliga. 

Arsberättelse 1990 

Styrelsen för Föreningen Järnvägsmusei Vänner 
avgiver härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 
1990. 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 

varit: 
Ordförande Erik Sundström 
Sekreterare Bernt Forsberg 
Kassör vakant 
Ledamöter Börje Thoursie 
Börje Eklund 
Morrgan Claesson 
Lars Olov Karlsson (chef SvJvm) 

Anders Lundberg (SJ) 

Föreningens medlemsantal 1990-07-01: 712 
personer. 
Under året har styrelsen avhållit fem protokollförda 
sammanträden. 
Föreningen har under året tillsammans med 
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från 

Sveriges Järnvägsmuseum" regelbundet bifogat 
medlemsinformationer. 

Årsboken SPÅR utkom i mitten av december 
1989 och tillställdes medlemmarna per post. 
SPÅR utökades till att omfatta 120 sidor. 

Föreningen var representerad vid Hjul marknaden 
i Lund och Stockholm. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 



medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
fram emot nästa verksamhetsår och är övertygade 
om fortsatt framgång för Föreningen och dess 
verksamhet. 

Gävle den 10 september 1990 

Erik Sundström Bernt Forsberg 
Bö,je Thoursie Börje Eklund 
M orrgan C laesson Lars Olov Karlsson 
Anders Lundberg 

Framtidsspår 

1å:et har medvind. De närmaste 
åren satsar staten minst tio miljarder 
kronor på att utveckla järnvägen. Sveriges 
politiker vill investera i det mest 
miljövänliga och energisnåla transportmedel 
som finns. 

Framtidens transporter går på järnvägsspår. 
Men dagens järnväg har inte 
mycket mer än principen gemensamt 
med de banor som gått genom Sverige 
sedan 1800-talet. 

Dagens järnvägar är datoriserade och 
tekniskt mycket avancerade. Så går 
tågen fortare och bär större last än 
någonsin tidigare. 

Nu när det Banverket som bygger och 
underhåller Sveriges järnvägar -spår, 
banvallar, broar, signal-och säkerhetssystem, 
trafikledning, elförsörjning och 
telekommunikation. Inom många områden 
är vi världsledande. Banverket har 

6.700 anställda. 

För mer information: 

Ring ti Il eller skriv till 
Banverket HK Banverket HK 
Personal avd. Personalavd. 

Skånsk järnväg 

Skåne har varit Sveriges järnvägsrikaste landskap, genomkorsat 
av ett nät ofta konkurrerande privatbanor med intressant 
historia. En översiktlig presentation av denna historia 



har länge saknats, men nu finns den, uppslagsrik och 
fängslande! 

I åtta kapitel skildras de skånska järnvägarna från olika 
utgångspunkter. Gunnar Sandin skriver om deras historia 
och geografi, Yngve Holmgren om spår, lok, vagnar och 
den skånska järnvägsindustrin. Tomas Tägil skriver om de 
skånska stationssamhällena och Åke Werdenfels (som också 
redigerat skriften) om järnvägen i litteratur och tradition. I 
kortare bidrag behandlas trafikpolitik, framtidsmöjligheter 
samt de skånska museibanorna. 

Boken omfattar ca 250 sidor, rikt illustrerade med foton 
och kartor. Inbunden, kr 195:-. 

Dal-Västra Värmlands Järnväg 

av Svante Forsreus och Gösta Johannesson. Dal-Västra 
Värmlands Järnväg, DVV J, stod färdig först 1928 och var 
därmed ett av de sista stora järnvägsbyggena i Sverige. Boken 
skildrar banans bekymmersamma historia, de 60 
driftsplatserna längs de 163 kilometrarna från Mellerud till 
Arvika och längs bibanan från Beted till Skillingsfors, trafiken 
med ångtåg och rälsbussar, de fyra rörliga broarna och 
personalens mödor att hålla spåret klart och tågen i tid. 232 
sidor, rikt ill i färg och s/ v, inb, kr 195:-. 

Högfartståg -vision och verklighet 
av Murray Hughes. Med snabbtåget X2 blev Sverige världens 
åttonde land med reguljär tågtrafik i minst 200 kmh. I 
Italien kör man redan i 250 kmh, Frankrike i 300 kmh, och 
runt om i Europa och i Japan investeras enorma belopp i 
högfartståg. Utvecklingen har mötts av många problem: 
ekonomiska, organisatoriska, politiska och naturligtvis tekniska. 
Den sammanfattas här i koncis och lättläst form på 
208 sidor, illustrerat med kartor och foton. Pris kr 150:-. 

Frank Stenvalls Förlag har sedan 1966 gett ut ca 120 böcker 
om trafik, framför allt järnvägar. I vår bokhandel och per 
postorder säljer vi praktiskt taget alla böcker inom området. 
Vi sänder regelbundet ut kataloger till våra kunder. Om Du 
inte redan är kund skickar vi katalog mot 5:-i frimärken. 

Frank Stenvalls Förlag 

Skånsk järnväg 

Högfartståg 

-Vision ocn verffiigher 
Murray Hughes 

Dal-V'åstra Värmlands Järnväg 

Svante forsreus Gösta Johannesson 
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Sveriges Jämvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste samlingar av 
historiska lok och vagnar. Här finns ånglok från SJs allra första dagar till 
gårdagens el-och motorlok 
Museet är under tiden oktober-april öppet kl 13-16 torsdagar, lördagar och 
söndagar. Under maj och september är det öppet kl 13-16 alla dagar utom 
måndagar och under sommaren, juni-augusti, alla dagar 10-16. Vissa dagar 
i samband med helger är det stängt 

Postadress: Box 571 

80108 GÄVLE 
Gatuadress: Rälsgatan 1 (Sörby Urfjäll) 
Telefon: 026-10 64 48 



0 

SPAR 

därnvägsmusei vänners årsbok 
1991 

Årsboken SPÅR utsändes till medlemmarna i Järnvägsmusei Vänner. 
Redaktionen tar gärna emot kommentarer till årsbokens artiklar och 
bidrag till kommande årgångar under adress: SPÅR, clo Sveriges 
lärnvägsmuseum, Box 571,801 08 Gävle. 

Omslags bild: Under 1991 har, som ett led i de stora föm yelsearbetena, 
en betongviadukt ersatt Västkustbanans gamla järnviadukt i 
Helsingborg.Den senare byggdes av Bergsunds mekaniska verkstad 
och kom på plats 1883. Den ses här på en tidig bild med ett av 
Skåne-Hallands tåg. Märk bromsarpersonalen ! 

© 1991 förf attama 
Produktion: Frank Stenvalls Förlag, Malmö 
Tryck: Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1991 
ISSN 0283-6483 

Innehåll 
Hans Eriksson 
Turbinloken vid TGOJ 5 
John Rennie 
Som järnvägsprojektör i Sverige 14 
Gillis Albinsson 
Landstingen och järnvägarna 19 
Lars Olov Karlsson 
Verkehrshaus i Luzern 37 
Gunnar Sandin 
Helsingborg: 99 års "bangårdselände" och dess slut 41 
Kanonvin och mässingskapell för 125 år sedan. 
Från byggandet av banan Katrineholm-Norrköping 51 
Johan Selme 
De enskilda järnvägarnas minnesskrifter 71 
Bernt Forsberg 
Nohab och ryssloken 77 
Leif Ölmeborg 
Militären och Inlandsbanan 93 
Erik Sundström 
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1892? 108 
Gunnar Sandin 
Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1990 114 
Lars Olov Karlsson 
Sveriges Järnvägsmuseum under 1990 118 

Årsberättelse 1991 

Hans Eriksson 

Turbinloken vid TGOJ 



Turbinlokens föregångare 

Utvecklingen av godstågsloken vid TGOJbanorna 
är ett mycket intressant kapitel i den 
svenska järn vägshistorien. Här följde man i stort 
sett sina egna ideer och sneglade ytterst litet på 
andra järnvägars försök att optimera sin dragkraft. 

Under alla år var det tunga malmtransporter 
som var det dominerande. Redan på 1890-talet 
introducerades de, för sin tid, kraftiga sexkopplade 
K-loken vilka importerats från England. De 
ombesörjde under åtskilliga år transporterna av 
malmpåOFWJ.DetärganskanaturligtattOFWJ 
blev det ledande bolaget vad beträffar utvecklingen 
av malm tågslok då man mellan Eskilstuna 
och Oxelösund hade att passera stora och långa 
stigningar med malmlast. I norr på FLJ hade man 
i stor utsträckning nedförsbackar söder om 
Grängesberg och behovet av kraftiga lok var 
mindre. Att dra tomvagnståg norrut på FLJ var 
inga större problem med relativt klena maskiner 
trots motluten. År 1902 importerades de sista tre 
K-loken från Sharp Stewart i England. Dessa 
hade kraftigare pannor och därmed en större 
dragkraft än de tidigare nio. 

Vid sekelskiftet ökade behovet av starka lok på 
det södra distriktet och man vände sig till Nohab 
med en beställning på tre åttakopplade malmtågslok 
litt M. Den nya lokkonstruktionen var i 
stor utsträckning baserad på K-loken. Man behöll 
till exempel samma drivhjulsdiameter samt 
lösningen med innercylindrar. Överhettning hade 
vid denna tid inte introducerats i Sverige så de 
nya loken blev våtånglok. 

Nästa utvecklingssteg blev införandet av 
överhettning. Det var FLJ som beställde från 
Falun två sexkopplade tanklok nr 23 och 24 
utrustade med Pielocköverhettare och Lenzventiler. 
Denna konstruktion var misslyckad och 
loken byggdes snart om till våtånga och planslider. 
Schmidts överhettare infördes år 1907-08 i och 
med inköpen av FLJ nr 25 och 26 samt OFWJ nr 
28-30 litt K3. De tre sistnämnda loken var en ren 
försvenskning av de engelskbyggda K-loken. 

Ett tvåcylindrigt lok kan uppvisa ganska stora 
dragkraftsvariationer. Dessa knyckar i kombination 
med tunga laster ger en extra påkänning på 
kopplen som kan medföra att dessa brister. För 
att i möjligaste mån eliminera detta problem 
införde OFWJ som första järnväg i landet trecylindriga 
ånglok då loken nr 46 och 47 litt M3 
levererades från Nohab. Med en dragkraft på 11 
ton kunde tågvikterna på det södra distriktet ökas 



avsevärt. M3-loken låg till grund för de fyra 
sidotanklok litt M3a som inköptes av FLJ åren 
1928 och 1930. Dessa lok hade något kraftigare 
panna vilket gav en dragkraft av 12 ton. 

De trecylindriga malm tågsloken visade sig vara 
mycket lyckade och det var därför naturligt att 
även nästa generation av lok följde detta konstruktionsmönster. 
Loken nr6 l-63 littM3b vilka 
levererades av Nohab år 1929 var konstruerade 
enligt de erfarenheter man hade fått av M3loken. 
Loktypen konstruerades med en storpanna 
som var högt placerad, stav ramar och sluten hytt, 
med andra ord en typisk svensk trettiotalskonstruktion. 
Dragkraften blev hela 15 500 kp. 

Turbinloksutvecklingen 

Utvecklingen av turbindrivna ånglok i Sverige 
hade påbörjats år 1917, då Ljungströms Turbin 
AB startade konstruktionsarbete på en loktyp 
med kondensations utrustning. Målet var att bygga 
ett lok med högre effekt, bättre verkningsgrad 
och större aktionsradie än de konventionella inom 
ramen för befintliga fasta anläggningar såsom 
lokstallar, vändskivor, lastprofil etc. Prototypen 
provades år 1921 varunder man kunde konstatera 
att inriktningen var den rätta. Loket provkördes 
ytterligare under åren 1922 och 1923 efter att ha 
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SJ titt Å nr 1474 år 1927. Foto Nohab. 

ombyggts i vissa avseenden. Resultaten av 
provkörningarna visade att verkningsgraden för 
turbinloket var högre än hos ett konventionellt 
ånglok. Turbindriften gav också andra viktiga 
fördelar jämfört med kolvdrift. Turbinens jämna 
drivande moment medförde att dragkraften ej 
varierade i samma utsträckning som ett kolvångloks. 
I en ångturbin utnyttjas ångans expansion 
i högre grad än i en kolvmaskin. Värden från 
jämförande prov visade att turbinen gav 12 procent 
högre effekt vid samma ångtemperatur och 28 
procent högre effekt vid lOOOC högre ångtemperatur. 
Den överhettade ångans temperatur för ett 
kolvånglok är begränsad till 300-3500C på grund 
av svårigheterna med kolv-och slidsmörjningen. 
En ångturbin kan arbeta i betydligt högre 
temperaturer vilket gör att man vid en oförändrad 
adhesionsvikt kan ta ut högre effekter. 

Nohab/Ljungström levererade år 1927 ett 
kondenserande turbinlok till SJ. Leveransen var 
mycket försenad. Vid denna tid var stam banornas 



elektrifiering på gång, och intresset för turbindrift 
hade svalnat betydligt vid SJ. Litt Å nr 1474 
sattes emellertid in i snälltågstrafik mellan bland 
annat Stockholm och Bollnäs. Jämförande prov 
visade emellertid att utnyttjandegraden för Åloket 
var lägre än för lok litt B och F på grund av 
olika problem med kondensationsutrustningen. 
Loket avställdes därför redan år 1931 och 
skrotning genomfördes 1935. 

Turbindrift vid Grängesbanan 

I slutet av 1920-talet hade man från OFWJ sida 
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tagit upp frågan om ett icke kondenserande 
turbinlok med Nohab/Ljungström. Syftet var att 
öka tågvikterna på linjen mellan Eskilstuna och 
Oxelösund. Iden med ett icke kondenserande 
turbinlok var att slippa de komplicerade och 
dyrbara kondensationsanordningarna samtidigt 
som man kunde utnyttja fördelarna med turbindriften. 

Den 7 juni 1929 tecknades ett k0ntrakt med 
Nohab/Ljungström om leverans av två turbinlok 
till ett pris av 212000kronorperstyck. Kontraktet 
ändrades den 5 juli till att gälla enbart ett lok med 
leverans den 7 augusti 1930. 

Turbinlokets konstruktion var i största möjliga 
utsträckning baserad på M3b-typen. Fördelarna 
med detta var att många M3b-komponenter, 
gjutmodelleretc kunde utnyttjas. En tanke var att 
turbinloket relativt enkelt kunde byggas om till 
ett kolvånglok om turbindriften skulle visa sig 
vara misslyckad. 

Turbintypen som valdes var en kombinerad 
aktions-och reaktionsturbin med ett Curtishjul 
samt en reaktions trumma. Ångan reglerades med 
hjälp av fem kamstyrda dysor placerade invid 
turbinen. Regleringen kunde göras av föraren via 
axlar med kardankopplingar. Turbinens hastighet 
sattes till 14 000 varv per minut vid en hastighet 
av 70 km/h. Ångpannan konstruerades för en 



eldyta av 150 m2 och en överhettningsyta på hela 
100 m2

• 

Under driftsproven visade det sig att strypningen 
i överhettningselementen blev alltför stor, 
varför överhettningsytan senare minskades med 
40 procent. Man parallellkopplade överhettnings

elementen för att minimera tryckfallet, vilket 
från början var så högt som 3 kp/cm2 För att

• 

kunna bära upp den stora trestegs växellådan 
med en utväxling på 51: 1 konstruerades loket 
med hjulställningen IDO. Detta medförde i sin 
tur att tendern gjordes tvåaxlig för att den totala 
hjulbasen skulle passa med de befintliga 18meters 
vändskivoma. Växellådan var konstruerad 
för mekanisk reversering, det vill säga turbinen 
gick alltid i samma riktning då loket kördes fram 
eller back. Föraren kunde reglera gångriktningen 
med en vev i hytten. Den hade tre lägen-neutralläge, 
fram och back. En mekanisk förregling 
omöjliggjorde ångpådrag till turbinen i neutralläget. 
Enbart då växeln låg i läge för gång kopplades 
förreglingen ur. Reverseringen tillgick så 
att två av växellådans hjul mekaniskt spelades 
isär och ett tredje svängdes in i ingepp mellan de 
två. Regulatorn fungerade enbarrt som en avstängningsventil 
och stod normalt helt öppen då 
loket användes. Då veven för ångpådraget ej stod 
i nolläget var mekanismen för växeln mekaniskt 
låst. Det var mycket viktigt att loket stod helt 
stilla vid omläggning av växeln. 

Leverans med förhinder 

Leveransen av lok nr 71 litt M3t blev en mycket 
komplicerad historia med säkerligen en mängd 
sömnlösa nätter för både konstruktörer och 
beslutsfattare inom TGOJ såväl som leverantörsföretagen. 
Först den 22 oktober 1930 kunde 
Ljungströms leverera turbinen till Nohab. Den 
bänkprovades i Trollhättan i mitten av november. 
Den 17 december 1930 genomfördes den första 
provturen av loket på linjen Trollhättan-Prässebo 
(BJ 23 km). Man hade planerat att genomföra 

TGOJ litt M3t-typritning. TGOJ. 

Frontvy av nr 71. Position a visar turbinen och 



position n växellådan. Växellådan sträcker sig 
ända ner till position j. Vid position p sitter en 
spak med vilken turbinen kan frikopplas från 
växeln. För att kontrollera att smörjningen är 
riktig öppnas en lucka på växelns översida, 
turbinenfrikopplas och drages på med ratten d. 
Detta arrangemang finns enbart på nr 71. Foto 
Ljung ströms. 

leveransturen dagen efter men ett haveri på 
växellådan gjorde denna omöjlig. Växellådan 
åtgärdades och under någon av dagarna 29 eller 
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Växellåda, turbinhjul och turbinhus till lok M3t 71 . Foto Ljungströms. 
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30 december gjordes en leveranstur 
från Trollhättan till 
Åmål (92 km). Under resan 
havererade oljepumpen för 
växellådssmörjningen och man 
fick ta in loket på BJ verkstad 
för reparation. En undersökning 
visade att blindaxelns 
kuggar hade skurit och man 
fick av den anledningen koppla 
ner loket och dra det tillbaka 
till Trollhättan där växeln 
demonterades. Kugghjulen 
sändes till Asea för omslipning. 
Detta arbete var slutfört i slutet 
av januari 1931. 

Efter hopsättning av växellådan 
företogs en ny provtur 
den 31 januari, denna gång 
mellan Trollhättan och Alv hem 
(35 km). Efter genomfört prov 
uppvisade kuggarna ånyo så 
kallade pittingskador varför en 
ny omslipning fick göras av 



Asea. I slutet av februari 
prov kördes maskinen igen med 
kuggskador som följd. Efter 
en provisorisk reparation 
sändes loket till Eskilstuna via 
Ställdalen. 

Den första provturen i ett 
malm tåg ägde rum den 13 mars 
mellan Eskilstuna och Oxelösund. 
Malmtågets vikt var reducerad. 
Efter denna premiärtur 
uppvisade kugghjulen svåra 
skärskador. Relationerna mellan 
TGOJ och Nohab var vid 
det här laget tämligen frostiga. 
TGOJ maskiningenjör Johnson 
meddelade Nohab i ett brev att 
man ej kunde lita på växeln 
vilken snarast borde bytas ut, 
samt att man inom järnvägsförvaltningen 
ej betraktade 
loket som övertaget. För att 
ytterligare sätta press på leverantörerna 
innehöll man dessutom 
10 000 kronor av slutbetalningen. 

I mitten av mars genomfördes 
ytterligare prov körningar 
varunder växelns kondition 

ytterligare försämrades. 

Ljungströms hade vid denna tid en mängd 
marknadsaktiviteterpågångoch man var mycket 
angelägna om att utföra mätningar med fulla 
tågvikter. TGOJ ville inte ställa upp på detta men 
böjde sig när Ljungströms övertog hela skadegarantin 
för loket. 

Det första fullastprovet genomfördes i tågparet 
nr 183/184 den 20-21 mars. Under proven 
förstördes växeln helt och loket fick kopplas ner 
och sändas tillbaka till Trollhättan. En ny växel 
fick tillverkas och först i november kunde loket 
testas på linjen Trollhättan-Åmål. Vid ankomsten 
till Åmål visade det sig att växeln fått skador 
igen. Nohab hade kommit på att en av orsakerna 
till växelproblemen var otillräcklig smörjning. 
Loket togs tillbaka till Trollhättan där kugghjulen 
åtgärdades. 

En noggrann studie av provresultaten samt en 
rejäl genomgång av växellådans konstruktion 
visade att orsaken till de många kugghaverierna 



var felskurna kugghjul och fel oljekvalitet. 

Äntligen problemfritt 

Vid denna tidpunkt hade TGOJs irritation nått 
toppunkten. Utan deras vetskapkördeNohabden 
15 januari 1932 upp loket till Ställdalen. Resan 
gick helt problemfritt och först i Ställdalen 
kontaktades kunden. Dagen efter besiktigades 
loket av TGOJ och lokmästare Westerlind 
avdelades för att arbeta på heltid med det. Nu 
följde ett antal framgångsrika provkörningar 
varefter det formella övertagandet skedde i början 
av juni 1932. Leveransen hade försenats med 87 
veckor. 

Ytterligare provkörningar genomfördes under 
juni och de avslutades på månadens sista dag. 
Under proven, vilka bevittnades av en del utländska 
observatörer, var en dynamometervagn 
inkopplad i tåget. 

Alf Lysholm har i en artikel i Teknisk tidskrift 
(januari 1933) beskrivit turbinloksdragning av 
ett 1714 ton tungt malmtåg på linjen Eskilstuna-
Oxelösund enligt följande: 

I allmänhet användes vid starten i Eskilstuna en dysa, 
vilken efter en kort sträcka ökas till två. Strax före 
Skogstorp pålägges i allmänhet till tre dysor, men 
pådraget minskas efter backen åter till två. I backen 
före Bälgviken pålägges tre dysor varvid hastigheten 
på krönet uppgår till 18 km/tim. I lutningen vid 
Bälgviken ökas hastigheten till 50 km/tim., varefter en 
ökning i pådraget till fyra dysor sker, vanligen mitt i 
3,3 promillestigningen. Vid planet i backen har 
hastigheten minskat till 15 km/tim., men före ingången 
till sista backen har den ökats till något över 30 km/tim. 
När tryck, överhettning och hastighet ej är tillfredsställande 
pålägges fem dysor på planet, och dessa 
får ligga på till sista delen av stigningen. 

Nr 71 vid leveransen. Observera den ursprungliga placeringen av toppstrålkastaren och den lilla 
rökuppdrivarskärmen på skorstenen. Foto Ljungströms. 
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För att utröna den maximala dragkraften för 
turbinloket utfördes ett prov i backen efter Rekame 
station. I tåget gick en dynamometervagn. 
Tågvikten var 1831 ton inklusive loket. I slutet av 
backen var hastigheten 7 km/h. Den maximala 
dragkraften utgjorde då 22,2 ton i kroken. Med 
72 tons adhesionsvikt motsvarar detta en 
friktionskoefficient av över 0,31. 

Under juni och september månader 1932 
gjordes jämförande prov med litt M3b nr 63 och 

71. Nedanstående tabell visar resultat från dessa: 

1. Tåg mellan Eskilstuna och Oxelösund 102 km 
2. Tåg mellan Oxelösund och Eskilstuna 102 km 

Datum Lok Tågvikt ton Ko(förbrukning kg 
17.6 71 1547 1848 
29.6 71 1535 1867 
15.9 71 1550 1962 
16.6 63 1527 1940 
18.6 63 L551 2004 
18.9 63 1550 2078 

Datum Lok Tågvikt ton Kolförbrukning kg 

15.6 71 993 1770 

17.6 71 510 1608 

29.6 71 650 1596 

15.9 71 1183 2055 

16.6 63 465 1833 

18.6 63 490 1632 

16.9 63 683 2166 

I ovan angivna tågvikter är ej lokets vikt inräknad. 
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Den genomsnittliga kolförbrukningen per 1000 
tonkilometer vagnvikt blev för lok nr71 15,64 kg 
och för nr 63 18,27 kg. 

För att kunna sälja licenser till USA, Frankrike 
och Tyskland bad Ljungströms i slutet av år 1934 
om ett utlåtande över driftserfarenheterna med nr 

71. Loket hade nu använts i trafik i över ett år. 
TGOJs utlåtande var mycket positivt och man 
förklarade sig mycket nöjd. 

Engelsk efterföljare 

Intresset för turbinloket var mycket stort i många 
länder och en mängd delegationer gjorde studiebesök 
vid TGOJ. Det engelska jämvägsbolaget 
LMSR sände en grupp tekniker tillsammans med 
representanter för Metropolitan-Vickers Company 
för att studera loket. Man fann den svenska 
konstruktionen så intressant att man beslöt att 
byggaettsnälltågslokomotiveftersammaprincip. 
Konstruktionen baserades på LMSR Pacifictyp 
"Princess Royal Class". Loket nr 6202 försågs 
med en turbin på 2200 hästkrafter och en separat 
turbin för gång bakåt. Konstruktionen betraktades 
som framgångsrik och loket användes i trafik 
från år 1933 fram till 1939 då det ställdes av i 
Crewe. Lokbristen gjorde att det åter sattes i 
tjänst år 1941. En mängd tekniska problem och 
haverier inträffade emellertid och loket ställdes 
slutligen av år 1944 efter att ha gått 480 000 km 
i tjänst. Efter kriget byggdes 6202 om till 
kolvånglok och det förstördes fullständigt i den 

Lokparad i Eskilstuna omkring år 1937. Blindhjulen på nr 71 var målade men på de övriga två 
turbin/oken blanka. Foto TGOJ. 

svåra olyckan utanför Harrow den 8 oktober 
1952. 

I början av 1935 begärde TGOJ in offerter på 
ytterligare två turbinlok. Nohab offererade ett 
pris på 199 500 kronor per styck vid köp av två 
lok och 214 500 kronor vid köp av enbart ett. 

I offerten förutsattes att TGOJ som tidigare 
skulle tillhandahålla broms-och luftsandningsutrustningen. 
Tillstånd erhölls från styrelsen i 
april 1935 om inköp av två turbinlok vilka bland 
annat skulle ersätta loken litt M nr 41-45 som var 
gamla och dyra i drift. Genom att insätta turbin lok 
räknade man med att kunna reducera antalet 
malmtåg. Lok nr 71 hade levererats med en 
tender som rymde 15 kbm vilket ansågs vara i 
minsta laget. TGOJ maskiningenjör Johnson 



begärde i samband med beställningen att de nya 
turbinloken skulle förses med treaxliga tendrar 
på 18 kbm av den typ som användes på M3bloken. 
Nohab indikerade en merkostnad på 3000 
kr per lok för denna ändring. Några dagar senare 
ändrades ordern till att omfatta två tvåxliga 
tendrar. Man hade troligen kommit till insikt om 
att vändskivorna var ganska svåra att balansera 

med turbinlok försett med tvåaxlig tender och att 
det skulle bli ännu svårare med en treaxlig. En 
treaxlig tender skulle dock utan tvivel ha medfört 
att turbinloken sett mer balanserade ut. Den 
tvåaxliga tenderns bakre axel var dessutom 
mycket hårt belastad vid fulla förråd. I affärsuppgörelsen 
accepterade Nohab att leverera 
de båda loken kompletta för 200 000 kronor per 
styck. Även denna leverans blev något försenad 
och litt M3t nr 72 med Nohabs tillverkningsnummer 
2000 levererades den 21 september 1936. 
Nr 73 kunde levereras nio dagar senare. I samband 
med leveranserna togs nr 71 in på en välbehövlig 
revision. 

Få förändringar 

Loken genomgick under sina år mycket få förändringar. 
Huvudstrålkastaren på nr 71 flyttades 
fram och sänktes något år 1934. Vid samma tid 
nedtogs utrustningen för kylånga på turbinen. År 
1937 försågs tendrarna på alla tre loken med 
förstärkta bärfjädrar på den bakre axeln. Tur-

Il 

binema reviderades i Stockholm åren 1937 (nr 

71) och 1939 (nr72 och 73). Nästa turbinrevision 
genomfördes under åren 1943 (nr 71), 1942 (nr 

72) och 1946 (nr 73), och de sista turbinrevisionerna 
gjordes åren 1952 (nr 71 och 72) samt 
1951 pånr73. Det finns inga rapporterade haverier 
på någon av växellådorna. Nr73 råkade emellertid 
ut för ett turbinhaveri den 27 maj 1944 på linjen 
mellan Nyköping och Larslund. Orsaken till 
haveriet var ett brutet oljerör för turbinlagersmörjningen. 
Turbinlagren gick varma varvid 
löpskov lama skadades. Reparationskostnadema 
uppgick till cirka 50 000 kronor. 

Vid igångsättning var det mycket viktigt att 
föraren såg till att ingen slirning uppstod. Loken 
var försedda med en extra sandbehållare ovanpå 
pannan. Det var mycket vanligt att sandning 
gjordes vid start, speciellt om rälsen var våt. Nr 



72, vilket av personalen ansågs vara det starkaste 
turbinloket, råkade ut för ett ovanligt haveri i 
början av 50-talet. Under gång i motlut med ett 
malm tåg på hösten då banan var våt slirade loket 
loss. Föraren gjorde misstaget att sanda utan att 
stänga av ångan till turbinen. Sanden gjorde att 
friktionsförhållandena ändrades radikalt och ett 
kraftigt ryck uppstod. Denna extrema belastning 
krökte de båda koppelstängema mellan blindaxlarna 
och den förstadrivaxeln och loket fick tas 
in på verkstad för reparation. Varken turbinen 
eller växellådan skadades turligt nog. 

Turbinloken hade utomordentliga gångegenskaper 
-nästan jämförbara med en personvagn. 
De skulle eldas med tjock fyr. Före start fick 
eldaren lasta in cirka ett ton kol i eldstaden. 
Under hård drift var eldarsidans injektor till hela 
tiden. Växellådans smörjolja måste under hårda 
driftsförhållanden i varmt väder kylas, vilket 
gjorde i en rörkylare till vilken oljan pumpades 
med en ångturbindriven kapselpump. Kylvattnet 
släpptes med självtryck från tendem till oljekylaren 
och sögs vidare därifrån med eldarsidans 
injektor vilken endera kunde kopplas till kylaren 
eller direkt till tendem. Under kalla perioder 
förvärmdes oljan genom ett ångrör som gick 
under tanken. Omedelbart före ångdysorna satt 
ett filter tillverkat av perforerad rostfri plåt, detta 
för att inte kalkflagor eller andra föroreningar 
från pannan skulle kunna följa med ångan in i den 
känsliga turbinen. 

I slutet av andra världskriget användes loken i 
ganska liten utsträckning. Nr 71 togs ur trafik i 
december 1944 och togs inte tillbaka i tjänst 

TGOJ litt M3t nr 71 i ett extra malmtåg i Ställdalen 1986. Foto Hans Eriksson. 

förrän i november 1948. Under hela 1945 var 
samtliga turbinlok tagna ur tjänst. Nr 73 återgick 
till malm tågsdragningen i september 1946 och nr 
72 först i februari 194 7. Orsaken till denna 
sporadiska användning var bland annat kolbrist 
och brist på smörjoljor. 

Loken användes under hela sin tjänstgöring på 
det södra distriktet men någon gång i början av 
SO-talet kördes ett provtåg upp till Grängesberg 
med två kopplade turbinlok. Detta tillfälle är 
veterligen enda gången då turbinlok var i tjänst 
på det norra distriktet. 

De tre turbinloken användes fram till 1953 då 
elektrifieringen av det södra distriktet var genomförd. 
Loken ställdes av i november, maj och 



oktober i nummerordning räknat. Nr 71 ställdes 
i varmstall i Grängesberg medan de övriga placerades 
i Eskilstuna år 1954. Samtliga genomgick 
en konservering år 1958. År 1960 stod alla tre på 
malmbangården i Grängesberg. Under flera år 
togs samtliga beredskapslok ut och bogserades 
på bangården för att få smörjning på axlarna. 
Detta gjordes även med turbinloken trots att de ej 
var klassade som beredskapslok. 

Statistiken visar att M3b-loken gick i runda tal 
dubbelt så många kilometer i tjänst som turbinerna 
vilka redovisar 688 446, 583 825 och 685 588 
kilometer respektive. 

De tre TGOJ-loken blev bland de få turbinlok 
i världen som användes reguljärt under en längre 
tid. De flesta andra tillhörande denna lillalokfamilj 
är att betrakta som prototyper vilka kom att 
användas under en relativt begränsad tidsperiod. 

Alla loken har bevarats till eftervärlden. Nr 71 
och 73 finns vid lokmuseet i Grängesberg och nr 
72 har deponerats på Sveriges Järnvägsmuseum 
i Gävle. 
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John Rennie 

Som järnvägsprojektör i Sverige 

"Attfölja alla dessa företag, med thy åtföljande 
strider-ochminorochminor-ochkontraminor; 
byten, köp och qvittningar, oqväden, hvisslingar 
och gnisslingar, krokvägar och krokben, är icke 
vår uppgift", skriver J C Hallberg , signaturen 
Posthumus, i memoarerna Mina samtida. De 
första svenska järnvägarnas tillkomst var en 
trasslig historia. 

Bland dem som Hallberg nämner i detta sammanhang 
är den förste kontrollanten på 
Köping-Hult, sir John Rennie. Rennie tröttnade 
snart på oordningen och oegentligheterna i 



Sverige men fick även positiva intryck av landet. 
Bådadera redovisas i detta utdrag ur hans 
självbiografi, här för första gången på svenska. 

År 1844 erhöll greve Adolf von Rosen koncession 
på anläggning av järnvägar i Sverige och erbjöd 
mig halva koncessionen, förutsatt att jag ville 
resa över till Sverige, staka ut linjerna och lägga 
fram ärendet för den engelska allmänheten. Jag 
engagerade för detta en viss mr Tottie, en svensk 
som varit anställd av mr Ras trick, till att närmare 
undersöka de av mig uppdragna strä<::kningarna, 
som bestod av en huvudlinje från Göteborg rakt 
genom riket till Örebro, som en huvudlinje för 
järnhanteringen; därifrån gick en gren till övre 
delen av sjön Vänern och en annan till sjön 
Mälaren för att skapa förbindelse med Stockholm 
-linjen fortsatte norrut via Västerås till Uppsala 
och därifrån till Stockholm. 

Samma år for jag tillsammans med greve von 
Rosen med ångare till Göteborg där jag 
tillbringade ett par dagar. Landet som jag for 
igenom var inte rikt men långt rikare och bättre 
uppodlat än vad jag väntat, medan människorna 
var ärliga, enkla, flitiga och ytterst hövliga. Det 
allmänna intrycket var rätt pittoreskt, och på sina 
håll vilt, med täta skogar av gran, lärk, bok etc; 
stora områden hade röjts från skog och lagts 
underodling. Husen var mestadels byggda av trä, 
på ryskt maner, där stockarna låg tätt med 
knuttimring i hörnen; springorna var tätade med 
mossa, insidan hade täta brädväggar och i varje 
rum fanns en eldstad i sten eller kakel; fönstren 
var dubbla -på vintern stängdes både det yttre 
och det inre och alla springor klistrades med 
papper för att hindra ytterluften från att komma 
in. Husen var i allmänhet mycket bekväma. I 
vissa av de större städerna, såsom Örebro, var 
många hus solitt byggda av sten, medan andra 
hade stengrund och överbyggnad i trä; flertalet 
landskyrkor var av sten med separat träbyggnad 
för klockorna, som ofta var av betydlig storlek 
samt med mycket fin och melodiös klang. 
Göteborg är en mycket väl och regelbundet byggd 
stad, huvudsakligen i sten, i holländsk stil, med 
kanaler som sträcker sig genom gatorna. Vissa av 
de största köpmännens hus är, liksom de offentliga 
byggnaderna, rymliga och vackra, även om staden 
allmänt ger ett tungt och trist men betydelsefullt 
intryck. 

Jag beslöt att besöka den berömda järngruvan 
i Dannemora, ett antal mil längre norrut. Jag gav 
mig följaktligen av tillsammans med greve von 
Rosen, kom fram samma kväll och besökte gruvan 
nästa dag; den bestod av en berggrund, som gick 



upp i dagen, av nästan rent magnetiskt järn, med 
en halt av cirka 75-80 procent, av den finaste 
metall. Runt omkring fanns vidsträckta skogar så 
det rådde ingen brist på bränsle; virket omvandlades 
till träkol och man utvann det finaste 
järn, det bästa tänkbara för ståltillverkning; det 
inbringade mycket högt pris på den engelska 
marknaden, där det rönte stor efterfrågan. Den 
utrustning som användes var mycket primitiv 

och enkel; smedjornas bälgar drevs i vissa fall 
med människo-eller djurkraft men i andra fall 
med vattenkraft, där sådan fanns tillgänglig. Jag 
ville gärna komma till det stora gruvdistriktet 
Dalarna, cirka 100 miles längre norrut, men 
årstiden började bli sen och jag tvingades därför 
återvända till England. 

När jag hade fått alla mina undersökningar 
gjorda skrev jag en rapport om hela linjen; jag 
fann dock att den svenska regeringen vid denna 
tid inte var tillräckligt öppen för betydelsen av 
järnvägar, eller snarare att regeringen inte såg 
någon möjlighet att uppmuntra dem genom att 
teckna aktier eller på annat sätt skaffa sig pekuniärt 
intresse av dem. Regeringen undervärderade på 
intet vis järnvägarnas betydelse men var till sin 
karaktär försiktig och ekonomisk och ägde endast 
måttliga medel till sitt förfogande; den ifrågasatte 
därför starkt att de kunde ge rimliga vinster, 
samtidigt som den önskade oss all framgång med 
att skaffa pengarna i England. Jag föreställde 
dem att folk i England, som inte visste något om 
Sverige och dess möjligheter, skulle tveka inför 
att riskera sina pengar utan en viss statlig 
räntegaranti om 4 eller 5 procent av det satsade 
kapitalbeloppet, och eftersom det stod helt klart 
att järnvägarna skulle ge detta kunde det inte 
finnas någon risk; garantin skulle i praktiken bara 
vara nominell, men den skulle få effekten att 
skaffa fram pengarna i England och därmed ge 
Sverige en stor nationell förmån, genom att spara 
på dess kapital utan att man löpte den minsta risk. 
Jag rekommenderades att ge en stor middag, som 
åtskilliga av ministrarna och alla andra viktiga 
personer i Stockholm bevistade. Alla var 
entusiastiska, en stor mängd tal hölls om järnvägarnas 
betydelse och min skål föreslogs av 
kommerskollegiechefen Skogman vilken mottogs 
med den största entusiasm, men effekten var 
ingen ty vi fick vare sig privata teckningar eller 
offentliga garantier. Något hade vi i alla fall 
åstadkommit: vi hade introducerat ämnet järnvägar 
i Sverige, vi hade visat deras betydelse och 
vi hade i viss utsträckning öppnat folks ögon; vi 
hoppades att så småningom, när man moget hade 



reflekterat över deras möjligheter, skulle man 
betrakta dem mera gynnsamt och bidra frikostigt 
till dem; men som det inte var någon mening med 
att pressa saken vidare återvände vi genast till 
England. 

Varje feber har sin klimax; jämvägsfebern 
nådde sin klimax likt alla andra och befann sig 
sedan på nedgång. De många som hade trott sig 

kunna skapa en förmögenhet fann nu till sin sorg 
att deras pengar var borta, men det var inte det 
värsta, ty de fick vara mycket glada om de inte var 
tvungna att betala ytterligare. Alla nyajärnvägsspekulationer 
stod utom all fråga, och därför 
visade det sig att de svenska järnvägarna var 
alltför sena för marknaden; ingen ville överväga 
saken; själva ordet järnväg var nog för att driva 
alla på flykten, så det fanns inget annat att göra än 
att avvakta bättre tider. Därmed fick de svenska 
järnvägarna anstå till 1852; viddetlagethadeden 
svenska regeringen moget begrundat frågan och 
insett att Sverige, om landet önskade hålla takt 
med andra länder, antingen måste göra sina järnvägar 
självt, för vilket staten vid denna tid inte 
hade pengar, eller uppmuntra andra genom att 
garantera dem en tillräcklig ränta på det satsade 
kapitalet. Följaktligen for jag dit igen, och blev 
som vanligt mycket vänligt mottagen av kungen 
och hans ministrar; jag märkte att de hade blivit 
mer angelägna än någonsin tidigare om att järnvägar 
skulle byggas. Jag hade varit där i oktober 
1848, och fick äran att bli inbjuden till slottet i 
Stockholm, liksom jag tidigare hedrats med att få 
äta middag med deras ma jestäter på sommarslottet 
Haga intill Stockholm. Vid ankomsten till slottet 
mottogs jag på artigaste vis av kung Oscar, som 
gjorde mig äran att presentera mig för sin vackra, 
behagfulla och intelligenta drottning. När hennes 
majestät hörde att järnvägar skulle påbörjas sade 
hon sig ha hört så mycket talas om dem utan att 
något blivit gjort, att hon fruktade att det aldrig 
skulle bli några; "tala därför inte längre om dem 
utan sätt igång och bygg dem". Middagssällskapet 
bestod av cirka trettio personer. Jag hade äran att 
sitta intill finansministern, en mycket behaglig, 
intelligent person som i sin tur satt intill den 
kungliga familjen. Vi fick en utmärkt middag, 
utan några som helst restriktioner, och det 
allmänna samtalsämnet tycktes vara vem som 
skulle väljas till president i republiken Frankrike, 
Cavaignac eller Louis Napoleon; alla tycktes 
anse att Cavaignac var rätt person, och alla talade 
mycket nedsättande om Louis Napoleon. Det är 
underligt att tänka på hur litet världen visste om 
denne märklige man, och hur fullständigt han 
kom alla tidigare förväntningar på skam. 



Under min vistelse i Stockholm presenterades 
jag för den nuvarande monarken, konung Karl 
XV, dåvarande prins Karl, en mycket vacker och 
intelligent ung man. Efter sin tronbestigning har 
han gjort mig äran att förläna mig med Vasaorden, 
och som motiv behagade hans majestät anföra de 

stora tjänster som jag hade gjort Sverige. Detta 
var särskilt angenämt som den skickades till mig 
genom min personlige vän greve von Platen, som 
då var svenskt sändebud i London. Många år 
tidigare hade jag gjort bekantskap med hans 
fader, den berömde greve vonPlaten som var den 
viktigaste aktören när dynastin övergick från den 
utslitna gamla ätten och Bernadotte placerades 
på tronen. Att jag träffade greven tillgick enligt 
följande. Greven arbetade ytterst engagerat för 
fullbordandet av den stora Göta kanal, som förenar 
Göta älv nedanför fallen i denna flod med nedre 
delen av den stora sjön Vänern, och därmed 
förenande sjöleden mellan alla städer som ligger 
intill denna sjö och Göteborg. En kanal hade 
tidigare byggts mellan sjöns nedre del och Göta 
älv (som rinner ut från denna) nedanför fallen, 
och detta var ett mycket stort arbete för sin tid, 
men slussarna var så ojämnt fördelade och höjden 
i vissa så stor, att sjöfarten hämmades mycket 
starkt; greven kom därför, efter min faders död, 
över till England för att konsultera mr Telford, 
som då betraktades som vår främste ingenjör, om 
vilket som var det bästa sättet att förbättra Göta 
kanal och eliminera den beklagliga olägenheten. 
Mr Telford for dit, uppgjorde en plan och 
Sir John Rennie, porträtt ur 
hans Autobiography, comprising 
The History ofhis Professional 
Life, together with Reminiscenses 
Dating from the 
Commencementofthe Century 
to the Present Time, London & 
New York 1875. 

genomförde den, till den svenska regeringens 
stora belåtenhet. Under greve von Platens besök 
i England tog mr Telford honom till Lynn, där vi 
fanns som ingenjörer för Eau Brink Drainage and 
Navigation, och vi förklarade för honom hela 
Eau Brink-anläggningen, vilket han starkt uppskattade. 
Han var en mycket nobel person, allvarlig 
och värdig, med hög intelligens och med 
ett enkelt och förekommande sätt. Lynns borgmästare, 
som av rnr Telford fått höra om hans 
besök, bad om ett sammanträffande och inbjöd 
honom, sedan de presenterats, till en av sina 
offentliga middagar, vilket greven accepterade. 
Han hade emellertid ingen aftondräkt med sig, 



och brydde sig egentligen alls inte därom utan 
skulle ha gått på borgmästarens fest i sina 
reskläder, något som, för att uttrycka saken milt, 
hade varit mycket ohövligt. Telford rådgjorde 
med mig om detta, och vi kom överens om att 
greven inte kunde gå på middagen utan gängse 
aftondräkt. Sedan han finkänsligt hade informerats 
om detta av mr Telford förstod han 
vinken och skickade efter en skräddare, som 
inom några dagar försåg honom med vederbörlig 
utrustning. Han visades naturligtvis den största 
uppmärksamhet av hela sällskapet. 

Låt mig återvända till mitt ämne. Medan tiden 
gick hamnade penningmarknaden i så uselt 
tillstånd-det var ingen ände på konkurserna-att 
inget kunde göras med den svenska järnvägen, 
och jag började tro att alla mina pengar och allt 
mitt arbete var bortkastade. Tiden för greve von 
Rosens koncession hade gått ut och det var högst 
tveksamt om den alls skulle förnyas, och i så fall 
skulle det förvisso inte ske i den ursprungliga 
omfattningen, som gällde hela landet. 

År 1852 återställdes dock lyckligtvis förtroendet 
för penningmarknaden, och vi erhöll 
förnyelse av koncessionen för den del av linjen 
som sträckte sig mellan sjöarna Mälaren och 
Vänern, med en sidolinje från järngruvorna i 
Nora till Örebro, vilken var lika värdefull som 
någon del av huvudlinjen, och regeringen gav en 
garanti av 4 procent på det erforderliga kapitalet, 
nämligen 420 000 pund, med befogenhet att 
uppta 167 000pund ytterligare. Linjen var mycket 
lättbyggd och mr Burge, entreprenören, åtog sig 
att fullborda den för detta belopp. Ett bolag 
bildades i vederbörlig ordning, kapitalet tecknades 
omedelbart och aktierna stod över pari. Jag reste 
åter över till Sverige, utsåg mr Watson till 
arbetschef och arbetena inleddes samt fortskred 
mycket bra i ett års tid; kommittens ordförande 
och ledande man var dock olyckligtvis den ökände 
parlamentsledamoten John Sadlier, som efteråt 
begick självmord i närheten av Jack Straws värdshus 
på Hampstead Heath sedan alla hans 
förehavanden blivit allmänt kända, bland annat 
hans misskötsel av den svenska järnvägen. Vad 
det blev av pengarna kunde jag aldrig begripa, ty 
det fanns mer än 60 000 oredovisade pund för 
anläggning och markförvärv, men säkert är att 
räkningar på långt mer än så av styrelseledamöterna 
lades fram för min attestering, som 
var nödvändig innan de kunde sändas vidare till 
regeringen, men jag kunde aldrig ge min attest ty 
man höll allting fördolt för mig; och sedan jag 
funnit att händelserna utvecklades på ett så 



diskutabelt sätt, kände jag att jag inte längre 
kunde ta på mitt samvete att stanna kvar som 
deras ingenjör. Jag begärde därför omedelbart 
avsked, och tur var det, ty efteråt fick jag veta att 
de inte bara hade förbrukat hela summan om 
420 000 pund utan även 167 000 i obligationer 
och 167 000 till som de fått tecknat utan bemyndigande, 
så att de i runda tal hade förbrukat cirka 
700 000 pund utan att ännu ha fullbordat 50 miles 
enkelspårslinje som inte krävde något annat än 
beredning av markytan, med bara en eller två 

korta bankar och skärningar om knappa 20 fots 
djup, för vilket 6000 pund per mile hade varit 
fullt tillräckligt. Det har faktiskt aldrig hänt att en 
god affär misskötts så fullständigt, för att nu inte 
använda ännu starkare ord. Följden blev att 
alltsammans kom ut efter Sadliers död och alla 
lade skulden på honom. Detaljerna känner jag 
inte till, och jag tackar Gud för att jag kom ur det 
hela i tid, sedan jag funnit att det var omöjligt att 
stanna kvar med hedern i behåll.Jag kunde aldrig 
attestera de räkningar som styrelseledamöterna 
presenterade mig, ty jag trodde att de åtminstone 
var felaktiga, om nu inget värre. Allt som jag 
faktiskt gjorde var att till entreprenören, mr B urge 
(som efter vad jag vet uppförde sig mycket 
hederligt) attestera en summa av 25 000 eller 
30 000 pund. Hela detta fina företag gick alltså i 
stöpet genom ren och skär misskötsel, för att 
uttrycka det hela milt, och aktierna, som hade 
stått i pari, var ingenting värda -i händerna på 
vilken klok och ärlig styrelse som helst borde 
linjen däremot ha fullbordats för det beräknade 
beloppet, och skulle ha gett god avkastning. Den 
svenska regeringen kunde rimligen inte betala 
någon garanti när ingen del av linjen var fullbordad 
och inga acceptabla räkenskaper hade redovisats; 
och jag har anledning tro att den fått sådan 
avsmak för det sätt varpå styrelsen hade misskött 
denna järnväg att den inte ville ha något mer med 
engelska eller andra bolag att göra, utan beslöt att 
bygga alla andra linjer själva -vilket jag förstår 
att man har gjort; och kostnaden har inte överstigit 
min kalkyl om 5-6000 pund per mile inklusive 
stationer och rullande materiel. 

Jag hade tidigare undersökt åtskilliga andra 
delar av Sverige, och i november 1850 hade jag 
rest dit för att personligen överlämna ett konfidentiellt 
brev från greve Reventlow, den danske 
ambassadören i London, till utrikesministern i 
Köpenhamn. Vi for via Hamburg och Kiel, ty vid 
denna tid väntades krig åter utbryta mellan 
Schleswig-Holstein och Danmark, och båda parter 
bevakade varandra med största uppmärksamhet. 



När jag först besökte Sverige konsumerades 
stora mängder brännvin som var gjort på potatis; 
så mycket att landet i viss grad var demoraliserat; 
dryckenskapen var mycket utbredd och det blev 
värre ju längre norrut man kom. Regeringen 
beslöt därför att använda alla tillgängliga medel 
för att undertrycka den. Tunga skatter lades på 
potatisbrännvinet, och jag har till min glädje hört 
att dryckenskapen avsevärt har minskat sedan 

dess. Svenskarna är ett förträffligt, öppet, käckt 
och generöst folk, synnerligen ämabelt och gästfritt. 
Jag behandlades av dem med största vänlighet, 
något som jag alltid kommer att känna mig 
tacksam för. Julen är i hela landet en allmän helg, 
fjorton dagar framåt med början på julafton. 
Under den tiden förekommer nästan ingen affärsverksamhet. 
Det är inget annat än visiter och 
fester från morgon till kväll, och det krävs stark 
mage och ett starkt huvud för att genomgå denna 
skärseld av fester utan att ta skada. När man 
kommit in i deras hem kan man inte vägra att 
acceptera deras vänliga och översvallande gästfrihet. 
Ett exempel är att när ett bröllop hålles är 
det inte bara vännerna som samlas kring bruden, 
utan huset öppnas för alla och det står var och en 
fritt att komma in och uppvakta bruden och brudgummen, 
som mottar alla besökare i full bröllopsdräkt; 
förfriskningar av alla slag serveras ymnigt. 
Under mitt besök skedde mellan två adelsfamiljer 
ett bröllop till vilket jag inbjöds. Bruden och 
brudgummen var båda unga, och bruden var 
mycket vacker och ståtligt klädd. Jag mottogs 
och underhölls synnerligen vänligt och kom inte 
hem förrän under morgontimmarna. Jag fann att 
jag hade druckit just så mycket som jaganständigtvis 
kunde tåla, och om jag inte undkommit vid 
den tidpunkt som jag gjorde så hade jag blivit 
tvungen att stanna hela nästa dag, vilket många 
av brudgummens vänner gjorde. 

I Sverige gjorde jag bekantskap med, bland 
många andra, vår förträfflige ambassadör, major 
Pringle, som under det sista amerikanska kriget 
höll Washington besatt i ett dygn. Jag var ofta 
gäst i hans hem, och är honom och hans älskvärda 
maka stort tack skyldig för deras stora vänlighet 
och gästfrihet. En annan utmärkt kamrat var mr 
eller överste (som han kallade sig) Elsworthy, 
den amerikanske konsuln. Han var ungkarl, höll 
öppet hus och var så ytterligt gästfri och trugade 
sina gäster så starkt, att det endast var med största 
svårighet man kunde undkomma nykter nog för 
att tryggt nå hem till sitt kvarter. 

Sveriges skogar avverkades snabbt, både för 



att skaffa bränsle åt järnhanteringen, där stora 
mängder förbrukades, och även för att röja mark 
till odling, så denna bränsletillgång för järnframställning 
försvinner i snabb takt. Utöver dessa 
orsaker kan nämnas den stora exporten av virke 
till Europas alla delar för byggenskap och andra 
ändamål. Det är visserligen sant att stora skogar 
med gott virke ännu finns längre norrut, liksom i 
Norge, men då kommer kostnaden för transport 
till järndistrikten att bli mycket tung; fast eftersom 
det svenska järnet är mycket värdefullt för 
ståltillverkning, på grund av sina magnetiska 
egenskaper, kommer det alltid att erfordras stora 
kvantiteter för marknaderna i södra Europa, och 
med större kostnad för bränslet måste även priset 
stiga på det svenska järnet. 

Bessemerprocessen har avsevärt reducerat 
kostnaderna för att tillverka gott järn i England, 
och även för att förädla det till stål; ändå är det 
svenska järnet så mycket bättre att det alltid kommer 
att finnas en viss efterfrågan på det. 

Frågan blir då om det inte kommer att löna sig 
att exportera den svenska malmen till England, 
där det finns gott om bränsle, och där den kan 
omvandlas till det bästa järn för den minsta 
kostnaden. Vore det inte billigare att göra detta 
än att tillverka järnet i Sverige, där bränslet är så 
mycket dyrare? Och eftersom den svenska järnmalmen 
är mycket högvärdig jämfört med vår 
egen, om man bortser från hematiten, skulle den 
extra frakten snart tjänas in. Det är nog inte alls 
osannolikt att detta så småningom inträffar. 

Ungefär vid samma tid som järnvägsgarantin 
erhölls från den svenska regeringen och bolaget 
framgångsrikt hade kommit igång, föreslogs det 
mig ett annat projekt av en belgisk företagare ... 

Översättning Gunnar Sandin 

Gillis Albinsson 

Landstingen och järnvägarna 

1988 års riksdags beslut om trafikpolitiken innebar 
avgörande förändringar i den organisation för 
järn vägstrafiken som principiellt hade gällt sedan 
förstatligandebeslutet 1939. Bland annat infördes 
begreppet läns järn väg för bandelar med till störs ta 
delen lokal och regional trafik. Länstrafikhuvudmännen 
fick från och med 1 juli 1990 trafikeringsrätten 
för persontrafiken på länsjärnvägarna. 

Länstrafikhuvudmännen hade genom ett riksdagsbeslut 



1978 kommit till som obligatoriska 
organ för samverkan mellan landstinget och 
kommunerna i varje län för att ombesörja den 
lokala och regionala kollektiva persontrafiken. 

Genom 1988 års beslut återknöts således något 
av ett samband mellan landstingen och järnvägarna. 
Vissa landsting verkade underjärnvägsbyggnadsepoken 
aktivt för att banor skulle komma 
till; andra bringades av staten till medverkan. 
Avsikten med den här artikeln är att från olika 
utgångspunkter försöka belysa landstingens 
insatser på området. Man kan i en sådan redogörelse 
inte utesluta de formella aspekterna, som 
främst gäller hur statsmakterna reglerade 
landstingens handlande författningsvägen och i 
praxis. Tyngdpunkten i framställningen kommer 
dock att ligga på vad man kan kalla järnvägspolitikens 
praktiska tillämpning. Detta innebär 
att söka svar på frågor som 
-Vilka motiv låg bakom landstingens agerande? 
-I vilka former gjordes deras insatser? 
-Vilka aktörer var de ledande och hade de 

möjligen egna intressen i sammanhanget? 
-Vilka blev följderna för landstingen i ett längre 

tidsperspektiv? 

Det finns säkert många fler problem som borde 
belysas, och följaktligen nödgas jag göra förbehållet 
att framställningen är långt ifrån 
heltäckande i förhållande till sin rubrik. 

Bakgrunden till landstingens 
engagemang 

Kommunikationer -ett tillåtet 
verksamhetsområde 

Som bekant bestämdes det svenska järn vägsnätets 
tillkomst och organisation fram till 1939 i 
huvudsak genom ett principbeslut av 1853/54 års 
riksdag. Enligt detta beslut skulle järnvägsnätet 
bestå av stam banor, som skulle byggas och drivas 
av staten, och bibanor, som skulle få anordnas 
och drivas av privata företag. De enskilda järnvägarna 
expanderade snabbt och utgjorde från 
1880 till 1920-talets slut ungefär två tredjedelar 
av den totala banlängden. Staten stödde det 
enskilda järn vägsbyggandet, till en början genom 
riksdags beslut om lån eller bidrag i enskilda fall, 
men från och med 1871 genom att regeringen 
fick disponera medel i en järnvägsfond. I vissa 
fall lämnades även senare bidrag eller lån vid 
sidan av fonden. Det statliga stödet räckte dock 
inte till för alla enskilda järnvägsföretag. Av 191 



järnvägar med en byggkostnad över 0,5 milj kr, 
som anlades under tiden 1869-1915, fick bara 63 
statslån. 

Åtta år efter principbeslutet om järnvägsbyggandet 
förverkligades genom 1862 års kommunalförfattningar 
den stora kommunalreform, 
som diskuterats under flera decennier. En av 
författningarna var förordningen om landsting. 
Genom den skapades en ny kommunform, som med 
de undantag som betingades av att städer 
med fler än 25 000 invånare inte ingick i 
landstingen -hade länet som sitt område. Om 
landstingets befogenheter ( dess kompetens) sade 
förordningen, att tinget ägde att rådslå och besluta 
om för länet gemensamma angelägenheter, vilka 

avsåg uppräknade ämnesområden. Till dem hörde 
"anstalter för kommunikationsväsendets befordrande". 

I den kommitte som utarbetat författningsförslagen 
hade landshövdingen S G von Troil i 
Malmö varit ordförande. Han var en aktiv järnvägsförespråkare 
i sitt hemlän, och det kan väl 
antas att hans intresse kommit till uttryck i den 
citerade formuleringen. Skäl att tro detta kan 
man också finna i att han reserverade sig mot sina 
medkommittenters förslag att landstingen skulle 
förbjudas att bedriva vad som kallades spekulativa 
företag. von Troil menade, att en sådan föreskrift 
skulle vara rent av skadlig, om den innebar ett 
förbud för landstingen att understödja, till exempel, 
en för hela länet viktig kommunikationsanstalt. 
Regeringen följde honom; bestämmelsen 
kom inte in i landstingsförordningen. (Trots 
von Troils insatser kom Malmöhus läns landsting 
att höra til Idem som inte engagerade sig i järnvägsbolag.) 

Kompetensparagrafen anvisade alltså kommunikationsväsendet 
som ett område för landstingens 
aktivitet. Men formuleringen uteslöt inte 
tolkningsproblem, eftersom den förutsatte att det 
skulle gälla för länet gemensamma angelägenheter. 
Gemensamhetsprincipen kunde emellertid 
tänjas och modifieras med ekonomiska medel. 
Lagstiftaren hade nämligen gjort det möjligt för 
landstingen att besluta om olika utdebitering i 
olika delar av länet allt efter deras nytta av ett 
visst företag. Det fanns också en säkerhetsventil 
i ett stadgande att Kungl Majt skulle kunna dela 
ett län på flera landsting, om ett för länet gemensamt 
inte ansågs medföra de fördelar som 
var avsikten med förordningen. 



Räckvidden av stadgandena berodde av bedömningar 
hos de statliga myndigheter som hade att 
pröva landstingens beslut. Det fanns en föreskrift, 
att landstingsbeslut i regel skulle underställas 
länsstyrelsens prövning. Hos Kungl Majt kunde 
man överklaga landstingsbeslut, och dessutom 
krävdes Kungl Majts godkännande av beslut som 
avsåg uttaxering under längre tid än fem år eller 
upplåning med mera än fem års amorteringstid. 

En forskare (Uno Westerlund) har undersökt 
länsstyrelsers behandling av landstingsbeslut 
under åren 1863 till och med 1882. Inget av de 
fall av underkännande som han refererar berör 
järnvägar. Resultatet är inte oväntat; landshövdingarna 
var i många län pådrivande i järnvägsfrågor 
och använde länsstyrelsens förslagsrätt, 
sin egen rätt att delta i landstingets överläggningar 
och -om de så kunde -sin ställning 
som av Kungl Majt utsedd ordförande i landstinget 
för att där verka för järnvägssaken. 

Den auktoritativa och prejudicerande bedömningen 
av kompetensenligheten i landstingsjärnvägsengagemang 
ankom på Kungl Majt. 
Prövningen kunde, som nämnts, utlösas genom 
överklagande eller genom att landstinget måste 
ha godkännande av beslut om ekonomiska 
bindningar under längre tid än fem år. 

Kungl Majts praxis vid bedömningen av 
överklaganden av kommuners och landstings 
beslut i järnvägsärenden har undersökts av 
Sverker Oredsson när det gäller tiden från 1862 
och cirka 25 år framåt. Kung Majt fann att 
järnvägsbyggande låg inom landstingets kompetens 
och därigenom hade prejudikat skapats. 
(Samma utgång blev det i fråga om kommunala 
beslut i liknande ärenden.) Regeringen medgav 
också i ett utslag att landsting fick differentiera 
skatteuttaget efter olika länsdelars fördel av en 
järnväg som fått landstingets stöd. 

Dessa prejudikat i kompetensfrågan hade 
således betydelse för de frivilliga insatser som 
nära hälften av landstingen gjorde i form av 
aktieteckningar och/eller garantier för lån till 
enskilda järnvägar. 

Statsmakternas krav på engagemang 

Det fanns ett egenintresse för statsmakterna att 
inte hindra kommuner och landsting att engagera 
sig i enskildajärnvägar. Redan i början av 1860talet 
hade riksdagen visat intresse för kommunal 
medverkan i det statligajärnvägsbyggandet, och 
från 1886 skulle en sådan medverkan bli ett permanent 



inslag i anläggningen av statsbanor. Om 
principen "gemensamma angelägenheter" skulle 
kunna åberopas i sådana fall, borde den rimligtvis 
gälla för järnvägsengagemang över huvud taget. 

Riksdagens tidiga intresse för kommunal 
medverkan hade väckts vid 1862/63 års möte i 
samband med att ständerna antog ett erbjudande 
från Allbo härad i Kronobergs län att svara för 
expropriationskostnaderna för den mark som 
behövdes för södra stam banans sträckning genom 
häradet. Riksdagen begärde i det sammanhanget, 
att Kungl Majtskulle undersöka om kommunerna 
i allmänhet var villiga att avstå den jord som 
behövdes för stambana. För 1865/66 års riksdag 
anmälde Kungl Majt att intresset, föga förvånande, 
varit obetydligt, och frågan återkom 
inte på några år. Jämtlands läns landsting ställde 
dock frivilligt upp med bidrag till staten genom 

Det halländska landstingets ekonomiska stöd till Västkustbanan ledde fram till den senare tillämpade 
principen att statsbanorna kostnadsfritt skulle förses med mark. Västkustbanan blev i motsats till 
andra landstingsstödda banor en lönsam investering. Eldsberga station på 1930-talet. Foto SJK-F. 

att 1873 anslå 0,9 milj kr till tvärbanan genom 
länet; men i det fallet vardet fråga om att överflytta 
ett tidigare beslutat åtagande att gå in med aktieteckning 
i ett bolag för företaget. 

Efter 15 år kom frågan om ortsbidrag till 
stambanebygge åter upp i riksdagen. När den 
1881 behandlade förslag om fortsättning av norra 
stambanan från Bräcke till Ångermanälven, förklarade 
den inflytelserike lantmannapartisten Carl 
Ifvarsson, att han inte ville rösta för anslag till 
denna stats bana, om inte bidrag lämnades från de 
berörda orterna motsvarande det Hallands läns 
landsting hade utfäst till Västkustbanan. Något 
sådant krav kom inte in i riksdagsbeslutet, men 
när riksdagen 1886 behandlade propositionen 
om norra stambanans fortsättning till Vännäs, 
beslöt den att landsting, kommunerellerenskilda 
kostnadsfritt skulle avstå all mark för järnvägen 
ellerlämnastaten ersättning för markkostnaderna. 

Därmed hade staten knäsatt principen. I 
fortsättningen -ända fram till senare tid-var det 
regel att regering och riksdag i samband med 
besluten om statliga järnvägsbyggen krävde att 
landsting, kommunereller enskilda, som berördes 
av linjerna, skulle stå för kostnaderna för mark 
för bana, bangårdar och andra anläggningar som 
behövdes för järnvägsdriften. Dessa villkor betraktades 
som "oeftergivliga". 

Eftersom staten i fortsättningen huvudsakligen 



byggde järnvägar i Norrland, kom den 1886 
introducerade principen att i störst utsträckning 
drabba landsting och kommuner (i själva verket 
främst landstingen) i Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län. I södra Sverige 
föranledde statsbanebygget Järna-Norrköping 
beslutår 1907 i Södermanlands och Östergötlands 
läns landsting om anslag till markkostnader. I 
Göteborg och Bohus län hade landstinget 1898 
åtagit sig att svara för upplåtelse av mark med 
mera för Bohusbanan. 

Under senare decennier har staten fört fram 
kravet på landstingen att svara för marklösenkostnader 
i samband med breddning av smalspår 
till normalspår. Och i de yttersta av dessa dagar 
har man i Halland tagit emot en regeringens 
emissarie, som enligt ortspressen har i uppdrag 
att "före november månads utgång ragga ihop ett 
antal hundratal miljoner från kommuner, landsting 
och näringsliv i Halland" till kostnaderna för 
Västkustbanans dubbelspår. 

Regeringens motiv för marklösenkravet gentemot 
kommuner och landsting har inte varit 
mångordiga. I till exempel propositionen 1907 
om järnvägen Järna-Norrköping sade departementschefen: 
"Med hänsyn till järnvägens stora 
betydelse för de orter den kommeratt genomlöpa, 

anser jag, i likhet med järnvägsstyrelsen, att för 
anläggning av ifrågavarande järnväg på statens 
bekostnad bör uppställas som villkor att statsverket 
icke drabbas av några kostnader för 
jordlösen, skadeersättningar och dylikt." 

Departementschefernas erinran om järnvägarnas 
stora betydelse för regionerna kan läsas som 
en påminnelse till dessa om att de genom olika 
kanaler -inte minst landstingen -gjort framställningaroch 
påtryckningarför attfåjärnvägarna 
till stånd. 

De regionala intressenas motiv 

Det här ovan citerade yttrandet från ett föredragande 
statsråd om järnvägens stora betydelse 
för de orter den skulle genomlöpa, kan naturligtvis 
också användas som en allmänt formulerad 
sammanfattning av motiven hos de regionala 
intressenterna -främst landstingen -för engagemang 
i järnvägar. Men det finns anledning att 
försöka precisera dessa motiv. 

Landstingens agerande får ses i samband med 
att valsättet-särskilt under den första tiden -gav 



dem ett utpräglat plutokratiskt drag.Även om det 
reformerades flera gånger, lade det ända fram till 
1909 års politiska rösträttsreform huvudinflytandet 
hos ett begränsat antal besuttna eller 
eljest förmögna medborgare. Man hade enligt 
den kommunala röstskalan, fyrkskalan, röster i 
relation till sina inkomster och sin förmögenhet. 
Fyrkstarka högre ämbetsmän, godsägare, företagare 
och lantbrukare satt i landstinget. Godsägare 
och andra lantbrukare på större gårdar, 
brukspatroner, sågverksägare och grosshandlare 
verkade inom sektorer av näringslivet som var 
särskilt betydelsefulla för landets export. 

Jordbruket drog fram till omkring 1880 nytta 
av den utländska efterfrågan på havre, som därefter 
delvis ersattes av marknaden för smör. 
Eftersom jordbruket i stora delar av Sverige drivs 
i kombination med skogsbruk, kunde dess utövare, 
tillsammans med sågverksägare och trävaruexportörer 
dra fördel av omvärldens efterfrågan 
på sågade trä varor. Den klassiska svenska exportindustrin, 
järnhanteringen, hade fortfarande god 
efterfrågan på stångjärn men stod inför de 
omdaningskrav som ytterst bottnade i övergången 
från välljärnsmetoder till götjärnsmetoder och 
därmed från småindustri till storindustri. Denna 
förutsatte i sin tur goda möjligheter till masstransporter 
av insatsvarorna träkol och malm, 
alternativt tackjärn, och de nya råvarorna skrot 
och stenkol. Kolningsskogar och malm tillgångar 
utanför brukens närområden fick ökat värde. 
Plogar och andra jordbruksredskap var skrymmande 
gods, och jordförbättringsmedlet kalk och 
den efter 1800-talets mitt introducerade konstgödseln 
krävde resurser för masstransporter. 
Sådana behövde också företagarna i den framväxande 
bomullsindustrin, som arbetade med 
importerad råvara. 

Det var i betydande utsträckning personer som 
berördes av denna utveckling som ingick i de 
bestämmande grupperna i landstingen. De hade 
således ekonomiska motiv för att som både företagare 
och landstingsmän arbeta för förbättring 
av kommunikationerna. 

Före järnvägarnas tillkomst hade valet av 
hamnar för export och import bestämts av avståndet 
till avsändnings/bestämmelseorten, eftersom 
det var angeläget att göra vidaretransporten 
från hamn till lands eller på inlandsvattenvägar 
så kort som möjligt. De båda först färdiga stambanorna, 
västra och södra, ändrade på detta 
förhållande och länkade över transporter till de 
hamnar som hade direkt eller nära förbindelse 
med det nya transportmedlet. Så noterades till 



exempel från Kalmar län, att tillkomsten av 
järnvägen Malmö-Stockholm drog ifrån stapelstäderna 
vid Smålandskusten en betydande inkomst 
för transitering av utländskt gods. Det blev 
viktigt för hamnstäderna att återerövra upplandet, 
och medlet blev järnvägar. Som exempel kan 
man ta Smålands-Blekingekusten, där Västervik, 
Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar, Bergkvara, 
Nättraby och de fyra Blekingestäderna gjordes 
till utgångspunkt för järnvägar som skapade konkurrens 
om ett uppland, som i väster begränsades 
av södra stambanan. 

Transporternas inverkan på prisbildningen på 
upp landets produkter -spannmål, trävaror, järn 
etc -gjorde att de inflytelserika inlandsföreträdarna 
hade intressen som sammanföll med 
köpmännens i hamnstäderna. 

Det fanns också järn vägsförespråkare som hade 
en allmän framtidsoptimism, och som trodde på 
banorna som medel inte bara för ekonomisk utan 
även för kulturell utveckling. En småländsk 
kyrkoherde, som satt i Östra Blekinges första 
styrelse (och som varit landstingsman) menade, 
att järnvägarna inte bara var handelslivets pulsådror. 
De var mycket mera, ansåg han, nämligen 
kanaler genom vilka kulturens välsignelser av de 
mest olikartade slag strömmade ut till befolkningen 
i en ort. 

Jag har tidigare nämnt, att landstingsförord

ningen gav Kungl Majt möjlighet att dela ett län 

på flera landsting. Så skedde i Kalmar län redan 

1865 av skäl som inte hade med järnvägsfrågor 

att göra. Men två senare framställningar om 

delning visar klart hur viktiga jämvägsfrågoma 

var i den regionala politiken. 

Den ena framställningen gjordes 1869 av 

Sundsvalls stad och samtliga socknar i Medelpad 

utom Alnö. Uppenbarligen spelade finansieringen 

av banan Sundsvall-Torpshammar en roll i 

sammanhanget. Järnvägskommitten i Sundsvall 



suckade: "I veten ock, att Medelpad i saknad av 

eget landsting är maktlöst, då det gäller att såsom 

ett helt genomdriva något för provinsen allmän

nyttigt." Regeringen gick inte med på någon 

delning. 

Den andra framställningen lämnades den 18 
sepember 1873 av samtliga landstingsmän från 
Dalsland. Älvsborgs läns landsting hade föregående 
dag inte presterat tillräcklig majoritet för 
ett förslag från länsstyrelsen om aktieteckning i 
tre jämvägsföretag, varav ett avsåg en bana mellan 
Mellerud och Fredrikshald. Dalslänningarnas 
aktion var ett slags utpressning; landstinget beslöt 
utreda järnvägsfrågorna och ett par månader 
senare beslöts med stor majoritet, att landstinget 
skulle bidra med aktieteckning i järnväg från 
norska gränsen till Mellerud, och i ytterligare 
fem järnvägsföretag. Därefter avstyrkte landstinget 
delningsframställningen utan några 
protester från dalslänningarna, och Kungl Majt 
avslog den senare på formell grund. 

Troligen var det landstingets ordförande landshövdingen 
E J Sparre som inspirerat dalslänningarna 
till deras handlande. Det var ju hans 
förslag som inte bifölls i första omgången. På det 
förslag som antogs i november hade han stort 
inflytande. Han hade vana vid att starta järnvägsföretag 
som ordförande i de första styrelserna 
i Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga och Varberg-
Borås. Redan knappt tre veckor efter landstingets 
novemberbeslut utsågs han till ordförande 
i styrelsen för Dalslands järnväg. Sparre satt 
dessutom i riksdagen, där han livligt deltog i 
järn vägsdebatterna. 

Sparre var långt ifrån ensam om att kunna 
bevaka sitt läns järnvägsintressen på tre nivåer: 
järnvägsbolaget, landstinget och riksdagen. Det 
fanns de som kunde lägga till en fjärde nivå: 
hemkommunen. Rösträttsbestämmelserna och 
valbarhetsreglerna lade, som nämnts, huvudinflytandet 
i samhället hos en begränsad krets av 
medborgare som verkade på flera politiska nivåer. 

Riksdagsmännen var vanligen ledamöter av 

landstinget i hemlänet och kommunalt engagerade 

på hemorten. Exempel på framstående riks



politiker som spelat en stor roll i sina hemlandsting 

och i deras järnvägsengagemang är Emil Key 

från norra Kalmar län och Carl Ifvarsson från 

Halland. 

En genomgång av ett -låt vara begränsat material, 
som består av förteckningar över de 
första styrelserna i elvajärnvägsbolag, som bildats 
före rösträttsreformen 1909, visar ett betydande 
personsamband mellan landstingen och järn vägsföretagen. 
I de elva bolagen fanns sammanlagt 
69 styrelsemandat, av vilka 26-det vill säga över 
en tredjedel-innehades av landstingsmän. Ytterligare 
tio innehades av personer som antingen 
varit landstingsmän eller blev det senare än året 
för bolagsbildningen. 

Landstingens insatser: former 
och omfattning 

Framställningar till staten, "lobbying", 

utredningar 

Det för ett landsting billigaste och minst förpliktigande 
sättet att verka för tillkomsten av 
järnvägar var att göra framställningar i ämnet till 
regeringen eller att initiera och stödja motioner i 
riksdagen. I båda fallen var syftet att antingen få 
en järnväg byggd som stats bana eller att få staten 
att delta i kostnaderna för en enskild järnväg. 

De första landstingsmötena hölls i september 
1863. Redan då behandlades i flera landsting 
motioner i järn vägsfrågor. I till exempel Kronobergs 
läns landsting anvisades 1 500 riksdaler för 
utredning om en järnväg Växjö-Kalmar. Året 
därpå var det Blekinge läns landstings tur att 
bekosta undersökningen av denna banas fortsättning 
till Karlskrona. Samma landsting anslog 
1865 medel för utredning om järnvägar från 
Karlshamn till södra stam banan och från Sölvesborg 
till Kristianstad. 

Det finns ett par ganska tidiga exempel på att 
landstingsmäns intresse för järnvägsutredningar 
gick längre än till enskilda objekt och inriktades 
på en översiktlig planering av nätet i ett län. Det 
ena av dessa exempel noteras från Skaraborgs 
läns landsting, som 1867 behandlade-och avslog 
-en motion om uppdrag åt en kommitte att göra 
upp en fullständig plan för ett enskilt järn vägsnät 
inom länet. Det andra exemplet är en översiktlig 



motion år 1873 i Blekinge läns landsting omjärnvägsbyggandet 
i länet. 

De belopp som anslogs för utredningarna kan 
verka små, men var inte betydelselösa i dåtidens 
penningvärde. När Uppsala läns landsting 1890 
anvisade 750 kr för undersökning av en direkt 
järnvägsförbindelse mellan Uppsala och Enköping, 
så torde de pengarna tillsammans med 
lika mycket från de berörda kommunerna ha 
räckt till lönen för en ingenjör i ett halvår. 

Det gällde för järnvägsintressenterna att inte 
förtröttas. I Kalmar läns södra landsting avslogs 
åren 1881 och 1886 framställningar från länsstyrelsen 
om anslag tilljärnvägsundersökningar, 
men 1891 bifölls en motion om medel till utredning 
av det projekt som avvisats fem år tidigare 
(Kalmar-Berga). Sex år senare biföll landstinget 
en motion om anslag till en redan gjord undersökning 
om smalspårsbana på Öland. Den välvilliga 
behandlingen berodde möjligen på att 
motionären var landstingets ordförande A P 
Danielsson, som varit initiativtagare till utredningen. 

En försiktigare inställning till utredningsanslag 
hade Kopparbergs läns landsting. Vid sitt andra 
möte, 1864, biföll landstinget en motion om 
anslag till en järnväg från Västmanlands gräns 
till Insjön på det sättet, att tinget skulle göra en 
framstälJning till Kungl Majt om anslag till 
undersökningen. Först om regeringen inte gick 
med på att betala, skulle landstinget träda in. Vid 
1865 års möte anmälde den delegation, som 
uppvaktat regeringen i ärendet, att den fått göra 
utredningen i egen regi, eftersom Kungl Majt 
inte gått med på statlig medverkan. Nu beslöt 
landstinget att ta större grepp: regeringen skulle 
uppvaktas en gång till, denna gång med begäran 
att järnvägen skulle byggas som statsbana. 
Statsmakterna fortsatte emellertid att vara 
kallsinniga, och järnvägen kom sedermera till 
som bolagsbanan Södra Dalarna -utan landstingets 
medverkan. 

För länen i Norrland var en norrländsk stam bana 
en utomordentligt viktig fråga. Följaktligen agerade 
kommuner och landsting under åren kring 
1870 starkt för att påverka statsmakterna. Västernorrlands 
läns landsting tillsatte 1869 sin första 
järnvägskommitte och lämnade anslag till 
undersökning av järnvägssträckning från Hälsinglandsgränsen 
genom Medelpad och Ångermanland 
till någon punkt vid Angermanälven. 
Landstinget räknade med att senare få till stånd 



en järnväg genom Jämtland till Trondheim och 
en fortsättning av stambanan norr om Ångermanälven. 
Utredningsarbetet om denna fortsättning 
bekostades av landstinget och kommunerna 

De norrländska landstingen 
agerade för statliga järnvägsbyggen 
genom både utredningar, 
lobbyverksamhet och markanskaffning. 
Här banarbetslag 
på Stambanan genom övre 
Norrland 1941. Foto Svlvm. 

under åren 1882-1884. Stambanans sträckning 
genom Jämtland hade utretts av en kommitte som 
Jämtlands läns landsting tillsatt 1868. 

I dessa fall bekostade landstingen således 
utredningsarbete för statens räkning. Men de 
företrädde inte ensamma de regionala intressena 
gentemot staten. Den regionalajärnvägspolitiken 
var i stor utsträckning ett samspel mellan kommuner, 
landsting och länens riksdagsmän. Det 
gällde både statsbanebyggandet och utverkandet 
av statligt stöd till enskilda järnvägar. 

Medverkan vid tillkomsten av enskilda 
järnvägar 

Framställningar till statsmakterna och medverkan 
i utredningar behövde i och för sig inte förplikta 
ett landsting till ytterligare insatser för tillkomsten 
av en järnväg. I de fall då framställningarna och 
utredningarna avsåg statsbanor som beslutades 
från och med 1886 såg emellertid regering och 
riksdag till attlandstingsengagemangen fortsattes 
i form av marklösenmedverkan. I de fall då de 
förberedande åtgärderna syftat mot tillkomsten 
av privatbanor fullföljde landstingen dem oftast 
genom någon form av fortsatta insatser. 

Kommuner och landsting spelade tillsammans 
en ganska stor roll för finansieringen av det 
enskildajärnvägsbyggandet. År 1925, då privatbanenätet 
var i huvudsak färdigutbyggt, hade de 
andelar av aktiekapitalet enligt följande: 

Banor, spårvidd Kommuners och 
landstings andel av 
aktiekapitalet, % 

1435 mm 25,8 
1093 mm 98,4 
1067 mm 61,9 
891 mm 35,6 
(891 mm exklusive fyra företag 60,4) 



600 mm 40,5 

KäJla: Allmänjärnvägsstatistik 1925, tab 11 B 

De i talet inom parentes uteslutna fyra 891 mmföretagen 
ägdes av andra järnvägsbolag eller 
saknade av andra skäl kommunala aktieägare. 
När de exkluderats, hade återstoden av trefotsnätet 
en majoritet kommun/landstingsandel i ägandet. 
Det fanns två helt kommunägda järnvägar som 
inte var aktiebolag (Bjärred-Lund-Harlösa och 
Lidköping-Håkantorp). 

Någon officiell särredovisning av landstingens 
andel av aktiekapitalet finns inte tillgänglig. Av 
det material jag disponerat framgår emellertid att 
den i regel torde ha varit ganska liten. Kommunernas 
insatser var alltså den större delen. 

Av samma material framgår, att följande läns 
landsting medverkade vid tillkomsten av enskilda 

järnvägar: 
Uppsala Älvsborgs 
Jönköpings Skaraborgs 
Kalmar norra och södra Gävleborgs 
Blekinge Västernorrlands 
Hallands Jämtlands 
Göteborg och Bohus 

I samtliga fall utom Kalmar läns norra landstings 
tycks engagemanget ha föregåtts av ekonomisk 
medverkan i utredningsarbete. De fortsatta insatserna 
hade i regel formen av aktieteckning. I 
Kalmar läns norra landsting blev den betydelsefullaste 
åtgärden dock garanti för betalning 
av låneannuiteter, och i Kalmar läns södra landsting 
synes endast denna form av medverkan ha 
förekommit. Borgensteckning för lån förekom i 
slutet av 1930-taJet i Kalmar läns norra landsting 
(1936) och i Blekinge läns landsting (1938), som 
i övrigt stödde järn vägsetableringar genom aktieteckningar. 

I ett fall omtalas lån, nämligen från Västernorrlands 
läns landsting till Ostkustbanan år 1921. 
Syftet med detta var inte att i första hand stödja 
järn vägsföretaget utan att lindra svår arbetslöshet. 
Vid lånet, som var räntefritt, knöts nämligen 
villkoret att bolaget skulle utföra arbeten till 
minst dubbla värdet av lånebeloppet. Vidare redovisas 
i materialet ett fall, som rubriceras som 
bidrag. Det avser medel som Jönköpings läns 
landsting anvisat till Jönköping-Gripenberg. I 
bolagets balansräkning 31 december 1895 upptas 
beloppet, skilt från aktiekapitalet, som ett bidrag 
från landstinget. (Efter banans konkurs 1932 



tecknade landstinget däremot aktier i det nya 
bolaget, dock utan att banans fortbestånd kunde 
räddas.) 

Landstingens aktieteckningar tycks oftast ha 
beslutats från fall till fall, det vill säga utan att 
bygga på några principbeslut om grunder för 
beräkningen av insatserna. I ett par län fattades 
dock sådana beslut som underlag för beräkningen 
av innehållet i besluten i senare enskilda ärenden. 
Blekinge läns landsting beslöt 1893 att aktier 
skuJle tecknas i varje före 1899 byggd bibana till 
kustbanan med 2 000 kr per kilometer, om spårvidden 
gjordes lika med kustbanans (1067 mm), 
och med 1 000 kr per kilometer om spårvidden 

Ett sidomotiv för landstingens stöd åt Ostkustbanan var att skapa arbetstillfällen under 1920-talets 
svåra kris. Här Enångers station där tåg med A 1007 i spetsen inväntar av gångssignal.Foto SJK-F. 

var mindre än kustbanans. Detta beslut var i 
egentlig mening ett principbeslut, avsett att 
tillämpas för alla bibanor som kunde bli byggda. 
Ett åtagande från Hallands läns landsting om 
aktieteckning med visst belopp per banmil gällde 
däremot för ett visst företag. Landstinget beslöt 
år 1881 att mot aktier bidra med 50 000 kr per mil 
till bolag, som kunde bildas för att bygga Västkustbanan, 
och det ökade 1884 på beloppet med 
ytterligare 20 000 kr per mil inom länet för 
sträckan Varberg-Göteborg. I Skaraborgs läns 
landsting tillämpades -utom vid de första teckningarna 
-regelmässigt en beräkningsgrund på 
800 kr per bankilometer för aktieteckningarna. 

De båda västgötalandstingen står i en klass för 
sig, när det gäller antalet företag som stötts genom 
aktieteckningar. Närde väl börjat, fordrade konsekvensen 
att alla behandlades lika. Skaraborgs 
läns landsting tecknade aktier i sammanlagt 16 
järnvägsföretag, av vilka alla dock inte fanns till 
samtidigt. I Älvs borgs läns landsting utvecklades 
redan från det tidigare nämnda stora järnvägsbeslutet 
år 1873 uppfattningen att landstingets 
stöd till järnvägsbyggandet borde vara någorlunda 
lika för varje härad. I detta län fattades under 
tiden fram till det allmänna järnvägsförstatligandet 
beslut om stöd till 24 järnvägsföretag, 
varav dock nio inte förverkligades. 

Enligt Skaraborgs läns landstings räkenskaper 
för år 1900 hade landstinget som tillgångar räknat 
järnvägsaktier för 247 000 kr, vilket var inte 
mindre än en tredjedel av den tillgång (750 000 
kr) som utgjordes av länets samtliga lasarettsbyggnader! 



De beloppsmässigt största aktieteckningarna 
synes ha gjorts av Västernorrlands läns landsting. 
1890 års landsting anvisade 100 000 kr i form av 
aktieteckning till den blivande HärnösandSollefteå 
för marklösenkostnader; principen 
sålunda tagen från det stöd till norra stambanan, 
som staten nödgat landstinget att lämna fyra år 
tidigare. Med början år 1900 tecknade landstinget 
vid tre tillfällen aktier i Ostkustbanan för sammanlagt 
1,4 miljoner kronor. Vid en tidpunkt ägde 
landstinget nära 10 procent av aktiekapitalet i 
bolaget. Gävleborgs läns landsting stannade vid 
lägre belopp, trots att en större del av 0KB gick 
genom det länet. Västemorrlänningarna hade 
dessutom, utöver aktieteckningarna, stött företaget 
med det förut nämnda lånet. 

Då landstingen ställdes inför järnvägsärenden, 
hade de att ta hänsyn till det interregionala problem 

som bestod i att deras åtaganden formellt måste 
avse för länet gemensamma insatser och reelltinte 
minst i förhållande till väljarna -balansera 
de olika länsdelarna mot varandra. Älvsborgs, 
Skaraborgs och Blekinge läns landsting hade förenklat 
utryckt -löst problemet genom att 
teckna aktier i de flestajärnvägsbolag som fanns 
eller planerades i deras län. I Västernorrlands län 
engagerade landstinget sig i de båda järnvägs bolag 
som kompletterade statsbanorna inom länet. I 
Hallands län blev balansen mellan länsdelarna 
inte lika fullständig. De bolag som tillsammans 
utgjorde Västkustbanan samt Varberg-Borås fick 
landstinget som delägare, sedermera också V arberg-
Ätran, men i Halmstad-Nässjö, HalmstadBolmen, 
Falkenbergs och Markaryd-Veinge 
fanns det inte med. Det är tänkbart att de ledande 
i landstinget ansåg att Västkustbanan genom sin 
sträckning på längden genom det smala länet 
uppfyllde landstingsförordningens krav på att 
vara en för länet gemensam angelägenhet. 

Problemet med likställdhet mellan olika länsdelar 
blev mindre, om ett landsting började sina 
insatser först när järnvägsnätet blivit i huvudsak 
utbyggt. I Uppsala län dröjde det 17 år efter 
landstingsbeslutet 1890 om utredningsanslag, 
innan det blev aktuellt att besluta om aktieteckning 
i Uppsala-Enköping. Två järnvägar, som enligt 
beslut 1916 och 1917 skulle få aktieteckning, 
kom inte till. I detta län fanns före tillkomsten av 
UEJ ett betydande nät av enskilda banor, men 
landstingets medverkan tycks ha begärts först då 
UEJ skulle byggas. 

I Jämtlands län verkade landstinget för tillkomsten 



av järnvägen Sundsvall-Trondheim och 
gjorde 1871 ett stort åtagande: en kommitte fick 
fullmakt att teckna aktier i det blivande bolaget 
för en miljon riksdaler. Härjedalen skulle inte få 
någon nytta av den banan, och landstinget utnyttjade 
därför möjligheten att befria den 
länsdelen från de kostnader som skulle bli följden 
av projektet. När frågan om en statlig mellanriksbana 
genom Jämtland väcktes, ändrades 
miljonåtagandet för aktieteckning till dels en utfästelse 
om bidrag med 900 000 kr till stats banan 
genom Jämtland, dels en aktieteckning om 
100 000 kr i Sundsvall-Torpshammar (köpt av 
staten 1884). I början av 1900-talet tecknade 
landstinget till nytta för Härjedalen aktier för 
100 000 kr i enskilda järnvägen Orsa-Sveg. 

Kalmar läns norra landsting hade inte tecknat 
aktier i Norsholm-Västervik-Hultsfreds föregångare 
Hultsfred-Västervik och VästervikÅtvidaberg-
Bersbo, men däremot år 1876 åtagit 
sig garanti för de båda bolagens obligationslån, 
som de tagit upp som utfyllnad för medel behovet 
utöver aktiekapital och statslån. Landstinget hade 
mött de inomregionala problemen i form av 
besvär över detta landstingsbeslut. De klagande 
hade skjutit in sig på gemensamhetsprincipen 
och hävdat att hela landstingsområdet inte hade 
tillräcklig nytta av järnvägarna. Kungl Majt 
underkände emellertid snabbt besvären och ansåg 
tydligen, att de båda banorna dragits på ett sådant 
sätt genom landstingsornrådet att de fyllde kravet 
på gemensam angelägenhet för detta. Garantiåtagandena 
måste utnyttjas av WHJ från 1886 
och av WÅBJ från 1890. 

Landstingets sammanlagda kostnader för åtagandena 
hade vuxit till 851 000 kr år 1913, då det 
fick tre jämvägsfrågor att ta ställning till. I en 
motion hade föreslagits aktieteckning i ett projekterat 
järn vägsföretag Gamleby-Valdemarsvik. 
Den avslogs. En motion om aktieteckning i 
Växjö-Klavreström-Åseda järnv ägsaktiebolag 
bifölls däremot, liksom en i samma motion föreslagen 
aktieteckning i ett ännu inte bildat bolag 
för järnväg från Vimmerby till Hällefors i Ydre. 
Bifallet motiverades med önskemål om likställdhet 
mellan olika delar av landstingsområdet och 
-vilket måste ha varit huvudmotivet-med att de 
båda bansträckorna skulle tillföra ortens" gamla" 
järnvägar ökad trafik. (Aktieteckningen i VäxjöÅsedabolaget 
avsåg dess banas utbyggnad från 
Virserum till Hultsfred.) Man kommer inte ifrån 
intrycket att landstingsmännen i tingets ekonomiska 
intresse något manipulerade likställighetsbegreppet 
genom att bifalla denna motion och 
avslå den förstnämnda. 



Kalmar läns södra landstings åtaganden avsåg 
också betalningsgarantier för lån. Vid 1895 års 
möte beslöt landstinget att ta på sig garanti för de 
lån som komme att upptagas för Kalmar-Berga 
och Kalmar-Torsås. (De båda banorna byggdes 
utan statslån.) När landstinget 1898 behandlade 
en motion om lånegaranti för den blivande 
Mönsterås-Åseda, förklarade det att garantiteckningen 
för KBJ och KTsJ ingalunda betydde 
att det förbundit sig att i framtiden ta på sig 
borgen för varje järnväg som skulle byggas inom 
landstingsområdet. Övriga senare byggda banor 
byggdes med statslån och utan landstingets 
aktieteckning. Från inomregionala synpunkter 
brast det således i likställighet mellan landstingsområdets 
olika delar. Först på 1930-talet behövde 
landstinget uppfylla garantiåtagandet, då det bolag 

som ägde KBJ övertagit Ruda-Oskarshamn och 
Ruda-Älghult efter deras konkurser. 

Landstingens medverkan vid byggande av 
statshanor 

Efter tillkomsten av stambanorna söderut och 
västerut från Stockholm koncentrerades 
statsbanebyggandet till Norrland. Det 1886 av 
statsmakterna introducerade kravet att regionala 
och lokala intressenter skulle stå för marklösenkostnaderna 
för stats banor, drabbade således först 
de fyra nordligaste landstingen. 

Efter 1886 års riksdagsbeslut hade Västernorrlands 
läns landsting tagit på sig marklösenkostnaderna 
för länets del av stambanebygget 
Ångermanälven-Vännäs. Fem år senare skulle 
bibanan Mellansel-Örnsköldsvik byggas, och 
för den delade landstinget marklösen med Örnsköldsviks 
köping. När riksdagen 1911 fattade 
beslut om en fortsättning av Inlands banan norrut 
från Strömsund, åtog sig landstinget marklösenkostnaend 
för den 37 kilometer långa srtäckan 
genom länet. Ettnyttriksdagsbeslut 1917 tvingade 
landstinget att åter ta ställning till krav på bidrag 
till järnvägsbygge. Denna gång gällde det linjen 
Forsmo-Hoting. I det fallet delade landstinget 
och kommunerna utmed linjen på kostnaderna 
efter principen 1 /3-2/3. Närjärnvägs byggandet i 
länet var avslutat, hade landstinget bistått staten 
med anslag på 410 000 kr och dessutom -som 
nämnts tidigare-satsat 1,5 milj kr i privatbaneaktier. 

Jämtlands läns landstings bidrag till statens 
järnvägsbyggande blev ännu större. Om landstingets 
frivilliga bidrag tilljämtländska tvärbanan 



har redan nämnts. När beslutet om Inlands banan 
från Sveg (som då var ändpunkt fören privatbana 
från Orsa) norrut via Östersundhade fattats i 
riksdagen, beslöt landstinget att svara för marklösen 
utöver vad kommuner och enskilda åtagit 
sig. Det beslutet kostade landstinget 480 000 kr 
under åren 1913-1923 medan samma åtagande 
i fråga om linjen Sveg-Hede stannade vid •10 000 
kr. Sammanlagt överfördes således nästan 1,4 
milj kr från landstingets till statens kassa för 
järnvägsbyggandet. 

Genom att tumma på likställighetsbegreppet kunde Kalmar läns norra landsting motivera sitt stöd till 
järnvägen mellan Vimmerby och Ydrefors. Här den senare stationen vid invigningen 1924. Foto 
Svlvm. 

I tolv år fick landstingets utskott arbeta med Bohusbanan. Bilden visar Dingle station. Foto Svlvm. 

Västerbottens och Norrbottens län skulle 
genomlöpas av både stambanan genom övre 
Norrland och In1andsbanan. Dessutom byggde 
staten sidolinjer till kuststäderna. Statsbanan 
nådde Boden 1894. Från och med 1887 och under 
ungefär trettio år framåt uttaxerade Västerbottens 
läns landsting medel för mark1ösen. För Norrbotttens 
läns landsting gällde detsamma med 
några års förskjutning. 

I södra Sverige ställdes under åren kring sekelskiftet 
Göteborgs och Bohusläns, Södermanlands 
och Östergötlands läns landsting inför kravet på 
täckning av markkostnader. 

Inom Göteborgs och Bohus Läns landsting hade 
frågan om en längdbana diskuterats flera gånger 
-tidigast 1879 -då landstinget 1892 beslöt erbjuda 
sig att stå för markkostnaderna för dels en 
sådan bana, dels en sidolinje Uddevalla-Ellös, 
om beslut om linjernas byggande som stats banor 
fattades senast 1897. Det var uppenbarligen fråga 
om en gest från landstingets sida; tinget måste ju 
efter 1886 års riksdagsbeslut ändå räkna med att 
ställas inför kravet, om staten skulle vilja bygga 
banan. När inget hördes från statsmakterna, tog 
landstinget upp järnvägsfrågan från en ny 
utgångspunkt och beslöt ta initiativet till en 
bolagsbildning för längdbanan samt om aktieteckning, 
om bolaget kom till. Beslutet behövde 
inte verkstä1 las. Efter att ha mött motgång med en 
proposition om Bohusbanan år 1897 återkom 
regeringen följande år, och fick då bifall med den 
ändringen att banans norra ändpunkt skulle bli 
Skee i stälJet för Strömstad, som regeringen 
föreslagit. Skälet kan ha varit att det föresvävat 
riksdagen att banan skulJe fortsättas från Skee till 
Norge. Linjen Skee-Strömstad skulle bli en 



sidolinje. 

1898 års landsting fick från regeringen frågan 
om det var villigt att uppfyIJa marklösenkravet. 
Svaret blev jakande, och dessutom beslöt landstinget 
att medverka till att bandelen Skee-Strömstad 
skulle byggas som enskild järnväg. (Den 
övertogs dock av staten; någon meJlanriksbana 
behövdes inte när unionen upplösts.) Landstinget 
tillsatte en särskild järnvägsnämnd med befogenhet 
att träffa avtal och uppgörelser om 
förvärv av mark och grus med mera för banan 
Göteborg-Skee. Nämnden kom att arbeta i tolv 

år och åtagandet kostade landstinget 2,6 milj kr, 
vilket översatt till dagens penningvärde torde 
motsvara åtminstone 75 miljoner. I sin slutredogörelse 
till 1910 års landsting berör järnvägsnämnden 
de svårigheter som den mött i uppdraget. 
Den klagar över de problem som uppstått genom 
att landstinget haft att hantera markfrågorna, 
medan själva järnvägsbyggandet legat i andra 
händer, det vill säga Kungl Järnvägsstyrelsens. 
Vidare konstaterar den att en annan orsak till 
svårigheter varit expropriationslagstiftningens 
ofullständighet och bristande anpassning till 
sådana expropriationer som behövdes för järnvägsbyggande. 

Förmodligen kan dessa synpunkter gälla också 
för andra landstings arbete med marklösenfrågorna. 
Deras insatser har således inte inskränkts 
till enbart att betala ut pengar, utan de har dessutom 
bestått i en mängd administrativt arbete med utredningar, 
förv ärvsförhandlingar, rättegångar och 
upphandlingar. Regeringen uformade i detalj 
kraven utifrån riksdagsbesluten. De var långtgående 
och detaljerade, när de "på nådigaste befallning" 
via länsstyrelserna framfördes till de 
regionala intressenterna. 

Riksdagsbeslutet 1907 om statsbanelinjen 
Järna-Norrköping krävde beslut om åtaganden 
och anslag i Södermanlands och Östergötlands 
läns landsting. Det sistnämnda kom lindrigt undan 
-dess insats beräknades till 9, 11 procent av 
75 900 kr. (Återstoden för östgötadelen föll på 
Norrköpings stad, som stod utanför landstinget.) 
För Sörmlands tinget beräknades kostnaderna till 
250 000 kr, men när slutligt beslut om kostnadstäckningen 
skulle fattas, blev det nödvändigt för 
landstinget att ta upp ett obligationslån på 823 000 
kr-alltså mer än tre gånger högre belopp än som 
beräknats 1907. Lånet var inte slutbetalat förrän 
1955. Den kommitte som i Södermanlands läns 
landsting skötte om verkställigheten kom också 



att arbeta i tolv år, och mötte uppenbarligen 
problem som liknade dem som järn vägsnämnden 
i Göteborgs och Bohus läns landsting ställts 
inför. 

Bidragen till staten från de landsting som 
berördes av statsbanebyggandet efter 1886 kan i 
ett ekonomiskt avseende väl jämställas med andra 
landstings engagemang i enskilda järnvägar. 
Västernorrlands, Jämtlands och Göteborgs och 
Bohus läns landsting gjorde till och med insatser 
på båda områdena. 

Järn vägsengagemangen 
i landstingens ekonomi 

Finansieringen: direktfinansiering eller 
upplåning 

Landstingens aktieteckningar i enskilda järnvägar 
innebari princip medelsplaceringar som hade två 
syften. Det ena, och för beslutsfattarna troligen 
viktigaste, var att medverka till länets utveckling 
i allmänhet och den ekonomiska i synnerhet. Det 
andra grundades på förhoppningen att landstinget 
i framtiden skulle få avkastning på de placerade 
medlen i form av utdelning på aktierna. Den 
uppoffring det kunde vara fråga om var således 
temporär. Den innebar att pengar byttes mot tillgångar 
i annan form genom delaktighet i en 
investering som likt andra investeringar antogs 
ge intäkter i framtiden. 

När det gällde landstingens insatser för statsbanebyggandet 
var förhållandet annorlunda. I de 
fallen var det inte fråga om medelsplaceringar 
som kunde återtas genom försäljning av aktier, 
utan om bidrag som dränerade landstingets tillgångar. 
Avkastning av de satsade medlen kunde 
erhållas på bara ett sätt, nämligen genom utnyttjande 
av den ekonomiska tillväxt inom länet som 
järnvägen genererade. Det var således fråga om 
en uppoffring på mycket lång sikt. 

Två utvägar stod landstingen till buds för 
finansiering av utgifterförjärnvägsändamål. Den 
ena var direkt utdebitering som, om så behövdes, 
kunde fördelas på flera år; den andra var upplåning 
och täckning genom utdebitering i efterhand till 
amorteringar och räntor. 

Till de landsting som anlitade lånevägen hörde 
Blekinge läns. Efter beslut om aktieteckning i 
Nättraby-Alnaryd, Östra Blekinge, BredåkraTingsryd 
och Sölvesborg-Olofström-Älmhult 
tog landstinget år 1897 upp ett amorteringslån på 
500 000 kr för att kunna infria åtagandena. I det 



storajämvägsbeslutet 1873 i Älvs borgs läns landsting 
ingick att aktieteckningarna (som skulle ha 
kunnat uppgå till 320 000 rdr, om alla företagen 
kommit till) skulle betalas genom lån i mån av 
behov. Optimistiskt nog ingick i beslutet att 
amorteringstiden skulle vara etthundra år. Även 
senare aktieteckningsbeslut under 1900-talets 
första decennier täcktes genom upplåning. 

Om Södermanlands läns landstings upplåning 
för täckning av marklösenkostnaderna för linjen 
Järna-Norrköping har nyss berättats. I Göteborgs 
och Bohus läns landsting hade medel genom 

utdebitering avsatts till en järnvägsfond, som 
fick kompletteras med lån, när de dryga markkostnaderna 
för Bohusbanan betalades. 

Jämtlands läns landsting hade valt att ta upp lån 
för sitt bidrag till staten för tvärbanan och 
aktieteckningen i Sundsvall-Torpshammar liksom 
för täckningen av marklösenkostnaderna för 
Inlands banan. Det förstnämnda lånet hade landstinget 
svårt att placera och fick därför staten med 
på att den skulle låna upp beloppet och i sin tur 
debitera landstinget ränta och amortering. År 
1881 kunde tinget emellertid självt placera lånet. 
Inte förrän 1935 var det slutamorterat. 

Västernorrlands läns landsting anlitade lånevägen 
för att betala aktieteckningarna i Ostkustbanan. 
Lånet var slutligt avskrivet 1941, åtta år 
efter att banan förstatligats utan särskilt vederlag. 
Lika illa gick det med Härnösand-Sollefteå. 
Banan förstatligades 1932 mot avräkning av bolagets 
obetalda statslån. Landstinget hade valt 
direkt utdebitering vid täckningen av marklösenkostnaderna 
för norra stambanan och därvid 
utnyttjat möjligheten att differentiera skattesatsen. 

Till de landsting som betalade järn vägsengagemangen 
genom direkt utdebitering hörde Skaraborgs 
läns. Redan 1865 beslutades de första aktieteckningarna, 
nämligen i Uddevalla-Vänersborg-
Herrljunga, Lidköping-Håkantorp och 
Mariestad-Moholm, på tillsammans 100 000 rdr. 
De skulle täckas under fem år, till hälften genom 
landstingsskatt och till hälften av brännvinsskattemedel, 
som landstinget hade rätt till. Vid 
nästa beslut om aktieteckning, som fattades 1872 
och avsåg Lidköping-Skara-Stenstorp och 
Hjo-Stenstorp, förefaller landstinget ha byggt 
upp en god likviditet; täckningen av de 50 000 kr 
som behövdes skulle ske genom uttaxering "i 
mån av behov". 



Kalmar läns norra landsting var, såvitt jag 
kunnat finna, det enda som hade fortlöpande 
kostnader för åtagande gentemot järn vägsföretag. 
Det berodde på åtagandets konstruktion som garanti 
förde obligationslån som Hultsfred-Västervik 
och Västervik-Åtvidaberg-Bersbo skaffat 
sig utöver statslånen. Eftersom det var fråga om 
årliga anslag, stod endast uttaxeringen till buds 

Blekinge läns landsting tvingades ta ett stort amorteringslån för att kunna stödja fyra tvärbanor. En 
av dessa var Sölvesborg-Olofström-Älmhult som här ses under byggnad vid sekelskiftet. Loket är 
SOEJ nr 1 eller 2. Foto Svlvm. 

för täckningen. När garantin för första gången 
utnyttjades, beslöt landstingetatt utbetalningarna 
skulle bokföras som fordringar på bolagen. Åtgärden 
var välbetänkt, varom mera senare. 

Hallands läns landsting valde, liksom Västernorrlands, 
både direkt utdebitering och upplåning 
för att finansiera sina järnvägsåtaganden. Redan 
1872 beslöt landstinget att bilda sin första 
järnvägsfond genom uttaxering av 40 000 kr om 
året ifem år. Beslutet innebar en drastisk höjning 
av landstingsskatten från fem öre perrdrbevillning 
1872 till en krona 1873. Efter femårsperioden 
kom ett år utan utdebitering alls! 50 000 kr av 
fonden utnyttjades enligt ett beslut 1875 för 
aktieteckning i Varberg-Borås. I övrigt fick den 
fungera som bank: landstinget lånade medel ur 
fonden för att bygga tre sjukstugor och köpa en 
folkhögskolefastighet. 

Från och med 1881 fick förespråkarna för 
Västkustbanan gehör i riksdagen och de tre 
bolagen fick längre fram under 1880-talet särskildastatslån 
utöver lån frånjärnvägslånefonden. 
År 1881 fattade också landstinget beslut om sitt 
engagemang i Västkustbanan. Det innebar aktieteckning 
för en miljon kronor, som anskaffades 
genom ett obligationslån. Järnvägsfondens avkastning 
(landstinget betalade ränta på lånen ur 
den fonden) skulle användas till räntebetalningarna 
för obl igationslånet. 

Ganska snart väcktes på riksnivån planer på 
förstatligande av Västkustbanan. En riksdagsmotion 
i ämnet 1893 föll, en proposition 1894 
likaså,men en ny proposition till 1895 års riksdag 
bifölls. Landstinget hade inte hyst någon entusiasm 
för förslaget. 1894 beslöt tinget att "uti 
underdånig skrifvelse till Kungl. Maj:tframlägga 
de olägenheter som Westkustbanans inlösen för 
statens räkning skulle vålla länet". 



Engagemangens följder: 1•inster och förluster 

Förstatligandet av Västkustbanan blev en god 
affär för Hallands läns landsting. Visserligen 
skulle den återstående obligationslåneskulden, 
859 000 kr, betalas, men 1897 års landsting kunde 
besluta att dels avsätta medel till en kassaförlagsfond 
på 60 000 kr, dels bilda en kapitalfond på 
700 000 kr av vad som då återstod av järnvägsfonden 
jämte den behållning som beräknades 
finnas pålandstingets allmänna medels konto vid 
årets slut. 

Tio år senare beslöt landstinget att bilda en ny 
järnvägsfond genom överföring av medel från 
kapitalfonden. Den nya fonden användes för köp 
av aktier för 50 000 kr i Varberg-Ätran. Den 
satsningen blev däremoten dålig affär. I bokslutet 
1923 skrev landstinget ned aktierna till 5 000 kr, 
i 1926 års boks] ut skrevs ytter] igare 4 999 kr bort 
och den sista kronan försvann 1939. WbÄJ hade 
gått i konkurs och förstatligades 1938. 

Den redan 1875 beslutade aktieteckningen i 
Varberg-Borås blev en bättre placering. Utdelning 
lämnades från och med 1889, och 1929 
gjorde bolaget en fondemission, som ökade 
landstingets aktiekapital till 75 000 kr. När järnvägen 
förstatligades 1940 betalade staten 135 kr 
peraktie, vilketgav landstingeten vinst på ungefär 
50 000 kr. 

Blekinge läns landstings omfattandejärnvägsinsatser 
gav däremot inte lika god återbäring. De 
i Sölvesborg-Olofström-Älmhult tecknade 
aktierna gick till spillo redan 1903, då bolaget 
gjorde sin första konkurs. Nättraby-AlnarydEringsboda 
lämnade utdelning under några år 
kring 1920, likaså Östra Blekinge, men några 
stabila inkomstkällor var de inte. Blekinge kustbanor 
lämnade utdelning mera regelbundet. År 
1932 -då länet var drabbat av depressionen beslöt 
landstinget skriva ner bokföringsvärdet på 
sinajärnvägsaktier. 3500 aktier iBKB skrevs ner 
till halva värdet (50 kr per styck), 1200 aktier i 
ÖBlJ tiIl en krona perstyck och 690 aktier i N AEJ 
till samma värde. Dessa 690 kr försvann då 
NAEJ gick i likvidation 1941. ÖBlJförstatligades 

l943 utan annan ersättning än att bolaget befriades 
från att betala de återstående ståtslånen. Landstinget 
hade varit förutseende, då det nästan helt 
skrev bort de båda bolagens aktier ur sina tillgångar. 
Lika förutseende hade det varit i fråga 
om BKB. Vid förstatligandet 1942 sattes köpeskillingen 
till 50 procent av aktiekapitalet, just 
den nivå som landstinget beräknat tio år tidigare. 



Älvsborgs och Skaraborgs län gjorde också 
förluster på en del av sina aktieteckningar. Till 
äJvsborgarnas förlustengagemang hörde ÅmålÅrjäng 
och Dal-Västra Värmland, som båda fått 
landstingsstöd i form av flera aktieteckningar, 
samt banan Ulricehamn-Jönköping som övertogs 
av staten så snart den blivit färdig. 

Skaraborgs läns landsting fick också se en del 
av sina järnvägsaktier bli värdelösa, nämligen i 
Lidköping-Håkantorp, Skara-Timmersdala, 
Trollhättan-Nossebro, Skövde-Axvall och Södra 
Kinnekulle. I samband med att VästergötlandGöteborg 
expanderade genom att köpa in befintliga 
banor kunde landstinget byta ut aktierna 
i dem mot aktier i VGJ, i något fall med förlust. 

,n. KINDVA.LL, V.A.RBERO. 

Aktieteckning var en av landstingens vanligaste stödformer. Men ofta uteblev utdelningarna och 
aktiernaförlorade sitt värde vid nedskrivning eller konkurs. 

Både Älvsborgs och Skaraborgs läns landstings 
järnvägsintressen var slutligt avvecklade i och 
med att VGJ förstatligades 1948. Visserligen 
lämnade en del företag utdelning, men räknat på 
hela engagemanget torde inkomsterna inte ha 
motsvarat vad som skulle ha erhållits vid bankplacering 
av pengarna. 

Förstatligandet av 0KB slutade med att Gävleborgs 
och Västernorrlands landsting orsakades 
förluster. Uppsala läns landstings enda förverkligade 
järnvägsengagemang slutade också med 
förlust genom Uppsala-Enköpings konkurs. De 
båda placeringar Kalmar läns norra landsting 
gjort i järnvägsaktier visade sig heller inte vara 
särskilt säkra -något som hade påståtts i de 
motioner som låg bakom dem. Vid en ekonomisk 
sanering av Växjö-Åseda-Hultsfred 1933 stämplades 
bolagets aktier om till tio kr och landstinget 
blev 90 000 kr fattigare. Ydrebanan, som fått aktieteckningar 
vid två tillfällen, gjorde konkurs 
och såldes av staten till NVHJ för 70 000 kr, 
mindre än en tjugondel av vad det kostat att 
bygga banan. 

Detta landstings åtaganden gentemot Hultsfred-
Västervik och Västervik-ÅtvidabergBersbo 
för deras obligationslån på tillsammans 
406 000 kr skulle dock omsider få sin belöning. 
Landstinget hade ju beslutat bokföra sina kostnader 
som fordringar på järnvägsbolagen tillsammans 
med ränta på utläggen. När de tre bolag 
som utgjort trafikförvaltningen NorsholmVästervik-



Hultsfred fusionerades 1924, uppgick 
landstingets fordran på det nya bolaget NVHJ till 
785 000 kr för utläggen och 622 00 kr för räntor 
på dessa. 1924 års landsting godkände en överenskommelse 
om hur skulden skulle förräntas 
och amorteras, men den kunde bolaget hålla bara 
under åren 1926-1931. Sedan slog depressionen 
till. 1936 gjordes en ny överenskommelse genom 
vilken både skulden till staten och skulden till 
landstinget reglerades, den förstnämnda bland 
annat genom borgen från landstinget. Denna 
gång lyckades det; kriget medförde en kraftig 
trafik-och inkomstökning för NVHJ och 
landstinget fick tillbaka sina utlägg, som genom 
1924 års överenskommelser amorterats ner till 
754 000 kr. Räntan avstod tinget ifrån. Mellanhavandena 
mellan landstinget och HWJ/W ÅBJ, 
sedermera NVHJ, är särskilt intressanta, därför 
att landstinget förstod att utan något stort 
aktieinnehav skaffa sig ett betydande inflytande 
i bolagens ledning. 

I de här sammanhangen kan man undra över 
järnvägsengagemangens relativa betydelse 
landstingens ekonomi, det vill säga deras tyngd i 
förhållande till andra verksamheter. En bedömning 
därav försvåras av flera omständigheter. En 
är budgetteknisk genom att landstingen i regel 
tillämpade nettobudgetering, vilket innebar att 
till exempel lasaretten i landstingets budget 
redovisades med enbart nettokostnaden, sedan 
de specialdestinerade inkomsterna dragits av. 
Detta gav dem en alltför låg betydelse i ekonomin. 
En annan omständighet är att järnvägsutgifterna 
i en del landsting koncentrerats till vissa år, eller 
en begränsad följd av år, då aktieteckningar 
gjordes eller fonder byggdes upp. I andra landsting, 
som finansierat aktieteckningar lånevägen, 
har utgifterna för amorteringar och räntor funnits 
med under en lång tid, liksom kostnaderna för 
Kalmar läns norra landstings lånegarantier. I 
dessa fall har utgifterna emellertid minskat i 
relativ betydelse på grund av förändrat penning

värde och andra verksamheters tillväxt. 

Rolf Wikstrand har i en studie av landstingens 
första 25 år ställt samman samtliga landstings 
budgetbeslut vart femte år under perioden 18671887 
och hänfört de budgeterade utgifterna till 
sex huvudrubriker. I denna sammanställning har 
huvudrubriken Kommunikationer andelen 18, 
19, 19, 16 och 15 procent. Minskningen under 
1880-talet måste dock ses i relation till att den 
totala budgetomslutningen tredubblats från det 
första året till det sista, och vidare till att utgifterna 



rymmer mer än järnvägssatsningarna och att 
sammanställningen avser alla landsting, således 
även dem som inte hade några järnvägsengagemang. 

Hos "järnvägslandstingen" kunde utgifterna 
för dessa ändamål ha stor andel i budgeten vissa 
år eller över längre perioder. I Älvsborgs läns 
landsting, där ett stort järnvägs beslut fattats 1873, 
utgjorde utgifterna för kommunikationsväsendet 
cirka 21 procent av budgetsummorna under åren 
1875 till och med 1879. Landstingsskatt togs 
under perioden ut med högst 35 öre (1875) och 
lägst 5 öre (1879). Skaraborgs läns landsting 
finansierade som nämnts sina tidigare aktieteckningar 
delvis genom direkt uttaxering. Detta 
innebar att utgifterna fick stort genomslag i 
budgeten för enskilda år. Utgifterna för kommunikationsväsendet 
åren 1872 och 1877 var 30 000 
och 40 000 kr, vilket utgjorde 62 respektive 61 
procent av de totala nettoutgifterna enligt budgeten. 
Den ovan nämnda nettobudgeteringen 
orsakar det egendomliga förhållandet att lands

tingets driftutgifter de båda åren upptagits till en

dast 21 procent 1872och 35 procent 1877. Skatte

satsen 1872 var 28 öre; 1877 togs inte någon 

landstingsskatt ut. 

Ytterligare några exempel: I Jämtlands läns 
landstings budget för 1883 -alltså några år efter 
det att det tidigare berörda miljonlånet placerats 
-upptogs utgifterna för järnvägsändamål till 57 
procent av totalt 89 000 kr på utgiftssidan. I 
Kalmar läns norra landsting utgjorde utgifterna 
för lånegarantierna åt järnvägsbolagen under 
1890-talet -budgeterade till cirka 24 500 kr inemot 
hälften av budgetens slutsumma. Under 
de år (1873 till och med 1877) då Hallands läns 
landsting avsatte 40 000 kr om året till en järnvägsfond 
och skatt togs ut med mellan 70 öre och 
en krona, budgeterades alla andra utgifter till 
lägst 10 800 och högst 23 910 kr. Under 1880talets 
andra hälft återfinns järnvägsutgifterna 
under rubriken Räntor och avbetalning å skuld. 
Räntan budgeterades 1887-1889 med 40 000 kr 
om året, men efter konvertering av lånet gällde 
från 1890 och fram till statsinlösen årliga 
34-38 000 kr. Under dessa år var den sammanlagda 
utgiftssumman enligt bud~eten lägst cirka 



84 000 och högst 150 000 kr. Ar 1887 var det 
nödvändigt att ta ut en krona i landstingsskatt, 
men skattesatsen sjönk på fyra år till 30 öre. 
Därefter togs skatt ut först 1899 och då med 10 
öre per bevillningskrona. 

Järnvägsengagemangen gav således inte några 
särskilt stora tillskott till landstingens egen 
ekonomi. Återstår då frågan om deras insatser för 
järnvägarna bidrog till länens allmänna utveckling. 
Järnvägarnas stora betydelse för Sveriges 
ekonomiska utveckling är klart belagd, men några 
specialstudierav "landstings banornas" och landstingsengagemangens 
betydelse har jag inte kunnat 
finna. Det lär inte heller vara möjligt att visa att 
en viss isolerad insats för en banas tillkomst varit 
bestämmande för dess betydelse för trafikområdets 
utveckling. Den har påverkats av att 
banan funnits där, oavsett vilka dess tillskyndare 
har varit. 

De ekonomiska landstingsengagemangen har 
troligen bara i undantagsfall haft avgörande betydelse 
för att en bana kommit till eller kunnat 
fortleva. (Jag kan föreställa mig att undantagen 
skulle kunna vara Västkustbanan och NorsholmVästervik-
Hultsfred.) Men landstingens roll i 
sammanhanget har ändå inte varit betydelselös. 
Genom sin ställning som länsrepresentation har 
de kunnat hävda länets intressen gentemot 
statsmakterna. Enskilda landstingsledamöters 
ställning och inflytande inom olika sektorer av 
samhällslivet gjorde det möjligt för dem att 
samordna landstings-, kommun-och företagarintressen 
i järnvägsfrågor. I de län som ställdes 
inför kravet att tillhandahålla mark för stats banor 
betydde landstingsåtagandena en samordning och 
rationalitet i hanteringen av dessa ärenden, där 
alternativet eljest varit medverkan av ett stort 
antal kommuner. 

Utnyttjandet av differentierad uttaxering 

Några anteckningar skall till sist göras rörande 

det specialproblem i landstingens järnvägspolitik 

som gäller deras utnyttjande av rätten att diffe

rentiera uttaxeringen. 

1859 års komrnunallagstiftningskommitte hade 
tänkt sig en enhetlig grund för uttaxeringen av 
landstingsskatt. Under riksdagsbehandlingen av 
förslaget till landstingsförordning kom det 
emellertid fram synpunkter i skattefrågan, som 



Kungl Majt tog hänsyn till i förordningen. Den 
gav två möjligheter till differentiering av landstingsskatten. 
Den ena innebar att landsbygden 
eller en stad/flera städer fick helt eller delvis 
befrias från skatt för bekostande av företag som 
endast stad eller endast landsbygd kunde ha nytta 
av. Den andra innebar att en viss typ av skatteobjekt 
(till exempel jordbruksfastighet) kunde 
åläggas högre ( eller lägre) skatt än andra. 

Genom ett utslag av KunglMajtpå besvär över 
Jämtlands läns landstings beslut i ett järnvägsärende 
skapades en praxis, att territoriell differentiering 
av landstingsskatten var tillåten i vidare 
utsträckning än egentligen framgick av förordningstexten. 

Det blev landsting som lämnade bidrag till 
statsbanebyggande som använde möjligheten till 
differentierad utdebitering, nämligen Södermanlands 
läns landsting och landstingen i de fyra 
nordligaste länen. 

I Södermanlands läns landsting, som fattade 
beslut om differentierad utdebitering så sent som 
1916, fördelades de 55 000 kr som utgjorde annuitet 
på lånet för marklösen efter en beräkning 
som utgick från varje kommuns fördel av järnvägen. 
För varje kommun räknades fram ett belopp 
per skattekrona som togs ut som ett tillägg 
till landstingsskatten. För 1920, då landstingsskatten 
var kr 1.60, var tillägget lägst 3 och högst 
90 öre bland de berörda 31 kommunerna. 

Ett annat exempel på enbart territoriell differentiering 
hämtar jag från Västerbottens läns 

landsting. År 1922 gällde där att länets kommuner 
indelats i fyra kretsar för täckning av marklösenanslag 
för Inlandsbanan med uttaxering utöver 
den ordinarie med 5, 3 ,5, 2,5 och 1,5 öre per 100 
kr inkomst, och i tre kretsar för täckningen av 
anslaget till marklösen för banan Umeå-Holmsund 
med uttag av 5, 3,5 och 2 öre. Invånarna på 
Holmön var befriade från att betala till Inlandsbanan. 

I de fyra nordligaste länen har förutom den 
territoriella differentieringen förekommit uttaxering 
med olika belopp för olika beskattningsföremål. 
Längst behölls den formen i Jämtlands 
läns landsting. Annuiteterna på järnvägslånet 
uttaxerades endast på kommunerna i Jämtland. 
Detta var i sig en territoriell differentiering, som 
kompletterades genom attkommunernaindelades 
i fem klasser. Inom dessa förekom en differentiering 



på olika skatteobjekt, så att utöver den 
generella utdebiteringen uttogs per l00krinkomst 
lägst 16 och högst 40 öre av jordbruksfastighet, 
lägst 32 och högst 80 öre av annan fastighet samt 
lägst 2 och högst 8 öre av kapital och arbete. 

De fyra nordliga landstingens insatser avsåg 
bidrag till staten, vilka inte kunde ge direktavkastning. 
På grund av länens ytvidd stod det 
klart att alla kommuner inte hade samma nytta av 
de järnvägar som landstinget bidrog till. Här och 
i Södermanlands län inträdde landstingen som 
samordnare i förhållande till staten i stället för att 
varje enskild kommun skulle medverka i marklösenfrågan. 

I övriga järnvägsengagerade landsting har 
differentierad utdebitering inte förekommit för 
detta ändamål. I några län -till exempel Kalmar 
läns norra del, Hallands och Göteborgs och Bohus 
län -kunde den understödda banan räkna större 
delen av länet till sitt trafikområde. I andra län till 
exempel Blekinge och Älvsborgs -hade 
landstinget gjort utfästelser om åtaganden för 
järnvägar i alla delar av länet. Frågan kan också 
ha haft en praktisk aspekt: i Skaraborgs län hade 
det knappast varit möjligt att hantera en gruppindelning 
av 265 kommuner! I samtliga fall av 
aktieteckning kunde landstingen också hänvisa 
till att det var fråga om en medelsplacering som 
skulle kunna ge en direkt avkastning. 

I 1924 års lag om landsting behölls möjligheten 
till territoriell skattedifferentiering men inte 
möjligheten att ha olika uttaxering för olika slag 
av skatteobjekt. I 1954 års landstingslag slopades 
även den förstnämnda möjligheten. 

De båda västgötalänens landsting hörde till de frikostigaste när det gällde stöd åt enskilda 
järnvägsföretag, här symboliserade av HU 2 Håkantorp. Foto SJK-F. 

Lars Olov Karlsson 

Verkehrshaus i Luzem 

Trafikmuseet i Luzern, Verkehrshaus, är ett unikt 
museum på många sätt. Dels drivs det av en 
förening, utan stöd av vare sig lokala eller statliga 
myndigheter (än så länge i alla fall, läget är snart 
sådant att man behöver statliga anslag), dels har 
det en fantastisk utställning med allt från bilar, 
flygplan, båtar, tåg, via post, tele, turism och 
planetarium till ett eget konstmuseum. Läget vid 
kanten av Vierwaldstättersjön är oslagbart. Bara 
resan från centrala Luzern, med trådbuss eller 
kanske hellre båt, är en skönhetsupplevelse av 



klass. 

Järn vägsdelen är givetvis omfattande i ett land 
som Schweiz. Landets första lokomotiv finns i 
kopia, och sedan finns representanter för många 
av de intressanta fordon som trafikerat 
schweiziska spår genom åren. Det är smal-och 
normalspåriga ånglok, ångvagnar, kuggstångslok, 
tidiga ellok, dieselmotorvagnar, spårvagnar och 
vanliga person-och godsvagnar i en ständigt 
växlande utställning. I museets förråd finns 
mycket mer än det man normalt kan visa så man 
brukar byta ut vissa fordon varje år. Som vid 
vissa andra kända museer räcker utrymmet inte 

Limmat var Schweiz första lokomotiv, byggt 1847 och skrotat redan på 1800-talet. Limmat i Luzern 
är en fullt fungerande kopia byggd 1947. Samtliga foton författaren. 

Ett av jättelokomotiven på Gotthardsbanan är detta fjortonaxliga dubbellok som visas på museets 
spårområde. 

till under tak, så tyvärr får en del av järnvägsfordonen 
stå ute, vilket ju inte är bra. 

En stor modelljärnväg i skala 1 :87 visar 
Gotthardbanans norra avsnitt (Erstfeld-Göschenen). 
Den är byggd av en lokal modelljärnvägsklubb 
och underhålls fortfarande av klubben. 
Tågen körs dock av autentiska äldre lokförare 
från SBB. 

I ett annat hörn av järnvägshallen finns en 
loksimulator där man på ett naturtroget sätt kan 
se vad som händer i lokhytten under en resa, 
också denna på Gotthardbanans norra ramp. Det 
pyser och smäller helt naturtroget och i fönstret 
visas en film, synkroniserad med lokets 
fartreglage. Nödbromsas tåget stannar filmen. 
Även här är det grånade SBB-förare som på ett 
övertygande sätt står för visningen. 

Sedan något år tillbaka har man dessutom en 
helt ny attraktion. Det är en utställning som visar 
ställverksteknik förr och nu. Bland annat visar 
man en hel fjärrblockeringscentral och rätt mycket 
annan modern ställverksutrustning. Men 
intressantast är det levande utställningsföremål 
man har skapat genom att utnyttja en bit av Gotthardsbanan 
(Luzern-Arth-Goldau) som passerar 
strax utanför museets staket. Inte långt från museet 

Ställverk med riktigt tåg som passerar i bakgrunden. 
Ovanför syns en av de fyra monitorer 
som visar järnvägstrafiken vid olika punkter utefter 
banan ( kamerans placering visas på det 
storaflygfotografiet över linjen som också ses i 



bakgrunden). 

Här får man en naturtrogen 
demonstration hur det är att 
fjärrstyra tåg på Gotthardsbanan. 

Gotthard i skala 1 :87 på museet 
i Luzern. 

Luzerns egen Sörbybana är 
ångdriven, 'här med ett amerikanskt 
timmerbanelok. I bakgrunden 
vagnhallen med en 
restaurangvagn. 

ligger en mötesstation (banan är här enkelspårig) 
och dess ställverk finns i naturlig storlek här. 
Över spårplanen finns för säkerhets skull en 
plexiglasskiva, så att inte besökarna frestas att 
lägga om tågvägarna på egen hand (förmodligen 
är inte alla ställverkets funktioner inkopplade, 
men man kan ju aldrig veta...) Ställverket är 
parallellkopplat med det riktiga ställverket, och 
alla växellägen, tågvägar och tågrörelser återges 
"på riktigt". För att göra det extra levande har 
man avbildat en bit av Gotthardsbanan i form av 
en stiliserad modell ( där lampor tänds allt eftersom 
tågen passerar), på en stor flygbild som finns 
monterad över det hela. Dessutom finns fyra TVkameror 
utplacerade efter linjen där man kan se 
själva mötesplatsen från båda håll, en plankorsning 
med mera. Men mest spännande är dock att 
på ett ställverk, i modell och på TV-monitorer 
följa tåget och sedan plötsligt se det "in natura" 
utanför fönstret. Mycket pedagogiskt och 
spännande för den intresserade beökaren. Nackdelen 
är att man måste vara aktivt intresserad för 
att förstå all information. En personlig guide 
skulle nog vara det allra bästa, och det är möjligt 
att man ibland har det, även om det var obemannat 
vid vårt besök 1990. 

Som komplement till de mer seriösa ställverksutställningarna 
har man också några spel för 
barnen, där de kan rangera kulor på en enkel 
"rangerbangård". Kul, men ganska ojärnvägsmässigt. 

Det finns mycket mer att berätta om detta fantastiska 
museum, inte minst från de andra avdelningarna. 
V ad sägs om ett trådbusschassie 
som hänger på väggen i trapphuset, en motorcykel 
från brandkåren i Basel, ett trafikflygplan där 
man får gå in och titta, minitåg med riktig ånga, 



en vattendriven (miljövänlig!) bergbanevagn, en 
arbetsvagn från Gotthardstunnelns byggnad och 
mycket, mycket mer? Åk dit själv och se! 

Dennaimponerandedieselmotorvagnavtyskkonstruktiongickengångpådenschweiziskaprivatbanan 
Regional-Val-de-Travers i västra Schweiz. 

Gunnar Sandin 

Helsingborg: 99 års bangårdselände 

och dess slut 

Den 9 juni 1991 fullbordades en av de största 

svenskajärnvägssatsningarna i modem tid, "Nya 

Knutpunkten", det vill säga nya Helsingborg C 

och alla dess kringanläggningar. Därmed av

slutades också en av landets svåraste och lång

varigaste stadsplanetvister. 

Varje stad är unik. Men Helsingborg exemplifierar 
ett problem som har funnits ända sedan 
järnvägarna började växa samman till nationella 
nät, nämligen hur man ska få till stånd sammanbindningsbanor 
genom bebyggda stadsytor. Det 
har aldrig varit enkelt men blir naturligtvis mer 
komplicerat och dyrbart ju längre man väntar. 
Nils Ericson lyckades redan på 1870-talet skapa 
Sammanbindningsbanan i Stockholm, men i Oslo 
fick man vänta till 1980-talet. Ingen vet ännu hur 
det blir i Malmö och Göteborg med de underjordiska 
flermiljardprojekt som diskuteras på 
båda ställena. I sådana storstäder har fjärrtrafik 
och lokal persontrafik gemensamt intresse av att 
kunna ordna med genomkörning. 

Kanske blir Helsingborg den första i en rad 
storslagna svenska sammanbindnings-och genornfartsprojekt 
som aktualiseras av järnvägens 
renässans.* 

Typiskt utkantsläge 

Det var 1865 som Helsingborg fick sin första 
järnväg, L&HJ, genom ett påtvingat och komplicerat 
samarbete med den rivaliserande 

*Det är geografen Tommy Book som i sin avhandling 
Stadsplan och järnväg i Norden (1974) har systematiserat 



sambanden och konflikterna i alla deras 
detaljer. Helsingborg ges en utförlig behandling, och 
denna artikel bygger till stor del på Books framställning. 

hamnstaden Landskrona. Linjen korn in från 
söder och stationen erhöll ett typiskt läge: på 
utfylld havsbotten i den starkt sluttande stadens 
dåvarande utkant. En bangård bör vara plan och 
det önskemålet tillgodoses lätt på gammal 
sjömark. Samma lösning valdes i både Stockholm, 
Göteborg och Malmö, som Lennart Arneen 
påpekat. En starkt bidragande orsak var i flertalet 
fall önskan att få bekväm anslutning till stadens 
hamn. 

Bangården gavs större dimensioner än som 
först planerats, men framträder ändå på planen 
som rätt blygsam. Till stabiliseringen av den nya 
strandlinjen användes bland annat tusen tunnor 
cement, en vara som ännu var föga använd i landet 
och som fick importeras eftersom den första 
svenska tillverkningen, i Lomma, inte korn igång 
förrän 1871. Trots närheten till vattnet anlades 
inga direkta hamn spår från början. Spårsysternet 
var tämligen enkelt. I söder fanns ett lokstall i 
tegel med fyra platser, i västra utkanten låg ett 
godsmagasin av trä med genomgående spår. 
Totalkostnaden för Helsingborgs station var 
282 000 riksdaler. 

Av detta åtgick 80 000 riksdaler till själva stationshuset. 
Det var en tvåvåningsbyggnad i tegel 
(från Raus) om 56xl 1 meter. Byggledaren N F 
Frykholrn (bolaget byggde i egen regi sedan den 
ursprungliga entreprenören misslyckats) hade 
gjort upp stationshusets plan, men till att rita en 
klassicistisk fasad ut mot den nyanlagda (men på 
lång tid inte stensatta) Järnvägsgatan anlitades 
domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall -"kanske 
inte ... något av hans mest själfulla projekt", 
enligt Mats Lindes bedömning. Åt spårsidan 
fanns (liksom i de andra under samma år tillkomna 
skånska ändstationerna Kristianstad, Landskrona 
och Ystad) en banhall, med genomgående spår. 

Var det tankarna på en fortsättning norrut som 
gjorde att spåren blev genomgående? Enligt en 
stadsplan från öppningsåren tänktes järnvägen 
nämligen fortsätta mitt i en esplanadliknande 
Drottninggata. Ett slags förlängning blev det 
också snart, om än kort och anspråkslös, fram till 
konsul (som han dock ännu inte var) Olssons magasin 
på Hamntorgets norra sida. Redan nu fanns 
alltsåett spårsom stängde av stadens mest centrala 
parti från vattnet. 



1875 fullbordades Helsingborg-Hässleholms 
järnväg. Den anslöt till L&HJ i Ramlösa tre 
kilometer söderut och linjen in till Helsingborgs 
station förblev länge enkelspårig, men de nya 
tågen utgick från denna. De inledande kompletteringarna 
var blygsamma och även det nya 
bolagets trafikbyrå fick plats istationshuset. Däremot 
föranledde anslutningen att Ramlösa fick 
ett nytt och större stationshus i tegel, och det erhöll 
en omfattande tillbyggnad redan 1883. HHJ 
byggde för övrigt, intill brunnshotellet som var 

___ L-0-J\____ ___ , 
Att Öresund svallade nära den 
nyanlagdajärnvägsstationen i 
Helsingborg framgår klart av 
denna gravyr från 1860-talet. 
På stationshusets framsida 
finns ännu ingen gata utan bara 
en stor grusplan. På byggnadens 
båda sidor skymtar den 
bakom liggande banhallen. 

livligt frekventerat under denna epok, en egen 
trästation i bungalowstil, Ramlösabrunn, även 
kallad Ramlösa övre. 

Det hände också saker i centralstationens som 
den ännu inte hette -omgivningar. På 1870talet 
anlades på dess utsida södra hamnen, samtidigt 
som industritomter tillskapades genom utfyllnad. 
De nya kajerna försågs givetvis med 
järnvägsspår. De nyetablerade industrierna blockerade 
en framtida breddning-varje större expansion 
av verksamheten måste ske på annat håll. 
För att underlätta deras kontakt med staden slogs 
på 1880-talet en träviadukt över bangården. 

En viss växtmän fanns emellertid ännu. 1883 
var det dags för ett nytt godsmagasin, en imponerande 
tegelbyggnad om 70x9 m som flyttades lite 
närmare staden, och som behövde byggas till 
redan 1897. För övrigt inkorporerades stationen 
i stadens servicenät. Den fick elljus 1888 och 
kommunalt vatten två år tidigare, varvid vattentornet 
kunde tas bort och spårsystemet utvidgas. 

Både hamnen och bangården i 
Helsingborg var blygsamma 
under järnvägens första år, 
som framgår av denna karta 
från 1868. Märk det äldsta 
godsmagasinets läge ovanför 
stationshuset. 

Redan före Ångfärjestationens tillkomst hade järnvägsspåren utmed inre hamnen en klar barriäreffekt. 



Helsingborgs Museum. 

Emil Key, en känd järnvägsivrare från VästerVästkustbanan 
vikstrakten, bodde under sina sista år i HelsingDen 
resande står otålig och väntar -länge och väl -borg, och det är han som 1885 målar upp denna 
medan tågen växla, slutligen blir vägen tillåten. han skräckbild av hur järnvägen spärrar av staden 
springer i flygande fläng ner till hamnen, men ångbåten från Öresund. Västkustbanans-Skåne-Hallands 

har lagt ut, och han är så andfådd att han på en god järnvägs -anslutning till Helsingborg var från 
stund icke ens kan svärja över sitt missnöje. 

första början en mycket omstridd fråga. 

1891, inför färjetrafikens start följande ar. hade både hamnen och spårsystemet vuxit avsevärt. 
Spåranordningarna i anslutning tillfä,:jek/a.ffen var emellertid blygsamma. Bangården har fått ytterligare 
en lokvändskiva med anslutande stc1/I . och ett nytt godsmagasin har uppförts i det nordvästra 
hörnet. De många nya kajerna harförseff., medjärnvägsspår. De bebyggda industritomterna hindrar 
en direkt utvidgning av stationsområder 

Befintlig bebyggelse är huvudhindret för nya 
banors anslutning till en stad, men i Helsingborgs 
fall tillkom problemet med landborgen, det vill 
säga topografin. Landborgsplatån ligger cirka 
fyrtio meter över havet och branten utgör en 
barriär för alla transportleder. Spårvägen i 
Bergaliden var till exempel på sin tid den spårväg 
i landet som hade den största lutningen. (Även 
under mark är berget komplicerat vilket har 
fördyrat många byggen och projekt.) Inför Västkustbanans 
anläggning räknade man på en linje 
som från Helsingborgs station skulle vika av 
österut in i Gåsebäcksravinen, för att sedan gå 
norrut och därmed runda staden. Den sträckningen 
förordades inte bara av Key utan av ett trettiotal 
petitionerande villaägare i stadens norra del, där 
överklassen redan nu hade fått sitt fäste, som inte 
ville få sin havsutsikt störd. Alternativet till Gåsebäck 
var nämligen att dra banan norrut och sedan 
forcera land borgen genom Pålsjöravinen. Denna 
kortare väg blev också lösningen, trots protesterna. 
Pålsjöalternativet var nämligen en kvarts miljon 
kronor billigare, och det var mycket pengar för 
ett järn vägsbolag som hade haft ovanligt svårt att 
få ihop det erforderliga startkapitalet. Man hade 
rentav övervägt att bygga hela sträckan till Halmstad 
med ångspårvägsstandard. 

Nedfarten från Pålsjö var emellertid besvärlig. 
Man tänkte först dra banan på en jordbank men 
fann sedan att det skulle bli billigare med en järnviadukt, 
bland annat för attjordlösenkostnaderna 
minskade tillsammans med arealåtgången. Därtill 
räddade man utsikten för några villor. Sedan anslöt 
man ungefär till konsul Olssons gamla magasinsspår 
och kom från norr in till stationen, där 
ett lokstall byggdes med fem platser och en tolvmeters 



vändskiva. 1887 tillkom ett skjul för SHJ 
"salongsvagn". Nu samsades tre medelstorajärnvägsbolag 
på samma, rätt trånga stationsområde 
och det underlättades väl av personallianserna på 
styrelsenivå. 1888 anlade Skåne-Halland en liten 
plattform på Hamntorget. 

Det händelserika nittiotalet 

Den blev kortlivad ty vid denna tid hände det 
mycket på den helsingborgska järnvägsfronten. 
1894 tillkom Skåne-Smålands järnväg. Den 
anslöt visserligen till HHJ ända borta i Kärreberga, 
men tågen fortsatte in till Helsingborg och skulle 
beredas perrongplats där. Inne i själva staden 
öppnades 1891 Helsingborg-Råå-Ramlösajärnväg. 
Med materiel delvis direkt från den världsutställning 
i Paris där decauvillesystemet hade 
slagit igenom gick den från sitt högkvarter med 
lokstall i Råå norrut till Triangeln, där den absorberade 
den gamla hästspårvägen från Ramlösa 
till havet, och fortsatte in till staden där den slutade 
på en enkelt utrustad hållplats vid stationshusets 
sydöstra hörn. På sin väg plankorsade den 
två gånger L&HJ. (Genom dess tillkomst fick 
helsingborgsjärnvägarna sammanlagt fyra driftplatser 
som hette något på "Ramlösa". Kringboende 
har i olika sammanhang föreslagit att 
Ramlösa station skulle döpas om till Hästhagen, 
Hagen eller Lussedal men utan resultat.) 

Så var det Öresundsförbindelserna. Man kan 
undra över vad konsekvenserna hade blivit av ett 
fransk-danskt projekt från 1870-talet: under sundet 
skulle borras en plan tunnel, som på båda 
sidor slutade i ett hisschakt. En ångmaskin intill 
varje schakt skulle inte bara driva vagnhissarna 
utan också dra det spel som forslade vagnarna 
fram och åter. Ett drygt decennium senare kom 
Liljeqvists mera kända projekt med en undervattensbro, 
i form av en gjutjärnstub vilande mot 
stöttorpå havsbottnen. Myndigheterna i Helsingborg 
tycks dock inte ha tagit vare sej dessa planer 
eller Qvistgaards projekt från åren före första 
världskriget på större allvar, eftersom de inte beaktades 
i stadsplanerna. 

Lättare att förverkliga var en tågfärjeförbindelse. 
En sådan hade börjat diskuteras redan 
1880men blev verklighet först 1892, sedan själva 
starten fördröjts av de svenska centralmyndigheternas 
tvekan inför detta utlands-och privatkontrollerade 
företag. På Helsingörssidan uppfördes 
inför färjestarten en högst magnifik station, 
men Skåne-Halland anslöts till ett enkelt färjeläge 
med en lika enkel stationspaviljong i hörnet av 
Norra hamnen. Hit växlades bara de vagnar som 



skulle med färjan, medan den övriga person-och 
godstrafiken ännu hade L&HJ-stationen som sitt 
mål. 

Västkustbanan blev en trafikmässig och ekonomisk 
framgång, och snart restes den fråga om 
förstatligande som var förutsedd i fyra av de fem 
bolagens koncessioner. Den föll vid den första 
riksdagsbehandlingen, bland annat efter argumentet 
att staten skulle bli beroende av alltför 
många privatbanestationer, av vilka den i Helsingborg 
alltså var en. Men 1895 års riksdag biföll 
och från följande år tog SJ över, med markant 
strävan att göra sej oberoende. Vid utgången av 
april 1902 slutade man att med resandetåg 

Hamntorget med danskfärjaframför den ursprungliga, enkla färjestationen. Foto Svlvm. 

trafikera Helsingborgs Central, som det särskiljande 
namnet blev. Godstrafiken blev dock 
kvar till 1922. SJ uppförde norr om sin station ett 
eget lokstall, med fem platser 1909 och lika 
många till 1903. 

Norrland i Skåne 

År 1899 hade SJ anlagt en ny uppställningsbangård 
vid viaduktens södra landfäste och en 
personbangård vid den nya Ångfärjestationen. 
Det anslutande stationshuset blev en för sin miljö 
märklig skapelse: med svarttjärad, liggande 
brädpanel som skulle associera till timmer, och 
med övriga attiraljer hämtade från en nordländsk 
byggnadsstil sådan den uppfattades av tidens 
nationalromantiker. Det uppstod i Helsingborg 
liksom på många andra håll en förklaringssägen 
om att ritningarna bli vitförväxlade. Såvar givetvis 
inte fallet, men SJ arkitektkontor var vid denna 
tid sysselsattmedNorrlandsstationeroch använde 
den stilen eftersom det bara handlade om ett 
provisorium. Den tillfälliga karaktären framgår 
både av det enkla byggnadssättet och av Edelsvärds 
häpna kommentar i SJ minnesskrift 1906 
till att huset stod där ännu. Det försågs efterhand 
med diverse utbyggnader. 

Ja, tanken på en gemensam, större station, med 
anslutande färjeläge, fanns tidigt. Redan 1895 
kom ett första projekt om en bana över inre 
hamnen till en ny centralstation, och 1901 presenterades 
konsulterna Gleim & Eydes förslag 
till kringgångslinje på landborgsplatån -den 
förre upprättade vid denna tid flera vidlyftiga 
planer till nya stationer och bangårdar, bland 
annat i Malmö och Lund. 1917-1932 fanns ett 
kommunalt jämvägsråd med huvuduppgift att 



ordna bangårdsfrågan. 

Innan vi kommer in på de fortsatta sammanbindningsprojekten 
ska vi nämna att Helsingborg 
fick spårväg 1903, att "decauvillen" 1906 
blev normalspårig och elektrifierad samt 1924 
spårväg, att diverse projekt till järnväg norrut 
utmed kusten till Höganäs länge diskuterades 
liksom förlängning av HRRJ söderut till Landskrona 
(förutom ett normalspårigt kustbaneprojekt), 
att många nya industrispår kom till, inte 
minst utmed HRRJ, samt att de befintliga stationernas 
spårnätoch byggnadsbestånd växte. 1916 
anlades dubbelspår mellan Helsingborg C och 
Ramlösa. Expansionen avspeglade att själva staden 
växte snabbt och blev till invånarantalet landets 
femte. 

Över, under, runteller 
rakt fram 

Vi ska inte gå in på varje enskilt förslag till samman 
bindning ty de är många, många. Vi ska i 
stället klassificera de olika lösningsprinciperna. 

Förbindelsespår uppe på platån 

1. 1 Gemensam station vid Helsingborg C 

1.2 Ny centralstation uppe på platån 

1.3 Ny centralstation vid Ramlösa 
2 Förbindelsespår i befintligt läge 
2.1 Upphöjt spår, med gatutrafik under 

2.2 Spår i planet, med bro över den inre 
hamnbassängen eller med denna igenfylld 

2.3 Spår i tunnelplan 
3 Tunnel genom landborgens västra del 

Därtill har det funnits tre alternativ för tågförbindelsen 
västerut, det vill säga till Danmark. 

A Färjeläget kvar norr om inre hamnen 
B Nytt färjeläge söder om inre hamnen 
C Fast förbindelse, bro eller tunnel 

Kombinationsmöjligheterna har som synes varit 
många. Varianter av alternativ 1.1-B var nog det 
genom åren vanligaste. 

Stadsbebyggelsen i Helsingborg har av ålder 
varit långsmalt nord-sydlig, men efterhand har 
staden vuxit även på bredden. Därmed har även 



den tänkta kringgångslinjen fått göras vidare och 
längre. Gyhults last-och hållplats (markupplåtelsen 
till den lastplats som SJ anlagt när regementet 
flyttade ut hade skett på villkor att tågen 
gjorde dagligt uppehåll) var länge utgångspunkt 
på den före detta SHJ-linjen, men sedan kröp 
anslutningen upp mot Ödåkra. I söder prövades 
alltså till en början Gåsebäckslinjen, medan man 
senare övervägde dalgången förbi brunnsparken 
för att slutligen vika av från HHJ-sträckan vid 
Ramlösabrunns station. En längre linje kostade 
givetvis mer i både anläggning och drift. 

Om det nu var så komplicerat att komma ner till 
strandplanetärdet naturligt att det uppkom förslag 
att flytta upp hela centralstationen till platåns 
kringgångslinje. För den genomgående västkustbanetrafiken 
Malmö-Göteborg-som fortfarande 
hade Teckomatorp-Åstorp som sin huvudväg var 
detta en utmärkt lösning. Men det fanns nackdelar. 
En var förbindelsen till färjorna och de 
andra järnvägsanknutna aktiviteter -hamn och 
många industrier -som fanns nere vid stranden, 
och som gjorde att barriäreffekten delvis skulle 
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Helsinghorg med ett par av 1910-talets kringgångspro;
ekt. "R" betecknar Ramlösabrunn, "LS" 
/()kil/srunnn . Ur Tommy Book, Stadsplan och 
järnväg , Norden. 



besta. aven om vissa förslagsställare anvisade 
vagnbj(irnstrafik som en utväg. En annan var förstå~ 
att aven Helsingborgs cityfunktioner fanns 
koncentrerade nedanför landborgen, och att både 

staden och järnvägen skulle lida av att sambandet 
försvagades. Flera av de förslag som gällde kringgångslinje 
och bibehållen centralstation tänkte 
sej dock en lokalstation någonstans uppe på 
platån. 

Många föredrog att behålla järnvägen och stationerna 
intill vattnet, men motståndet var starkt 
mot den befintliga växlingen mellan C och F. Att 
gräva ner spåren var tekniskt svårt och kostsamt, 
men vissa förslagsställare var ändå tidigt inne på 
den tanken. SJ föreslog kring 1920 bland flera 
alternativ en högbana, det vill säga en viadukt 
som gatutrafiken fritt kunde passera under. Viadukten 
skulle fortsätta in på centralstationen som 
delvis skulle få plattformar i två plan. Mot projektet 
talade både kostnaderna och hänsynen till 
stadsbild och sundsutsikt. Billigast och enklast 
var att behålla spåren i markplanet men förskjutna 
västerut. Strandlinjen i centrala Helsingborg hade 
genomgått stora förändringar sedan 1800-talets 
mitt så tanken att fylla igen ett stycke av inre 
hamnen var inte onaturlig, men kontakten med 
havet på stadens centralaste plats hade blivit helsingborgarna 
kär. Ett mindre ingrepp var då att 
lägga förbindelsespåren på en bro över hamnbassängen, 
men då stördes likafullt utsikten. Dessutom 
behövdes en planskild korsning med den 
vägtrafik som hade ärende till själva stranden. 

En ny centralstation tänktes i regel förskjuten 
mot norr. Huruvida färjeläget skulle behållas i 
kanten av norra hamnen eller flyttas söderut till 
Hucken, och därmed få direkt anslutning till en 
ny centralstation, var en annan stridsfråga. En 
flyttning kostade förstås. 

Tjugotalets projekterade kringgångslinje 
avsatte spår i stadsplanen, i form av ett brett 

HRRJ, här efter breddning och 
elektrifiering, angjorde centralstationen 
på dess gatusida, 
ett arrangemang som är sällsynt 
i Sverige men ofta förekommer 
vid kontinentala bibanor. 
Foto Helsingborgs Museum. 

grönbälte där mark reserverades för järnvägsspår. 
Men SJ var i detta skede inte lika angeläget 



som staden om en nyordning. Förutom investeringarna 
skulle en kringgångslin jeinnebära längre 
körtider och högre driftkostnader. Privatbanorna 
L&HJ och HHJhade staden däremot god kontroll 
över i kraft av sitt stora aktieinnehav. 

Ofullgånget avtal 

I slutet av 1945 träffade Helsingborgs stad och 
SJ, efter ett utredningsarbete som pågått sedan 
1938, ett bangårdsavtal, som 1950 ratificerades 
av riksdagen. Då skulle väl saken vara klar? 

Ja, en ny gods-och rangerbangård anlades på 
Gamla exercisfältet nordväst om Ramlösa station. 
I övrigt följde avtalet alternativ 2.2-A enligt 
ovan. Ett inhägnat dubbelspår skulle dras över en 
huvudsakligen igenfylld innerhamn till en utbyggd 
Helsingborg C, i princip på befintlig plats 
men med en anslutande bussterminal i norr. Färjorna 
skulle tills vidare behållas i norr, men i samband 
med att den växande trafiken krävde en 
andra klaff flyttas söderut till Hucken. 

Mot detta förslag utbröt ett sannskyldigt ramaskri. 
Opponenterna bildade "Opinionskommitten 
i bangårdsfrågan" som bland annat utgav en tjock 
debattskrift med bidrag av kulturpersonligheter 
från både Helsingborg och övriga landet. Huvudkritiken 
gällde den förlorade kontakten med vattnet 
och den stängda utsikten; järnvägens visuella 
barriäreffekt ökade av att den numera var elektrifierad 
-norrifrån sedan 193 7, söderifrån sedan 
1943. Kommitten föreslog i stället en kringgångslinje 
enligt känt mönster. Några ville inte 

förmena resenärerna den skönhets upplevelse som 
den plötsliga utblicken över Öresund och S jälland 
innebar, men flertalet stadsbildsivrare välkomnade 
en flyttning av färjeläget så att man även 
kunde få bort västkustbanans viadukt. 

Det är frestande att låta tanken leka med en från järnvägsanläggningar 
befriad strand i det centrala Hälsingborg 
och järnvägslinjernas passerande uppe på platån, 
så att staden som ett nordiskt Nizza kunde få öppna 
fronten mot havet 

som stadsarkitekt Gunnar Sundbärg skrev 1952. 

Trots intensiva debatter i och utanför stadsfullmäktige 
gällde tills vidare bangårdsavtalet, men 
genomförandet förhindrades även av annat än de 
estetiska hänsynen. Tågtrafiken ökade och 1953 
anlade SJ ett andra färjeläge vid Helsingborg F. 
Formellt stred inte detta mot avtalet men i praktiken 



innebar det att man byggde fast sej i det 
gamla mönstret.Under tiden växte landsvägarnas 
trafik ännu snabbare än järnvägarnas, bilfärjelägen 
tillkom på Hucken och även detta ökade 
tveksamheten inför ett nord-sydligt spår i markplanet. 

Dessutom hade planerna på en fast Öresundsförbindelse 
antagit fastare form. 1962 föreslog 
de dansk-svenska delegationerna en bro från 
trakten av Sofiero och en stor kurva över en nu 
dubbelspårig viadukt till centralstationen. 1945 
års avtal förutsattes alltså gälla men den ökade 
trafik som en bro skulle leda till underblåste motopinionen. 
Nu började man allmänt inse att det 
behövdes nya grepp på problemet. 

Ett sådant togs av 1978 års Öresundsutredning. 
Man hade övergett tanken att placera bropelare i 
det hårt trafikerade sundet och lade i stället fram 
tre linjeförslag för en enkelspårigjämvägstunnel, 
som i samtliga fall skulle landa i Helsingborgs 
norra utkant. Men den sydgående tunnelgrenen 
skulle fortsätta under landborgen och leda till en 
centralstation med arbetsnamnet Slottsvången 
någonstans under Kärnan. Tunnelförslaget antogs 
faktiskt av den svenskariksdagen-men stoppades 
i det danska folketinget. 

Inte denna gången heller! SJ laborerade nu 
med iden att bygga dubbelspår på sträckan Åstorp-
Ramlösa, och i 1980 års utredning om snabbtåg 
förutsattes dessa göra en avstickare från Åstorp 
in till Helsingborg C på sin väg mellan Malmö 
och Göteborg. 

Nästa hundra år? 

Dock, 1984 samlade sej huvudparterna, SJ och 
Helsingborgs kommun till ett nytt bangårdsavtal. 
En av denya förutsättningarna var att gods trafiken 
och behovet av järnvägsspår till norra hamnen 
hade upphört. Liksom vid tidigare avtal förutsattes 
omfattande markbyten mellan järnvägen och staden, 
och den senare parten kunde -åtminstone i 
den rådande högkonjunkturen -räkna med att 
delvis kompenseras för sina stora kostnader genom 
den attraktiva mark som frigjordes för ny 
användning, bland annat på 

Enligt 1979 års riksdagsbeslut skulle en enkelspårig tågtunnel byggas till Själland. Tre alternativa 
anslutningar angavs i Helsingborg, alla med en station i landborgen under Kärnan. Ur SO U 1978: 18, 

Fasta förbindelser över Öresund. 



Utlandsdestinerade vagnar mitt i gatumiljön var länge något för Helsingborg utmärkande. Foto 
Helsingborgs Museum. 

uppställningsbangården norr om färjestationen. 

Över hela världen omvandlas för närvarande 

gamla industri-, hamn-och jämvägsområden. 

Denna gång kom heller inget i vägen. 

En pådrivande faktor var järnvägsgodsets 
expansion. Kapacitetstaket hade nåtts på Helsingborg 
F, där också de gammalmodiga klaffanordningarna 
gjorde att man tvingades använda 
orationellt små färjor. Helsingborg höll på att 
förlora hanteringen av godset till och från 
kontinenten, och detta var man högst medveten 
om i en stad som länge har levt i konkurrens med 
andra hamnstäder, särskilt Malmö och Landskrona, 
och där järnvägarna har varit ett viktigt 
vapen i kampen om trafikströmmarna. Ett nytt 
inslag -som dock hade förts på tal redan under 
1960-talet -blev att skilja på gods-och personfärjetrafik. 
Den förra leddes på ett nytt spår från 
Ramlösa till ett läge i sydhamnen, och 1986 
startade trafiken på DanLink till Köpenhamn. 
Vid Raus anlades en uppställningsbangård för 
tågen till Danmark. 

I övrigt förverkligades alternativ 2.3-B och 
detta i en storslagen form, eftersom man enligt 
SJs nya "resecentrumsfilosofi" tog ett stort grepp 
på frågan och lade in en rad olika funktioner i anslutning 
till järnvägsstationen. Nya Knutpunkten 
är en enorm stationsbyggnad där det i exteriören 
finns en association till forna tiders banhallar, 
även om det är hämtat från postmodernismens 
internationella stilkatalog och inte från L&HJstationens 
ursprungliga sadeltak. Däremot har 
den totala spårlängden inne i den centrala staden 
krympt. Godstrafiken är borta och utfarten åt 
norr, över den nya betongviadukten, är fortfarande 
enkelspårig. 

Av den fasta Öresundsförbindelsen återstår en 
diminutiv anvisningförengrentunnel, ty i mellantiden 
har Malmö-Köpenhamn segrat i den över 
hundraåriga striden. När den kombinerade bron 
och tunneln därnere väl är byggda blir även det 
nya personfärjeläget vid Helsingborg C överflödigt. 
Det får därmed en livslängd i nivå med 
Skåne-Hallands hållplats på Hamntorget. 

Helsingborgs "bangårdselände" har i alla fall 
fått sin lösning till sist och den fornnordiska 
färjestationen kan äntligen rivas -om inte en 



sentimental opinion driver fram en ny användning. 
Ärlösningen definitiv? En återblick på järnvägens 
skiftande öden och förutsättningar under de 
gångna hundra åren manar till försiktighet vid 
prognoser för nästa sekel. Kanske blir det en 
tågtunnel under Öresund även i norr, kanske får 
vi en storartad återkomst för den lokala 

persontrafiken -pågatågen kör numera från förverkligade decauvillebanan till Råå och 
Helsingborg till Bjuv, Ramlösa station har återRamlösa. 
Men alla investerade pengar, systemets 
öppnats för persontrafik och denya plattformarna allmänna tröghet och alla motstridiga intressen 
kan hantera sex samtidiga avgångar. Kanske får gör att vi bör räkna med ett mycket långt liv för 
vi en ny era av privata initiativ, som när Posse de anordningar som tagits i bruk 1991. 

Nya Knutpunkten, det vill säga Helsingborg C med kringanläggningar. Avjärn vägsspår skymtar man 
bara de vagt skisserade färjeanslutningarna . Ur informationsbladet Bangårdsprojektet, 1988. 

Nya Knutpunkten söder om Inre hamnen i Helsingborg med hotell, tåg-, buss-och färjeterminal, 
parkeringsanläggning 
och kontorshus. 

Kanonvin och mässingskapell 
för 125 år sedan 

Notiser ur Norrköpings Tidningar från byggandet av banan 
Katrineholm-Norrköping sammanställda av Stig Andersson* 

1863 

Onsdag 13 maj 

Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Under 
de i lördags afton och i måndags på f m fastställda 
förhandlingarna rörande järnvägsfrågorna har 
definitivt resultat vunnits endast med avseende å 
den östra stambanan, i det alla fyra stånden 
beviljat den för linjen Katrineholm-Norrköping 
äskade summa, men formulerat beslutet därom, i 
överensstämmelse med friherre af Ugglas 
reservation så, att till påbörjande af östra stambanan 
ifrån Katrineholm över Norrköping och 
Linköping, väster om sjön Sommen, till trakten 
av Nässjö, anvisats det för sträckanKatrineholmN 
orrköping erforderliga belopp. I fråga om kommunernas 
skyldighet att bekosta expropriationen 
av den för stambanan erforderliga jord, ha två 
stånd stannat mot två, i det präste-och bondeståndet 
bifallit, adeln och borgarståndet avslagit 
utskottets förslag härom. 

Onsdag 10 juni 
Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Kaptenerna 
Adelswärd och Nathorst hava hitkommit 



för att utstaka den blivande järnvägen häremellan 
och Katrineholm, å vilken arbetet ofördröjligen 
kommer att företagas. Man antager nu att tre år 
behövas för arbetets fullbordan. 

Onsdag 23 september 

Arbetet på stambanan Katrineholm-Norrköping 
kan nu anses hava börjat. De första 

* Den här återgivna texten utgör omkring en tredjedel 
av vad Norrköpings Tidningar skrev om järnvägsbygget 
under den aktuella tiden. Stavningen har för läsbarhetens 
skull moderniserats. 

sprängskotten hava nämligen redan saluterat den 
nya banan. 

Lördag 26 september 

Järnvägsarbetets öppnande. Notisen i förra 
numret bör rättas därhän, att ehuru visserligen 
några sprängskott blivit avlossade, arbetet dock 
i övrigt för ingen del kan anses såsom påbörjat. 
Detta kan ske först när rätta linjen av de tre 
uppgångna bliver bestämd. 

Onsdag 21 oktober 

Arbetet å Katrineholm-Norrköpings järnväg 

är nu på andra veckan i full gång på sträckan 
norrut från Åby, där linjen är fullt bestämd. Ett 
par hundrade arbetare äro där, att börja med, 
sysselsatta. 

Onsdag 2 december 

Arbetsinställning. Det ser mörkt ut för fortgången 
av arbetena påjärnvägen häremellan och 
Katrineholm, med anledning av bristande 
penningmedel för arbetets fortsättande. Av 
arbetarna hava 600 man blivit avskedade och 
arbetet skall så inskränkas, efter vad vi hört berättas, 
att av löningarna endast uppgå till 2 000 rdr 
i veckan. Ett sådant avskedande i massa väcker 
alltid oro och bekymmer hos de avskedade, som 
anse sig prejudicerade. Utan att vilja påstå något 
sammanhang emellan denna oro och tilldragelsen, 
nämna vi dock att postdiligensen från Katrineholm 
igårpåeftermiddagen varitigrannskapetav Åby 
gästgivaregård utsatt för ett anfall medelst stenkastning, 
som haft fönstrens sönderslående till 
följd. 

Lördag 5 december 



Beriktigande. I vår notis i sista onsdagsbladet, 
rörande järnvägsarbetet å Katrineholm-Norr

köpingsbanan, hava vi att meddela åtskilliga 
rättelser, som framställa detta företag i en icke 
obetydligt ljusare dager. De avskedade arbetarnas 
antal uppgår endast till 3-a400, under det att de 
kvarstående äro emellan 6-a 700, för vilken 
senare arbetsstyrkas sysselsättande över vintern 
och fortfarande finnas tillräckliga penningetillgångar. 
Därhän måste de i gång satta ryktena, 
om järnvägsarbetets inställande för ögonblicket 
eller snart blivande totala upphörande, reduceras. 

1864 

Torsdag 30 juni 

Trafikstationen vid Kuddby. Sedan styrelsen 
över statens järnvägsbyggnader, vid reglerandet 
av stationerna för östra stambanan emellan 
Norrköping och Katrineholm, ämnar föreslå 
närmaste stationen från staden Norrköping vid 
Kuddby gård, 3 500 fot söder om den punkt där 
vägen emellan Norrköping och Lilla Åby 
gästgivaregård går fram, har konungens 
befallningshavande utlyst sammanträde att hållas 
å rådhuset den 13 juli, kl 3 e m, vid vilket överläggning 
om detta viktiga ärende kommer att äga 
rum, samt lämnat åt en var öppet att i frågan 
avgiva yttrande till konungens befallningshavande 
innan den 10 juli. Då vi nu härom erinra 
alla i saken intresserade, vilket vill säga ungefär 
detsamma som alla, vilka bebo staden Norrköping 
och trakten däromkring i vidsträcktare omfång, 
så tro vi oss även för egen del böra begagna det 
öppnade tillfället att uttala vår tanke om lämpligheten, 
eller snarare olämpligheten, av den utav 
styrelsen föreslagna stationen vid Kuddby, en 
tanke som vi med bestämdhet veta delas av alla 
-vi kunna tryggt säga alla-som äga kännedom 
uti frågans lokala omständigheter. Dessa hava 
nämligen aldrig tänkt sig den närmaste stationens 
intill staden förläggande till något annat ställe än 
vid gästgivaregården Lilla Åby, då allt talar för 
denna punkt, utom måhända kostnaden, vars 
inflytande dock bör väga mindre vid ett företag, 
vilket avser en lång framtid, och det vissa är, att 
föreställningen om Lilla Åby såsom punkt för 
stationen emellan huvudstationen i Norrköping 
och den mindre vid Simonstorp mycket bidrog 
till den beredvillighet, varmed den traktens 
jordägare gingo in på att avstå jord till järnvägen, 
utan ersättning. Hade något annat kunnat 
förmodas, så skulle säkert flertalet hava gjort till 



villkor för avståendet, att stationen måtte förläggas 
till Åby gästgivaregård; nu uteblev villkoret, 
men det skulle vara beklagligt, om därför de 
maktägande skulle motarbeta det kloka och väl 
insedda intresset för hela vårt norra grannskap, 
som detta villkor inkluderade. Den av styrelsen 
nu föreslagna platsen kommer i själva verket 
endast att bliva en station på papperet och illa 
uppfy Ila det syfte, som med en trafikstation avses, 
eller vi fråga varifrån denna station skall kunna 
påräkna någon inkomst, eller på vad sätt den skall 
kunna vara de trafikerande till någon nytta, och 
dessa båda ändamål äro väl de, vilka i första 
rummet avses med en sådan station. Det ligger 
öppet för handen, att det är ett tämligen planlöst 
förfarande att lägga en liten station på knappast 
mer än en halv mils avstånd från en stor huvudstation. 
De jordägare, som bo i grannskapet av en 
sådan station, skola ej finna sin uträkning vid att 
begagna densamma och ådraga sig besväret med 
in-och av lastning, för att få sin vara transporterad 
en halv mil, vilket mycket bekvämare låter verkställa 
sig med egna dragare. Föga bättre är förhållandet 
med passagerare; det lärer ej falla någon 
resande in, som ankommer till Åby gästgivaregård 
och därifrån vill begiva sig norr-eller söderut, att 
promenera en halv fjärdingsväg nära nog, utan 
rangerar han då, med kännedom om förhållandet, 
sin resa på ett bekvämare sätt. Vi, och de flesta av 
oss, tro därför, att anläggandet av en station vid 
Kuddby, på ungefär en halv mils avstånd från 
huvudstationen i Norrköping, är en "hors 
d'oeuvre" -en överloppsgärning -och som 
sådan alltid för dyr, även om den kunde fås för 
intet. Vid Åby däremot inträda helt andra och 
gynnsammare förhållanden. Där sammanstöta 
nämligen tre vägar, som alla från skilda håll till 
den punkten tillföra gods och folk. Platsen ligger 
dessutom just vid ingången till ortens bruksidkande 
distrikt och egentligen skogsbärande 
mark, och vilket inflytande dessa omständigheter 
hava på livandet av trafiken å en järnvägsstation, 
behöver i sanning ej mycket vidlyftigt framhållas. 
Ställets egenskap av gästgivaregård får ej heller 
alldeles förbises, och för den med hela förhållandet 
fullkomligt intimt bekante skulle säkert härtill 
kunna läggas ännu flera omständigheter, som 
sätta lämpligheten av stationen vid Åby vida 
fråmför den föreslagna vid Kuddby. Här är ej 
stället att gendriva det enda skäl, som kan anföras 
till förmån för Kuddby: den mindre anläggningskostnaden. 
Vi hafva förut redan påpekat, att 
en anläggning, som är ändamålslös, alltid blir 

dyrare, vida dyrare än en planriktig och ändamålsenlig 
sådan, om denna även skulle kosta 



några tusen rdr mera, och vi tro oss böra tillägga, 
att några uppoffringar ej få eller komma att skys, 
när det gäller att förekomma att få en god sak 
förfuskad. Vi tro oss därföre böra sluta med en 
anmaning till icke mindre ordföranden vid det 
blivande mötet i fråga, hr baronen och landshövdingen, 
att med vanligt nit och insikt för sin 
del bidraga till en lycklig lösning av frågan, än 
även dem, som närmare känna till förhållandet, 
att ej sätta sitt ljus under skäppan, utan över saken 
kasta den belysning, som tarvas, för att övertyga 
vederbörande om deras plikt, att ej likna hunden 
med köttstycket och taga skuggan för väsendet. 

Tisdag 5 juli 

JärnvägsarbetenaålinjenKatrineholm-Norrköping 
fortgå med en arbetsstyrka av 6-a700 
man. Emellan Åby gästgivaregård och Stens 
bruk är banvallens terrassering till största delen 
redan verkställd. Däremot är vid arbetena från 
Åby till staden ännu högst litet åtgjort. Så väl vid 
Sätra som i närheten av Stens bruk hava, för 
banans framdragande, betydliga bergsprängningar 
måst verkställas. Vid sistnämnda ställe 
har i därvarande sjön Näken blivit utlagd en 
bank, som fortlöper längs södra sidan av nämnda 
sjö. Straxt bortom Sten är man därjämte sysselsatt 
med genomsprängning av en cirka 150 meter 
lång tunnel. En promenad å banvallen från Åby 
till något bortom Stens bruk är ytterst intressant 
och fängslande, så väl med hänseende till traktens 
naturskönhet som de storartade järnvägsarbeten, 
vilka här blivit utförda. 

Tisdag 19 juli 

Av järnvägsmötet i förra veckan var det 
huvudsakliga resultatet en allmänt uttalad opinion, 
som även delades av mötets ordförande, herr 
baronen och landshövdingen, om nödvändigheten 
av att, med uteslutande av den föreslagna stationen 
vid Kuddby, till station välja närmaste grannskapet 
till Aby gästgivaregård. 

Torsdag 28 juli 

Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Vilseledda 
af en uppgift, som meddelats oss av en 
person, om vars sanningskärlek och även sakkännedom 
vi hade alla skäl att vara fullt övertygade 
och, i avseende till den korta tiden, 
urståndsatta att från fullt behörigt håll skaffa oss 
bekräftelse av uppgiftens överensstämmelse med 

verkliga förhållandet, hava vi i vårt meddelande 
i förra numret rörande järnvägsbyggnaden härstädes 



gjort oss skyldiga till ett par misstag, som 
vi skynda oss att rätta: Det "lärer" nämligen ej, 
såsom vi uppgivit, vara förhållandet, att erforderliga 
medel erhållits för ett betydligt ökande 
av arbetsstyrkan för järn vägsarbetets bedrivande, 
lika litet som någon utsikt ännu är för handen, att 
sträckan från Åby till staden kan komma att "med 
det första" fullbordas. Även uppgiften att uppförandet 
av Norrköpings stationshus kommer att 
oförtövat påbörjas är ej med sanna förhållandet 
överensstämmande. För att nu bringa full reda i 
dessa, genom vilseledande uppgifter, något förvridna 
förhållanden, hava vi blivit benäget satta 
i stånd att meddela några faktiska upplysningar 
rörande sakernas verkliga tillstånd för ögonblicket 
med järnvägsbyggnaden i vår ort. Arbetsstyrkan 
på Östra stambanan mellan Katrineholm och 
Norrköping är för närvarande i det närmaste 
1 000 man, och större arbetsstyrka kan ej 
användas, såvida ej årsanslaget till denna stambana 
av en eller annan orsak kan komma att ökas 
utöver vad vid detta års början bestämdes. 
Fördelningen av arbetsstyrkan är som följer: 
Mellan Lilla Åby och Simons torp cirka 650 man, 
vid och omkring länsgränsen 150 man, vid 
Ändebol 50 man och vid Duveholm och Katrineholm 
cirka 150 man. Mellan Åby och Stens bruk 
äro ganska betydliga arbeten verkställda och 
torde terrasseringen av banan vid årets slut vara 
i det närmaste fullbordad på nämnda sträcka. I 
närheten av Graversfors är en tunnel genom berg, 
av 90 fots längd, under arbete och om 3 a4 veckor 
torde genomsprängningen av valvet vara fullbordad. 
Vid Stens kvarn är en stor kulvert under 
banan fullbordad och en betydlig reverteringsmur 
under arbete och snart färdig. På andra sidan 
Stens bruk är ytterligare en tunnel genom berg 
under arbete; den blir cirka 180 fot lång och 
genomsprängningen av dess övre del sannolikt 
fullbordad i början av nästa år. Längs sjöarna 
Näken, Vekmangeln och Yddern arbetas på där 
förekommande betydliga sjöfy Ilningar och bergsprängningar. 
Nära läns gränsen förekomma högst 
betydliga bergsprängningar, genomskärningar 
och bankfyllningar, på vilka visserligen arbetas, 
men med en för så stora arbeten obetydlig styrka. 
Vid Duveholm passerar linjen åter en sjö, och har 
sedan förliden höst oavbrutet arbetats på banken 
däröver. Avståndet mellan Norrköping och 
Katrineholm blir per järnväg 4 1/2 mil och därav 
äro omkring 22 000 fot nu terrasserade, 

huvudsakligen genom den svåraste terrängen. 

Torsdag 13 oktober 



Östra stambanan. Sistlidne tisdags morgon 
börjades, med en arbetsstyrka av omkring 60 
man, grävningen för stationshuset i Norrköping. 
Byggnaden lärer bliva av sten och två våningar 
hög. 

Lördag 22 oktober 

Övervåld. Av trovärdiga personer hava vi hört 
och själva hava vi varit vittne till huruledes 
fredliga resande vid Lilla Åby gästgivaregård 
med hugg och slag blivit överfallna av de där i 
trakten stationerade järnvägsarbetarna. Sistlidna 
onsdags afton blevo ävenledes ett par resande, 
utan ringaste anledning, på vägen emellan staden 
och Åby, av trenne berusade, från det i staden 
samma dag hållna "kreatursmötet" återvändande 
personer förföljda med skällsord och stenkastning. 
Befolkningen i de trakter, där järnvägsarbetet 
pågår, är till den grad uppskrämd, att den, av 
fruktan för ytterligare misshandel, ej vågar hos 
kronobetjäningen angiva de våldshandlingar, för 
vilka den är utsatt av järnvägsarbetarna. 

Tisdag 15 november 

På Katrineholm-Norrköpings-banan äro följande 
stationer bestämda: En större station i 
Norrköping; en mindre station, under benämning 
Åby, å Kuddby ägor, men med spårutgrening till 
allmänna landsvägen från Lilla Åby gästgivaregård; 
en station, under benämning Simonstorp, i 
närheten av och norr om Simonstorps gästgivaregård; 
en station, under benämning Strängsjö, vid 
södra ändan av Strängsjön i närheten av det 
ställe, varest häradsvägen mellan Stora Malm 
och Ändebol skär järnvägen, samt ett lastspår 
ellereventuellt en mindre godsstation där, varest 
järnvägen berör sjön Fjälaren, så vida pråmled 
mellan nyssnämnda sjö och sjön Tisaren blivit 
åvägabragt. 

Torsdag 17 november 

Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Vi 
upgåvo i förra numret, att en mindre station, under 
benämning Åby, komme att anläggas å Kuddby 
ägor, med spårutgrening till allmänna landsvägen 
från Lilla Åby gästgivaregård. Detta var visserligen 
järnvägsstyrelsens förslag, vilket kungl 
majt dock ej gillat, utan bestämt stationens förläggning 
till huvudspåret vid Lilla Åby gästgivaregård. 

Tisdag 22 november 

Katrineholm-Norrköpings-banan. Resande, 



som ankommit till Göteborg med snälltåget från 
Stockholm sistlidne onsdag, berätta, att då bantåget 
passerade Katrineholms station, lades den 
första järn vägsskenan å bi banan från Katrineholm 
till Norrköping. 

1865 

Tisdag 3 januari 

Från Skedevi skriver en korrespondent till 
Norrköpings Tidningar: ... Här höres en allmän 
klagan över järnvägsarbetarnas framfart. Ingen 
bonde från Skedevi socken vågar, sedan det 
blivit mörkt, färdas vägen förbi Simonstorps och 
Åby gästgivaregårdar till Norrköping, av fruktan 
att bliva utsatt för obehag. Kort före jul färdades 
denna väg en torpare under Johanneslund jämte 
en minderårig son från staden. Torparen, som 
hade ett ärende att uträtta på något ställe invid 
vägen, tillsäger sonen, att färdas förutmedoxarne; 
själv bibehåller han hästen, för att sedermera 
kunna åka ifatt gossen. Denne, sedan han blivit 
ensam, möter 4 järnvägsarbetare, som tvinga 
honom att skjutsa sig vägen åt Ändebols gästgivaregård 
-en helt annan väg, än till Skedevi 
socken. Den stackars torparen, som ej kunde 
begripa, att han ej upphann sin son, fortsätter 
färden till hemmet, men även där återfanns varken 
gossen eller oxarne. Först på aftonen dagen därpå 
återkom lyckligen gossen, sedan han gratis fått 
skjutsajärnvägsarbetare.Dyliktochmycketmera 
vore att berätta om deras framfart. 

Torsdag 13 januari 

Järnvägsarbetare-uppträden. Mellan Katrineholm 
och Norrköping lära järnvägsarbetarne 
fortfarande uppföra sig oregerligt. Vägfarande 
ofredas mitt på ljusa dagen och överfallas med 
stenkastning och andra våldsamheter, så att fråga 
uppstått om behovet av en extra länsman. Uti ett 
ohyggligt kyffe utmed landsvägen mellan Sätra 
och Ändebol, kallat Vilandsstupan, lärer huvudsakligen 
gjutas olja på den oroliga elden. 
Konungens befallningshavande i Nyköpings län 
har därföre, med anledning av framställning från 
intendenten i första trafikdistriktet, ansett sig 
böra förordna förre inspektoren J Ekstam att 
tillsvidare och intilJdess annorlunda bestämmes 
vara vicelänsman i Stora Malms och Östra 
Vingåkers socknar, och att i sådan egenskap 

Åby station år 1870, ett märkligt hus vars arkitektur mest påminner om gamla badhus, men den stora 
glasverandan var järnvägsrestaurang. Det var svårt att beräkna restider med hästskjuts, och både 
ortsbor och turister behövde stor tidsmargianl när de skulle passa tåget. Därför hade även små 



stationer restaurang där man kunde ta ett glas medan man väntade eller pratade medbekanta, och som 
idag motsvarar kiosken eller grillbaren vid bensinstationerna. Åby hade vid denna tid textilfabrik med 
spinneri, makaronif abrik och, på bara 4 km avstånd, Hults bruk medyxsmedja. Ett helt nytt stations hus 
byggdes i samband med banan Åby-Järna. Foto Svlvm, liksom artikelns övriga när ej annat anges. 

särskilt vaka över ordningens upprätthållande 
bland den vid järnvägsarbetena inom nämnde 
socknar anställde arbetarepersonal. 

Torsdag 19 januari 

Oskick av järnvägsarbetare. I "GöteborgsPosten" 
läses: Det har nästan blivit ett ordspråk i 
flera trakter i landet, att där järnvägsarbetare fara 
fram begås vanligtvis oskick, övervåld eller annat 
för lugnet och ordningen störande. Det är ej nog 
med att de överlalla och misshandla fredliga 
vandrare; de uppföra sig även i kupeerna på ett 
högst oskickligt sätt mot andra resande, varpå 
följande är ett färskt exempel: I förliden vecka 
reste en mängd smålänningar med uppgående 
godståget till Katrineholm, i avsikt att få arbete 
vid där under byggnad varande järnvägen. Såsom 
gamla järnvägsarbetare hade de avlagt den Ian tliga 
blygsamheten, och antogo en mera djärv och 
fräck hållning. För att hålla sig vid friskt mod, 
hade de praktiserat in i kupen en fjärding brännvin, 
vars innehåll de under stoj och skratt flitigt anlitade. 
En änkefru från Enköping hade olyckligtvis 
fått plats i en av de kupeer, som upptogos av 
järnvägsarbetarne. Naturligtvis blev hon föremål 
för deras plumpa artigheter, oaktat hon undanbad 
sig deras tilltal, men då ohövligheten gick ända 
därhän att de, överlastade av brännvin, överhöljde 
hennes klänning med följderna av deras omåttlighet, 
kunde hon ej tillbakahålla uttrycken av sitt 
missnöje, utan förebrådde dem deras ohyfsade 
uppförande mot ett ensamt fruntimmer. Detta 
hjälpte emellertid intet, de endast skrattade åt 
hennes remonstrationer och den stackars frun 
måste låta nöja sig med vad som vederfarits 
henne. 

Tisdag 7februari 

Järnvägsarbeten. På östra stambanan mellan 
Katrineholm och Norrköping voro vid 1864 års 
slut terrasseringsarbetena fullbordade på en sträcka 
av 1 1/2 mils längd; 14 400 kubikstänger jord 
hade blivit utschaktade och lagde i bank, samt 
1500 kubikstänger berg utsprängde. Cirka 25 000 
kubikstänger jord samt 1800 kubikstänger berg 
återstå dock ännu att undanschakta innan banans 
planering är fullbordad. Förutom ovanstående 
arbeten har en mängd avloppstrummor blivit anlagde, 
murarbetet för flere större och mindre 



broar dels blivit fulbordat, dels påbörjat, större 
delen av de behövliga banvaktarestugorna upptimrade 
samt några större vägomläggningar verkställde. 
Tvenne mindre tunnlar genom berg förekomma 
på denna bana, den ena 100, den andra 
200 fot lång. I vardera av dessa tunnlar är redan 
för ett par månader sedan övre delen av valvet genomsprängd 
och den återstående bottensprängningen 
fortgår. Oaktat de högst betydliga arbeten, 
som ännu återstå, torde dock vid årets slut terrasseringen 
i det allranärmaste vara fullbordad och en 
sträcka av 1 a2 mil rälslagd och ballastad. I vår 
skall arbetet med stationernas uppbyggande börja, 
och hoppas man hava alla byggnader under tak 
redan detta år. Arbetsstyrkan under sista kvartalet 
av förlidet år var i medeltal per dag 1 400 man. 

Tisdag 12 maj 

Rättegångs-och polissaker. På angivelse av en 
fabriksarbetare Styrlander var drängen Per August 
Nilsson tilltalad för det att han den 3 dennes å 
Södra Strömsgatan misshandlat den förre. 
Nilsson, en grovlemmad, starkt byggd karl, påstod 
däremot att han blivit förfördelad av Styrlander 
och tvenne honom följaktiga personer, vilka kallat 
Nilsson "järnvägsarbetare", en benämning den 
han ansett lika med ett okväde, varföre Nilsson 
velat övertyga Styrlander och dennes följeslagare 
att han alldeles icke var någon järnvägsarbetare. 
Styrlander och hans kamrater hade då fattat tag i 
jätten Nilsson och sökt släpa honom med sig, 
varvid Nilsson varit nödsakad att värja sig. I strid 
med denna Nilssons förklaring intygade tvenne 
avhörda vittnen, just samma personer som 
beledsagat Styrlander, att denne i förbigående 
och blott enskilt till vittnena yttrat att Nilsson 
visst vore järnvägsarbetare, då Nilsson, med 
utlåtelse "det angår dig ej, förbannade lushund", 
givit Styrlander ett slag för ansiktet, så att han 
fallit omkull. Rätten dömde Nilsson att för besagde 
våld plikta 15 rdr. 

Torsdag 22 juni 

Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Det vidlyftiga 
arbetet å grunden till stationshuset i 
Norrköping är nu fullbordat och uppmurningen 
av bygganden kommer att oförtövat taga sin 
början. Arbete pågår därjämte för läggande av 
grund till lokomotiv stall och magasiner i närheten 
av stationshuset. Nedläggning av skenor verkställes 
för närvarande å banan straxt vid staden, 
och å en provisorisk, med Fiskeby järnväg i förbindelse 
stående hästbana transporteras en mängd 
järnvä_gsmateriel från fartyg i hamnen. Emellan 
Lilla Aby gästgivaregård och Stens bruk pågår 



grusningen av banan, som å denna sträcka i det 
närmaste är färdig, med undantag av några 
sprängningsarbeten, som ännu återstå i närheten 
av Sten. De båda tunnelarnaålinjen (vidGraversfors 
och Sten) äro ävenledes genomsprängda till 
hela sin höjd. Å andra sidan Sten, i trakten 
omkring Simons torps gästgivaregård, återstå ännu 
åtskilliga sprängningsarbeten och bankutfyllningar. 
Med arbetet å stationshuset vid Lilla Aby 
har början blivit gjord. Hela järnvägslinjen 
emellan Katrineholm och Norrköping tros kunna 
öppnas för trafik omkring midsommartiden nästa 
år. 

Torsdag 27 juli 

Rättegångs-och polissaker. Guldsmedslärlingen 
Holmberg, guldsmedsarbetaren Öhmansson 
och järnvägsarbetaren Östergren tilltalades 
av stadsfiskalen för inbördes slagsmål å Broddgatan 
den 10 dennes på aftonen. Såvitt denna 
gång kunde upplysas, hade Holmberg och Öhmansson 
varit inne på en ölstuva i trakten av 
teaterhuset; en tredje person, som sades vara 
järnvägsarbetare, hade därvid bemärkts bakom 
kyparens rygg taga åt sig ett par glas så kallat 
kanonvin, vilket föranlett Holmberg och 
Öhmansson högt anmärka: "se den där tager 
kanonvin." Härav hade uppstått först ordväxling 
och sedan slagsmål med Östergren. Denne hade 
dock, såsom han påstod, själv blivit skymfad och 
slagen. För bevisnings förebringande uppsköts 
målet till nästa lördag. 

Torsdag 3 augusti 

Rättegångs-och polissaker. Efter uppskov från 
förra rättegångs tillfället fortsattes undersökningen 
angående det å Broddgatan den 10 juli på aftonen 
timade uppträde, varuti guldsmedslärlingen 
Holm berg, guldsmedsarbetaren Öhmansson och 
järnvägsarbetaren Östergren skulle deltagit. Som 

de tilltalade fortforo att neka, hördes fyra vittnen. 
Ett bland dessa, som är anställt såsom arbetare 
hos ägaren till det sk nykterhetsvärdshus, utanför 
vilket åtalade uppträdet ägde rum, intygade, att 
"guldsmederna" inkommit å värdshuset och först 
begärt sylta samt sedan, enär sylta ej funnits, kött 
och potatis för 2 skilling. Då kyparen svarat, att 
sistnämnda rätt ej kunde fås för så lågt pris, hade 
"guldsmederna", dvs Holm berg och Öhmansson, 
givit kyparen ett slag. Denna våldsamhet funno 
såväl vittnet som tilltalade Östergren sig befogade 
förehålla "guldsmederna", varvid dessa vände 
sig mot Östergren och tilldelade denne tvenne 



slag. "Guldsmederna" hade även anmärkt, att en 
person utan kyparens vetskap tagit sig ett par glas 
kanonvin, men denne person var ingen järnvägsarbetare, 
utan vittnet självt, som ägde lov 
taga fri förtäring å värdshuset. Sedan hade vittnet 
sett"guldsmederna ligga över" Östergren utanför 
på gatan. Tvenne andra vittnen visste att berätta, 
att Holmberg och Öhmansson ordväxlat med 
Östergren ute på gatan, emedan den senare skulle 
utvisat de förra från värdshuset, ävensom att 
Holmberg och Öhmansson, liggande över 
Östergren, slagit honom. Däremot hade ej något 
vittne sett Östergren våldföra sig å Holm berg och 
Öhmansson. På grund härav dömdes Holmberg 
och Öhmansson att vardera böta 20 rdr, men 
Östergren befriades från åtalet. 

Torsdag 17 augusti 

Rättegångs-och polissaker. Järnvägsarbetaren 
Andersson, en fullväxt karl, hade angivit en liten 
femtonårig kypare vid namn Östling, för att denne 
den 16 juli dels å en ölstuva i den så kallade Nya 
staden, dels å vägen därifrån förbi landskyrkogården 
överfallit och slagit Andersson. Enligt 
uppgift hade Andersson på aftonen inkommit på 
ölstuvan, där, med anledning av att fönsterluckorna 
blivit igenstängda, varit alldeles mörkt, 
vadan en uppasserska bett Andersson öppna 
luckorna. Sedan Andersson uträttat detta uppdrag 
möttes han i dörren av Östling, som därvid 
tilldelade Andersson tre slag. Och även sedan 
Andersson utkommit på vägen hade Östling, 
beledsagad av en hop med stenar väpnade pojkar, 
överfallit Andersson fyra särskilda gånger, varv id 
likaledes vankats slag. Östling erkände att han 
skuffat Andersson tvenne gånger inne å öls tuvan; 
och då åklagaren lät vid detta erkännande bero, 
fälldes Östling, att det av honom utövade erkända 
våld böta 15 rdr. 

1866 

Lördag 17februari 

Rättegångs-och polissaker. Järnvägsarbetaren 
Swen Olof Jonsson tilltalades av stadsfiskalen, 
för det att han, söndagen den 29 sistlidne januari 
på e m, å slaktaren Yhnells ölstuga slagit garvaregesällen 
Karl Abraham Gellnard, så att denne fått 
sin högra arm skadad och därigenom blivit 
oförmögen till arbete. Vid upprop inställde sig 
parterna, av vilka målsägaren uppgav , att 
svaranden kommit bakom målsägaren och slagit 
honom i golvet, så att han skadat armen och 
avdånat. Svaranden åter förklarade, att sedan han 



och hans sällskap druckit öl och rökt cigarrer, 
samt uppasserskan ej kunnat växla i betalning 
erbjudna penningar, gräl därigenom uppstått, i 
vilket målsägaren opåkallat inblandat sig. 
Svaranden hade då skjutit undan målsägaren, 
som därvid, emedan han varit full, fallit omkull. 
Då målsägaren därpå reste sig upp, hade han sagt 
att hans arm var avbruten; men svaranden hade ej 
haft ringaste avsikt att göra målsägaren någon 
skada. Fyra vittnen hördes, ett å åklagarens samt 
tre å svarandens sida. Det första vittnet, ovanbemälda 
uppasserska, intygade, att svaranden 
nalkats målsägaren bakifrån och kastat honom i 
golvet, samt att målsägaren ej var drucken. Tvenne 
av svarandens vittnen berättade, att då svårigheter 
uppstått att växla och svarande däröver röjt 
otålighet, målsägaren yttrat, att om svaranden 
ville vänta, skulle han nog få tillbaka på vad han 
lämnat uppasserskan. Häröver uppkom gräl, 
varunder svaranden tog målsägaren i kragen och 
slängde sålunda till, varvid målsägaren föll omkull 
och, såsom han klagade, skadade sig. Fjärde 
vittnet visste ingenting. Åklagaren begärde 

uppskov, för anskaffande av läkarebevis, i vad 
mån den målsägaren tillfogade skada skulle bliva 
menlig för framtiden, och uppsköt rådstuvurätten 
för slikt ändamål saken till den 24 dennes. 

Torsdag 1 mars 

Rättegångs-och polissaker. Enligt vårt referat 
i dessa tidningar för den 17 februari hade, på 
angivelse av garvare gesällen Carl Abraham Gellnard, 
järnvägsarbetaren Swen Olof Jonsson tilltalats 
för det han å en ölstuga slagit Gellnard, så 
att dennes ena arm skadats. Då nu detta till förevarande 
rättegång uppskjutna mål påropades, inställde 
sig de båda enskilda parterna med anmälan 
att de träffat förlikning, vadan målet avskrevs. 

Carl Gottreich Beijer. 

Torsdag 22 mars 

Chefen för statens järnvägsbyggnader, översten 
C G Beijer, vistas för närvarande här i staden, 
för att taga närmare kännedom om de härstädes 
pågående järnvägs byggnader ävensom om 
den utav en medlem av stadsfullmäktige, handlanden 
P Jansson, föreslagna bibanan ned till 
hamnen. 

Sju fotografiska vyer av intressanta punkter på 
Katrineholm-Norrköpings-järnvägen hava 
utkommit och hållas tillhanda i Wallbergska 
bokhandeln. De äro arrangerade för stereoskop 



och ägna sig, såsom särdeles lyckade alster av 
den fotografiska konsten, till minnen av den för 
vår provins så betydelsefulla anläggning. De 
punkter som framställas äro: Storängsberget nära 
Åby gästgivaregård, Graversforsdalen, Tunnel 
vid Graversfors, Kulvert vid Stens bruk, Tunnel 
vid Stens bruk samt Bank över sjön Näken. 

Tisdag 27 mars 

Angående järnvägen Katrineholm-Norrköping 
hava vi fått oss meddelade följande be

nägna upplysningar: De egentliga rerra-,-..enngsarbetena 
voro i början av detta år fu 11 hl )rdade, 
med undantag av åtskilliga putsning., och 
kompletteringsarbeten, och rälsläggn,ng.l.'11 har 
under vintern från båda ändpunkterna tramdn vits 
så, att sistlidna fredag den 23 denne-.. . h. I I 0 
förmiddagen, i överste Beijers nän, an). den ,1sta 
skenan nedlades och fastspikade, I /-0hleb mil 
norr om Simons torps station. Den pun h. 1. dar den 
oavbrutna skensträngen från Stod. h, ilm då 
förenades med den från Norrköping . ;11 helägen 
halvvägs mellan denna stad och Katnnt'holm, 
eller 2 1/4:dels mil från vartdera a, de:-.-..a -,tal len. 
Lokomotivet "Oden", vilket sedan den I .2 tehruari 
från närheten av Ändebols ga,tg.1, aregård 
transporterat ballastgrus söderut, torde om Xdagar 
härefter vara framme med ballasten v1d Simonstorps 
station, därifrån det ytterligare har an hallasta 
14 000 fot söderut. Utmed sjöarna Vekmängen 
och Näken ballastas dels med dragare . Je!-. med 
handkraft, och kan man antaga, att I horian av 
juni hela linjen från Katrineholm till narheten av 
Herrstaberg skall vara komplett färdig hal la~tad. 
Mellan Herrstaberg och Norrköping. utgorande 
en sträcka av nära 1/2 mil, utförde-, form aret en 
del av ballasten, men största delen clära, aterstår 
ännu att utföra, vilket arbete kan \. t'rk-.,tällas 
under juni månad. Då vid samma tLd Je mindre 
stationerna kunna vara färdiga, och Ia,tan vid 
Norrköpings station ännu betydligaarheten återstå 
att verkställa, såsom till exempel uppförandet av 
fyra mindre stenhus, inredning av alla hygg.nader, 
målning, tapetsering, dräneringsarbeten . gasledning, 
vattenledning, lastkaj, staketupp:-.attning, 
nedläggning av närmare 12 000 fot 1änn ag.:--.~pår 
och 23 växlar, tvenne större och en m111dre vändskivamm, 
så hoppas man dockkunna tort:-.kynda 
dessa arbeten så, att hela linjen mellan Katrineholm 
och Norrköping den 1 juli eller snart därefter 

kan öppnas för allmän trafik. 



Torsdag 5 april 

Rättegångs-och polissaker. Arhehkarlen 
Anders Peter Petersson hade natten 11 I I den 27 
nästlidne mars anhållits av nattpatruJ len . härande 
en planka, varvid han erkänt att han tag.11 plankan 
vid järnvägsstationen. För detta tillgrepp var 
Petersson vid detta rättegångstilJfäl le tilltalad. 
Petersson medgav att han "i dumhet ·· 11 l lgripit 
plankan, vilken, tillhörig kronan. värderadö av 
enjämväl tillstädsekommen materialskm are till 
1 rdr. Petersson, bortåt 40 år gammal . hade, 
såsom han uppgav, arbetat vid fabrik ändc1 t1J I den 
1 sistlidne oktober, men sedan haft anställning 
hos en åkare. Han var ogift. Rådsturätten dömde 
Petersson att för första resan snatteri böta 30 rdr, 
varmed han fick gå sin väg, med uppmaning att 
ej mer återkomma. 

Tisdag 17 april 1866 

Tåg från Katrineholm. Man har berättat oss, att 
nästa söndag är här att invänta lokomotivet 
"Oden" från Katrineholm med åtskilligt gods för 
järnvägsbyggnadens räkning, samt att hela den 
vid Katrineholm-Norrköpingsbanan anställde 
järnvägsingenjörsstaten ärnar medfölja en corps. 
Att arbetet redan är så pass framskridet, att sådant 
låter göra sig, är en nyhet av lika glädjande som 
överraskande innehåll. 

Tisdag 24 april 

Järnvägen Katrineholm-Norrköping är redan 
nu i det skick, att i söndags eftermiddag omkring 
kl 3 första lokomotivet, benämnt "Oden", hitkom 
från Katrineholm, medförande en mängd vagnar, 
lastade med sleepers. Såväl "Oden" som en av 
lastvagnarne voro prydda med flaggor och vimplar. 
En stor del av de vid järnvägsbyggnaden anställde 
ingenjörer och andra tjänstemän medföljde. 
Då hitkomsten av detta första järnvägståg 
här var på förhand känd och vädret därjämte det 

Tunneln vid Lund enligt ett vykort från sekelskiftet. 
Frank Stenvalls samling. 

angenämaste, var det naturligt att tåget mottogs 
av en stor folksamling, som hälsade detsamma 
välkommet med hurrarop. Kl 5 1/4 brusade åter 
"Oden" tillbaka med gästerna, i början sakta, 
men sedan med en fart, som gav de åskådande, av 
vilka många aldrig sett ett lokomotiv, begrepp 
om hastigheten hos ett sådant. I några av de 
återvändande lastvagnarne intogs kokes såsom 
returlast. 



Tisdag 8 maj 

(Annons) 
Tillkännagivande. Som Kongl Trafikstyrelsen 
beviljat mig rättighet att, utom min ordinarie befattning 
vid järnvägen, vara kommissionär här på 
platsen, så får jag härmed äran rekommendera 
mig till utförande av de uppdrag, som Herrar 
varuavsändare och emottagare behaga mig anförtro, 
sådom vidare befordring av med järnbantåg 
till stationen ankommande gods eller sådant, 
som skall å järnbanan fortskaffas, mm, varjämte 
jag utlovar skyndsam expedition och skäligt 
arvode. 

Katrineholms Jernbanestation i april 1866 

Hj H olmström 

Stationsinspektor 

Lördag 26 maj 

Festligheterna vid öppnandet av KatrineholmNorrköpings-
banan. Herrar kommitterade, vilka 
haft i uppdrag att inkomma med förslag om de 
åtgärder, som borde å stadens sida vidtagas med 
anledning av snart förestående öppnande av Katrineholm-
Norrköpings-banan, hava till stadsfullmäktige 
inkommit med det uppgjorda förslaget, 
som av dessa blivit antaget. De föreslagna 
åtgärderna utgöras av följande bestämmelser: 
festlig måltid å stadshuset eller ull magasinet, till 
deltagande i vilken vissa uppgivna myndigheter 
och personer skulle äga att infinna sig efter 
skeende inbjudning. Till besörjandeav hithörande 
anordningar skulle en festkommitte av 10 personer 
tillsättas. På sätt festkommitten närmare bestämmer 
skall tillträde, så långt utrymmet medgiver, 
lämnas dem av stadens och ortens invånare, 
som sådant önska, att deltaga i middagen, mot 
erläggande av en bestämd avgift. Tillräckligt 
många av stadens invånare torde vara villiga att, 
efter skeende överenskommelse, upplåta kostnadsfri 
bostad i sina hus åt de inbjudna gästerna 
under deras vistande härstädes. Med järnvägsstyrelsen 
bör festkommitten överenskomma att 
dagen för öppnandet måtte bestämmas till mån-

Strångsjö station år 1882. Sist i persontåget går fem öppna vagnar med kreatur. Vid lastkajenfinns 
virkesvagnar med olika tillsats lämmar för lastning av träkol och ribbved från sågverket. 

dagen den 2 juli, i stället för söndagen den 1, 
såsom förut var ämnat, samt att festtågets avgång 
från Katrineholm får bestämmas till kl 1 e m 
förstnämnde dag. Festkommitten har att draga 



försorg om, att vid Katrineholm finnes kl 12 att 
tillgå en lätt frukost för dem, som då antagas där 
inträffa med sannolikt för dagen särskilt anordnade 
tåg från Stockholm och Norrköping. 
Biljetter till frukosten böra lämnas de inbjudna 
på stadens bekostnad, men få lösas av andra, som 
önska sådana, i den ordning och till det pris, som 
festkommitten har att bestämma. Festtåget anses 
böra inträffa i Norrköping kl 3 em, vadan middagen 
utsättes till kl 4. Det anländande festtågets 
ankomst till staden hälsas med kanonsalut. Musik 
kommer att på aftonen uppföras i parken vid Carl 
Johans torg. -Vid företaget val till ledamöter i 
festkommitten föll detta på hrr J G Swartz, E 
Swartz, J Lenning, H Schultz, A W Temel, Th 
Glosemeijer, CD Philipsson, G W Lönegren, E 
Meuller och S E Kling. 

Stadsfullmäktige behandlade vid senast hållna 
sammanträde, efter justering av protokollet vid 
förra sammanträdet, följande ärenden: 

Från styrelsen över stadens jämvägsbyggnader 
hade till fullmäktige inkommit en skrivelse, bifogad 
en plankarta över nordöstra delen av Norrköpings 
stad och stationsplanet därstädes, å vilken 
karta voro utsatta de banspår, som å stationsplanet 
komma att anläggas, såsom ock de spår, som 
styrelsen anser till en början behövliga för kommunikation 
emellan bangården och hamnen, och 
som böra under innevarande år anläggas samt av 
järnvägsmedel bekostas. "Då emellertid denna 

Norrköping med station och hamnspår. Märk spåret i Orangerigatan som står i förbindelse med de 
övriga genom vagnvändskivor, ett för den tiden vanligt arrangemang. 

spåranläggning", heter det i den ovan nämnda 
skrivelsen, "ej kan anses motsvara det blivande 
behovet av utrymme, men en stor och rymlig 
samt välbelägen plats finnes i förlängningen av 
järnvägsstationen, över vilken ett spår kan anläggas 
direkt från stationen, på sätt kartan utvisar, 
och förenas med ett spår i parallell riktning 
med strandskoningen utmed strömmen", så gör 
styrelsen den hemställan, att Norrköpings stad 
skulle uppföra och bekosta en lastkaj av trä utmed 
strömmen samt utmed denna kaj anlägga ett 
järnvägsspår, varemot styrelsen ville å sin sida 
göra framställning till regeringen, att få av järnvägsmedel 
anlägga ett spår, som kommunicerar 
emellan järnvägsstationen och spåret utmed 
lastkajen. Vad åter beträffar området för själva 
stationsanläggningen i Norrköping, anser 
styrelsen, med hänsyn till östra stambanans 
blivande fortsättning, någon förändring av det 
bestämda jordområdet åtminstone ej kan göras 



förrän riktningen av östra stambanan för fortsättningen 
till Linköping bli vit närmare bestämd. 
Detta ärende förklaras vilande till nästa sammanträde. 

Tisdag 29 maj 

Lokomotivet" August", åtföljt av en lastvagn, 
hitkom i söndags kl 2.40 eftermiddagen, för 
avhämtande av åtskillig material för järnvägens 
behov, och avgick åter härifrån kl 4. Åtskilliga 
järnvägstjänstemän och -arbetare medföljde hit 
till staden. 

(Insänt) 

Om dagen för öppnandet av KatrineholmNorrköpings-
banan. En notis i sista lördagsnumret 
av Norrköpings Tidningar ger en naturlig 
anledning till en hövlig förfrågan, om bland 
herrar stadsfullmäktige ej skulle finnas åtminstone 
en sådan praktisk man, att han med den praktiske 
engelsmannen kommit till insikt av att "tid är 
penningar" och på den grund med ett enda ord 
protesterat mot beslutet att anhålla hos järnvägsstyrelsen, 
att dagen för öppnandet av järnvägen 
Katrineholm-Norrköping måtte bliva måndagen 
den 2 juli, i stället för, som styrelsen bestämt 
söndagen den 1? En arbetsdag, frånrövad arbetaren 
och arbetsgivaren, är alltid en given förlust 
för båda, men värre än detta är att vänja vid 
slöseri med tiden, som ändå är vår dyrbaraste, oss 
rätt knappt tillmätta egendom. Lättsinnet i detta 
avseende, tillkommet i en tid, då arbetets värde ej 
var erkänt och insett, har alltför länge tolererats 
för att höra hyllas av de styrande och tongivande 
själve mom samhället, som tvärtom böra föregå 
med exempel att hushålla med tiden. Det skulle 
sålede, vara väl i sin ordning, om järnvägsstyrelsen 
eJ ville lyssna till denna stadsfullmäkti~
e, framställning, vilken ej kan äga något 
annat motiv än den pjunkiga sabbathismen, som 
grasserar väldeliga i det ortodoxa lägret, glömmande 
att Gud bor i de tempel, som ej av människor 
byggda äro, och att all tid är lämplig för 
Guds tillbedjan och ingen tid för densamma så 
ensam förbehållen, att vi ej få leva vårt världsliga 
liv under den. "Den där icke vill arbeta, han skall 
icke heller äta", heter det i bibeln. Herrar stadsfullmäktige 
tyckas vara av annan åsikt, då de 
vilja mskränka tiden för arbetet genom att till en 
arbetsdag. förlägga firandet av en fest, från vilken 
man e.1 rimligtvis får utesluta arbetaren. 

PvQ 

5. n och 9 fUnl 



(Annon:-,, 
Enligt stadsfullmäktiges beslut skola till 
deltagande i festligheten vid järnvägens öppnande 
den 2 nästkommande juli åtskilliga utom 
Norrköpings stad boende personer inbjudas; och 
som fullmäktige föreställt sig att mången av 
staden, mvånare skulle med nöje vilja begagna 
tillfället att därvid öppna gästfria rum åt de av 
staden inbjudna, föranlåtas undertecknade, i egenskap 
av festkommitterade, att härigenom anmoda 
dem. "iOm därti11 äro villiga, att ju förr desto hellre 
hos någon av oss därom göra anmälan och tillika 
uppgiva det antal gäster, som emottages. 

Norrköping den 2 juni 1986 

Joh Gust Swartz Erik Swartz 
Henning Schultz Carl David Philipsson 
A W Terne/1 G W Lönegren 
C T G/oscmeijer Er Meuller 
SE Kli11:,.: 

Järnvägen Katrineholm-Norrköping. Den 1 
juli kommer en del av järnvägens tjänstemän och 
ingenjörer att avgå med ett extratåg från Katrineholm 
till Norrköping och redan den 3 juli öppnas 
banan ti 11 allmänhetens begagnande. 

16, 19. 21. 23 och 26 juni 

(Annons) 
De av stadens och ortens invånare, vilka önska 
deltaga uti den festmåltid som kommer att givas 
å härvarande stadshus måndagen den 2 näst

Simonstorps station år 1897. 
Stationshuset är fullt med 
skyltar och affischer för havregryn, 
galoscher, symaskiner 
och vanHoutens Cacao. Bortre 
huset är järnvägsrestaurang. 
Från Simonstorp ledde en 17 
km lång linbana till Reijmyre 
glasbruk. 

instundande juli, kl 4 e m, till firande av den 
färdiga delens av Östra Stam banan öppnande för 
trafiken, äga anteckna sig å lis"ta, som hålles 
tillgänglig å herr Erik Swartz kontor; och bör, 
emot erhållandet av ett för inträdet gällande festtecken, 
den bestämda avgiften, 20 rdr rmt, vid 
samma tillfälle erläggas. Varje deltagare bekommer 
dessutom biljett till det festtåg, som 
Kongl Järnvägsstyrelsen låter samma dag anordna. 



Norrköping den 14 juni 1866 

F estkommitterade 

Torsdag 21juni1866 

(Insänt) 

Till kongl järnvägstrafikstyrelsen! 

Som troligen Norrköpings frivilliga skarpskytteförening 
kommer att bestrida vaktgöringen vid 
invigningen av järnbanan härstädes den 2 nästkommande 
juli, så frågas om ej styrelsen skulle 
vilja medgiva det skarpskyttarne finge med något 
passande tåg medfölja till Katrineholm, emedan 
detta både bleve för dem angenämt och, som vi 
även tro, skulle höja dagens festliga betydelse. 

Tisdag 26 juni 

Midsommardagen gjorde här på orten fullt skäl 
för sitt namn och var en riktig högsommardag, 
sådan som endast sällan bestås oss och som vi 
endast kunna påminna oss några få. Det var också 
ett liv och en rörelse överallt och alla sorters fortskaffningsanstalter 
voro tagna i anspråk av alla 
åldrar och kön. Att människorna voro i rörelse 
mer än vanligt även på denna dagen såg man bäst 
på de ångbåtar, som företogo lustresor, vilka ej 
kunde rymma alla dem, som ärnade att medfölja. 
Även den rörligaste av vår rörliga tids alla rörliga 
anstalter lät höra av sig, i det att lokomotivet 
"Tiveden" emellan kl 11 och 12 på förmiddagen 
kom brusande med en hel trän passagerarevagnar, 
i vilka voro inlogerade någon av de högst uppsatta 
järnvägsherrarna jämte följeslagare, den förre 
stadd på någon sorts besiktningsfärd. Det vackra 
vädret fortfar, och i går var en dag, som väl kunde 
mäta sig med själva midsommardagen i solljus 
och värma. Termometern visade 28 grader. Några 
olyckshändelser eller oordningar äro oss ej bekanta, 
så att det ser ut som om vår midsommarhelg 
varit i alla avseenden utmärkt. 

Torsdag 28 juni 

Järnvägsfesten. Till deltagande i den middagsmåltid 
å stadshuset, med vilken öppnandet av 
järnvägen Katrineholm-Norrköping kommer att 
firas, voro sista dagen för anteckningen eller i 
tisdags några och sjuttio tecknade. För mer än 
omkring 80 lärer ej plats funnits, i anseende till 
det betydliga antalet av inbjudna gäster. Fråga 
lärer vara emellan stadens handlande att hålla 
bodarne stängda den dagen, åtminstone på eftermiddagen, 
varigenom onekligen åt dagen skulle 



givas en ökad prägel av festlighet. 

Brev med lokalposten. . . . Då några egentliga 
nyheter för dagen ej finnas att meddela, åtminstone 
av den vikt att de äro förtjänta av någon allmännare 
uppmärksamhet -vad gör då en ärlig tidningskorrespondent? 
Ni tror kanske att han lägger sin 

penna vid bläckhornet och sig själv på soffan att 
röka väntans "kallium" och rent av låter bli att 
skriva? Han gjorde kanske klokast däruti, om det 
eljest ginge an med hänsikt till hans pliktuppfyllelse; 
men det går sannerligen inte an att låta 
en hel månad förflyta utan att skicka ett lokalbrev. 
Det finnes alltid något, som bör intressera folk, 
även om det ej är splitter färskt och nytt -alltid 
något, som företrädesvis utgör föremålet för folks 
uppmärksamhet för dagen, och till detta "något" 
tager en nödställd författare av tidningsbrev sin 
tillflykt, liksom jag nu, då jag, under antagande 
att järn vägshögtidligheterna nästa måndag utgöra 
ett sådant "något", tager dem till ämne för en 
minuts betraktelse. Den storafrågan, man rörande 
dessa festligheter gör sig, är: "komma de att 
illustreras genom konungens eller åtminstone 
någon av de kongl prinsarnes eller av någon 
konungens representants närvaro?" Vi hava, tyvärr, 
ej någotannatsvarattlämnadessa "frågvisa", 
än det, att så ej kommer att bliva förhållandet. 
Skälen känna vi ej, men avråda från att sätta tro 
till det gängse ryktet, att konungen svarat, då man 
hört sig för hos honom rörande hans tanke i den 
riktningen, att han ansett sin närvaro för tidig 
ännu, förrän hela östra stambanan kommer att 
öppnas. Så naturligt vi också finna ett sådant svar 
och så signifikativt vi anse det vara, är det dock 
rådligast att låta det stanna på det lösa skvallrets 
gebiet. Någon inbjudning har varken ägt rum 
eller ens någonsin ifrågasatts å stadens sida. Däremot 
lära inbjudningarne åt andra håll uppgå till 
ett antal av 130, bland vilka vi här nämna chefen 
för civildepartementet, de båda landshövdingarne 
i Linköpings och Södermanlands län, järnvägsstyrelserna, 
såväl den för byggnaderna som för 
trafiken, cheferna för livgrenadjärregementena, 
länets landstingsmän m fl. Vi hava hört sägas, att 
trafikstyrelsen ställt till vederbörandes förfogande 
350 biljetter att utlämna för deltagande i festtåget. 
För detsamma är utfärdad en tidtabell, enligt 
vilken festtåget avgår kl 10 f m från Norrköping 
till Åby, dit det ankommer kl 10.16, och avgår, 
efter 5 minuters uppehåll, kl 10.21; ankommer 
tillSimonstorpkl 10.49ochavgår,efter5 minuters 
uppehåll, kl 10.54; ankommer till Strångsjö kl 
11.20; avgår, efter 5 minuters uppehåll, kl 11.25 
och ankommer till Katrineholm kl 11.45, tillsammans 



4 1/2 mil. Rasten under frukostspisning 
på Katrineholm räcker 1 timma, så att fest-tåget 
anträder återfärden till Norrköping kl 12.45 och 
ankommer till Strångsjö kl 1.5 e m; till Simons torp 
1.36, efter 5 minuters uppehåll vid Strångsjö; till 

Åby kl 2.9, efter 5 minuters uppehåll vid Simonstorp, 
och till Norrköping kl 2.30, efter 5 minuters 
uppehåll vid Åby. Själva resan, utan uppehåll, 
tillryggalägges således på 1 1/2 timma. Denna 
järnvägstid beräknas 17 minuter senare än Norrköpings. 
-I anledning därav, att livgrenadjärregementenas 
musikkårer äro upptagna av tjänstgöring 
på Malmen, lärer musik komma att 
rekvireras från Örebro. -Tecknen för deltagande 
i den festliga måltiden utgöras av medaljonger, 
föreställande Norrköpings vapen i blått fält, 
omgiven av en vit list med kanter av rött och guld, 
avbruten av 2:ne sköldar, på mitten av vilka står 
på den till höger: "Norrköping" och på den till 
vänster: "Katrineholm"; överst: "Östra stambanan" 
och nederst: "Den 2 juli 1866". Medaljongen 
fästes på bröstet med slejf av blåa och 
gula silkes band .... 

Lördag 30 juni 

Postkungörelse 

Från Norrköping till Katrineholm avgår 
postdiligens sista gången natten till den 2 
instundande juli, kl 12, och från och med den 3 
nästkommande juli avgår postdiligens från 
Norrköping: 
till Linköping varje dag, kl 1 e m, samt 

Västervik måndagar, torsdagar och 

lördagar, kl 12 1/2 e m 

Norrköpings postkontor den 30 juni 1866 

H Sundewall 

Tisdag 3 juli 

Järnvägsfest. Öppnandet av en del av östra 
stam banan, som hittills hunnit bliva färdig emellan 
Katrineholm på västra stambanan och Norrköping, 
försiggick i går under festligheter, som 
blivit arrangerade av Norrköpings stadsfullmäktige, 
och gåvo åt denna för vår provins så 
betydelsefulla tilldragelse en sann högtidlighet. I 
det festtåg, som utgjorde en av dagens förnämsta 
högtidligheter, deltogo på färden från Norrköping 
till Katrineholm omkring 350 personer, fördelade 
på 13 passagerarevagnar av alla klasserna. Tåget 



fortskaffades av lokomotivet Norrköping, som 
var klätt till en del med draperier och på sidorna 
med åtskilliga vapensköldar. Framsidan av lokomotivet 
visade Svenska vapnet. Näst lokomotivet 
följde två vagnar, den ena öppen och prydd med 
rika draperier, och den andra täckt för musikkåren; 
därpå följde trainen, i en av vars vagnar sångarkören, 
anförd av sångläraren Salmson, hade fått 
sin plats. På en särskilt tryckt tidtabell, som åt

följde varje festtågsbiljett, voro tiderna för framkomsten 
till varje av de tre mellanstationerna bestämda, 
vilka noga iakttogos; och voro huvudbyggnaderna 
på alla stationerna och särdeles vid 
Katrineholm smakfullt prydda med grönt, flaggor 
och standarer. Det vägstycke av 4 1/2 mil, som 
utgör den färdiga delen av östgötabanan, lämnar 
en vacker provkarta av övergången från Östergötlands 
slättland, sträckande sig från Norrköping 
ett stycke in i Simons torps socken, där det genom 
norra Östergötland slutligen sammanflyter med 
södra Södermanland. Vid Katrineholm tillstötte 
Närkes husarregementes musikkår och utfördes 
sånger av den medföljande sångarkören. Under 
uppehåll av en timma vid Katrineholm intogs en 
lätt frukost, ett slags engelskt lunch, bestående av 
buljong med smörbakelser och öl. Klockan tre 
kvart till ett ( efter jämvägstid) företogs återfärden, 
under vilken, liksom vid bortfärden, fem minuters 
uppehåll gjordes vid stationerna. Under resan 
utdelades till deltagarna i festen vers ar, författade 
av Östergötlands förnämsta skald, löjtnant 
Ridderstad, av följande innehåll: 

Vi hälsa denna dag med fröjd och lit. 
Vart hjärta klappar och vart öga glänser; 
vi öppnat ha den första jämvägsbit, 
som sprungit över Östergötlands gränser. 

Utav en dyster natt av berg och skog 
vår fria väg i norr beständigt stängdes; 
men Rikets Ständer till sin trollstav tog och 
Kolmårn mitt i tu så plötsligt sprängdes. 

Nu välver sig, så djärv, så prydlig, där, 
en bana över bråddjup, berg och stalper; 
i sanning se! Det en triumfport är, 
av snillet murad ibland snår och alper. 

Emellan norr och söder öppnar den 
en mäktig väg till nya rikedomar; 
triumfer skördar varje rike än, 
där industrin, där idogheten blommar. 

Må denna järnväg, som en trollstav själv, 



till högre liv och kraft provinsen väcka, 
och innan kort, liksom en järngrå älv, 
från gräns till gräns inom vårt län sig sträcka. 

Det skall den ock! Vad tiden än förmår, 
förmår den likväl icke ett -att stanna: 
fasthellre fram den störtar, än den går, 
om ock därvid den krossa skall sin panna. 

Så vige vi med jubel in i dag 
det vackra verk, som staten redan givit! -
Bebådande ett större företag, 
i dubbelt måtto det oss kärt har blivit. 

Det nya verk, vi invigt ha i dag 
är all utvecklings bästa underlag; 
välsignelser dess starka skullror bära, i 
fredens höga tjänst till fredens ära 
dess starka lungor dra vart andedrag. 

Allgode Gud! Vi lägga verket ned 
inför Din kärleks milda tron härmed: 
mot varje ödesdiger olycksfara, 
varfrån den komma må, ho den må vara 
Din mantel skyddande däröver bred. 

Låt skogarna sin krans omkring det slå, 
låt varje klippa stå på vakt också, 
låt månen lysa klart i vinterkvällen, 
låt änglar vaka uppå alla ställen, 
där djupen öppna, såsom gravar stå. 

Vart fredligt företag på jorden här 
för dig det härligaste verket är. 
Vad som välsignelser åt släktet giver, 
ett offer vid ditt eget altar bliver, 
som till din tron vårt hjärtas lovsång bär. 

Återkomsten till Norrköping ägde rum kl 1/2 3 
under gynnsamt väder. Banhallen var festligt 
smyckad med girlanger av grönt, sammanbindande 
vapensköldar av diverse slag, med agraffer 
av röda och gröna tyger, underdetmittelpartiet 
på ömse sidor av hallen var prydd med konungens 
namnchiffer emellan svenska flaggor, ävensom 
de närmaste partierna öster och väster om 
stationshuset voro smyckade med standarer. I 
banhallen beträdde, sedan festdeltagarna lämnat 
vagnarna och dessa avlägnat sig, länets hövding, 
baron Gustaf af Ugglas, en talarepall och 
utbringade, efter att hava tolkat dagens betydelse 
och de känslor av tacksamhet som livade den 
därmed närvarande samlingen, ett "leve" för 
konungen, åtföljt av fanfarer, kanonsalut och 
folksången, i vilken instämde de församlade. 
Förmiddagens högtidligheter avslutades i banhallen 
därmed, att statsrådet Lagerstråle, som 



jämte åtskilliga av järnvägsstyrelsens högre 
funktionärer stött till tåget i Katrineholm, 
kommande med ett extratåg från Stockholm, till 
byggnadschefen för denna del av järnvägen, 
baronen Axel Adels wärd, överlämnade vasaorden 
åkonungens vägnar, som därmed ville betyga sitt 
erkännande av hr baronens förtjänster. 

Festligheternas andra avdelning bestod av den 
festmiddag, som kl 4 e m intogs av deltagarna, 
dels inbjudna, dels betalande, till ett antal av 

något över 200. I anledning av den stora mängden 
av deltagare voro dukade bord anbragta såväl i 
stora salongen som i den mindre. Borden voro 
prydda med krukväxter och mittelpartiet av 
långväggen i stora salongen var prydd med en 
dekoration, föreställande, bland annat, Norrköpings 
vapen emellan sköldar, visande å ena 
sidan Östergötlands, å andra sidan Södermanlands 
vapen. På bandåer däröver lästes på den till 
vänster orden "Norrköping-Katrineholm", 
varemot den mellersta och den yttersta till höger 
voro lämnade tomma, meningsfullt antydande, 
såväl som mycket annat, att här firades en fest, 
som endast utgjorde föregångaren till en betydelsefullare 
kommande. Litograferade matsedlar, 
på vilka överst lästes "Östra Stambanan", 
på sidorna lansar med standarer, tecknade det till 
vänster "Norrköping", till höger "Katrineholm", 
ordet "Wälkomne" på en bandå på lansen till 
vänster samt på båda kransarna med Norrköpings 
vapen i den ena och Södermanlands "Grip" i den 
andra. Över själva matsedeln med sitt "Festmiddag 
den 2 Juli 1866" syntes ettjärnvägståg i 
full fart av fem vagnar, av vilka stodo i följande 
ordning: Katrineholm, Norrköping, Linköping, 
Mjölby, Nässjö, så att även här anspelningar på 
förhoppningar och framtid ej voro uraktlåtna. 
Vid middagen var rådande den gladaste sinnesstämning 
och den bästa aptit. De flesta skålarna 
föreslogos av stadsfullmäktiges ordförande, hr 
J G Swartz, som hade sin plats mitt på huvudbordets 
långsida under mittelpartiets väggdekoration, 
med statsrådet Lagerstråle till höger om 
sig och till vänster förre statsrådet H Hamilton; 
mitt framför hr Swartz satt landshövdingen, baron 
af Ugglas, och på sidorna av honom cheferna för 
järnvägs trafik-och byggnadsstyrelserna, generaldirektörerna 
Troilius och överste Beijer. 

Den första skålen föreslogs av stadsfullmäktiges 
ordförande, grosshandlare J G S wartz, för 
konungen i följande ordalag: 

På grund av Kongl Maj :ts nådiga proposition till rikets 



ständer, blev Östra stambanans påbörjande från 
Katrineholm till Norrköping beslutad. -Att glädjas 
över att detta beslut nu blivit utfört, därföre äro vi i dag 
sam lade. Denna gläd je är av allmän fosterländsk natur, 
likasom Östra stambanan är av allmän fosterländsk 
betydelse. Först genom Östra stam banans fullbordande 
skall det av Kongl Maj:t nådigst föreslagna 
stambanenätet söder om Mälaren ernå fullständig 
utveckling och fulländning, och då först tillskynda 
landet all den båtnad och det gagn, som Kongl Maj:t 
velat genom sin nådiga proposition detsamma bereda. 

Då vi fira öppnandet av den första delen av den Östra 
stam banan, manas vi ock att uttrycka vårfosterländska 
glädje däröver uti den skål, som för det svenska hjärtat 
är dyrbarast av alla, en skål, som jag nu i underdånighet 
får föreslå, för 

H Maj:t konungen. Leve konungen! 

Härpå uppspelades av musiken folksången, 
vilken de närvarande med livlighet instämde. 

Den andra skålen gällde statsrådet Lagerstråle, 
baron afUgglas och alla dem, som medverkat till 
banans fullbordande. Denna skål föreslogs även 
av hr Swartz med följande ord: 

Herr statsrådet Lagerstråle! Mina herrar! 
På Norrköpings samhälles vägnar ber jag få betyga vår 
glädje över att hos oss se herr statsrådet, som i egenskap 
av chef för civildepartementet kontrasignerat beslutet 
om Östra stam banans påbörjande från Katrineholm ti 11 
Norrköping. 

Ju livligare man inser vikten av denna banas snara 
fullbordande, ju uppriktigare måste också den önskan 
framstå, att sådana för hela landet ogynnsamma 
finansiella förhållanden som de närvarande icke måtte 
lägga hinder i vägen för chefen för civildepartementet 
att få tillfälle att även kontrasignera blivande beslut om 
banans fortsättande och fullbordan. 

Likasom vi fägna oss åt att se herr statsrådet hos oss, 
så fägnar det oss även att se länets hövding, alltid 
provinsens främste målsman, herr baron afUgglas och 
alla dem av våra övriga gäster, som medverkat till 
beslutet om Östra stambanans påbörjande. 

På denna skål uppspelades av musiken "Stå stark, 
du ljusets riddarvakt etc". 
Den tredje skålen föreslogs av hrJ G Swartz för 
järnvägsbyggnadsstyrelsen i följande ordalag: 

Det ligger i sakens natur, attenjämvägförstmåste vara 
byggd, innan den kan trafikeras. Bekantskapen med 
jämvägsbyggnadsstyrelsen blir sålunda alltid äldre, 



än den med trafikstyrelsen. Må vi då vända oss först till 
den äldre bekantskapen, ehuru båda äro oss lika kära. 
Ty för vilken fosterlandsvän skulle det icke vara kärt, 
där han sitter i sin tomma enslighet undangömd i en vrå 
av landet, att se dessa män komma, med förmåga och 
kraft att genombryta alla hinder, för att öppna en jämn 
väg för civilisationens, välståndets och det nationella 
livets utveckling. Därföre, hr överste Beijer, herrar 
ledamöter av styrelsen, ingenjörer, ämbetsmän och 
underordnade vid kongJ jämvägsbyggnadsstyrel en, 
har eder ankomst till vår ort och edert arbete här, utfört 
under ledning av den nitiske och skicklige distriktsingenjören 
för denna bana, baron Adelswärd, varit oss 
kärt. Den fägnad vi känna att se Eder alla, som arbetat 
på utförandet av den nu öppnade delen av Östra stambanan, 
här samlade, skulle vara ännu större, om icke 

Graversfors station år 1906. Bispåret i förgrunden ledde till Stens Bruks ABs stora masugn. Fram till 
konkursen 1901 ägde familjen Ekman Stens Bruk och Finspångs styckebruk. Efter några år med 
skiftande ägare övertogs Stens Bruk av Boxholms AB. Foto av John Fröberg, Finspång, i Svlvm. 

därmed blandade sig den vemodiga känslan av 
medvetandet, att vi nu för en tid måste skiljas åt. Måtte 
dock denna skilsmäs a bliva helt kort, och varen 
försäkrade, mina herrar, att I till oss skolen vara 
mycket välkomna åter till arbetets fortsättande. Med 
denna försäkran berjag att på stadens vägnar få föreslå 
en skål för kongl järnvägsbyggnadsstyrelsens chef hr 
överste Beijer, herrar ledamöter av styrelsen, ingenjörer, 
ämbetsmän och underordnade vid kongl järnvägsbyggnadsstyrelsen. 

Musiken uppspelade härefter en särdeles livlig 
"Tiraljörgalopp". 
Den fjärde skålen föreslogs av hr J G Swartz 
för trafikstyrelsen i dessa ordalag: 

Sedan en järnväg blivit fullbordad, är det genom 
trafikstyrelsens omsorger, som först nyttan av järnvägen 
utvecklas, och då nu kongl järnvägstrafikstyrelsens 
omsorger för Östra stambanan börjat, bedja vi att få 
hälsa dess chef, herr generaldirektören Troilius, 
styrelsens ledamöter, ämbetsmän och underordnade 
välkomne till oss, på samma gång som vi hembära 
kongl järnvägstrafikstyrelsen vår tacksamhet för den 
glädje, som blivit oss och mången av stadens invånare 
beredd genom det festtåg, som för dagen blivit anordnat. 

Med dessa känslor anhåller jag på stadens vägnar få 
föreslå en skål för chefen för kongl trafikstyrelsen, 
herr generaldirektör Troilius, styrelsens ledamöter, 
ämbetsmän och underordnade. 

Därpå uppspelades "Trubadurgalopp". 

Den femte skålen ägnades tvenne närvarande 



främlingar, statsrådet Rothe från Danmark och 
professor Broch från Norge, den förre chef för de 
seeländska och den senare chef för de norska 
järnvägarna. Skålen utbragtes av hr J G Swartz 
med följande ord: 

En av de lyckliga verkningar somjärnvägsförbindelser 
utöva, är den, att sammanföra förut skilda orter, länder 
och folk. Ett talande bevis därpå, är det, att Norrköpings 
stad redan vid det första bantågets ankomst hit haft 
glädjen få emottaga värderade gäster, såväl från 
broderlandet som från grannlandet. För den industriella 
staden innebär detta ett glatt omen, ty liksom den 
tilltagande personliga bekantskapen folken emellan 
skall för varje dag öka den aktning och det förtroende 
som nu redan råder, så skall även den tilltagande 
samfärdseln dessa länder emellan giva en kraftig 
lyftning åt den industriella verksamheten. Jag anhåller 
att I alla förenen Eder med mig, då jag nu i denna skål 

ber, att i stadens namn, få tolka vår glädje över att 
såsom våra gäster se hos oss herr professor Broch från 
broderlandet Norge, herr etatsrådet Rothe från grannlandet 
Danmark. 

Etatsrådet Rothe besvarade denna skål med en i 
vältaliga ord uttalad åsikt om betydelsen för samfärdseln 
emellan Sveriges och Danmarks folk av 
östra stambanans fortsättning. Med särdeles 
livliga,ja stormande bravorop hälsades ej mindre 
herr Rothes framställning än varje yttrande, som 
innebar en anspelning på Östgötabanans utdragande 
till sitt bestämda mål på södra stambanan, 
varigenom gavs en starkt betecknad prägel 
åt denna fest av en stor opinionsyttring, som vi 
hoppas ej skall vara helt och hållet utan sin betydelse 
för framtiden. Efter talets slut uppspelade 
musiken "Norges Fjelde etc". 

Herr Rothes skål gav herr Swartz anledning till 
en lyckligt funnen ingress till skålen för östra 
stambanans fortsättande till Nässjö, ity han 
inledde densamma med framhållandet av den 
danske talarens yttrande om östra stambanans 
vikt för samfärdseln emellan de båda stamförvanta 
länderna Sverige och Danmark. Skålen var för 
övrigt av följande lydelse: 

Nu ber jag få föreslå den sista skålen, och denna för den 
Östra stambanans snara fullbordande. Vilken östgötes 
sinne livas icke av den ljuva förhoppningen, att den 
Östra stambanan snart måtte bliva utsträckt över 
Linköping och Mjölby och fullbordad till Nässjö. Och 
detta såväl för fosterlandets som för provinsens bästa. 
Under järnvägsstrider förmenar man ofta, att övertygelsen 
hos den enskilde om bästa läget för en järnväg 



ytterst vilar på egennyttans grund, på ett "ty där bor 
jag". Här behöver icke en sådan grund förmenas, här 
behöves endast att främlingen kommer hit och ser, och 
han skall då bliva övertygad att för statens bästa denna 
provins, en pärla bland landets provinser, förtjänar den 
utveckling i mångfaldiga hänseenden, som en järnväg 
ensamt förmår åstadkomma, och att den Östra 
stam banan, genomskärande provinsen, icke inskränker 
sina välgörande verkningar blott till provinsen, utan 
sprider den till stora delar av vårt land. 

Endast genom att bryta sig igenom skalet, kan man 
njutaav fruktens saft. Såäven med den Östra stam banan. 
Östergötlands skrovliga skal, Kolmården, väl genombrutet, 
vilken härlig utsikt öppnar sig icke för våra 
ögon! Vi hava sett det i dag. Ifrån en öde, folkfattig och 
mager trakt, mötas vi på en gång av otvetydiga tecken 
till idoghet, företagsamhet, folkrikhet och gynnsamma 
naturförhållanden. Nästan på en gång märka vi 
masugnen vid Sten och höra hammarslagen vid Hult 
och de surrande spinnrockarna vid Torshag samt ljud 
från kvarnar och sågar i trakten, allt drivet av forsande 
vatten, och på samma gång se vi Vikbolandets bördiga 
slätter med mångfaldiga trevliga boningar, begränsad 
av Bråviken, viken från havet, varpå gunga väldiga 
fartyg, förande alster till och från landets olika delar, 
till och från jordens åtskilda länder. Jordbruk, bergsbruk, 
industri, handel och sjöfart se vi här i trofast 
förening. Måste icke vid åsynen härav den förundrade 
främlingen tillstå, att om sådana grundelementer för 
ett lands förkovran finnas på flera håll inom den för 
honom okända provinsen, då är denna provins en av de 
viktigaste för landet. Må han fortsätta färden och han 
kommer hit, till hamnen vid havet, till den för det inre 
av det mellersta Sverige närmaste hamn vid Östersjön; 
han kommer hit till industriens stad, där arbetsamhet 
och företagsamhet ytterligare skola ökas i den mån, 
som järnväg finnes härifrån åt både norr och söder, där 
den strömmande naturkraften ännu icke på långt när är 
tillfullo begagnad. På den föreslagna stam banan uppnår 
han snart Fiskeby och ser där åter på en gång för 
jordbruket bördiga slätter, brusande fall och ångfartyg 
på sjön Glan, medförande bergsbrukets och skogens 
alster från Finspång och andra bruk och från trakter 
som närma sig gränsen till Närke. Kort därefter uppnår 
han åter Motala ström och hör de forsande fallen vid 
Kimstad, Skärblacka och Ljusfors, och inom några 
minuter ser han sjön Roxen, omgiven till större delen 
av fruktbara stränder, och övergår den av seglare och 
ångare plöjda Göta kanal, som genomskär väl odlade 
och befolkade delar av provinsen i öster och väster. 
Han framilar genom sig alltmera vidgande bördiga 
slätter. Ehuru han väl icke förmår se röken från det 
storartade Åtvidabergs kopparverk, skulle han dock, 
om han reste fram på den vanliga vägen, innan järnvägen 
vore färdig, med förundran finna den mängd forlass, 
som dagligen äro på väg fram och åter mellan 



Åtvidaberg och Norrköping, och ännu mera skulle han 
förundra sig över den stora trafik i allmänhet, som 
mellan Linköping och Norrköping året igenom äger 
rum och som kanske på högst få ställen inom Sverige 
har sitt motstycke. Närmande sig Linköping vidgar sig 
alltmera den fruktbara slätten med de talrika 
boningarna, och nu kan han på avstånd märka S tångåns 
vattenfall vid Tannefors och sedan det vid Linköping. 
Han ser nu grävningen till hamnen där och till den 
kanal, som skall förena Roxen med Kindasjöarna, på 
vilka ångbåt redan går och som sträcker sig långt ned 
genom denna del av provinsen, närmande sig Smålands 
gräns.Nu är han i Linköping, residens-och stiftsstaden, 
provinsens medelpunkt, som av mångfaldiga orsaker 
alltid besökes av en mängd av länets innevånare, och 
där handeln är av stor betydelse för den kringliggande, 
mycket befolkade orten. Lämnande Linköping finner 
främlingen den verkliga östgötaslätten öppen för sig, 
en syn att glädjas åt för den, som erkänner jordbruket 
vara landets modernäring. Varest, utom i Skåne, finns 
i vårt land en slätt, så stor, så bördig, så befolkad? Och 
dock har denna talrika befolkning så länge måst känna 
sig hämmad i bemödandet att draga rätt fördel av sin 

jords rikedom genom brist på järnväg, ledande under 
alla årstider till goda avsättningsorter. Den utveckling, 
varav denna stora östgötaslätt är mäktig, måste djupt 
anslå främlingen, som nödgas erkänna, att det för 
staten måste vara av vida större betydelse att åt en 
redan befintlig, stor, jordbrukande befolkning bereda 
tillfälle till ökat välstånd genom ökad produktion, än 
att genom ödemarker draga järnvägar för att först 
framkalla en mager produktion åt en så småningom 
framträdande gles befolkning. Men här, likasom i de 
flesta Östergötlands orter, står icke jordbruket isolerat 
från den naturkraft, varpå en gryende industri säkrast 
är fotad. Främlingen hörer snart på avstånd Svartåns 
fall vid Öjebo kvarnar och ser och övergår därefter 
dessa kraftiga fall vid Mjölby, nu en ansenlig kvarn by, 
som, belägen invid den tätast befolkade delen av 
provinsen, synes lova att för framtiden bliva av stor 
industriell betydelse. Härifrån synes den fruktbara 
Vadstenaslätten, som sträcker sig intill Vätterns strand 
och slutar i nordväst vid den stora, för hela landet 
viktiga Motala mekaniska verkstad. På denna slätt 
likasom i denna verkstad känns djupt behovet av en 
järnvägsförbindelse, särdeles under den långa tid av 
året, då kanalen är isbelagd. Från Mjölby fortsättes 
vägen i trakten av Svartåns dalgång åt Boxholm till, 
där främlingen åter möter järnförädlingsindustrin, 
driven av starka vattenfall, och sedan ser han den 
ansenliga sjön Sommen, vars vidsträckta stränder 
utgöres av Ydre härad, sedan gammalt känt för sin 
stora boskapsskötsel, och av Småland. Nu åter ett 
skrovligt skal att genombryta, Östergötlands södra 
gräns, och främlingen, anländ till Nässjö på den väg 



som är den kortaste för föreningen av Sveriges 
huvudstad med Europas kontinent, måste, övertygad 
av vad han sett på färden genom vår provins, utbrista: 
den Östra stam banan är lika viktig för landet i allmänhet 
som för provinsen Östergötland! 

Måtte upplysta, fosterländskt sinnade män flitigt 
genomresa vår provins, och Östra stambanans snara 
fortsättning och fullbordande, så vitt landets allmänna 
finansiella förhållanden sådant medgiva, är en sak som 
icke kan vara tvivelaktig. 

Norrköpings samhälle gläder sig åt att nu äntligen 
hava blivit genomjärnväg åt ett håll satt i snabb och lätt 
förbindelse med stora trakter av vårt land. Men 
Norrköping, såsom utgörande en viktig beståndsdel av 
provinsen Östergötland, kan icke känna denna glädje 
fullständig, då vi ännu befinna oss så gott som skilda 
från dem vi närmast tillhöra. Alla östgöter, vare sig på 
land eller i stad, hava ett gemensamt mål att arbeta för, 
och till detta måls ernående skola vi alla med 
gemensamma krafter sträva: det målet är förkovran 
och välstånd åt vår provins och dess invånare, och 
därigenom förkovran och välstånd åt hela vårt land. Ett 
kraftigt medel därtill är: Östra stambanans snara 
utförande -och för detta utförande tömma vi vårt glas 
i botten. 

Härefter uppspelades av musiken "Vad är de 

skandinavers land? etc". 

Den sista skålen föreslogs av statsrådet Lager

stråle för staden Norrköping, varpå av musiken 

uppspelades "Kommunalgardesmarsch". 

Efter slutad middagsmåltid i övre salongen 
begav sällskapet sig ned i den undre, där kaffe 
och likörer intogos. 

Till den i ovanlig mängd samlade åskådande 
publikens förlustelse musicerades sedermera av 
Närkes husarregementes musikkår dels i parkanläggningen 
vid Carl Johans torg, dels vid Carl 
Johansstatyn, där folksången spelades och sjöngs. 

Alla i hamnen liggande fartyg flaggade, dagen 
till ära. 

Senare på aftonen uppvaktades med sång såväl 
statsrådet Lagerstråle och baron af Ugglas som 
även hr Olof Strandberg, vilken bevistade festen 
i egenskap av referent för Posttidningen. 



Vädret, som på morgonen och under loppet av 
dagen var regnigt, blev på aftonen klart och angenämt. 

Vi hava varit utförliga i vår beskrivning av 
denna fest och anfört många detaljer, som kunna 
tyckas vara överflödiga, men bland de offentliga 
fester, som här firats under det sista femtiotalet 
av år, finnes knappast någon så förtjänt att fästas 
i minnet i hela sin utpräglade gestalt hos varje av 
denna trakts innebyggare, som festen av den 2 
juli 1866, vilken i sig innebär den stora utsikten 
till en oändlig utveckling av våra industriella 
krafter, med det villkor, att det beslut om östra 
stambanan, som fattats av de representanter för 
svenska folket, vilka nu överlämnat vården om 
landets intressen i andra händer, även av dessa 
omfattas med det intresse, som själva angelägenheten 
fordrar och på vilket Sverige såväl i sin 
helhet som den del av detsamma, vilket bildar 
dess halva sydöstra del, har anspråk på. Leve 
högtidligheten av den 2 juli 1866! 

Lördag 7 juli 

(Till salu) 
Järnvägskonossementer till salu hos bokbindaren 
Gröndahl. -Ävenledes utföras skyndsamt 
å boktryckeriet, till moderat pris, beställningar av 
dylika, med firmor eller namn intryckta i texten. 

Tisdag 10 juli 

Järnvägsförlustelse. Om det också skulle inträffa, 
såsom en hel mängd gott folk vill göra 
troligt för sig själv och andra, att järnvägen 
Katrineholm-Norrköping ej är en bland de järn

vägar i Sverige, som komma att giva särdeles stor 
behållning i sin egenskap av kommunikationsled 
för handel och vandel, så bör den dock såsom en 
förströelseerbjudande anstalt åt ortens befolkning 
alltid visa sitt värde. Sistlidna söndag, den första 
efter banans upplåtande till trafikerande, lämnar 
ett lysande bevis på vad densamma i det avseendet 
kommer att bliva. Utom de tvenne ordinarie 
tågen avgingo nämligen 4 extratåg till stationerna 
utåt linjen, och på det sättet voro 1 700 personer 
i den snabba rörelse, som ett järn vägslokomotiv 
kan åstadkomma. De egentliga hållpunkterna för 
denna passagerares värm, lik den som bikuporna 
lämna ifrån sig, voro Åby och Simonstorp. Alla 
stationerna häremellan och Katrineholm företedde 
förövrigt omväxlande och liv liga folkvandringstavlor, 
på vilka det svenska folklivet sånationellt 



utpräglar sig, med sin godmodighet, men 
även sina-florshuvor. Norrköpings skarpskytteförenings 
musikkår medföljde till Katrineholm 
och utförde musik såväl där som under färden dit, 
ehuru i parentes må anföras, att under själva 
färden haren musikkår det minst lämpliga tillfälle 
att låta sig höras på ett sätt, att alla de "tågande" 
få tillgodonjuta produktionerna. Från Katrineholm 
vände musikkåren tillbaka till Simonstorp, 
där den vid middagstiden utförde flera av sina 
vackraste stycken, till öronfägnad för icke allenast 
det lustresande sällskapet, utan även den från 
kyrkan kommande ortens menighet. 

Norrköpings station, träsnitt ur Ny Illustrerad Tidning 1874 efter ett äldre foto vars original jznns 
bevarat. Träden har dock ritats in. Banhallenfanns kvar till 1873. 
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Johan Selme 

De enskilda järnvägarnas minnesskrifter 

Järnvägslitteraturen är ungefär lika gammal som 
de första "moderna" järnvägarna. Vad som är 
järnväg i modem mening kan förstås diskuteras, 
liksom begreppet jämvägslitteratur, men öppnandet 
av banorna Stockton-Darlington 1825 
och Liverpool-Manchester 1830 anses av hävd 
vara milstolpar i utvecklingen och början till det 
modernajärnvägsväsendet. Järn vägslitteratur kan 
definieras som litteratur om järnvägar skriven för 
en informerad läsekrets, bestående av yrkesfolk 
och intresserad allmänhet. 

Den svenska jämvägslitteraturen 

I Sverige kan järnvägslitteraturen dateras till 
mitten eller senare delen av 1840-talet, då vi 
finner de första separat utgivna skrifterna, bland 
annatJEngelkes Om nyttan afenjernväg emellan 
Wenern och Nordsjön (1846) och NR Munck af 
Rosenschölds Om nödvändigheten för fädernes landet 
att icke åsidosätta de storaförmåner som 
de flesta europeiska stater tillegnat sig afjernvägars 
anläggande. Avhandling med afseende 
på handel och krig (1847). 

Arbeten som beskrev banbyggnad, rullande 
materiel och järnvägsdrift -ett slags praktiska 
introduktioner till det nya trafikmedlet -utkom 
under 1850-talet. Gustaf Nerman, som skulle 
skriva om järnvägar under ytterligare ett halvt 



århundrade, publicerade Afhandling om jernvägars 
anläggning och rörelsemateriel (1-2, 
1856-57), en överarbetning och översättning av 
ett tyskt arbete. Ett annat sådant som kom i 
svensk översättning var järnvägsdirektören Max 
Maria von Weberslernvägs-skola . Handbokför 
alla samhällsklasser till upplysning omjernvägarnas 
historia, teknik, administration och statistik 

(1857). 

Under 1850-talet publicerades också flera 
statliga utredningar som har påverkat svensk 
järnvägspolitik och järnvägsnätets utbyggnad 
ända in i våra dagar. Statsjärnvägskommittens 
eller 1855 års jämvägskommittes betänkande, 
som diskuterade vilka järnvägar staten borde 
anlägga, följdes under åren 1856-1857 av ett 
trettiotal skrifter och järnvägsundersökningskommitten/
1858 års järnvägskommitte, som utredde 
stats banornas lämpligaste utsträckning, gav 
upphov till ett 20-tal följeskrifter åren 18591860. 

Utredningar, betänkanden och förslag till järnvägar 
men kanske framför allt diskussioner kring 
dessa var den utan jämförelse dominerande litteraturkategorin. 
Av de omkring 225 titlar som kan 
beläggas i gängse bibliografier och i Kungl Bibliotekets 
katalog, och som utkom 1848-1870, är 
drygt sextio procent förslag till järnvägslinjer 
eller diskussioner kring linjesträckningar. 

Redan tidigt utkom resehandböcker och olika 
typer av beskrivningar av de färdiga järnvägslinjerna. 
Handböcker för resande på de södra och 
västra stambanorna utkom 1859 och samma år 
publicerade järnvägsarkitekten A V Edelsvärd 
och tidningsmannen S A Hedlund Beskrifning 
öjver vestra stambanan: Göteborg-Töreboda. 
Aret därefter utkom En uiflygt på Gefle-Dala 
jernväg med text av Claes Adelsköld. Södra 
stambanan beskrevs av M Axelson 1865 i broschyren 
Beskrifning öfver södra stambanan 
mellanMalmöochFalköping. Topografisk-historisk 
skildring. Beskrivningar av stambanoma ur 
teknisk, ekonomsk och historisk synpunkt kom 
något senare; här skall bara nämnas Tekniskekonomisk 
beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader, 
som utom 1866-1872ien textdel 
och två atlasdelar. 

Förutom den egentliga järnvägslitteraturen gav 

järnvägsdriften upphov till en ofantlig mängd 
trycksaker av annan typ såsom reglementen, 



stadgar, tidtabeller av olika slag, cirkulär, tariffer, 
taxor och årsredovisningar. Dessa är ofta svåra 
att belägga eftersom de av de stora biblioteken 
behandlas som småtryck eller som okatalogiserat 
tryck. Till denna kategori räknas vanligen också 
den mycket omfattande officiella järnvägsstatistiken 
som började utges 1864. 

Minnes skrifter 

En speciell genre inomjärnvägslitteraturen är de 
minnes-eller jubileumsskrifter som utgavs av 
förvaltningarna: Statens järnvägars minnesskrifter 
1906, 1931 och 1956 samt Svenskajärnvägsföreningens 
historiker 1926 och 1945 torde 
vara de mest kända. Tillsammans omfattar de 
drygt 7100 sidor svensk järnvägshistoria. Det 
kan vara värt att påpeka, att den senaste (sista?) 
stora översikten över Sveriges järnvägar är just 
1956 års jubileumsskrift, Sveriges järnvägar 
hundra år. SJ 1856-1956. 

De tidigaste historikerna var kortfattade redogörelser 
utgivna i samband med järnvägsinvigningar. 
Det är väl i några fall osäkert om järnvägsbolagen 
har varit förläggare, men eftersom 
författarna i olika funktioner deltagit i tillkomsten 
av banorna kan skrifterna, om än med en viss 
tvekan, räknas till genren Ufr nedan GJ, KJ 187 4, 
MKontJ, NVHJ 1880). 

En höjdpunkt i utgivningen nåddes under 1920talet 
och av de 22 historiker som då publicerades 
var 17 utgivna med anledning av respektive förvaltnings 
femtioårsjubileum. Förbättrade konjunkturer 
under 1870-talets början och statens 
kraftiga stöd till enskilda järnvägsbyggnader 
medförde att det enskilda järnvägsnätet ökade 
från 609 km 1870 till 3920 km 1880. Denna 
kraftiga tillväxt avspeglar sig i bokutgivningen 
fem decennier senare. 

Det är förstås ingen tillfällighet att Mellersta 
banföreningen, senare Svenskajärnvägsföreningen, 
bildades just under dessa expansiva år. Föreningens 
minnesskrift är en kollektiv historik 
över de förvaltningar som var medlemmar vid 
jubileet 1926. Historikerna har författats av 
tjänstemän vid järnvägarna och av redaktören 
Gustav Åsbrink. Utgivningen bekostades genom 
extra uttaxeringar från bolagen och genom 
stödköp. Flera av monografierna i nedanstående 
bibliografi är bearbetningar av motsvarande 
kapitel i minneskriften (LyJ, MlSlJ, SGGJ, SNJ 
1926). Dess betydelse för senare skrivna historiker 
om enskilda järnvägar kan knappast överskattas. 



Merparten (nära 70procent) av de självständigt 
utgivna minnesskrifterna utarbetades också av 
personer med anknytning till järnvägarna. 
Gruppen högre järnvägstjänstemän dominerar, 
följd av personer ur bolagsledningarna. Andra 
minnesskrifter skrevs på förvaltningarnas uppdrag 
av journalister, kulturhistoriker och akademiker. 
I några fall har man samarbetat: historiken över 
HNJ skrevs sålunda av professor W WilliamOlsson 
och förste trafikinspektör Per Fries. Även 
boken om NÖJ/MÖJ är ett resultat av samarbete 
mellan akademisk forskning och järnvägstjänstemän. 
En ren forskarprodukt är den huvudsakligen 
geografiska studien över TGSG/fGOG, medan 
journalisten Helge Åkerman producerade inte 
mindre än tre historiker över NVHJ, som därigenom 
är en av Sveriges mest omskrivna banor. 
En första historik skrevs av godsägaren och 
politikern Emil Key 1880 och senast behandlas 
järnvägen i Stig Svallhammars doktorsavhandling 
En spårlös järnvägs satsning? Om introduktionen 
av ett nytt transportmedel i norra Kalmar län 

(1991). 

Förutsättningarna för företagsproducerade 
monogafier minskade givetvis drastiskt genom 
järnvägsförstatligandet även om detta i sig medförde 
utgivandet av några minnesskrifter (CHJ, 
NVHJ 1949, tidigare MlSlJ). Så sent som1989 
publicerades Håkan Olssons bok om MLJ och 
kanske får genren en renässans genom 1988 års 
trafikpolitiska beslut som kan medföra fri konkurrens 
på spåren med många nya järnvägsbolag 
som följd. 

Förvaltningarnas egna historiker har fått sina 
efterföljare i det stora antal böcker som utgivits 
av olikajärnvägs-ochmuseiföreningar. Järnvägsintresset 
organiserades i fastare former från 1950talet 
(Svenska järnvägsklubben 1958) och framåt. 
Föreningarna inledde snart egen bokutgivning 
och en förlagsverksamhet med inriktning på 
transportlitteratur växte fram. Dessförinnan var 
det ovanligt med järnvägshistoriker skrivna och 
och förlagda av utomstående; ett exempel är B 
Taubes Helsingborgs järnvägars historia. 1. 
Landskrona & Helsingborgs järnvägar (1943), 
utgiven av hembygdsföreningen Gillet Gamla 
Helsingborg. Sedan 1963 då Staffan Mörlings 

Skogsbana. Historik över Lindfors-Bosjöns järnväg 
utkom som första numret i Svenska järnvägsklubbens 
skriftserie har det publicerats ett femtio



tal historiker, varav ett trettiotal under åren 
1980-1989. 

Bibliografi 

I det följande förtecknas arbeten utgivna av de 

enskilda järnvägarna. De bibliografiska referen

serna har gjorts så enkla som möjligt. I böckerna 

saknas i allmänhet förlag och förlagsort; dessa 
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förvaltning har fungerat som förlag och för

lagsorten således är den ort där bolagets ledning 

hade säte. 

Bibliografin bygger påen genomgång av Kungl 
bibliotekets kataloger, Svensk bokkatalog och 
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Bernt Forsberg 

Nohab och rys sloken 

År 1920 erhöll den svenska lokomotivbyggarfirman 
N ydqvist & Holm i Trollhättan en märklig 
order från Ryssland på 1000 godstågslok, ett 
uppdrag, vilket ännu i våra dagar kan göra anspråk 
på att vara den största enskilda ordern ijärnvägshistorien 



till en och samma leverantör. Ordern 
föregicks av ett enastående förhandlings spel mellan 
svenska affärsmän och ryska ombud. 

Förspelet 

Första världskriget skulle snart gå in på sitt fjärde 
år. Ryssland hade härjats svårt av kriget och hade 
dessutom stora inrikes problem, vilket kom att 
leda till den första fasen av ryska revolutionen. 
Tsardömet hade avlägsnats i mars 1917 och en 
liberal/socialistisk regim ledd av Alexander Kerenskij 
hade inträtt i dess ställe. Den nya regimen 
blev inte långvarig, den följdes av oktoberrevolutionen 
samma år, då de s k bolsjevikerna 
underledningav V ILenintogmakteniRyssland. 
Det gamla Ryssland bröts fullständigt ned och en 
kommunistisk samhällsordning genomfördes 
med största skyndsamhet.Några års inbördeskrig 
följde revolutionen i spåren; det enda resultatet 
av detta var att produktionsmedel och infrastruktur 
ytterligare förstördes. Produktionen avstannade, 
kommunikationerna bröt ihop och landet slutade 
att fungera. 

Detta prekära läge förvärrades ytterligare genom 
att Ryssland helt blockerades av västmakterna 
från handels utbyte med den övriga världen. 
Motsättningarna ökades ännu mera då den nya 
sovjetregimen deklarerade att den inte hade för 
avsikt att betala de utlandsskulder som tsarismen 
eller Kerenskijregimen hade skaffat sig. Den 
ekonomiska blockaden av Ryssland räckte till 
januari 1920, under vilken tid Ryssland eko

nomiskt och infrastrukturellt kom att förfalla än 

mera. 

Efter blockadens hävande visade skandinavisk 
industri genast ett stort intresse för att ta upp 
handelsförbindelsermed Sovjetryssland. Svenska 
regeringen hade emellertid vid denna tidpunkt 
mycket dåliga relationer med Ryssland, varför 
den svenska industrin förhindrades att ta upp 
direkta förhandlingar med den ryska staten, utan 
fick gå försiktigt fram via den ryska utrikeshandelsorganisationen 
Centrosojuz. 

I Ryssland var läget katastrofalt, kommunikationerna 
var i det närmaste helt utslagna, transportväsendet 
stod i början av 1920 inför sitt totala 
sammanbrott. Förutom en grundlig reparation av 
järn vägslinjerna var det nödvändigt att på kort tid 
skaffa fram ny rullande materiel. Av de cirka 
25 000 lokomotiv som hade funnits före kriget 



återstod i stort sett 5 000 i driftsdugligt skick. Den 
inhemska tillverkningen var inte att räkna med än 
på flera år utan nya lok måste anskaffas från 
utlandet. 

Ryska handelsagenter som sändes ut till Västeuropa 
stötte omgående på svårigheter. Västeuropahyste 
en stor misstro till bolsjevikregimen, 
man var inte säker på att den skulle kunna hålla 
sig kvar vid makten. Skulle den störtas, fanns 
ingen garanti för att dess efterföljare skulle godkänna 
tidigare ingångna avtal. Inga krediter kunde 
därför erbjudas ryssarna. Ville Ryssland göra 
affärer i väst så gällde enbart kontantbetalning. 

Förhandlingarna våren 1920 

Sovjetryssland kom i första hand att vända sig till 
Skandinavien, där industrin var i gott skick, 
eftersom man hade stått utanför kriget. I Sverige 
pågick på våren 1920 en storstrejk, vilken 

förhindrade de tänkta förhandlingarna. Danmark 
däremot var redo att ta upp diskussioner med 
ryssarna. En förhandlingsdelegation från Centrosoj 
uz reste i mars 1920 till Danmark via Sverige. 
Ledare för delegationen var folkkommissarien 
för utrikeshandeln Leonid Krasin. 

Under ett kort uppehåll i Stockholm hade han 
överläggningar med Sovjetrysslands handelsrepresentant 
i Sverige, advokat Wilhelm Hell berg, 
angående möjligheter till kommande affärsförbindelser 
med svensk industri. En god vän och 
medhjälpare till advokat Hellberg vid detta begynnande 
handelsutbyte var direktören Gunnar 
W Andersson. 

Andersson, som var född i Trollhättan år 1889, 
kom att spela huvudrollen i det kommande förhandlingsspelet 
kring lokaffären. Han kände 
sedan sin ungdom mycket väl till "verkstan" som 
Nydqvist & Holm kallades lokalt i Trollhättan. 
Efter studentexamen och studier vid Göteborgs 
Handelsinstitut verkade Andersson en tid hos en 
firma i Norrköping. Efter något år återfinnes han 
som korrespondent vid Varbergs Yllefabrik, där 
han något år senare kom att bli verkställande 
direktör. I början av 1910-talet var han verksam 
som försäljningschef för Skandinavien och 
Ryssland hos den tyska firman Abraham & 
Gebrtider i Elberfeld. Efter återkomst till Sverige 
under senare delen av 1910-talet hade han en 
egen importfirma i Stockholm. 

Efter handelsblockadens hävande kontaktade 



några svenska företag Andersson och gav honom 
i uppdrag att föra förhandlingar med den ryska 
handelsdelegationen. När Andersson träffade 
Krasin i Stockholm på våren 1920 gjorde han sig 
underrättad om möjligheter för svensk industri 
att göra affärer med Sovjetryssland. 

Vid detta tillfälle tog Krasin upp frågan om 
leveranser från Sverige av minst 5 000 lokomotiv 
för de ryska järnvägarna. Av detta behov skulle 
2 500 lok kunna tillverkas i Tyskland med regelbundna 
leveranser. Ett avtal med svenska företag 
kunde bli aktuellt om svensk industri skulle kunna 
åta sig en betydande del av de återstående 2 500 
loken. Om svenska företag kunde ge de önskade 
garantierna fanns inga hinder för att förhandlingarna 
skulle kunna föras vidare. 

Gunnar W Andersson intresserade sig mycket 
för de kommande möjligheterna men måste först 
förvissa sig om att denna eventuella stororder 
skulle kunna placeras i Sverige. Han hade tidigare 
varit inblandad i en förfrågan från Polen om en 
större leverans av ånglok, men hade varit tvungen 

Direktör Gunnar W Andersson, verkställande 
direktör påNohab 1920-1924. Foto Trollhättans 
kommunarkiv 

att avböja, eftersom de svenska verkstäderna inte 
kunde åtaga sig uppdraget beroende på de korta 
leveranstider som krävdes. 

År 1920 var de svenska lokverkstäderna fortfarande 
inte särskilt intresserade för att göra affärer 
med Sovjetryssland. Återigen var det de 
korta leveranstiderna som var problemet. Men nu 
var det stora affärer i sikte och Gunnar W Andersson 
lät sig inte stoppas. Han beslutade sig för 
att försöka köpa upp en av de större svenska 
loktillverkarna och siktade därvid redan från 
början in sig på Nohab. Men för att kunna köpa 
upp N ohab krävdes det ett stort kapital. Andersson 
hade redan en del till sitt förfogande, bankerna 
kunde ställa upp med lån och ryssarna skulle vid 
en kommande order få lämna ett betydande förskott. 

I detta läge kontaktade Andersson huvudägaren 
i Nohab, Herman Nydqvist, vilken inte direkt 
avvisade tanken på en försäljning av företaget. 
Herman Nydqvist, vilken var i 60-årsåldern och 
pågrund av sjukdom inte var kapabel att nämnvärt 
delta i ledningen av företaget, förklarade för 

Andersson att i händelse av ett seriöst kontraktsförslag 



från ryssarna kunde han tänka sig att 
avyttra sin aktiemajoritet i Nohab till Andersson. 

Med Nohab, Sveriges förnämstaloktillverkare 
på hand, reste nu Andersson till Köpenhamn för 
att förhandla med Krasin. För tekniskt bistånd 
och kostnadsberäkningar medföljde en före detta 
verkmästare från Nohab. I Köpenhamn påbörjades 
nu förhandlingar med den sovjetryska handelsdelegationen 
om leverans-och betalningsvillkor 
för en kommande order på godstågslok. 

Efter ett par veckors förhandlingar träffades så 
den 15 maj ett preliminärt avtal mellan Centrosojuz 
och Gunnar W Andersson om leverans av 
1 000 godstågslokomotiv till ett pris av 230 000 
svenska kronor per lok, totalt en affär på 230 
miljoner, en affär som även idag, sjuttio år senare, 
skulle bli anledning till stort pådrag i ekonomisk 
press och i TV. 

Ordern var, och är fortfarande, den största 
order på lok som givits till en och samma enskilda 
tillverkare. Betalnings villkoren var så utformade 
att en viss del av kontrakts summan skulle erläggas 
i förskott och resterande belopp vid leverans. 
Betalningen skulle ske i guld, vilket skulle deponeras 
i bank i Stockholm. Andersson skulle 
vidare i förskott erhålla 7 000 000 kronor, fyra 
miljoner för köp av Nohab och tre miljoner för 
anskaffande av råmaterial och till löner för 
tillverkning av de första hundra loken. Till erforderliga 
utbyggnader av verkstäderna i Trollhättan 
skulle Sovjetryssland bidraga med räntefria 
lån. 

Gunnar W Andersson köper 
Nohab 

Andersson återvände nu till Herman Nydqvist i 
Trollhättan med kontraktsförslaget på tillverkningen 
av 1 000 lok och ett fyramiljonerskontrakt 
för köp av Nohab. 

Förhandlingarna med Nydqvist var avklarade 
på en vecka och Andersson kunde nu köpa samtliga 
aktier utom 53, vilka behölls för Herman 
Nydqvists son Antenor d y:s räkning. Svenska 
Kullagerfabrikerna, SKF, hade några år tidigare 
genom överingenjör Sven Wingquist köpt en 
aktiepost i Nohab, med förbehåll att Herman 
N ydqvist inom en viss tid hade rätt till återköp. Så 

Första ryss loket klart för leverans. Y rkesstolta verkstadsarbetare framför Ä nr 4001 den 20 augusti 
1921. Foto Trollhättans kommunarkiv 

Bilden tagen 
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skedde och Andersson kunde övertaga även denna 
aktiepost. Därmed kontrollerade Andersson 5 94 7 
av de 6 000 aktierna i Nohab. 

Köpet av Nohab väckte stort uppseende i pressen 
och kom att diskuteras livligt i finanskretsar. 
En viss oro uppstod i Trollhättan, rykten kom i 
omlopp om att "bolsjevikerna" nu skulle ta hand 
om Sveriges ledande verkstadsindustri. Herman 
Nydqvist lät meddela att han inte såg det som att 
Sovjetryssland låg bakom affären utan att överlåtelsen 
helt hade gått till Andersson via svenska 
banker. Gunnar W Andersson in sin tur förnekade 
att Nohab var att betrakta som ett ryskt företag, 
det skulle förbli svenskt, även om det de närmaste 
åren helt skulle arbeta för rysk räkning. Han 
påpekade också för de svenska kritikerna att de 
skulle vara tacksamma för denna beställning, 
eftersom tusentals människor som led av arbetslöshet 
genom ordern skulle få arbete. 

Ryssarna däremot såg saken ur en annan synvinkel. 
Professor Lomonosov uttalade sig i juni 
1921 att N ohabs verkstäder numera helt kontrollerades 
av Sovjetryssland. Den aviserade bolagsstämman 
i N ohab den 31 maj 1920 fick på grund 
av överlåtelsen uppskjutas till den 29 juni. En ny 
styrelse tillsattes, bestående av direktörerna T W 
Jeansson från Munktells, U Grönqvist i Malmö, 
Hans T Holm från Bofors, Axel Forssman, Gunnar 
W Andersson och ingenjör Antenor Nydqvist. 
Som verkställande direktör behölls den sittande, 
Andreas Ljungman. Två dagar senare begärde 
Ljungman emellertid sitt entledigande, och till 
verkställande direktör utsågs nu Gunnar W Andersson 
med Antenor Nydqvist som vice. 

Efter Anderssons övertagande av N ohab och 
bolagsstyrelsens konstituering vidtog nu ett noggrannt 
arbete med kontraktets detaljer. För detta 
arbete skickade ryssarna över sin förnämsta expert 
på järnvägar och i synnerhet på lokomotiv, professor 
Georgij Lomonosov, vilken före revolutionen 
hade varitprofessorijärnvägsteknik vid 
tekniska högskolan i S:t Petersburg. I slutet av 
juli 1920 besökte Lomonosov verkstäderna i 
Trollhättan för besiktning och uppgörande av 
detaljer beträffande de kommande leveranserna. 

Vid detta tillfälle, den 28 juli 1920, ändrades 
förutsättningar i kontraktet till att omfatta 1 000 
lok av den ryska typen Ä. Därmed försvann från 
kontraktet de ursprungliga hundra första loken 
av den svenska typen R. Det stod emellertid från 



början klart att Nohab ensamt inte skulle klara av 
den stora ordern. Andra svenska företag måste 
engageras som legotillverkare. Andersson såg 
främst Munktells i Eskilstuna, Bofors-Gullspång 
och Forsbacka Jernverk som samarbetspartners. 
Lomonosov besökte även dessa företag, blev 
mycket belåten med dem och ansåg att deras 
kapacitet var så stor, att Nohab i samarbete med 
dem skulle kunna leverera de 1 000 loken inom 
angiven tidsplan. 

Det slutliga avtalet mellan Centrosojuz och 
Nohabträffadesden 15 oktober 1920. Centrosojuz 
representerades av professor Lomonosov och 
Nohab av Gunnar W Andersson. Det slutliga 
kontraktet annullerade det från Köpenhamn av 
den 15 maj, och Centrosojuz beställde nu 1 000 
godstågslokomotiv av den ryska typen Ä, vilket 
var ett i Ryssland sedan 1912 beprövat lok, ursprungligen 
tillverkat av firman Hartmann i 
Lugansk (Vorosjilovgrad) för trafik påVladikavkazbanan. 
De i Sverige tillverkade loken fick den 
ryska typbeteckningen Asch, där litterat står för 
Svedsija (Sverige), och en nummerserie med 
4000 som första lok. 

I ett kompletterande avtal samma dag, den 15 
oktober 1920, fick Nohab förpliktiga sig att inte 
åtaga sig några andra beställningar, utan helt 
ställa sin kapacitet till förfogande för den ryska 
leveransens fullgörande. 

Betalning i guld 

För varje lok med tender skulle Centrosojuz betala 
230 000 kronor, exklusive transportkostnader. 
25 procent av priset för 500 lok, 28 750 000, 
skulle erläggas senast den 17 december 1920. 
Den första i varje månad från och med januari 
1921 skulle 4 000 000 betalas till dess 25 procent 
av betalningen för de återstående 500 loken inlevererats. 
Slutlikvid skulle lämnas vid övertagandet 
av loken i Ryssland. 

Betalningen skulle ske i guld. Kontraktsenligt 
skulle till Sverige i en första omgång översändas 
inte mindre än 56 ton guld, avsett för betalning av 
500 lok. Senare skulle ytterligare 34 ton guld 
överlämnas till Sverige. Betalningstransaktionerna 
förmedlades av Nordiska Handelsbanken i 
Stockholm. 

Guldet skulle levereras fritt ombord på svenskt 
fartyg i Revals (Tallinns) hamn i kistor försedda 
med ryskt ämbetssigill. En representant för Nohab 
haderättighetattförefartygets avgång från Rev al 
företaga stickprov bland guldkistorna och att 



förse samtliga kistor med Nohabs sigill. 

Guldet transporterades i två omgångar till 

Ryss/ok i nedmonterat skick 
med transporthjulför normalspår 
i Göteborg den 20 april 
1923. Foto SJK-F 

-
Nohabs växellok nr 3 och 5 
med den första leveransen av 
nedmonterade lok den 1 september 
1921. Lok 4001 ramverk, 
fender och panna närmast. 
Foto SJK-F 

Pannverkstaden på Nohab. 
Rysslokspannor under tillverkning. 
Foto Trollhättans kommunarkiv 

Sverige. I november 1920 avseglade från Reval 
ångfartyget Eskilstuna Il I, vilket hade inköpts av 
Nohab för det speciella ändamålet, med den 
första guldlasten. Guldleveransen skedde i största 
hemlighet med bevakning av polispersonal från 
Stockholm. Den andra guldtransporten ägde rum 
den 4 januari 1921 med ångfartyget Meteor. 
Nohabs representant vid detta tillfälle var vice 
VD Antenor Nydqvist. 

För guldtransporterna ansvarade Nordiska 
Handelsbanken, som tillsåg att vid ankomsten till 
Stockholm båda sigillen på kistorna var obrutna 
och omedelbart inlevererade guldet till Riksbanken. 
I och med att Riksbanken övertog guldet 
påtog den sig också alla betalningsförpliktelser 
mot Nohabs samtliga underleverantörer, upp till 
23 miljoner kronor. Det i andra omgången 
överförda guldet, 9 560 kilo, beräknades i värde 
till 25 miljoner kronor, av vilket 15 miljoner 
skulle deponeras i banken för Nohabs räkning. 
De återstående tio miljonerna skulle användas 
till beställning av övrig järnvägsmateriel. 

Utöver dessa guldmängder hade Centrosojuz 
för avsikt att till Sverige utskeppa ytterligare 
cirka 40 ton guld, som förskott för de sista 500 
loken. 

Den pågående ryska guldexporten uppmärksammades 
i Västeuropa och framkallade stor 
opposition. Frankrike försökte stoppa affären, 



eftersom man ansåg sig ha större rätt till det ryska 
guldet än andra på grund av sina oinlösta lån från 
tsartiden. USA lämnade också in en protest men 
gav med sig, eftersom det visade sig att mycket 
av det ryska guldet kom att säljas i Paris för 
vidare befordran till Fort Knox. 

Det guld som stannade i Sverige gick till myntverket, 
vilket präglade svenska guldmynt. Myntverket 
blev så överhopat med arbete att man fick 
tillgripa övertid, vilket var mycket ovanligt på 
den här tiden. 

Leveranstiden, ett problem 

I kontraktet stipulerades att inte mindre än 850 
lok skulle levereras före 1921 års utgång. Detta 
kom att bli Nohabs största problem. I överenskommelsen 
ingick emellertid en klausul, enligt 
vilken Nohab fick rätt att som subkontraktor 
lägga ut order till lok på tyska verkstäder. Denna 
klasul kom att bli Nohabs räddning och Nohabs 
fall 

På varje lok som Nohab lade ut till tyska verkstäder 
skulle Centrosojuz betala 25 procent i förskott. 

Leveranserna kom att ändras vid ett sammanträffande 
mellan Nohab och Lomonosov i Berlin 
den 13 mars 1921. Leveranstiderna bestämdes nu 
slutligt till: 

1921 50lok 
1922 200lok 
1923-1925 250 lok per år 

Leveransförsenings böter bestämdes till 2 000 kr 
per lok och månad. Vid tidigarelagd leverans utgick 
en premie på 3 000 kr per månad. 

Lokbeställningar i Tyskland 

Samtidigt med kontraktstillfället hösten 1920, 
kontrakterades sålunda ett konsortium av tyska 
lokleverantörer med Henschel i spetsen för en 
första leverans av 100 lok av Ä-typen. Nohab 
kom att agera subkontraktor i denna affär, ett 
agerande som kom att spela en betydande roll i 
den kommande reduceringen av Nohabordern. 

Avsikten från ryssarnas sida med detta agerande 
var att man på detta sätt kunde köpa tyska lok 
utan att behöva skicka guldet till Tyskland, där 
detta guld omgående skulle konfiskeras av de 
allierade. 



Ett kompletterande kontrakt med det tyska 
konsortiet undertecknades den 28 februari 1921 
och omfattade leverans av 600 lok. Denna gång 
agerade firma Victor Berg & Co i Stockholm 
mellanhand. 

N ohabkoncemen bildas 

När ordern, efter många om och men, äntligen 
var i hamn, började Nohabledningen att bearbeta 
de verkstäder i landet, vilka man ända sedan 
förhandlingarnas början hade haft ögonen på. 
Arbetstillfällena som ordern gav skulle i möjligaste 
mån behållas inom Sverige. 

En bland de större verkstäder, med vilka förhandlingar 
om samarbete och ett eventuellt samgående 
togs upp, var Munktells Mekaniska 
Verkstads AB i Eskilstuna. Munktells var en 
gammal välkänd verkstad, grundad år 1832. 
Verkstadens speciella tillverkningsområde var 
jordbruksmaskiner, men man var inte främmande 
för loktillverkning. På Munktells byggdes Sveriges 
första ånglokomotiv, Förstlingen, vilket 

Leveransklara rysslok på Nohabs verkstadsbangård. Foto Trollhättans kommunarkiv 

lok kom att följas av flera andra. Efter förhandlingarnas 
slutförande i slutet av år 1920 försålde 
Munktells till Gunnar W Andersson i Nohab hela 
verkstadsrörelsen, med undantag för en liten del 
för fortsatt tillverkning av jordbruksmaskiner. 
Nohab övertog Munktells den 1 januari 1921, 
och köpesumman för byggnader och maskiner 
var 7 992 981 kronor. 

För Eskilstuna stad blev samgåendet med 
Nohab av stor betydelse, även om det av många 
eskilstunabor sågs med en viss oro. Vid övertagandet 
hade Munktells en arbetsstyrka på 800 
man, vilken kom att utökas till cirka 1 500 man 
våren 1921. 

Till Munktells lade Nohab ut tillverkningen av 
tendrar, en del pannor samt övriga lösa detaljer 
för loken. Ikontraktet med Munktells hade N ohab 
skickligt lagt in en klausul, att Nohab hade rättighet 
men inte skyldighet att då lokleveranserna 
var slutförda, dock senaste den 31 december 
1925, låta köpet av Munktells återgå. 

En annan förutsättning för ryssorderns fullgörande 
var att Nohab kunde få fram råmaterial 
av förstklassig kvalitet. De ryska kontrollanterna 
var mycket noggranna, gränsande till pedanteri. 



Allt som inte var av högsta kvalitet kasserades 
omgående. Det var särskilt viktigt att tillgången 
på förstklassigt stål kunde upprätthållas. Det 
kunde förmodas att de svenska järnbruken skulle 
kunna bilda en kartell för att motarbeta Nohab. 
Sovjetregeringens kontroll av svensk verkstadsindustri 
via Nohabaffären började alltmer att 
oroa brukspatronerna i Bergslagen. 

Avesta hade från början levererat en hel del 
stål, men de ryska kontrollanterna kasserade 
alltför mycket av detta material. Enda möjligheten 
för Nohab var att köpa upp ett eget järnverk. 
Detta intresse kom relativt omgående att koncentrera 
sig kring Forsbacka Jernverk i Gästrikland. 
Fors backa, beläget 18 kilometer väster om 
Gävle, är en bruksort av gammalt datum. Redan 
i början av 1600-taletfannshären tackjämssmedja 
och 1651 erhölls privilegium på en andra smedja. 
Järnverket betraktades på 1920-talet som ett av 
de mest betydande i Sverige för tillverkning av 
högvärdigt stål. Bolaget hade gruvor i Bergslagen, 
bland annat Bispberg, med tillgång på malm av 
högsta kvalitet. Bruket hade vidare en traditionsrik 
arbetarstam, som under generationer sysslat med 
stålhantering. 

Sommaren 1921 gjordes en del närmanden till 
Forsbacka av vice VD Antenor Nydqvist och 
överingenjör Karl Källman påNohab. Det befanns 
då att bolagets ställning var mycket kritisk. Gunnar 
W Andersson och Carl H Lindhagen diskuterade 
sinsemellan den tänkta affären såtillvida om 
Nohab skulle köpa upp aktierna eller låta Forsbacka 
gå i konkurs, för att sedan köpa upp bolaget 
för bankskulderna. 

Andersson beslutade sig för det senare alternativet. 
I början av oktober 1921 samlade han 
några bankmän till sin egendom i Tiveden för att 
diskutera Forsbacka Jernverks framtid. Dessa 
diskussioner ledde till att Gunnar W Andersson 
förvärvade Forsbacka Jernverk för Nohabs räkning. 
Järnverket skulle utvidgas, ett nytt plåtvalsverk 
skulle byggas och stålgjuteriet utvidgas. 
Nordiska Handelsbanken var villig att ge ett lån 
på tre miljoner kronor, som skulle betalas tillbaka 
av Nohab den 15 september 1922, då nästa ryska 
förskott skulle komma in. 

Den 14december 1921 införlivadesForsbacka 
Jernverk i Nohabkoncernen genom att Nohab 
övertog betalningsansvaret för bolagets förbindelser 
på 10 355 000 kronor. Därmed hade 
Nohabs behov av stålgjutgods säkerställts, och 
N ohab kundenu garantera att den ryska leveransplanen 



skulle hålla. 

I och med 1922 års utgång gick Forsbacka 
Jernverks AB i likvidation och namnet ändrades 
till Margaretehills Jernverks AB, ett namn som 
hade funnits långt tidigare. Det anrika järnvägsbolaget 
Uppsala-Gävle järnvägar började sin 
historia som Upsala-Margaretehills Jernväg på 
den tid det var tänkt att banans slutstation skulle 
vara Margaretehill på Gävle-Dala järnväg. Tursamt 
nog så ändrade sig Adel sköld och Gävle 
blev banans norra ändstation. 

Ännu en anrik verkstad skulle komma att ingå 
i Nohabkoncernen, nämligen Lidköpings Mekaniska 
Verkstads AB. Den 7 februari 1922 
övertog Nohab 6 000 aktier i detta företag, vilket 
hade grundats år 1874. Bolaget hade råkat i en 
svår ekonomisk situation eftersom det var mycket 
närstående Nordiska Kullagerfabrikerna och hade 
dragits med i deras konkurs. Verkstadens specialitet 
var verktygsmaskiner och fin mekanik, vilket 
kunde komma loktillverkningen hos Nohab väl 
till pass. 

Provkörning av lok 4078 på Nohabs provspår den 7 mars 1922. Foto SJK-F 

Beställningar till legotillverkare 

Trots tillskottet av de nya dotterbolagen var 
N ohabs tillverkningskapacitet fortfarande för liten 
för att kunna effektuera ryssordern. Beställningar 
måste därför läggas ut på andra verkstäder och 
bruk runt om i landet. De mest betydande underleverantörerna 
var Karlstads Mekaniska Verkstad 
och Vagn-och Maskinfabriken i Falun, vilka 
kom att leverera pannor, tendrar och diverse 
andra maskindetaljer. Atlas Diesel i Stockholm 
fick kontrakt på 50 pannor, Motala Verkstad fick 
39 och Jönköpings Mekaniska Verkstad 20 pannor. 

Trots N ohabs intentioner att hålla till verkningen 
inom Sverige måste man ändå lägga ut en del 
beställningar till utlandet, framför allt till Tyskland. 
N ohab såg det dock som ett samhällsansvar 
att huvuddelen av ryssordern hamnade hos 
svenska tillverkare. Under de svåra depressionstiderna 
i början av 1920-talet kom Nohabs beställningar 
som en stor lättnad för de av arbetslöshet 
drabbade brukssamhällena i framför allt 
Bergslagen. 

Ryssordem reduceras 

Den 28 juli 1922 annullerade Centrosojuz kontraktet 



av den 13 mars 1921 och återigen komförhandlingar 
igång. Den viktigaste nyheten i de 
nyakontraktsförhandlingarna var att beställningen 
på 1 000 lok skulle reduceras till 500. 

Orsaken till detta märkliga agerande från ryssarnas 
sida var rent utrikespolitisk. 

Originalkontraktet från den 15 maj 1920, mellan 
Gunnar W Andersson och Leonid Krasin, var 
den första ljusningen för det kommande internationella 
handelsutbytet för den nya sovjetiska 
staten. Ryssland var vid den tidpunkten berett att 
betala nästan vad som helst för att få igång utrikeshandeln. 

Den 15 mars 1921 kom Krasins nästan årslånga 
förhandlingar i London till resultat, då en engelskrysk 
handelsöverenskommelse träffades och 
Sovjetregimen de facto erkändes. 

Det kom att bli till Tyskland som Ryssland 
främst närmade sig. De båda länderna hade många 
gemensamma intressen att bevaka gentemot 
segrarmakterna i första världskriget. Tysklands 
ekonomiska ställning var kritisk, landet skulle 
omöjligen kunna betala det gigantiska skadestånd 
det hade ålagts i Versaillesfreden. För att reda ut 
det ekonomiska kaoset sammankallades i april 

1922 en konferens i Genua, där Europas ekono

miska och finansiella framtid skulle penetreras. 

Ibland de många politiker och experter som var 
närvarande återfanns Tysklands och Rysslands 
utrikesministrar, von Rathenau och Tjitjerin. 
Dessa bådakom att stå för sensationen att sluta en 
separat överenskommelse, "Rapallotraktaten", i 
vilken Ryssland avstod från alla skadeståndsanspråk 
gentemot Tyskland och dessutom förband 
sig till ett omfattande handelsutbyte. I Tyskland 
skulle Sovjetryssland placera beställningar för 
fyra miljarder riksmark. Detta var en stor framgång 
för Krasins handels politik i vilken Tyskland 
alltid hade skjutits i förgrunden, i motsats till 
professor Lomonosov vilken hade ivrat för ett 
starkare handelsutbyte med Skandinavien. 

Det är mot denna bakgrund man får se reduceringen 
av den ryska lokbeställningen till Nohab. 
Halva ordern, 500 lok, flyttades från Sverige till 
Tyskland, där för övrigt betydligt bättre priser 
kunde erhållas. 

På våren 1922 hade Sveriges riksdag avvisat en 



proposition från regeringen Branting beträffande 
en handelstraktat med Sovjetryssland. Det är 
möjligt att detta avvisande kom att spela en stor 
roll i beslutet om reduktionen av ryssordern hos 
Nohab. Gunnar W Andersson hade ivrigt arbetat 
för denna traktat, bland annat i samband med 
planer för turbinleveranser till Ryssland på cirka 
en miljard kronor. Tyvärr kom då, liksom i våra 
dagar, vissa svenska "heliga kor" att stoppa upp 
vidare förhandlingar. 

Det nya kontraktet, daterat den 28 juli 1922, 
innehöll bland annat nya priser. För de första 350 
loken skulle priset vara oförändrat, 230 000 kronor 
per lok, men för de följande 150 loken var det 
endast 160 000, fritt levererat ombord fartyg i 
Trollhättan. Betalnings villkoren var oförändrade: 
25 procent i förskott, ytterligare betalning alltefter 
som tillverkningen avancerade och slutlikvid vid 
leverans i Sovjetryssland. 

För Nohab kom reduceringen av ryssordern att 
bli ett svårt slag. Stora investeringar hade gjorts 
för tusenloksbeställningen. Varken utbyggnader 
eller personalförstärkning kunde utnyttjas för en 
normal orderingång och tillverkning. Nu måste 
dotterbolagen avyttras, förluster var att räkna 
med. De lysande tiderna hade hastigt börjat förmörkas. 
Genom prisreduktionen kom Nohabs 
resultat på en lägre nivå än vad långivarna hade 
räknat med. De första 500 loken var beräknade 
till 280 000 kronor styck; vinsten var lågt kalkylerad 
på grund av vissa engångskostnader. Dessa 

engångskostnader skulle ju ha lagts ut på samtliga 
1 000 lok, vilket hade varit detsamma som att 
ligga ute med ett förskott. I februari 1922 beräknades 
att tillverkningskostnaden per lok låg 
på 145 000 kronorplus cirka 40 000 i omkostnader. 
Ett försäljningspris på 160 000 per lok var därför 
långt under vad Nohabkoncernen kunde hålla 
utan att gå med förlust. 

I samband med reduktionen av ordern kom 
rykten i omlopp om att Nohab inom kort skulle 
ställa in sina betalningar. Flera underleverantörer 
krävde bankgarantier för fullgörande av Nohabs 
beställningar. Bankerna drogs med i misstänksamheten 
och vägrade Nohab nya krediter. 
Personalindragningar var i sikte och kontroverser 
uppstod mellan Nohab och de ryska kontrollanterna. 
Nohab anmodade den ryska järnvägskommissionen 
att uppta nya förhandlingar. 

Förhandlingar kom till stånd, men med låsta 
positioner. Nohab ansåg att det på grund av de 



ryska kontrollanternas pedanteri hade tillkommit 
alltför många extraarbeten, som firman inte ansåg 
sig ha ansvar att betala. Förhandlingarna ledde 
inte till någon uppgörelse, varför Nohab i april 
1924 ställde ultimatum till Sovjetryssland, att om 
inte en uppgörelse kunde träffas så skulle Nohab 
helt inställa lokleveransema. 

Nohabs ultimatum till Centrosojuz var ett skott 
som tog perfekt. Centrosojuz tog upp nya förhandlingar 
med N ohab, och den 6 juni 1924 kom 
ännu ett avtal till. I detta avtal förpliktigades 
Centrosojuz att betala ett tillägg på fyra miljoner 
kronor för de lok som redan hade levererats, ett 
ytterligare tillägg på 22 7 57 per lok för de närmast 
följande 66 exemplaren samt 31 250 per lok för 
de sista 80. Vid detta avtals träffande hade 354 
lok levererats, varför Nohab fick en liten gottgörelse 
för sina kostnader. Nordiska Handelsbanken 
fick uppdraget att från Centrosojuz sköta 
de finansiella uppdragen gentemot Nohab. 

Vid detta tillfälle överenskoms dessutom, att 
sedanettlokblivitfärdigställtpåNohabs verkstad 
var loket rysk egendom, och ingen vare sig i 
Sverige eller utlandet skulle kunna ställa anspråk 
på loket. Loken skulle därför överföras till en av 
Centrosojuz hyrd del av verkstadsbangården, 
som skulle avspärras för alla utom ombuden från 
Centrosojuz. 

Leveranserna 

Tillverkningen av ryssloken kom igång relativt 
snabbt trots alla motgångar i förhandlingarnas 
början. Det var lång väg från den första konstruktionsritningen 
till det första färdigställda 
loket, detta trots att den ryska lokbyggarfirman 
Hartmann i Lugansk levererade originalritningar. 
Ritningarna måste översättas, ingen svensk 
verkstadsarbetare kunde läsa ryska, standarden 
varolika etc. Hade den första tanken förverkligats 
att de första hundra loken skulle vara SJ litt R, 
skulle säkert leveranserna ha kommit igång betydligt 
tidigare. 

Det första loket, nr 4000, levererades från 
N ohab den 2 september 1921. Det kom att följas 
av 499 systerlok, alla av samma konstruktion 
utom de två sista, nr 4498 och 4499. Dessa två lok 
var konstruerade enligt "Stumpf Lik-strömningssystemet", 
vilket innebar att ångan, med 
hjälp av en speciell sugutblåsning, med reducerat 
tryck leddes från den ena cylindersliden till den 
andra, för att därigenom gemensamt gå via 
blästerkonan till skorstenen. Stumpfsystemet blev 
aldrig någon framgång, utan Giesl-och Kylchaps 



ystemen för ångutlopp kom att helt dominera 
denna del av ånglokstekniken. 

När ett lok var färdigställt i Trollhättan kunde 
provkörning äga rum. Första besiktningen av 
loket under gång ägde rum på ett spår inom verkstaden. 
Förekommande bristfälligheter kunde 
direkt åtgärdas. Efter godkännande av loket 
började demonteringen för transporten. Efter 
återmonteringen i Ryssland företogs en andra 
provkörning. Efter godkännande av denna 
provkörning övertogs loket och slutlikvid 
översändes till Nohab. 

Ryssarna erövrar Trollhättan 

På många sätt satte ryssarna sin prägel på livet i 
Trollhättan under åren 1921-1924. 

Den 3 februari 1921 anordnades en välkomstbankett 
i stadshusets festsal för den ryska delegationen, 
i vilken ingick professor Lomonosov med 
fru samt en rad framstående ryska tekniker. Från 
Nohab deltog Gunnar W Andersson, Antenor 
Nydqvist, Wilhelm Hellberg, tolken doktor Hannes 
Sköld samt företrädare för fackföreningen, 
kommunen och pressen. Andersson uttryckte i 
sitt bankettal sin glädje över att han haft framgång 
i sina ansträngningar "att få förlagd till födelsestaden 
en i Sveriges ekonomiska historia förut 
inte överträffad industriell utveckling som skulle 
utveckla Trollhättan till ett av landets främsta 
industricentra". 

Leverans/oto av Ä nr 449 3. Loket är i standardutförande men utrustat medmatarvattenförvärmare av 
system Worthington. Foto SJK-F 

Den ryska järnvägskommissionen inkvarterades 
på Villa Gransäter i november 1921. Villan 
hade iordningställts till Lomonosovs besök i 
augusti. Allmänt kallades den "Ryssvillan". I 
slutet av september 1922 rapporterade tidningen 
Trollhättan att den röda sovjetflaggan vajade 
över Villa Gransäter. Detta togs av en del trollhättebor 
som tecken på en förestående rysk erövring 
av staden. 

Ryssarna kom aldrig att erövra Trollhättan, 
men det fanns åtskilligt att berätta om vilda fester 
med flödande vodkaochryskkaviarpåRyssvillan 
under de aktuella åren. De ryska kontrollanterna 
var mycket omskrivna, och Stadshotellet och 
andra restauranger hade gyllene "rysstider". 

Men även svenskra hade gyllene tider. Expansionen 
i Trollhättan drog till sig mängder av 



yrkesarbetare och tekniker. Lönerna steg och 
många människor fick inkomster som aldrig 
tidigare. Antalet anställda hos Nohab steg i 
proportion till den stora beställningen. Tjänstemannakåren, 
som år 1920 uppgått till 167 
personer, hade i mitten av 1922 vuxit till 280, 
medan antalet arbetare i verkstäderna steg från 
780 till 2461 man under motsvarande period. 
1922 hade timpenningen ökat till över två kronor, 
vilket var mycket vid denna tid. 

Transporterna 

Transporterna av loken från Trollhättan till 
Nikolaijärnvägen i närheten av Petrograd (S:t 
Petersburg), där överlämnandet av loken skulle 
äga rum, var komplicerade på grund av spårviddsskillnaden 
mellan normalspår 1435 mm 
och rysk spårvidd 1524 mm. 

Loken var emellertid konstruerade så att ramverksplåtarna 
hade flyttats ihop cirka 30 mm 
från det för rysk spårvidd normala. Detta möjliggjorde 
att loken kunde förses med speciella transporth 
jul som höll normalspårvidd. Med detta 
förfaringssätt transporterades de första 18 loken 
på svensk järnväg till Haparanda, där originalhjulsatsen 
monterades, varefter loken gick på 

egna hjul genom Finland till Viborg och över 
ryska gränsen till Petrograd. 

Man kom dock snart underfund med att det inte 
bara var spårviddsskillnaderna som komplicerade 
transporten denna väg. Ryssloken hade ett mycket 
högt pannläge, och skorstenshöjden var cirka en 
meter utöver vad som var tillåtet för svensk banprofil. 
Även detta problem löstes. Skorsten, ångpannehuv 
och förarhytt demonterades och 
fraktades tillsammans med originalhjulsatsen på 
en särskild transportvagn genom Sverige. I Torneå 
hade Nohab arrangerat en provisorisk monteringshall 
där loken kunde monteras till leveransskick. 

Nu uppkom vissa problem med VR, det vill 
säga de finska statsbanorna, vilka hade sträckor 
som inte klarade av det stora axeltrycket från 
ryssloken. Slutmonteringen måste därför flyttas 
till Viborg, varifrån loken i färdigställt skick 
kördes för egen ånga till Petrograd. 

Detta transportsätt varmycket omständligt och 
dyrt. Nohab måste finna andra vägar för trans-
parterna. Den bästa och enklaste vägen var sjövägen. 
Flera hamnar diskuterades och till slut 



fastnade man för Landskrona. Transporthjulen 
och demonteringen måste fortfarande användas 
men Landskrona var bättre än Haparanda. I Landskrona 
skedde återmontering av loken, varefter de 
lyftes ombord på en före detta tysk kryssare, 
Odin, vilken hade byggts om till transportfartyg. 
ÖresundsvarvetochLandskronaNyaMekaniska 
Verkstads AB hade kontrakterats för monteringsarbetena 
och för lastningen ombord på Odin, 
vilken förde loken till Reval. Totalt transporterades 
87 lok denna väg. 

Men även detta transportförfarande var omständligt 
och dyrt. Bästa transportsättet var ändå 
att redan i Trollhättan lasta loken ombord på ett 
fartyg för vidare transport till Ryssland. De befintliga 
kaj-och lyftmöjligheterna i Trollhättan 
tillät dock inte en lastning av så tunga objekt som 
loken. Isläggningen stängde också av Trollhätte 
kanal några månader varje vinter, men då kunde 
Landskronaalternati vet tillämpas. 

Lastning av ryss lok på si s Neebing vid Åkerssjö kaj i Trollhättan sommaren 1922. I kranen hänger lok 
nr 4146. Foto SJK-F 

Hamnprojektet i Trollhättan diskuterades med 
den ryska järnvägskommissionen, och den 11 
september 1921 erhöll Nohab ett lån på 450 000 
kronor för anläggandet av en hamnanläggning 
med järnvägsspår i Trollhättan. Betalning av 
lånet skulle ske genom avdrag på de sista 900 
loken. Ett område vid Åkerssjö arrenderades av 
Kungl Vattenfallsstyrelsen med nyttjanderätt till 
utgången av år 1949. Nohab fick rättighet att 
anlägga ett järnvägs spår till kaj en och attföregen 
räkning trafikera detta. Trafikhastigheten påspåret 
fick ej överstiga 20 km/h och provkörning av 
loken var inte tillåten på detta spår. 

Efter trafiksäsongens slut på Trollhätte kanal 
1921 började arbetet med hamnanläggningen. I 
januari 1922 kontrakterades Armerad Betong i 
Malmö för kajbyggnaden. En mäktig kran med 
80 tons lyftkraft införskaffades från Götaverken 
och sattes på plats i slutet av juni 1922. Den fick 
namnet "Rysskranen" och står fortfarande på sin 
plats vid kanalen, nu som ett minnesmärke över 
en märklig tid i Trollhättan. 

Förloktransporterna köpte ryssarna ett engelskt 
fartyg, s/s Neebing av Newcastle, vilket kunde 
lasta elva lok med tendrar. Den första loktransporten 
medNeebing avgick från Trollhättan 
den 30 juli 1922. Lastningen av loken var en 
sensation för trollhätteborna, vilka gick man ur 
huse för att beskåda hur de stora loken svävade i 



luften under den mäktiga lyftkranen. I regel tog 
det bara två dagar för att lasta elvalok påNeebing. 
År 1922 avgick hon med tio transporter, totalt 
110 lok, 1923 togs 117 lok i elva omgångar och 
1924 gjordes 16 transporter med totalt 168 lok. 

Ryssloket 

Hur såg då det aktuella loket ut, vilka var dess 
prestanda? 

Före förhandlingarnas början hade Lomonosov 
noggrannt studerat det vid denna tid endast tolvåriga 
svenska malmtågsloket litt R. Lomonosov 
imponerades av lokets prestanda och tog med det 
i de kommande diskussionerna med Gunnar W 
Andersson. I det första kontraktsförslaget, vilket 
låg till grund för Anderssons beslut att köpa upp 
Nohab, bestämdes att de första hundra loken 
skulle vara av typ R. 

Hemma i Ryssland kom dock Lomonosov att 
möta motstånd inför tanken att införa en helt 
annan loktyp än den från Vladikavkazbanan 
beprövade Ä-typen. Redan år 1905 hade det 

första loket med axelföljden E (0-10-0) kommit 

i tjänst i Ryssland, då banorna Moskva-Kazan 

och Rjasan-Ural fick sina första tiokopplare. 

Loken var lyckade och uppfyllde alla förvänt

ningar. År 1909 beställdes ett antal lok till 

Vladikavkazbanan, vilken går ifrån Rostov till 

Petrovsk vid Kaspiska havet, en bansträcka med 

svåra stigningar, snäva kurvradier och tunga tåg. 

Här på Vladikavkazbanan bevisade loktypen sin 

förträfflighet för den tunga trafiken. 

Loken byggdes som nämnts ursprungligen av 

lokomotivbyggarfirman Hartmann i Lugansk 

(Vorosjilovgrad). Fabriken omdöptes efter revo

lutionen till "Lokomotivfabriken Oktoberrevolu



tionen". 

Denna loktyp, som omfattades i ordern till 
Nohab, är en renodlad godstågsmaskin med sina 
fem kopplade drivaxlar och utan löphjul. Av 
axlarna är nr II och V förskjutbara i sidled för att 
möjliggöra gång i snäva kurvor. Hjulen på axel 
III, drivaxeln, saknar flänsar. Detta arrangemang 
tillsammans med sidoförskjutningen gör det 
möjligt för loket att utan problem gå genom en 
kurva med radien 140 m. 

Lokets pannaligger i jämförelse med kontinentala 
lok ovanligt högt. Pannans centrumlin jeligger 
på nivå 3100 mm -SJ litt R har som jämförelse 
en centrumlinjehöjd på pannan av 2700 mm. 
Skorstenshöjden är 5211 mm (litt R har 4300 
mm). Skorstenen är delad, vilket kom att bli till 
stor fördel vid transporterna. 

För att erhålla ett så stort ångrum som möjligt 
är eldstaden utförd enligt så kallad Belpairetyp, 
vilket var ganska ovanligt i Sverige. Eldstaden 
fick avsevärda dimensioner -utvändig längd 
2960 och bredd 1837 mm, och eldytan uppgick 
därmed till 18 kvm, det vill säga 36 procent större 
än litt R. Det måste ha varit ett hårt jobb för 
eldaren att bestryka hela eldytan med kol. Rundpannans 
diameter är 1735 mm, i nitad konstruktion 
av två plåtsvep och med en plåttjocklek av 16,5 
mm. 

De första 150loken varförseddamedstålfyrbox 
pågrund av den vid denna tid rådande knappheten 
på koppar. Från och med det 151 :a loket var 
samtliga utrustade med kopparfyrbox. I enlighet 
med Hartmannloken och rysk standard låg 
ångröret från ångdomen utanpå rund pannan fram 
till rökskåpet där det böjdes ner. 

Gångborden var på grund av pannläget högt 
placerade och försedda med det typiskt ryska 
"staketet". Loken var vidare försedda med en 
rymlig förarhytt, 3, 1 m bred och helt utförd i plåt. 

76,3 16,2 16,3 

Förar-och eldarsäten var bekväma med stoppade 
sitsar, en ovanlighet vid 1920-talets början. 

Loket hade utvändigt maskineri, med driv axeln 
förlagd till axel III. Slidstyrningen var av system 
Walschaert. Loket varetttvillinglok med cylinderdiametern 
650 mm, och cylindrarna var utrustade 
med dubbla tomgångsanordningar -dels på 
vardera cylindern en automatisk överströmningsventil 



av den ryska typen Sjablov, dels två luftventiler 
placerade på ånglådan. De senare skulle 
förutom sitt egentliga syfte även leda ångan in i 
överhettningsrören för att förhindra rörens 
avkylning när loket rullade med stängd regulator, 
och att förvärma insugen luft innan den kom in i 
de varma cylindrarna. 

Några lok i slutet av leveransen försågs med 
matarvattenförvärmare. Nr 4493 och 4494 fick 
förvärmare av system Worthington medan nr 
4495 fick en Knorrförvärmare. 

Loken levererades med panna, förarhytt och 
tender i mörkt grön målning. Buffertbalkar och 
maskineriets urfräsningar var röda, hjulringarna 
vita. 

Tendern hade ett vattenförråd på 23 kvm och 
kapacitet för cirka fem ton kol. Den var utförd 
som boggitender och hade vanliga centrumboggier 
med sidostöd. Tenderns totala hjulbas 
var 6040 mm. Draganordningen mellan lok och 
tender utgjordes av ett skruvkoppel med en 
spindeldiameter av 74 mm. Tendern var vidare 
försedd med genomgående tryckluftsbroms och 
skruvbroms. Samtliga hjul var bromsade. 

16 ,2 

Ryssloken, världens största serie 

De ryska loken av typ Ä är den största enskilda 
typserie av ånglok som någonsin blivit byggd. 

Förutom de första loken från Hartmann på 
1910-talet, de 500 Nohabloken och från tyska 
loktillverkare levererade 700 lok på 1920-talet, 
kom ryska lokfabriker att tillverka ytterligare 
9 607 lok av Ä-typ. De senare loken var naturligtvis 
modifierade och utrustade med modernare 
anordningar än de från Nohab levererade loken. 
Totalt kan räknas med att över 12 000 Ä-lok 
tillverkades i Ryssland under åren 1912-1956. 
Förutom de ryska Ä-loken kom flera hundra lok 
av denna typ att tillverkas i Polen, Rumänien, 
Ungern och Tjeckoslovakien efter andra världskriget. 
Godstågsloket av typ Ä kom att bli den 
största ångloksserien någonsin, inkluderat den 
tyska typen 52 (Kriegslok) och den preussiska 
godstågsmaskinen av typ G8, vilken räknade 
med cirka 13 000 lok byggda mellan 1915 och 
1951. ' 

De flesta Nohabloken är idag skrotade, men 
det kan förmodas att några finns kvar som 
beredskaplok. Det är konstaterat av engelska lokforskare 



att nr 4290 Vjazma, 4375 Ladoga och 
4480 Balkas} av Nohabloken är bevarade. Efterforskningarpågårom 
ytterligare någotNohablok 
finns kvar. Om så skulle vara fallet bör det finnas 
en möjlighet att få ett Nohablok placerat på 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Nohab gjorde en pionjärinsats med sina 500 

Två N ohablok på rysk mark. Ovan nr 4107,fotograferatpå verkstaden i Tambov omkring 1974. Nedan 
nr 4256 som musei/ok i St Pjatihatki. Foton Svlvm. 

rysslok. Heder åt svensk verkstadsindustri och 
dess framsynta män, vilka i början av det "glada 
tjugotalet" tog hem en order som "var guld värd", 
och vars like idag, sjuttio år senare, inte har 
överträffats. 

Huvuddata för rysslok jämfört med SJ litt R 

TypÄ 
Spårvidd, mm 1524 
Axelanordning E 
Ångans verkningssätt Tvilling 
Cylinderdiameter, mm 650 
Slaglängd, mm 700 
Drivhjulsdiameter, mm 1320 

Hjulbas, fast, mm 4320 
Hjulbas, total, mm 15 822 
Rostyta, kvm 4,46 
Eldyta, total, kvm 207,10 

Överhettningsyta, kvm 50, 93 

Källor 

Werner Johansson, Nydqvist & Holm 100 år, ny 
kommenterad upplaga, Trollhättan 1985 
Tro/hättans moderna historia, Trollhättan 1987 
Oscar Hörmander, Guldtid och kristid. Trollhättan 
möter världen 1916-1936, Trollhättan 1987 
VA Rakov, Lokomotivi} sjeleznijsj dorog sovjetskojo 
sojuza, Moskva 1955 (tysk upplaga Russische 
und sowjetische Dampflokomotiven, Berlin 
1986) 
Lokomotivmanna & maskinisttidning, 1921 
Lokomotivmännens tidning, 1921 
Steam Railway, december 1989-januari 1990 

Det näst sista ryssloket, nr 4498. Loket är det 
första av två utförda enligt "Stump/ Likströmning 
ssystem" . Jämför de större cylindrarna med 
originallaken. Foto SJK-F 



Ångtryck, kg/kvcm 
Dragkraft, kg 
Adhesionsvikt, kg 
Kolförråd, kg 
Vattenförråd, kbm 
Längd över buffert, m 
12 
17 500 
80 600 
6 000 
23 
20,473 

TypR 

1435 
E 
Tvilling 
700 
640 

1300 
2900 

14 800 
3,15 
196,0 
57,5 

12 
20 000 
83 500 
4 000 
20 

19,850 

"'·. 

--~.. 

LeifÖlmeborg 

Militären och Inlandsbanan 

Förlusten av Finland 1809 innebar en drastisk 

förändring av Sveriges militära läge. Genom 

erövringen flyttade Ryssland fram positionerna 

till Torne älv i norr. 

Under ganska lång tid betraktades norra Sverige 



som ett ödemarksområde föga lämpat för militära 
operationer av större omfattning. Från 1800talets 
mitt förändrades denna uppfattning främst 
beroende på de stora malmfyndigheterna och 
trävaruindustrins utveckling. Ännu var dock det 
militära intresset för övre Norrlands försvar 
relativt lågt. Samtidigt noterades bland annat 
finska järnvägsbyggen i riktning mot Torneå, 
vilka misstänktes delvis vara föranledda av ryska 
strategiska och offensiva motiv. Oavsett vilka 
motiven var, ökade Rysslands förmåga att snabbt 
koncentrera förband till Sveriges nordöstra gräns. 
Försvaret av Norrland blev därigenom alltmer en 
förgrundsfråga. 

Det militära initiativet 

Till riksdagen 1885 motionerade lantmätaren 
Johan Erik Nyström om åtgärder för försvaret av 
övre Norrland. Det var främst utbyggnaden av 
den finska kustbanan mot Uleåborg som oroade 
Nyström. Han såg i denna utbyggnad bl a en 
möjlighet för ryssarna att både uppmarschera 
mot Tornedalen och därmed hota övre Norrland, 
och att på sikt skaffa sig en isfri hamn på den 
norska västkusten via Luleå-Ofotenbanan. 

*Artikelnutgör ett sammandrag av utredningen "Strategi 
och jämvägsbyggande -inlands banans tillkomst 
och militära betydelse" som framlades vid militärhögskolan 
i december 1989. Här har främst utelämnats 
avsnitt om byggandeprocessen, källförteckning och 
noter. Den fullständiga utredningen finns tillgänglig 
på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Flera enskilda debattinlägg förekom vid den 
här tiden. Bland annat en artikel i Norsk Militrert 
Tidskrift, där en norsk f d reservofficer hävdade 
att det hos ryssarna fanns ett latent behov att 
lägga under sig Skandinavien för att kunna agera 
som marin stormakt på Atlanten. Järnvägarna på 
den finska sidan och den svenska Luleå-Ofotenbanan 
gjorde att möjligheterna att underhålla en 
arme under en operation i övre Norrland avsevärt 
hade förbättrats. Inlägg som dessa var bland de 
första tecknen på att en förändrad syn på försvaret 
av övre Norrland var i antågande. 

Även från officiellt håll framfördes farhågor 
för de ryska militärernas avsikter inom Nordkalottområdet. 
I en rapport till krigsminister 
Rappe konstaterar militärattachen i S:t Petersburg, 
Axel von Arbin, att förr eller senare skulle ryssarna 
marschera mot Ofoten. Han förespråkade att 
utbyggnad av Ofotenbanan skulle inställas och 
att man istället skulle bygga en inlandsbana från 
det inre av Dalarna över Östersund mot Boden 



eller Torne älv. Som ersättning för Ofotenbanan 
skulle man kunna anlägga en tvärbana till 
Atlantkusten något längre söderut. Att anmärka 
är att denna rapport skrevs 1896, det vill säga ett 
år före generalstabschefens eget initiativ i frågan. 

År 1888 hade den finska järnvägen dragits 
fram till Uleåborg, endast 15 mil från den svenska 
gränsen. 18-87 avgav dåvarande generalstabschefen 
Axel Rappe ett särskilt yttrande angående 
försvaret av övre Norrland, i vilket han bland 
annat konstaterade att det strategiska läget höll 
på att undergå en genomgripande förändring. 
Krigsledningen skulle i framtiden, i händelse av 
krig med Ryssland, tvingas räkna med minst två 
samtidiga krigsskådeplatser. Det var bland annat 
mot bakgrund av ovan skisserat hot som generalstabschefen 
i sitt yttrande till en proposition vid 
1897 års riksdag, angående utdragande av LuleåBodenbanan 
till norska gränsen, krävde att en 

Norra Sverige medhuvuddelen av I nlandsbanan, 
tvärbanorna och de kustnära stambanorna. Ur 
Sveriges Kommunikationer juli 1939. 

fästning och en inre järnvägsförbindelse mellan 
övre Norrland och mellersta Sverige borde 
byggas. Järnvägslinjen skulle underlätta 
trupptransporter och fungera som underhållslinje 
mellan söder och norr. 

Den ryska inblandningen som pådrivande faktor 
i det finskajärnvägsbyggandet, som var en del av 
den samtida hotbilden, existerade.i själva verket 
inte. Den ryska militären var negativt inställd till 
byggnadsplanerna. Det var helt och hållet finska 
kommersiella intressen som låg bakom byggnationerna. 
Krigsministeriet i Ryssland ansåg 
det vara synnerligen olämpligt att ansluta finska 
och svenska järnvägar i Tornedalen. En rysk 
journalist vid namn Jelenov pekade på att målet 
med att förena järnvägarna var av strategisk 
natur. Han menade att svenska anfallsplaner gick 
ut på att ställa järnvägarna till tyska armens 
förfogande och låta den egna armen följa efter. 
Enligt Jelenov dirigerades det finska järnvägsbygget 
av Svenska partiet i Finland, som i sin tur 
styrdes från Stockholm. 

Så länge det norrländska försvaret var koncentrerat 
till operationslinjen Östersund-Sundsvall 
hade man inget större intresse av en inre 
transportled, eftersom man före unionsupplösningen 
räknade med att disponera norska järnvägarfram 
till Trondheim för att ta fram underhåll 
till dessa förband. De norska järnvägarna var 



alltså "inlandsbana" i händelse av att fienden 
skulle tränga ner till Lj usnan-Ljungan och därmed 
förhindra användning av stambanan. Som en 
följd av övre Norrlands betydelse förstärktes försvaret 
bland annat i form av Bodens fästning och 
stambanans utbyggnad. 

Det visade sig emellertid snart att stambanan 
var känslig för angrepp österifrån, främst beroende 
på närheten till kusten och de många känsliga 
broarna mellan Ångermanälven och UmeVindelälvarna. 
Dessa broar ligger inte långt från 
landstigningsornrådena Umeå, Nordmaling, Örnsköldsvik, 
Härnösand och Sundsvall. Ett resultat 
av detta var att man sköt fram det nedre norrländska 
försvaret, som hade operations bas Jämtland, 
till Sollefteåområdet. Detta innebar emellertid 
inte att man kunde garantera stambanans 
trafikkapacitet, eftersom det skulle gå åt alldeles 
för mycket trupp för att bevaka hela linjen. 

Linjen rekognosceras 

Rappe gav 1902 dåvarande löjtnanten i generalstaben 
Henri de Champs i uppdrag att från militär 
synpunkt utreda lämpligaste sträckningen av en 
inlandsbana genom Norrland. Kraven som ställdes 
var att banan 

skulle dras så långt in i landet att den blev en 

inre järnväg, 

fick en i stategiskt hänseende lämplig slutpunkt, 

fick stor trafikförmåga, samt 

på ej alltför stort avstånd skulle åtföljas av 

landsväg. 

Rapporten är intressant så till vida att den ger en 
uppfattning om den samtida hotbilden och därmed 
de militära motiven för anläggandet av banan. 
Motiven kom i huvudsak att leva under hela 
byggnadstiden. 

Löjtnant de Champs, som åtföljdes av bland 
annat personal från Järnvägsstyrelsen, genomförde 
rekognosceringen under 1903 och avgav 
rapport "angående undersökning i och för projekterande 
av järnväg från Ströms Vattudal till 
lämpligpunktpåjärnvägenBoden-Riksgränsen" 
till chefen för generalstaben, som tillsammans 
med järnvägsstyrelsen avlade rapport till Kungl 
Maj:t den 20 januari 1904. I de Champs rapport 



framgår bland annat, att han förordar att banan 
~~all dras ända fram till Kalixälv linjen i höjd med 
Overkalix, för att snabbt kunna koncentrera 
trupper till ett gynnsamt utgångsläge för anfall 
mot en rysk gränsinvasion i norr. Således en form 
av storskalig omfattning med hjälp av järnvägstransporterade 
förband. Chefen för generalstaben 
ansåg att en sådan sträckning endast skulle 
få militär användning och därför svårligen kunna 
genomdrivas i riksdagen. Ett skäl för denna 
ståndpunkt kan vara den 1902 öppnade banan 
Boden-Morjärv, som i stort fyllde de civila behoven. 
Chefen för generalstabens kommunikationsavdelning 
Erik Oxenstierna instämde dock 
i de Champs förslag.Avseende de Champs förslag 
till sträckning skiljer sig detta inte nämnvärt från 
den faktiska sträckningen idag vad avser sträckan 
fram till Arvidsjaur. Från Arvidsjaur förespråkade 
de Champs att banan skulle dras över Lule älv vid 
Edefors gård 15 km norr om Harads och vidare 
över Lakaträsk. Dessutom föreslogs i rapporten 
~-tt ett förbindelsespår skulle anläggas mellan 
Overkalix och Yttre Morjärv, varvid trupp snabbt 
skulle kunna koncentreras till och underhållas i 
den viktigaste delen av Kalixälvlinjen. 

De fördelar som en inre järnväg framdragen till 
Kalix älv ur militär synpunkt skulle medföra, beskrevs 
enligt följande: 

1. Mobiliseringen av vissa till VI. fördelningen 
hörande förband skulle underlättas. 
2. Genom tillkomsten av en tryggad förbindelse 
skulle erforderliga stridskrafter kunna sändas till övre 
Norrland utan att förbindelsen med hemorten 
äventyrades och därmed möjligheterna att underhålla 
förbanden. 
3. Banan skulle möjliggöra för svenska armen att 
genomföra uppmarsch i den strategiskt mest lämpliga 
linjen nämligen Kalixälvlinjen. 

4. Genom två genomgående transportlinjer fram 
till uppmarschområdet, skulle uppmarschen kunna 
genomföras väsentligen hastigare än vad som tidigare 
varit möjligt. Dessutom skulle uppmarschen kunna 
genomföras på erforderlig frontbredd, vilket skulle 
hålla motståndaren i ovisshet om var huvudstridskrafterna 
fanns att söka. 
5. I händelse av ett återtåg till Kalix älv, fick armen 
den i förhållande till Boden lämpligaste operationsfronten 
i form av flankställning. 
6. Om våra stridskrafter skulle tvingas vika söder 
om Luleäl v och genomföra strid i fiendens flank skulle 
underhållstjänsten ändå kunna lösas via inlands banan, 
vilket undanröjde något som tidigare varit ett stort 
problem i planläggningen. 



7. En ny och mer tryggad förbindelse med Boden 
skulle erhållas. 
8. En trygg och direkt förbindelse med Gällivare 
medgav dessutom samling av förband till detta område 
om det skulle behövas. 
9. En tryggad telegraf-och telefonförbindelse med 
övre Norrland skulle erhållas samtidigt med järnvägen. 
10. Norrlands befolkning och därmed områdets 
försvarskraft skulle givetvis ökas. 

"Men främst och över alla andra fördelar står 
dock den attlnlandsbanan medgiver,ja bjuder de 
svenska vapnen till ett offensivt uppträdande. 
Den stärker våra utsikter att kunna börja 
operationerna medan det ännu är för fienden 
olägligt. Den befriar oss från den demoraliserande 
känslan av att veta sig vara nödd och tungen att 
från början avstå från initiativets alla fördelar ... 
En Inlandsbana framdragen till Kalix älv måste 
sålunda betraktas som ett av de kraftigaste inlägg 
för värnandet av vår självständighet." Med dessa 
ord avslutar löjtnant de Champs sin rekognosceringsrapport 
till chefen för generalstaben. 

I generalstabschefens uppdrag till de Champs 
förutsattes att man skulle hinna uppmarschera 
med tre armefördelningar innan rysk trupp, som 
vid denna tid till del var förlagd i Finland, tog 
Kalix älv eller Råne älv. De uppmarschtider som 
låg till grund för beräkningarna i 1904 års rekognosceringsrapport 
ser ut som följer. 

Alt: Endast en järnväg disponeras 
Förband Når området 
mobdag 
VI. förd huvuddel 6-9 
VI. förd förplägnadskolonner 10-12 
Högkvarteret+ V. förd 13-16 
III. förd 17-20 
V., III. förd förplägnadskolonner 21-23 

Beräkningarna innebar att fienden skulle kunna 
nå Kalixälvlinjen med 16 bataljoner den sjunde 
dagen på eftermiddagen och den elfte dagen med 
en hel armekår. Den trettonde dagen kunde VI. 
fördelningen nåKalixälvlinjen, men då bedömdes 
fienden således vara dubbelt så stark. 

Alt: Två järnvägar disponeras 

Förband Når området 
mobdag 
VI. förd 7-8 
Högkvarteret + V. förd 9-12 
III. förd 10-13 



VI. förd förplägnadskolonner 12-14 
V., III. förd förplägnadskolonner 13-16 

Beräkningarna utgående från att vi disponerade 
två järnvägar, gav vid handen att vi dag 7 kunde 
ha sju-åtta bataljonervidKalixälv, dvs att fienden 
då var dubbelt så stark. Från och med den tolfte 
dagen kunde emellertid svenska styrkor vara 
överlägsna i området, bland annat på grund av att 
ryssarna måste ta fram proviantkolonner. Dessa 
beräkningar gällde för de Champs rekognoscering. 
Det fanns emellertid andra planer för hur 
förbanden skulle användas. Ett exempel på detta 
är generalstabsofficeren, sedermera generalen 
Erik afEdholms studie 1912 av krig i Norrbotten 
sommartid. Enligt denna studie skulle Il. och III. 
fördelningen sättas in i Norrbotten. Dessa skulle 
anlända före VI. fördelningen som inledningsvis 
skulle skydda förbindelserna längs stambanan 
för att eventuellt ansluta norrut i ett senare skede. 

Förutom att järnvägen skulle kunna underlätta 
vissa förbands mobilisering, var det främst som 
uppmarsch-och etapplinje som den "marknadsfördes" 
från militärt håll. Det fanns i planläggningen 
inledningsvis tre alternativ för hur järnvägarna 
sku11e kunna användas för att stödja försvaret 
av övre Norrland. 

Alternativ 1 

"Turnustransport" vilket innebar att uppmarsch i 
huvudsak skulle genomföras på Inlandsbanan med 
både norrgående och sydgående tåg på samma bana. 
Endast del av VI. fördelningen skulle använda 
stam banan. 

Alternativ 2 
"Echelongtransport" på Inlandsbanan, vilket innebar 
att endast lastade tåg skulle gå norrut längs Inlandsbanan, 
medan tomtågen skulle transporteras söderut 
längs stambanan. Delar av VI. fördelningen skulle 
använda stambanan enligt ovan. 

Alternativ 3 

Turnustransport på båda linjerna, det vill säga både 
norr-och södergående tåg trafikerar båda linjerna, 
varvid två av varandra oberoende transportlinjer 
erhålles. 

Vid alternativjämförelsen ansågs alternativ 1 
säkrast, men då utnyttjades inte stambanan som 
inte sku lie bli samma prioriterade mål för fienden. 
Alternativ 2 innebar att tiderna mellan tågen 
kunde halveras på grund av att inga tågmöten 
behövde ske. Det sistnämnda var tidskrävande 



eftersom man var tvungen att genomföra möten 
vid särskilda mötesplatser. En svaghet var att 
tågen kunde bli inneslutna om broarna norr Bräcke 
och vid Älvsbyn förstördes. Alternativ 3 slutligen 
förordades, varvid man dock borde välja alternativ 
2 om risk för anfall över Bottenhavets is förelåg. 

Militära synpunkter på 
utbyggnaden 

De militära motiven skulle återfinnas under alla 
politiska och ekonomiska konjunkturväxlingar 
och behöll i stort sett sin giltighet ända fram till 
Inlands banans invigning 1937. 

Fram till 1911 fanns ingen plan för byggandet 
av Inlands banan utan beslut togs år från år om de 
byggnationer som skulle genomföras. Till 1911 
års riksdag lämnade Kungl Maj:t, efter initiativ 
från Järnvägsstyrelsen, en proposition innehållande 
plan för järn vägsbyggandet. Riksdagen tog 
~id detta tillfälle inte någon principieJl ställning 
till om Inlandsbanan skulle dras fram till Porjus. 
Dock sade man att tanken på dess fortsättande ti11 
Riksgränsbanan inte fick överges. 

Första världskrigets utbrott medförde att planen 
aktualiserades igen. Chefen för generalstaben 
fick den 23 juli 1915 möjlighet att yttra sig över 
planen som innehöll sex alternativ för Inlandsbanans 
byggande enligt följande: 

I l Inlandsbanan bygges endast söderifrån. 
12 Inlandsbanan bygges såväl söderifrån som 
norrifrån utan fördyrande forcering. 
I 3 Inlandsbanan bygges såväl söderifrån som 
norrifrån med forcerat bedrivande av arbetena. 

I samtliga I-alternativ skulle förutom Inlandsbanan 
inga andra banor byggas än den redan beslutade 
bi banan Sveg-Hede. T 1-3 överensstämde 
med alternativ I 1-3 med tillägget att tvärbanor 
skulle byggas samtidigt med Inlandsbanan. 

Som militärt motiv för en inlandsbana åberopades bland annat sårbarheten hos Stambanan genom 
övre Norrland på grund av dess närhet till kusten och många broar. Här bron över Lögde älv från 
1890-talet, som för övrigt tjänstgjorde in på 1970-talet. Foto Svlvm. 

En jämförelse mellan de olika byggnadsplanerna, 
med hänsyn till den tid det skulle ta att 
åstadkomma en förbindelse antingen med 
användande av Inlands banan ända fram till Gällivare 
eller att avvika vid Stensele eller Avaviken 
och vidare längs någon av tvärbanorna till Hällnäs 
respektive Jörn och vidare längs Inlandsbanan, 
gav följande översikt: 



I 1 Östersund-Stensele-A vaviken-GäJlivare 1926 
I 2 Östersund-Stensele-Avaviken-Gällivare 1922 
I 3 Östersund-Stensele-Avaviken-Gällivare 1921 
T 1 Östersund-Stensele-Hällnäs 1926 
Östersund-Stensele-Avaviken-Jöm 1923 
Östersund-Stensele-A vaviken-Gällivare 1925 
T 2 Östersund-Stensele-Hällnäs 1926 
Östersund-Stensele-A vaviken-Jöm 1922 
Östersund-Stensele-A vaviken-Gällivare 1924 
T 3 Östersund-Stensele-Hällnäs 1926 
Östersund-Stensele-Avaviken-Jöm 1923 
Östersund-Stensele-A vaviken-Gällivare 1923 

Chefen för generalstaben skrev i sitt yttrande att 
man med hänsyn till försvarets intressen borde 
välja alterntiv I 3, då detta alternativ gav 
förbindelse med övre Norrland på kortaste tid. 

Den kostnadsökning som forceringen skulle 
medföra ansågs inte så betydande att den borde få 
inverka på valet av "det med hänsyn till landets 
trygghet bästa alternativet". Vidare skrev chefen 
för generalstaben att man "i en framtid kan komma 
att djupt beklaga att fullbordandet av ett bland 
våra viktigaste försvarsmedel blivit fördröjt". 
Om tvärbanor ändå skulle byggas förordade han 
alternativet T 2. Skälet till att T 3, som ju tidigast 
gav en förbindelse längs Inlandsbanan med 
Gällivare, inte förordades var att man i T 2 kunde 
räkna med en förbindelse över Jörn 1922. 
Generalstabschefens åsikt var att det beträffande 
T-altemativen var bättre att gå med på det som 
tidigast gav åtminstone någon fördel. 

Det synes ha varit det pågående världskriget 
som fick generalstabschefen att förorda dessa 
alternativ. Vid en annan tidpunkt skulle valet ha 
kunnat falla på T 3. Järnvägsstyrelsen förordade 
T 2, vilket också kom att ligga till grund för den 
fortsatta utbyggnaden. 

När det gällde Inlandsbanesystemets delsträckningar 
yttrade sig generalstabschefen i några 
fall. Beträffande Brunflo-Sveg skrev han den 31 

januari 1912, att sträckningen inte fick göras 
beroende av om bibanan Sveg-Hede kom att 
byggas eller ej. Inte heller borde Klövsjö-eller 
Rätansbyarnas intressen få fälla något utslag som 
innebar att banan skulle bli längre än nödvändigt. 
Järnvägsstyrelsen framhöll därvid att oavsett val 
av alternativ skulle banan dras kortaste väg mellan 
Sveg och Brunflo samt att alternativen endast 
skilde 50 meter i längd. Chefen för generalstaben 
påpekade också att valet av Brunflo som anslutningspunkt 
till mellanriksbanan mellan 



Sundsvall och Storlien inte fick påverka 
möjligheterna att trafikera mellanriksbanan även 
när Inlandsbanan maximalt utnyttjades för 
militärtransporter. Järnvägsstyrelsen meddelade 
med anledning av detta att man inte hade för 
avsikt att bygga dubbelspår på linjen utan istället 
anlägga mötesplats om behov i framtiden skulle 
uppstå. 

Vad beträffar tvärbanorna hade chefen för 
generalstaben inga synpunkter utom avseende 
startpunkt vid stam banan för banan över Lycksele. 
Han önskade startpunkten förlagd till Lillmalsjön. 
Statsmakterna tog ingen hänsyn till detta men 
noterade generalstabschefens synpunkt att 
startpunkten borde ligga norr om Vindelälven. 

Generalstaben i debatten 

Generalstabschefens önskemål om en skyddad 
inre järn vägsförbindelse till övre Norrland ledde 
så småningom till att byggandet av Inlands banan 
påbörjades, men hur påverkade militära inlägg i 
debatten banans tillkomst i övrigt? 

Egentligen vardetförutom väckandet av själva 
grundiden vid två tillfällen, som dessa inlägg påverkade 
banans tillkomst i större omfattning. Det 
ena var inför riksdagens beslut 1911 att lägga ned 
planerna på en utbyggnad av södra delen mellan 
bohusländska kusten och Malung, och det andra 
när statsmakterna under 1920-talet ville avbryta 
arbetena på den norra delen av banan. 

Det synes som om det var militärens bristande 
intresse, som vägde tyngst när riksdagen 1911 
beslutade att lägga ned sträckan mellan hamn plats 
vid bohusländska kusten och Malung. Detta 
påstående grundar sig på att andra delar av banan, 
som beräknats ge låg avkastning i likhet med 
denna södra del, ändå kom att byggas. Skillnaden 
var, att de delar som förordats av generalstaben 
bedömts som nödvändiga för att kunna försvara 
övre Norrland. 

1923 föreslog Järnvägsstyrelsen att arbetena 
med Inlandsbanan skulle avbrytas på den norra 
delen under våren 1923, då tillgängliga medel 
förbrukats, och på den södra delen i slutet av 
samma år, då järnvägen färdigställts till Storuman. 
Vidare föreslogs att arbetet med tvärbanan Hällnäs-
Stensele skulle avbrytas när banan i slutet av 
1924 färdigställts till Lycksele. I statsrådsprotokoll 
framförde chefen för civildepartementet, 
att trots att det från flera håll framförts skäl för 
fortsättande av arbetena, måste han ändå förorda 
att arbetena skulle avbrytas som Järn vägsstyrelsen 



föreslagit. Departementschefens motiv var att 
statsfinansiella och järnvägsekonomiska skäl 
måste sättas i första rummet vid frågans prövning. 
Riksdags utskottet uttalade vid frågans behandling 
stor tvekan om huruvida man skulle lägga ned 
ytterligare kapital på en bansträcka med så inskränkta 
förräntningsmöjligheter som Inlandsbanan. 
Dockmåste hänsyn tas till förväntningarna 
från de berörda landsdelarna och inte minst betydelsen 
för landets försvar. Utskottet hänvisade 
till de betänkligheter som i en 13 sidor lång skrivelse 
framförts av generalstaben med anledning 
av förslaget. Enligt utskottets mening borde därför 
inget avbrott i byggnationen göras. 

I denna skrivelse sammanfattade generalstabschefen 
den tidigare behandlingen i ämnet och 
uttalade sina åsikter med anledning av den förelagda 
propositionen den 8 januari 1923. Innehållet 
i skrivelsen återges här i sammandrag. 

Efterflera enskilda initiativ för att med järnväg förbinda 
övre Norrland med Västerhavet föreslog Kungl Maj:ts 
befallningshavande i Jämtlands län 1902 att järnväg 
skulle anläggas från Sveg till Ströms Vattudal. Denna 
del skulle "utgöra första länken i den för Norrlands 
försvar så utomordentligt viktiga så kallade inre 
järnvägen genom Norrland". På framställan av chefen 
för generalstaben beslöt Kungl Maj:t den 26 juni och 
den 8 juli 1903, att två jämvägstjänstemän och två 
generalstabsofficerare skulle genomföra förberedande 
undersökning av den ur militär och teknisk synpunkt 
fördelaktigaste sträckningen för en järnväg mellan 
Ströms Vattudal och lämplig punkt på banan 
Boden-Gällivare. Redan från första början har de 
militära synpunkterna vid sidan av de tekniska och 
ekonomiska haft utslagsgivande påverkan. När 
Järnvägsstyrelsen 1904 föreslog att undersökningar 
skulle inledas på sträckan Bohuslän-Sveg förklarade 
chefen för generalstaben att den inre järnvägen mellan 
Sveg och övre Norrland hade en betydelse som 
näppeligen kunde överskattas och att den södra delen 
upp till Sveg inte tillnärmelsevis hade sådan betydelse. 
Vidare framhöll generalstabschefen den ökade 

Två bilder från Vajmats grusgrop söder om Jokkmokk i samband med banbyggnaden 1935. Foto 
Svlvm. 

betydelse som Norrbotten fått under de senaste 
årtiondena, en betydelse som krävde åtgärder för 
Norrlands försvar. Den viktigaste av dessa åtgärder 
var byggandet av "en för anfall från kusten fullt 
tryggad förstklassig järnväg" och att en sådan järnväg 
kom till stånd så fort som möjligt. Kungl Maj:t anslöt 
sig till Järn vägsstyrelsens förslag medan stats utskottet 



framhöll banans betydelse för vårt försvar och föreslog 
att medel skulle beviljas även för delen norr om Sveg. 
Detta blev också riksdagens beslut. Ett förslag från 
Järnvägsstyrelsen 1915 om tillfälligt avbrytande av 
banbygget erhöl Iinget bifall vare sig från föredragande 
departementschef eller stats utskottet. I remiss hade då 
chefen för generalstaben framhållit att banan inte 
erhåller något militärt värde förrän en anslutning till 
bananBoden-Gällivarestodklar. Detta var ett argument 
som både departementschefen och utskottet framförde. 
Dåden definitiva planen för Inlandsbanans sträckning 
fastställdes vid 1917 års riksdag förordade Järnvägsstyrelsen 
linjen över A vaviken-Jäknaujaure medan 
chefen för generalstaben förordade den kortare linjen 
över Kasker. Riksdagen beslutade att banan skulle 
dras över Kasker. I samband med anslagsäskande för 
budgetåret 1923-1924 hänvisade generalstabschefen 
till en skrivelse som Järnvägsstyrelsen bifogade propositionen 
till 1917 års riksdag. I skrivelsen påpekade 
styrelsen att om materialpriser eller det stats finansiella 
läget förändrades så bör inte detta påverka Inlandsbanans 
fullbordade om det överhuvudtaget var möjligt 
att undvika. Generalstabschefen hävdade att styrelsen 
i anslagsäskande för budgetåret 1923-1924 helt 
övergivit denna inställning. Ett av skälen till styrelsens 
ståndpunkt var att banan i alltför stor grad påverkade 
statens järnvägars driftsresultat i negativ riktning. Mot 
detta anförde chefen för generalstaben att banans 
ekonomiska bärkraft inte kunde mätas förrän den var 
fullbordad. Generalstabschefen påpekade att styrelsens 
prioritering av tvärbanan forn-Arvidsjaur före en 
sträckning söderut från Porjus visade att avbrottstiden 
beträffande inlandsbanebygget kunde komma att bli 
långvarig. Han pekade på att de erfarenheter som 
erhölls efter första världskriget visade att järnvägarna 
var oumbärliga i krig. Återigen visade generalstabschefen 
på stambanans sårbarhet med alla konstbyggnader 
över älvarna som i många fall ligger kustnära 
och därmed var lätta mål för flygbekämpning. Även 
om man under krig inte räknade med något längre 
avbrott i tågtrafiken så visade erfarenheten från första 
världskriget att även de civila transportbehoven ökade 
vilket medförde att järnvägen norrut utnyttjades 
maximalt. Detta skulle innebära stora avbräck även 
vid kortare avbrott. Eftersom norra stambanan utnyttjades 
maximalt för underhåll av de i Norrbotten 
grupperade förbanden och de civila behoven, skulle 
det inte vara möjligt att tillföra och underhålla ytterligare 
trupper vid en operation vid vår östra landgräns. Detta 
var av allra största betydelse framför allt med tanke på 
vår från början underlägsna numerär i Norrbotten. 

Resultatet blev att riksdagen beslutade i enlighet 
med utskottet och anvisade medel för fortsatt 
byggande. 

Även till 1927 års riksdag föreslogs att byggnadsarbetena 



skulle avbrytas sedan banan nått de 
platser sbm beslutades av 1923 och 1926 års 
riksdagar. Departementschefen anförde att banan 
mellan Jokkmokk och Arjeplog skulle gå genom 
glest befolkade ödemarker, varför motivet för 
denna sträckning ansågs vara uteslutande militärt. 
Trots dessa skäl måste hänsyn tas till anläggningskostnadernas 
storlek och förväntade driftsförluster. 
Utskottet fann ingen anledning att gå 
emot den framlagda planen, vilket innebar att 
arbetena skulle avbrytas vid Sorsele i söder och 
när bandelen Porjus-Jokkmokk färdigställts i 
norr. Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen 
och anslöt sig till utskottets yttrande 
avseende arbetets avbrytande. 

Redan 1928 återkom frågan i riksdagen om 
banan skulle fullbordas. Banans sträckning norr 
om Sorsele återkom därvid på nytt. Den av 
riksdagen beslutade Kasker-sträckningen ansågs 
inte ekonomiskt lönsam, men var det enda 
alternativet som enligt generalstabschefen kunde 
accepteras ur militär synpunkt. Av det skälet 
projekterades en ny linje över Moskosel, som 
både ansågs vara ekonomiskt fördelaktig och 
kunde godtas. Departementschefen framförde 
också att eftersom banan i huvudsak kommit till 
av andra skäl än rent ekonomiska, så skulle den 
förmodligen aldrig bli ekonomiskt lönsam. Detta 
gjorde det lockande att uppskjuta arbetena, men 
betydelsen ur försvarets synpunkt och lågkonjunkturen 
med billig arbetskraft talade för att 
arbetena skulle fortsätta. Ett annat viktigt motiv 
var de höga arbetslöshetssiffrorna. Ett avbrytande 
av banbygget skulle innebära ännu flera arbetslösa 
vilket regeringen försökte undvika. I många fall 
tvingades nödarbeten fram för att de arbetslösa 
skulle kunna överleva. Dessa arbeten kostade 
staten pengar. Kostnaderna för att hålla banarbetarna 
igång var inte högre än kostnaderna för 
nödarbeten. Riksdagen beslutade att arbetena 
skulle fortsätta norrut från Sorsele. 

Planlagd användning 

Teknisk kapacitet 

Banans tekniska standard var inte genomgående 
likvärdig, utan relativt stora variationer förelåg 

mellan bandelarna, vilket framgår av följande 
uppställning. 

Rälsvikt, kg Kristinehamn-Mora 41 

Mora-Sveg 34 



S veg-B runflo 34 och 27,5 

Östersund-Gällivare 34, 27,5 och 

ställvis 41 

Tillåtet axeltryck 12,5 (senare 

15-20) ton 

Största stigning 17 promille 

Minsta kurvradie 400m 

Minsta längd på mötesspår 350m 

Största hastighet för loktåg 60 km/h 

Chefen för generalstaben ställde som svar på en 
skrivelse från Järnvägsstyrelsen den 7 april 1905 
följande krav på banan: 

1) 16 tåg/dygn i vardera riktningen, 

2) medelhastighet 25-30 km/h, uppehåll vid 
stationerna oräknade, 

3) högsta tågvikt 450 ton, loken oräknade, 

4) högsta tåglängd 350 m inklusive lok, samt 

5) under längre tid uthärda trafik av ovannämnda 
slag. 

I remissyttrande över en proposition 1907 krävde 
generalstabschefen att banans kapacitet skulle 
medge trafik med 24 tåg i vardera riktningen per 
dygn. 

De tekniska bestämmelserna för banans 
byggande var mycket detaljerade, varför Järnvägsstyrelsen 
föreslog att bestämmelserna skulle 
förenklas. Det rörde sig endast om små detaljer 
som chefen för generalstaben inte hade något att 
erinra emot. Däremot skrev generalstabschefen i 
sitt yttrande den 16 januari 1911 "att järnvägen 
måste anses tillfredsställande ur synpunkten av 
förbindelselinje och att den ur masstransporternas 
synpunkt medger en inte tillfredsställande men 
dock aktningsvärd transportförmåga". Detta kan 
tolkas som en försiktig vink från chefen för 
generalstaben att banans transportkapacitet borde 
ökas. Det skulle visa sig att generalstabens krav 
inte kunde uppfyllas i alla delar. 

Sedan banan väl färdigställts kom det att dröja 
närmare tio år innan militära synpunkter på nytt 



framfördes. 

I en PM till försvarsdepartmentet anförde 
försvarsstabens kommunikationsavdelning 1944 
att Inlandsbanans tekniska kapacitet teoretiskt 
sett var hälften så stor som stambanans. Banans 
tillstånd var dock sådant att inte ens denna 
kapacitet kunde utnyttjas annat än under kortare 

perioder, varför det ur militär synpunkt var av 
utomordentlig vikt att banans transportkapacitet 
ökades. Det var framför allt de svaga banöverbyggnaderna, 
med i vissa fall endast 12,5 tons 
axeltryck, som var problemet. De lok, som med 
hänsyn till det begränsade axeltrycket var möjliga 
att använda, hade inte tillräcklig dragkraft för 
militärtåg av normal storlek, varför lokkoppling 
-det vill säga två lok per tåg -måste tillgripas. 
Tillgången på för detta förfarande lämpliga lok 
var begränsad, vilket medförde att tågfrekvensen, 
det vill säga det antal tåg som per dygn kunde 
framföras i vardera riktningen, avsevärt sänktes. 
En förstärkning av banan så att även större, 
kraftigare lok skulle kunna användas -axeltryck 
upp till cirka 17,5 ton -skulle innebära att banans 
teoretiska kapacitet kunde användas till fullo. En 
sådan förstärkning skulle dock bli alltför dyrbar 
och tarelativtlång tid. Järn vägsstyrelsen föreslog 
i stället att tio för banan lämpade lok skulle 
införskaffas, vilket också skedde med tiden. Ett 
till 12,5 ton begränsat axeltryck medförde bland 
annat att av SJ standardloktyper kunde främst de 
åttakopplade godstågsloken litt E och E2 med 9 
tons teoretisk dragkraft och en största hastighet 
av 60 respektive 65 km/h samt de sexkopplade 
persontågsloken litt L med 5,74 tons dragkraft 
och en största hastighet av 80 km/h användas på 
Inlandsbanan, under det att de på stambanan 
använda godstågsloken typ G och persontågsloken 
litt B, vilka hade en teoretisk dragkraft av 
9 respektive 16 ton, var för tunga för banan. De 
för Inlandsbanan nytillverkade loken erhöll litt 
El0 och levererades först 1947. De hade en 
teoretisk dragkaft av 12,1 ton. 

Inte förrän i slutet av 1950-talet genomfördes 
förstärkningsarbeten för att höja det tillåtna axeltrycket 
till 18 ton. Dessa arbeten var genomförda 
i mitten av 1962 vilket bland annat innebar att 
banan kunde trafikeras med moderna diesellok. 

Koncentreringstransporter 

I 1939 års plan framgår att endast sträckan Östersund-
Gällivare avsågs användas för koncentreringstransporter 
och då med två tåg/dygn från 
och med fjärde mobiliseringsdagen. 



Planläggningen återfanns i 1940 års plan såsom 
en grundplan för alla koncentreringsalternativ 
men med tillägget att sträckan i vissa fall kunde 
trafikeras med 8-tågsfrekvens. Detta gällde koncentreringsalternativ 
2 a, det vill säga koncentreringstrafik 
längs både stambanan och inlandsbanan 
vid krigsfall norr. Därutöver återfanns 

EJO-loket med sitt låga axeltryck togs fram särskilt för Inlandsbanesystemet. Leveransfoto av El0 
1739 år 1946. Foto Nohab/Svlvm. 

sträckan Kristinehamn-Brunflo, men endast med 
två tåg/dygn. 

Banans låga tekniska kapacitet ledde till att 
man i planläggningen inte räknade med att 
använda den för koncentreringstransporter i större 
utsträckning. Ett av de två tyngsta argumenten 
från militärt håll för banans byggande -att den 
var nödvändig för att snabbt kunna koncentrera 
förband till övre Norrland -kunde alltså i praktiken 
inte utnyttjas. Det var den tekniska 
kapaciteten som var gränssättande. 

U nderhållstransporter 

Möjligheterna att underhålla de förband som 
koncentrerats till övre Norrland var starkt beroende 
av både stambanan och Inlandsbanan. 
Detta framgår av flera utredningar. Bland annat 
genomfördes en utredning 1922 och en motsvarande 
1927. Av dessa framgick att behovet av 
underhållstransporter ökade i snabb takt. 1922 
krävdes 200 järnvägsvagnar per dag och 1927 
hade behovet ökat till 313 vagnar. Det var framför 
allt driv-och smörjmedel samt bränsle som krävde 
ökat transportutrymme. Försvarets motorisering 
krävde alltså allt större järnvägstransportutrymme, 
vilket i sin turledde till att alltfler intressenter 
förordade övergång till landsvägstransporter. 

len annan utredning, som gjordes 1934, pekade 
man å andra sidan påde problem som en övergång 
till landsvägstransporter skulle medföra. I denna 
undersökning framgår att det skulle åtgå 5 400 
lastbilar enbart för att underhålla Bodens fästning 
och den civila befolkningen om järnvägsförbindelserna 
avbrutits i höjd med Gävle-Mora. Om 
järnvägstrafiken kunde fortgå intill SundsvallÖstersund 
erfordrades 2 700 lastbilar för samma 
uppgift. Det antal lastbilar som fanns inom landet 
och som skulle kunna användas för den här typen 
av transporter beräknades till totalt omkring 8 300. 
Utöver Bodens fästning och civilbefolkningen 
skulle alltså ett visst antal rörliga trupper kunna 
underhållas. Maximistyrkan begränsades till 



75 000 man, i det fall alternativet SundsvallÖstersund 
gällde, på grund av att vägnätet i övre 
Norrland inte kunde bära mer trafik under dessa 
förhållanden. Om järnvägarna avbrutits i linjen 
Gävle-Mora kunde endast 30 000 man underhållas 
i övre Norrland på grund av att avstånden 
tog den tillgängliga lastbilsparken i anspråk. Detta 
kombinerat med det hot som upplevdes mot 
stambanan gjorde alltså att Inlandsbanan ännu 
framstod som betydelsefull även vid en utökning 
av landsvägstransporterna. 

Kring gångsväg 

Eftersom stam banan med sin kustnära sträckning 
och sina många konstbyggnader var sårbar, 
skedde en planering där Inlandsbanan via tvärbanorna 
skulle användas som kringgångs väg runt 
avbrotten. Så länge båda banorna förutsattes vara 
oelektrifierade och därmed trafikerades av ånglok 
fanns inga andra komplikationer i en sådan 

planläggning än det faktum att tidtabellerna inte 
kunde hållas, och att lokbyte i många fall måste 
tillgripas på grund av det låga tillåtna axeltrycket 
på vissa delar av Inlandsbanan. 

Elektrifieringen av stambanan ledde däremot 
till problem genom att tågen inte i något fall 
direktkunde omdirigeras eftersom elloken måste 
bytas mot ånglok och tågsätten halveras med 
hänsyn till ånglokens dragkraft. Eftersom Inlandsbanan 
på grund av sitt begränsade högsta axeltryck 
endast kunde trafikeras med jämförelsevis svaga 
ånglok, måste dessutom tågen vid övergång till 
denna bana från stambanan delas ytterligare en 
gång. Detta krävde inte bara en avsevärd organisation 
utan också utrymme vid de stationer där 
kringgång skulle påbörjas. I planläggningen utgick 
därför banan som kringgångs väg redan innan 
andra världskriget bröt ut. 

Stam banans elektrifiering torde därför ha varit 
en av huvudorsakerna -eller i vart fall påtagligt 
bidragande -till Inlandsbanans nedgång som 
transportled. Delvis kan detta utläsas av följande 
tabell över banutnyttjandet åren 1937-1945. 

Banutnyttjande (trafiktågkilometer i tusental) 

1937 1938 1939 1940 
Kristinehamn-Mora 4 
Mora-Brunflo 2 11 
Östersund C-Hoting 2 4 
Hoti ng-S toruman 1 2 
Storuman-Arvidsjaur 3 



Arvidsjaur-Jokkmokk 3 
Jokkmokk-Gällivare 2 

Forsmo-Hoting 1 
Häll näs-Storuman 2 
Forsmo-Jörn 9 5 74 497 

Av tabellen framgår att Inlandsbanans delar inte 
i någon nämnvärd omfattning utnyttjats för trafik 
med militärtåg under beredskapsåren. Som jämförelse 
har stambanans del Forsmo-Jöm och 
tvärbanorna Forsmo-Hoting samt Hällnäs-Storuman 
redovisats. Anmärkningsvärt kan synas 
delen Mora-Brunflo med relativt hög frekvens 
militärtåg. Det faktiska förhållandet är dock att 
dessa från Orsa i huvudsak gått rakt österut till 
stam banan och sedan vidare på denna och mellanriksbanan 
till Brunflo, vilket gick både fortare 
och erbjöd högre kapacitet per tåg. 

Tvärbanan Hällnäs-Storuman har en relativt 
hög nyttjandegrad, vilket beror på beredskapsårens 
inriktning mot väster där Storuman kom att 
spela rollen som något av en centralplats. 

Inlandsbanans betydelse som kringgångsväg 
minskade med stambanans elektrifiering. I samband 
med att linjerna Ånge-Bräcke-Östersund 
och Bräcke-Långsele öppnades för elektrisk drift 
den 28 april 1939 anvisade riksdagen medel för 
elektrifiering av sträckan Långsele-Boden. Dessa 
arbeten påbörjades under försommaren 1939 och 
var klara den 1 mars 1942 då genomgående eldrift 
förelåg mellan Stockholm och Riksgränsen. 
Elektrifieringens betydelse kan ses i tabellen på 
sträckan Forsmo-Jörn. Elektrifieringen innebar 
inte bara högre hastigheter utan också möjlighet 
att framföra längre och tyngre tåg, vilket medförde 
att lönsamheten ökade. 

Militär transportled 

Den förändrade hotbilden 

Den tidigare beskrivna hotbilden mot stam banan 
skulle komma att förändras mycket snabbt. Framförallt 
var det bomb-och attackflygets utveckling 
som utgjorde den största förändringen. 

1941 1942 1943 1944 1945 
1 2 3 5 13 
11 23 14 23 12 
5 10 7 5 3 
1 

2 1 l 



7 22 12 10 4 
253 88 79 92 35 

Redan 1937, då Inlandsbanan invigdes, hade 
en undersökning gjorts för att utröna möjligheterna 
för en angripare att förstöra våra järnvägar 
genom flygbekämpning. Undersökningen gav 
vid handen att om bekämpningen riktades mot 
själva linjerna skulle man kunna åstadkomma 
ungefär femtio avbrott per dygn. Detta skulle 
kunna isolera övre Norrland från landet i övrigt 
och genomföras på relativt kort tid. Att siffran är 
utomordentligt hög, kanske till och med orealistisk 
med hänsyn till flygstridskrafternas dåtida kapacitet, 
är uppenbart men den visar ändå något av 
den dramatiska hotbildsutveckling som flyget 
svarade för. 

Den ökade sårbarheten hos den "skyddade" 
inre järnvägen var en av de faktorer som innebar 

att planläggningen alltmer inriktades mot landsvägstransporter. 
Detta var ett faktum redan innan 
Inlandsbanan invigdes. Majoren N G K Bildt 
skrev i Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse 
1933, att på grund av flyghotet kunde man i ett 
framtida krig bli tvingad att använda långsammare 
men säkrare landsvägstransporter. 

En annan förändring i hotbilden kan tillskrivas 
andra världskrigets utveckling. Det hot som var 
dimensionerande när Inlands banan projekterades 
och byggdes var hotet från öster. Att en fara mot 
vårt territorium skulle hota även från väster betraktades 
av många länge som en utopi. Det 
faktum att Tyskland invaderade Norge medförde 
att den "inre" järnvägen plötsligt låg närmast den 
riktning varifrån hotet kom. Det var nu inte fråga 
om att använda banan som en koncentreringsoch 
etapplinje till Norrbotten, utan i första hand 
att transportera och underhålla de trupper som 
hade att bevaka gränsen mot Norge. 

Detta var skälet till att Storumans och Stensele 
bangårdar utbyggdes i den omfattning som 
skedde. Orterna i sig hade inte behov av så stora 
spår-, last-och frikajområden som kom att anläggas, 
utan det var helt militära krav som styrde 
dessa utbyggnader. Anledningen till att även 
Stensele byggdes ut-Stensele varju bara en hållplats 
-var att det skulle dra avsevärda kostnader 
att expandera bangården i Storuman utöver det 
sjätte spår som beslutades 1942. Det korta avståndet 
mellan orterna gjorde det möjligt att fördela 
transporterna dem emellan. 



Transiteringstrafik 

I ett brev till överbefälhavaren 1940 beskriver 
chefen för 2. armekåren, general Oscar Nygren, 
de transportproblem som drabbade armekåren 
under den tid den var samlad i övre Norrland. 
Orsakerna till transportsvårigheterna var flera, 
men främst hade transitotrafiken till Finland inverkat 
negativt. 

Om armekåren tvingats genomföra strid vid 
gränsen och materiel-och andra transporter därvid 
mångdubblats, torde stam banan genom övre Norrland 
inte kunna bära den erforderliga trafiken. 
Vidare skulle om läget i Finland hade utvecklats 
sig så att en större ström av flyktingar, civila och 

Inlandsbanans bro över Stora Luleälv. Foto från söder. Kombinerad järnvägs-och landsvägstrafik. 
Foto L Wästfelt, Jokkmokk, i Svlvm. 

lnlandsbanns ringa militära 
betydelse under andra världskriget 
framgår också av att det 
varit svårt att uppbringa foton 
från den tidens militärtrafik 
på den. Har läsarna några är 
vi tacksamma för kontakt. Här 
i alla fall en bild av Storumans 
lokstation från 1943. Bernt 
Forsbergs samling. 

Grustransport vid Inlandsbanans 
byggnad i mitten av 1930talet. 
Foto Svlvm. 

militära, kunde ha väntats över gränsen samtidigt 
som behov inträtt av förstärkning av trupperna i 
Norrland,kravetpåjämvägstransporterinteheller 
ha kunnat uppfyllas utan användning av Inlandsbanan. 

Ny gren avslutade brevet med att konstatera att 
utan Inlandsbanan skulle möjligheterna att försvara 
Norrbotten med tillräckliga truppstyrkor 
vara obefintliga, varför det fordrades att personal 
och materiel redan i fredstid fanns tillgänglig för 
i krigstid väntade trafikbehov. Det var förutom 
banans tekniska kapacitet framförallt bristen på 
lämpliga lok, som klarade att dra ett militärtåg, 
men även bristen påjärn vägspersonal, som bidrog 
till att trafiken inte skulle kunna uppnå den 
kapacitet som erfordrades. Bland annat skulle en 
omläggning av omoderna signal-och växelanordningar 
kunna innebära personalbesparing, 
vilket med hänsyn till den för krigsförhållanden 
fåtaliga järnvägspersonalen skulle vara synnerligen 



önskvärd. Teknikutvecklingen medgav att 
växlar och signaler kunde fjärrmanövreras på ett 
sätt som inte var möjligt när banans huvuddel 
byggdes. De senast byggda delarna fick dessutom 
av ekonomiska skäl inte den tekniska status som 
varit möjlig. 

I protokoll från ett sammanträde den 14 juni 
1937 mellan representanter för norska och svenska 
generalstaberna och järnvägsstyrelsema framgår 
att de tekniska möjligheterna för en daglig transport 
av 1 000tonförnödenheterfrånSydnorgetill 
Nordnorge diskuterats. Vid sammanträdet enades 
man om ett gemensamt uttalande, att något avtal 
om transporternas utförande inte borde eller kunde 
träffas. Dock fanns tekniska möjligheter i några 
fall att utföra transporterna. 

Fall 1. Sverige är inte avspärrat och förutsätts inte vara 
i krig. Lok och lokpersonal tillhandahålls av Sverige. 
Av vagnarna tillhandahålles 200 av Sverige för lastning 
i Norge. Återstående behov, cirka 400, tillhandahålles 
av Norge. 

/nlandsbanans invigningståg ankommer till Kåbdalis den 7 augusti 1932. Foto Svlvm, 

Fall 2. Sverige är indraget i krig och förutsätts i samband 
därmed vara mer eller mindre avspärat, men 
flygangrepp mot järnvägarna i Norrland genomförs 
inte. Transporterna utföres då med norsk personal och 
materiel, varvid loken får ha högst 12,5 tons axeltryck. 

Begränsningen i axeltryck pekar på att transporterna 
avsågs genomföras längs Inlandsbanan. 

Det skulle dock inte bli på det sätt man tänkt 
sig. Transporter från söder till Nordnorge skulle 
i och för sig komma att genomföras, men inte av 
norska förnödenheter utan av tyska, den så kallade 
hästskotrafiken från Storlien via Inlandsbanan 
till Riksgränsen och omvänt. En! igt en överenskommelse 
i juli 1940 mellan svenska och 
tyska myndigheter bestämdes att Tyskland skulle 
få transporteracirka5 000 man inklusive materiel 
från Oslo och Trondheim till Riksgränsen. Därutöver 
transporterades cirka 500 permittenter per 
vecka från Riksgränsen via Inlandsbanan till 
Östersund och därifrån vidare till Trelleborg. 

Sedan den första transportomgången på cirka 
5 000 man slutförts, ställdes nya krav på hästskotrafiken. 
Svenska myndigheter meddelade att 
man inte skulle motsätta sig ytterligare transporter 
varför man fortsatte, om än i mindre 
omfattning. Däremot innebar de nya framställningarna 
om transitering mellan Trelleborg och 



Riksgränsen en ökning av den trafiken. Under 
1940, då trafiken var som störst, transporterades 
cirka 22 000 soldater från Trelleborg via Inlandsbanan 
till Riksgränsen och ungefär lika många i 
motsatt riktning, samt cirka 10 000 man inklusive 
materiel inom ramen för hästskotrafiken varav 
cirka 1000 man från Riksgränsen till Storlien. 

Att transitotrafiken i hög grad påverkat våra 
möjligheter att använda järnvägarna framgår av 
den statistik som finns redovisad av SJ. Där 
framgår bland annat att under perioden från juli 
1940 till den 9 september 1944 trafikerades svenskajärnvägar 
av inte mindre än 120 574 vagnar 
ingående med "Wehrmachtgut". Av dessa trafikerades 
sträckan Norge-Finland och TysklandFinland 
av 54 376 vagnar. En mindre del av dessa 
transporter genomfördes längs Inlandsbanan. 

Betydelse som transportled 

Det har varit svårt att få fram underlag för hur 
Inlandsbanan har använts för militära ändamål. 
En stor del av detta material har funnits vid SJ 

arkiv men av olika skäl utgallrats, varför underlaget 
är knapphändigt. 

Banans huvudsakliga funktion som koncentreringslinje 
för de förband som koncentrerades till 
övre Norrland och som etapplinje för dessa förband 
via Bodens fästning kom aldrig till fullt 
utnyttjande. Detta berodde främst på den under 
andra världskriget förändrade hotbilden, där hotet 
kom i varierande grad både från väster och öster. 
Det är dock tveksamt om banan skulle ha fått 
särskilt stor militär betydelse ens om hotet verkligen 
kommit endast från öster och koncentrering 
genomförts i full omfattning till övre Norrland, 
vilket får tillskrivas banans låga transportkapacitet 
till följd av dess låga tekniska standard. 

Istället kom banan att få sin huvudsakliga militära 
betydelse i samband med att svenska förband 
grupperades för försvar längs svensk-norska 
gränsen. Att banan, förutom koncentrering och 
underhåll av de förband som grupperades längs 
gränsen, också fungerade som permittentlinje 
kom inte minst att uppskattas av de inkallade, 
som annars skulle ha haft tämligen besvärliga 
kommunikationer. 

Det mest anmärkningsvärda när det gäller 
militärt utnyttjande av Inlandsbanan torde vara 
det faktum att banan hade stor betydelse för tyska 
stridskrafter. För tyskarna fanns två möjligheter 



att omgruppera förband mellan syd-och nordnorge, 
dels sjövägen med allt vad det innebar av 
hot från allierade sjöstridskrafter och dels via 
Sverige, främst då med de svenska järnvägarna. 
Att denna senare möjlighet var utomordentligt 
betydelsefull för tyskarna framgår av de hot om 
tvångsåtgärder som riktades mot Sverige i samband 
med att de förhandlingar som genomfördes, 
då Sverige sökte motsätta sig de tyska önskemålen. 

Den bana som tillkommit främst av skälet att 
den var en förutsättning för försvaret av de norra 
delarna av vårt land, skulle under andra världskriget 
således komma att bidra till att understödja 
den tyska ockupationen av vårt grannland i väster. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar under 

1892? 

Malmbanan 

För att kunna slutföra arbetena på banan 
Luleå-Gällivare och återuppta malmtrafiken 
överförde SJ tillMalmbanan tio ångloklittG, sex 
personvagnar, två ångfinkor och 45 öppna 
godsvagnar.Av de 300 malm vagnar som tillhörde 
North Central Wagon Co köpte SJ 50 stycken och 
hade därefter 125. De resterande 250 vagnarna 
fortsatte man att hyra. De sex sadeltankloken 
togs in i SJ lokpark som nr 442-447 litt Å. Hela 
sträckan Luleå-Gällivare kördes fram till den 15 
maj ett tågpar i veckan, därefter fram till 1 oktober 
sex tågpar och därefter sju tågpar i veckan. Dessutom 
kördes ett tågpar om dagen Luleå-Boden. 
Det var en hård tjänst för G-loken som var 25 år 
gamla, hade öppen förarhytt och bara halva 
dragkraften jämfört med de stora lok som sänts 
tillbaka till England. I malmtågen var man ofta 
tvungen att ha två lok i framänden och ett som 
påskjutning. 

Frågan var dock om inte bromsarpersonalen 
hade det svårast. Det var planerat att malmtågen 
skulle använda den nymodiga trycklufts bromsen 
av Westinghouses fabrikat och alla gamla malmvagnar 
var utrustade med sådan, liksom de återsända 
loken. Det gamla G-loken hade däremot 
inga apparater för trycklufts broms, och SJ ledning 
tvivlade på att en så komplicerad apparat skulle 
kunna fungera i Lapp lands klimat. Längre söderut 
hade SJ för länge sedan infört slutna broms hytter, 
men eftersom skruvbromsen på malmvagnarna 
bara var tänkt som en nödfallsutväg fanns det 



bara öppna, oskyddade sitsar för bromspersonalen, 
som fick skydda sig så gott det gick med 
tjocka vargskinnspälsar. 

Som ersättningför det engelska 
bolagets stora åttakopplade 
malmtågslok överförde SJ tio 
gamla sexkopplade lok litt G 
med treaxliga tendrar, men 
utan genomgående broms.Foto 
Gällivare 1895, Sveriges Järnvägsmuseum. 

Bron över Vinde/älven under montering. Foto Jakob Sundström. 

Norra stambanan 

Stambanebygget fortsatte norrut från Vännäs till 
Hällnäs, 48 km, som dock bara öppnades för 
provisorisk trafik. På sträckan fanns stora broar 
vid Vännäs över Ume älv med 60+60+59 m 
spann och vid Vindeln över Vindelälven med 
27+62+62+30 m spann. Samtidigt öppnades 
bibanan Mellansel-Örnsköldsvik, 29 km 

Litt Cc var ett för sin tid imponerande 
snälltågs/ok. Nr 
404 tillhörde den första leveransen 
och är nu musei/ok i 
körbart skick. Foto 1987 Lars 
Olov Karlssson. 

SJ rullande materiel 

Den stora nyheten under året var snälltågsloket 
litt Cc, som togs fram för snälltågen i södra 
Sverige, där tågvikterna ökats genom boggivagnarna. 
Loket var baserat på litt Cb från 1886, 
men hade fått en 20 procent större panna. Däremot 
behöll man cylinder-och hjuldimensioner. Löpboggin 
var liksom hos litt Cb en stjärtboggi med 

Ritning av denförsöksvis sammanbyggda vagnen SJ 1032 litt BCo2, som inte fick några efterföljare 
vid SJ. Privatbanorna gjorde däremot åtskilliga sammanbyggda vagnar på boggi-eller länkaxelunderrede. 

ledpunkten bakom den bakre axeln och gav loket 
utmärkta gångegenskaper även i hög fart. Sammanlagt 
byggdes 79 lok av Cc-typen, vartill kom 
att de fem Cb-loken också fick den nya pannan 
och nytt littera Cc. 

Eftermönsterfråndeföregåendeåretombyggda 
kungliga boggivagnarna provade SJ att bygga 
samman två äldre tvåaxliga vagnar från början av 



1880-talet, nr 675 litt Bla och nr 790 litt Cl, till 
en boggivagn, nr 1036 litt BCo2. Resultatet blev 
inte helt lyckat, korgarna var 10 cm smalare än de 
nya boggivagnarna, och utan lanternin kunde kan 
inte montera takbelysningen pådet vanliga sättet. 
SJ gjorde därefter bara en hopbyggnad, till kronprinsessans 
vagn, och köpte nya vagnar för den 
vanliga trafiken. 

De sista smalspårsvagnarna på Matfors-Vattjoms 
järnväg använda som logement vid breddningen 
1919. Personvagnsunderredena var anpassade 
till spårvidden 4 fot men var försedda 
med axlar för 3 ,5fot, så att lagergafflarna satt på 
långbalkarnas insida som vanligt, men fjädrar 
och boxar innanför balkarna. Godsvagnen har 
fjädrar och boxar mittför balkarna, men lagergafflar 
utanför balkarna. 

Norrland och Bergslagen 

Härnösand-Sollefteå järnväg var under byggnad 
och fick från Nohab tre kraftiga lok av Mogultyp 
med axelanordning lC-3, en godstågsversion av 
de amerikainspirerade lok som Skåne-Halland 
fått året innan. 

Sedan järn bruksdriften vid Matfors och Sörfors 
bruk upphört lades trafiken på sträckan MatforsMarmen 
ned, men resten av smalspårsbanan Matfors-
Vattjom fortsatte att trafikeras för den nybyggda 
Matfors massafabrik med gammal materiel 
från Sundsvall-Torpshammars järnväg. 

Uppsala-Gävle järnväg öppnade sin sidobana 
till Bomhus där Korsnäsbolaget byggt ett stort 
sågverk, återupptog trafiken på Avaströmsspåret 
sedan Strömma Sågverks bolag övertagit den året 
innan nedlagda sågen och byggde ett sidospår 
från Marma station till grusgropen. 

Gävle-Dala järnväg införde fällbommar vid 
fem vägkorsningar inom Gävle stad och byggde 

Malungs station vid invigningen. Svenska, norska 
och]ärnvägsstyrelsensflaggor, alla med unionsmärket 
"sillsalladen". 

Det amerikainspirerade loket 
HdSJ2 Hernösand varengodsversion 
av Skåne-Hallands lok 
från året innan. Ett lok av 
denna typ överlevde som SJ litt 
L2 ända till 1955. Banan 
använde signaturenHSB ända 



tills VoV "standardiserade" 
signaturerna 1906 då den blev 
HdSJ. 

ett 2,4 km bispår från Slättberg till Brossfors såg 
och tjärfabrik, samt ett 0,4 km spår från Fu till en 
kvarn, såg och tjärfabrik. Vid Mora-Noret byggdes 
ett lokstall för fyra maskiner och en mindre 
driftverkstad. För den ökande turisttrafiken mot 
norra Dalarna anskaffades ytterligare fyra boggivagnar 
utöver de tre som förvärvats föregående 
år. 

Mora-Vänerns järnväg byggde sin sidobana 
Brintbodarne-Malung och var därmed fullt färdigbyggd. 
Att det var en bana för skogsbrukets 
behov visas av att alla driftplatser fick lastbryggor 
för träkol. 

Nora-Karlskoga järnväg bytte överbyggnad 
på bron över Svartälven vid Kortfors och tog den 
i bruk medan den ännu provisoriskt vilade på den 
gamla träbrons pelare innan de nya murade landfästena 
var färdiga. 

Nordmark-Klarälvens järnväg köpte två personboggi 
vagnar med sidodörrar från Ljunggrens, 
och lade om bispåret från Taberg till Tabergs 
kanal så att man slapp en bro som ledde tvärs över 
ett gruvschakt. 

Bergslagsbanan bekostade en flyttning av 
Hellefors Bruks smalspårsbana till Norrelgen 
från södra till norra sidan av BJ banvall, så att två 
plankorsningar eliminerades. Vid Göteborg B:s 
station byggdes en slöjdbod -vad det nu kan 
innebära. 

som frånsett något mindre hjuldiameter liknade 
SJ litt A. 

Kumla-Yxhults järnväg, som bara ägde ett lok 
men hade fyra urgamla grusvagnar från KHJ inregistrerade 
som privatvagnar för stenhuggeriet, 
fick alla fyra underkända av Väg och Vattens 
inspektion, men två kunde efter revision få användas 
på egen bana. En fick körförbud då den 
bland annat saknade fjädrar och en måste skrotas. 

Halmstad-Nässjö järnväg hade fått Enskilda 
bankens stöd för en genomgripande modernise-

Stationen Ronneby Redd år 1943 med skutor vid 
kajen och skylten "Cykelåkning inom stationsområdetförbjuden". 
Stationen var märklig genom 
att infarten över bron ledde till ett utdragsspår, 
varifrån man backade till stationen och kajen. 



Södra Sverige 

Köping-Hults järnväg slopade sina okopplade 
snälltågslok William Chaplin och A E von Rosen, 

KHJ 2 A.E. von Rosen med en 
omisskännligt engelsk resgodsvagn 
på en bild från 1860talet. 

Börringe-Östratorps amerikanska 
tanklok Jordberga med 
många märkliga drag, t ex 
flänslös drivaxel och bakåt 
öppen hytt, byggt av Baldwin i 
Philadelphia. Tillverkningsfoto. 

Landskrona-Helsingborgs 
växellok nr 9 Qvick hade Widmarks 
slider och normal Walschaerts 
styrning.Foto i Landskrona 
1901. 

ring och började köpa öppna godsvagnar litt NI 

i stora antal från den av banken dominerade verk

staden Atlas. Denna vagntyp i flera hundratal var 

sedan karakteristisk för HNJ ända till förstat

ligandet. 

Växjö-Alvesta järnväg, som sedan öppnandet 
1864 trafikerats av SJ med två tågpar om dagen 
mot en fast ersättning enligt ett avtal som inte 
kunde sägas upp och inte innehöll någon justering 
för penningvärdesändring, försökte få SJ att köra 
flera tåg, men då SJ i så fall krävde att få skriva 
om hela avtalet valde W AJ att låta SJ fortsätta 
med de två tågparen till det låga priset och köpte 
Höör-Hörby banans ångvagn av Rowans bog&ityp 
för att själva svara för den ökande trafiken. Angvagnen 
blev sedan kvar på WAJ ända till 1939 
med flera moderniseringar. Tvisten med SJ om 
avtalet fortsatte ända till 1921, med många provokationer 
från SJ för att tvinga W AJ att gå med 
på uppsägning. 

De smalspåriga blekingebanorna moderniserades 
med flera personboggivagnaroch ombyggnad 
av gamla sidodörrsvagnar till öppna plattformar. 



Mellersta Blekinge järnväg byggde en 
bi bana Ronneby-Redden med hamn spår och bro 
över ån. 

Vittsjö-Hässleholms järnväg förlängdes från 
Vittsjö till Markaryd som ett separat bolag, och 
skaffade två nya personvagnar. 

Klippan-Röstånga järnväg öppnades, med två 
lok från Munktells av den typ som konstruerats 
för lokaltrafiken på OFWJ, åtta personvagnar 
och tjugo godsvagnar från Ljunggrens. 

Malmö-Billesholms järnväg lät Kockums 
bygga fyra nya boggivagnar litt ACo genom att 
på nya boggiunderreden sätta ihop korgarna från 
fyra vagnar litt A och fyra vagnar litt C. Eftersom 
dessa bara var sex år gamla och av modern typ 
blev resultatet svårt att skilja från helt nybyggda 
vagnar. 

Lund-Kävlinge järnväg, liksom Lund-Trelleborgs 
järnväg med Lunds stad som största ägare 
och trafikerad av L TJ, byggd för att tillsammans 
med MBJ leda en del av västkustbanornas trafik 
mot kontinenten över Trelleborg, anskaffade från 
Nohab det första svenska Mogulloket ( axelanordning 
I C-3) med invändiga cylindrar. Loket hade 
panna och tender lika som de för HdSJ och Skå

ne-Halland byggda loken, men cylindrar och 

hjul influerade av de sexkopplade godstågslok 

som SJ och många skånska banor hade i stora an

tal ända sedan 1880-talet. Atlas återupptog lok

tillverkningen efter några års avbrott och leve

rerade för Kävlinge station ett växellok, som 

ägdes gemensamt av sockerbruket, MBJ och 

LKJ, men tills vidare blev inregistrerat som MBJ 

nr 7. 

Ångfärjetrafiken Helsingborg-Helsingf5r inleddes 
med danska statsbanornas färjor. Färjeläget 
på svenska sidan tillhörde Skåne-Hallands järnväg 
och man började köra direkta vagnar Kf5benhavn-
Göteborg-Oslo, en trafik som väl passade 



den förstklassiga vagnparken på SHJ och de samarbetande 
banorna längre norrut. SHJ satte upp 
fällbommar vid tre vägövergångar i Helsingborg 
och förstärkte den långa viadukten vid Pålsjö 
skog. 

Landskrona & Helsingborgs järnvägar tog i 
bruk två tvåaxliga växellok med namnen Qvick 
och Rask, byggda av Helsingborgs Mekaniska 
Verkstad. De hade många av de ovanliga konstruktionsdrag 
som verkstadens chef Widmark 
uppfunnit och som senare återfanns på många av 
dess lok, till exempel Widmarks avlastade ringslider. 

Med anledning av den begynnande vagnsamtrafiken 
med Danmark och kontinenten började 
SJ och många privatbanor att placera mellanlägg 
under fjädrarna på äldre vagnar så att bufferthöjden 
blev 1040 mm för olastade vagnar. 

Blekinge-Östratorps järnväg satte i trafik det 
första amerikanska loket i Sverige, ett tanklok 
från Baldwin i Philadelphia, med namnet Jordberga. 
Det hade förmedlats av ingenjör Fredrik 
Posse, som några år tidigare varit entreprenör för 
bandelen Anderslöv-Östratorp, och nu bland 
annat var direktör för den smalspåriga ångspårvägen 
Helsingborg-Råå-Ramlösa. Loket var 
knappastav den kvalitet man var van vid i Europa, 
och måste efter några få år byggas om med ny 
panna. För Landskrona-Kävlinge järnväg, vars 
byggnad skulle inledas och i vars styrelse Posse 
satt, beställde han två tenderlok från Baldwin. 

Strax före årets slut öppnades den första 
sträckan, Malmö-Dalby, av Malmö-Tomelilla 
järnväg. 

Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1990 

Varför bara "utkast", har någon undrat. Därför att 
det med rimlig arbets-och penninginsats inte går 
att göra något mera definitivt så kort tid efter det 
behandlade året. För att få bättre täckning måste 
man utnyttja andras arbete, främst då de 
landskapsvisa eller andra regionala bibliografier 
som numera täcker in en stor del av landet. Med 
deras hjälp kunde man få med den brokiga floran 
av hembygdsmaterial -hittills har jag av detta 
undersökt föga mer än länsmuseernas årsböcker. 



Men det finns även en intressant kategori där 
jag har missat det mesta. Jag tänker på de 
seminarieuppsatser om järnvägar som produceras 
vid landets högskolor. För att få full kunskap 
skulle man behöva uppsöka varje enskild 
institution inom ett tiotal ämnen. Ni som själva 
skriver eller får nys om något sådant arbete: 
skicka ett exemplar till Sveriges Järnvägsmuseum. 

Jag ska inte särskilt utpeka några favoriter bland 
1990 års järnvägshistoriska arbeten även om det 
finns flera goda tillskott till ämnet. Det finns 
också en hel del som är likgiltigt, där författaren 
nöjt sej med att återge tidigare kända uppgifter. 
Ibland blir jag kanske väl gnällig över detta 
fenomen. 

I år har jag tagit bort uppgifter om antal 
illustrationer. Flertalet böcker och artiklar är väl 
illustrerade. 

Tillägg 1988: 

Albinsson, Gillis, "Smalspårsbanorna i syd

östra Sverige", B-uppsats i ekonomisk 

historia, Lund, 48 s. [Välgjord översikt av ett 

tämligen stort material. Särskilt intressant 

fann jag avsnittet om järnvägs bolagens sido

aktiviteter. Ett par småfel stör obetydligt.] 
"Järnvägen", i Att resa i Halland, Settern, 46 s. 

[Nästan alla av provinsens banor täcks in, 
men att på detta utrymme ha elva bidrag av 
nästan lika många författare blir alltför 
ojämnt och plottrigt.] 

Ruderstam, Claes, "När järnvägen kom", Wittsjö 
hembygdsförenings årsskrift, 9 s. [Beskriver 
processen fram till öppnandet av WHJ 
1890. Några nya detaljer redovisas, bl a om 
s tationshusens uppförande.] 

Tillägg 1989: 

Ljunggren, Malte, "Östra Smålands järnväg", 
Ångkvasten 2-4, 9 + 5 + 6 s. [Dessa sent 
byggda smalspårsbanor var blygsamma. Om 
Fliseryd står det: "Driftplatsen var den största 
av mellanstationerna på ROJ. Ett rundspår 
utgjorde bangården." Bra om driftplatser 



och rullande materiel, sämre om personal och 
trafik.] 

-"Kalmar Järnvägars ånglok litt H", Ångkvasten 
4, 6 s. [I huvudsak återges två äldre 
beskrivningar.] 

-"SJ ånglok litt Sl och dess bakgrund", Ångkvasten 
4, 7 s. [Ett dokument ur JärnvägsTeknik 
men med värdefulla egna tillägg.] 

Nordens järnvägar 1986, Stenvalls, 46 s (av 
totalt 128 behandlar Sverige). [1986 hann bli 
historia genom att boken inte utkom i tid, och 
därmed platsar den i denna förteckning.] 

Svensson, Sören, "Byffävagnar litt R2S", Ångkvasten 
3, 3 s. [Redovisar alla förändringar i 
utrustning och användning.] 

1990: 

Alvfors, Karl-Gösta, "Järnvägsprojektet Brös

arp-Simrishamn-Borrby", Spår, 32 s. [Detaljrikedomen 
i denna genomgång av ett 
kortlivat tertiärbaneprojekt kan försvaras 
med belysningen av de allmänna lokalpolitiska 
mekanismerna bakom järnvägarnas tillkomst, 
något som även Stig Svallhammar har 
forskat kring.] 

Andersson, Ingemar, "S:t Olof, YBJ och linbanan", 
ÖSJ-bladet 3, 3 s. [Korta data om 
järnvägen förutom om den 3 km långa linbanan 
för torvtransporter.] 

Asph, Åke & Olov Kalderen, "Hur kom järnvägen 
till Lakvik?", Spåret 1, 2 s. [Kort om 
äldre linjeplaner, med bra karta.] 

Bergman, Bo, "Ett 50-årsminne från MTJ", 
ÖSJ-bladet 4, 5 s. [En eldares hågkomster, 
främst från Falsterbotåg.] 

Bergsten, Jan, "Lokstationen brinner!", Karven 
1, 2 s. [Om 1935 och 1965 års bränder i 
Gällivare som orsakade stora materiella 
skador.] 

-"Så rullade tågen i Norrbotten år 1911 ", 
Karven 3, 3 s. [Lite plock ur SJ tidtabellsbok.] 

Betts, Georg, "Lokeldning vid HNJ på trettiotalet", 



Tåg 7, 4 s. [Konkreta ångloksförareoch 
eldareminnen får man svårligen nog av, 
eftersom varje bana, tågslag och loktyp 
erbjöd så skiftande arbetsbetingelser.] 

Björnstedt, Ruben, Från Österby anhalt till 
Gimo station, SJK, 119 s. [Det mesta av 
Björnstedts text och en hel del av bilderna 
handlar inte direkt om järnväg. Som komplement 
till Liljendahls bok om DannemoraHarg 
har dock arbetet sitt värde.] 

Brandt, Krister, Westergötland-Nerikes årsberättelser, 
Allt om Hobby, 160 s. [Har man 
en djup bildning i svensk allmän-, kulturoch 
järnvägshistoria kan man skriva en 
parodi som faktiskt skapar seriösa perspektiv 
på dessa ämnen.] 

Christianstad-Hessleholms Jernväg 18651990, 
mfÖSJ, 76 s. [En välmatad broschyr 
med kvalificerat innehåll, som fallet brukar 
vara med mfÖSJs publikationer.] 

Eriksson, Tommy, Järnvägen ]ärna-Nyköping-
Norrköping, samt en allmän järnvägshistorik, 
Södermanlands Landstingsarkiv, 
117 s. [En riktigt dålig järnvägsbok -se 
recensioner i fackpressen.] 

Forsreus, Svante & Gösta Johannesson, DalVästra 
Värmlands järnväg, Stenvalls, 232 s. 
[En uttömmande bok och noggrann i detaljerna. 
Inte minst imponerar den kärleksfulla 
redovisningen av alla diminutiva hållplatser.] 

Hagfors tur och retur. Stationsresa på NKU, 

Hagfors Järnvägs-och IndustriMuseum, 52 s. 
[Hyggliga foton men inga bildtexter. Torftigt!] 

Hammar, Bengt, "Breven från Stockholm", 
Tåg 4, 4 s. [En fiktiv samling brev från tidigt 
sextiotal ger en trevlig bild av tågtrafiken 
kring Stockholm då.] 

-"Krylbo -järnvägsknut i Sverige", Tåg 1, 3 

s. [Anspråkslöst collage av pressklipp.] 

Hanne, Christer, "Järnvägen i Rättvik 100 år", 
Gefle-Dala Jernvägsnytt 1, 3 s. [Bl a om 
järnvägens betydelse för Siljansturismen.] 

Hellgren, Gösta, "Malmtrafiken från Grängesberg", 
Tåg 5, 7 s. [De mest givande avsnitten 



är en beskrivning av stationerna samt en konkret 
beskrivning från 1938.] 

Yngve Holmgren, "Bana, lok och vagnar", se 
Skånsk järnväg, 76 s. [Ett encyklopediskt 
vetande presenterat i ett för författaren ovanligt 
stort format. Den skånska järnvägen sätts 
in i det större sammanhanget. Ett ovanligt 
vackert och varierat bildmaterial.] 

-"CHJ personvagnar", 1-2, ÖSJ-bladet, 3-4, 
totalt 6 s. [Mycket läsvärt men onödigt uppstyckat 
-nog hade artikeln kunnat publiceras 
i ett enda sammanhang.] 

-"Rättvisan -historien om ett loknamn", 
Spår, 9 s. [Om det svenska namnet som 
återvände hem efter hundra år i Ryssland ett 
prov på järnvägsessäistik när den är som 
mest njutbar.] 

-"ÖSJ-och CHJ-emblem", ÖSJ-bladet 4, 5 s. 
[Även bokstavskonsten har sina järnvägshistoriska 
aspekter.] 

Johannesson, Gösta, "På Grensebrua 1943 ", 
Tåg 6, 2 s. [Neutralitetsvakt vid Dalslands 
järnväg; belysande detaljer.] 

Johansson, Egon, "Halmstad-Nässjö järnvägar 
och dess historia", Tåg 7, 4 s. [En sammanfattning 
som bitvis alltför nära följer Lars 
Olof Leanders (slutsålda) HNJ-bok -se 
senare kommentarer i tidningen.] 

Johansson, Erik, "Minnen från vedeldade ånglok", 
Tåg 6, 2 s. [Om eldning på SDJ 1943.] 

Karnstedt, Torgny, Gnistskärmen, Hammarström 
& Åberg, 372 s. [Titelns gnistskärm 
sitter på ett Hg-lok. Romanen innehåller vid 
sidan av politik, kärlek och fritidsnöjen tillräckligt 
mycket om livet på Sävenäs för att 
platsa i denna lista.] 

Kramer W, R Kramer & H-D Foerster, Die 
Schiffe der "Königslinie", andra uppi, Hinstorff, 
168 s. [En noggrann och vacker bok 
med pålitliga data och utförlig källförteckning.] 

Landin, Ingemar, "Mariestad-Kinnekulle Järnväg", 
Skara Järnvägsblad 1, 13 s. [Inte så 
mycket utöver Mannerfelts VGJ-historik.] 

Larsson, Arne, "Jämvägsnätet och trafikpolitiken", 



se Skånsk järnväg, 4 s. [Kort om 
den skånska nedläggningsprocessen av en 
som var med, som chef.] 

Lewan, Nils, "Sekelskiftets Ideon", i Vid pass 
8000 rutor, 6 s. [Om stationssamhällena som 
innovationscentra.] 

Lindhe, Gunnar, Rullande järnvägshistoria, 
eget förlag, 220 s. [En mycket egensinnig 
och personlig bok; nog störst allmänt värde 
som komplement till Leanders HNJ-historik.] 

Lindgren, Erik, Posten vid smalspåret, Förlaget 
på post, 35 s. [Vederhäftiga notiser 
kring posthanteringen på alla stationer ( och 
ett par hållplatser) utmed nuvarande VHVJ.] 

Ljunggren, Malte, "Östra Smålands järnväg", 
Ångkvasten l, 4 s. [Serien avrundas med 
elementära fakta om Östra Värends järnväg.] 

-"Da-loket -en katt bland hermeliner?", 
Ångkvasten 1, 8 s. [Musealt redan vid leveransen 
1957, anser författaren om det nitkorgade 
koppelstångsloket. Motsvarande 
uppgifter finns i princip i Lennart Wretmans 
D-loksbok -bättre om Ljunggren hade fördjupat 
sej i den intressanta fackdiskussionen 
före loktypens tillkomsq 

-"Blekinge Kustbanor", Angkvasten 2 & 3, 6 

+ 10 s. [Man ser fram mot senare avsnitt med 
författarens egna minnen -hittills innehåller 
artiklarna vederhäftiga men kända uppgifter.] 

Lundin, Maria, "Nynäshamnsbanan -en 90årig 
historia", Sörmlandsbygden, 15 s. [Ett 
behändigt sammandrag av Kenneth Landgrens 
historik, men som inte tillägger något 
nytt.] 

Lundin, Stig, "Lidköpings järnvägar", l,Jernvägsnytt 
2, 8 s. [Vi sparar omdömet tills 
artikelserien är slut.] 

Löf, Peter, Rullande materiel vid NordmarkKlarälvens 
järnvägar, SJK, 80 s. [Katalogen 
över lok-och vagnbeståndet inför banans 
nedläggning innehåller värdefulla historiska 
notiser -men plottrar inte Peter Löf bort sitt 
NKlJ-kunnande på alltför många häften och 
artiklar?] 

-"Elloken vid NKlJ", Spårstumpen 2 (51), 6 



s. [Som sagt var.] 

Löfqvist, Allan, "Lokeldarminnen", Skara 
Järnvägsblad 4, 3 s. [Anspråkslöst från 
VGJ.] 

Möller, Kurt, "Svenska Järnvägsföreningens 
minnesskrifter 1876-1926 och 1926-45", 
Tåg 4, 4 s. [God översikt av det hittills tyngsta 
bidraget till den svenska jämvägshistoriken, 
kompletterad av Johan Selme i nr 9.] 

Nilsson, Ola, "Kimstadolyckan", Tåg och Spår 
2 (85), 3 s. [De stora olyckorna på ÖSb genom 
Östergötland har beskrivits många 
gånger, men nu gäller det smalspåret 1939.] 

Olsson, Anders, "Loknamn i Skåne", 1-3, 
ÖSJ-bladet, 1-3, totalt 10 s. [Katalog alltifrån 
tredje distriktets början till pågatågen man 
skulle gärna se detta utfört för hela landet.] 

Olsson, Håkan, "En även i järnvägar bevandrad 
man", i Vid pass 8000 rutor, 10 s. [I sammanhanget 
främst en översikt av den moderna 
svenska järnvägslitteraturen.] 

Olsson, Stefan, "DONJ 6 Linghed, en smalspårig 
amerikanare", Spår, 10 s. [En omsorgsfull 
redogörelse för den ovanliga lokorderns 
bakgrund och tillkomst, men i princip 
inget om lokets tjänstgöring.] 

Persson, E Bertil, "G3-finkan av 1898 års 
modell", Karven 1, 4 s. [Mest citat ur dåtida 
SJ-beskrivning.] 

-"Nytillskott till museet från armens tvättåg", 
Karven 4, 4 s. [Beskrivning av organisation 
och materiel för dessa tvättåg som fanns till 
1985.] 

-"Elrevisionsvagn Q 13", Ånghwisslan 2051, 
3 s. [Byggd för Malmbanan 1915; fotogenelektrisk 
drift till 1930.] 

Ragnerstam, Bunny, Orons år. Historisk krönika 
om uppviglare och uppviglade i 1870talets 
Sverige, Gidlunds, 385 s. [Ett antal 

insprängda notiser om strejker mm med 
järnvägsanknytning, främst på större verkstäder.] 

Risberg, Matz Lonnedal, "Skandinavien-Kontinenten", 



2-5, Tåg 1, 3, 6, 10, totalt 32 s. 
[Alla detaljer om tågtrafiken, ett normalt 
försummat ämne i böcker och artiklar om 
tågfärjelinjerna, gör att man gärna överser 
med författarens språkliga egenheter.] 

Rohnander, Ulf, "N.Kl.J. slår igen", Spårstumpen 
2 (51), 6 s. [Bygger främst på bolagets 
egen presentation från 1945 men har 
några nya konstateranden, bl a om de ekonomiska 
relationerna med Uddeholmsbolaget.] 

-"Smällen vid Visborgsslätt", Spårstumpen 2 
(51), 6 s. [Kommenterade dokument om hur 
VVJ ångvagn 1912 körde på en hästskjuts 
med två fulla bönder av vilka en förolyckades.] 

Rosenqvist, Christina Palmgren, En uppkomlings 
dagbok. Dokumentärroman, 158 s. [Om 
att söka släkt och förfäder, vilket ger en del 
järnvägsinteriörer -fadern var lokförare 
Vännäs-Umeå.] 

Rådesjö, Ivar, "Gullspång -järnvägs-, industrioch 
kraftverkssamhälle", Förstlingen 3/4, 3 

s. [Smått osannolika minnen, som att upp till 
30 man under kriget arbetade med omlastning 
mellan NBJ och VGJ.] 

Sandin, Gunnar, "Järnvägen och Lund", Kulturens 
årsbok 1990, 5 s. 
-"Skånes järnvägar: historia och geografi", se 
Skånskjärnväg, 69 s. 

Segelström, Rolf, "Rälsbussar på Roslagsbanan 
", Roslagsexpressen 1, 3 s. [Behandlar 
åren 1950-1978.] 

Sjölund, Joakim, "En historisk studie över betsockerindustrin 
och betjärnvägarna i Skåne", 
B-uppsats i ekonomisk historia, Lund, 16 s. 
[Knapphändigt. Bygger helt på Josef Svensson 
och -oredovisat -paret Tunander.] 

"Skogsbanorna i Gullbergs kronopark", Tåg 
och Spår 2 (85), 2 s. [En inte namngiven 
lokförardotter berättar små minnen.] 

Skånsk järnväg. Skånes hembygdsförbunds 
årsskrift 1989/90 & Stenvalls, 253 s. 

Sköld, Olof, "Skillingaryds station under andra 
världskriget". Tåg 7, 2 s. [Intressant att läsa 
hur man klarade den stora trafikökningen 



med bl a militärtåg.] 

Sten, Rolf, "Mellan Sala och Gävle", Skenbladet 
1 & 2, 8 s. [Slutet på den kortfattade 
SGGJ-historiken, med bl a data kring upprivningen.] 

Sundström, Erik, "Spårviddshistoria", Spår, 9 

s. [Flera skribenter har berört detta trassliga 
och fascinerande ämne. Sundströms översikt 
tycks ge ett övertygande svar på flera av de 
klassiska tvistefrågorna.] 

-"Vad hände vid Sveriges järnvägar 1891 ?", 
Spår, 6 s. [Årskrönikan bygger främst på SJrapporter 
och Vo V-besiktningar, och lyfter 
fram mängder av intressanta detaljer utan att 
missa något väsentligt.] 

Svanbeck, Per, "Sjunde arbetsstationen af 
Stambanan genom Norrland", Spår, 33 s. 
[Ett färgstarkt dokument från den norrländska 
tvärbanans anläggning, med instruktiv 
inledning av Börje Thoursie.] 

Thoursie, Börje, "Sagan om Pärla", Spår, 3 s. 
[Trevlig bagatell om motordressin.] 

Thulin, Bertil, Järnvägen Borås-Ulricehamn] 
önköping, SJK, 252 s. [Författarnamnet 
borgar för att detta är en förnämlig banmonografi, 
liksom för att nästan alla objekt är 
lägesangivna på längdmetern när. Utblicken 
mot projektet "Götalandsbanan" höjer värdet.] 

Tägil, Tomas, "De skånska stationssamhällena", 
se Skånsk järnväg, 30 s. [Fenomenet 
behandlas bebyggelsegeografiskt och arkitekturhistoriskt, 
med betoning på det förra. 
Många och väl valda bilder.] 

Wanfors, Erik, "100 år av järnväg i Vansbro", 
Gefle-Dala Jernvägsnytt 1, 2 s. [Hågkomster 
från andra världskrigets rusch då Vansbro 
station med 15 lok, 50 dagliga tåg och 500 
anställda hade samma poängtal som Malmö.] 

Wegmann, Rolph, "Historien om ett B-lok", 
Tåg 4, 2 s. [Om KJMf B 1367 hos SJ och 
KJMf.] 

Werdenfels, Åke, "Minnesbilder", se Skånsk 
järnväg, 40 s. [Ett collage ur främst folklivsarkivens 
rika material om de skånska järnvägsbyggarnas 
och -arbetarnas liv och 



arbete.] 

Lars Olov Karlsson 

Sveriges Järnvägsmuseum under 1990 

1990 blev ännu ett mellanår i ovisshetens tecken. 
Museets framtid diskuterades på hög och låg nivå 
inom SJ, men inga beslut fattades i de stora frågorna. 

I väntan på detta satsade vi på att ägna oss åt 
"inre arbete" i form av att i första hand planera en 
stor inventering och registrering av museets 
föremål, och på längre sikt även bilder, dokument 
och biljetter. Detta projekt fick arbetsnamnet 
MUSKEL (MUseets Kamerala Effekti vitetsLösn 
ingar. Den kamerala funktionen har senare bortfallit 
men namnet hade bra slagkraft. När systemet 
tagits i drift 1991 hette det i stället PRIMUS = 
Perfekt Registreringssystem I MUSeet) och blev 
snart tillsammans med SJ-Data ett dataprojekt. 
SJ-Data ville få erfarenheter av ett nytt system, 
UNIX, och museets föremålsregistrering visade 
sig vara just den typ av avgränsat projekt som 
man önskat. MUSKEL blev ett UNIX.projekt. 
När året närmade sig slutet låg riktlinjerna i stort 
sett klara, och under 1991 drog sedan arbetet 
igång. Det finns säkert anledning att återkomma 
till detta i en kommande SPÅR. 

Ett annat projekt som museet kom att ingå i var 
arbetet med ett nytt bildarkiv för SJ. Museet har 
sannolikt SJs största bildsamling, och även störst 
erfarenhet inom företaget av bildhantering 
numera. Denna fråga kom att bli segsliten. Inte 
för att det var svårt att komma fram till vad som 
behövdes, men dels kostar det pengar som någon 
måste anslå, dels är tekniken på detta område en 
djungel i ständig utveckling. Arbetet har fortsatt 
under 1991 och även här finns det säkert anledning 
att återkomma längre fram när resultatet börjar 
synas. 

En annan fråga som tagit mycket tid i anspråk 
är fordonsfrågor i den sk bevarandegruppen, där 
museet tillsammans medrepresentanterförmusei-
Jarnvägar och järnvägsmuseiföreningar har 
försökt få fram en prioriteringslista på vilka fordon 
som bör bevaras. Till att börja med diskuterades 
godsvagnar, men sedan kom ångloken (beredskapsloken) 
att dominera allt mer. Detta arbete är 
långsiktigt och slitsamt. Det finns alltid en stor 
klyfta mellan vad man vill och vad man kan. Det 
gäller att finna lämpliga medelvägar. Även detta 
arbete har fortsatt under 1991, så någon slutredovisning 



kan inte ske. Beredskapsloksfrågan 
behandlas dock i ett speciellt avsnitt längre fram. 

Personal 

Personalen på museet har under 1990 återgått till 
att endast omfatta "de fyras gäng", dvs undertecknad, 
Kjell Palen, Olle Andersson och Robert 
Herpai. Tyvärr fick 1990 inledas med en avskedsfest 
för två medarbetare vi haft inlånade under 
1989 och som vi hoppats få behålla. Men så blev 
det nu inte. 

I april miste vi också vår trogna lokalvårdare 
Gun Melin, som drog sig tillbaka till en lugnare 
tillvaro som pensionär. 

På helgerna höll Eva och Eeva öppet som vanligt, 
och under sommaren fick vi som tidigare år 
anställa Anna Ericsson för att kunna hålla museet 
öppet alla dagar. 

Till de anställda räknas inte Lennart Svensson, 
Gävle Modellbyggeri, men han är ändå alltid på 
plats för att sköta våra modelltåg, installera bandspelare 
eller annat vi hittar på. Han är en tillgång 
och duktig på allt utom att ta betalt, och det är vi 
tacksamma för. 

Men, det är inte slut med detta. Vi har under 
1990, liksom tidigare år, fått ovärderlig hjälp av 
frivilliga krafter. Det är många som ställt upp, 

Turbin/oket M3t 71 från TGOJ passerar museet medett timmertåg på museidagen, den 6 oktober 1990. 
Fotograf är här som för nästan alla andra bilder artikelförfattaren. 

men några kanske mer än andra förtjänar att nämnas. 
Detärdåinteminst "huskatten"Börje Thoursie, 
som aldrig tröttnar på att visa museet. Det är 
Kjell G Bergström som ihärdigt bedriver kampanjer 
för museet på sitt eget vis, som uppträder som 
Jämvägsmusen och som samlar in allt fast och 
löst som han anser att museet behöver. Och sen 
har vi våra lokrnän, Erik Hedlund, Rune Lundby, 
Mats Olsson och Karl-Erik Eggefjord som alltid 
ställer upp när vi behöver. Men det är fler. Under 
en februarivecka hade vi uniformsexpertema 
Rune Ekegren och Göran Enqvist hos oss för att 
sortera och identifiera våra uniformer. Andra har 
hjälpt till med olika mindre jobb. 

Kanske har jag glömt någon, det ber jag i så fall 
om ursäkt för. Helt klart är i alla fall att museet 
fått en nödvändig hjälp av alla dessa frivilliga. Vi 
skulle kunna sysselsätta många fler också ... 



Internationellt samarbete 

Museet deltog som brukligt i IATMs (International 
Association ofTransport Museums) årliga 
konferens, denna gång i Frankfurt/M, Tyskland. 
Årets konferenstema var museibyggnader och 
museiarkitektur, ett för vår del aktuellt ämne, 
även om vi inte kunna omsätta det i praktiken. 
Tyvärr var det nog mest avskräckande exempel 
på nya museibyggnader vi såg, men det är ju 
faktiskt lärorikt det också. Vi höll huvudsakligen 
till på det nyöppnade postmuseet i Frankfurt, 
som hade stora välvda glasytor och mycket luft, 
men sedan hade tyvärr pengarna tagit slut, så 
utställningen kändes ganska tunn. Dessutom hade 
arkitekten inte talat om hur man skulle kunna 
tvätta fönstren i de stora rummen ... 

Ett annat museum med en ny byggnad var ett 
tekniskt museum i Mannheim. Här hade man en 
vacker men föga praktisk utställnings yta. Pengar 
tycks det dock ha funnits för de olika museiprojekten. 
Störst intresse blanddeltagarna visades 
emellertid för bilmuseet "Rosso Biancho" i 
Aschaffenburg, där ett gammalt färgeri fyllts 
med exklusiva sportbilar, främst röda från Italien. 
Det visar kanske att det trots allt är föremålen 
som är intressantast i ett museum, inte arkitekturen. 

Efter konferensen i Frankfurt besöktes även 
Verkehrsmuseum i Niimberg, som hade fått en 
del nytillskott sedan vårt senaste besök där. Bland 
annat höll man på att bygga en liten men intressant 

Elloket 106 Storforsfrån N ordmark-Klarälvens 
järnväg i Värmland ses här i Hagfors i augusti 
1990, men innan årets slut var järnvägen nedlagd 
och loket stod för Sveriges Järnvägsmuseums 
räkning i Uppsala i väntan på vidaretransport 
till Gävle. 

museibangård, där man kunde visa signaler, 
ställverk och olika spårkonstruktioner. Därefter 
tillbringade vi en halv dag på Verkehrshaus i Luzem, 
främst för att studera deras nya ställverksutställning 
(som omnämns på annan plats i denna 
skrift). 

Övrigt internationellt samarbete under 1990 
har inskränkt sig till besök i Gävle av representanter 
för olika utländska museer och av ett 
intensivt utbyte av publikationer etc. 

Beredskapsloken 



Under hösten 1989 fattade chefen för SJ det länge 
väntade beslutet att beredskapsångloken skulle 
slopas. Anledningen är i första hand inte, som 
antytts i utländsk fackpress, den internationella 
avspänningen, även om den kan ha spelat in. 
Istället är det så att SJ inte har utbildad personal 
att sköta och köra loken. De förare som har haft 
ångloksutbildning har nu nästan utan undantag 
gått i pension, för att inte tala om verkstadspersonal. 
Att utbilda ny personal i den omfattning 
som skulle behövas skulle bli mycket dyrt. Dessutom 
har järnvägarnas betydelse i krislägen förändrats. 
Det är inte lätt att utföra militära transporter 
på de allt mer specialiserade vagnarna. 
Exempelvis kan man ju inte köra militärfordon 
på container-och timmervagnar. Järnvägsnätets 
minskning spelar också en roll. Det finns nu stora 
delar av landet som inte lätt kan nås på järnväg. 

En sista utredning visade att det inte fanns 
någon ekonomisk möjlighet att bevara loken 
längre inom SJs verksamhet. 

Beredskapslokparken bestod av 140 ånglok av 
fem olika typer, och de var alla, utom två, placerade 
i lokstallar eller lokskjul i norra Sverige. 
De två undantagen var F 1200 och E 900, som var 
placerade på Sveriges Järn vägsmuseum, och som 
säkert få insåg faktiskt var beredskapslok. De 
övriga loken är 56 B-lok, 21 E, 64 E2 och 6 

Hävstångsställverket i Geijersdal på Bergslagsbanan 
är en imponerande anläggning som med 
tiden kommer att kunna ställas ut i Gävle. Själva 
byggnaden kommer dock inte att flyttas. 

st~cken ElO. Loken är i allmänhet i mycket gott 
skick, och de har bevarats väl sedan sista översyn. ! princip ska de också kunna vara under ånga 
mom en dag sedan de tagits ut, något som också 
visat sig hålla i praktiken. 

Naturligtvis varierar dock skicket på loken. 
Ganska många är hårt slitna, men det finns också 
de som har nybyggda, aldrig använda pannor 
inlagda. 

Intresset bland landets järnvägsföreningar är 
naturligtvis stort för dessa lok. Sedan länge finns 
långa "önskelistor" på lok. I flera fall finns det 
många intressenter till samma maskin. SJ s ledning 
uttalade dock direkt att man från SJ s sida skulle 
vara restriktiv när det gällde att sprida loken inom 
landet. Det skulle inte finnas risk för att lok 
hamnade rostande i buskarna. Resultatet av detta 
blev att en arbetsgrupp inom SJ har tillsatts för att 
arbeta fram riktlinjer för kraven man ska ställa på 



n:ottagande föreningar. Denna grupp arbetar 
vidare under 1991 och är i skrivande stund inte 
helt färdig. Klart är dock att seriösa föreningar 
och museer ska få tillgång till lok, men bara som 
lån eller hyra, från SJ. Krav ställs på mottagaren, 
bland annat att loket ska förvaras inomhus och att 
det ska rustas upp inom en överenskommen tid. 
Föreningen får behålla loket så länge man 
uppfyller kraven. 

Till utlandet är det dock möjligt att sälja lok, 
och här har en försiktig marknadsföring börjat. 
Intresset är stort, speciellt från USA och England, 
men förfrågningar har kommit även från andra 
länder. 

Sveriges Järnvägsmuseum ska naturligtvis 
också ta hand om ett antal lok. För utställning och 
möjlig körning blir det minst ett B, en E2 och en 
ElO, förutom det E-lok och F 1200 som redan 
finns på museet. Delar från några lok kommer 
också att omhändertas. Bland annat fantiserar vi 
om en lokhytt med innanmäte, en E-lokspanna 
att någon gång i framtiden kunna lägga in i Aloket 
1001 (det bör kunna gå enligt experter, och 
de uppskurna delarna i A-lokets maskiner bör 
kunna repareras) och så vidare. Några lok kommer 
att sparas som reservdelsförråd, liksom stora 
lager reserv-och slitdelar. Om lok kommer att 
skrotas, vilket är högst sannolikt, kommer värdefulla 
delar, typarmatur, belysningsdetaljer, skyltar 
osv att tas tillvara. 

Avvecklingen av beredskapslokparken kommer 
att ta minst två-tre år. Redan i oktober måste 
det första lokskjulet, Jansjön på linjen ForsmoH?
tin_g, tömmas, och i brist på lämplig uppstallnmgsplats 
togs loken till museiområdet i 
Gävle, där de kom att stå kvar nästan ett år. 
Arbetet med att tömma lokhusen och fördela 
loken komme~ mer utförligt att behandlas i nästa 
årgång av SPAR. 

Nytt till museet 

En hel del föremål har under 1990 införlivats i 
museets samlingar. Bland de större hör fyra fordon 
~rå~_dennedlagdaNordmark-Klarälvensjärnväg 
1 Varmland. Från denna smalspårsbana fick vi 
överta det senast byggda ellokomotivet, nr 106 
Storfors, tillverkat av ASJ i Falun 1966 med el~
trustningfrån Asea. Det blir en passande pendang 
till vårt äldre ellok från NKU. Tre vagnar fick vi 
också ta över. Det är en containervagn, littera 
LG0 nummer 2057, troligen en av de senaste 
konstruktionerna för godstransport på smalspår i 
landet, en modern fyraxlig tankvagn, littera Q0 



nummer 20018, och slutligen en av de för NKU 
så typiska O-vagnarna med gummifjädring, 
nummer 1975. Dessutom lastades O-vagnen med 
en del NKU-typiska detaljer som kontaktledningsstolpar, 
växelklot osv. Då det var bråttom 
att få undan dessa fordon från NKIJ innan 
spåret revs till Deje, måste transporten ske snabbt. 
Då vi i Gävle inte hade någon färdig ramp för att 
ta em~t-·smalspårsfordon från överförings vagn, 
kom v1 overens med Uppsala-Länna Järnväg, att 
de kunde ta hand om loket och vagnarna tills vi 
kunde ordna en ramp i Gävle. Detta har dragit ut 
på ~ide_n, men under 1991 har loket och O-vagnen 
t~g1ts ~111 Gävl_e, medan container-och tankvagnen 
tills vidare blir kvar i Uppsala och lånas av ULJ. 

Ett par ställverk har också under året tagits om 
hand av museet. Det rör sig om hävstångsställverket 
i Geijersdal på f d Bergslags banan och det 
lilla vevställverket i Tungelsta på Nynäsbanan. 
Geijersdalsställverket är ganska stort, och kommer 
att få stå kvar där ett tag, medan Tungelstaställverket 
redan transporterats till Gävle och 
lagts i förråd. Till båda ställverken har även säkrats 
ett antal spännverk, brytskivor osv. 

Från vagnverkstaden i Ånge har vi fått överta 
en äldre plattformstruck, tillverkad av Bergbolagen 
i Lindesberg. Den är ganska sliten, men med 
delar från en annan liknande truck ska den kunna 
bli en prydnad för museet. 

Två stora samlingar har inköpts till museet. 
Den ena är framlidne Claes Dahlanders omfattan

Vevställverket i Tungelsta har 
flyttats till museet för att senare 

ställas ut. 

Jan-Håkan Nordin från Borlänge 
har byggt denna ångdrivna 
modell med museets lok 
Rimbo som förebild. Under 
J ärnvägsmuseidagen 1990 var 
loket igång på Sörbybanan, 
minibanan på museigården. 

Denna platt/ormstruck av 
Bergbolagens tillverkning har 
kommit till museet från vagnverkstaden 
i Ånge, där den de 
senaste åren användes i interna 
transporter. Den ska rustas upp 
och kunna användas inom 



museiområdet. 

de fotosamling (cirka 200 pärmar) med allt från 

lok och vagnar till stationshus, såväl egna bilder 

som från många andra fotografer. Den andra är 

Rune Ekegrens fantastiska samling uniformer, 

uniformsmärken, fotografier, tavlor, böcker och 

dokumentation. Rune har främst intresserat sig 

för Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg 

och dess personal, men i hans samling finns 

många andra godbitar. Omfattningen kan endast 

skattas, men den fyllde i alla fall en medelstor 

skåpbil när den flyttades till museet. Rune har 

samlat i många år, och på frågan vad han nu 

skulle ägna sig åt tvekade han inte: "Jag har en 

kartong med mössband från flottan, jag får börja 

med dem!" Men Rune känner ansvar för sin sam

ling även om den finns på Sveriges Järnvägs

museum, så han besöker oss ibland och komplet

terar och utvidgar samlingen, rättar enstaka fel 

och så vidare. Samlingen är ännu inte inventerad 

och därför inte tillgänglig för forskare, men den 

är helt klart en stor tillgång för museet. 

Något annorlunda, men kanske något mer spektakulär 
är den samling skyltdockor vi köpte från 
Domus i Jakobsberg när de lade ner sin klädavdelning. 
Ni skulle sett transporten, i lastbil, 
från Jakobsberg till Gävle ... Dockorna ska med 
tidenförses med lämpliga kläder och sedan ställas 
ut som statister i museets utställning. 

Från AB Trafikrestauranger fick vi för någon 



tid sedan en replik av den sista plastmackan, och 
den har under 1990 fått en värdig monter (tillverkad 
av Lennart Svensson på Gävle Modellbyggeri) 
och blivit utställd vid in-(eller är det ut?)
gången till vår restaurangvagn. 

Det är inte bara museala ting som kommer till 
museet. Under året gjorde även datatekniken sitt 
intåg, med en PC (personal computer) som vi 
med tiden lärt oss hantera något så när. Genom 
denna är vi anslutna till SJ s Memo-system ( ett 
datoriserat meddelandesystem) och vi kan använda 
datorn för bland annat adressregister, 
diarium och vid produktion av skyltar och texter 
till utställningar. Även en telefaxapparat har installerats, 
vilket i många fall visat sig ovärderligt 
när det gäller att snabbt och säkert få fram information. 

Händelser 

I början av året kom Järnvägsmuseum, Malmö 
Tekniska Museum, Klippan-Ljungbyheds järnväg 
och Malmö-Limhamns järnväg överens om 

att försöka renovera det lilla loket Limhamn, 

Malmö-Limhamns lok nummer 1, till körbart 

skick igen. Nu åtog sig KLJs frivilliga att renovera 

loket, och de får hålla till i MLJs lokstall i Lim

hamn. Arbetet igångsattes omedelbart, och med 

viss framgång. Loket var inte alls så dåligt som 

man trott. Visserligen är, när detta skrives hösten 

1991, ännu inga överenskommelser skrivna 

mellan de olika intressenterna, men jobbet går 

vidare. Förhoppningsvis ser vi Limhamn under 

ånga på sin hemmabana igen under 1992. 

Museets personal gör då och då en intressant 
studie-och dokumentationsresa för att se och 
fotografera något att bevaras inför framtiden. 
Under 1990 gjordes två sådana längre resor. I maj 
bar det av till Malmbanan, där det kunde konstateras 
att snön ännu låg djup på gångvägen 
mellan B jörkliden och rallarkyrkogården. I övrigt 
studerades och dokumenterades såväl det lokala 
järn vägsmuseet i Karlsvikshyttan som verkstaden 



i Notviken och många, många stationer mellan 
Kiruna och N arvik. En andra resa i augusti gick 
till Nordmark-Klarälvens järnväg, som senare 
under året skulle ställa in all trafik. På NKIJ 
besöktes och fotograferades också allt av intresse. 
Bland annat dokumenterades rampning av 
överföringsvagnar i Deje och flera godståg på 
linjen. Rampningsbilderna har sedan kunnat 
kompletteras med en videofilm som en av våra 
vänner har låtit museet ta kopia av. Tack för det! 

Under sommaren och fram till mitten av oktober 
hade vi i museets filmsal en liten specialutställning 
som visade hur Mona Söderberg arbetat fram de 
två vackra litografierna (motiven är lokomotiven 
Fryckstad och OFWJ 8) som hon gjort speciellt 
för Sveriges Järnvägsmuseum. I utställningen 
visades bland annat flera originalskisser och de 
stenar som använts vid trycket. 

Flera större och mindre grupper har besökt oss, 
bland dem riksdagens revisorer, personalen på 
huvudförrådet i Örebro, en ångbåtsklubb, 
banverkets generaldirektör med hela sin stab, en 
lärarkonferens, ett gäng entusiaster från USA 
och en hel del skolor och förskolor. Bakgrunden 
är skiftande, men intresset är inte att fel på i alla 
dessa olika grupper. 

Intresserade var även Straussällskapet som kom 
i eget tåg från Stockholm och kombinerade 
besöket på museet med en konsert i Gävle. Det 
spelades Straussmusik förstås, och då i första 
hand sådan med järnvägsanknytning. 

Under några sommardagar hade museet besök 
av två musei vänner från Sundsvall som l~ckades 

få liv i såväl två elektriska plattformstruckar (av 
"ståtyp") som truckarnas laddningsaggregat. 

Under hösten rustades våra byggnader, bland 
annat sattes alla fönster igen på baksidan av 
OKB-stallet, dvs utställningsstallet. Fönstren var 
tidigare ganska ruttna och genom att sätta igen 
dem kunde vi få en jämnare belysning, om än 
med 1 ysrör. Genom att använda en ny sorts lysrör 
med varmare ljus blev det en klar förbättring. 

Ur museets samlingar var bland annat kopian i 
fullskala av John Ericssons Novelty under flera 
månader utlånad till Tekniska Museet i Stockholm 
och modellen av loket Westergötland var utlånad 
till Nordiska Museet och deras utställning om 
tiden. 



Museets egen högtidsdag, Järnvägsmuseidagen 
(bara en dag på grund av resursbrist), avhölls traditionsenligt 
i början av oktober. Mest uppmärksamhet 
fick nog, helt rättvist, det gästande 
ångturbinloket TGOJ M3t 71 från Grängesberg, 
som också gjorde en bejublad passage förbi museet 
med ett godståg. För första gången hölls 
Tågets Dag samtidigt på Gävle Central, en lyckad 
kombination som säkert kommer igen. En 
gemensam middag avåts på lördagkvällen i gamla 
Gävle Södra station, numera motionshall. Under 
middagen underhöll Börje Boman med egna 
järnvägsvisor och Börje Thoursie berättade historien 
bakom Gävle Södra och Gävles övriga 
stationer. 

Museet medverkade vid såväl Hjulmarknaden 
i Stockholm som ett liknande arrangemang i 
Lund. 

Årets sista begivenhet var som vanligt Hjulkaffet 
i museet där personal och andra som hjälpt 
museet under året avtackades och försågs med 
för tiden lämpliga drycker och tilltugg. Årets 
Järnvägsmus tilldelades lokförare (m m) Erik 
Hedlund, som alltid ställer upp när vi frågar. 

Framtid 

Som tidigare nämnts har det stora avgörandet om 
museets framtid inte gjorts under 1990. Arbetet 
med att i Stockholmsområdet planera en järnvägsexpo, 
framtidsexpo med inslag av järnvägsmuseum, 
har fortsatt, men ännu inte resulterat i 
något konkret. Många olika ideer har lagts fram, 
och det torde nu vara klart att någon flytt av hela 
museet till Stockholm, eller någon annan plats, ej 
kommer att ske under överskådlig tid. Möjligen 

Lokförare ErikHedlundfrån Gävlefår mottagalärnvägsmusen, museets egen Oscar,för idogt arbete 
med museets lokomotiv. Överlämnare t här museichefen Lars Olov Karlsson. 

kan man i Stockholm tänka sig en filial med högst 
ett femtontal fordon och utställning av mindre 
föremål. Men då torde det bli mer av ett "skyltfönster" 
eller en aptitretare för museet i Gävle. 
Föremål, såväl fordon i fullskala som modeller 
och småföremål, har vi så vi kan göra både två 
och tre intressanta utställningar utan att basutställningen 
i Gävle blir lidande. 

Sveriges Järn vägsmuseum kommer alltså fortfarande 
att ligga i Gävle (Stockholmsdelen torde 
med nuvarande ekonomiska läge skjutas på framtiden 
ytterligare några år), och det ser ut som om 
vi skullefåenmeraktiv roll i SJs marknadsföring. 



Men det får vi berätta mer om ett annat år. 

Järnvägsmusen , alias Kjell G Bergström, uppträdde 
till barnens förtjusning vid flera tillfällen 
under 1990. Här på Gävles gator i samarbete 
med den nyöppnade butiken BILJETTEN. 

Arsberättelse 1991 

Styrelsen för Föreningen Jämvägsmusei Vänner 
avgiver härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 
1991. 

Föreningens styrelse under verksamhetsåret har 

varit: 
Ordförande Erik Sundström 
Sekreterare Bemt Forsberg 
Kassör Anna Ericsson 
Ledamöter Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Anders Åseby 
Anders Lundberg (SJ representant) 

Lars Olov Karlsson ( chef SvJvm) 

Föreningens medlemsantal 1991-07-01: 737 
personer, varav sju ständiga medlemmar. 

Under året har styrelsen avhållit fem protokollförda 
sammanträden. 

Föreningen har under året, tillsammans med 
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från 
Sveriges Järnvägsmuseum", regelbundet bifogat 
medlemsinformationer. 

Årsboken SPÅR utkom i mitten av december 

och omfattade i år 128 sidor. Års boken tillställdes 
medlemmarna per post. 
Föreningen var representerad vid Hjulmarknadema 
i Lund och Stockholm. 

På grund av den osäkra frågan om Museets 
framtid har under året Föreningen endast bidragit 
med mindre bidrag till föremål etc till Museet. 
Det är emellertid vår förhoppning att Museets 
framtid under kommande år kommer att klarna 
och att Föreningen i större utsträckning kan stöd ja 
Museets verksamhet. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
mot nästa verksamhetsår och är övertygade om 



en fortsatt framgång för Föreningen och dess 
verksamhet. 

Gävle den 9 september 1991 

Erik Sundström Anders Åseby 
Bernt Forsberg Anna Ericsson 
Börje Thoursie Anders Lundberg 
M orrgan Claesson Lars Olov Karlsson 

Skånsk järnväg 

Skåne har varit Sveriges järnvägsrikaste landskap, genom

korsat av ett nät ofta konkurrerande privatbanor med in

tressant historia. En översiktlig presentation av denna histo

ria har länge saknats, men nu finns den, uppslagsrik och 

fängslande! 

I åtta kapitel skildras de skånska järnvägarna från olika 
utgångspunkter. Gunnar Sandin skriver om deras historia 
och geografi, Yngve Holmgren om spår, lok, vagnar och 
den skånska järnvägsindustrin. Tomas Tägil skriver om de 
skånska stationssamhällena och Äke Werdenfels (som också 
redigerat skriften) om järnvägen i litteratur och tradition. I 
kortare bidrag behandlas trafikpolitik, framtidsmöjligheter 
samt de skånska museibanorna. 

Boken omfattar ca 250 sidor, rikt illustrerade med foton 
och kartor. Inbunden, kr 195:-. 

Dal-Västra Värmlands Järnväg 

av Svante Forsreus och Gösta Johannesson. Dal-Västra 
Värmlands Järnväg, DVVJ, stod färdig först 1928 och var 
därmed ett av de sista stora järnvägsbyggena i Sverige. Boken 
skildrar banans bekymmersamma historia, de 60 
driftsplatserna längs de 163 kilometrarna från Mellerud till 
Arvika och längs bibanan från Beted till Skillingsfors, trafiken 
med ångtåg och rälsbussar, de fyra rörliga broarna och 
personalens mödor att hålla spåret klart och tågen i tid. 232 
sidor, rikt ill i färg och s/ v, inb, kr 195:-. 

Högfartståg -vision och verklighet 
av Murray Hughes. Med snabbtåget X2 blev Sverige världens 
åttonde land med reguljär tågtrafik i minst 200 kmh. I 
Italien kör man redan i 250 kmh, Frankrike i 300 kmh, och 
runt om i Europa och i Japan investeras enorma belopp i 
högfartståg. Utvecklingen har mötts av många problem: 
ekonomiska, organisatoriska, politiska och naturligtvis tekniska. 



Den sammanfattas här i koncis och lättläst form på 
208 sidor, illustrerat med kartor och foton. Pris kr 150:-. 

Frank Stenvalls Förlag har sedan 1966 gett ut ca 120 böcker 
om trafik, framför allt järnvägar. I vår bokhandel och per 
postorder säljer vi praktiskt taget alla böcker inom området. 
Vi sänder regelbundet ut kataloger till våra kunder. Om Du 
inte redan är kund skickar vi katalog mot 5:-i frimärken. 

Frank Stenvalls Förlag 

Föreningsgatan 67, 211 52 Malmö. Tel 040/ 12 77 03. 

Skånsk jänwäg 

Sveriges Järnvägsmuseum Gävle 

Sveriges Jämvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste samlingar av 
historiska lok och vagnar. Här finns ånglok från SJs allra första dagar till 
gårdagens el-och motorlok 
Museet är under tiden oktober-april öppet kl 13-16 torsdagar, lördagar och 
söndagar. Under maj och september är det öppet kl 13-16 alla dagar utom 
måndagar och under sommaren, juni-augusti, alla dagar 10-16. Vissa dagar 
i samband med helger är det stängt 

Postadress: Box 571 

80108 GÄVLE 
Gatuadress: Rälsgatan 1 (Sörby Urfjäll) 
Telefon: 026-10 64 48 
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Bernt Forsberg 

Torvpulvereldning av lok 

Ett försök att tillvarata inhemska tillgångar 

Efter många år på "undantag" i Nässjö kom 
hösten 1991 Tb-loket nr 864 hem till Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Tb 864 är det enda i Sverige återstående loket 
inom sin klass. Loket ärockså unikt eftersomdet 
är det enda svenska lok som har kvar sin originalutrustning 
för eldning med torvpulver, ett 
experiment som pågick vid SJ i 17 år. 

Tb-loken, som togs i tjänst 1906, var en direkt 
utveckling av de från Amerika inköpta loken littera 
Ta. De var sexkopplade, tvåcylindriga kompoundlok 
med tvåaxlig ledarboggi. Vid leveransen 
var samtliga lok utförda som våtånglok 
men de kom senare att förses med överhettare. 
Loken användes i person-ochgodståg på huvudlinjerna 
ävensom på de mera betydande tvärbanorna. 
Devar starka allroundlok och hade intensiv 
tjänst fram till 1909 dåB-loken började levereras. 

Under första världskriget kom stenkol att bli en 
bristvara, varför stora ansträngningar gjordes för 
att finna ut möjligheter till att utnyttja inhemska 
bränslen för järnvägsdriften. Ved var ett beprövat 
bränsle, men krävde tre mans besättning i större 
tåg. Veden kunde ibland vara rätt så sur vilket 
förorsakade tågstopp på grund av dålig ångbildning. 

Torv var ettannat bränsle, vilket det fanns gott 
omi svenska torvmossar. Eldning med stycketorv 
hade prövats på lok några år tidigare, men med 
mindre gott resultat. Man använde sig av en 
blandning stenkol/torv 50/50. Eldningen med 
stycketorvblandningen var användbar under sommarhalvåret, 
men under vintern frös vattnet i 
torvstyckena och eldningen försvårades. 

En förutseende person, maskiningenjören vid 
Stockholm-Roslagens järnvägar, Hjalmar von 
Porat, hade på 1910-taletkonstruerateneldningsapparat 
avsedd för pulverbränsle och på SRJ 
utfört prov med torvpulvereldning. Torvpulvret 
visade sig vara ett mycket effektivt bränsle. 

För att närmare utprova torvpulvrets egenskaper 
som lokbränsle beslutade Kungl. Järnvägsstyrelsenår 
19 l 4 att utrusta ett under tillverkning 
hos Motala Verkstad varande E-lok till torvpulvereldning. 



Valet föll på E-loket nr 1217. 
Efter det att loket levererats till SJ företogs en 
serie provturer underledning av den legendariske 
maskiningenjören Carl Flodin. 

E 1217medtorvpulverutrustning. 
Leveransfoto i Motala. 

Lok Cc 676 blir pulvrat vid torvpulvertornet i 
Jönköping. 

Torvpulverloket 

Dettorvpul vereldade loket skiljer sig till det yttre 
från det koleldade endast i tenderns konstruktion. 
Tendern har försetts med en sluten behållare för 
torvpul vret med två lufttäta luckor för påfyllning 
av torvpulver placerade i behållarens tak. Pulverbehållarens 
väggar lutar ned mot bottnen, 
detta för att pulvret lätt skall rasa ned till transportröret. 

Under behållarens botten finns ett gjutet ståndarrör. 
I detta ståndarrör är monterat det så kallade 
regleringsröret som är rörligt i höjdled. Regleringsrörets 
övre ände är utformad som eni toppen 
avrundad kon i vilken det är borrat ett antal 
mindre hål. Regleringsrörets kon är centrerad 
och avtätad i ett genom behållaren, från bottnen 
till framgaveln, löpande rör, transportröret. Detta 
rör leder via en rörlig ledning till ett vid eldstadsgaveln 
placerat rör, som innanföreldstadsluckan 
är försett med ett spridarmunstycke. 

Erforderlig tryckluft, för att blåsa pulvret från 
behållaren till eldstadsröret, erhålles från en på 
gångbordet placerad fläkt, driven av en mindre, 
tvåcylindrig ångmotor. Luften inblåses i transportröret 
genom de små hålen i transportrörets 
kon. Pulvermatningen är stängd då regleringsröretärtätt 
upplyftat mot transportröret och öppen 
då regleringsröret sänkes. Regleringen av 
pulvermatningen sker från förarhytten medelst 
envid tenderns framgavel befintlig manöverspak. 

Eldstadenäravdelad i två kammare, en antändningskammare, 
två sidokanaler och enövre kammare. 
Rökgaserna delas och ledes halvannan 
gång fram och åter i eldstaden innan de ledes 
vidare in i tuberna. För torvpulvrets antändning 
finnes en mindre rost, avsedd för en kolfyr, placerad 
under spridarmunstycket. Kolförbrukningen 
för pulverantändningen uppgårtill 3-4kg 
per 100 kg torvpulver. En mindre kolbox, rymmande 
cirka 300 kg kol, är inbyggd i pulverbehållaren. 



Från början var loket försett med en blästeranordning 
av samma typ som på koleldade lok. 
Det visade sig ganska snart att denna anordning 
inte var lämplig varför en blästeranordning av 
finsk typ provades. Gnistfångaren i rökskåpet 
togs också bort eftersom gnistkastningen från 
torvpulvret var nästan obefintlig. De borttagna 
gnistfångarnasamtden finska blästern förbättrade 
lokets verkningsgrad väsentligt. 

Under torvpulverdriftens första tid förekom 
driftstörningaravolika slag. Förutom explosioner 
i torvpulverfabriken med produktionsstopp som 
följd förekom avbrott i pulvermatningen påloken 
föranledda av att föremål kommit med pulvret 
eller att pulvret hade blivit fuktigt. I stort sett 
hade man dock efter några år kommit över alla 
barnsjukdomar. 

Det kunde redan från början konstateras att 
torvpulvereldningen var mycket effektivare än 
eldning med stycketorv. Vidare blev arbetet för 
lokeldaren mycket lindrigare jämfört med både 
kol-och stycketorvseldning. 

Provkörningarna i november 
1915 

Gjorda uppmätningar vid eldning med torvpulver 
hade visatatt cirka 1,4 kg torvpulver skulle i värmevärde 
motsvara I kg engelska stenkol. 

För att verifiera bränsleåtgången vid eldning 
med torvpulver jämfö1t med koleldning samt för 
att kunna beräkna ekonomin vid torvpulverdrift 
i övrigt, anordnades i november 1915 ett antal 
provturer på linjen Hallsberg-Mjölby. 

I provprogrammet föreskrevs att ett godståg 
meden vagnvikt av700 ton skulle framföras med 
normala gångtider, beräknade efter en grundhastighet 
av 35 km/h. Tåget skulle utgöras av 

Bildenovan visar torvupptagning påHästhagens mosse vidVis landa. Nedansynstorvpulve,fabriken. 

noggrant vägda, med kol lastade öppna vagnar. 
Dragkraft för torvpul verloken varE 1217 och för 
de koleldade provtågen det från Falun nylevererade 
E loket nr 1240. 

För att erhålla största möjliga likformighet i 
tågens framförande tjänstgjorde en och samma 
Iokpersonal i samtliga tåg. Vatten-och bränsleförbrukningen 
kontrollerades noggrant efter varje 
resa och bränsleprover uttogs för analys. 



Efter provens avslutning utvärderas uppmätta 
värden, och maskiningenjör Flodin rapporterade 
resultaten till Kungl. Järnvägsstyrelsen. Han avslutade 
sin rapport med följande sammanfattning: 

Av de beräknade värdena framgå att pannans och 
bränslets verkningsgrad är större vid eldning med 
torvpulverän vid eldning med stenkol, eller med andra 
ord: Vid eldning med torvpulvertillvaratages bränslets 
värmevärde bättre än vid eldning med stenkol. 

Ombyggnad av lok 
till torvpulvereldning 

Då proven hade utfallit väl, beslöt Kungl. Järnvägsstyrelsen 
att låta bygga om tio Tb-lok, fem 
Cc-lok och fyra Kd-lok till torvpulverlok. De 
senare loken kom senare attomändras till tanklok 
medenbakre löpaxel, littera Kf. Något ytterligare 
E-lok blev inte ombyggt, utan E 1217 gick som 
ensamt torvpulverlok inom littera E. 

De lok som byggdes om till torvpulvereldning 
var: 
-Tb 846, 850, 861, 862, 863, 864, 877, 887, 

890 och 892 

-Cc (Cd) 528,550,614, 668 och 675 

-Kd (Kf)-546, 624,626 och 700 

Torv hanteringen 

För att förvissa sig om god tillgång till lämplig 
torv inköpte Statens Järnvägar den nära Vislanda 
station belägna Hästhagens mosse på cirka 200 
hektar. Invid mossen anlades entorvpulverfabrik. 

Den sammanlagda kostnaden för anläggningarna, 
inkluderande ombyggnadskostnader för arton 
lok, hade beräknats till 1,3 miljoner kr. Torvpulverfabriken 
skulle enligt kontrakt vara klar 
för produktion den 1 maj 1917, men på grund av 
förseningar kom inte driften igång förrän i februari 
19I 8. Slutkalkylen för anläggningarna 
visade att den totala anläggningskostnaden hade 
stigit till 1,84 miljoner. 

Torvpulverfabriken vid Vislanda hade en årskapacitet 
på 20 000 ton, men den nådde aldrig 
upp till mer än hälften av detta. Vid full drift sysselsattes 
45 man vid fabriken och 80 man för 
torvupptagningen på Hästhagens mosse. 

För "pulvring" av loken uppfördes pulve1torn 



vid lokstationerna i Nässjö, Falköping och Alvesta, 
från vilka loken bekvämt och dammfritt 
kunde "pulvras". 

Torvpulverdriften kom att begränsas till linjerna 
Nässjö-Falköping och Nässjö-Alvesta samt 
en del sidobanor i Småland. 

Torvpulverdriftens avveckling 

Det kunde, efter de lyckade försöken, antagas att 
man i torvpulvret hade funnit ett idealiskt lokbränsle 
som skulle komma till användning i stor 
utsträckning vid järnvägsdriften. 

Beslutetominförande av torvpulverdrift i större 
skala fattades vid en tidpunkt, då priset på utländskt 
kol var exceptionellt högt. Detfanns anledning 
att antaga, att användningen av torvpulver 
skulle ställa sig ekonomiskt fördelaktig inte endast 
vid då gällande kolpriser och arbetslöner, 
utan även vid de kolpriser som förelegat före 
första världskriget. Innan torvpulvereldningen, 
efter övervinnandet av svårigheterna vid starten, 
kommit riktigt igång hade emellertid kolpriset 
sjunkit nära nog till förkrigsnivån, medan däremot 
arbetslönerna hade stannat vid det dubbla 
mot före kriget. Torvpulvret kom därmed att bli 
dyrare i tillverkning än import av stenkol. 

Eftersom torvpulverfabrikationen var förlustbringande 
kom frågan om driftens nedläggning 
tidigt på tal, första gången redan 1923, genom 
överrevisorernas berättelse över Statens Järnvägars 
räkenskaper och förvaltning. Järnvägsstyrelsen 
försökte upprepade gånger få bemyndigande 
att lägga ned driften, men protester från 
torvpulverfabrikens arbetare och vederbörande 
ortsmyndigheter fördröjde beslutet. Efter stor 
diskussion och flera framställningar från Järnvägsstyrelsenomnedläggning, 
beslutade så 1930 
års riksdag att torvpulverdriften skulle vara helt 
avvecklad under år 1932. 

Deombyggda loken återställdes till koleldning, 
utom Tb-loket 864 som med bibehållen torvpulverutrustning 
överlämnades till Järnvägsmuseet 
år 1932. 

Därmed sattes parentes runt ett mycket lyckat 
försök att tillvarata inhemska bränsletillgångar. 

Lars Ander

.. 



Osterås, 
station för ett kungligt sanatorium 

Ett regeringsjubileum begås 

I februari 1896 tillkännages i den svenska dagspressen 
med disk.reta notiser att Sveriges riksdagsmän 
utomparlamentariskt tagit initiativ till 
en riksomfattande insamling. De subskriberade 
medlen avsåg man överlämna till Hans Majestät 
Konung Oscar Il vid hans 25-åriga regeringsjubileum 
i september 1897. Initiativtagarna till 
projektet tänkte sig attgåvan skulle utnyttjas för 
något ändamål, som kunde hugfästa kungens 
minne. Föret var trögt i portgången, det rådde 
både i dagspressen och bland allmänheten osäkerhet 
om hur givarnas slantar skulle nyttjas. Ett 
kontroversiellt rykte uppstod att kungen med de 
insamlade medlen ville ersätta sitt chefsfartyg 
Drott med ett nytt och merståndsmässigt fartyg, 
en ide som inte passade alla politiska riktningar. 
I november 1896 offentliggörs emellertid kungaparetsavsiktattutnyttjaden 
blivande fonden "till 
hämmande och botande av tuberkulosen". Detta 
tillkännagivande stimulerade på ett helt annat 
sätt givmildheten. Landet ropade efter åtgärder 
motden dödsbringande "vita pesten". Somresultat 
av insamlingen överlämnades i september 1897 
till majestätet en summa stor 2 222 210 kronor. 
Överbringandet av det svenska folkets gåva ger 
intrycket att vara en programpunkt bland många 
i det nio dygn långa jubileumsfirandet. 

Den fortsatta handläggningen framstår somett 
föredöme av effektivitet, samarbete och korta 
beslutsvägar. En promemoria ligger klar en månad 
senare i vilken man kan läsa om kungens 
beslut att uppföra tre s.k. folksanatorier, ett sydligt, 
ett mellansvenskt och ett norrländskt. För att 
verkställa planerna lät han tillsätta en kommitte 
i vilken makan Sofia med omvittnad kompetens 
intog ordförandeposten. Vid hennes sida utses 
somvice ordförandekabinettskammarherrenOtto 
Printzsköld, och i övrigt har till den kungliga 
arbetsgruppen kallats ett antal likaledes erfarna 
läkareochpolitiker. Dåvarande generaldirektören 
i medicinalstyrelsen Klas Linroth, medlem av 
kommitten, angav bland villkoren för dessa våra 
första tuberkulossanatoriers placering vikten av 
ettklimatologisktgynnsamtläge, behörigtavstånd 
från tätbebyggelse och, inteminst betydelsefullt, 
tillgång till goda kommunikationer. 

I oktober 1897 sammanträdde drottningens 
arbetsgruppför första gången. I juli 1900 invigde 
Oscar IIdetförsta s.k. jubileumssanatoriet Hålahult 
på Kilsbergens södra sluttning med Ervalla 



järnvägsstation på Mjölby-Krylbobanan som 
replipunkt. Sanatorium nummer två, Österåsen i 
Ångermanland, invigdes i augusti 190l och det 
sydliga Hessleby i Jönköpings län i september 
sammaår.FörHessleby tryggades förbindelserna 
medyttervärlden genom stationen Mariannelund 
påNässjö-Oskarshamnsbanan.Påmindre än fyra 
år hade som den officiellt kallades "Komiten för 
Jubileumsfondens användande" effektivt genomfö1t 
sittuppdrag. Tre tuberkulossjukhus stod färdiga 
att medsinasammanlagt trehundra sängarta 
emot en bråkdel av landets vid denna tid cirka 
30 000 lungsotsdrabbade invånare. Färdigställandethadeinteskettutan 
komplikationer. Bland 
annat hade de ursprungliga 2,2 miljonerna krävt 
en extra påspädning från riksdagen på 800 000 
kronorför att rädda det tredje sanatoriets färdigställande. 
För det norrländska sanatoriet föranledde 
både dess lokalisering till Ånge1manland 
och den egna järvägsstationens placering lokala 
stridigheter, som kräver sin egen historieskrivning. 

Sanatorium i Jämtland 

0

eller Angermanland? 

Som byggplats för det norrländska sanatoriet 
prioriterade drottningens kommitte ursprungli

genenkronopark kallad Oxböleskogen vid Bispgårdens 
järnvägsstation, med Utanhede ångbåtsstation 
vid Indalsälven som alternativ kommunikationsresurs. 
En stridbarochframsynt förvaltare 
vid Graningeverkens stora jordbruk Forse 
nära Långsele i Ångermanland, Jonas Modin, 
insåg emellertid värdet av att få ett sanatorium 
förlagt till sin närhet. Ett sanatoriebygge ställde 
i utsikt leverans av virke från brukets skog och 
den framtida sjukhusdriften god avsättning för 
produkter från Graningeverkens jordbruk. Tre 
byamän från Österås by vid banan mellan Långsele 
och Selsjön stimulerades att på förmånliga 
villkor erbjuda mark åt Jubileumsfonden, som 
tacksamt accepterade anbudet. Jämtlänningarna 
lurades snarastgenomenkupppåsitt sanatorium, 
som sålunda planerades påden s.k. Österåsplatån 
cirka hundra meter ovanför järnvägen, där den 
vid Faxälvens inflöde i Ångermanälven svänger 
av i nordlig riktning mot Forsmobron. Förutom 
det natursköna läget hade ångermanlänningarna 
givetvis betonat platsens goda kommunikationer, 
ångbåtsbrygga i Österås med trafik till Sollefteå 



och norra stambanans närhet vid bergets fot. 

Station i Västerås eller Österås? 

I sanatoriebyggets inledningsskede förelåg betydande 
svårigheter att forcera den branta stigningen 
med hundra meters höjdskillnad mellan 
järnväg och byggplats. Allt material såsom virke 
från Forse bruk måste jutransporteras den vägen. 
Ett stickspår lades tidigt utfrån Österås anhalt för 
att underlätta lossningen. En s.k. spelbana med 
två parallella järnvägsspår på vilken lastade 
vagnar avvägda mot varandra drogs uppför sluttningen 
installerades som en genial lösning för 
vidaretransporten. En ny spelbana i anslutning 
till den slutliga stationen blev likaledes det rationella 
medlet för det färdiga sanatoriets försörjning 
med skrymmande och tungt gods, framför 
allt stenkol till sjukhusets värmepanna. 

Det synes för den nutida betraktaren vara en 

självklarhet att det blivande sanatoriet, ett sam

hälle i sig med kanske tvåhundra invånare och ett 

kontinuerligt behov av förnödenheter, krävde en 

egenjärnvägsstation. Den åsikten delades emel

le1tid inte av alla Ådalens invånare 1899. Redan 

1887 hade byamännen i Västerås vid stambanan, 

där den viker av norrut över Forsmobron, agerat 

för en egen järnvägsstation. Hittills replierade 

man antingen på Selsjöns station, ganska oåt

komlig på andra sidan Ångermanälven, eller 

Den s.k. spelbanan som fraktade byggmaterial 
och andraförnödenheter frånjärnvägslinjen till 
Österåsplatån. Österåsens Hälsohems arkiv. 

Långsele cirka 20 km söderut. Riksdagen hade 
drygt tio år senare beviljat pengar för en järnvägsstation 
utan att därvid binda sig för den nya 
stationens placering. 

Dei sanatorieprojektet engagerade inser att det 
ärdags att handla. Förvaltare Mod in tar initiativ. 
I ett brev till kabinettskammarherre Printzsköld i 



november 1898 ger Modin uttryck för föga 
uppskattande känslor gentemot Statens Järnvägar. 
Han rapporterar uppenbara samarbetssvårigheter 
med företaget i praktiska frågor. Nu gällde det de 
preliminära planerna på en egen station för 
sanatoriet och vikten av att i god tid bearbeta SJ: 
"för öfrigt hafva i regel statens järnvägar eller 
dess funktionärer mera sällan, åtminstone i vår 
ort, utmärkt sig för tillmötesgående mot trafikanter 
äfvenderdet gällt frågor, hvarigenom järnvägens 

Motstående sida: Karta över Österåsens sanatorium 
upprättad 1904 med spelbana, stationsområde 
och uppfartsväg inritade. Österåsens 
Hälsohems arkiv. 
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Österåsens sanatorium. Foto Sveriges Järnvägsmuseum. 

ekonomiska fördel mycket befordrats", klagar 
Modin. 

Statens Järnvägar skulle emellertid inte framstå 
som den krånglande instansen, de lokala motsättningarna 
inom ortsbefolkningen kom i stället 
att medföra oväntade komplikationer. Modin fungerar 
som Sanatoriebyggnadskommittens utsträckta 
arm vid diverse underhandlingar med 
lokala motparter och har tydligen vunnit dess 
fulla förtroende som kontaktförmedlare mellan 
Österås och Stockholm. I en ny utförlig skrivelse 
till Printzsköld i januari 1899 gäller diskussionen 
intedettemporära stickspåret utan lokaliseringen 
av den permanenta station som skall betjäna 
sjukhuset. Tre alternativ förelåg, det närmast 
belägna Österäs, Västerås bycirka åtta kilometer 
norrut och Öhns by rakt nedanför platåns non-a 
gräns. Närmaste väg till den sistnämnda, cirka 
1,5 km, ledde via en brant stig från platån till Öhn 



medan en Iandsvägsfärd innebar åtminstone 
dubbla distansen. Mod in prioriterar förstås Österås 
som avstigningsstation för sjukhusets resenärer 
men fruktar att opinionen skall genomdriva 
alternativet Öhn. Jordägarna i Österäs äter har 
förstått att bevaka sin egen bys intressen genom 
att lova ställa mark till förfogande för ettstationsbygge, 
och Öhns byamän har varit snabba att följa 
exemplet. Modin ber Printzsköld att bearbeta 
länsstyrelsen i Härnösand och tillrättalägga de 
felaktiga uppgifter om avstånden från sanatoriet 
tilldealternativa stationsförslagen som uppgivits 
i debatten. 

Sanatoriets talesman har alla skäl varsko Stockholmskommittenattbevaka 
sanatoriets intressen. 
I en utförlig redaktionell artikel vid samma tidpunkt 
rekapitulerar Sollefteå-Bladet ortsbornas 
önskemål om ytterligare en anhalt mellan Långsele 
och Selsjön -den senare är första station 
österom Ångermanälven efter Forsmobron. Eftersom 
Selsjön saknade broförbindelse över 
Ångermanälven till byarna på västra stranden 
finns starka motiv för denna stationsplats. En bro 
över Faxälven nära dess utlopp planeras, varför 
även folk boende söderut skulle kunna nåden nya 
stationen. I Västerås eller Öhn bör den ligga 
hävdar tidningen, som citerar en förutsägelse 
från"enlänstidning" attdetnya sanatoriet behöver 
sin station för attbetjänaen förmodad turistström 
till platån med dess hänförande utsikt. 
Sollefteskribenten genmäler: "Blir väl så lagom 

med turister däruppe vid sanatoriet förmoda vi. 
Inte lärman vare sig få lofeller ha lust att komma 
sjuklingarna alltför nära." En insändare samma 
dag anför att en ny faktor i diskussionen tillkommit, 
nämligen sanatoriet Österåsen. "Sanatoriets 
intressen synas mig vara större än Ådalens." 

Länsstyrelsen sammankallade -trots att man 
till SJ tillstyrkt Österåsalternativet i god demokratisk 
anda -ett stormöte i Sollefteå till mitten 
av juni 1899 där representanter för de berörda 
kommunerna och några till med besked fick göra 
sin stämma hörd. Mötet varade i fyra timmar, 
samma argument repeterades ochden lo~~la opinionen 
tycktes tala för en placering i Ohn till 
sanatoriets nackdel. Modin har uppenbarligen 
retat åtskilliga närvarande riksdagsmän på sig. 
Någon omröstning skedde ej. Medan tidni~_gsreferatet 
synes prioritera en lokalisering i Ohn 
anoer Mod in i sin tiosidiga rapport till Sanatoriebyggnadskommitten 
att diskussionen förlöpt till 
Österåsens fördel trots oppositionella inlägg. I 
hans rapport citeras uttalandet "att befolkningen 



skulle känna motvilja att möta lungsjuka vid en 
järnvägsstation", detta som argument för en station 
placerad sålångt från sanatoriet som möjligt. 
Motståndarna hävdade att den befintliga provisoriska 
anhalten i Österås kunde fortsätta att betjäna 
sjukhuset, medan en station i Öhnmed dess 
större befolkningsunderlag skulle bidra till att 
slippa närmare konfrontation med de lungsjuka. 
En av sanatoriekommittens medlemmar, den 
aktive provinsialläkaren i Backe-Fjällsjö Nils 
Enolund, hade i förebyggande syfte publicerat en 
artikel i lokalpressen 1898 omeventuell smittrisk 
för omgivningen från det blivande tuberkulossjukhuset. 
Hans försök att sakligt vederlägga påståendenomfara 
för smitta från sanatoriets gäster 
till ortsbefolkningen hade uppenbarligen misslyckats. 

Lungsotsskräcken manifesterades på nytt, men 
kunde inte förhindra att striden om den nya stationen 
mellan Långsele och Selsjön av Kungl. 
Järnvägsstyrelsen avgjordes till sanatoriets 
förmån. I februari 190 l beviljade Sollefteåtinget 
Jaofart för stationen Österås och den öppnades 
fö; trafik den l januari 1902. Persontrafiken vid 
den numera rivna stationsbyggnaden upphörde 
den 1 juni 1985 i och med att __Hotingbana?s persontåg 
drogs in. Då hade Osteråsens SJukhus 
redan 1981 övergått i Västernorrlands landstings 
äoo och omvandlats till ett hälsohem. Som från 

0 . 

Vännäs fjärrstyrd mötesstatio~. tjänar alltJämt 
den nu nittioåriga bangården i Osterås by. 

En stationsbyggnad i slottsstil 

Österåsens sanatorium ritades av slottsarkitekten 

Johan Fredrik Liljekvist som kanske mest är 

känd för ett senare verk, Kungl. Dramatiska Tea

tern i Stockholm. Som alternativ till de två andra 

jubileumssanatorierna med deras tvåvånings 

tyngre stenfasader utformades Norrlandssjuk

huset som fyra envåningspaviljonger samman

bundna med en central huvudbyggnad. Denna 



slottslika byggnad med sina svartmålade s.k. 

säteritak har utan någon som helst tvekan 1600

talsarkitektenJeandela Vallees uppländskaRun

sa som förebild. 

Det är intressant att iaktta utformningen av 
sanatoriestationen med dess uthus. Det kan inte 
råda tvivel om att stationsanläggningens arkitekt 
i sin tur har tagit intryck av Liljekvists sanatorieskapelse, 
för övrigt det enda sjukhus den senare 
ritat. Tessinrenässansen fick sin efterföljare till 
och med i stationens magasinsbyggnad och utedass. 
Några originalritningar till Österåsens stationsbyggnader 
har ej kunnat spåras hos Statens 
Järnvägars norrländska förvaltningar eller på 
Härnösands landsarkiv. Vare sig Jubileumsfondens 
arkiv eller Österåssanatoriets handlingar 
ger något stöd för att slottsarkitekten Liljekvist 
personligen skulle ha utformat stationsbyggnaden. 

Som ett komplement till persontransporterna 
utlovade Statens Järnvägar att för 4 kronor per 
månad dagligen transportera postväska mellan 
Långsele och Österås stationer. Om väskan skadats 
eller förkommit fritog sig emellertid SJ från 
ansvar! Mot sina lungsotsdrabbade anställda visade 
sig arbetsgivaren föga välvillig. SJ svarade 
visserligen för de anställdas vårdavgift, 50 öre 
per dag på allmän sal, men när sjukhuset därtill 
tar sig friheten att debitera sina patienters arbetsgivare 
för den febertermometer och spottkopp 
med vilken varje patient utrustas, tvärnekar företaget 
att betala i till pekoral gränsande motiveringar. 
Både denna engångsutgift på en krona 
och tjugofem öre och skjutskostnaden för den 
andningspåverkade patienten från stationen uppför 
den svårforcerade backen till sjukhuset vägrar 
man att ersätta. Som en eftergift erbjöd man sig 
förmana sina på sanatorievård väntande tjänstemän 
att "medföra tillräckligt med pengar". 

Parentetiskt kan nämnas att de tre fondsanatorieöverläkarna 
1905 kommunicerade med SJ i 
ett dagsaktuellt sammanhang, i en gemensam 
skrivelse där SJ uppmanas att bättre vaka över 
rökdisciplinen i såväl damkupeer som övriga 

Utsikt mot Faxälven med landsvägsbron och bron mot Sollefteå. Ångermanälven i bakgrunden. I 
förgrunden Öste rås station "654kmfrån Stockholm-77meteröfver hafvet". Fotot från omkring 1904 



har tillhört sanatoriets förste underläkare Hjalmar Tideström. 

Oscar Il med sönerna Gustaf och Carl, med maka Ingeborg, vid Österås station. Inspektion av 
paraderande trupper. Odaterat vykort som ställts till förfogande av Sven Bergvall, Österås. 

KONUNGEN, KRONPRINSEN, FRINS I<ARL OCH PRINSESSAN JNGEBORG VID ÖSTER;\$ STATION. 
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avdelningar med rökförbud. Lungspecialisterna 

ville skydda deredan luftvägssjuka för den skad

liga tobaksröken. 

Givetvis har Österåsens sanatorium som många 
andra sina skönlitterära skildrare. Erik Asklund 
berättar i sin essäsamling Drakens gränd om ett 
besök hos arbetarförfattarenJosefKjellgrens alter 
ego Bertil Mörk. Det är en berättelse om en 
sovvagnsresa från Stockholm i tredje klass med 
byte till motorvagn i Långsele en tidig frostig 
vintermorgon, om den stillhet i naturen som resenären 
upplever vid sin rälsbussresa, om bruset 
från den ännu obundna Faxälven, om vinterlandskapets 
jungfrulighet och vandringen upp 
till "SlottetSnöfrid",JosefKjellgrens benämning 
på sanatoriet. Lars Widdings lungsotsdrabbade 
flygkadett börjar likaledes i sanatorieromanen 
Visst gör det ont sitt inträde i sanatorievärlden 
med att stiga av vid" Åsens station". På perrongen 
möts den blivande patienten, överkänslig och 
orolig över vad som komma skall, av stationskarlens 
cyniska kommentarer. 

Vid Österås, sanatoriets numera rivna stationsbyggnad, 
har förutom Lars Widdings alter ego 
och JosefKjellgren tusentals lungsotssjuka med 
stora förväntningar stigit av. Flertalet anträdde 
återresan med grusade förhoppningar om återvunnen 
hälsa, stundom efter långa vårdtider, 
stundom diskriminerade för ytterligare vård på 
grund av alltför avancerad sjukdom. Blott en 
minoritet återvände friska till arbetslivet före de 
moderna effektiva läkemedlens introduktion på 
1940-talet. 

Österåsens sanatorium på sin 
platå med järnvägsstationen 
och Faxälvsforsarna. Teckning 
av Folke Ricklund 1932. 
Vykort Österåsens Hälsohem. 

Författaren tjänstgjorde under åren 1963-1966 
som överläkare vid dåvarande Österåsens sjukhus, 



sedermera överläkare på lungmedicinska 
klinikenpåSundsvalls sjukhus 1966-1983. Ovanstående 
artikel ingår delvis som ett avsnitt i en 
studie över Konung Oscar 11:s Jubileumsfonds 
tillkomsthistoria och de tre jubileumssanatoriernas 
första verksamhetsår. Studien föreligger i 
manuskript. 

Ett urval källor och litteratur 

Härnösands landsarkiv 
Österåsens sanatoriums arkiv. Styrelseprotokoll 

Slottsarkivet, Stockholm 
Konung Oscar Il:s Jubileumsfonds handlingar 

Personligt meddelande 
Sven Holm, Sundvall 
Börje Thoursie, Gävle 

Asklund, E., Drakens gränd, 1973 

Handlingar rörande Konung Oscar l/:s Jubileums/
ond utgifna afkomitenför utredning af 
frågan omjubileumsfondens användning, 1899 

Sollefteå-Bladet 
Svenska Dagbladet 
Widding, L., Visst gör det ont, 1953 
Västernorrlands Allehanda 
Åman, A., Om den offentliga vården, 1976 

Detaljerade källhänvisningar lämnas av författaren 
under adress Klackvägen 6, 856 53 Sundsvall. 

Ett järnvägsbyggarliv 

Johan Viktor Granath, född 1866, växte upp 
under mycket fattiga förhållanden, dessutom under 
hunger-och nödåren i slutet av 1860-talet. 
Han fick tidigt börja arbeta, bl.a. som askmakare 
på Jönköpings tändsticksfabrik och senare som 
bonddräng, och hans skolutbildning inskränkte 
sig till tolv veckors ambulerande småskola och 
åtta veckors, också ambulerande, folkskola, vilket 
enligt Granath bara räckte till tre av de fyra 
räknesätten. Det var ganska naturligt att han som 
många begåvade ungdomar i denna situation 
sökte sig till soldatyrket, som erbjöd god utbildning 
i civila yrken förutom bra mat och husrum. 
Han antogs 1886 som volontär vid ingenjörtrupperna 
och nådde sitt mål att få både teoretisk 
och praktisk utbildning i tekniska ämnen. Efter 
tre år vid Kungl. Svea lngenjörbataljon tog Granath, 
efter genomgången underofficersexamen, 



avsked från det militära och började sitt liv i 
entreprenad verksamhet, främst vid järn vägsbyggande 
-nittiotalet var ett av de två stora tiotalen 
i utbyggnaden av vå1tjärnvägsnät. Från byggnaden 
av Djursholms villastad fo1tsatte Granath till 
Rimbobanans byggande, vidare till stambanan 
genom övre Norrland (Mellansel-Vännäs-Hällnäs, 
stakningar och förberedande arbeten), till 
Saltsjöbanan med dess tunnelbyggen, till Svartåbanan 
och så för ett tag till lotsverket som fyrbyggmästare. 
Men sålockade järn vägsbyggandet 
igen, och Granath visade sin skicklighet som brobyggnadsadministratör 
både vid Älvdalsbanan 
och sista biten av Västeråsbanan (broarna vid 
Oxberg och Nås) och som arbetsledare för landsvägsbrobygget 
vid Nås. Efter dessa stora företag 
fastnade Granath vid Västeråsbanan som banmästare 
i Ramnäs och Ängelsberg och baningenjörsassistent 
i Ludvika, och slutade vid SWB 
med pension 1920. Han hade en rad kommunala 
och kommunalpolitiska uppdrag, byggde vägar 
och dammar, satt i taxeringsnänmd och skolråd 

och köpingsnämnd, var byggnadskontrollant och 
ritade stadsplaneförslag. Sorgkanten i hans tillvaro 
var en med åren bruten hälsa och ett tilltagande 
svårmod. Han gick urtiden 1946, åttio årgammal. 
Han hade då under många år nedtecknat sina 
öden och äventyr, ett dokument som finns i Rune 
Ekegrens värdefulla samlingar från SWB och 
som i sin helhet vore värt att publiceras, men jag 
har valt att för Spårs räkning plocka ut de blad 
(manussidorna24och26-44)därGranathskildrar 
sitt verksamma liv som byggare och tekniker. 

Börje Thoursie 

Johan Viktor Granath 

Konsten att bygga järnvägsbroar 

... Det gällde nu att försöka skaffa sig arbete, 
men det visade sig att vi kommit ut i en rasande 
stor arbetslöshet. I Stockholm fanns ingen möjlighet 
att få något slags arbete. Jag och tre kamrater 
hyrde in oss hos ett gammalt par vid Roslagstorg, 
som bodde i ett litet gammalt hus och 
bebodde ett rum och kök. Vid Roslagstorg, som 
dådelvis var ettträsk, hade några gamla gummor 
matservering i tält, där rätt god mat serverades 
och där man kunde äta sig mätt för 25 öre, och här 
intogo vi våra måltider, en eller högst två om 
dagen. Så gick två veckor underständigt sökande 
efter arbete. Våra små besparingar voro nästan 
uttömda, då j ag en dag fick veta att Djursholms 
gods skulle bö1ja utbyggas till villastad och att till 



chef för detta arbete utsetts en kapten vid Svea 
Artilleriregemente, Bergman. Jag marscherade 
omedelbart ut till Djursholm och bland flera 
hundra arbetssökande lyckades det få arbete för 
mig och mina kamrater, tack vare att vi voro f.d. 
militärer. 

Det var jordschaktning för framdragande av 
vägar. Under första tiden var det en rättare på 
godset som var arbetsledare. Vi fingo rum i en 
villa"Aludden" och halm att lägga i de träbänkar, 
där två och två fingo sina sovplatser. Några sängkläder 
hade vi icke utan det var att ligga med 
arbetskläderna påsig. Förtjänsten var högst 1.25 
per dag, i regel dock endast 90 öre. Rummet vi 
bebodde var försett med en mindre kokspis, där 
alla som bodde å nedra botten i villan, tolv man, 
skulle laga sin mat. Detvarenoerhörd trängsel på 
kvällarna omkring denna spis, och alla dessa 
ångor av fläsk och annan mat sedan! Vissa tag 
kunde man inte sevarandra i denna dimma. Bolaget 
hade en proviantbod, där de lämnade ut matvaror, 
bröd, amerikanskt fläsk, sill, potatis. Bröd 
och rått amerikanskt fläsk var det stående middagsmålet, 
potatis och sill eller s.k. kolbullar och 
stekt fläsk på kvällen. Kolbullarna tillagades så 
att vetemjöl och vatten hoprördes till en tjock 
smetsom sedan stektes i det rikliga flottet av det 
amerikanska fläsket och voro goda men hårdsmälta. 
Till frukost åt vi kaffe med limpa. 

Sedan vi gjort färdigt den schakt vi påbörjat 
flyttades vi till en liten bergschakt för järnvägen 
öster om Sveavägen, som sprängdes färdig, och 
sedan flyttades vi till en kajanläggning, där det 
var svårt, _ty att gå i det iskalla vattnet med så 
dåliga skor som vi hade var nästan detsamma 
som att gå barfota. Kamraterna från regementet 
Rosen och Fast och jag hyrde strax efter jul en 
stuga vid Stocksund. Stugan bestod av ett enda 
rum försett med en liten kokspis. Detvar i alla fall 
som att komma till ett slott från en svinstia. Vi 
kunde hålla snyggt och rent och laga ordentlig 
mat, men vi hade omkring fem kilometer till 
arbetsplatsen, dvs. en mil att gå varje dag. 

Stambanan genom övre Norrland 

Så gick tiden till pingst 1900 dåjag och två kamrater 
beslöt oss för att resa till statens järnvägsbyggnader 
i övre Norrland. Vi reste annandag 
pingst med ångaren Carl XV till Sundsvall, men 
vilken resa! Pingstafton och pingstdagen rasade 
enstorm såhäftig att ett flertal fönsterrutor blåste 
sönder på Drottninggatan i Stockholm. Stormen 
fortfor över annandagen, så det var fråga om att 
ångaren ej skulle avgå denna dag. Dengick emellertid 



på kvällen. Fartyget kastades som en boll 
på vågorna, och allt gods som var på övre däck 
spolades över bord trots att det var fastsurrat. 
Alla var sjösjuka. Den ene av mina kamrater, som 
tjänat vid flottan, sade att sådan storm hade han 
inte varit med om förut. Dåvi kommo till Sund vall 
fick vi veta av kaptenen att vi vid ett tillfälle varit 
nära att gå under. 

Från anläggningen av Stockholm-Rimbo järnväg. Lok SRJ 2 med I-vagnar och rallare. 

Stambanan genom övre Norrland stakades och byggdes i stor utsträckning genom oländig terräng. 
Här banbyggnad vid Nyåker 1890. SJ egna hästar transporterar material till brobygget över Öre älv. 
Båda fotona Sveriges ]ärnvägsmuseum. 

/ 

Vi fortsatte med en mindre ångare till Örnsköldsvik. 
Statens järnvägars byggnadsbyrå var 
förlagd hit, och vi gingo genast dit och sökte 
arbete. En kapten Ingeman mottog oss och jag 
visade honom mina betyg från regementet. "Ja, 
du har skött dig bra serjag, har du lust för järnvägsstakning?" 
frågade han. Hä1till svarade jag 
jakande, och då skrev han ett brev till ingenjör 
Groth som ledde järnvägsstakningen mellan 
Nyåker och Vindeln. Även mina två kamrater 
fingo efter någon tvekan följa med. De hade ej så 
bra betyg som jag, och kaptenen frågade demom 
de voro supdrullar. Våra pengar voro absolut 
slut, och några andra fortskaffningsmedel fanns 
inte än att gå den tio mil långa vägen från Örnsköldsvik 
till en bondby strax söder om Vännäs, 
där ingenjör Groth med ingenjör och stakarlag 
bodde. Detvaratt taGud i hågen och bö1ja vandringen. 
Efter att ha gått ungefären mil voro vi så 
hungriga att vi överlade var vi skulle bettla mat. 
Nej, sade jag, vi skola försöka få låna pengar på 
mitt fickur. Jag gickin i första gård vi kommo till 
och ett äldre par där lånade mig tio kronor på 
klockan. Där fingo vi även mat och kaffe gratis. 
Klockan löste jag ut en månad senare. 

Från Nyåker till Vännäs var det bara skogsvägar 
och stigar. Vi kommo till målet för vår 
vandring efter två dagars marsch. Det var en 
söndagsafton, och dåjag kom fram till huset där 
Groth bodde kom en röst från ett öppet fönster: 
"Goddagpådej, Granath", ochfickdåseingenjör 
Lundberg stå i fönstret och leende bö1ja prata. 
Ingenjör Lundberg hade sommaren 1889 gått igenom 
en militärkurs vid mitt regemente. Vi 
hade alltid stått på god fot med varandra och nu 
var han här. Där träffade jag för första gången 
Holmqvist, som var där för att få order för följande 



dags arbten. Vi tre nykomna fingo besked 
om att vara på arbetsplatsen klockan sju följande 
dag. Försedda med huggyxorskulle vi röja för ny 
linje. Jag som varit i skogsarbete som bonddräng 
klarade mig utmärkt, men de båda kamraterna 
gick·detdåligt för då de väl knappast förr hållit i 
en yxa. Detvarett uppslitande arbete: arbetsdagen 
som skulle vara tolv timmar kunde ibland uppgå 
till hela dygnet för att få en linje på ända till två 
mil färdigstakad, och sedan arbetet härmed var 
slutvardetattgålinjen tillbaka en lång, tröttande 
väg. Dagpenningen varför denna långa arbetsdag 
kr. 2.24. Logierna lågo i allmänhet en halv mil 
och längre till linjen och maten var urusel. Bönderna 
levde på salt strömming och potatis, långmjölk 
och tunnbröd som vi kallade tidningar, 

bakat av kornmjöl och osyrat. Vanligt rågbröd 
kunde ingen baka där även om de haft rågmjöl. 
Det enda vi kunde få med oss till middag var 
alltså att knyta in en kaka tunnbröd i-en näsduk 
och sätta fast i svångremmen "åta bak", som 
bönderna uttryckte sig. Vi kunde ju inte ta vare 
sig mjölk eller potatis eller salt strömming med 
oss. 

Vid midsommar voro vi framme vid Vännäs, 
en rättstorby vid Umeälven. Därfingo vi logi på 
ett mindre inackorderingsställe, där maten var 
bättre därför att vi fingo rågbröd och en ostskiva 
med till matsäck. Dessa sötebrödsdagar räckte 
dockinte länge, ty en del avstakarlaget fick order 
att gå tillbaka till Hörnsjö, en sträcka av två mil, 
för att gräva provgropar i alla skärningar för att 
de skulle kunna sätta pris per kubikmeter. Detta 
arbete pågick i cirka tre veckor ochsedan bö1jade 
permanentstakningen, dvs. alla rakJinjer stakades 
nu med teodolit, med vilket instrument även alla 
vinklar mättes. Kurvorna stakades för hand. 
Pålarna fingo ej vara mindre i diameter än 10 cm 
och minst en meter långa, och nedslogos med 
träklubbor så att de stodo så stadigt att de icke 
kunde dragas upp med händerna. Sedan vi renstakat 
till Vännäs fingo vi flytta cirka halvannan 
mil norr därom till Tvärålund och fortsätta till 
Norra Degerfors (Vindeln) med undersökningsstakning. 
Här var ytterst svår terräng. Vi stakade 
upp en mängd linjer, så många att stora och lilla 
alfabetet icke räckte attJittreradem med. Särskilt 
svårt var att finna ett lämpligt övergångsställe 
överVindelälven. Dettoglång tid att få enantagbarlinje, 
och stakningsarbetetför åretavslutades 
i Norra Degerfors sedan kölden blivit så starkatt 
vi inte längre kunde fortsätta. 

Vi fingo sedan skogsröjning ute vid en by som 
lågsju kilometer från vårt kvarter i Degerön, lång 



väg att gå morgon och kväll. Till sist blev det så 
mycket snö att skogsröjningen måste upphöra 
och vi blevo arbetslösa hela det 35 man stora 
laget. Jag och mina två kamrater som bara varit 
med tre månader hade ingenting kunnat spara av 
vår lilla dagpenning utan stodo utan medel inför 
en lång vinter. Det varen tråkig situation. Under 
tiden hade kapten Fraenkel och schaktmästare 
Pettersson anlänt till Degerön, därdeskulle ha en 
avdelning på cirka en mil jämte brobyggnaden 
över Vindelälven. Jag gick upp till kaptenen för 
att söka få arbete, men han svarade att han icke 
fick påbö1ja några arbeten föITän efter I januari 
enär pengarna voro slut för detta året. Där stodo 
vi i början av oktober utan möjlighet till försörj

ning under tre månader. Då tänkte jag, att innan 
jag beger mig på luffen ska jag telegrafera till 
ingenjör Groth, som efter stakningen rest ned till 
Örnsköldsvikochvar byråingenjör där, och fråga 
honom om arbete. Jag visste att han följande 
sommar ville ha sitt gamla stakarlag tillbaka. 
Samma dag kom telegram från kapten Fraenkel, 
som var arbetsingenjör vid Degerön, att stakarlaget 
skulle få arbete genast med attgrävady i en 
myr fem kilometer från Degerön. Vi bö1jade 
omedelbart arbetet. Detvarfem kilometer att gå, 
dålig väg, mycket snöoch kallt. Myren var vattensjuk 
såvi fingo gåvåta om fötterna heladagarna. 
Den måste grävas ut längs järnvägslinjen tre meter 
brett och två meter djupt, och där skulle sedan 
fyllas med grus för att få en ordentlig bädd för 
järnvägsspåret. Då vi hållit på med detta arbete i 
sex veckor fingo vi flytta till en stor s.k. skärning 
i närheten av Vindelälven. Arbetet var på entreprenad 
och priset per kubikmeter var 62 öre (nu 
är priset för liknande 3.50 a4.00 kr). Det var ett 
tolv meter djupt schakt med en lutning från 
schakten till tippen av 1:62,5. Vi hade träkärror 
på två hjul rymmande en kubikmeter. Kärrorna 
voro försedda med en lång stång att styra med. 
Två mandrog och en manstyrde. En landgång av 
plank var utlagd och på denna landgång måste 
kärran styras. Det var ett hårt arbete. Vi voro 
alltså tre man till varje kärra: två kärror lastade 
samtidigt inne i livet på schakten och två kärror 
samtidigt på slänterna, en på vardera sidan av 
livet. Det var att jaga varandra hela dagen. 
Kärrorna skulle ju vara färdiglastade samtidigt, 
och blev något kärrlag efter var det skällning så 
Herre du min Skapare... Arbetet räckte till 
midsommaren och det blev stor förtjänst, 5 kroch 
7 öre per dag. En stor dagpenning på den tiden. 

Därefter gick jag och Holmqvist på järnvägsstakning 



Norra Degerfors-Skellefteälv och fortsatte 
härmed till sena hösten, dåjagåtervände till 
Degerön och började med grundarbete till bron 
över Vindelälven. 

S tockholm-Saltsjön 

Våren 1892 erhöll jag genom en kamrat anställning 
vid Stockholm-Saltsjöns järnvägsbyggnad, 
vars arbeten dåsattes igång. Detvar stora arbeten 
där, och när utstakningen var färdig placerades 
jagsom avdelningschef på sträckan HenriksdalÖstervik, 
eller nio kilometer av den 19 km långa 
järnvägen Stockholm-Saltsjöbaden. Till sträckan 
hörde även bron vid Danviken och tunneln vid 
Henriksdal. Ännu i denna dag förstår jag intehur 
arbetschefen, löjtnant Birger Stafsing, kunde 
placera mig som varsåungoch oerfaren påen så 
viktig och svår arbetsplats. Man får betänka att 
varenda meter i tunneln måste stakas ut med 
teodolitinstrument, och där var kurva på 300 
meters radie, att det arbetades från fyra håll i 
tunneln, genom att det mitt i den sprängdes ned 
en två meters brunn till balanslinjen, 42 meter 
från bergets topp. Det varettprecisionsarbete att 
loda sig ned så långt och få rätt riktning och rätt 
höjd för både teodolitstakning och avvägning. 
Jag begärde flera gånger att få kontrollering, men 
först då arbetena hunnit så långt att detendastvar 
omkring fem meter kvar tills arbetarna skulle 
mötas ochdet hördessom om de voro flera meter 
på sidan av varandra, kom en löjtnant från Vägoch 
Vattenbyggnadskåren ochkontrollmätte och 
avvägde, och allt befanns rätt. En lycka för mig. 

Många arbetslag sökte sig från Norrland till 
mig vid Saltsjöbanan och många erhöllo arbete, 
bland andra arbetslag som varit med omutstakning 
av stambanan genom Västerbotten där jag själv 
hade arbetat. Detta arbetslag kom pingstdagen 
tillsammans med min hustru, somjag måst kvarlämna 
vid Degerön. Jag hade hyrt ett gammaldags 
rum hosen f.d. vaktmästare Fristedt; rummet var 
litet, ingen kokspis fanns för att koka maten utan 
hängdes kokkärlet påen ställning överelden, det 
rykte in och varytterst besvärligt. Detvar mycket 
svårt att få nya bostäder, och som detta hus låg 
mittpåarbetssträckan vid Duvnäs försökte vi dra 
oss fram. Några möbler hade vi inte utan vi fingo 
lånaettpargamlastolar,ettlitet bord och engammalsäng-
detvar hela möblemanget. Sängkläder 
och lite husgeråd hade vi, men ack vad allt var i 
högstagradprimitivt och opraktiskt! Själv måste 
jag ut varenda morgon klockan 6, tog en smörgås 
med mig och fick på denna enkla kost reda mig 
hela dagarna, enär jag sällan hade tid attgå hem 
för att äta. Arbetstiden för mig med hantlangare 



blev ofta 14 timmar per dag. Utstakningen tog 
mycken tid, enärvi måste använda instrument för 
utstakningen vid broar och vid tunneln, minst en 
gång i veckan, och det tog en och en halv till två 
dagar varje gång. 

Platsen som överbanmästare vid Stockholm

Rimbo järnväg annonserades ledig och mitt befäl 

nästan tvingade mig att sökaplatsen, som jagock 

erhöll bland 93 medsökande. Somjag måste bo i 

Stockholm och tjänsten var mycket krävande 

ettbevis för huru krävande min tjänst var är attde 

fingo tillsätta två nya befattningar där jag varit 

Saltsjöbanan -Stockholm-Saltsjöns järnväg. Tunneln vid Alphyddan omkring 1893. Foto Sveriges 
Järn vägsmuseum. 

ensam, nämligen en banmästare och en baningenjör, 
endast sex veckor sedan jag lämnat 
tjänsten -stannadejagdär endast två år och slutade 
samtidigt med min chef, trafikchefen Almlöf. 

Mellanspel 

Köpte mig en liten gård i min födelsesocken och 
flyttade dit med min familj, där mina föräldrar 
skulle hjälpa till med jordbruket under det attjag 
reste till Örebro-Svartå järnvägsbyggnad, där 
jag erhållit plats som schaktmästare och där jag 
stannade under sommaren 1896. Måste resa hem 
i oktober enär äldsta dottern Jenny var mycket 
sjuk; kom lagom hem för att hon skulle få dö i 
mina armar. Köpte gravplats i Åker, där förutom 
Jenny min hustru och mina föräldrar nu vilar. 
Efter att hafått anställning vid Kungl. Lots verket 
som arbetsförman och extra byggmästare sålde 
jag gården 1897 och flyttade till Trelleborg, där 
jag fick bygga inseglingsfyren för den nya Sassnitztrafiken. 
Då denna fyr blev färdig flyttade vi 
till Hagaby på Öland där en ny fyr uppfördes. 

Hösten 1897tillträddejagplatssombanmästare 
vid Örebro-Svartåjärnväg, som då öppnades för 
trafik. I februari 1898 erhöll jag telegram från 
överingenjör Lindgren, som då var arbetschef 
vid Mora-Älvdalens järnvägsbyggnad, med 
begäran att komma till honom omgående för att 



taga hand om brobyggnaderna över östra Dalälven, 
över Dysån och vid Gopshus. Jag accepterade 
och reste så fort jag hade ordnat allt på 
platsen som jag skulle lämna. 

Mora-Älvdalen 

Anledningen varför jag blev eftertelegraferad 
var den att en avdelningsingenjör Forssman tillsammans 
med en schaktmästare Stenberg, båda 
totalt okunniga i vattenbyggnadsarbeten, sedan 
november 1897 försökt sig påden befängda iden 
att sätta en spänt över älven nedanför brostället 
för att få, som de tänkte sig, lugnvatten och is att 
gåoch köra påvid själva brostället. Hurvanvettigt 
detta företag var bevisas bäst därav, att älven vid 
brostället hade en bredd av cirka 180 meter vid 
medel vattenstånd,jämte mycket stark ström, och 
att älv bottnen bestod avhårt grus ochpinnmo. De 
hade börjat sätta spånten i bö1jan av november 

Mora-Älvdalensjärnvägsbrovid Oxberg. Teckning urB. Hagberg, Gefle-Dala Järnvägar 1855-1908. 

1897 -den bestod av grovt timmer och tretums 
spåntad plank-och arbetet fortsattes härmed till 
i februari I 898, men allteftersom spånten nedpålades 
bröt älven sönder den och så börjades 
spåntningen på nytt. 

I bö1jan av februari, när arbetschefen kom och 
besiktigade arbetet ochfann hur galet de burit sig 
åt, blev han utom sig, ty han hade gett löften i 
uppfattningen att förarbetena voro färdiga till 
både landfästen och pelare, och att allt var klart 
för påbö1jande av murningen på de tvenne landfästena. 
Och så fann han att inte en smul var åtgjort 
härför. Landfästen och pelare måste ju vara 
färdigmurade före vårfloden i maj 1898, om inte 
hela järn vägsbyggnaden skulle försenas ett år. I 
denna situation sände arbetschefen telegrammet 
till mig. Att på den korta tiden från den 15 februari 
till vårfloden i maj få alla förarbeten och 
murning av landfästen och pelare färdiga ansågs 
av alla fackmän såsom absolut omöjligt, men 
både arbetschefen och kontrollanten, kapten 
Fogelberg, bad mig göra vad göras kunde för att 
få så mycket som möjligt av arbetet klart. Jag 
svarade dem att kunde man ej åtminstone få pelarna 
färdigmurade ansåg jag det lönlöst att påbörja 
arbetet, ty att bara mura upp delvis var 
ingen nytta med. Då skulle med all sannolikhet is 

och timmer rasera alltsammans. Om däremot 
pelarna kunde hinna muras färdiga kunde man 
anordna skydd för dem med strömbrytare av trä 
eller sten som hindrade is och timmer från att 



skada dem. 

Jag fick fullmakt att handha arbetena som mig 
bästsyntes, ingenjör Forssman förbjöds att lägga 
sig i arbetets ledning och såsattes arbetena igång. 
Jag satt oavbrutet i två dygn och gjorde upp 
planer förarbetet, därefter sov jagi fjorton timmar 
och sedan var det klart att staita. Förarbetena med 
muddring för de båda pelarnas grund till två 
meter under älv bottnen, förberedelser för byggande 
av kasuner -stora timmerkistor, in-och utvändigt 
beklädda med spåntad plank och med ett 
rum i vardera änden för stenbelastning. Dessa 
kasuner sänktes över blivande pelare och sedan 
fylldes grunden med betong. Påbörjad huggning 
av granitsten till pelare och landfästen, uttagning 
och körning av sten, anskaffning av virke till 
kasuner, traverser m.m. Det var inte småsmulor 
som behövdes. Till de båda pelarna åtgick 240 
kubikmeter huggen granitsten, till landfästena 
ungefär300kubikmeter delvis huggen granit, till 
kasuner m.m. ungefär400 kubikmeter virke. Inte 
en enda av arbetarna kände jag, men sedan jag 
samtalat med dem och satt dem in i arbetets detal

jer fick jag arbetena igång på alla håll så det var 
en glädjeatt vara arbetsledare. Där voro före mig 
två stenhuggarlag, det ena laget från Växjö och 
detandra från Vika i Dalarna, och meningen var 
att de båda stenlagen skulle dela brobyggnadsarbetet, 
men jag fann snart att Dalalaget inte var 
tillräckligt kunnigt och avskedade dem, varefter 
Smålandslaget fick stenarbetet till hela bron. 

Genom annons erhöll jag goda snickare som 
timrade bra kasuner. Stenkranar, spel och annat 
material anskaffades och allt arbete gick med 
rasande fart, men så var det också ackordslön 
överallt och arbetarna tjänade, efter den tidens 
förhållanden, stora pengar. 

Då vårfloden i medio av maj 1898 kom voro 
pelarna färdigmurade och även större delen av 
tandfästena. Det var smala pelare, och påfrestningen 
var stor när is och timmer lade sig mot 
dem ochtornade upp sig i väldiga bröt, som sedan 
måste sprängas loss med dynamit. 

Bropelarna voro placerade vinkelrätt motjärnvägens 
mittlinje i stället för parallellt med strömmen 
i älven, och härigenom blev trycket mot dem 
oerhört stort. Jag begärde att få lägga pelarna 
parallellt med strömmen men fick det icke på 
grund av att Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens 
godkännande härav icke hann begäras på grund 



av den korta tid som stod till buds. 

Såvardå mitt första stora rekordbrobygge fullbordat. 
Ingen bro med sådana dimensioner hade 
förut byggts på kortare tid än två år. När jag nu 
fyrtio år efteråt sitter och låter hela detta arbete 
passera revy, förundrar jag mig över att det hela 
gick att utföra påden korta tiden. Man får besinna 
de stora svårigheterna med att skaffa verktyg och 
material av alla slag, det stora vattendjupet vid 
pelarna -fyra respektive sex meter, grävningsdjupet 
oräknat. Kasunerna voro också stora som 
hus, och sedan gjutningen i grunden hårdnat gick 
det att pumpa läns i dem så att murningen obehindrat 
kunde pågå. Det mesta och svåraste arbetet 
ärdet som nu ärosynligt och ligger under vattenytan. 

Ersättningen för mitt arbete blev inte något utöver 
min lön men jag befordrades och fick titeln 
avdelningschef. Överingenjör Lindegren var snål 
med ersättning när det gällde pengar. Själv hade 
han också i många år varit avdelningsingenjör 
vid Statens Järnvägsbyggnader med en avlöning 
av 200 kr i månaden och tyckte väl att jag med 
250 kr i månaden var högt betald. Lindegren var 
svärfar till överingenjören vid Statens Järnvägsbyggnader 
överste Fogelmark. 

De andra broarna, över Dysån och vid Gopshus, 
voroju intesåstora. Dysån hade ettspann på bara 
25 meter men rätt besvärligt vattenbyggnadsarbete 
för landfästena, och vid Gopshusbron var 
det stora stenarbeten. Utom dessa tre broar hade 
jag en byggnadssträcka på 15 km i svår tetTäng. 
Allt detta arbete blev nästan färdigt till hösten 
1898, dåjag fick flytta till Mora för att taga hand 
om rälsläggning och grusning vilket pågick till 
våren 1899. Det var sträng köld och mycket snö. 
Jag hade två lokomotiv med vagnar lånade av 
Gävle-Dala järnväg. Det var det besvärligaste 
arbete med rälsläggning och grusningjag någonsin 
haft, och arbetarna var ytterst svåra att handskas 
med. Arbetsstyrkan var omkring 300 man. 

Vansbro-Ängels berg 

Hösten 1898, strax jagflyttat ned till Mora, erhöll 
jag ett brev från löjtnant Bernhardt, som var 
arbetschef för Vansbro-Ängelsbergs järnvägsbyggnad, 
13 mils arbete somjust då påbörjades, 
med erbjudande om anställning och fråga om 
vilka mina lönepretentioner voro. Brevet var 
ställt till en adress som jag haft två år förut och 
hade varit på många ställen innan det nådde mig. 
Jag svarade omedelbart och meddelade mina 
löneanspråk, och svar härpå kom genast att allt 



jag hade begärt beviljats och att jag var välkommen 
dit. Då överingenjör Lindegren fick 
veta att jagtänkte flytta ifrån honom, sade han att 
han inte kunde låta mig göra det utan övertalade 
mig att stanna kvar, så skulle han sedan hos sin 
måg skaffa mig långvarig sysselsättning vid 
Statens Järnvägsbyggnader, samt höjde lönen 
med 50kr per månad utöver vad jagskulleha fått 
vid Vansbro-Ängelsbergs järnvägsbyggnad. 

I mars 1899 kom ett brev från baningenjör 
Plantin i Västerås med erbjudande att övertaga 
järnvägsbyggnaden Ramnäs-Kolbäck. Efter 
dennas färdigställande skulle jagfåen bra ordinarie 
plats vid SWBJ. Löneförmånema under byggnadstiden 
skulle bli lika med dem jag hade vid 
Mora-Älvdalens järnvägsbyggnad. Samtidigt 
med brevet kom vår kontrollant, löjtnant Fogelberg, 
som nyss varit i Västerås för att sätta sig in 
i skötseln av banavdelningen enär han sökt och 
erhållit platsen som bandirektör vid Gävle-Dala 
järnväg, och han rådde mig med bestämdhet att 
antaga platsen. Såskedde, och i april 1899 flyttade 
vi till Rarnnäs. 

Övertog genast arbetet och arbetarna. Före mig 
hade ingenjör Värner varit chefdär, men han ha

de nu blivit antagen till baningenjör vid Statens 
järnvägar i Sollefteå. Värre oreda vid ett arbetsföretag 
än hur det var närjag kom dit kan ej tänkas. 
Arbetarna voro fullständiga busar utan den 
ringaste disciplin. Vidgruslastningen lastadesen 
del vagnarfulla, endel vagnar lastades till hälften 
och en del inte alls, men de hade fått betalt för 
fullastade vagnar och det fordrade de att få allt 
fortfarande. Likadant var det vid alla andra arbeten.
Inomen månad var dockallt förändrat. Det 
var hårda nappatag och jag hotades till livet vid 
många tillfällen, men jaggavejefteroch ordning 
och reda blev det. De värsta lymlarna fingo avsked. 
Där varomkring tjugo man dåjag kom dit. 

Då arbetena vid Ramnäs-Kolbäcks järnvägsbyggnad 
avslutats blev jag förflyttad till Ängelsbergoch 
fick övertaga efterarbetena påjärnvägsbyggnaden 
Ängelsberg-Ludvika, 62 km, och då 
trafiken snart öppnades på denna bandel fick jag 
även övertaga banavdelningen, här med titeln 
överbanmästare. Under ett helt år fortsatte efterarbetena 
med en stor arbetsstyrka som på sommaren 
uppgick till 5-600man. Detvarettovanligt 
krävande arbete för mig och ofta måstejagarbeta 
dygnet runt. Desutom hade jag befälet över 
banavdelningen Virsbo-Kärrgruvan och Norberg-



Klackberg. 

B jörbo-V ans bro 

Hösten 1892 flyttade vi till Ludvika. Trafiken 
öppnades på bandelen Ludvika-Nyhammar, 
24 km, ochjagfick övertaga denna bandeljämte 
efterarbeten. 1903 öppnades trafiken på Nyhammar-
Björbo, 24 km, och även denna bandel 
jämte efterarbeten fick jag övertaga. Löjtnant 
Bernhardt fick nu avsked som arbetschef och 
bandirektör Plantin blev arbetschef för delen 
Björbo-Vansbro, 38km, varånågraarbetenännu 
icke påbörjats. Jag anmodades övertaga arbetsavdelning 
mellan Björbo och Nås, 14 km, å vilken 
sträcka var bron över Västerdalälven samt 
tvenne mindre broar. Brostället över Dalälven 
låg nio kilometer från B jörboochpå sju kilometers 
bansträcka var det huvudsakligen bank på omkring 
två meters djup. För att fylla upp banken 
måste fyllning köras med lokomotiv från en 
grusgrop som låg sex kilometer från Björbojärnvägsstation 
på linjen Nyhammar-Björbo med 
tjugo arbetståg dagligen och 35 vagnar i varje 
tågsätt; varje vagn lastade tre kubikmeter. Tvenne 
stora berg skulle genomsprängas innan arbetet 
med brobyggnaden över Dalälven kunde igång

sättas, fast det största berget, som var beläget 
cirka en kilometer från älven, hann icke färdigsprängas 
utan måste brojärnet köras med hästar 
från rälstippen ned till älven. 

Emellertid skulle arbetet med brobyggnaden 
påbö1jas hösten 1905, och en dag meddelade 
bandirektör Plantin mig att en äldre ingenjör 
Thorstenson anställts som avdelningschef för 
linjen Nås-Vansbro, och attdetvar meningen att 
han även skulle hava tillsyn av brobyggnaden 
över Västerdalälven, enär arbetet måste forceras 
så att bron kunde vara färdig på omrking ett år. 
IngenjörThorstenson var engammalvan brobyggare 
som nog skulle färdigställa brobyggnadsarbetetpådennatid. 
Jagsvaradeendastattjag var 
tacksam att slippa ifrån järnvägsbyggnadsarbetet, 
tyjaghadelängenog tjänstgjort i tre befattningar 
som varderahelt krävde sin man. Jag varglad att 
fålämnabefattningensomavdelningschefålinjen 
Björbo-Nås, ty jag hade mer än nog av efterarbetena 
på linjen Ludvika-Björbo, nio mil, och 
som överbanmästare på den trafikerade linjen. 

Plantin reste hem till Västerås, men redan följande 
dag kom han upp till Ludvika och talade 
om att han ej kommit ihåg, att jag utfört brobyggnadenöverÖsterdalälven 
pårekordtid. Han 



bad mig nu utföra brobyggnadsarbetet och få 
murningsarbetena färdiga på kortast möjliga tid, 
ty brojärnet låg redan färdigt på verkstaden. Han 
gav mig fria händer att ordna med arbetena. Det 
första jag även här fick göra var att sätta mig ett 
par dygn och planera för arbetets gång. Här var 
granitpelare och landfästen betydligt stabilare 
och grövreän påbron överÖsterdalälven, varför 
avsevärt större stenmassor erfordrades. 

Ett stenhuggarlag på fyrtio man började genast 
med stenuttagning, och så sattes vattenarbetena 
igång med muddring och stensprängning för de 
båda pelarna, vilkas botten låg på ett djup under 
lågvattenytan av tre respektive sex meter. Pelarnasgrundskulleligga 
enochenhalv meter under 
älv bottnen och det varettbesvärligt arbete. Stora 
stenblock måste sprängas sönder på djupt vatten 
och övrig materia var mycket hård att arbeta sig 
igenom. Arbetetbö1jadeden 8/121905och redan 
i början av mars 1906 varallt färdigt för nitningen. 

Spannetmellan de båda pelarna, 50 m, nitades 
först. Ställnings bron mellan södra landfästetoch 
södra pelaren var färdig och brojärnet utlagt för 
nitning,dåenkatastrof inträffade. Vintern 190506 
hadedetfallit mycketsnö, och i slutet av mars 
kom ett häftigt töväder. Vårfloden kom med stor 
våldsamhet från fjällen, och utom timmeroch is

Järnvägsbron över Västerdalälven vid Nås. Foto från privatbanetiden i Sveriges Järnvägsmuseum. 

massor lösryckte floden även en gammal landsvägsbro 
över Dal älven vid Nås kyrka, belägen tre 
kjlometer ovanför vår brobyggnad. Landsvägsbron 
var en 240 m lång gammal flottbro av trä, 
byggd på nio meter långa träpontoner eller kistor. 
Virket var ovanligt grovt, de längsgående bjälkarna 
voro 60 cm i fyrkant och det hela var starkt 
sammanfogat. Nu bröts bron av floden, timmer 
och is i tre delar, vardera omkring åttio meter 
lång. 

När delarna av flottbron kom ned till järnvägsbron 
ställde de sig som dammluckor mot bropelarnas 
spetsar och förorsakade ettoerhört tryck 
mot desamma. Värst hotad var den södra pelaren 
och ställningsbron med därpå liggande brojärn, 
ett spann på 35 meters längd, varför brojärnet i 
största hast fick transporteras i land. Omedelbatt 
därpå raserades ställningsbron av timmer och 
ismassor. Älven fortfor attstiga med rasande fart, 
påfrestningen påjärnvägsbron ökade och pelarna 
skakade så att femtiometersspannet mellan de 
båda pelarna darrade som asplöv. Söndersprängning 



av landsvägs brodelarna vai·det enda möjliga 
för att rädda bron från undergång. Jag hade över 
hundra man där -bergsprängare, stenhuggare, 
snickare och vanliga grovarbetare -men ingen 
kunde skjuta i vatten. Som jag dock varit minör 
vid ingenjörstrupperna visste jag huru laddningarna 
skulle placeras för att sprängkraften skulle 
verka bäst. Det var ett livsfarligt arbete. Bergsprängareförmannen 
och jagfingo stå påen mindre 
träplattform, hängande i linor som höjdes och 
sänktes efter behov. Vi voro våta till knäna hela 
tiden som sprängningsarbetet pågick. Efter arton 
timmar var sprängningen av gamla bron klar och 
järnvägsbron räddad men på bekostnad av min 
hälsa. Jag ådrog mig en obotlig reumatisk värk 
som först de senaste åren alltmer gått bort och nu 
inte är så svår. 

Jag blev av järnvägsläkaren bestämt ordinerad 
att fortast möjligt bege mig till badort för att bada 
varmbad och få massage. Jag fick sex veckors 
permission och reste till Öregrund i juni 1906 
med löjtnant Grandinsson som vikarie. Då jag 
varit i Öregrund nio dagar kom telegram från min 
chefsom bad mig komma hem och taga hand om 
arbetetoch arbetarna,enärGrandinsson ej kunde 
klara saken. Badläkaren avstyrkte bestämt och 
sade mig, att omjag nu avbröt badkuren komme 
jag aldrig att bli frisk mera. Detta telegraferade 

jag till min chef, som omgående svarade per telefon 
och bad mig om möjligt komma åter. Han 
sadeattjag följande vinter skulle få tre månaders 
tjänstledighet och helt på järnvägens bekostnad 
resa till badort i in-eller utlandet. Jag for hem, 
och vart jag kom på arbetsplatsen var det oreda. 
Arbetarna var mycket missnöjda med Grandinsson 
och sade, att hade jag icke kommit åter så 
hade alla nedlagt arbetet och begärt en annan arbetsledare. 

Ja, så var mitt andra stora brobyggnadsarbete 
färdigt på rekordtid: tre och en halv månad efter 
arbetets bö1jan var stenarbetet klart, en bro på tre 
spann om respektive 35, 50 och 25 meter, nitningen 
kunde börja. I medio av februari kom vår 
verkställande direktör, sedermera generaldirektören 
vid Statens järnvägar, F. W .H. Pegelow upp 
och besåg arbetena, och då erhölljagen check på 
500kr i gratifikation jämteett vackert tal om min 
stora skicklighet som arbetsledare etc. 

Vid denna brobyggnad behövde jag ej göra 
inköp av verktyg och material utan fick jag rekvirera 
behovet från materialförrådet i Västerås, 
men alla beräkningar måste jag själv göra och 



ordna så att allt kom i rätt tid. Virke till kasuner, 
ställningsbro m.m. fick jagdock beräkna behovet 
för och göra uppköp av. 

Vintern 1905-06 begärde arbetarna vid alla i 
gång varande järnvägsbyggnader i Sverige, att 
deras organisationer skulle av arbetsgivarna godkännas 
som underhandlande part. Våra arbetare 
överlämnade denna sin begäran till mig, som 
med tillstyrkan gav densamma till min chef. Arbetarna 
vid Falun-Västerdalarna (Falun-B jörbo) 
fick av sin chef, löjtnant Hildebrand, blankt nej 
på sin begäran och gick omedelbart i strejk, en 
strejk som räckte mer än ett år och även innehöll 
en lönekonflikt. Hildebrand gjorde nu allt för att 
vi icke skulle gå med på våra arbetares krav. 
Emellertid kommo underhandlingar i gång med 
arbetarnas talesmän, riksdagsmännen Arnseth 
och Fabian Månsson, och de fördes i mitt lilla 
expeditionsrum vid Utanhed, strax intill brobyggnadsplatsen. 
Någon lönekonflikt hade vi icke. 
Efter två korta samtal voro vi överens, och Vansbro-
Ängelsbergs järnvägsbyggnad var alltså den 
första som godkände arbetarnas krav. Från arbetarna 
fick jag mottaga stor sympati, inte bara av 
de egna utan av järnvägsarbetare landet runt. 
Men från arbetsgivare och arbetschefer fick jag 
minsann veta att jag var socialist eller åtminstone 
en socialistfjäskare m.m. och att de nog skulle 
komma ihåg mig framdeles. Ja, så lät det då. 

Arbetena med bergsprängnings-och jordschaktningsarbeten 
avslutades så att rälsläggning 
och grusning kunde fortsättas förbi Nås hösten 
1906, och de fortgicktill in i december då kölden 
gjorde det omöjligt att fortsätta med grusning. 

Landsvägsbro vid Nås 

I bö1jan av den månaden blev jag uppvaktad i 
mitt hem av ordföranden i Nås Vägstyrelse och 
jägmästare Lind bom, som bad mig attjag skulle 
åtaga mig att bygga en ny landsvägsbro vid Nås 
kyrka i stället för den av vårfloden i mars 1906 
bortspolade flottbron.Jag lovade för min del men 
sade dem att de måste anhålla om min chefs tillstånd 
för mig att åtaga mig arbetet. Jag erhöll 
tillstånd under förutsättning att jag samtidigt 
kunde sköta min befattning vid både järnvägsbyggnaden 
och trafiken. Hade då banavdelningen 
å trafikerad bana från Virsbo till Kärrgruvan och 
Norberg-Klackberg samt Ängelsberg-Björbo 
och arbetsavdelningen B jörbo-Nås, alltså 143 km 
trafikerad bana och 14 krnjärnvägsbyggnad med 
en arbetsstyrka av 250 man. Jag vågade dock 
åtaga mig även landsvägsbrobyggnaden. 



Det var att under julhelgen 1906 sitta och planera 
och räkna ut behovet av alla materialier och 
virkesåtgång. Bottnen vid denna bro bestod av 
dy, varför pålning måste vidtagas vid både landfästen 
och samtliga tre pelare. 700 pålar med 
15-18 meters längd måste anskaffas och dessutom 
virke till kistor och kasuner. Dåjagkom till 
vägstyrelsen med uppgift över behovet av alla 
materialier och verktyg förklarade sig samtliga 
icke kompetenta att köpa in vad som behövdes, 
utan uppdrog åt mig även att inköpa allt. Satte 
genast igång med inköpen, men då visade det sig 
att spel för lyftning av de stora stenblocken till 
pallskiften å pelarna icke med erforderlig storlek 
fanns att köpa i Sverige utan måste köpas i Tyskland, 
och att en ångpålkran för nedslagning av 
pålar med så stor längd måste hyras av Gävle 
stad. Allt ordnade sig dock, och den 8 januari 
1907 började arbetet vid brobyggnaden. Detfortgick 
oavbrutet dag och natt tills alla pelare och 
landfästen voro färdigmurade. Detärinte mycket 
synligt av arbetet över lågvattenytan. Alla pålar, 
de stora träkistorna -stora som små hus -som 
sänktes på pålarna och göts fulla med betong, 
därpå kasuner jämte tre 0,6 m höga granitskift 
synas aldrig. Det ärendastdeovan vattnet belägna 
delarnaav land fästen och pelare som äro synliga. 

Den 6 maj 1907 öppnades bron för allmän tra

Landsvägsbron över Västerdalälven vid Nås kyrka. Fotofrån SWB på Sveriges lärnvägsmuseum. 

fik. Hela arbetet utfördes alltså på fyra månader, 
och nu först blev jaguppmärksammad av pressen. 
Min utmärkta skicklighet och mina utmärkta 
arbetsledaregenskaper, som det hette, sjöngs i 
alla tonarter. Men mina prestationer vid de båda 
nämnda järnvägsbroarna omnämndes aldrig i 
pressen. Varföre? Jo, jag hade byggt för fort. Ingenjörsskrået, 
särskilt högskoleingenjörerna, voro 
rent rasande förbittrade över att det fanns någon 
som kunde utföra så stora arbeten på så kort tid, 
och ettparäldre ingenjörer saderent ut åt mig att 
detta kraftprov skulle tigas ihjäl. Visserligen var 
landsvägsbron fyra spann på 40 m vardera, med 
tre pelare ochtvå landfästen, ochjärnvägsbroarna 
endast tre spann vardera, med två pelare och två 
landfästen,men bådajärnvägsbroarnalågo i stark 
strömsomförsvårade arbetet betydligt, under det 
att landsvägsbron låg nästan i lugnvatten även 
om pålningsarbetet var svårt. Alla tre broarnas 
stenpelare och landfästen måste praktiskt taget 
göras lika höga enär ni våskillnaden mellan lägsta 
och högsta vattenytan i båda älvarna är nio till 
elva meter. Stenpelare och landfästen murades 



upp till en höjd av 11,6 m överlägsta vattenytan. 

Så var då mitt tredje stora brobyggnadsarbete 
fullbordat. Ingen har före mig och till denna dag 
utfört så stora och svåra brobyggnadsarbeten på 
såkott tid som högst fyra månader. Dessa kvarstå 
som minnesmärken till sena tider över den fattiga 
torparpojken som genom vidriga öden och motgångar 
av alla slag, utan ett öres hjälp, kämpade 
sig till kunskaper som visserligen var små men 
dock hjälpte honom framåt, ochsommedokuvlig 
energi har sökt bekämpa allt motstånd och i de 
flesta fall har gått segerrikt ur striden. 

Trenne vintrar hade jag varit elev vid Tekniska 
skolan i Stockholm, aftonkursen. Första vintern 
var medan jag var i militärtjänst och den andra 
när,jag arbetade på Ösby-Djursholms järnväg. 
Jag hade då över två mil att gå va1je kväll, fram 
och tillbaka, för att bevista en tvåtimmars lektion 
och arbeta på dagarna för att tjäna till bröd och 
skolmaterial. Dagsförtjänsten var l kr 12 öre per 
dag.Tredje vintern som elev vid Tekniska skolans 
aftonkurser kl. 8-10 e.m var jag anställd som 
överbanmästare vid Stockholm-Rimbo järnväg 
och bodde i Stockholm. 

Alla mina lärare, utom en, sade att jag var en 
begåvad yngling och rådde mig att fortsätta åtminstone 
en halv termin till så attjag med säkerhet 
kunde taga avgångsexamen. Detta medgav 
omständigheterna icke, men tillsammans med 
min underofficersexamen vid ingenjörtrupperna 
och genom att kunna tillämpa och utnyttja allt 

praktiskt blev mig de kunskaperjagförvärvat vid 
Tekniska skolan till ovärderlig nytta. 

Eldforsen 

Men för attfortsätta med mina rekordprestationer 
och berätta omdet somjag själv sätter allra högst 
av mina arbetsinsatser: 1915 steg Västerdalälven 
högre än någonsin tillförne. I bö1jan av maj hade 
floden på många ställen stigit över rälsen på vår 
järnväg mellan B jörbooch Vansbro oaktat vi lagt 
balanslinjen en meter högre än vad Daläven förut 
stigit, såvitt det var känt av ortens befolkning och 
gamla märken. Den stora floden tillsammans 
med is och timmer förorsakade mycket stora skador 
på många platser. Bland annat bortspolades 
alla dammar vid Eldforsens träsliperi, tillhörigt 
Trävarubolaget Dalarna i Vansbro. Det var stora 
förluster varje dag, och bolaget ville fortast möjligt 
få träsliperiet igång på nytt. Väg-och Vattenbyggnadsbyrån 
i Stockholm uppgjorde förslag 



till återställande av dammarna. Entreprenad 
infordrades från flera svenska byggnadsfirmor, 
och enligt uppgift från två tyska byggnadsfirmor, 
om anläggning på kortast möjliga tid. Den tid 
som en av dessa firmor betingade sigför arbetets 
utförande var sju månader, medan alla andra 
krävde mycket längre tid. Trävarubolaget vände 
sig då till mig och till järnvägen för att få mig att 
utföra arbetet. Jag åtog mig det och lovade att 
arbetet skulle vara utfö1t den 23 juni 1916. Jag 
har aldrig sett en så häpen min som den disponenten 
visade då jag nämnde detta datum, och 
han sade att detta vore väl inte möjligt. Arbetet 
påbörjades de sista dagarna i maj 1916 och var 
slutfört den 21 juni. Den 23 juni avsynades och 
godkändes arbetet av kapten Schmidt i Väg-och 
Vattenbyggnadsbyrän. Det var det svåraste vattenbyggnadsarbete 
jag utfört och därtill på så 
korttid som tre veckor. Stora bolag med sina stordryga 
ingen jörspampar i spetsen skulle habehövt 
minst sju månader för att utföra samma arbete. 

Somvanligt hade jagföre arbetets bö1jan detaljberäknat 
allt och i vilken ordning arbetet skulle 
utföras, samt huru mycket verktyg och material 
som behövdes. Det var stora massor virke av olika 
dimensioner, särskilt spåntad 4" plank och 
9x9" bjälkar samtcement som behövdes, och det 
lämnades mig i uppdrag attbeställa eller köpa allt 
detta. 

Inte heller vid detta arbete hade jagtjänstledighetfrån 
järnvägen, utan var vid Eldforsen på nätterna 
och skötte mitt arbete sedan jag anlänt med 

kvällståget frän Vansbro. Från Vansbro till Tretjärns 
station åkte jag järn vägscykel. Eldforsens 
träsliperi låg mittför Tretjärns station, dit det 
hade en tre km lång hästbana.Jag anser att arbetet 
med återställandet av dammbyggnaderna vid Eldforsen 
på den korta tiden av tre veckor är mitt livs 
största bedrift. Ingen som ej sett förödelsen kan 
föreställa sig hurudär såg ut innan arbetet påbörjades 
-ohyggligt, i sanning. Att på tre dagar anskaffa 
arbetare, material och verktyg såatt arbete 
kunde börjas var en prestation bara det. Attsedan 
bilda arbetslag, sätta in arbetarna i arbetet samt 
givadem ackord såatt devisste sig kunna förtjäna 
bra gick på en dag. Alla arbetare hade också i tio 
årförut arbetat undermitt befäl på järnvägsbyggnaden 
och visste att vad jag lovade dem, det höll 
jag. Därför fick jag också arbetet att gå med rasande 
fart. Att jag trots denna brådska icke heller 
förbisåg arbetsgivarnas fördel vid destora inköpen 
av verktyg, material m.m. för både landsvägsbron 
i Nås och dammbyggnaderna i Eldforsen, bestyrkes 
av ettcitat från överstelöjtnant Prinzencreutz 



tal då landsvägsbron öppnades för allmän trafik 
i maj 1907: "Granath är obestridligen Sveriges 
bästa och skickligaste arbetsledare men han är 
också en affärsman av rang. Han har köpt allt till 
denna bro ca7000 kr billigare än vadjagberäknat 
i mitt kostnadsförslag, och jag påstår att jag 
räknat lågt. Och ändå har han måst inköpa en del 
material utomlands och allt på denna korta tid." 

Min tjänstledighet för vårdande av min hälsa 
blev av många skäl uppskjuten till 1909 då jag 
erhöll sex veckors tjänstledighet, hyrde en stuga 
iÖregrund och reste dit med helafamiljen. När vi 
varit där omkring fj01ton dagar utbröt storstrejken, 
varför jag blev hemkallad och även denna gång 
måste avbryta badkuren. Reumatiska värken var 
ibland mycket svår, och som en följd härav började 
jag lida av svår sömnlöshet som fortsatt till 
för cirka ett år sedan, som nedsatte humöret och 
arbetsförmågan i hög grad. Sedan 1906 har jag 
också varit en bruten man, och aldrig harjagåterfått 
det glada humör ellerden arbetsförmåga som 
jag hade före denna tid. Svårmod och livsleda 
blevo under många år mina ständiga följeslagare, 
och endast kärleken till mina barn hindrade mig 
från att fri villigt lämna en värld som endast hade 
missräkningar, taggar och törnen åt mig. 

I Ludvika 

Efter mina tre stora brobyggnader blev jag erbjuden 
flera mycket förmånligare anställningar 

än den jag hade, men sjuklighet i familjen och 
egen sjukdom gjorde attjag måste avslå dem alla. 
Ludvikaborna överhopade mig med kommunala 
uppdrag. Jag var ledamot av alla kommunala 
institutionerochskolrådet därstädes, ledamot av 
bevillnings-och taxeringsnämnd, av municipalnämnd 
och köpingsnämnd. Som ledamot av 
byggnadsnämnden omarbetade jag stadsplanen 
för Ludvika, som jag efter många besök hos 
Överintendentsämbetet och hos vederbörande 
civilministrar fick godkänd. Jag valdes till ledamot 
och ordförande i en massa kommitteer och 
utredningar, och jag var kontrollant fören mängd 
byggnaderåtenskilda, liksom på telegrafverkets 
byggnad, tingshuset och stadshotellet i Ludvika. 
Jag var ledamot av kyrkobyggnadskommitten 
och blev dess kontrollant, ett omfattande arbete 
då endast ytterväggarna av trä lämnades orörda 
medan det göts cementgrund under hela deras 
längd. Jag upprättade förslag till och byggde 
kloakledningar åt samhället. Jag upprättade förslag 
till och byggde Storgatan jämte trottoarer 
och köpingen. I Ludvika fanns ingen badinrättning, 



varför jag 1904 ingick till järnvägarna med 
begäranom fri tomtplats m.m. för uppförande av 
ett mindre badhus intill sjön Väsman. Detta beviljades. 
En andelsförening av järnvägsmän bildades 
och badhuset byggdes med bastu och två 
karbad. Jag blev styrelseledamot. År 1904togjag 
även initiativet till teknisk aftonskola. Kommunaloch 
kyrkostämman biföll medel härtill och så 
startades denna skola. Jag kommed i dess styrelse. 

År 1909 väckte jag förslag om inrättande av 
kommunal mellanskola i Ludvika. Jag blev ledamot 
av den kommitte som tillsattes och besökte 
Fridtjuv Berg, Dalin m.fl. i Stockholm. Uppgjorde 
kostnadsförslag som nu förelades kyrkostämman, 
och i enlighet med kostnadsförslaget 
begärdes medel till skolan. Det blev en segsliten 
kyrkostämma. Den började kl. 2 e.m. en söndag 
och fortsatte till kl. 2 natten till måndag. Det enda 
ärendet var anslag till och startande av skolan 
ifråga. Jag var uppe arton gånger och talade för 
saken och slutligen beviljades skolan. Styrelse 
valdes och där kom även jag med. 

Jag invaldes också som ledamot av Grangärde 
vägstyrelse. 1908-09 verkställdes undersökningar 
och upprättade jag ritningar och kostnadsberäkningar 
för ombyggnad av alla vägar i Norbergs 
härads väghållningsdistrikt, ett stort och 
vittomfamnande förslag. Det följdes också vid 
senare utförda ombyggnader av vägarna. Detvar 
sammanlagt sex mil väg somjag undersökte och 

lämnade förslag till. Jag hade även arbetsled

ningen över en hel del ombyggnader åt Norbergs 

vägstyrelse. Sålunda ombyggdes vägen vid Mau

ritzbacke mellan Högfors och Norberg, tvenne 

vägsträckor vid Västanfors och envägsträcka vid 

Ängels bergs station, där de branta backarna med 

lutning l :4 antingen kringgingos eller ned

schaktades till en lutning av l :20. 

År 1911 fick jag i uppdrag av ingenjör Åkerström 
som var chef för Nybergsgruvan, belägen 
omkring 12 kmfrån Morgårdshammars järnvägsstation, 
att göra undersökning för en smalspårig 
järnväg mellan Morgårdshammar och Nybergsgruvan. 



Men innan undersökningen fick påbö1jas 
anmodadesjagatt möta generalkonsul Johnsson, 
som var ägare till gruvan. Vid vårt sammanträffande 
där presenterades jag för honom av överingenjören 
i Avesta. Knappt var presentationen 
överstökad förrän generalkonsuln frågade vad 
det skulle kosta att bygga järnväg till Nybergsgruvan. 
Jag hade inte ens gått terrängen, men var 
påförhand underrättad av överingenjören om att 
konsuln nog kom att fråga så, och nämnde blixtsnabbten 
summa. Konsuln gav mig ett granskande 
snabbt ögonkast och sade: "Dåbygger vi järnväg. 
Adjö", kastade sig in i bilen och försvann. 

Jag utförde undersökning samt uppgjorde ritningar 
och kostnadsförslag till denna järnväg 
med 0,6 m spårvidd mellan Morgårdshammar 
och Nyberget. Byggandet av järnvägen togs på 
entreprenad av Skånska Cementbolaget och jag 
blev kontrollant. 

Jag blev mycket anlitad för uppgörande av 
arbetsplaner och för kostnadsberäkningar. lckerbottens 
gruvaktiebolag anmodade mig sålunda 
en gång att göra undersökning för en smalspårig 
järnväg från vår bana SWBJ vid I viken till deras 
gruvor. Det lyckades mig också att komma upp 
till gruvorna med den maximallutning som är bestämd 
för dessa banor med 0,6 m spårvidd. Först 
närjag var färdig med förslaget och överlämnade 
detsamma, fick jag veta att de förut haft civilingenjör 
Norbäck i Krylbo till att göra undersökning 
för samma järnväg men att denne förklarat, 
att det var omöjligt att komma från vår järnväg 
till lckerbottens gruvor med någon bana. Ingenjör 
Norbäck var ansedd som specialist på järnvägsstakning. 

Pågrund av bolagets svaga ekonomi byggde de 
i stället en linbana till vår järnväg, där jag fick 
bygga rundspår för att de skulle kunna lasta ut 
malmen från sina gruvor. 

Erik Sundström 

Landshövding E J Sparre -mannen 
som gav sitt namn åt fem ånglok 

På den "gamla goda tiden", för SJ före 1890 och 
för vissa privatbanor ända till 1920-talet, hade 
ånglok inte bara nummer utan också namn liksom 
fartyg, en sed som nu återupplivats för länstrafikbolagens 
motorvagnar. Namnen brukade väljas 
medanknytning till banan och bygden, till exempel 
orter, sagogestalter eller bemärkta män. I 
England där man hade många lok hände det till 



och med att man uppkallade lok efter kända travhästar. 

Eftersom det fanns många privatbanor kunde 
det hända att flera lok var uppkallade efter samma 
person. Risken var naturligtvis störst för 
kungligheter, och Gustav Vasa, Karl IX, Karl 
XV och Oskar Il fick ge namn åt fem lok vardera, 
men lika många vart också uppkallade efter landshövdingen 
Eric Josias Sparre i Vänersborg, nämligen 
vid banorna Borås-Herrljunga, Uddevalla-
Borås-Herrljunga, Varberg-Borås, Dalslandsbanan 
och Kinds härads järnväg. 

Eric Josias Sparre föddes 18 I6 på Gävle slott 
som son till landshövdingen E S Sparre. Han blev 
fil dr i Uppsala 1836, studerade sedan juridik, 
blev auskultant vid Svea hovrätt 1840, inträde 
1844 i Riddarhuset som huvudman för släkten 
SparreafSövdeborg, blev assessor vid Svea hovrätt 
1850 och landshövding i Älvs borgs län 1858. 

Han kom att ägna ett stort intresse åtjärnvägsfrågorna, 
framför allt inom länet men också åt 
Bergslagen som hade ennaturlig utfa1tsväggenom 
Älvsborgs län. Genom sina kontakter i de högsta 
politiska kretsarna hade han stort inflytande på 
utvecklingen i Västsverige fram till sin död 1886. 

För att undvika förväxling bör också nämnas 

hans likajärnvägsintresserade släkting Knut Ulf

son Sparre, överdirektör vid SJ banavdelning 

1887-95 och därefter landshövding i Jämtland. 

Redan innan Eric Josias Sparre blev lands

hövding hade han blivit vän med Adolf Eugene 
von Rosen, som efter att i flera år ha samarbetat 
i England med John Ericsson hade återvänt till 
Sverige och 1845 givit ut en skrift med förslag till 
stam banor i Sverige, bland annat en med sträckning 
Göteborg-Jönköping-Linköping-Stockholm. 
I Stockholm hade von Rosen inrättat en 
"järnvägsbyrå" som i artiklar av K A Forselius, 
signaturen "Junius", propagerade för järnvägar, 
och han hade fått ett ganska löst formulerat tillstånd 
att bygga flera banor. 

Med engelsk hjälp hade von Rosen kostnadsberäknat 
en bana Göteborg-Skövde-ÖrebroStockholm 
och funnit att det inte gick att finansiera 
den från vare sig England eller Sverige. En 



fördel med denna sträckning skulle vara, att om 
man inte hade råd att bygga den på rimlig tid 
kunde man bygga delsträckor som gick att kombinera 
med sjöfart på Göta kanal och en redan 

1846 av den preussiske ingenjören König föreslagen 
bana Uddevalla-Vänersborg. Till sist fick 
von Rosen 1848 riksdagen att bevilja en räntegaranti 
för delsträckan Köping-Örebro-Vänern 
(Hult), förbättrad 1851 under förutsättning att 
kapitalet kunde lånas utomlands. Även det var 
svårt genom Krimkriget, men 1853 började banbygget 
och 1856 öppnades den första delsträckan 
Örebro-Ervalla(-Nora). 

Sparre stödde under riksdagen 1854 von Rosens 
förslag om att fortsätta bygga stambanor på 
detta sätt med engelskt kapital, men riksdagsmajoriteten 
biföll i stället regeringens proposition 
att bygga stambanor i egen regi, finansierade genom 
statsobligationer och höjd brännvinsskatt 
enligt generalmajor Akrells förslag, och återkallade 
von Rosens tillstånd för andra linjer än 
Köping-Hult. 

Sparre tog sedan initiativ till en kommitte be

stående av von Rosen, Akrell och överste von 

Sydow för att planera statsbanebyggena, och att 

Landshövding Eric Josias Sparre. 

förordna Nils Ericson som chef för byggandet. 
Detskarsig snart mellan Ericson och von Rosen 
i fråga om banan Göteborg-Stockholm skulle gå 
söder om Mälaren, vilken var något kortare och 
billigare, eller norr därom för att utnyttja eller införliva 
den påböijade banan Köping-Hult. Ericson 
önskade den södra linjen, och Sparre som i 
riksdagen talade för den norra linjen fick höra 
insinuationer om att detta var för att han ägde 
mark intill norra linjen vid Brogård och Tibble. 
Bägge sidor vände sig i tidningsartiklar och 
broschyrer till politikerna. Sparre tog illa vid sig 
när Ericson vann, och ägnade sig därefter inte 
meråtstambanorna vars planering han helt överlät 
till den viljestarke Ericson. Eftersom denne hävdade 
att stam banorna skulle dras helt utan hänsyn 
till lokala intressen och övriga linjer dessutom 
inte borde få statslån så att statens resurser kunde 
koncentreras till stambanorna, blev Sparre 
talesman just för de lokala matarlinjerna och 
deras finansieringsproblem. 



När Sparre blivit landshövding i Älvs borgs län 
1858 utlovade han att göra Borås till ett "Nordens 
Manchester" ochenav åtgärderna skulle vara bra 
järnvägsförbindelser. Han lät von Rosen se över 
sitt gamla projekt Göteborg-Borås-Jönköping, 
därefterettalternativ Borås-Vårgårda som skulle 

ge billigare livsmedel till Borås från Västergöt

land, och motionerade om statslån till en sådan 

bana. Sparre gav 1860 ut två skrifter: "Om de o

medelbara fördelarna för statsverket afden före

slagna bi banan till Borås" och "Omlåneunderstöd 

för en bibana från Borås till vestra stambanan". 

Statslån beviljades 1860, och eftersom von Rosen 

nu inte orkade mer blev Sparre av Karl XV re

kommenderad att ta kontakt med Claes Adelsköld, 

som just avslutat arbetet som konsult och entre

prenör för järnvägar vid Söderhamn och Hudiks

vall. Adelsköld erbjöd sig att bygga bana Borås

Herrljunga med samma mellanspårvidd 4 engel

ska fot ( 1219 mm), även här till låg kostnad men 

med broar, lok och vagnar förberedda för om

byggnad till normalspår. Detta passade Sparre, 

som var angelägen att få något uträttat snabbt, 

med möjlighet till förbättringar senare. 

Boråsbanan var färdig 1863 och Adelsköld 
blevavSparre dubbad till riddare av Nordstjärneorden, 
men redan 1862 diskuterade han med 
Sparre en förlängning till Uddevalla efter samma 
system, en efterföljare till Königs projekt från 



1846. Sparre gav 1862 ut skrifter om"Behovetaf 
statsunderstöd till privatbanors byggande" och 
"Förslag till en jernbana Uddevalla-VenersborgHerrljunga". 
Bygget av denna bana kom igång 
1864 och Adelsköld flyttade till Vänersborg där 
han sedan bodde till 1867. Trots att von Rosen, 
Sparre och Adel sköld rekommenderade riksdagen 
att alla banor utom stambanorna borde byggas 
smalspåriga blev BHJ och UWHJ desista banorna 
med 4 fots spårvidd, och kallades i debatten 
"snålsparriga". På 1870-talet byggdes en mängd 
smalspårsbanor med ännu smalare spår, ned till 
2,7 fot (802 mm) för lokbanor, och Adelsköld 
diskuterar i sina memoarer om det inte hade varit 
bättreattavstå från Sparres krav påombyggnadsmöjlighet 
och bygga ännu billigare 3,5-fotsbanor 
i stil med Uttersbergsbanan. 

I samband med UWHJ-bygget arbetade Sparre 
och Adelsköld för att bygga upp ett modernt näringsliv 
i länet, och beslöt att låta den nyöppnade 
verkstaden Nydqvist &Holm i Trollhättan bygga 
loken till denna järnväg. Det första loket 1865 
hette Trollhättan och var i stort sett en kopia av 
BHJ engelska lok, men de följande var av Adelskölds 
konstruktion med bland annat dennes 
patenterade radialaxelboxar på löpaxeln. 

Sparre ivrade även för kommunikationerna i 
länets norra del, och engagerade sig 1859 för en 
kombinerad kanal-och järnvägsled i Dalsland. 
Sedan entreprenören D Lilliehöök tillsammans 

med Nils Ericson, vars son blev arbetschef vid 
bygget, lyckats konstruera en akvedukt förbi det 
besvärligaste avsnittet vid Håverudbyggdesdock 
Dalslands kanal 1865-68 utan järnvägsinslag. 

Den gamla fyrståndsriksdagen där Sparre satt 
i Riddarhuset diskuterade oupphörligt 1863-66 
hur Nordvästra stambanan skulle dras från Kristinehamn 
genom Värmland till Norge, antingen 
längs Vänerns strand eller närmare järnbruken 
över Norum-Deje. Efter kontroverserna med 
Ericson blandade sig Sparre inte i denna diskussion, 
men när brukspatronerna förlorat och 1870 
iställetplaneradeenegenbanatill västkusten var 
Sparre intresserad. Enligt de ursprungliga planerna 
av riksdagsmannen och häradshövdingen 
L Norin skulle banan från Falun via Filipstad, Kil 
ochSäfflehagåttgenominre Dalsland till Kross ekärrs 
hamn i Grebbestad. För att banan skulle bli 
till större nytta för länet såg Sparre till att Adelsköld 
blev engagerad, och att banker och finansbolag 
i Göteborg övertalade brukspatronerna att 
flytta banans ändpunkt till den staden. Tyvärr 



lyckades inte Sparre förmå sin egen residensstad 
Vänersborgattteckna aktier, ochBergslagsbanan 
kom därför att i onödan dras strax utanför staden 
och korsa UWHJ i plan vid Öxnered. 

Under slutet av 1860-talet byggdes mycket få 
privatbanor, och Sparre som nu satti första kammaren 
för Älvsborgs län motionerade 1869 om 
attallabanor i fortsättningen skulle byggas av ett 
privat obligationsfinansierat bolag. Dettaavslogs, 
men riksdagensjärnvägskommitteskrev till alla 
länsstyrelser och rekommenderade projektering 
avanslutningsbanor antingen normalspåriga eller 
med spårvidd 3,5 engelska fot ( 1067 mm). Även 
statsbanorna norr om Storvik skulle vara smalspåriga. 
Kommitten förslog också 1870 att banbyggena 
skulle stimuleras genom25% statsbidrag 
utan återbetalningsskyldighet vilket blev regeringens 
proposition 1870. Sparre utvecklade då 
sitt förslag till ett stort privatbanebolag för hela 
Sverige, finansierat avSkandinaviskaKreditAB 
och innefattande både banor, rälstillverkande 
järnbruk och verkstäder, till exempel Motala 
Verkstad, Nydqvist & Holm och Göteborgs Mekaniska 
Verkstad. Detta var inspirerat av den 
preussiske finansmannen Strousberg somlät va1je 
järnväg vara ett bolag, vars aktier till hälften användes 
lokalt som betalning för mark, slipers 
etc.,medanStrousbergs koncern togobligationer 
ochrestenavaktiernasom betalning för banaoch 

materiel. Strousberg sålde obligationerna vidare 

med hög rabatt och använde kontanterna för att 

betala materiel och byggnadsarbete hos i koncernen 
ingående verkstäder ochbyggföretag.Genom 
att Strousberg från början var störste aktieägare 
kunde lokala intressen inte hindra att banan blev 
kraftigt skuldsatt och deursprungliga stamaktierna 
värdelösa. Sparre ville till och med begränsa 
SJ utbyggnad, och opponerade sig 1871 mot banan 
Uppsala-Kry I bomedmotiveringen attprivatbanor 
redan var under planering mot Gävle och 
Västerås, och attdessa bordekunna betjäna även 
Dalarna. Eftersom han själv tecknat aktier i 
Västeråsbanan blev han åter beskylld för att 
handla i sitt privata intresse. 

Adelsköld misstänkte dock att kommitten påverkats 
av den engelske finansskojaren James 
Wilkinson som 1869 börjat arbeta med NässjöOskarshamns 
järnväg och avrådde starkt. Tillsammans 
medEmil Key ochCarl Ifvarson lyckades 
han få propositionen avslagen ochersattmed 
ett erbjudande om statslån till två tredjedelar av 
byggkostnaden på normala villkor. Wilkinson 



hade vidareutvecklat Strousbergs system genom 
att låta järnvägsbolaget beställa banan från ett 
finansbolag mot betalning i aktieroch obligationer, 
medan han själv uppträdde som konsult, 
byggföretag och leverantör åt finansbolaget mot 
kontantbetalning. Detta minskade Wilkinsons 
risk och gjorde det helt omöjligt för lokala intressen 
att få något inflytande. 

Sparreansågemellertidattensnabbutbyggnad 
av järnvägsnätet för att stimulera resten av näringslivet 
var huvudsaken, medan Adelsköld 
menade att utländskt inflytande så långt som 
möjligtbordeundvikas. Sparresförebild, Strousbergs 
koncern, gick omkull I871, och både 
Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska 
Kredit fick snart ingripa för att rekonstruera de 
järnvägsbolag som Wilkinson varit inblandad i. 

Redan innan UWHJ ens var beslutad hade 

Sparre 1861 propagerat fören banaFredrikshald

Vänersborg både för den lokala trafiken i Dals

land och för kontakten med Norge. Intresset av

tog när Dalslands kanal byggdesoch inskränktes 

till en bana Fredrikshald-Ed i samtrafik med 

kanalen. Även alternativen Fredrikshald-Udde

valla och Fredrikshald-Vänersborg framfördes, 

det senare med 4 fots spårvidd som UWHJ och 

förespråkat av Adelsköld och Sparre. En svåger 

till Eric Josias Sparre ansökte 1872 om att med 

preussiska intressenter, möjligen Strousberg, få 

byggaenbanafrån Fredrikshald till någonospeci

ficerad punkt på UWHJ. Detta förslag torpede

rades av Adelsköld, som i stället föreslog sam



Nohabsförsta lok, UWHJ I Trollhättan, byggdespå Sparres initiativ somkopia avBHJengelska lok. 
Vid UWHJ breddning blev flera av de gamla loken ombyggda, och i vissafall användes delar avflera 
lok, t.ex. nr 5 somfick ramverk och namnskyltarfrån nr4 Grefve E. Sparre (undre bilden) 

Ovan: Dalslandsbanans tåg vid Prcestebakke i Norge, med lok nr 3 Landshöfdingen och vagnar litt. 
G och F medDlunika färgsättning, ljusgrå medsvarta textfält. Nedan: Sveriges längsta loknamn hade 
WBJ 5 Landshöfding Eric Sparre. Foto Sveriges lärnvägsmuseum. 

ordning med Bergslagsbaneprojektet. Sedan 
norrmännens försök att få BJ dragen närmare 
riksgränsen och Sparres försök att få Norgeförbindelsen 
till Vänersborg misslyckats, accepterade 
Sparre 1873 att bli ordförande i Dalslands 
järnväg som skulle bygga det svenska avsnittet 
av banan, Kornsj!?l-Mellerud, och gav då ut en 
skrift, "Om jernvägen till Norge genom Dalsland" 
1874. Aktieteckningen för järnvägen gick 
trögt då en djup lågkonjunktur för järnbruken 
inleddes ochDalsland varden fattigaste delen av 
länet, så att 89 % av aktierna tecknades i Norge. 
Åren 1876-78 fick SpaITe tillfälligt överta VDposten 
efter brukspatron A W Waern somavlidit, 
men från öppnandet 1879 kom VD-posten att 
innehas av norrmän. 

På 1860-taletvarSparre även starkt engagerad 
i ett redan 1796 diskuterat kanalprojekt Ulricehamn-
Falkenberg längs Ätran, men 1862 nekades 
statsbidrag. Projektet utökades med järnväg 
Ulricehamn-Vartofta. Riksdagens järnvägskommitte 
ansåg 1869 att projektet hade enbart lokalt 
intresseochbeviljade heller inte bidrag för banan, 
menUlricehamns järnväg byggdes ändå 1872-74 
med spårvidd tre svenska fot (891 mm) enligt 
Adelskölds planer. Kanalen blev aldrig byggd, 
men det blev ångbåtstrafik på sjön Åsunden och 
tre industrispår i anslutning till kanalens tänkta 
sträckning, alla med 3 fots spårvidd: Limmareds 
glasbruk-Åsunden, byggd 1873-80ochnedlagd 
1902, Falkenberg-Hertings ångsåg, tillhörig Mölnebyns 
AB i Svenljunga, byggd 1872 och ersatt 
1920 med en600mm-bana tiIl Hertings tegelbruks 
lertäkt, samti samband med bygget avflottningskanaler 
mellan Kalvsjön, Svansjön och Fegenen 
kortlivad bana vid Götshult på 1870-talet. 

EnbanaBorås-Varberg hade diskuterats redan 
på 1840-talet i samband med von Rosens tanke 
på stambana Göteborg-Stockholm via Borås, 
ochåter aktualiserats 1869-70med anledning av 
järnvägskommittens förslag. Olika spårvidder 
från 3 till 4,1 svenska fot (891-1217 mm) hade 
diskuterats. Varberg-Borås Järnvägs AB bildades 
1871 med Spane som ordförande, men genom 
tvister om sträckningen fick man inget intresse 



från landstingen och bolaget blev vilande. 
Fabrikör Isak Wallberg som representant för 
Halmstad fick 1872 koncession för en västkustbana 
Göteborg-Helsingborg med sidolinjer 
Halmstad-Jönköping och Varberg-Borås i samarbete 
med James Wilkinson och Will Rowan, 
ägare till Vognfabriken Scandia i Danmark, men 
lågkonjunkturen hindrade lyckligtvis att mer än 
delen Halmstad-Jönköping påbörjades, ochdetta 
arbete avstannade 1878 innan banan var färdig. 
Ovisshet om fullföljandet av Wallbergs projekt 
och osäkerheten om spårvidden hindrade i flera 
år Sparre att realisera banan Varberg-Borås liksom 
detännu merförordade projektet GöteborgTenhult, 
en kvarleva av von Rosens stambaneförslag. 
Först i slutet av 1876 beviljades statslån 
förWBJochdå krävdes normalspår, trots att BHJ 
fortfarande var "snålsparrig". WBJ öppnades 
1880 med materiel som mycket liknade BJ. 

SåsnartWBJ varfärdig vändes Sparres intresse 
mot Kinds härad sydost om Borås, som sedan 
projektet Göteborg-Tenhult fallit var utan kommunikationer 
utom den fortfarande bara planerade 
kanalen längs Ätran. Man bildade 1880 
Kinds Härads Järnvägs AB, som i första hand 
skulle bygga en bana från Borås till Mölnebyn, 
Axelfors och Svenljunga där det fanns massafabrik 
och flera sågverk. Redan vid aktieteckningen 
nämndes även möjligheten att fortsätta 
tillTenhultenligtSparres tidigare favoritprojekt. 
Finansieringssvårigheteroch dröjsmål med statslån 
gjorde att man fick banta planerna kraftigt, 
och Sparre förmedlade kontakten med Jonas 
Waern som byggt Dalslandsbanan och därefter 
entusiatiskt i Skåne tagit upp Rowans ideer från 
Gribskovbananom lätta normalspåriga "ångspårvägar", 
inte att förväxla med kontinentens ångspårvägarsombrukade 
ligga i gatuplanet. Kindsbanan 
nådde bara till Svenljunga och öppnades 
1885 med lok och vagnar som hade längd, Iastförmågaoch 
axeltryck som vid smalspårsbanorna, 
bara bredd och buffertplacering som vid destora 
normalspårsbanorna. 

Sparre varen av destörsta aktieägarna i Stockholm-
Västerås-Bergslagens järnvägar, sompasserade 
intill hans släktgods Brogård, Tibble och 
Lejondal, och ingrep 1873 för att medla mellan 
styrelsen där han då inte satt och Adelsköld som 
var anställd som överingenjör för byggandet. 
Adelsköld hade blivit uppbragt över att verkställande 
direktören M Agrelius utan att fråga honom 
ändrat de tekniska planerna, till exempel 
ifrågaomrälsprofil, vilket avsevärt hadefördyrat 
banan. Medlingen misslyckades och Adelsköld 
avgick 187 4,varefter bolaget måste rekonstrueras 



genom överlåtelse till "TrafikbolagetSWB" under 
ledning av brukspatron Cassel på Svanå bruk, 
som fullbordade banan till Västerås 1876. Sparre 
kom senare att 1880-81 vara ordförande i trafikbolaget. 

I riksdagen motionerade Sparre 1884 om in

rättande av enångfärjeförbindelse med Danmark 
via Malmö eller Helsingborg, vilket ledde till en 
utredning som arbetade många år tills danska 
statsbanorna 1892 startade färjetrafik till Helsingborg 
i samtrafik med Skåne-Hallands järnväg 
som vid denna tid var privatbana. 

Efter öppnandet av Kindsbanan 1885 ägnade 
sig Sparre åt att propagera för banor GöteborgBorås-
Alvesta och genom inre Dalsland, men de 
allt svårare tiderna efter bland annat konkurs för 
Göteborgs Handelskompani 1879 försenade projekten. 
Innan de ledde till något resultat omkom 
Sparre i enolycka med skenande hästari Vänersborg 
1886. 

Sammanfattningsvis går Eric Josias Sparre till 
historien som en mycket duglig landshövding 
och politiker, ochen av de mest inspirerande och 
framgångsrika initiativtagarna till kommunikationernas 
utveckling. Han var mer realistisk än 
von Rosen, mindre hårdhänt byråkrat än Nils 
Ericson, meropportunistisk och mindre prestigebunden 
än Adelsköld. Många av de banor Sparre 
varit engagerad i behövde tidigt moderniseras 
och byggas om, men han vann sitt främsta mål att 
fålänets orter med i landets ekonomiska nätverk. 
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Kjell Nordling 

Något om koncessionsbegreppet m.m. 
i fråga om enskilda järnvägar 

I. Koncession 
och expropriationsrätt 



Ett centralt begrepp inom järn vägshistoriken är 
ordet koncession. Man må sedan tvista om huruvida 
motsvarande verb skall vara "koncessionera" 
eller "koncedera" (koncession av latinets 
concessio och verbet av concedere). Orden betyder 
rätt och slätt "tillstånd" och "medgiva". Det 
antas att detta var ett noga reglerat beslut som 
medförde såväl rättigheter som skyldigheter. Av 
rättigheterna skulle den kanske främsta vara rätten 
att expropriera mark för ändamålet. Var det nu så, 
och vilken var i själva verket den rättsliga grunden 
för institutet? 

Man kan nog säga att det hela började med von 
Rosens den 14 november 1845 till civildepartementet 
inkomna ansökan om rätt att anlägga ett 
flertal järnvägar i Sverige, somså riktigt påpekats 
ett för sin tid gigantiskt projekt. Denna avsatte en 
resolution den 27 november samma årsom i stort 
medgav sökta rättigheter. Denna resolution återfinns 
inte i svensk författningssamling (SFS) för 
år 1845. Däremot återfinns ett parandra Iagstiftningsalster 
som var ett direkt utflöde av denna 
ansökan, nämligen rikets första expropriationsreglering, 
en lagstiftning som låg Oscar I varmt 
om hjärtat; hans bedömning enligt dagboken var 
korrekt såtillvida attman härigenom fått ettnödigt 
instrument för "järnvägars anläggande". 

Närmare bestämt ärdet fråga om SFS 1845:48 

s. I, "Kongl. Maj :ts Nådiga Förordning om jords 
eller lägenhets afstående för allmänt behof',given 
den 20 november 1845. Härtill hör SFS 1845:48 
s. 12, "Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående 
vissa föreskrifter i anledning af hwad om 
jords eller lägenhets afstående för allmänt behof 
är wordet förordnadt". Kungörelsen ärgiven den 
27 i samma månad. Förordningen i 1845 års ver

sion innehåller som "po1talparagraf' följande (§ 
1): "Der Konungen pröfwar nödigt, att jord eller 
lägenhet, somenskild man, menighet eller inrättning 
tillhörer, begagnas skall, antingen till Rikets 
försvar, till allmän väg, till hamn eller lastningsplats, 
till torg eller gata i stad, till uttappning eller 
sänkning af sjö, till strömrensning, farled eller 
annan wattenledning, till allmän byggnad eller 
till dylikt allmänt behof [här kursiverat], ware 
egare pligtig attafstå hwad för ändamålet fordras." 

Bestämmelsen innehåller även regler om ersättning 
som skulle utgå "till fulla värdet och 
hälften derutöfwer". I förordningen finns sedan 
mera processuella regler somi detta sammanhang 
kan lämnas därhän. 



Kungörelsen anger att "ansökning eller hemställan 
angående den pröfning, som, enligtofwanberörde 
Wår Nådiga Förordning om" etc., skall 
åtföljas av fullständig plan för det tillämnade 
företaget samt kostnadsförslag m.m. 

Förordningen för 1845 ändrades i viss mån genom 
"förordning angående förändring af åtskilliga 
stadganden i" etc., SFS 1854:90 s. I, dock ej 
i något här relevant hänseende. I förbigående kan 
noteras att ett stycke nu 1854 tillagts i § 1 som 
talaromjords begagnande "endastförutläggning 
af elektriska ledningstrådar", vilket rimligen 
måste syfta på elektriska telegraftrådar, om än 
stadgandet senare kom att brukas även i det syfte 
man i första hand tänker på. Den grundläggande 
förordningen utbyttes den 14 april 1866 (SFS 
1866:20 s. I) mot en ny förordning i samma 
ämne, vilken förblev gällande, och enda, reglering 
fram till dess 1917 års expropriationslag (SFS 
1917: 189) kom, varom mera nedan. Att notera är 
att kungörelsen från den 27 november I 845 gällde 
ända fram till 1917 utan förändringar. Vidare kan 
som enkuriositet nämnas att den överkompensa

tion till markägare som stadgats 1845 nu 1866 
ersatts med det mera korthuggna "njute dock ... 
ersättning derför". 

Mönstret var således klart etablerat: den som 
ville bygga t.ex. en järnväg och icke själv ägde 
marken måste underställa företaget Konungens 
prövning-han måsteha tillstånd därtill, ochi den 
mån Konungen fann erforderligt innefattade 
tillståndet skyldighet för berörda markägare att 
avstå mark, mot ersättning för intrånget, den 
"lidna skadan". 

Vad skulle nu den handling kallas som var 
bärare av rättigheten, dvs. den expedition som 
gick ut till sökanden? Ja, det ger författningen ej 
något svar på utan språkbruket har vacklat och 
nog varit tidsbundet. Vad von Rosen fick genom 
SFS 1848:70 var förvisso enkoncession avseende 
Örebro-Hult, men den kallades oktroj. När tillståndet 
utvidgades till attavse Köping-Hultden 
13 november 1852, kallades författningen (SFS 
I 852:55 s. l) "privilegium", vilket inte hindrar 
attdensammadag utfärdade kungörelsen ( 1852: 
55 s. lO) med "reglor för det [samma dag] oktrojerade 
Aktie-Bolag till utförande af' etc. just 
använder termen "oktroj". Språkbruket vacklade 
således. FLJ skall ha erhållit "oktroj" den 21 
december 1865 och KUJ likaledes "oktroj" den 
30 oktober 1863; dessa inflöt aldrig i författningssamlingen. 



(Av 1863:85 s. 1 § 17 framgår 
dock att riksdagen beviljat lån till KUJ med 
500 000 rdr.) Med tiden har dock ordet "koncession" 
blivit allenarådande. Det bör tilläggas 
attäven uttrycket "fastställelseav plan" förekom. 

Om man närmare skärskådar vad von Rosen 
faktiskt fick 1852, dvs. "Kongl. Maj:ts nådiga 
Privilegium för ettAktiebolag till utförande afen 
jernwägsanläggning mellan Köping och Hult", 
finner manatt skyldigheterna kommerförst. Man 
skulle "i Wårtoch Rikets Statskontor uti kontant 
eller antagliga räntebärande papper nedsätta ett 
belopp av Två HundraTusen R:dr Banko". Man 
skulle nogsamt (§ 5) följa given av Konungen 
beslutad sträckning och ha (§ 7) påbörjat arbetet 
före utgången av 1852 och vara klara senast vid 
utgången av 1855. Underhållet skulle skötas enligt 
reglemente "som af Oss, efter inhemtande af 
bolagets förslag, i nåder utfärdas", och trafiken 
skulle upprätthållas enligt taxa "att bero på Wår 
nådiga fastställelse". Privilegiet gällde en tid av 
40 år från den dag då banan öppnades, varefter 
anläggningen, i princip utan ersättning, skulle 
tillfalla staten. 

Så till den kanske mest intressanta rättigheten. 

Bolaget tillades rätt "att efter gällande lag och 
författningar till sig lösa och med äganderätt 
under oktroytiden besitta den enskilde personer 
och korporationer nu tillhöriga jord, som för 
jernwägsanläggningen oundgängligen erfordras; 
kunnande dock denna jord under tiden icke för 
gäld intecknas" (§ 13 a). Intressant är också att 
notera att bolaget berättigades att erhålla arbetstillträde 
av "manskap utur armen", dock under 
förutsättning av frivillighet och att manskapet ej 
vore upptaget av krigiska värv ( detsistnämndaär 
fö1f:s ord, ej privilegiets). 

Sammadag fastställdes, som nämnts, "reglor" 
för bolaget i 56 paragrafer. Bl.a. föreskrevs häri 
(§ 7) att bolagets kapital skall utgöra 5 000 040 
R:dr Banko (motsvarande f, 416 670), fördelade 
å 83 334 aktier a60R:dr Banko (eller±: 5) varvid 
kursen fastställdes till 12 riksdaler på ett pund. 
Märkligt nog fastställdes utdelningen till aktieägarna 
redan i "reglorna" (§ 50) till 4 % å vad 
aktieägare må ha inbetalt, visserligen endast för 
den tid som löpte fram till öppnandet, men ändå... 
Vad värre är: även för tiden därefter stipuleras 
(§ 51) att 4 % skall utdelas å aktierna, 
varjämte 1 % skall gå till amortering av aktiekapitalet. 
Penningplacering, javisst, men i grunden 
behandlat som ettlån,detdärskall amorteras. 
Synsättet var litet annorlunda förr, möjligen beroende 



på att 1848 års aktiebolagsförordning 
innehöll stadganden som öppnade vägen för att i 
bolagsordningen intaga bestämmelser om extra 
utdebitering å aktieägare. 

Som nämnts var i princip 1845 års reglering 
gällanderätt till 1917, dåexpropriationslagen ersatte 
(i sin tur ersatt av nu gällande lag, 1979: 
7 I 9). I917 års lag innehöll en avdelning 4 med 
särskilda bestämmelserom expropriation för järnvägar 
(80-86 §§). Av dessa framgår att Konungens 
tillstånd behövdes för rätt att expropriera 
markför järnvägsbygge. Dockskulle renstakning 
av banan ske innan ansökan ingavs. Av ansökan 
skulle framgå inte bara sträckningen utan också 
den ytterligare mark som behövdes för stationer 
samt last-och hållplatser m.m. Det var sedan 
Konungens sak att bestämma hur mycket som 
skulle få exproprieras. Vissa skyddsregler av 
social karaktär hade nu tillagts: om någon hade 
bostad å mark som skulle exproprieras, var han 
inte skyldig att avflytta förrän på den allmänna 
fardag som inföll närmast efter det han underrättats 
om expropriationstillståndet (data kunde 
variera något i olika delar av landet, men dessa 
dagar inföll i oktober och april). Möjlighet hade 

Förde äldsta enskilda järnvägarna, som Köping-Hult, användes termen oktroj i ställetför 
koncession. Här invigningen av sträckan Arboga-Örebro 1857. 

dessutom öppnats för förhöjd ersättning för den 
för vilken ettområde var "av väsentlig betydelse 
för ägarens bärgning" -sådant område skulle 
särskilt värderas av utsedd besiktningsman. 

Dessa bestämmelser levde kvar i expropriationslagen 
till dess den ersattes av den nuvarande 
lagen. Institutet var då visserligen sedan ett bra 
tag obsolet, och särskilda bestämmelser finns 
inte längre. Men 2 kap. 2 § 1972 års expropriationslag 
anger uttryckligen allmänt behov för 
samfärdsel och transport som ett ändamål för 
expropriation, liksom att enskild person kan få 
expropriationstillstånd för sådant ändamål (2: 12 
andra stycket). Om koncessionens yttersta öden 
se avsnitt 3 nedan. 

2. Fastighetsrättsliga aspekter 

Ovan har nämnts att oktrojen för Köping-Hult 
1852 (eller "privilegiet"om man så vill) innehöll 
ett uttryckligt förbud att belasta järnvägen med 
inteckning för gäld. Detta var gällande rätts ståndpunkt 
och åte1fanns också i 16 § i 1875 års 
inteckningsförordning(SFS 1875:42s. 12), vilken 
då ersatte de tidigare i 7 kap. rättegångsbalken 



intagna bestämmelserna. Lagrummet förbjöd 
inteckning i bl.a. järnväg, vartill marken till större 
eller mindre del blivit förvärvad genom 1866 års 
förordning om jords avstående. Detta underlättade 
måhända inte finansieringen, och ändring skedde 
snart, närmare bestämt genom förordningen den 
15 oktober 1880 (SFS 1880:36 s. 1) som 
innefattade "särskilda föreskrifter ang. lagfart, 
inteckning och utmätning af jernväg, så ock i 
fråga om förvaltning afjernväg under konkurs". 
Av intresse är här att inteckning endast fick 
beviljas i järnvägen i dess helhet. Inteckningsförordningen 
levde fram till dess nya jordabalken 
(SFS 1971:1209) trädde i kraft den l januari 
1972 ( 1880 års förordning finns delvis f01tfarande, 
jfr nedan). 

Men för inteckning (av det slag som nu diskuteras) 
krävs att fast egendom finns att inteckna, 
och frågan vad som förstås med en järnvägsfastighet 
är egentligen intressantare. Samtidigt 
med inteckningsförordningen utfärdades också 
lagfartsförordningen (1875:42 s. 1); den ersatte 
stadganden i 4 kap. jordabalken. Det enda stadgande 
som i 1875 års förordning kunde syfta 
särskiltpåjärnväg var eninskriven lättnad i fråga 
om föregående ägares lagfart, om marken 
förvärvats (underförstått av ett järnvägsbolag) 
med stöd av 1866 års förordning (8 § andra 

stycket 1875 års lagfartsförordning). Äldre, 
genomexpropriation tillskapade järnvägsfastigheter 
behövde ej tidigare lagfaras (erhålla laga 
fart som det hette), men enligt ovannämnda förordning 
av år 1880 infördes i praktiken retroaktiv 
lagfarts plikt. Förordningens§ 1förtjänar att återges 
in extenso: 

Medjernväg förstås i denna förordning sådan enskild 
jernväg, för hvars anläggning Konungen medgifvit 
·rätt till förvärfvande aferforderlig mark enligt gällande 
författningar om jords eller lägenhets afstående för 
allmänt behof, och hvilken, i följd af Konungens vid 
jernvägens anläggning eller eljest meddelade beslut, 
är att såsom särskild jernväg anse. -Jernvägen i hela 
sin sträckning med dertill hörande mark samt verkstäder 
och andra byggnader anses såsomen enda sammanhängande 
fast egendom. Jernvägsegarens för jernvägens 
drift anskaffade, under hans värjo varande eller 
för trafik å annan i förbindelse medjernvägen stående 
bana använda lokomotiv, vagnar, inventarier och förråd 

.anses såsom tillhörigheter till den fasta egendomen. 

Se där en legal definition så god som någon! I 
övrigt fanns bestämmelser om att järnväg ej fick 



delas eller därtill hörande mark avsöndras ("avstyckas" 
skulle vi nog säga i dag) utan tillstånd 
från Konungen. Dessutom framgår att endast tre 
rådstufvurätter i riket var behöriga att pröva 
·frågor om lagfart för järnväg, nämligen Stockholms, 
den i Jönköping och den i Kristianstad 
(man sade ända in i modern tid Stockholms eller 
Göteborgs eller Malmö rådhusrätt men aldrig 
t.ex. Jönköpings; det skulle heta rådhusrätten i 
Jönköping), beroende på inom vilken av de då 
existerande tre hovrätternas domkretsar järnvägen 
huvudsakligen var belägen. Dessa tre var för 
övrigt ända in i det sista de enda behöriga. Det 
blev till att räkna bankilometer! Man måste ju 
veta om BJ inom Älvsborgs län kunde tänkas 
vara längre än BJ inom Värmlands, Örebro och 
Kopparbergs län. Nå, detexemplet är kanske inte 
så svårt, men andra kan ju inte ha varit lika 
självklara. 

Enannan intressant aspekt återfinns i 5 § 1880 
års förordning: har ytterligare mark förvärvats 
för järnvägen sammanläggs den i och med lagfarten 
automatiskt med redan lagfaren mark. 
Huvudprincipen var eljest att lagfait på en gång 
skulle meddelas å hela järnvägen. 

Att häradshövding Trolle 1915 erhöll lagfart å 
HHyJ i stället för den reelle inroparen, dvs. 
Lunds Sparbank, har dock inget specifikt med 
järnvägar att skaffa, däremot med bankväsendet: 
bank var (och är) i princip förbjuden att äga 
annan fast egendom än sådan vari banken driver 
bankrörelse. 

Även 1875 års lagfartsförordning levde till 
dess den nya jordabalken trädde i kraft den 
1 januari 1972. Delar av 1880 års förordning 
leverfortfarande-se9 § promulgationslagen till 
jordabalken (SFS 1970:995)-bl.a. ovan angivna 
"legaldefinition" på enskild järnväg. Prövning 
av vissa tillstånd enligt 1880 års förordning har så 
sent som 1989 anförtrotts Banverket. Behörig 
lagfartsmyndighet är i dag enba1t Stockholms 
tingsrätt. 

3. Offentlig kontroll 

Järnvägsstadgor? Jodå, visst har sådana funnits. 
Vi kan bö1ja år 1864 med kungörelsen av den 21 
oktober (SFS 1864:81 s. l) "ang. vissa bestämmelser 
i fråga om begagnande och underhåll af 
enskilde bolags, för allmän trafik upplåtne, jernwägar". 
Häri stadgas att förslag till reglemente 
måste upprättas och godkännas av Konungen 
innan allmän trafik får påbörjas. De järnvägar 
som redan var såöppnade måste senast den l maj 



1865 inkomma med förslag till reglemente 
(underförstått: eljest finge man nog ompröva 
fortsatt tillstånd). Detta var således den första 
regeln om trafiktillstånd. Kungörelseninnehåller 
i övrigt mycket detaljerade föreskrifter om bana 
och materiel å deenskildajärnvägarna, likaså om 
byggnaders skick. Grundtanken var att viss standardsamordning 
skulle ske med statens banor. 
Ett exempel: detskulle iakttagas "att wagnaxlarne 
hafwa samma styrka och bärighet samt tillwerkas 
af lika goda materialier och underkastas samma 
ordning för reviderande som stambanornas". 

Villkoren förtydligades och skärptes något genom 
kungörelsen den 11 december 1874 ( I 874: 
107 s. 6), men av än större intresse ärden samma 
dag ( 1874: 107 s. l) utfärdade kungörelsen "ang. 
ordningen för afsyning och besigtning afenskilda 
jernwägarochderas upplåtande förallmän trafik". 
Härframgår att(§ 1) "enskild jernwäg, hwarå afses 
att medelst ångkraft fortskaffa personer eller 
gods, må icke för allmän rörelse upplåtas förr, än 
tillstånd dertill blifwit meddeladt i den ordning, 
här nedan stadgas". I detföljande meddelas regler 
omavsyning ( efter färdigställande) och besiktning 
(under arbetets gång). Behörig myndighet var 
Styrelsen för allmänna väg-och vattenbyggnader. 
Utföll granskningen till belåtenhet skulle tillstånd 
meddelas för allmän trafik. Skedde öppnandet 

utan tillstånd kunde den ansvarige (§ 6) straffas 
med böter mellan 20och200 kr för varje dag som 
olovlig trafik ägde rum. 

Genom järnvägstrafikstadgan den 24 januari 
1914(1914:36,ikraftden 1 mars 1915,seSFS 
1914: 194) upphävdes samtliga för enskilda 
järnvägar dittills utfärdade trafikreglementen. 
Denna järnvägstrafikstadga ersattes 1925 av 
ytterligare en med samma titel (1925:348). I nu 
behandlade hänseenden skedde ingen ändring. 
Ytterligare två stadgor har kommit senare, se 
nedan under 4. 

Såväl kungörelsen 1864 som den 1874 (107 

s. I) upphävdes genom kungörelsen den 8 april 
1938 (1938:152) ang. viss statlig kontroll över 
enskilda järnvägar. Man igenkänner åtskilligt, 
framför allt från 1874 års bestämmelser. För 
övrigt upphävdes samtidigt en kungörelse från 
1904 (nr 68) ang. kontroll över enskilda j ärnvägars 
rullande materiel. 

Kungörelsen från 1938 upphävdes genom kungörelse 
den 10 november 1967 (1967:604) om 



tillsyn överenskildajärnvägar(m.m.), varigenom 
de grundläggande bestämmelserna ej ändrades 
materiellt, men kontrollen lades hos Vägverket. 
Ganska omfattande ändringar gjordes genom SFS 
1975 :612. Ännu hänger det gamla trafiktillståndet 
med (4 §)! 

Men i dessa yttersta dagar kan, som en epilog, 
sägas att koncessionsbegreppet utmönstrats. Enligt 
lagen (1985:1075) om rätt att anlägga enskildajärnvägar 
m.m. får var och en utan särskilt 
tillstånd (koncession) av regeringen anlägga 
enskild järnväg för allmän trafik ( l § ). Tidigare 
koncessioner gäller alltjämt men inte däri stadgad 
skyldighet att upprätthålla viss trafik (2 §), Tillståndattdriva 
anläggning krävs dock fortfarande, 
nu av Banverket genom järnvägssäkerhetslagen 
(1990:1157, 4 och 5 §§). 

4. Straffrättsliga aspekter 

Sedan nu civil-och offentligrättsliga aspekter 
gåtts igenom kan vissa straffrättsliga sådana få 
avrunda det hela. Den 18 januari 1855 utfärdades 
kungörelsen (1855:30 s. 1) om en fridlysningsstadga 
för allmänna kanal-, sluss-,järnvägs-och 
telegrafanläggningar. Häri stadgades delvis 
mycket hårda straff (arbete å fästning upp till fyra 
år i de allra grövsta fallen) för den som uppsåtligen 
förstörde bl.a. allmän järn vägsanläggning 
eller därtill hörande byggnader eller vagnar. 

Anställd vid järnväg skulle åtnjuta tjänstemans 
skydd. Kungörelsen avsåg enbart statsbanor, men 
enligt 9 § kunde Konungen förordna att den 
skulle gälla även för enskilda järnvägar. Det 
finns gott om sådana förordnanden. Somexempel 
kan nämnas det förordnande som utfärdades för 
YEJ 1864 (1864:19 s. 2). 

Förbud att beträda statens inhägnade banor 
stadgades i Kungl. Cirkulär den 28 maj 1859 
(1859:32 s. 4), vilket genom kungörelsen den 
8 november 1878 utsträcktes till att avse även 
enskilda banor (1878:43 s. 8); vitena kunde utgå 
med 5 eller 10 rdr. 

Straffstadgandena i 1855 års kungörelse överfördes 
till 1864 års strafflag (SL), 19 kap. Häri 
ingående 11 §stadgade straffarbete upp till sex år 
-vållades svår kroppsskada eller död kunde 
dödsstraff ifrågakomma. Men även böter ingick 
i srtaffskalan för de ringaste fallen. Detta gällde 
statsbanorna men enligt SL 19: 14 även enskild 
järnväg, om Konungen (ifr ovan) förordnat att 
sådan skulle ha samma skydd som statens. 



Nyssnämnda cirkulär 1859 och kungörelse 
1878 upphävdes genom järnvägstrafikstadgan 
(1914:36) den 24 januari 1914. Bestämmelsen 
återfanns i dess 9 § (böter 5-100 kr). Ändring 
skedde ej häri genom den 1925 utfärdade, ersättande 
järnvägstrafikstadgan (1925:348, samma 
paragraf). I den 1966 utfärdade, ersättande stadgan 
(1966:202) hade bestämmelsen flyttats till 
100 § (böter ej över 500 kr). Järn vägstrafiklagen 
( 1985: 192) är nu gällande författning påområdet 
-gäller i vissa delar även för spårväg och tunnelbana 
-och innehöll i 6 kap. 1 § motsvarande 
förbud att vistas påjärn vägsområde utan tillstånd. 
Nu har denna bestämmelse utbrutits och återfinns 
i järnvägssäkerhetslagen 25 § (1990: 1157): 
påföljden är nu, i förhållande till 1985 års lag 
oförändrat, böter ej över 1000 kr. 

Vad hände då, avslutningsvis, med straffstadgandena 
i 1864 års SL? Ja, numera får man 
begrunda bestämmelser i 13 kap. brottsbalken. 
Den som t.ex. åstadkommer tågolycka dömes 
(enligt 13:3) för allmänfarlig ödeläggelse till 
fängelse högst åtta år (vid grovt brott kan livstid 
ifrågakomma). 

Ovanstående genomgång håller sig, med ett 
undantag, strikt till författningstexterna. Undantaget 
är Oscar I:s funderingar som är hämtade ur 
Sverker Oredssons Järnvägarna och detallmänna 
(1969). 

lgor Kiselev 

Mitt institut och mitt museum 

Under 1990 tog Igor Kiselev kontakt med Sveriges 
Järnvägsmuseum per brev och ville få kontakt med 
svenska järnvägsintresserade. Kontakterna har sedan 
utökats till personliga möten såväl i Ryssland som i 
Sverige. Igor Kiselev har här gjort en kort presentation 
av sitt museum och sitt institut. Han är sedan flera år 
professor vid Obraztsovinstitutet, men arbetar nuockså 
med den nya höghastighetslinjen Moskva-S:t 
Petersburg. Museet som Igor beskriver är mycket 
intressant, och väl värt ett besök. Den av Igor nämnda 
museidelen vid Lebjazje ärännu inte öppnad. Däremot 
har Oktoberjärnvägen (den del av det forna Sovjets 
statsjärnvägar som har verksamhet i S:t Petersburgområdet) 
öppnat ett friluftsmuseum vid stationen "Kilometer 
16" söder om staden med en stor samling 
intressanta lok och vagnar. 

För att vara historiskt och kronologiskt korrekt 
börjarjag min berättelse med Institutet-en högre 
utbildningsanstalt som motsvarar västvärldens 



tekniska högskolor. Institutet grundades redan 
1809 av tsar Alexander I. Det ursprungliga namnet 
"Institutet för Kommunikationsmedlens 
lngenjörskär" har senare ändrats till "Obraztsovinstitutet 
för järnvägsteknik i Leningrad", nuvarande 
S:t Petersburg. 1813 öppnades på 
instituteten hall för "modeller över alla viktigare 
befintliga eller planerade konstruktioner i 
Ryssland och andra länder samt maskiner för 
vattenbyggnadsteknik". I denna hall som var 
bö1jan till museet samlades alltså dokument, 
ritningar och modeller över alla viktigare transportobjekt 
samt hydrotekniska konstruktioner 
såsom slussar, dammar och kanaler. I bö1jan av 
förra seklet spelade vattenvägarna en central roll 
i Ryssland. 

I och med deförsta ryska järnvägarnas tillkomst 
var det helt naturligt att även järnvägsobjekt 
började samlas och ställas ut i denna hall. 

Varför säger jag då mitt museum? 

Så långt jag kan minnas tillbaka har jag varit 
intresserad av järnvägar. Delvis har jagärvt denna 
kärlek från min farfar som byggde järnvägar och 
tunnlar i Kaukasus, delvis är den ett resultat av 
min familjs ändlösa tågresorunder min barndom. 
Min far var officer och vi följde honom på hans 
militära kommenderingar runtom i landet. Oavsett 
orsaken var jag redan vid fem års ålder absolut 
säker på att jag skulle bli järnvägare. Därför är 
besöket på järnvägsmuseet en av de saker som 
gjordelivligast intryck påmig under min barndom. 

I dag är Sovjets centrala järnvägsmuseum ett 
av de största järnvägsmuseerna inte bara här i 
landet utan i världen. Järn vägshistoriens "skatter" 
är inhysta i en särskild byggnad som uppfördes 
1902 efter ritningar av arkitekt D. Kupinskij, mitt 
i staden och nära det järnvägstekniska institutet. 
Till den byggnaden överfördes de många 
utställningsföremålen (över 30 000) från Institutets 
"specialhall". 

Museet har i dag tre huvudavdelningar: 

-Järnvägarnas uppkomst i Ryssland. 

-De ryskajärnvägstransporternas utveckling 
fram till 1917. 
-Sovjetperiodens jämvägstransporter. 
Modeller av lok, vagnar och anläggningsmaski

ner liksom böcker, ritningar, tidskrifter, foton 
och teckningar med järnvägsmotiv finns utställda 



i museihallarna. Museet har en rikhaltig samling 
modellerav broar, av vilka somliga tillfälligt förvaras 
i andra av stadens museer, till exempel på 
Leningrads stadshistoriska museum. På museet 
finns en stor uppsättning märken, medaljer och 
dekorationer som suttit på järnvägsuniformer 
från olika historiska perioder. 

Även samlingen av signaler och apparater för 
automatisk drift är mycket stor. Där finns olika 
telegraf-och telefonapparater, manöverbord, 
många slags ljussignaler etc. 

Troligen ett av världens äldsta 
modellok. Det byggdes på 
1830-talet som fungerande 
provmodell av far och son 
Cherepanov. Modellen ärstor, 
skala cirka 1:3. Det är nog 
ingen modell av ett fullskalelok, 
utan byggt för att testa 
nya tekniker. 

Modelli stor skala ( cirka 1: 5) 
av Provorny som byggdes i 
Englandför Rysslands första 
järnväg, S:t PetersburgTsarskoje 
Selo. Denna bana 
öppnades 1837, och loket har 
justoralikhetermeddetförsta 
tyska loket, Adler, också byggt 
i England men 1835. 

Modelleravmoderna sovjetiska 
ellok och motorvagnståg. 

Modell av ånglokfrånjärnvägen S:t Petersburg-Moskva, som öppnades 1851. Förebilden till loket 
byggdes påAlexandrovskijverkstäderna i S:t Petersburg. Konstruktionen harett drag av tidiga amerikanska 
lok, men skorstenen ( med gnistsläckare?) ger de ryska loken en helt egen stil. 

Museets samlingar byggs ständigt ut genom nande av en utomhusavdelning med fullskaliga 
donationer från olika medborgare och även tilJ föremål som ånglok, dieselJok och vagnar. Denna 
följd av forskningsarbete som utförs av museets avdelning kommer attligga vid den lilla stationen 
tjänstemän och av järnvägsentusiaster. Lebjazje i Leningrads omgivningar, halvannan 

En ny fas i museets historia inleds genom öpp-timmes resa ut från staden. 

Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1991 

Rubriken till denna litteraturlista är som synes 



oförändrad, men i och med årets bidrag har vi 

tagitettstort steg mot något mer änett utkast. Den 

som ska tackas för detta är Sven-Erik Olsson vars 

stora överblick över alla de tre viktigaste 

publiceringssektorerna för järnvägshistorisk 

litteratur: järnvägshobby, lokalhistoria, akade

misk utbildning och forskning, har möjliggjort 

en omfattande komplettering för de tidigare år 

som "utkastet" behandlat. Detta är skälet till att 

omfånget har svällt till dubbla det normala. 

Bidrag har också tacksamt mottagits från 

Gunnar Johansson (liksom tidigare år) och 

E. Be1til Persson. Den senare ställer frågan om 
ensamlad publicering. Den ärnog för tidigt väckt 
men så småningom, efter kanske tio år, kan det 
bli aktuellt att sammanföra alla titlarna i enenda 
rad och inom samma pärmar. Den tiden, den 
(stora) uppgiften. 

Många titlar kan vara svåra att komma över för 
den som till äventyrs är intresserad, t.ex. seminarieuppsatserfrån 
någon universitetsinstitution. 
Kontakta mej gärna (Östervångsvägen 32, 224 
60 Lund, 046-135899) -jag hjälper om möjligt 
till. Likaså ärjagfortsatt intresserad av allehanda 
synpunkter och av litteraturtips. Men min 
viktigaste uppmaning till den som publicerar 
något om järnvägar utanför tåghobbysfären är 
följande: skicka ettexemplar (ett särtryck, i nödfall 
en kopia) till Sveriges Järnvägsmuseums 
bibliotek. Därmed blir dettill glädje för sammanställaren 
av nästa årsbibliografi, men framför allt 
för alla nutida och framtida järnvägsforskare. 

Tillägg 1988: 

Adolfson, Göran, "Bergabanan 90 år", i Hänt 
och känt kring Kalmarsund, Barometerns 
förlag, 6 s. [Sätter liksom många liknande 
artiklar i princip stopp efter invigningståget.] 

Andersson, Erik, Spåren till Åstorp, eget förlag. 
[Ett knappt tiotal sidor i denna hembygdskrönika 



handlar om HHJ tillkomst och 
stationssamhällets etablering.] 

Andersson, Lena, "Huvuddrag i svensk järnvägspolitik 
under 1900-talet", Cerum, Umeå 
universitet, 28 s. [Redan denna förstudie till 
en kommande avhandling påvisar den 
grundläggande trögheten i den svenska järnvägspolitiken.] 

Berge, Harald, "Några anteckningar från ångloksepoken" 
Borgsjöbygden, 6 s. [Förtjänstfullt 
om ång-men även om ellokstjänst. 
Konkret om vedeldningens problem.] 

Bergwik, Lars-Johan & Nils Lindgren, "Järnvägsförslag 
Landskrona-Helsingborg genom 
tiderna", 11 s. (1919 års förslag får den 
mest ambitiösa presentationen i denna enkla 
skrift.] 

Blomvik, Ragnar, "Mitt liv vid järnvägen". 
Intervju av Christer Brimalm, Gurklisten 2, 
3 & 4, 15.s. [Som eldare, rälsbuss-och elloksförare 
i Östergötland. En utmärkt intervju, 
omfångsrik och med koncentration på 
specifika förhållanden och problem.] 

Claesson, Bengt, "Stafsjö järnväg", i Wirå 
bruk 1638-1988, 15 s. [Innehåller några 
uppgifter och någon bild som saknas i Welanders 
bok om "Nunnebanan".] 

Dahlström, Sven-Erik, "Järnvägsbolaget som 
aldrig fick järnväg", i Byidyll i förvandling, 
25 s. [Utförlig och roande läsning om de 
olika planerna på järnväg (eller spårväg) 
från Säffle ut på Värmlandsnäs.] 

Engdahl, Lennart, "Ringstorpsbanan: varför? 
varför inte?", Samhällsvetenskap, Linkö

pings universitet, 52 s. [Kartlägger främst 
intressen och intressemotsättningar bakom 
tillkomsten, särskilt de olika kommunernas 
ställningstaganden. Sockerbrukets satsning 
fällde utslaget.] 

Gi.inther, Alice (red.), "Statens järnvägar", i 
Röster från Ulriksdal, Solna kulturnämnd, 
21 s. [Om Järva station, Hagalundsanläggningarna 
och folket där, SJ-personalens bostadsområden.] 

Hagren, Peter, "Folke Zettervall, Statens Järnvägars 



arkitekt. Nybyggda stationshus 
1895-193 l ", Konstvetenskapliga institutionen, 
Umeå universitet, 61 s. [En god bö1jan 
till behandling av en av våra ledande järnvägsarkitekter 
(han som utvecklade väntsalen 
till stationens huvudrum), som så småningom 
förtjänar att ägnas samma utförlighet 
som Edelsvärd ges av Gunilla Linde.] 
Hellström, Aina Karin & Karl Erik Mörk, 
"Kommunikationer", i Ebbe Schön (red.), 
Örnen, bilan och stjärnorna. En bok om 
Vallentuna, Vallentuna kulturnämnd, 3 s. 
"Hundra år sedan linjen Vadstena-Ödeshög 
invigdes", Gurklisten, 4, 3 s. [Tillför ingen 
ny kunskap.] 
Kjellgren, Sven, "Resor och transporter", i 
Västervik 1900 till 1930, Impactum, 6 s. 
[Mer bild än ord.] 
Larsson, Lars-Olof, "Kommunikationscentrum", 
i Växjö genom 1000 år, 3 s. [Två viktiga 
ting betonas. Dels att de styrande kämpade 
hårt för att få Södra stambanan genom 
staden -det finns myter om motsatsen. Dels 
att det goda ekonomiska utfallet av W AJ 
gjorde staden mycket villig till fortsatta 
järnvägssatsningar.] 
Lindgren, Erik, Kommunikation i Allbo, eget 
förlag. (58 sidor handlar om järnvägspost 
men även om andra järnvägsaspekter.] 
Mellgren, Lena, "Wännäs stads grundande en 
kort historik", Semaforen, 2 & 3, 7 s. 
[Mer om stationssamhället än om järnvägen.] 
Nilsson, Gösta, "Järnvägsminnen", GöingeBladet, 
l , 3 s. [Huvudsakligen om bygget av 
CHJ-sträckan Glimåkra-Älmhult.] 
Nilsson, Runo, "Ånge som järnvägsort", 
Borgsjöbygden, 5 s. [Ett litet komplement 
till Hardins SJK-skrift.] 
-"Det fackliga arbetet bland lokpersonalen 
1908-1980 i Ånge", Borgsjöbygden, 9 s. 
[En detalj att minnas: maskinpersonalen kla

gade under första världskrigets livsmedelsbrist 
över att trafikarna fick lön tre dagar tidigare 
och hann länsa butikerna.] 

Statsanställdas förbund avdelning 1271 75 år 
1912-1987. Lokförarna i klubb Hallsberg/ 
Örebro, Kristinehamn, Västerås, Kil, 88 s. 
[Den fackliga historien speglar den allmänna 
järnvägshistorien. En kronologisk krönika 
kompletterad med läsvärda lokmannaminnen.] 

Svensson, Folke, "Järnvägsolyckan i Nyåker 
1904", Semaforen, l, 7 s. [Förares berusning 



orsakade många tågolyckor, även 
denna.] 
Svensson, Sven, "Banvaktsstuga 597", Söndrums 
hembygdsförening, 5 s. [Tydligen likt 
livet i tusentals sådana stugor.] 
Åkesson, Åke, "I ångans tidevarv -ett stycke 
järnvägshistoria", i Fellingsbroboken, Fellingsbro 
hembygds-och fornminnesförening, 
12 s. [Mest intressant är debattreferatet 
om Västra stambanans sträckning söder 
eller norr om Mälaren.] 
JO år med Nora Bergslags Veteran-Jemväg 
1978-1988, NBVJ, 99 s. [En vacker bok 
som på sju sidor sammanfattar Norabanornas 
historia och i andra bidrag redogör för 
olika aspekter av musei verksamhetens början 
och första tid.] 

Tillägg 1989: 

Andersson, Bertil, "Från järnvägsbyggandets 
tid", Krönika från Fagereds pastorat, 3 . 
[En episod från aktieteckningen till FegenÄtran.] 

Andersson, Lena, "Från statsbaneekonomi till 
järnvägsekonomi: några tankar om järnvägssektorn 
1920-1990", Cerum, Umeå 
universitet, 26 s. (Utvecklar författarens 
studie från 1988.] 

"ASJ pionjärer med el rälsbuss", Gurklisten, 4, 
2 s. [Tidningsdokument från 1948.] 

(Bergfast, Hans,) "Stationsmiljöer i Falkenbergs 
kommun. Kulturhistorisk undersökning", 
Hallands länsmuseer & Falkenbergs 
kommun, 30 s. [Huvudsakligen en fotokavalkad 
med knapphändiga historiska uppgifter.] 

Brimalm, Christer, "Väderstad-SkänningeBränninge 
järnväg, V.S.B.J.", Gurklisten, 3, 
5 s. [Artikeln odlar inga dolkstötslegender 
utan visar klart banans dåliga odds.] 

Cullemark, Gunilla, Närjärnvägen kom. Haninges 
historia 1900-talet, Hanvedens förlag, 
49 s. [Det mesta handlar bara högst indirekt 
om järnväg.] 

Dufwa, Arne & Mats Pehrson, Snöröjning, 
renhållning, återvinning, Monografier utgivna 
av Stockholms stad. [I denna goda 
historik över Stockholms renhällningsväsen 
finns sammanlagt ett tjugotal sidor som 



berör sop-och latrintransporterna till Lövsta. 
Hanteringen beskrivs noga och illustreras 
med spårplaner och andra ritningar.] 

Eriksson, Fred, Linjen klar, Arbetarkultur, 
240 s. [Huvudpersonens stationstjänst på 
Norra stambanan under andra världskriget 
är utgångspunkten i denna roman.] 

Forsreus, Svante, "Järnvägar i Steneby", i 
Gamla Steneby, 1, Steneby hembygdsförening, 
10 s. [Allmänt om ULB och DVVJ 
samt specifikt om stationer och övriga trafikplatser 
i socknen.] 

Fritzinger, Gunnar, "Kråkbanan", i Ockelboboken, 
l O s. [Impressionistiskt om skogsbanan 
till Höstfäbodarna.] 

Glimtarfrån Ljusdal under 100 år 18891989, 
Ljusdalsbygdens museum. (10 sidor 
av olika författare behandlar stambanan och 
Dellenbanan. Mest intressant är uppgifterna 
om lokstationen.] 

Godlund, Sven, "Säfsnäs-och Hälleforsjärnvägarna", 
i Göran Pehrson (red.), Hällefors i 
ord och bild, 16 s. [Omtryck.] 

Johannesson, Gösta, "Krig och järnvägar", 
Värmländsk kultur, 1, 2 s. [Material som sen 
kom i DVVJ-boken.] 

Järnvägarna kring Ulricehamn. FalköpingLande1yd 
och Borås-Ulricehamn, SJ Fotoklubb 
Borås, 52 s. [Värdefull bilddokumentation 
från nedläggningsåret 1985 men högst 
summariska texter.] 

Larsson, Gunilla, "Ur Roslagsbanans historia", 
Sjuhundrabygden, 12 s. [SRJ har ägnats 
flera stora historiker men här finns faktiskt 
några nya uppgifter frän tillkomstären.] 

Larsson, Sven, "Resan ut", Hallandsbygden, 
4 s. [Litet elevreseminne från FJ.] 

Lindhe, Wilma, ur "Från Vesterhafvet till Dalarne", 
i Göran Pehrson (red.), Hällefors i 
ord och bild, 5 s. [Avsnitt ur resehandbok 
frän 1898.] 

Uings spåret Stockholm-Göteborg, SJ & Anfang, 
123 s. [Så trevligt att SJ återupptagit 
utgivningen av guideböcker för tägresenärer! 
Ortsbeskrivningarna innehåller många 
järnvägshistoriska notiser, flertalet koITekta.] 



Sabel, Erik, "Tunbanan i mitt hjä1ta", Lidköpings-
bygden, 3 s. [Personligt men ytligt.] 

Sten, Rolf, "DONJ", i Ockelboboken, 16 s. 
[En lättläst sammanfattning av författarens 
stora DONJ-bok.] 

Svallhammar, Stig, "The district moot and the 
private railway projects. Spatial and political 
aspects of railway development in Sweden 
in the 1870's", Geografiska Annaler, 3, 
14 s. [Undertiteln beskriver innehållet i 
denna förstudie till avhandlingen.] 

"Underhållsverkstaden Åmål 1879-1979", SJ, 
30 s. [Många bra foton men inget mer.] 

Ölmeborg, Leif, "Strategi och järn vägsbyggande 
-inlandsbanans tillkomst och militära 
betydelse", enskild utredning, Militärhögskolan, 
54 s. [Se I 991 .] 

Tillägg 1990: 

Adell, Niklas, "Östra centralbanan -järnvägen 
i Kinda", i En bok om Kinda socken, 
4, 24 s. [Sakkunnigt och välskrivet, men så 
har också Adell redan tidigare gjort sej känd 
som ÖCJ-expert.] 

Berggren, Jan-Gunnar, "Pansartåg, järnvägsartilleri 
och järnvägsluftvärn", enskild utredning, 
Militärhögskolan, 60 s. [Författaren 
har hittat planer för aptering av ett svenskt 
pansartåg som förut inte omnämnts i litteraturen, 
men annars ger uppsatsen föga utöver 
Urban Thiels artikel i Spår.] 

Dahlen, Klas, "Ett stationssamhälle blir till. 
Vara 1850-1900". Etnologiska institutionen, 
Göteborgs universitet, 30 s. [Flera liknande 
studier har gjorts förr men detta är 
den första jag sett från Västergötland. Vara 
växte ovanligt snabbt tack vare järnvägen 
och havreboomen.] 

Edström, Rune, "Järnvägsparken i Alvastra", 
Gurklisten, 3, 2 s. [Varför hade Alvastra 
järnvägspark? Frågan lämnas öppen.] 

Eriksson, Fred, Av var och en efterförmåga, 
Arbetarkultur, 250 s. ["Ett litet växellok går 
och stöter bland vagnarna ute på bangården." 
Tilldrar sej liksom författarens föregående 
roman i trist norrländskjärnvägsmiljö.) 



Eriksson, Thomas, "Huddinge station under 
130 år", Huddinge hembygdsförenings års

skrift, 6 s. [Alla viktigare händelser har noterats 
från denna SJ-station som när det 
gällde försäljning av lokalbiljetter var störst 
i landet efter Stockholm C.] 

Fäldt, Stig, Folk och fä kring Karaby backar, 
Scania. [11 sidor i denna bygdeskildring 
handlar om KjBJ och återger ett par trevliga 
anekdoter därifrån.] 

-Skatten i Karaby backar, Scania. [Kapitlet 
"Insnöad -utfrusen" har en åskådlig berättelse 
om en vådlig resa till och från skolan 
med tåg snövintern 1942.] 
Gustafson, Gunnar, "Omlastarepoken vid 
Gårdsjö järnvägsstation 1910-1961", i Gunnar 
Berggren (red.), Hova-Älgaråsbygden, 
Hova naturvårds-och hembygdsförening & 
Älgarås hembygdsförening, 6 s. [Den antagligen 
bästa och utförligaste skildringen hittills 
av denna hantering som kunde vara omfattande: 
Gårdsjö hade som mest över trettio 
omlastare.] 

Hallgren, Nanna, Anders Houltz & Ö1jan Molander, 
"Karbenning. Järnvägsstation i omvandling", 
Institutionen för kulturminnesvård, 
Göteborgs universitet, 75 s. [En god 
sammanfattning av banans och bangårdens 
historia ger bakgrund till denna studie av 
stationshuset och dess tänkbara framtida användning.) 

Helin, Thomas, "Ruda-Älghults Järnväg", 
Smalspårigt, 43, 7 s. [Om konkurrerande 
förslag, projektering och byggande.] 

Lidberg, Pär, "Deva", Gurklisten, 4, 3 s. [Liten 
historik över typen och Deva 18, den 
enda bevarade smalspårsdevan.] 

Lindenor, Rune, "Rättvik får järnväg -ett 
hundraårsminne ( 1890-1990)", Rättvikskrus, 
14 s. [Väl mycket slagsida åt invigningarna 
men belysande om sambandet 
mellan järnväg och turism.) 

Lindgren, Erik, "Om posten i Bjuvs kommun", 
15 s., "Posthistoria från Förslövs och 
Hjärnarps pastorat", 11 s., "Posten vid järnvägen 
Malmö-Genarp", 15 s., "Om posten 
vid Västra Centralbanan", 39 s., "Om posten 



i Hästveda och Stoby pastorat", 16 s. [Se 
1991.) 

Lorin, Hans, "Järnvägarna runt Filipstad", Vår 
stad Filipstad, I, 3 s. [Se 199 l.] 

Mårtensson, Tommy, "Godstrafik på järnväg 
1924-1958. Från hegemoni till samexistens", 
Ekonomisk historia, Göteborgs universitet. 
[Förstudie till avhandling. Visar 

bl.a. vilken belastning på systemet många 

mindre banor var redan från början.] 

Nilsson, Märta, "Tvärbanan Hällnäs-Stensele", 
Seniaforen, I, 12 s. [Behandlar bara 
anläggning och invigning.] 

Olsson, Roland, "Järnvägshistoria", i Töftedal. 
Socken väst på Dal, 16 s. [Välskrivet om livet 
kring Mons station i synnerhet och DJ i 
allmänhet (som Olsson behandlat förr), men 
även om projekterade banor från Ed eller 
Mon till Bohuslän.] 
Palm, Karl-Axel, "Järnvägen i världens ände", 
i Så gick det till i Nora, Norabok, 14 s. 
[Mest om NEJ tillkomst. Trevligt skrivet 
fast inga nyheter.] 
Rolen, Mats, "Järnvägsepoken 1880-1920", i 
Jämtlands och Hä,jedalens historia, 5, 
Jämtlands läns museum, 34 s. [En kvalificerad 
skildring av Tvärbanan, Inlandsbanan 
m.m., inte minst av det politiska spelet bakom 
tillkomsten.) 
Stenbäck, Annette, "Klarälvdalens järnvägsfrågor 
-axplock ur Karlstads kommunarkiv", 
Värmländsk kultur, 6, 2 s. [Trevliga 
smakbitar för den som vill forska vidare. 
1912-23 förekom hela sex koncessionsansökningar 
i bygden.] 
"Tågrörelsen på Östgötasmalspåret", Gurklisten, 
I,3 s. [TÖJ-dokument från 1946.) 
(Zackrisson, Carl), "Förhållandena vid järnvägen, 
dess lok och personal", i Gamla 
Mjölby. Mjölbybor berättar, ABF Mjölby, 
7 s. [Omtryck från 1930-talet. Minnesbilder 
från ÖSb-bygget och stationens första tid.) 
"Äldre transportsystem i Forshagabygd", 
Forshaga hembygdsförening. [44 av de glesa 
sidorna handlar dels om Frykstabanan, 
med några värdefulla dokument, dels om 
NKIJ, där det viktigaste är en del personuppgifter.] 
Öhnander, Bengt A, "Då Säröbanan hölls 
varm", i Göteborg berättar mer, Tre Böcker, 
4 s. [Ett par detaljer återges som inte 
nämns i SJK-skriften nr 3.) 



1991: 

Ahlm, Sune, "Tidningsgrabben", Förstlingen, 
I, 3 s. [Ovanligt med skildringar av denna 
syssla som fanns på de flesta järnvägar. Här 
gäller det NBJ och sent 1920-tal.] 

Albinsson, Gillis, "Landstingen och järnvägarna", 
Spår, 18 s. [Stat och kommuner var 

de huvudsakliga offentliga finansiärerna 
bakom det svenska järnvägsnätets uppbyggnad 
men även landstingen gjorde aktningsvärda 
insatser, vilket belyses i denna gedigna 
artikel. Den bygger på en C-uppsats i historia 
vid Lunds universitet samma år, till 
vilken kan härivisas för ytterligare detaljer.] 

Ankomst Helsingborg. Bangårdsbygget i bild 
1987-1991, Helsingborgs Dagblad, 160 s. 
[Ett par smärre bidrag går tillbaka i tiden. 
Själva bygget beskrivs i korta texter, mest 
intervjuer, många läckra foton, nästan inga 
kartor och inga ritningar -man längtar efter 
de gamla hederliga "Teknisk-ekonomiska 
beskrivningarna".] 

Berggren, Lars, Ångvisslans och brickornas 
värld, Arkiv. [Denna avhandling om arbetsorganisationen 
på Kockums innehåller åtta 
sidor om vagntillverkningen.] 

Berglund, Richard, "Har lokomotiv litt. B dåliga 
gångegenskaper?", Ångtrycket, 1, 2 s. 
[Ett kortfattat men pedagogiskt resonemang 
med tillämpning även på andra loktyper.] 

Bergsten, Jan, "Turbinloket ångdriftens sista 
strid", Karven, 2, 4 s. [En med tanke på formatet 
god beskrivning av SJ litt. Å.] 

Björndahl, Hans, "Bettna -min barndoms 
järnvägsstation", Tåg 3, 3 s. [Många torde 
känna igen sej, genom egna minnen eller 
andra skildringar, i denna sympatiska berättelse 
om livet på en liten OFWJ-station på 
trettio-och fyrtiotalet. Jag fäste mej särskilt 
vid styckegodståget "Snigeln".] 

Bonnedal, Dag & Hans Wicklund (red.), Ånglok 
vid Östra Södermanlands Järnväg, 

ÖSLJ, 45 s. [Bearbetade artiklar ur ÖSIJnytt. 
Uppgifter om lokens historia i anslutning 
till de tekniska beskrivningarna.] 



Dahllöf, Gunnar, "När löjtnant Adelsköld 
byggde 'det lutande planet' i Filipstad", Vår 
stad Filipstad, 4 s. [Kompletterar vad som 
står hos Bodstedt ch hos Adelsköld själv 
med tidningsnotiser. Men hade Dahllöf kollat 
Morins artikel i samma publikation hade 
spårvidden bli vit rätt.] 

Eriksson, Hans, "Turbinloken vid TGOJ", 
Spår, 9 s. [Skildrar det utdragna kon-struktionsarbetet 
på vad som till sist tycks ha blivit 
världens mest lyckade ångturbinlok om 
man ser till deras tjänstgöring.] 

Fagerberg, Maj, Krutungar, Carlsen/IF, 30 s. 
[Barnbok med trevlig tågmiljöskildring från 
Emådalens station på södra Inlandsbanan.] 

Forsreus, Svante, "Permittenttågen 19401943", 
Tåg 2, 2 s. [Redaktören för SJK:s 
forskningsspalt ger med läsarnas hjälp viktiga 
fakta om tågsammansättning och andra 
förhållanden kring denna kontroversiella 
trafik.] 

-"Skredet vid Guntorp på Bergslagsbanan 
1953", Tåg 4, 3 s. [Mindre känt än Surteraset 
1950, som Forsreus tidigare skildrat, 
men Guntorpsraset stoppade trafiken på BJ 
under 58 dygn. De omfattande omledningarna 
redovisas noggrant.] 

Forsberg, Bernt, "Nohab och ryssloken", 
Spår, 16 s. [Den såvitt jag kunnat se bästa 
berättelsen hittills om en av de största orderna 
i den svenska verkstadsindustrins historia, 
inte minst fokuserat på Nohabchefen 
Gunnar W. Anderssons personliga insatser. 
Läckra fotografier.] 

Görling, Thomas, Alberts ofullbordade. En liten 
bok om Bohusbanan, Järnvägsfrämjandet 
Väst, 62 s. [Ca tjugo sidor handlar om 
historien i denna trevliga skrift som huvudsakligen 
är trafikpolitiskt inriktad.] 

Hagberg, Lars Å. "Östra stambanan genom 
Småland", i Eksjö 1800-tal. Livet i en 
svensk småstad 1800-1865, Jönköpings läns 
museum, 4 s. ["Lokal tradition är inte alltid 
att lita på." Hagberg har gått till källorna: 
Eksjö ville verkligen ha stambanan.] 

Herbst, Sune, "Mest om ånglok", Tåg 10, 6 s. 
[Tredje och sista delen i dessa lokamannaminnen 
förtjänar samma höga beröm som 
de tidigare avsnitten.] 



Holm, Harry, "När Jäders Bruk hade egen 
järnvägsstation", Arboga Minne, 5 s. [Småplock, 
inklusive en trevlig ritning på Jädersbruks 
1919 planerade men aldrig byggda 
nya stationshus.] 

Holmgren, Yngve, "CHJ personvagnar", 3, 
ÖSJ-bladet I & 3, 2 + 4 s. [Så sakkunnigt 
och välskrivet som det brukar vara från denne 
författare.] 

-"Originellt brobygge i tre plan", ÖSJ-bladet 
3, 3 s. [Bäljane å är inget stort vattendrag 
men den djupa ravinen tvingade Ängelholm-
Klippans järnvägs entreprenör till ett 
komplicerat anläggningsarbete.] 

-"Restaurantvagnarna på HHJ", ÖSJ-bladet, 
4, 4 s. [Denna redogörelse för en femårig 
episod får en att längta efter en samlad redogörelse 
för svensk tågservering genom tiderna, 
utförligare än TR:s knapphändiga historiker.] 

-(red.), Järnvägsbyggnader i Kristianstads 
län, mfÖSJ, 96 s. [En inventering bana för 
bana efter mönster av en tidigare skrift om 
Malmöhus län. Som vanligt från mfÖSJ: ett 
anspråkslöst yttre men ett fullödigt innehåll. 
Intresset tycks dock ha varit väl så stort för 
själva trafikplatserna som för de byggnader 
titeln talar om.] 

Jakenberg, Klas-Erik, Uddeholms aktiebolag 
1870-1985. En historisk översikt, UHB. 
[Sammanlagt ett 30-tal sidor om järnväg utgör, 
trots förargliga småfel, den hittills bästa 
sammanfattningen av NKIJ-historien. Även 
några småbanor beskrivs.] 
Jansson, Jonas, "Stationssamhället Hallsberg 
-samhällsbildning och arbetsliv vid järnvägen", 
Från bergslag och bondebygd, 27 s. 
[Arbetslivsavsnittet är det större och innehåller 
bl.a. ett intressant avsnitt om rangeringen. 
Här finns även en fin ordlista över 
järnvägsinterna och delvis lokala ord och uttryck.] 
Johansson, Lars, "Planerna på elektrifiering av 
Skövde-Axvalls järnväg 1909", Jernvägsnytt, 
1, 6 s. [Banans backighet låg bakom 
projektet, om vilket författaren redovisar 
nyupptäckta dokument.] 
Jägerung, Siw, Gustavsfors. Berättelser från 
ett brukssamhälle. (11 s. behandlar DVVJ, 
med flera foton som inte finns hos Forsreus 
& Johannesson. Småbaneintresse har 5 s. 
om "keratten" vid massafabriken och framför 



allt 12 s. om järnvägen Bör-Sil i denna 
goda lokalhistoria.] 

"Kanonvin och mässingskapell för 125 år sedan", 
Spår, 20 s. [Ett collage av pressklipp 
från byggandet av banan KatrineholmNorrköping.] 

Karlsson, Annelie, "Godstransportutvecklingen 
för järnväg 1920-1958", Ekonomisk historia, 
Göteborgs universitet, 21 s. [Belyser 
bl.a. hur järnvägen alltid tycks ha förlorat 
när vägtrafiken avreglerats.] 

Kempe, Lars-Åke, Fredrik Sundler, en märklig 
man 1798-1868, eget förlag, 452 s. [Det 

fanns många järnvägsaspekter i Sundlers 

liv: han var entreprenör och beställde som 
sådan det första svenska ångloket, han ivrade 
för banbyggen i riksdagen och slutade sina 
dagar som stins i Vårgårda. Kempes bok 
ger dock färre nyheter om Sundler än vad 
det storslagna formatet väcker förhoppning 
om.] 

Kluns, Kurt, "42 år på Malmbanan eller 35 
varv runt ekvatorn", Karven, 1, 5 s. [Bra 
skildring av loktjänst (även ånga) med 
många detaljer.] 

Koistinen, Cecilia & Helena Kransen, "Om 
järnvägsstationer och 90-talets resecentrum", 
Arkitektur, Chalmers, 111 s. [Ett typografiskt 
läckert examanesarbete som med 
historien (inte minst A W Edelsvärd) som 
inspiration når fram till genomtänkta förslag 
om hur morgondagens stationer kan se ut.] 

Kärager, Vincent, "Ystadsjärnvägarnas historia", 
l, Ångtrycket 3-4, 8 s. [Vincent Kärager 
har gjort den svenska och särskilt skånska 
järnvägshobbyn och -forskningen utmärkta 
tjänster som samlare. Hans artikelserie 
om Ystads banorna är i och för sej 
trevlig, men anmälaren har lite svårt för 
många klubbtidningars serier om den egna 
regionens banor. Det blir ofrånkomligen 
alltför uppstyckat och alltför översiktligt. 
Hellre grundligare studier om smalare ämnen!] 

Lagerquist, Ingvar, "En vecka på tåget", Tåg, 
8, 2 s. [Tåget ifråga var ett tyskt permittenttåg 
och Lagerquist svensk följeofficer. Ett 
livfullt komplement till Urban Thiels berättelse 



om en liknande kommendering i Spår.] 
Landin, Ingemar, "När rälsbussarna kom till 
VGJ", Skarajärnvägsblad, 2, 6 s. [Dokumenten 
och de övriga uppgifterna (från 
Gunnar Tengvall) belyser de omfattande inkörningsproblemen.] 
Landin, Uffe, "Något om SJ:s ångloksprovkörningar", 
Nynäståget, 1, 9 s. [En detaljrik 
rapport från åren kring 1970.] 

-"Jag minns mitt 50-tal", Nynäståget, 3-4, 
6 s. [Diggarminnen.] 
Larsson, Kajsa, "Med dressin på Dal-Västra 
Värmlands järnväg", Värmländsk kultur, 2, 
3 s. [Om sträckan Bengtsfors-Årjäng. De 
historiska uppgifterna hämtade ur Forsreus 
& Johannessons DVVJ-bok.] 
Larsson, Lars J., "Järnvägarna kommer", i 

Värendsbygd. Tolv socknar blev Alvesta, 

Alvesta kulturnämnd, 13 s. [Dåliga markförhållanden 
gjorde att Alvesta fick gångbro 
och inte perrongtunnel, får man bl.a. veta i 
detta trevliga kapitel.] 

Laven, Urban, "Järnvägshistoria i Kil och 
Värmland", Timmertåget, 39, 6 s. [Intressant 
foto på första stationen i Kil och bra 
spårskisser som visar de båda stationerna 
och deras anslutningar.] 

Lindgren, Erik, "Posten vid järnvägen Hästveda-
Karpalund", I 6 s., "Posten vid järnvägen 
Kristianstad-Älmhult", 24 s., "Posten 
vid Mariestad-Kinnekulle järnväg", 12 s., 
"Poststationer vid järnvägen Älmhult-Sölvesborg", 
22 s., "Landsbygdspost vid järnvägen 
Trollhättan-Nossebro", 20 s., "Om 
posten vid järnvägen Kilafors-Söderhamn", 
16 s., "Posten vid Nora-Karlskoga och Wikern-
Möckelns järnvägar", 28 s., "Posten 
vid järnvägen Borås-Ulricehamn", 18 s., 
"Posten vid järnvägen Hässleholm-Veinge", 
22 s., "Posten vid järnvägen EslövKristianstad", 
24 s., "Posten vid järnvägarna 
Strömtorp-Otterbäcken och GullspångTorved", 
20 s., "Posten vid järnvägen Hässleholm-
Kristianstad", 18 s., "Posten vid 
järnvägen Kristianstad-Brösarp", 20 s., 
"Posten vid järnvägen Lund-Harlösa", 
18 s., "Posten vid järnvägen Ystad-Sankt 
Olof', 24 s., "Posten vid Tomelilla-Brösarps 
järnväg", 17 s., "Posten vid järnvägen 
Malmö-Ystad", 16 s., "Posten vid järnvägen 
Börringe-Östratorp", 20 s., "Posten 
vid järnvägen Malmö-Simrishamn", 32 s., 



Förlaget på post. [Fler järnvägsforskare och 
bibliotek borde upptäcka Erik Lindgrens anspråkslöst 
utformade men innehållsrika och 
tillförlitliga häften. Även andra, ej här 
nämnda häften, kan ha uppgifter av järnvägsintresse.) 

-Posten i Hardeberga, Revinge och Södra 
Sandby, Vekerum förlag, 32 s. [I huvudsak 
samma uppgifter som i LReJ-skriften men 
snyggare tryckt.] 

Lindholm, Anders, "Historien om Nässjö", 
Tåg 10, 2 s. [Mest om kampen mellan privata 
exploatörer och reglerande myndigheter i 
en växande järnvägsknut.] 

Lindqwist, Hans, Hallsberg nästa!, Hallsbergs 
kulturnämnd, 289 s. [Kunde gott ha innehållit 
mer än ett tjugotal sidor om järnvägen 
med tanke på dess dominerande betydelse 

under samhällets hela existens.] 

Lindmark, Uno, Banvakts-, banförmans-och 
banmästarminnen, Banverket, 96 s. [Inte är 
skildringar av banfolket så ovanliga som 
författaren vill ha det till i förordet, litteraturförteckningen 
kunde ha varit mer omfattande 
och boken har en väl stark slagsida åt 
Norrland. Men det är inte minst trevligt att 
det unga Banverket vårdar sitt historiska 
arv.] 

Lithner, Klas, "Tågrånet på Simrishamnsbanan", 
Nordisk kriminalkrönika, 10 s. [Den 
antagligen definitiva berättelsen om Sveriges 
mest dramatiska tågrån genom tiderna, 
dess bakgrund och upplösning.] 

Ljungberg, Per, "Minnesanteckningar från 
Helsingborg F", Tåg 9, 2 s. [Konkret beskrivning 
av den intrikata växlingen.] 

Ljunggren, Malte, "Blekinge kustbanor", Ångkvasten, 
I, 2 & 3, totalt 26 s. [En hygglig, 
välillustrerad sammanfattning av historien, 
där avsnittet om breddningen dock varit 
publicerat förut -i ÖSJ-bladet. En bra genomgång 
av trafikplatserna.] 

-"De svenska ellokens historia", Ångkvasten, 
I & 3, totalt 10 s. [Inte särskilt meningsfullt 
med en så komprimerad historik.) 

Lorin, Hans, "Järnvägarna runt Filipstad", 2, 
Vår stad Filipstad, 3 s. [Av särskilt intresse 



är skildringen av de många försöken att 
sammanföra stadens båda stationer. Bra 
spårkarta över trakten.) 

Löf, Peter, ''Tidiga motorvagnar vid Nordmark-
Klarälvens Järnvägar", Tåg, 6, 5 s. 
[Författarens arkivstudier har fått fram 
många intressanta detaljer om motorvagnarnas 
utseende och drift på denna pionjärbana. 
-I sammanhanget vill jag beklaga en slarvig 
formulering av mej om Löfs textproduktion 
i Spår 91.) 

Magnusson, Lars, "Järnvägsdebatt och sträckningen 
av Västra stambanan under 1800talet", 
Ekonomisk historia, Göteborgs universitet, 
11 s. [Om alternativen i Västergötland. 
En torftig B-uppsats.] 

Malmström, Vera & Ruth Bredenberg, "SJ:s 
verkstäder i Bollnäs", Läddikan, 4, 2 s. 
[Inför nedläggning och eventuell nyanvändning 
av lokalerna.] 

"Minnen från MÖJ. Rune Edström berättar", 
Gurklisten, 4, 5 s. [Intervju, med många detaljer, 
om trafiktjänst kring 1950.J 

Mårtensson, Torbjörn, "Nät-och trafikstrukturer 
i utveckling. En modellskiss", Ekonomisk 
historia, Göteborgs universitet. [Ett 
nytt avhandlingskapitel -se 1990.) 

Nilsson, Ulla-Marja, "Gyllebobanan. En järnvägsepok 
1902-1971", i Anders S. Nilsson 
(red.), Östra Vemmerlöv -vår bygd, Östra 
Vemmerlövs byalag, 10 s. [Gyllebobanan 
var officiellt känd som Gärsnäs-S:t Olofs 
järnväg, GStOJ. Uppsatsen är en blandning 
av allmänna uppgifter och konkret lokalhistoria.] 
Nyström, Örjan, Järnvägar och järnvägare. 
En bok om järnvägens historia och framtid men 
mest om arbetet på Göteborgs godsbangårdar 
från 30-tal till 70-tal, Tre Böcker, 
219 s. [Den långa undertiteln säger vad boken 
handlar om. Aldrig har väl "gräv där du 
står" -cirklar gett ett så kvalificerat resultat.] 

Olsson, Anders, "Järnvägsprojekt Lund-Hörby", 
ÖSJ-bladet, 2, 2 s. [Om en ansökan 
från 1897 med ekonomisk täckning och som 
kunde ha resulterat i en livskraftig bana, 
men som inte fick koncession.) 

Olsson, Håkan, "R.F. Berg och lokomotivet 
MLJ 3 Ribesborg", ÖSJ-bladet 3, 3 s. [Utreder 



bakgrunden till en omdiskuterad 
namnstavning.] 

-"Kommentar till Stilblomman i Ångtrycket 
l/91", Ångtrycket, 3-4, 3 s. [Om MSJ-kollisionen 
i Staffanstorp 1895, med bl.a. ett foto 
som tidigare författare i ämnet inte haft kännedom 
om.] 

Pahl, Lotta, "Järnvägsepoken vid Liljeholmen", 
Hägerstensbygden, 6 s. [Välskrivet, 
väldisponerat och välillustrerat.] 

Persson, E .. Bertil, "Gamle Björnfjell", "Nordalsbron", 
"Ofotbanen", "Riksgränsen -ett 
teknikhistoriskt utflyktsmål", Järnvägsmuseum 
Karlsvikshyttan, 8 s. vardera. [Den 
eminente Malmbanekännarens folders har 
tidigare varit tryckta i TÅG men det gör 
dem inte sämre.) 

-"Specialtåg för luftledningsarbeten", Karven, 
3-4, 7 s. [En god teknisk beskrivning, 
understödd av bra ritningar.] 

Rennie, John, "Som järn vägsprojektör i Sverige", 
Spår, 5 s. [Utlänningars perspektiv på 
den svenska järnvägshistorien är i regel 
uppfriskande. Inte minst gäller det denne 
deltagande observatör (bl.a. engagerad i 
Köping-Hult) som här för första gången 
föreligger på svenska.] 

Reuterbrink, Carl, "En 'gammal lokförargubbe' 
berättar några minnen från NBJ", 
Järnvägsbladet Förstlingen, 2 s. [En väl 
kortfattad berättelse om tjänst 1953-87.] 

Risberg, Matz Lonnedal, "Haparandabanan", 
Tåg, 2, 5 s. [Bygger delvis på J Gustav 
Svanberg men sämre källor kan man ha, och 
beskriver utvecklingen fram till 1990. Få 
järnvägsskribenter har så mycket att berätta 
om tågresor och resmöjligheter som Risberg. 
Det enda som stör är vissa egensinniga 
stavningar och författarens dito definition av 
Norra stambanan.] 

-"Skåne-Smålands Jernväg", Tåg 5, 2 s. 
[Banans historia har beskrivits utförligare av 
bl.a. UlfFjeld och Bengt Rosen, men Risberg 
har några roande anekdoter.] 
-"Vägen över Kors!ilr", Tcig 3, 5 s. [Berör bara 
indirekt den specifikt svenska järnvägshistorien 
men är ju del av en serie (Skandinavien-
Kontinenten, avsnitt 6 -se tidigare 
krönikor) som i sin helhet gör det i eminent 



grad och på ett uttömmande sätt.] 
-"Skagerack och Kattegatt", Tåg 1, 8 s. [Seriens 
sjunde och sista del berör bl.a. starten 
för linjen Göteborg-Frederikshavn. Innehåller 
även ändringar och kompletteringar till 
de tidigare avsnitten.] 
Rosen, Bengt (red.), Bilder från Skåne-Smålands 
järnväg, 1, SSJF, 32 s. (Behandlar delen 
Värnamo-Strömsnäsbruk. Bilder med 
korta texter, kronologiskt ordnade för varje 
trafikplats.] 
R(osen), B(engt), "Järnvägsnotiser ur Ljungby-
Posten och Smålänningen 1921-61", 
Sommar-Änghwisslan, 1 s. [Många järnvägsforskare 
måste underkasta sej det tidsödande 
arbetet att excerpera dagstidningar. 
Det är trevligt att BR delar n:i.ed sej av sina 
fynd.) 
Rådesjö, Ivar, "Minnen från min tid som banarbetare 
vid NBJ", Förstlingen, 2, 2 s. [I huvudsak 
från 1920-talet.) 

Sandin, Gunnar, "Nu vänder det! Liten skånsk 
stationsstatistik", ÖSJ-bladet 3, 3 s. 
-"Helsingborg: 99 års 'bangårdselände' och 
dess slut", Spår, 10 s. 
Selin, Erik & Björn Alm (red.), Fiskeby och 

bruket under 100 år. Arken special nr 1/91. 
[Om hästbanan, med några uppgifter som 
inte finns hos Bodstedt, om stambanan och 
SJ-stationen samt om pappersbrukets internspår.] 

Selme, Johan, "De enskilda järnvägarnas minnesskrifter", 
Spår, 6 s. [En utmärkt översikt 
av genren och en noggrann lista över publikationerna 
ifråga.) 

Sollerman, Ola, "Järnvägen på Sandön", Gotska 
Sandön, 5-6, 6 s. [En trevlig artikel med 
flera intressanta foton från detta kortlivade 
äventyr.] 

Sundström, Erik, "Vad hände vid Sveriges 
järnvägar 1892?", Spår, 6 s. [Onödigt att 
upprepa de positiva omdömena från tidigare 
år.) 

Svallhammar, Stig, En spårlös järnvägssatsning. 
Om introduktionen av ett nytt transportmedel 
i norra Kalmar län, Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet, 
410 s. [Efter olika förstudier har Svallhammar 
publicerat en gedigen järnvägsavhandling, 
som för Sveriges del utreder en klassisk 



frågeställning i amerikansk ekonomiskhistorisk 
debatt. Och svaret blir för den behandlade 
delen av NVHJ:järnvägen kom 
inte, trots alla löften om motsatsen, att betyda 
särskilt mycket för bygdens långsiktiga 
befolknings-och bebyggelseutveckling.] 

Swensson, Bo (red.), Här och där, 1-2, Ultima 
Thule. [I dessa båda volymer med ortsoch 
resereportage ur nordskånska tidningar 
1876-1919 finns ett 30-tal sidor med direkt 
järnvägshistoriskt intresse, bl.a. om invigningsresor 
på GHJ och ÖSJ-sträckan Degeberga-
Brösarp.) 

Svensson, Joakim, "Vimmerby-Spångenäs 
Järnväg", Jernvägsnytt, 2, 5 s. [Kort historik 
plus resa till forna trafikplatser.) 

Thomasson, Göran, "Normalspårsloken vid 
Perstorp AB", ÖSJ-bladet 2, 4 s. [En närmast 
fullständig redogörelse i ämnet. Mest 
fascinerande är, som i liknande fall, att läsa 
om hembyggena.) 

Thoursie, Börje, "SJ spårgående grävmaskiner", 
ÖSJ-bladet, 1, 6 s. [En värdefull förteckning 
över insatserna vid olika statliga . 
banbyggen 1905-38, framletad ur de teknisk-
ekonomiska redogörelserna. Kompletterande 
uppgifter av Yngve Holmgren.] 

-& Sölve Thylen, Sverigesjärnvägars histo

ria, Banverket, 24 s. [Utmärkt med en billig, 
välskriven, väldisponerad, välillustrerad och 
i förhållande till formatet innehållsrik skrift 
i ämnet.] 

Thulin, Bertil, Nossebrobanan -ett 75-årsjubileum, 
SJK & Museiföreningen AntenGräfsnäs 
Järnväg, 168 s. [Håller samma höga 
klass som Thulins andra västgötska banmonografier. 
Särskilt bör framhållas det rika 
och omväxlande bildmaterialet med foton, 
kartor, dokument, teckningar och husritningar 
i tydlig skala.] 

Tunström, Göran, "Skenäktenskap", ur Det 
sanna livet, Bonniers, även i SJ-Nytt, 11, 
4 s. [En fin novell som dessutom berättar 
något om åttitalets persontrafik.] 

Wallqvister, "SJK-medlem nr 891", "Några 
smalspåriga extratåg i nyttotrafik", Tåg 4, 
2 s. [Skolreserninnen från västgötanätet i 



mitten av 1950-talet.] 

Welander, Lennart, Vabis. Järnvägsvagnar 
1891-1911, Streiffert, 96 s. [Sällan såg man 
en så typografiskt läcker och påkostad jämvägsbok. 
Gedigna tabeller och ritningar. Behandlar 
även motordressinerna och de få 
motorvagnarna.) 

-"Devamotorvagnarna", Nynäståget, 2, 8 s. 
[Omtryck.) 
Welander, Tage, "Mer om Alvastra", Gurklisten, 
I, 3 s. [Uppföljning av Edström 1990, 
med livliga minnesbilder från stationen på 
tjugotalet.) 

Wihren, Jan-Anders, "För 30 år sedan -intryck 
från en järnvägsentusiasts vardag", 1, 
Ångtrycket, 3-4, 7 s. [Mest om 14-åringens 
ångloksåkning med utgångspunkt från Malmö 
och i Småland, med noggrant angivande 
av turer och maskiner.) 

"Viktiga årtal i TGOJ:s mångskiftande historia", 
Konduktörsposten, 1, 4 s. [Ett mycket 
praktiskt kalendarium.] 

Villskog, Jan, "Minnen kring NVHJ", Tåg och 
Spår, vintern, 3 s. [Anspråkslöst.] 

Ölmeborg, Leif, "Militären och Inlandsbanan", 
Spår, 15 s. [Egentligen ett dyrbart 
militärt fiasko: järnvägen byggdes som reaktion 
på ett nog obefintligt ryskt hot, och 
när den sent omsider var färdig hade den 
mycket begränsad militär användning under 
andra världskriget. Artikeln omfattar huvuddelen 
av Ölmeborgs uppsats från 1989.) 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar under 

1893? 

Den länga lågkonjunkturen frän 1880-talet var 
nu definitivt bruten. Malmexporten till Mellaneuropa 
ökade kraftigt och grunden lades till flera 
av våra stora verkstadsindustrier. Många järnvägsbyggen 
var på gäng, både sådana som varit 
diskuterade i många ärmen inte kunnat realiseras 
på grund av kapitalbrist och sådana som gick i 
bygder där man inte vågat drömma om järnväg 
men nu säg chansen att komma med på kartan. 

Malmbanan 



Ännu fanns det ingen spärförbindelse med resten 
av SJ, men malmexporten ökade. Från Malmberget 
byggdes en sidobana till Tingvallskulle 
och malmelevatorn vid Svartön kompletterades 
med två nya bryggor och skyttelvagnar som 
skulle kunna föra malmen från upplagsfickorna 
till båtarna snabbare än glidrännorna, som blivit 
så långa att man behövt upp till tjugo man som 
gick bredvid och med skyfflar hjälpte malmen att 
glida. Elevatom fick också en ny hiss för att ta 
ned tomvagnarna. Tidigare användes samma hiss 
somförde lastade vagnarna, men nu sparade man 
både tid och energi genom att tomvagnen fick 
hjälpa till att lyfta den lastade. De sista 250 
malm vagnarna inlöstes från North Central Wagon 
Co som hållit dem som pant för Sveriges & 
Norges Järnvägs obetalda lån. 

Malmexporten ökade och personalbesparande förbättringar infördes på malmkajen i Svartön. 

SJ började märka godsvagnar med gjutna skyltar som angav nummer, littera, lastförmåga etc. 

Norra stambanan 

Arbetet fortsatte nonutmed god fait och i december 
kunde banan Hällnäs-Jörn öppnas för provisorisk 
trafik. Banan gick genom ödemarker, 
och de flesta mellanstationer hade namn som 
slutade på träsk. Man väntade sig inte mycket 
lokal trafik utom träkol till Bergslagens järnbruk, 
utan strävade att nå Boden och Luleå så snart 
möjligt. På banan fanns enstor bro över Skellefte 
älv vid Kusfors i tre spann, 30 + 61 + 30 m. På 
banbyggets fortsättning mot Älvsbyn byggde 
man redan broar över Byske älv vid Myrheden i 
ett spann, 61 m, och över Pite älv vid Älvsbyn i 
två spann, 25 + 50 m. 

SJ rullande materiel 

Den tredje kungliga boggivagnen fullbordades 
påSJ verkstad i Malmö genom sammanbyggnad 
av kronprinsessans salongsvagn nrVII0,1rsprungligen 
litt BIb nr 456, byggd 1879 av Kockums, 
medden liknande vagnen nr 454. Eftersom prinsessan 
var från Baden utrustades hennes vagn 
med de broms-och värmesystem som behövdes 
för internationell trafik. På de gamla tvåaxliga 
underredena byggdes postvagnar litt DC 1 b. Att 
man satte bokstaven D först angav att postavdelningen 
upptog mer än halva vagnen. 

Leverans av personboggivagnar fortsatte för 
nattsnälltågen, där första klass hade halvkupeer 
med singelbädd eller två sittplatser, andra klass 



helkupeer med fyra bäddar eller sex sittplatser 
och tredje klass öppna avdelningar med träbänkar 
och sidogång. Man var osäker om behovet av 
olika vagnklasser och hade möjlighet att också 
bädda för två andraklasspassagerare i en halvkupe, 
såvagnarna fick klassnummer på vändbara 
skyltar. 

Godsvagnarnas märkning ändrades från att ha 
varit målad på vagnens långbalkar, väggar och 
dörrar till att innefatta gjutjärnsskyltar, för varje 
sidaenpå långbalken med numret, entill vänster 
på väggen med numret inom ramlinje och en till 
höger med littera, lastförmåga, vikt, golvyta etc 
inom ramlinje. Samtidigt började bokstäverna SJ 
sättas ut. Tidigare hade man bara siffrorna med 
en kunglig krona över eller under, men nu fick 
järnskyltarna SJ med krona ovanför, följt av 
siffrorna med SVERIGE ovanför. 

I samband med detta infördes den 1892 beslutade 
ändringen av godsvagnslittera för olika 
typer. Nya huvudlittera infördes, Hför kyl vagnar, 
tidigare Gk, M för malmbanans malmvagnar, 
tidigare utan littera, Pför grusvagnar, tidigare M 
(byggnadsvagnar) eller P (Mellansveriges malmvagnar 
med plant trägolv), R för kalk vagnar, tidigare 
GI, och Q för specialvagnar, tidigare Q 
(kanonvagnar) eller R (tjänstevagnar). Gamla 

öppna kreatursvagnar litt L blev tills vidare 14 
men skulle sågas ned till spannmålsvagnar litt Il 
och gamla täckta hästvagnar litt H hade slopats 
1891. 

Privatbanorna följde snart efter, men utan krona 
och i vissa fall som till exempel BJ och UGJ 
annan uppdelning av texten. Många banor i Skåne 
satte all text på en skylt, eller bägge skyltarna på 
vänstra väggdelen. Denenda bana som hittade på 
en heraldisk motsvarighet till kronan var BJ med 
enbergsbrukssymbol av två hammare och tecken 
för koppar och järn. Samtidigt infördes underlitteraav 
siffror, där 1 betecknade någorlunda aktuella 
typer, ofta 1884-86 års, 2 och 3 udda eller 
föråldrade typer. 

SJköpte 90 täckta vagnar litt G 1, varav 60 med 
bromskupe och plattform. Utförandet var nytt 
med små glasrutor nedanför ventilspjälorna och 
med skjutdörrar av trä som isolerade bättre och 
skramlade mindre. En ny kylvagnstyp litt Hl 
med två stora isbehållare på golvet anskaffades i 
tio exemplar för smörexport. De hade dubbla 
svängdörrar med full höjd, medan de äldre 
kylvagnanrna haft islådor hängande i taket och 



låga dörrar med 1,45 m höjd. De nya vagnarna 
hade bromskupe utan plattform, och ångvärmeelement 
förtransporter avpotatis och frukt vintertid.
Av tidigare vagntyper köpte SJ 50kalk vagnar 
littRl, 30 virkesvagnar litt N 1 ochtvåjusteringsvagnar 
litt Q3 för kalibrering av vagnvågar upp 
till 18 ton. 

Samtrafik med kontinenten 

Sedan DSB 1892 öppnat fäxjeförbindelsen till 
Helsingborg, som SJ visserligen bara hade indirekt 
förbindelse med via Skåne-Hallands järnväg 
eller Helsingborg-Hässleholms järnväg, träffades 
en rad avtal med banor på kontinenten om 
genomgående biljetter, men tills vidare bara i 
vissa stationsrelationer. Biljetterna kunde gälla 
ångbåtslinjernaMalmö-Köpenhamn,GöteborgFrederikshavn 
eller färjan Helsingborg-Helsingör, 
och kunde från Stockholm, Malmö och Norrköping 
utfärdas till London, Berlin, Hamburg, 
Frankfurt, Köln, Leipzig, Li.ibeck, Dresden, 
Aachen, Breslau, Wien eller Karlsbad. 

Inom Sverige fanns samtrafiksavtal med ångbåtslinjerna 
Insjön-Mora-Orsa, KinnekulleSunnanå, 
Fryksta-Torsby och Hjo-Hästholmen, 

Norrland och Svealand 

• Härnösand-Sollefteå järnväg öppnades med 
fyra Amerikainspirerade Mogullok från Nydqvist 
& Holm, två personboggivagnar från Skabo i 
Norge och resten av vagnparken från Stockholm. 
• Bergslags banan byggde påegen verkstad tjugo 
täckta vagnar av äldre typ med bromskupe utan 
plattform, varav fem fick provisorisk sjukinredning 
för en befarad koleraepidemi, nr 546-550. 
• Dalslands banans verkstad byggde påett underrede 
från Skabo en personboggivagn litt Co nr 
28. 
• Svartälvsbanan avlägsnade den lilla obekväma 
personkupen från sina resgodsvagnar, satte tågvärmepanna 
i den ena och hyrde personvagnar 
från Nora-Karlskogabanan. 
• Frövi-Ludvika och Oxelösund-Flen-Västmanlands 
järnvägar köpte trettio respektive sjuttio 
treaxliga malmvagnar med träväggar och plant 
golv liknande de tvåaxliga malmvagnar som 

Kramfors stationmeddetAmerikainspirerade 
loket Ådalen. 

Munktells sista ånglok Ludvikaför Wessman-Barken. 



sedan 1860-talet använts i Mellansverige. Den 
nya vagntypen byggdes senare i stora antal även 
förBJ,SWB, KHJ,KNJochNKJ. DenficklittP, 
senare ändrat till Ml vid BJ och SWB, M2 vid 
FLJ, OFWJ och ÖKJ (KHJ). 

• UGJ moderniserade Harnäs hamn och station, 
som bland annat fick avträde meddirekt dränering 
till havet, och öppnade linjen Gävle-Bomhus till 
Korsnäsbolagets nya brädgård och hyvleri. 
• Smedjebackens järnväg, som gamla fy1fotsbanan 
Wessman-Barken kallades sedan 1882, 
köpte sitt fjärde lok somblev både Munktells och 
banans sista. Det beställdes förberett för ombyggnad 
till normalspår och liknade loksom nyligen 
hade byggts för Klippan-Röstånga. Från 
Morgårdshammars Mekaniska Verkstad levererades 
en godsboggivagn typ lo med modifierade 
archbarboggier för transporter av valsat järn som 
skulle vidare med BJ eller FLJ från Ludvika. 
• Uddeholmsbolagets bana öppnade en ny 
trafikplats vid Årås med dess nya sulfitfabrik, 
men genom fabrikens brand och nedläggning 
1914 blev den inte långvarig. 
• Striberg-Grängens järnväg övertog dengamla 

hästbanan Bredsjö-Hjulsjö, byggde omden från 
742 till 802 mm spårvidd och lät NKJ verkstad i 
Nora bygga fyrtio tvåaxliga malmvagnar, som 
längre fram kom attgåvid Dalkarlsberg och varav 
några nu finns bevarade i Nora. 

• Uppsala-Lännajärnväg köpte en lätt sommarboggivagnsom 
släp till sin av Ljunggrens byggda 
ångvagn. Den blev senare ombyggd till tvåaxlig. 
• Saltsjöbanan öppnades för trafik, först mellan 
Saltsjöbaden och Tegel viken där färja anslöt, och 
när tunneln under Erstaberget blivit klar i 
december in till Stadsgården, där SJ öppnade en 
station för hamnen och godssamtrafiken. Banan 
var anmärkningsvärd genom att den likt Djursholmsbanan 
något år tidigare kombinerades med 
tomtförsäljning i en ny förort och huvudsakligen 
inriktadespåpersontrafik. Loken hade enmärklig 
panna enligt Lentz patent med eldstad i ett 
ko1rngerat rör utan stagbultar, egentligen samma 
idesomAdelsköld 187 4 låtit utföra för Iggesunds 
smalspåriga bruks bana. Godsvagnarna var märkta 
på detgamlasättet: de täckta vagnarna påplåtdörrarna 
med siffrorna överst, signaturen JSS (= 
Järn vägsbolaget Stockholm-Saltsjön) mitt på och 

Ovan: Landskrona-Kävlingejärnväg köptefrån Amerika två stora lok, som visade sig vara så tunga 
ochav så låg kvalitet, att man i stället måste hyra lok från LTJ. Nedtill: Vagnaktiebolaget i Södertälje 



levererade treaxliga malmvagnar till Grängesbergsbanorna, av entypsomsedan användes på många 
banor i Mellansverige i flera hundra exemplar. 

lastförmåga med mera nederst. Signaturen ändrades 
senare på Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens 
begäran till SSnJ. 

Götaland 

• Halmstad-Nässjö järnväg fortsatte upprustningen 
av vagnparken genom att från sin huvudleverantör 
Atlas köpa sina första boggivagnar litt 
BCo, två nya postvagnar, tio täckta och nittio 
öppna godsvagnar. 
• Göteborg-HaJiands järnväg GHB byggde en 
övergångsstation i Almedal där Göteborg-Borås 
j ärnväg skulle ansluta, och lade tyngre räls mellan 
Göteborg Bsoch Almedal, 31 i stället för 24,5 kg/ 
m. 
• Nydqvist & Holm som låg nere vid vattenfallet 
långt från Trollhättans station byggde till slut en 
egen anslutningsbana runt om staden för att slippa 
frakta hela eller demonterade lok genom 
gatorna. 
• Limhamnsbanan började sin skatte-och likviditetsplanering 
genom internaffärer med vagnar 
mellan bolaget och styrelsens medlemmar. 

• Skåne-Hallands järnväg köpte ytterligare tre 
godsboggivagnar litt Nb från Kockums, men 
denna gång med järnstolpar. 
• Helsingborg-Hässleholms järnväg fick det 
första av flera bestäJlda stora gods tågslok, nr 10 
Mörarp, från Motala, typ IC-2 med invändiga 
cylindrar och det andra i landet av denna senare 
så vanliga typ, och fick ett påpekande av inspektörerna 
att man måste kontrollera och förstärka 
alla broar när så stora lok infördes. 
• Landskrona-Kävlinge j ärnväg hade problem 
med sina två nya från Baldwin i USA köpta stora 
Mogullok, och måste hyra två lok från LundTrelleborgs 
järnväg i stäJlet. Man fick aldrig 
någon ordning på loken, som måste avställas 
efter tio år och kort därefter skrotas. 
• Gärds härads järnväg öppnade en ny station, 
Gärds Köpinge, vid linjen Everöd-Åhus. När 
längre fram Långebrolinjen kom att gåännu närmare 
kyrkbyn med detta namn flyttades namnet, 
och den gamla stationen fick heta Mjö. Banan 
byggde nya stenplattformer vid stationerna och 
bö1jade tala om att bli en ny utfart från Kristian

~altsjöbanan öppnades medfyra lok från Atlas som hade Lentz egendomliga panna där eldstaden låg 
tett ostagat korrugerat rör, en ide som Claes Adelsköld hade provat tjugo år tidigare på ett lok för 



lggesunds bruk. 

stad mot Malmöhållet, inte bara en slingrig ångspärväg 
för traktens lantbrukare. Höör-Hörby 
järnväg som sedan 1886 hade trafikerat även 
banan Hörby-Tollarp med sin lätta ångvagn av 
Rowan-typ på samma sätt som Gärdsbanan, såg 
en chans att vara med och köpte ett nytt lok, nr 4 
Frosting, men det blev i stället Gärdsbanan som 
köpte HTJ pä exekutiv auktion för 25 000 kr och 
övertog trafiken, såatt HHyJ måste sälja loket till 
Gärds banan. 

• Malmö-Trelleborgs järnväg som ursprungligen 
byggts på samma sätt som Hörbybanan, med 
samma lätta materiel men med små lok och utan 
ängvagnar, hade klarat förlängning till Klagstorp 
men höll på att knäckas finansiellt genom vidare 
förlängning till Ryds gärd. Manförsökte klara sig 
genom att bara hyra de två senaste loken från 
Nydqvist & Holm och genom att sälja tio av de 
bättre begagnade betvagnarna och lita till de klena 
vagnarna av ängspårvägstyp med 2,4-2,6 m 
axelavstånd och de privatvagnar somsockerbruken 
kunde tillhandahålla. Man fick en allvarlig 
varning av inspektörerna, och tvingades överlåta 
hela banan Trelleborg-Rydsgärd till ett nybildat 
bolag. 

BådeHHyJ och MTJ visar hur svårt det var att 
förbättra en bana som byggts efter Rowans ängspärvägsmodell, 
med lätt lokal persontrafik, 
säsongbunden bettrafik och stationslägen som 
bestämdes av betodlarna. Varken lok, vagnar, 
räls eller sträckning passade för en normal genomfartstrafik. 
I bägge fallen misslyckades man 
och i stället byggdes efter några år direkta linjer 
med tyngre materiel, Eslöv-Hörby järnväg och 
Malmö-Kontinentens järnväg. 

• Järnvägarna Häkantorp-Lidköping och Lidköping-
Skara-Stenstorpsomsedan tjugo är varit 
arga konkurrenter med varsin station i Lidköping 
på varsin sida av ån byggde en bro över ån, börjadesamarbeta 
och lade hela trafiken pådenöstra 
stationen. Ett nytt lok, LSSJ 7 Lidan, köptes frän 
Motala av en typ som Viktor Klemming konstruerat 
och som såldes till många andra banor. 
• Den trägna reklamen frän Axel Hummels 
järnvägsbyrå i Kosta började visa resultat, och 
banorenligtdecauvillesystemetpå600 mm spårvidd 
började byggas i fattigare bygder somdittills 
inte kunnat finansiera någon järnväg. Under 
byggnad var Jönköping-Gripenbergs järnväg, 
där initiativtagaren James Hamilton fick mycket 
kritik för att han lät banan bekosta flera bispår in 



pä hans gods i Lyckäs, och Nättraby-Alnaryd, 
som råkade ut för en inkompetent entreprenör 
som påstod sig ha byggt flera banor i Ryssland, 
men visade sig inte kunna eller inte vilja följa de 
godkända ritningarna. 
• Under byggnad var också banorna MalmöGenarp, 
Skåne-Småland, Falkenberg-Fridhem 
och Norra Södermanlands järnväg (SödertäljeEskilstuna). 
Den senare blev den första beställaren 
hos det nystartade Vagnaktiebolaget i Södertälje. 

John E. Björkholm 

Chicago-New York 1916 

Följande resebrev är författat av John E. Björkholm, 
vilken under trettio år i bö1jan av I 900-talet verkade 
inom de amerikanska järnvägarna. Björkholm bö1jade 
sin lokmannabana someldare vid Chicago, Milwaukee 
& St. Paul Railroad, avancerade till lokförare och 
avslutade den som maskindirektör vid denna bana. 
Undernågraårvid mitten av 1910-talet verkadeBjörkholm 
som förtroendeman inom Amerikanska lokomotivmannaförbundet. 

Nedanstående resebrev publicerades i Lokomotivmanna-
och Maskinist Tidning i maj I 916. 

Jag stiger av Chicago, Milwaukee & S:t Paulbanans 
tåg N:o 4, välkänt över hela Amerika 
under namnet "The Pioneer Limited", vid The 
Union Station i Chicago, och en blick på mitt ur 
säger mig att jag har tillräckligt med tid för att få 
litet frukost, innan jag stiger ombord på Pennsylvaniabanans 
N:o 22, som under namnet "The 
Manhattan Express" ärkänt såsom ettav det östra 
Amerikas förnämsta tåg, för att med detsamma 
företaga resan till den stora Metropolen vid 
Hudsonfloden, världens andra stad, det för sina 
"skyskrapor" så beryktade New York. 

Med frukosten inombords och njutande av en 
präktig havanna som, inom parentes sagt, förmodligen 
sett dagens ljus i staten Illinois och aldrig 
varit i eller kommer till Cuba, samt med en 
beredvillig neger (tanken på drickspengar gör 
alltidenneger högst villig) bärande min resväska, 
eller den här i landet på resor så nödvändiga 
"suitcase", stigerjag klockan 10.30 f.m. ombord 
på22:an och söker omedelbart att göra rriig hemmastadd 
i den plats jag blivit anvisad i en av tågets 
präktiga Pullman-sovvagnar. 

På slaget 10.00 hör jag konduktörens "all 
aboard" (alla ombord) ute på plattformen och 



"TheManhattan Express" sättes omedelbart igång 
pådess 1,000 mil långa färd. Inom några minuter 
äro vi ute vid destora bangårdarna, därhundratals 
spår löpa parallellt med varandra under flera mil, 
och bredvid oss löper den stora New York Centralbanan, 
förmodligen landets mäktigaste konkurrent 
med den bana på vilkenjagfärdas. Banan är 
"elevated" (upphöjd) där den löper inom stadens 
gränser, och de magnifika stålbryggorna eller 
valven över gatorna vittna 01nbyggnadskostnader, 
om vars storlek det är svårt att göra sig ett begrepp. 

Efter att hava passerat Chicagos svarta bälte, 
den del av staden som uteslutande är bebodd av 
folk av afrikanskt ursprung, de enda existerande 
amerikanersom kommithit till landet emot deras 
egen vilja, då deras förfäder och även många av 
de ännu levande fördes hit under den helvetiska 
slavmarknadens dagar, börjar den stora miljonstaden 
antaga en skepnad av förortsliv; och efter 
att hava stannat vid Englewood och South Chicago, 
befinna vi oss snart ute på staten Indianas 
sand prärier. 

Den stora Carnegiska stålstaden Gary ligger 
strax vid sidan av banan och på den andra sidan 
löper åter New York Central-banan, som vi för 
ett par mil skiljt oss ifrån medan vi passerade 
genom Englewood. Ett expresståg kör i vild fart 
på sagda bana, också med Metropolen som mål. 
Och att döma av de volymer rök och ånga som 
maskinen utpustar, får man genast den iden, att 
föraren och eldaren givit varandra ett heligt löfte 
att deras konkurrent, Pennsylvaniabanans tåg, 
icke skall köra ifrån dem. Förmodligen komma 
de ihåg den gamlagoda tiden, då dessa två banor 
voro det östra Amerikas pioniärbanor, på den 
tiden, då västernännu icke blivit överspunnen av 
stålskenor, och den östra delen av landet var lika 
rik på boskap som västern är ännu i våra dagar. 

Vanderbildt och Gould, två namn som man 

icke nämner utan att med avundsjuka tänka påde 
många miljoner dollars somde ärosammanknippade 
med, hade börjat ett tariffkrig på liv och 
död. Som nämnts var landet rikt på boskap, och 
de långa boskapstågen blevoden hetsiga konkurrensens 
centralpunkter. Då Vanderbildtreducerade 
frakten på boskapen reducerades ännu mer på 
Goulds bana, och följden blev att inom kort hade 
de klämt varandra så hårt, att Gould förlorade en 
dollar påva1je djur somfraktadesöver hans bana. 
Det tycktes nu som om Gould fått all trafik, ty 
inga boskapståg syntes längre på den Vanderbildtska 



banan, ochGould sökte göra allt vad han 
förmådde för att med de minsta småsaker stå trafikanterna 
till tjänst, naturligtvis i avsikt att då 
lugnare dagar kommo få behålla dem. Och han 
skrattade i smyg åt den minskade trafiken på 
Vanderbildts bana-men,skrattar bäst som skrattar 
sist. Vanderbildt hade nämligen köpt upp all 
boskap i hela landet och fraktade den över Goulds 
bana, varigenom den senare förlorade en dollar 
på varje djur. Detta hade slutligen till följd att 
herrarne gjorde upp affärerna i godo och slutade 
kriget. Den nyssnämnda kapplöpningen mellan 
de två expresstågen fortgår omkring 20 mil och 
för varje mil som går märker jag att vi vinna ett 
par fot, dåjag plötsligt känner att bromsarne tillsättas 
på vår Pullman, tillföljd av att en elektrisk 
signal visade stopp. Detta tycktes hava varit välkommet 
för våra vänner på New York Centralloket, 
vilka, medan deras anleten lysaav tillfredsställelse, 
synas tända var sin rökare, eldaren en 
cigan-, medan föraren tycktes hava ett större behag 
i sin pipa, på samma gång viftande sitt farväl 
till sina kolleger på den konkurrerande banan. 

De Camegiska verken ligga nu bakom oss, 
men i stället hava vi på vår vänstra sida de stora 
Standard Oil-upplagen. Hundratals stora tankar, 
varoch enrymmande tusentals "gallons" gasolja 
ellerfotogen ligga utefter banan och i förbifarten 
kastar loket gnistorhärochdär emellan tankarna. 
Man frestas nästan, när man serdetta, att sättaen 
viss tro till Napoleons ordspråk, att Gud står på 
dens sida som har de flesta bataljonerna. På sammasätt 
tycktes i detta fallet att Rockefeller också 
står i en särskild gunst, eftersom icke detta jätteupplag 
av eldfarliga oljor genast fattar eld. Amerikanens 
tillförsikt till försynen kommer här i 
dagen, då man besinnar att hundratals lok här 
köra fram dagligen och att detta oljeupplag förlagts 
på endast tio meters avstånd från banan. 

"The Universal Portland Cement Companys" 
stora etablissement passeras näst. Beläget på 
stranden av den stora Michigansjön ärdetta företag 
förmodligen ettav de största företag i sitt slag 
i världen. Ochdess storlek kan lätteligen föreställas, 
då man betänker att dess dagliga leverans är 
omkring 40,000 tunnor. 

Amerika har ofta blivit kallat en endastorjärnvägsstation. 
Och då man betänker att man kan 
sitta i sinsovvagn och setjogtals med tåg påolika 
banor, en del löpande parallellt med varandra, 
andra återigen korsande varandra härs och tvärs 
på slättlandet, kommer man till den slutsatsen att 
detta påstående icke är synnerligen omotiverat. 



Stads-ochförstadskonturerna hava nu försvunnit 
och den stora sandprärien bliver allt mer enformig. 
Ingenting fängslar ögat, i synnerhetifråga 
om en järnvägsman, som icke fäster sig vid de 
otaliga tågen och banorna. Detendasom avbryter 
enformigheten ärenoch annan farm, där kreaturen 
ännu gå på vall, sökande sitt bete på den karga 
jorden, fast temperaturen är betydligt under noll 
och ett tumstjockt snötäcke betäcker marken. 

För att förströ tiden fördjupar jag mig i dagens 
tidning. Och dåjag då och då tittar ut genom fönstret 
märker jag att landet företer en mer bördig 
prägel, ju längre vi komma mot östern. Vi möta 
i gång varande tåg, som det synes var femte minut; 
ilande snälltåg och godståg med vanligtvis 
100-120 vagnar, ochdetlåter som om åskan sloge 
ned genom fönstret, då den mötande maskinen 
utstötersin avloppsånga. Jag bedömer vårfart till 
omkring 55-60 mil i timman, medan ett par unga 
damer som sitta bakom mig nyss anförtrott varandra 
den hemligheten, att vi måste gå med allra 
minst 125 mils fart, medan en äkta "time is 
money" -amerikansk affärsman irriterande frågar 
negeruppassaren vad tusan det är för fel med 
föraren somej "går" bättre. Jag biter mig i läppen 
och är nästan färdig att taga förarens parti, men 
förattej störafriden knyter jagnäven i byxfickan 
och håller mig tyst. Negern säger genast, för artighetens 
skull, att han skall gåfram till maskinen 
och göra sig vederbörligen underrättad då vi 
stanna i Fort Wayne. Men om negern visste vad 
hans frid tillhörer, skulle jag viljagiva honomdet 
rådet att hålla sig på vederbörligt avstånd från 
föraren, i synnerhet om föraren är en argsint irländare. 
Våra Pullmansuppassare veta vanligtvis 
bätre än att blanda sig i förarens affärer, och om 
de någon gång skulle vara dumdristiga nog att 
göra detta bliver den första gången också vanligtvis 
den sista. 

Vi fortfaraemellertid att ila framåt och kl. 1.50 

e.m. stoppa vi i FortWayne, Indiana, 148 mil från 

Chicago och det första stopp sedan vi stannade 
fördenelektriska signalen förmeraän två timmar 
sedan ochhärskolavi byta om maskiner. Förden 
svenska maskinpersonalen torde dessa 148 mil 
förefalla som ett ganska långt maskinhåll utan 
uppehåll, men som vatten tagas mellan skenorna 
under full gång, är den egentliga svårigheten för 
långa maskindistanser undanröjd. 

Klockan är nu två och jag hör ånyo konduktörens 
"all aboard", maskinensklocka ringer och vi 



äro åter på väg. Jag börjar att läsa på nytt, denna 
gång i en bok, och är fördjupad i densamma tills 
jag märkerattfarten betydligt reducerats. Jag ser 
att viäromittienstad med sina regelbundna, men 
likt de flesta amerikanska städer, tarvligt belysta 
gator. Jag ser på mitt uroch finner att klockan är 
5, således tre timmar sedan vi lämnade Fort 
Wayne, Ind. Vi stoppa och byta maskiner igen, 
konduktören skriker det vanliga "aH aboard" och 
vi lämna Chrestline, Ohio. 

Kl. 5 .50 kommer ensvart uppassare och annonseraratt 
middagen ärfärdig att serveras i restaurationsvagnen, 
för vilket budskap min tomma 
mageärsynnerligentacksam. Vagnen ärplacerad 
i den främre delen av tåget, och efter att hava 
passerat igenom åtta sovvagnar (detta tåg består 
nämligen uteslutande av sovvagnar ochrestaurationsvagnen) 
börjar matvaror dofta. Jag slår mig 
ned och efter det negern under hövisk tystnad 
mottagitmin order för alla möjliga och omöjliga 
rätter, läser jagidagenstidningomdet hungrande 
Belgien, medan jag väntar på serveringen. Jag 
har emellertid knappt börjat läsa då jag för ett 
ögonblickupphör med läsningen för att gratulera 
mig själv att jag icke ligger i någon löpgrav tillhörande 
endera ententen elleralliansen. Ochmedan 
jag på detta sätt skakar hand med mig själv, 
stannar tåget. Vi stå ungefär en minut då jag hör 
tut-tut-tut-tut, denamerikanska signalförordningensbegäran 
att fä signalen, dennareglementariska 
vädjan vanligtvis åtföljd av några merellermindre 
kraftiga svordomar från lokpersonalen. Jag äter 
min buljongoch tåget står fortfarande stilla, tuttut-
tut-tut, nu vetjag att han svär, ty jag hör på 
signalen att föraren är arg och jag tänker med 
medömkan på eldaren då föraren äntligen får 
signalen och kommer att köra in sin tid. En halv 
minut förgår, tut-tut, avgång. Om det var något 
tvivel i mitt sinne huruvida föraren var arg eller 
ej, så försvann det då tåget satte i gång. Av den 
häftiga ryck vagnen fick tycktes det som föraren 
försökte köra indenförlorade tiden innan hanens 
fick tåget igång. Den store och välkände automobilfabrikantenHenryFord,
somsitter framför 
mig vid bordet, får sitt kaffe i knäet men säger 
intet. Han ärju också på väg att stiga ombord på 
ångarenOscarIlmedsitt sällskap av fredsmissionärer, 
för att förmå de ledande herrarne i Europa 
att sluta upp meddenstora Europeiska slaktfästen; 
och som fred därför är i hans sinne säger han 
ingenting, vare sig över kaffet eller byxorna. 

Frän restaurationsvagnen går jag ut i klubbvagnen, 
den sista vagnen i tåget, och tager min 
platspåden bakre plattfo1men. (Dessa s.k. utsiktsvagnar 
hava nämJigen en storplattform, vanligtvis 



försedd med ett dussin bekväma stolar.) Ett par 
officerare från armen, två damer och en äldre 
herre utgöra tillsammans med undertecknad sällskapet. 
Klick, klick, klick, klick låter detoavbrutet 
från skenorna som vi ilafram över, dåochdå mötande 
eller passerande tåg, en del fullastade med 
kreatur, vilket man i mörkret visserligen ej kan 
se, men dock kännerpålukten. För va1je mil passerasensignalbrygga, 
varochen med 8 Ijus, 2 för 
varje spår. Endelavdem visa kla1t, andra varsamt, 
medanandra återigen visastopp. Vi ila genom en 
stor bangård med pustande växelmaskiner överallt,
järnvägskorsningarochpåalla håll enmyriad 
av signaler, röda, vita, gröna, gula och violetta. 
Klick, klick, klick, trots detta bedömer jag farten 
till omkr. 50mil i timmen. Kölden börjar bita om 
näsan, varför jag lämnar plattformen och går in i 
vagnen, där jag åter slår mig ner i en bekväm 
armstol. Jag går därifrån till biblioteket för att 
söka litteratur, ochen boksom särskilt faller mig 
iögonenären bokutgiven av "ThePennsylvania 
Rail Road Co" (Pennsylvaniabanan), i vilken 
sagda bolag söker att till denresande allmänhetens 
kännedom bringa kunskapen om detta bolags oöverträffliga 
personal och densammas meriter. 

Från enjärnvägsmans synpunkt ärboken intressant, 
men desto mera så från en förtroendemans 
sida, ty Pennsylvaniabanan haraldrig varit överentusiastisköverlokmännens 
organisationer, utan 
hari stället genomsmåsötgåvor och meningslöst 
smicker sökt få personalen att tro, att järnvägen 
alltid haft deras bästa om hjärtat, om också icke 
denna faderliga omsorgtagit sig uttryck i kontant 
erkänsla och förbättrade arbetsvillkor. 

Lars Olov Karlsson, museichef 

Sveriges Järnvägsmuseum 1991 

1991 kom att bli början till en ny era i museets 
historia, vars första etapp genomfördes under 
1992. Mer om detta kommer i SPÅR 1993. 

SverigesJämvägsmuseum besöktes under 1991 
av 19 902 personer, en tämligen låg siffra. Anledningarna 
är flera, bland annat en dålig sommar, 
men största anledningen är säkert utebliven 
eller minimal marknadsföring beroende påresursbrist 
och osäkerhet om museets framtid. 

Museets fasta personal bestod även underdetta 
år av enbart fem personer, kompletterade med 
extrahjälp under helgeroch högsommaren. Förutom 
undertecknad bestod styrkan av Kjell Paten 
som föremålsansvarig, Olle Andersson som 



kontorist, Robert Herpai som vaktmästare och 
museitekniker samt Sten Holm som lokförare, 
konservator och ansvarig för den rullande materielen. 
I museikassan harEva, Eeva, Anna, AnnaKarin 
och Björn arbetat. För registrerings-och 
insamlingsarbetet (se nedan!) har vi under 1991 
fått låna in sex och en halv tjänster från andra SJavdelningar. 
Till och från har vi även fått hjälp 
från annat håll. Bland annathadeviF olkeAndersson 
från Storvik på praktik hos oss under hösten. 
Han lade ned mycket arbete på att renovera en 
plattformstruck och en motordressin åt oss. 

Nya vindar 

Början till det nya museet var det när George 
Högsander (tidigarebland annat godschefvid SJ 
och vice VD vid Sveriges Turistråd) fick i uppdrag 
av generaldirektör Stig Larsson att komma 
med ett förslag till vad man skulle kunna göra åt 
Sveriges Järnvägsmuseum för att detta skulle bli 
ettaktivt PR-instrument i SJs tjänst. Georgelade 
fram ett handlingsförslag till Stig Larsson i 
november. Detta gick ut på att museet skulle 
ligga kvar i Gävle och att det skulle rustas upp 
ochaktiveras. Underårets sistamånad beslötsatt 
förslaget skulle förverkligas under 1992, under 
Georges ledning. På detta sätt kunde museets 
egna resurser avlastas och helt koncentreras på 
att få fram historiska underlag och annat för det 
nya museet. Det praktiska arbetet kom igång en 
bit in på 1992 och kommer att behandlas utförligare 
i nästa SPÅR. 

PRIMUS 

Under 1991 kom museets sedan flera årplanerade 
registrerings-och inventeringsverksamhet igång. 
I samarbete medSJ-Data harettsystem utarbetats 
som fick namnet PRIMUS =Perfekt Registreringssystem 
av Inventarieri MUSeet. Somarbetsverktyg 
används en Unix-datorIBM RISC 6000. 
Systemet bygger på att varje föremål i museets 
samling ska identifieras, dess historia fastställas 
och dess läge i museet anges. Genom olika sökrutiner 
ska man snabbt kunna se vad museet har 
exempelvis från en viss järnväg, från en viss 
station, från en viss tid, i ett visst utrymme eller 
i olika kombinationer mellan dessa eller andra 
parametrar. Närsystemetärfullt utbyggt kommer 
detatt vara ett mycket värdefullt verktyg i sökandet 
av föremål både för museets personal och för 
besökande forskare. Rutiner finns ocksåattdirekt 
ur systemet ta fram färdiga låneformulär och 
påminnelseblanketter för utlånade föremål, listor 
för inventeringar osv. Till att börja med gör man 
inventeringen av alla föremål påen blankett, som 



sedan förs in i systemet. Med tiden är det dock 
tänktatt man skakunnaarbetadirektin i systemet 
utan att behöva skriva några blanketter. Samtidigt 
med inventeringen fotograferas också alla 
föremål. Systemetkan senare byggas ut att omfatta 
även museets bilder, dokument och biljetter. 

Efter en prov-och inkörningsperiod togs PRI

"Invigningen" i Alvesta den 

11 maj med B 1139. 

PRIMUS-invigning den 5 
maj. Från vänster Per Restadh, 
Anne Samuelsson och 
Kjell Paten. 

Museets Scania buss 2027 från 
I952 gickpå]ämvägsmuseidagen 
i trafik på småvägar i 
södra Gävle. 

MUS i bruk i början av maj månad. Invigningen 
utfördes av museets närmaste chef, Pär Restadh, 
som på egen hand registrerade museets föremål 
nummer I, lokomotivet Prins August. Intresset 
för PRIMUS är stort inom museivärlden, och 
flera museer överväger att köpa in det från SJData. 
Sedan starten i maj har registreringen gått 
vidare, och vid årets slut var några tusen föremål 
registrerade. 

Bildarkiv och ånglok 

Sveriges Järnvägsmuseum har under året varit 
representerat i enarbetsgrupp som utreder frågan 
om ett centralt bildarkiv vid SJ. Museet har utan 
tvekan de flesta bilderna av alla inblandade, men 
samtidigt minst ekonomiska möjligheter. Frågan 
bearbetas vidare, och vi får se vad den kan föra 
med sig. 

En annan viktig fråga där museet har deltagit är 
avveckling av beredskapslokparken. Inga lok har 
ännu definitivt placerats, men diskussionens vågor 
har gått höga. Ett antal lok har tagits ut ur förråd, 
som av olika anledningar har måst tömmas, och 
förts till Grängesberg eller annan uppställningsplats. 
För det arbetet har frivilliga krafter från 
olika håll engagerats. Det har av olika skäl varit 
omöjligt att använda SJsordinarie resurser (bland 



annat ärde dyra, och dagens järnvägsman saknar 
oftast kunskaper omhur glidlager ska behandlas). 
Utlandsmarknaden har bearbetats, men under 

1991 gick inga lok utomlands. 

Lokbyte 

Två tidigare uppställda lok av intressanta typer 
harkommit att bytas till museets samlingar. Först 
var L 16 1644 som länge stått uppställt i Alvesta. 
Loket tillhörde Sveriges Järnvägsmuseum men 
var deponerat till Alvesta kommun. Det byttes 
under året ut mot B-Ioket I 139, och transporterades 
till Falun för en mer skyddad förvaring. 
Det är ännu inte avgjort vad som kommer att 
hända med L 16-Ioket, men det kommer i alla fall 
att vara en del av den nationella museiskatten. 

Ett annat lok som bytts till museet på liknande 
sätt är Sa 1054, som stått i Herrljunga. Det byttes 
ut mot B 1138 som tillhörde Bergslagernas Järnvägssällskap, 
men det passade bättre för uppställning 
eftersom det var i gott yttre skick. Senare har 
man i Herrljunga förklarat sig inte längre vilja ha 
ett lok uppställt, så B-loket har i stället hamnat i 
Furuvik, men det är en historia för nästa årgång 
av SPÅR. BJs har också under 1992 fått ett 
ersättningslok i stället för det återlämnade Bloket. 

Några andra fordon har under året överförts 
från trafikparken till museet. Ett är motorvagnståget 
littera Y3 (fyra vagnar) som deponerats till 
Skåne-Smålands Järnvägs museiförening i 
Strömsnäsbruk. Ett krav var att man byggde ett 
stall åt hela tåget, och att man höll det i körbart 
skick. Inget av kraven har än uppfyllts, så förmodligen 
kommer tågsättet att återgå till museet. 

Händelser 

Året vid Sveriges Järn vägsmuseum är, somalltid, 
fyllt av mindreochstörre händelser. Något av det 
som hände 1991 ska vi försöka berätta här. 

Efter en lugn start på året började de första 
grupperna komma i februari. En av dem var 
Transportrådet som kom med sin generaldirektör 
i spetsen. 

I april skickades några olika fordon iväg. Det 
var museets lokomotor Z nr 9 som gick till 
Grängesberg för rostsanering och två småpersonvagnar 
från Bredsjö-Degerfors Järnväg, som 
lånadesuttill detlokalajärnvägsmuseet i Smedjebacken. 
Från Grängesberg kom vid samma tid 



den nybyggda vagnen littera CQl-ut, som ska 
kopplasefterdetlillaångloketEifkarleö 1. Vagnen 
har lutande golv och man sitter som i enteateroch 
kan se hur lokföraren arbetar (Eljkarleö har ingen 
bakgavel på hytten). Vagnen är byggd på 
underredet från en TGOJ arbetstralla efter en ide 
från Sveriges Järnvägsmuseum och efter detaljkonstruktion 
i museiverkstaden i Grängesberg. 
Vagnen är målad gul och blå, och är avsiktligt 
gjord på ett sätt så att ingen ska kunna tro att den 
är ett historiskt fordon. 

I maj skulle Banverkets nya huvudkontor invigas, 
och i samband med det lånade museet ut 
rallare med verktyg och tillbehör under själva 
invigningsdagarna. Till Banverkets bibliotek har 
vi på längre tid lånat ut en del mindre föremål 
som utsmyckning. Även om museet inte längre 
har något direkt stöd av Banverket har vi dock 
"på tjänstemannanivå" ett gott samarbete. 

DåInlands banan såg ut att läggas ned vid årets 
tidtabellskifte i maj gjorde tre av museets medarbetare 
innan dess en studieresa Mora-Östersund-
Gällivare, för att i första hand dokumentera 
trafiken. Utbytet blev många fotografier i såväl 
färg somsvartvitt. Nedläggningen blevju inteav 
den gången, men resan var på intetsätt förgäves. 

Till höger syns den östtyska "Trabbin" som uppträdde på Järnvägsmuseidagen. 

I början av juni deltog museichefen med museets 
Willysbrandbil från 1957 i Scania-Vabis 
100-årsrall y U ppsala-Strängnäs-Södertälje. Ral1yt 
var öppet för alla bilmärken (fast enbart 
nyttofordon), men brandbilen passade speciellt 
bra då det var Scania-Vabis som på 1950-talet 
importerade Willys. Rallyt kördes i strömmande 
regn vilket var irriterande vid stopp i den helt 
öppna bilen.Underfärd höll fartvinden och vindrutan 
regnet borta! Brandbilen var förmodligen 
den bil i rallyt som gått minst. När vi körde upp 
på startlinjen i Uppsala slog vägmätaren om till 
5000kilometer! Tävlingsprestationen varmåttlig. 
Vi hamnade ungefär mitt i fältet, men det varen 
synnerligen trevlig upplevelse, regnet till trots. 

Ytterligare bilhistoriskt blev detfrån juni fram 
till november när SJs färjetrafik, TS-Line, ville 
ha ett sommarhem för sin reklammålade fd östtyska 
Trabant. Bilen väckte ett visst uppseende 
där den stod utanför museet, och många ville ta 
en titt under huven. Endastbesökare från fd Östeuropa 
passerade Trabbin utan att reagera. 

Jernbanemuseet i Hamar besöktes i augusti, 



som ettledi det nordiska samarbetet. Museet har 
därstora utbyggnadsplaner, vilka studerades noga. 
Vi får hoppas att de kan genomföras. 

I september fortsatte det internationella samarbetet 
med att museet deltog med två man vid 
International Association ofTransportMuseums 
årliga konferens, denna gång i Berlin. Värdmuseum 
vardetalltid sevärda MuseumförTechnik 
und Verkehr. 

Innan Berlinresan hade Järnvägsmuseet i augusti 
fått besök av Svenska Järnvägsklubbens 
Forskningsavdelning, som hade ett forskningsmöte 
med deltagare bland annat från Riksarkivet 
och SJs arkiv. 

Museidagen 1991 hölls lördagenden5 oktober, 
och en av huvudattraktionerna var att det fd beredskapsloket 
B 1027 kopplades uppoch gjordes 
körklart under dagen. När trycket så var uppe, 
användesdetiettfototåg med timmervagnar som 
gickpåhuvudlinjen utanför museet. Litefusk var 
det, för pannan hade provtryckts (och godkänts 
av Statens Anläggningsprovningar) dageninnan. 
Och ena sidans koppelstång hade satts upp. Men 
provet visade ändå att detgårrelativtenkeltatt få 
fart på ett beredskapslok som stått avställt i åt

• 

Populär premiärkörning med Elfkarleö och CQl-ut på Järnvägsmuseidagen den 5 oktober. 

skilliga år. I övrigt var det attraktioner av olika 
slag som vanligt pä museet. Nytt var de publika 
körningarna med Eljkarleö I och den nya "teatervagnen" 
littera CQl-ut, som var mycket populär 
bland besökarna. Museets Scania-Vabis buss 
frän 1952 körde turer påsmåvägarna runt Bomhus 
för många intresserade passagerare. 

I november blev museet under några dagar 
filmstudio. TV spelade in några interiörer i vår 
sovvagn, BCol 1032, som fick "spela" fransk 
personvagn i filmen! "Chefen fru Ingeborg" heter 
stycket, som lär komma i TV under 1993. 

I december började dubbelspärsbygget frän 
Gävle central till viadukten överÖsterbägen. Det 
kan tyckas vara en kort sträcka, men viktig för 
tägföringen då många tåg möts pä Gävle central. 
Genom att nu förlägga mötet till mitt för museet, 
kan upp till fem värdefulla minuter vinnas. 
Dubbelspåret ska sedan fortsättas fram till den 
första mötesstationen, Bomansberget. Påsikt ska 



nog.hela linjen till Uppsala bli dubbelspårig. För 
museets del betyder det nya spåret dels att det 
under ett är blir mycket bullrande och smutsigt 
arbete påoch i närheten av museiområdet. Vidare 
tar man bort en bit av vår tillfartsväg, vilket gör 
att man under 1992 måste bygga enhelt ny tillfart 
och en ny parkering för museet. När arbetena påbörjades 
passade Banverket på att ha en mottagning 
i värdig miljö, dvs i museet. 

Museiäret avslutades sedan på sedvanligt sätt 
med deltagande i Hjulmarknaden i Stockholms 
stadshus, och med Hjulkaffet på museet. 1991 års 
Järnvägsmus tilldelades modellbyggare P Lennrut 
Svensson, som i flera ärhjälpt museet med modellreparationer, 
monterbygge och installationer av 
bandspelare mm. Trots stor arbetsbelastning i sitt 
eget modellbyggeri ställer han alltid upp när 
museet behöver. Ochalltid på samma sympatiska 
sätt. Ingenting är omöjligt. Lennart fick dessvärre 
enbaiten"nödmus", dåäven årets mus exploderat 
i keramikugnen. Nödmusen kommer vid tillfälle 
att bytas ut mot en äkta. 

Arsberättelse 1991 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver här 
sin årsberättelseför verksamhetsåret 1991-1992. 

Föreningens styrelse har under året varit: 

Ordförande Erik Sundström 
Sekreterare Anders Hendel 
Kassör Anna Ericsson 
Ledamöter Börje Thoursie 

Morrgan Claesson 

Jonas Andreasson 

Lars Olov Karlsson, museichef 

Anders Lundberg, SJ 

Anders Åseby, Gävle kommun 

Föreningens medlemsantal 1992-07-01: 814 personer. 
Underåret harstyrelsenavhållitåtta protokollförda 
sammanträden. 

Föreningen har under året tillsammans med 
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från 
Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat tre medlemsinformationer. 

Årsboken SPÅR 9 l utkom i december. 



Föreningen var representerad vid Hjulmarknaden 
i Stockholm den 7 / 12 1991. 

Föreningen har under året inköpt och till Sveriges 
Järnvägsmuseum överlämnat en samling 
med menyer mmfrånjärnvägsinvigningar. Föreningen 
har även medverkat vid jubileumsresan 
till Luleå. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
framemotnästa verksamhetsår ochärövertygade 
om enfortsatt framgång för Föreningen och dess 
verksamhet. 

Gävle den 1 september 1992 

Erik Sundström Anders Hendel 
Börje Thoursie Morrgan Claesson 
Anders Äseby Anders Lundberg 
Anna Ericsson Jonas Andreasson 
Lars Olov Karlsson 

Sveriges Järnvägsmuseum Gävle 

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle har en av världens finaste samlingar 
av historiska lok och vagnar. Här finns ånglok från SJs allra 
första dagar till gårdagens el-och motorlok. 

Museet är öppet dagligen utom måndagar kl 10-16. Vissa dagar i 

samband med helger är det stängt. 
Postadress: Box 571, 801 08 Gävle 
Gatuadress: Rälsgatan 1 (Sörby Urfjäll) 
Telefon: 026-10 64 48 

Skånsk järnväg 

Skåne har varit Sveriges järnvägsrikaste landskap, genomkorsat 
av ett nät ofta konkurrerande privatbanor med intressant 
historia. En"översiktlig presentation av denna historia 
har länge saknats, men nu finns den, uppslagsrik och 
fängslande! 

I åtta kapitel skildras de skånska järnvägarna från olika 
utgångspunkter. Gunnar Sandin skriver om deras historia 
och geografi, Yngve Holmgren om spår, lok, vagnar och 
den skånska järnvägsindustrin. Tomas Tägil skriver om de 
skånska stationssamhällena och Åke Werdenfels (som också 
redigerat skriften) om järnvägen i litteratur och tradition. I 
kortare bidrag behandlas trafikpolitik, framtidsmöjligheter 
samt de skånska museibanorna. 

Boken omfattar ca 250 sidor, rikt illustrerade med foton 



och kartor. Inbunden, kr 195:-. 

Dal-Västra Värmlands Järnväg 

av Svante Forsreus och Gösta Johannesson. Dal-Västra 
Värmlands Järnväg, DVVJ, stod färdig först 1928 och var 
därmed ett av de sista stora järnvägsbyggena i Sverige. Boken 
skildrar banans bekymmersamma historia, de 60 
driftsplatserna längs de 163 kilometrarna från Mellerud till 
Arvika och längs bibanan från Beted till Skillingsfors, trafiken 
med ångtåg och rälsbussar, de fyra rörliga broarna och 
personalens mödor att hålla spåret klart och tågen i tid. 232 
sidor, rikt ill i färg och s/v, inb, kr 195:-. 

Högfartståg -vision och verklighet 
av Murray Hughes. Med snabbtåget X2 blev Sverige världens 
åttonde land med reguljär tågtrafik i minst 200 kmh. I 
Italien kör man redan i 250 kmh, Frankrike i 300 kmh, och 
runt om i Europa och i Japan investeras enorma belopp i 
högfartståg. Utvecklingen har mötts av många problem: 
ekonomiska, organisatoriska, politiska och naturligtvis tekniska. 
Den sammanfattas här i koncis och lättläst form på 
208 sidor, illustrerat med kartor och foton. Pris kr 150:-. 

Frank Stenvalls Förlag har sedan 1966 gel/ ut ca 120 böcker 
om trafik, framför allt järnvägar. I vår bokhandel och per 
postorder säljer vi praktiskt taget alla böcker inom området. 
Vi sänder regelbundet ut kataloger till våra kunder. Om Du 
inte redan är kund skickar vi katalog mot 5:-i frimärken. 

Frank Stenvalls Förlag 

Föreningsgatan 67, 211 52 Malmö. Tel 040/12 77 03. 

, 

Skänskjärnväg 

/Högfartståg 

.-Vision ocn·'lerkllghet · 
N.urrayHughes 

Dal-VästraV"armlands Järnväg.. 

Ji\RNVÄGS1\'1USEI VÄNNER 

Jämvägsmusei Vänner är en stödförening 
för SverigesJ ämvägsmuseum. Stödetsker 
på många sätt, allt ifrån frivilligt arbete på 
något speciellt projekt till inköp av föremål 
som normalt inte ryms inom museets snävabudget. 
Föreningenharocksåmedlemsmöten 
och träffar av olika slag. Som medlem 
har man fritt inträde på museet under 



hela året och man blir också inbjuden till 
speciella visningar, vernissager osv. Medlemsavgiften 
är för närvarande 125 kronor 
och för den får man också en årsskrift. Är 
du intresserad av att bli medlem, skriv till 

Järnvägsmusei Vänner 

c/o Sveriges Järnvägsmuseum 

Box 571 

801 08 Gävle 
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SPAR 

Järnvägsmusei vänners årsbok 
1993 

Årsboken SPÅR utsändes till medlemmarna i Järnvägsmusei Vän ner. 
Redaktionen tar gärna emot kommentarer till bofens artiklar 
och bidrag till kommande årgångar under adress: SPAR, clo Sveriges 
Järnvägsmuseum , Box 571 , 801 08 Gävle. 

Omslagsbild: Sverige har haft ett trettital banhallar av skiftande 
utseende. Tolv av dem har funnits i Skåne, fyra i Malmö och tre på 
Malmö C, som också har den enda ännu fungerande banhallen. Här 
ses dess första föregångare, färdigställd 1857 efter ritning av en 
okänd dansk arkitekt och riven 1890. Foto SvJvm. 
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Storliens Järnvägsstation med Järnvägshotcllet. 

Tl'å banhallsbilder. Upptill östra gal'eln på Storliens banhall, som var sammanbyggd medjärnvägshotellet. 
Nedtill det inre av hallen på Trelleborgs nedre 11id Malmö-Kontinentens inl'igning den 10 maj 
1899. Foto S1•J1•m. 



Gunnar Sandin 

Sveriges trettitvå (?) banhallar 

Det följande är en kommenterad bildkrönika ren och inte minst i arkiven. Hoppas att någon 
över de svenska banhallarna. Inget mer. De vän-inom rimlig tid ger sej den uppgiften i kast. 
tar på och förtjänar en ordentlig beskrivning. Jag inleder för enkelhetens skull med en liten 

Detta förutsätter ett grundligt letande i litteratu-tabell: 

Svenska banhallar 

Ort Bana Frc111 Till Spår 

Göteborg SJ 1856 1923 5 
Malmö I SJ 1856 1890 3 
Lund SJ 1856 1876 2 
Gävle GDJ 1857 1877 2 
Höör SJ 1858 "" 1885 2 
Falun I GDJ 1859 1875 I 
Töreboda SJ 1859 "" 1863 2 
Hudiksvall HJ 1860 1888 I 
Stockholm S SJ 1860 1871 3 
Söderhamn ShJ 1861 1885 I 
Borås BJ 1863 1898 2 
Jönköping SJ 1863 1919 2 
Växjö WAJ 1865 ? I 
Kristianstad CHJ 1865 1917 2 
Helsingborg L&HJ 1865 "" 1940 2 
Landskrona L&HJ 1865 "" 1940 2 
Ystad YEJ 1865 1930 2 
Köping KUJ 1866 1876 2 
Norrköping SJ 1866 1899 3 
Uppsala SJ 1866 "" 1910 3 
Uddevalla UWHJ 1866 "" 1940 
Vänersborg UWHJ 1866 "" 1940 I 
Karlstad SJ 1869 "" 1900 4 
Stockholm C SJ 1871 1927 5 
Falun Il GDJ 1875 1905? 2 
Degeberga GHJ 1881 1900 2 
Storlien SJ 1881 ? 2 
Malmö Il SJ 1891 1924 4 
Malmö F Malmö 1895 "" 1950 
Trelleborg LTJ 1898 1973 2 
Riksgränsen SJ 1902 1923 2 
Malmö 111 SJ 1924 kvar 8 

Arkitekt 

Adolf Edelsvärd 
? 
? 
Mårten Spiering 
Adolf Edelsvärd 
M årten Spiering 
Adolf Edelsvärd 



Claes Adelsköld. 
Adolf Edelsvärd 
Claes Adelsköld 
Claes Adelsköld 
Adolf Edelsvärd 
Claes Adelsköld 
Claes Adelsköld 
Nils Frykholm/Helgo Zettervall 
Claes Adelsköld 
Claes Adelsköld 
Claes Adelsköld 
Adolf Edelsvärd 
Adolf Edelsvärd 
Claes Adelsköld 
Claes Adelsköld 
Adolf Edelsvärd 
Adolf Edelsv~ird 

? 

Jonas Wessel? 

Adolf Edelsvärd 
Adolf Edelsvärd 

? 
Lindvall & Boklund 
Folke Zettervall 
Folke Zettervall 

banhall, hallbyggnad 
som ger klimatskydd 
över spår och perronger 
vid järnvägsstationer, 
huvudsakligen vid ändstationer 
där tåg ställs 
upp under längre tid. 
Den första uppfördes i 
Liverpool 1830 och 
hade trätak; senare blev 
den höga, delvis glastäckta 
hallen med järnbågar 
en för 1800-talet 
typisk byggnadsform. 
Från början av 1900talet 
infördes i stället 
enklare och billigare 
skärmtak enbart över 
perrongerna. I Sverige 
har funnits ett 20-tal 
banhallar. Malmö C har 
den sista i funktion i 

Sverige, medan banhallama 
på t.ex. Stockhalm 
C och Göteborg C 



byggdes om till vänthallar 
på 1920-talet. Banhallar 
är ännu vanliga 
på den europeiska 
kontinenten och i 
Storbritannien. 
Lift. C.L.V. Meeks, The 
Railroad Station (1956). 

NATIONALENCYKLOPEDIN 

s 

Götehorgs hanha/1 med dess ursprungliga, kortlivade spår-och plattformsarrangemang. Ett komplicerat 
system a,, halkar och strävar har upp taket. Ur Göteborgs Centralstation, 1930. 

Göteborg 

Adolf Edelsvärd är 1906 angelägen att dementera 
uppgiften, att han femti år tidigare skulle ha 
haft en nordengelsk förlaga när han ritade Göteborgs 
station. Men visst är stationens högst engelsk 
i sitt utseende, med de perpendikulära småtornen 
oc~t banhallsgavelns mjuka spetsbåge. 
Detta känns helt riktigt, givet Göteborgs brittiska 
traditioner men framför allt därför att järnvägen 
och därmed banhallen som företeelse kom från 
England. I England har man emellertid kanske 
gått för långt när det gäl It att kosta på banhallarna, 
sägerEdelsvärd. Han citeras av Gunilla Linde, 
som är den som utförligast har beskrivit Göteborgs 
stationshus och banhall liksom andra av 
Edelsvärds byggnader (Stationshus 1855-1895, 

1989). 

Men även om banhallen i Göteborg inte hade 
engelska dimensioner så var den ett stort rum. 
Tåg tar större plats än människor. Göteborgs 
banhall var dubbelt så bred och en halv gång eller 
fjorton fönsteraxlar längre än själva stationshuset, 
på vilket den var symmetriskt anbringad. 
Den var också allmänt högre än stationshuset 
med dess två våningar och vind. Stilmässigt var 
de båda byggnadskropparna helt integrerade. 

Spårarrangemanet inne i banhallen var ursprungligen 
symmetriskt med fyra spår och utmed 
vardera långsidan en plattform i hallens hela 
längd. Så var det ordnat i tidiga engelska hallar, 
med en plattform för ankommande och en för 
avgående trafik. Men i Göteborg slutade ytterplattformens 
spår i en vagnvändskiva vilket förhindrade 
lokrundgång, och tidtabellen var gles så 
en plattform räckte nog. Före 1868 ersattes den 



bortre platftormen med ett uppställningsspår och 
den främre blev obestridd huvudplattform. Den 
hade direkta ingångar från stationens olika utrymmen 
för allmänhet och personal, men också 
tre dörrar på var och en av sina utskjutande 
ytterändar, dörrar som verkar mer utseendemässigt 
än funktionellt betingade. Utåt linjen i öster 
tycks plattformen ha stått öppen. Åt stadssidan 
hade den en kortvägg med ännu en dörr. 

De tre spåren närmast huvudplattformen var 
genomgående. Västfasaden ger intrycket att hallen 
består av ett brett huvudskepp med två smalare 
sidoskepp, men det rörde sej i själva verket 
om ett enda rum, täckt av ett flackt sadeltak och 
på längden jämnt indelat av två rader med kolonner, 
sexton i varje. Långväggen i norr var ensartad 
med tätt sittande fönster. Ytterligare ljus kom 
in i hallen genom takfönster -tre rader på ömse 
sidor av tacknocken -och naturligtvis genom de 
båda öppna kortsidorna, där västgavelns överdel 
täcktes av ett praktfullt fönster. 

I Göteborg som på andra håll ställde den växande 
trafiken efterhand krav på ökat utrymme. 
Någon gång efter 1880 breddades huvudplattformen 
rejält ut över det första spåret. Som kompensation 
för det senare anlades nya spår utanför 
banhallen och det tillkom nya plattformar utomhus. 
Att bredda en symmetrisk banhall av Göteborgs 
typ är i det närmaste omöjligt. 

Göteborgs banhall fanns kvar i sin gamla funktion 
till 1923. Då, inför den stora utställningen 
med dess väntade masstillströmning av besökare, 
byggdes personbangården om. Banhallen 
bevarades, främst inredd som väntsal. 

Den tidigaste kända bilden av Malmös första han hall. Foto Svlvm. 

Malmö I 

Stationsbyggnaderna i Malmö och Lund ritades 
av en dansk arkitekt vars identitet ännu inte är 
fastlagd (Rasmussen?, Meldahl?, Klein? -flera 
danska arkitekter var verksamma i Skåne vid 
denna tid ty den svenska utbildningen släpade 
efter), troligen engagerad av Carl Gottreich Beijer 
som ledde anläggningen av Södra stambanan. 

Den banhall som "dansken" ritade var liten och 
enkel, långt mera anspråkslös än hallen i Göteborg. 
Den hade tre spår och måtten 76 x 20 meter. 
Eftersom flertalet personvagnar i de första 
uppsättningarna var i genomsnitt drygt sju meter 
långa över buffertar, kunde ett niovagnståg inklusive 



tenderlok rymmas inom banhallen. Huvudplattformen 
var drygt fem meter bred och 
med dörrförsedda väggar på kortsidorna -åtminstone 
den västra dörren hade en omsorgsfullt 
utformad infattning. Mellan spår l och 2 fanns en 
smal ( 1,70 m) mellanplattform som redan från 
början sträckte sej utanför den östra gaveln. Hallen 
var låg, med stödet för takbjälkarna i nivå 
med första våningens tak, och takvinkeln relativt 
flack. I motsats till i Göteborg var banhallen 
avgjort lägre än stationshuset. Gavelöverstycket 
saknade fönster och hade underkanten höjd ti I I en 
svag båge, ett stildrag där Malmö I var unikt 
bland svenska banhallar. Hade arkitekten studerat 
stationen Wolverhampton High Leve[? 

Den första tidtabellen innehöll tre tågpar om 
dagen och för detta torde de tre spåren väl ha 
räckt till. I själva verket var detta många banhallars 
andra uppgift och motivering, vid sidan av att 
erbjuda de resande skydd, att tillhandahålla en 
väderskyddad uppställning av personvagnar. 

Den 14 december 1866 härjades stationen i 
Malmö av en våldsam (mord)brand. På två bekanta 
målningar ser man hur släckningsmanskap 
bekämpar den bland annat från banhallens tak. 
Det mesta av stationshuset förstördes, men en 
knapphändig tidningsuppgift meddelar att man 
räddade "perrongen", vilket får tydas som banhallen. 
Banhallen är heller inte nämnd i tidningens 
redovisning av skadorna. 

Ett par veckor senare refereras de första återuppbyggnadsplanerna. 
Det står att trafiken redan 
har vuxit så mycket att stationen behöver byggas 
ut, och att vissa ankommande tåg varit så långa 
att lok och någon vagn måste köra igenom hallen 
och hålla utomhus. Edelsvärd ritade om-och 
tillbyggnaden som stod klar 1872. Banhallen var 
förlängd västerut med åtminstone fem fönsteraxlar-
därmed fortfarande längre än stationshuset 
trots dettas nya mått -och hade fått en extra 
rad med takfönster. Den nya västgaveln behöll 
utformningen från den tidigare, och även gamla 
plattformsdörren med dess portal flyttades över. 

Men inte heller detta utrymme skulle visa sej 
tillräckligt i längden, när SJ egen trafik ökade och 
Malmö stad började föra en aktiv järnvägsbyggarpolitik. 
Första tillskottet öster om hamnkanalen 
var Malmö-BiIleshol ms järnväg, som vackert fick 
anlägga sina plattformar utanför banhallen. 

.. -------_________.;__ 
Bonha/1 
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Väl genon·!f'örd symmetri: hanhallens mittrisalit har samma bredd som stationshusets centrala 

1•estihul. Ur Vissa större statsbanestationer, 1938. 

Lund 

"Detta utkast ltydligen den 'danske arkitektens' 
ritningar till Lunds stationshus] har herr öfverste 
Ericson granskadt, men ej godkändt, utan sade att 
han skulle skrifva till herr Majoren [Beijer] att 
han ansåg hela huset f'ör stort", berättar Adolf 
Edelsvärd den 19 april 1857 i ett brev till Beijer. 
Det skulle vara intressant att läsa detta brev från 
Ericson till hans underordnade. Vi vet att Lund 
trots allt fick sitt stora stationshus men också att 
'danskens' tjänster inte mer togs i anspråk, och 
att den mot chefen kanske mer följsamme Edelsvärd 
fick ansvaret för hela SJ husbyggande. 

I en bemärkelse kan Lund sägas ha "förtjänat" 
sitt stora stationshus och sin banhall. Lunds station 
var från början en av SJ :s mest frekventerade 
och inbringande vad gällde persontrafiken, och 
den positionen har den behållit sen dess. 

Den enda kända ritningen av Lunds banhall är 
en uppmätningsritning som Edelsvärd gjorde 
1872, men vi får anta att "dansken" hade ritat 
hallen såväl som stationshuset. Fast varför är 
gavlarna olika utformade i Malmö och Lund? 
Överstyckena i Lund har en rak avslutning, är 
mer dekorerade och är framför allt genombrutna 
av ett gallerverk med en mängd krysspröjsade 
fönster. Kanske ti 11 hörde detta de "små detaljer" 
som Edelsvärd sade sig ha ändrat på "danskens" 
utkast. 

Det är Martin Sanderberg (Stationshuset Lund 

C. 1967) som utförli gast har behandlat Lunds 
banhall. Han konstaterar att den liksom stationshuset 
är uppmurad av tegel och putsad, och att 
den har trätak med i takytan liggande triangelformade 
fönster. Putsen är kvaderindelad i lika 
rader, i motsats till på stationshuset där breda 
rader växlar om med smala. Takfoten ligger som 
i Malmö på 5,5 meters höjd och takvinkeln är 30 
grader, vilket ger en åshöjd av tio meter. 

Huvudplattformen är lika bred som i Malmö 
men mellanplattform saknas, åtminstone till en 
början. Plattformen hade dö rrar i båda 
kortväggarna, och dörromfattningen är likadant 
utformad som i Malmö. 



Göteborg och Malmö var ändstationer men 
Lund låg på linjen, och förlängningen till Örtofta 
var klar innan stationen var det. Vagnhallsfunktionen 
kan därför inte ha varit särski It viktig. 

Enligt planerna I 872 skulle banhallen i Lund 
bevaras men stationshuset utvidgas. Edelsvärd 
ritade dit ett par flyglar för vilka banhallens 
utstickande sidor utgjorde bakvägg. Banhallen 
blev alltså lika lång som den nya stationsfasaden. 
Men i slutet av samma år meddelades koncession 
på Lund-Trelleborgs järnväg. Dess indragande 
på statsbanestationen föranledde utbyggnad av 
dennas bangård och rivning av banhallen. Detta 
verkställdes i samband med L TJ fullbordan 1875. 
Hallen ersattes med ett skärmtak över en förlängd 
men något smalare huvudplattform. En 
reminiscens av den fanns på Edelsvärds ritning i 
form av dörrförsedda, glasade kortväggar till 
perrongen som emellertid aldrig kom till stånd. 
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Gävle 

Ordningsföljden i stationslistan ovan och i den 
pågående framställningen är uppgjord efter den 
aktuella banans öppnande för allmän trafik. Därför 
inleds den med Göteborg, Malmö och Lund, 
där tågen började gå den I december 1856. Men 
ingen av de tre statsbanestationerna tycks ha stått 
klar förr'än drygt ett år senare, under 1858, och 
samma sak gällde antagligen respektive banhall. 
Om själva hallens startdatum fått styra hade nog 
Gävle på privatbanan Gävle-Dala järnväg fått 
komma först. 

Det var Claes Adel'sköld som var överingenjör 
för järnvägs8ygget Gävle-Falur1. Han hade med 
framgång byggtjärnväg förr -det var därför som 
han trots sin relativa ungdom fick det kvalificerade 
uppdraget-men det var småbanor, de flesta 
hästdragna och bara ett par med från början 
planerad persontrafik. En enda av dem hade 
berört en stad, järnvägen mellan Sjöändan och 
Kristinehamn, men där fanns inget behov av vare 
sej manifestationer eller särskilda inrättningar 
för de resandes bekvämlighet. Adelskölds första 
upplevelse av en riktig järnväg med lokdraget 
tåg, och banhall, var på sträckan KöpenhamnRoskilde 
1852, vid starten på hans utländska 
studieresa. Den tvåspåriga hallen i Köpenhamn 



var byggd i trä, med sadeltak och öppen baksida. 
Var det då som det kom att framstå som en 
självklarhet för honom att en stadsstation skulle 
ha banhall? Ty alla järnvägar som han sedan 

Kartan är ett indicium på men inget vattentätt 
hel'isför en hanha/1 i Gävle. Ur B. Hagberg, 
Gefle-Dala Jernvägar 1855-1908, 1909. 

byggde, hur obetydliga och koncentrerade på 
godstrafik de än var, hade en banhall på sina 
stadsstationer -fram till omkring 1870, varom 
mera nedan. 

Adelsköld ritade senare ett antal stationshus, 
inklusive banhallar, även om det kan vara svårt 
att belägga utan signerade ritningar, men arkitekten 
för GDJ stationshus hette Mårten Spiering, 
sedermera stadsarkitekt i Gävle. 

Gävle-Dala stationshus i Gävle var byggt i trä, 
vilket var högst naturligt med tanke på stadens 
traditioneroch att banan inte minst var avsedd för 
virkestransporter. Det var trots bolagets ekonomiska 
problem relativt väl tilltaget. Hur det var 
med banhallen är emellertid en smula oklart. På 
en tidig bangårdsplan framträder den klart, men 
på Albert Blombergssons lika tidiga målning (nu 
på Sveriges Järnvägsmuseum) ser man en portförsedd 
vagnhall över spår 2 och bara ett 
plattformstak över spår I vid plattformen. Med 
tanke på Adelskölds alla andra banhallar och på 
hallen i Falun (se nedan) bedömerjag dock att det 
fanns något slags tak mellan stationshus och 
vagnhall. 

Efter tjugo år överflyttades persontrafiken till 
den nya stationen Gävle C. Stationshuset på 
Gävle N stod kvar ytterligare fyrti år för godstrafikens 
behov, men det är högst osäkert om 
banhallen existerade så länge. 

Höör 

Det fanns åtminstone fyra tänkbara ändpunkter 
för Södra stam banan: Malmö som var störst men 
ännu inte så rasande mycket större än de övriga 
kandidatstäderna, Helsingborg vid Sundets smalaste 
del och den viktigaste överfartsleden till 
Danmark, Landskrona med den överlägset bästa 
hamnen och Ystad, varifrån postbåtar till kontinenten 
utgick och som hade varit slutpunkt i 
Adolf von Rosens stambaneförslag. 

Det blev Malmö, men vad gällde linjesträckningen 
i övrigt agerade landshövding 



Samuel von Troil för bästa möjliga kompromiss. 
Det innebar bland annat en station i Höör, nära 
landskapets absolutamittpunkt. Där skulle privatbanor 
från olika håll ansluta. Detta var skälet till 
att den obetydliga byn fick Södra stambanans 
största landsbygdsstation, inklusive enjärnvägsrestaurang. 

Det verkar som om Edelsvärd var med om att 
rita stationshuset i Höör. Klart är i alla fall att han 
gjorde banhallen. Ritningen ärsigneradden 1 oktober 
1858 varför hallen inte kan ha stått klar till 
öppnandet utan sannolikt först nästa år. Det var 
en träbyggnad, något längre än stationshuset. 
Baksidan hade elegant utformade detaljer trots 
att den bara vette mot godsmagasinet och landet. 
Den var enligt ritningen inte helt symmetrisk: 
huvuddelen utgjordes av tolv smalare fack med 
mångrutiga fönster upptill medan fönster sakna
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ningen ji-ån SJ-arkivet 

Malmö är tyvärr kladdig men 

någon annan stod inte att få. 

De slarviga blyertsstrecken 

som visar den inre stödkon

struktionen gör inte saken 

bättre. Men någon annan av

bildning av hanhallen i Höör 

är inte känd. 

des i de fyra bredare facken i sydväst. Orienteringen 
medgav kanske tillräckligt med ljus från 
kortsidans öppning och gavelfönster. Man noterar 
att plattformen lutar märkbart mot banan, för 
att utjämna nivåskillnaden mellan bottenvåningens 
golv och den föreskrivna perronghöjden om 
35 cm. Detta tillhörde normalkonstruktionen för 



stationer både med och utan banhall. Hallen 
innehöll två spår och det fanns ytterligare två 
rundspår utanför den. 

Det är osäkert hur banorna från Helsingborg, 
Landskrona, Ystad och kanske även Kristianstad 
skulle ha anslutit och ifall även privatbanetåg 
skulle ha släppts in i banhallen. Saken blev inte 
aktuell eftersom de nämnda banorna i stället kom 
att dras till Eslöv och Hessleholm Den enda 
bi bana som förverkligades var ångspårvägen från 
Hörby, men för den anlades en egen plattform 
nordöst om stationshuset. 

Och redan omkring tre år efter Höör-Hörby 
järnvägs öppnande 1882 revs banhallen i Höör. 
Enligt en stationsbeskrivning från 1930-talet var 
orsaken det drag på perrongen för vilket banhal 
len ansågs bära skulden, men det egentliga 
skälet var nog den bangårdsutbyggnad som hade 
blivit nödvändig trots de uteblivna bi banorna. En 
underhållskrävande banhall på en landsbygdsstation 
var numera en anomali för SJ. 

Med lite god vilja skymtar man banhallens tak. Flaggan är hissad på halv stång ty landssorg råder 
efter Oskar l:s död fem dagar tidigare. Ur Illustrerad Tidning 23 juli l 859. 

Falun I 

Faluns första järnvägsstation sedd framifrån liknar 
fasaden på en av tidens enklare landsortsteatrar, 
med en inbjudande entre in till garderob 
och biljettluckor, en balkong utanför andra våningens 
foaje, flankerande torn för trappor upp 
till raderna, låga flyglar för nödvändiga biutrymmen, 
samt mellan tornen tågvindens uppstickande 
tak. Ett charmerande litet hus. 

Det är dock ingen tågvind utan en tågkällare 
(Börje Thoursies vits!), ingen teater utan den 
västra ändstationen förGävle-Dalajärnväg. Från 
samme arkitekts stationshus i Gävle känner vi 
igen de krysspröjsade fönstren men det mesta är 
faktiskt olikt. Utformningen med torn som 
flankerar en bred entre fanns för övrigt på 
Köpenhamns första järnvägsstation. 

Det som sticker upp mellan tornen är alltså 
taket till banhallen. Eller till godsmagasinet? Så 
beskrivs den åtminstone av Gävle-Dalas historiker 
Hagberg ( 1908). "Stationshuset, som var 
uppfördt i två våningar af trä med bakom i rät 
vinkel däremot å syd-sydvästra sidan tillbyggt 
godsmagasin ... Endast ett spår ledde in till 
stationshuset. Detta spår låg äfven i rät vinkel 
mot stationshuset, så att samma plattform, som 



användes för godslastningen från godsmagasinet, 
också tjänstgjorde som personplattform." Vi ska 
se hur ett liknande arrangemang återkommer i 
Degeberga. Själv tvekar jag inte över beteckningen 
banhall. 

Den normala svenska ordningen är att linjens 
och banhallens längdaxel är parallell med 
stationshusets, men i Falun var alltså axlarna 
vinkelräta mot varandra. Tåget körde fram till 
stationshuset och sen var det tvärstopp. Även om 
de var terminaler behövde något större stationer 
förflytta lok mellan spåren, som därför var 
förlängda genom den linjen motstående gaveln, 
men i en enspårig hall fanns inte det behovet. Och 
bilden visar hur som helst att det av nivåskäl inte 
var så lätt att förlänga stationsspåret i Falun. När 
den nya bangården anlades fick den schaktas ner 
drygt två meter. 

Hur lång var den första banhallen i Falun? Var 
plattformen på något sätt uppdelad mellan passagerar-
och godshantering? Vilken takkonstruktion 
hade den? Hur såg hallen i övrigt ut? 
Jag skulle bra gärna vilja veta men det tillgängliga 
bild-och ritningsmaterialet sviker. Varken 
fotografer eller tecknare tyckte sej ha någon 
större anledning att avbilda en station bakifrån. 

Redan I 876, efter sjutton års funktion, hade 
Faluns första stationshus tjänat ut. Trafiken hade 
ökat, Bergslagsbanan var ansluten, bangårdsoch 
stationsförhållandena i Falun behövde nyordnas. 
Stationshuset flyttades visserligen till ett 
annat ställe i staden och tjänade som bostadshus 
ända till början av 1960-talet, men banhallen fick 
inte följa med. 

Töreboda station l'id im•igningen den 27 september J859. Gravyr ur Illustrerad Tidning. 

Töreboda 

Hur många banhallar har Sverige haft? Omkring 
tvådussin,enligtBjörn Linn i Bebyggelsehistorisk 
tidskrift 1986. Trettitvå enligt min rubrik, men 
jag ser inte antalet som självklart eftersom det har 
funnits gränsfall. 

Bakom den här artikeln ligger egentligen Börje 
Thoursie, civilingenjör och järnvägshistoriker i 
Gävle. Hans första impuls var en formulering i 
MartaJärnfeldt-Carlssons avhandling (1988) om 
att Sverige haft elva banhallar. Kanske byggde 
den påen missförstådd uppgift hos Gunilla Linde 
om att det uppfördes elva statliga banhallar under 
Edelsvärds tid som järnvägsarkitekt -en 



uppgift som visserligen också kan ifrågasättas. 
(Edelsvärd kommer själv inte upp till mer än åtta 
statI igt byggda banhal lar -fyra i trä och fyra i 
sten -i en tabell i SJ femtioårsskrift.) Thoursie 
gjorde upp en lista som växte efterhand, bland 
annat genom ti Ilskott från Bo Berndtsson i Göteborg 
och från mej. Han har sen varit vänlig att 
överlämna uppslaget, förteckningen och en 
mängd illustrationer, och vi har haft flera diskussioner 
under skrivandets gång. Detta får också 
vara platsen att tacka alla andra som har velat 
di kutera banhallar -bland annat på ett seminarium 
som SJK Forskning ordnade i Nässjö-och 
som bidragit med uppgifter och bilder. 

Töreboda är ett sådant gränsfall. Ett slag undrade 
jag ifall det handlade om storslagna dekorationer 
till invigningen den 27 september 1859 tiden 
varju inte främmande för sådant. Så mycket 
till väggar syns inte på bilden ovan, den enda 
kända. Finns det något tak? Jo, det gör det nog, 
och det får avgöra saken. Jag anser att Töre-boda 
har haft banhall. Om än en kortlivad och provisorisk, 
liksom stationshuset. Den permanenta stationen 
i något annat läge saknade hall. 

Varför fick då lilla Töreboda en banhall? Ja, 
orten var inte stor men stationen fördenskull inte 
obetydlig. Mätt i längden sidospår kom Töreboda 
femma på Västra stambanan efter (i tur och 
ordning) Göteborg, Stockholm S, Falköping och 
Hallsberg. Orsaken var förstås korsningen med 
Göta kanal. Kanaltrafiken kom visserligen aldrig 
att motsvara förväntningarna, men nog utväxlades 
det både gods och passagerare mellan båt och 
tåg -ifråga om inkomster kom Töreboda på 
sjunde plats ett år som 1863. Och så hade vi den 
symboliska betydelsen. "Ett handslag mellan 
Baltzar von Platen och Nils Ericson" löd en 
samtida metafor. Det fanns anledning att manifestera 
mötet mellan landets två största och mest 
kostsamma kommunikationsanläggningar. 

Själva banhallens konstruktion i dess enkla 
åskådlighet är inte mycket att kommentera. Taket 
täcker huvudplattformen och två spår, och 
längden kan med utgångspunkt från antalet fack 
uppskattas ti Il 45 meter. 

Töreboda blev för övrigt åter ett namn i den 
-;ve1;1ska banhallshistori.en. Där tillverkades (av 
AB Träkonstruktion, bildat 1919) de limträbågar 
som bär upp taket i den f.d. banhallen i Stockholm 
C. 

På Albert Bfombergssons målning "Hudiksvall från väster" (reproducerad som vykort av Hälsinglands 



museum, här beskuren)jramträder den ljusa järnvägsstationen klart till vänster om kyrkan. Det 
högre byggnadspartiet i mitten är själva stationshuset medanflyglarna utgörs av banhallensframsida. 

Hudiksvall 

"Världens nordligastejärnväg" kallades Hudiksvalls 
järnväg vid sin invigning 1860. I så fall 
måste också banhallen i Hudiksvall ha varit världens 
nordligaste på sin tid. Därtill var det Sveriges 
första smalspåriga banhall, eller mellanspåriga 
för att använda en stundom förekommande beteckning 
på spårvidden fyra fot eller 1217 mm. 
Också här var det Claes Adelsköld som ledde 
anläggningen, naturligt nog med tanke på hans 
meriter från Gävle-Dala järnväg men också för 
hans egenskap av Väg-och vattens distriktschef 
över bland annat Norrland. 

Eftersom jag vet så lite om banhallen i Hudiksvall 
stickerjag mellan med lite internationell 
historia. Banhal lar uppträder under den engelska 
och därmed globala järnvägens första decennium. 
Redan 1830 ritades den första hallen (av 
George Stephenson) för Crown Street Station i 
Liverpool. Den hade en enkel trätakstol med nio 
meters spännvidd. Euston Station i London som 
byggdes 1837 hade i sin första version en fyrspårig 
banhall med en huvudplattform för ankommande 
och en för avgående trafik. De båda 
skeppen täcktes av sadeltak i trä fast uppburet av 
järnkolonner, och hela anläggningen var skäligen 
anspråkslös innanför den berömda portalen. 

Det skulle snart bli annorlunda. Newcastle 
Central som påbörjades 1846 har beskrivits som 
den första storhallen av klassisk internationell 
modell, med järnbågar och glasat tak, enligt de 
konstruktionsprinciper för vilka Crystal Palace 
(1851) utgör sinnebilden, och 45 m spännvidd. 
Grand Central i Birmingham från 1854 hade en 
vidd av 63 m i ett enda valv, och St Pancras i 
London från 1868 var 72 m bred, 212 m lång och 
30 m hög. Och eskaleringen fortsatte, inte minst 
i Tyskland: Hannover (1879) var 85 m bred, 
Frankfurt am Main (1888) 167 m, Leipzig (19 I5) 
290, fast då var hallen sammansatt av flera skepp. 
Storstationernas banhallar kom att räknas till 
maskinålderns underverk. Konstruerandet krävde 
kvalificerade ingenjörer, medan traditionella arkitekter 
anlitades för stationshusen och de representativa 
fasader som vette mot staden. 

Det ligger några ljusår mellan dessa mastodonter 
och den enspåriga banhallen vid Hudiksvalls 
station, men de symboliska och praktiska 
funktioner som skulle fyllas var i grunden desamma. 
De stora internationella banhallarnas 



utveckling finns tecknad i flera arkitekturhistoriska 
verk, men de minsta hallarnas utbredning 
och utseende är det besvärligt att få fram 
uppgifter om. Hur många europeiska orter av 
Hudiksvalls storlek eller mindre hade egentligen 
banhall? En detalj dock: så sent som 1908 byggdes 
en trähall med öppen utsida i Callington. 

När statsbanan Ljusdal-Hudiksvall byggdes 
1887-88 användes bara delar av "mellanspårets" 
banvall, och i staden anlades ny bangård och 
station. Det gamla stationshuset inreddes till 
tjänstebostäder, men här som i andra fall fanns 
det ingen användning för banhallen som revs. 

''C\J,~. ' 
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Den alltid återgivna bilden av Stockholm Smed dess banhal/. Foto SvJvm. 

-· __ ? 

Stockholm S 

"Öfverste Ericson hade sannolikt redan då södra 
stationen skulle byggas förutsett, att en sammanbindningsbana 
med en större centralstation 
skulle inom ej allför lång tid komma till stånd. 
Annars hade ej södra stationen fått ett så tarfligt 
stationshus af nästan provisorisk natur." 

Edelsvärd har helt säkert rätt i sin redogörelse 
från 1906. Nils Ericson hade annars ingen överdriven 
tanke om de svenska statsbanornas expansionsförmåga 
och var mån om att bygga 
sparsamt, men han trodde hårt på nödvändigheten 
av den kostsamma Sammanbindningsbanan. 
Riksdagsbeslutet kom inte förrän 1862, två år 
efteröppnandet av trafiken till Stockholm S, men 
redan 1858 års järnvägskommitte med Ericson 
som ordförande hade förordat en sammanbindning. 

Banhallen vid Stockholm S var liksom stationshuset 
byggd i trä. Både materialet och det 
begränsade antalet spår, tre mot Göteborgs fem, 
understryker den tillfälliga karaktären, även om 



en lätt trästation också var befogad genom den 
vanskliga grunden i den nyuppfyllda sjön Fatburen. 
Som vi ser är det en ljus och luftig hall med 
öppen bakvägg och bakgavel, och med den utskjutande 
delen av framväggen nästan helt uppbruten 
i fönster. Inga spår är genomgående utan 
de slutar mot ett staket, om man får tro bilden. En 
spårplan (återgiven i Nils Karlsson, Södra bangården 
i Stockholm 1860-1983, 1983) uppvisar 
emellertid en något kortare hall och de tre hallspåren 
som genomgående, förenande sej med ett 
fjärde spår utanför hallen vid en vändskiva. Och 
på en översiktsteckning i liten skala har banhallen 
hel östgavel. Vad är sanning? Jag tror mest 
på spårplanen som stämmer med Edelsvärds 
arrangemang vid Västra stambanans andra ändstation, 
Göteborg. 

1871 var Sammanbindningsbanan klar och 
Stockholm C blev huvudstation. Den lokala persontrafiken 
från (gamla) Stockholm S fortsatte 
dock till l926, då den blev ren godsstation i 
samband med Årstaledens öppnande, och stationshuset 
fanns kvar till dess, men banhallen 
torde ha försvunnit långt dessförinnan, kanske 
redan på 1870-talet. 

Det kan i sammanhanget nämnas att Stockholm 
N (den gamla, vid Norra Bantorget) under 
några år fungerade som slutstation för Norra 
stambanan, men den var ännu mer provisorisk 
och saknade banhall ty då var centralstationen 
redan under anläggning. 

Det var på 1980-talet ganska nära att Stockholm 
S åter fick en banhall. Enligt det segrande 
tävlingsförslaget för den bebyggelse som skulle 
ersätta den nedlagda godsbangården, ritat av 
Ahlsengruppen, var det tänkt att de sex genomgående 
spåren (som SJ i sina långtidsplaner sade 
sej behöva) skulle täckas med en hela 300 meter 
lång hall, helt i glas. Sedan kom emellertid 1984 
års nya avtal om pendeltrafiken, som bidrog till 
att stationen i stället överdäckades -och det är 
enligt min definition något annat. 
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Järnvägspark, stationshus och banhall i Söderhamn. Claes Adelsköld använde samma grundplan på 
flera banor även om banha/len ibland breddades till att rymma två spår. Ur Tidskrift för bygg:iads

konst och ingeniörvetenskap 1861. 



Söderhamn 

Jag nämnde ovan Eustonstationen. Där bromsades 
personvagnarna ursprungligen in i banhallen 
på en sträcka av tre kilometer. Ut ur hallen sköts 
de först för hand för att därefter spelas uppför 
sluttningen. 

Något liknande försiggick 1861-1885 i Söderhamn. 
"Spåret kom in västerifrån utefter nuvarande 
Brädgårdsgatan. Vid korsningen med 
Rustkammargatan fanns en spårväxel, och därifrån 
ledde ett stickspår i svag utförslöpa ner mot 
stationshusets banhall. På det stickspåret växlades 
passagerarvagnarna in." Enligt den fortsatta 
beskrivningen i När järnvägen kom till Söderhamn 
(utgiven till hundraårsminnet 1961) fick 
vagnarna rulla in i hallen av egen kraft. Tekniken 
hade sina vådor. En gång under något av de första 
åren misslyckades bromsningen och vagnarna 
brakade genom banhallens bortre kortvägg, dock 
utan personskador. 

Loket fortsatte för sin del med godsvagnarna 
till den särskilda och betydligt större godsbangården.
Persontrafiken varen bisak på nästan alla 
av den tidens svenska järnvägar. 

De ritningar som Adelsköld använde för uppförandet 
av Söderhamns station och banhal Itycks 
han ha gjort för Hudiksvall året innan, men 
utseendet på Söderhamns station är bättre känt. 
Stationshuset hade en kvadratisk grundplan om 
ungefär 12 x 12 meter. Eftersom banhallen var45 
meter lång stack den ut ordentligt på båda sidor. 

(Längden torde ha räckt väl till för de tre små 
personvagnar som järnvägen ägde vid sin start.) 
I banhallens ändarfanns de för Adel sköld typiska 
små flyglarna, även de med kvadratisk grundplan, 
och både flyglarna och banhallen hade den 
låga takresning som också utmärker många av 
hans byggnader. Symmetriskt placerade flyglar 
som inrymde exempelvis toalett och vedbod ritade 
Adel sköld för övrigt även för stationer utan 
banhall, bland annat för den större varianten av 
lantstationer på Ystad-Eslövs järnväg, typ 
Tomelilla. 

Plattformen saknade ändväggar och hade några 
trappsteg ut i det fria, men det var inte meningen 
att resenärerna skulle ta sig in den vägen eftersom 
det fanns ett spjälstaket i banhallsväggens 
omedelbara förlängning. Banhallen hade heller 
inga gavelfönster men däremot sluten bakvägg, i 
motsats till några andra av Adelskölds trähallar. 
Vindskivorna var dekorativt mönstrade, men så 



var också detta en tid och en trakt som gillade 
snickarglädje. Och liksom många andra banhallar 
hade denna småflaggstänger på nockändarna. 
Uppe på takåsen fanns symmetriskt placerade 
rökutsläpp. 

Liksom i fallet med Hudiksvall blev Söderhamns 
gamla station och banhall överflödiga när 
den normalspåriga statsbanan från Kilafors anlände 
1886. 

Borås 

Bantåget rusade med rask fart in i banhallen, står 
det i ett invigningsreferat om Borås järnväg. 
Adelsköld brukade se till att hans stationer var 
färdiga från början. På en av vagnarna satt Karl 
XV och inne i hallen försiggick också själva 
ceremonin. För damerna var en läktare uppförd 
över spår 2. 

Den ursprungliga stationsanläggningen iBorås 
liknade Hudiksvall och Söderhamn däri att stationshuset 
var kvadratiskt, men banhallen var 
bredare än de norrländska med sina två spår. 
Redan 1866, efter mindre än tre år, brann stationshus 
och banhall ner till grunden men återuppbyggdes 
till ursprungligt skick. 

Hade branden i Borås inträffat tio år senare är 
det inte säkert att banhallen blivit uppbyggd på 
nytt. Beger vi oss återigen ut i stora världen så 
står det i standardverken att banhallsepoken upphörde 
kring sekelskiftet. Det är visserligen en 
sanning med flera modifikationer. De allra största 
hallarna i Gamla världen, Leipzig Hauptbahnhof 
och Milano Centrale, är något yngre. Och den 
stationsanläggning som sägs utgöra gräns, Gare 
Quai d'Orsay i Paris från år I900, har förvisso en 
banhall enligt min definition. Det nya är att 
vänthallarna har eliminerats, integrerats med 
banhallen, vilket möjliggjordes av att driften var 
helt elektrisk och kolröken därmed borta. Och 
detta handlar än en gång om storstäder och jättestationer. 
Kanske var det annorlunda med de 

Caroli kyrktorn 
har genom 
decennierna 
varit en populär 
utsiktspunkt för 
Boråsfotografer. 
Här syns i 
mitten hangården 
med 
dess utåt öppna 



hanha/1. Foto 
Borås museum. 

mindre som de svenska iförsta hand börjämföras 
med, men den kunskapen har jag inte. En hastig 
blick på Danmark antyder att banhal Isepoken var 
något längre där än hos oss, men det skulle 
behövas ordentliga internationella jämförelser. 

Vad kom annars istället för banhallar ide stora 
sammanhangen? Från Amerika berättas om 
"Bush 's shed", ett patenterat skärmtak som täckte 
perrong och ett spår men lämnade glipor mellan 
spåren. (De kom inte till Sverige men en sentida 
liknande konstruktion finns på de nya serviceplattformarna 
i nordvästra delen av Stockholm 
C.) Snart nog kom emellertid också på storstationerna 
den ännu enklare konstruktion som 
har förblivit standard till i dag, nämligen 
perrongtaket som inte går ut över spåret. För en 
saklig tid som bara såg till väderskyddet och inte 
hade behov av symboliska manifestationer var 
detta tillräckligt. 

Men som sagt: så var det i metropolerna med 
deras jättestationer. I de svenska små-och medelstora 
städerna avstod man från banhall långt 
tidigare. 

Borås banhall är för övrigt den enda i Sverige 
som haft två spårvidder. När den normalspåriga 
Varberg-Borås järnväg anslöts I880 fick den 
nämligen överta spår I. Arton år senare var det 
dags att göra även Borås järnväg normalspårig. 
Då försvann banhallen. Virke från den lär ha 
använts för att bygga de nya plattformstaken. 

Axel Kumliens reportageteckning .fi"ån invigningen i Jönköping har ofta återgetts men här är 
förlagesk.issen. Märk antydan om hurföraren drar på utanför hallen! Lars Erik Bernströms samling. 

Jönköping 

"Egentligen var själva stationshuset endast en 
förbyggnad till huvudbyggnaden -banhallen som 
ytmässigt var betydligt större", menar Bo E. 
Karlsson som har beskrivit och analyserat Jönköpings 
stationshus och banhall (i Småländska 
kulturbilder 1984). 

Jönköping var Edelsvärds första större (förverkligade) 
banhall efter Göteborg och det finns 
flera likheter. I båda fallen var stildräkten enhetlig 
mellan de båda byggnadskropparna, även om 
det här rörde sej om rundbågestil kontra Göteborgs 
engelska gotik. Men hallen var förstås 
betydligt mindre, med två spår i stället för fem. 



Det är oklart huruvida dess mittplattform fanns 
från början. Taket var täckt av järnplåt. Konstruktionen 
som bar upp det var som i de flesta andra 
svenska banhallar enligt Camille Polonceaus 
system, som presenterades för svenska läsare 
1850, av trä men vissa förstärkningar och dragstag 
av järn. (Edelsvärd tillämpade det även på 
några utställningshallar.) Banhallens murar var 
lika höga som stationshusets men saknade dettas 
mezzaninfönster. Hallens takås var något högre. 
Den tidigaste färgsättningen var troligen svagt 
gula, putsade väggar och svartmålat tak, enligt 
Karlsson. Överst på nocken satt SJ:s vinghjul och 
rakt därunder lilla riksvapnet. Det var detaljer 
som svårligen kunde uppfattas av de resande utan 
bara av stadsborna. 

"I Jönköping om någonstädes var banhall af 
nöden, enär nordanvinden ohejdad, I5 mil öfver 
den oroliga insjöns böljor eller is, stormar vildt 
mot stationen", skriver Edelsvärd. Ja, nog hade 
Jönköpings station ett utsatt läge alldeles vid 
stranden av Vättern, och det är klart att väderskyddet 
var en av banhallarnas funktioner. Men 
Sverige har haft många kalla och blåsiga bangårdar 
där passagerarna fått klara sej utan banhall, 
precis som de fått göra i Jönköping sedan 
1919 då hallen där revs. Man hamnar fel om man 
förklarar banhallarnas tillkomst enbart med blotta 
bekvämligheten för de resande. Bortser man från 
extremfall som Riksgränsen och kanske även 
Storlien torde symbolvärdet ha varit en viktigare 
faktor bakom de svenska banhallarna. Det är inte 
heller säkert att det ursprungligen fanns klimatiska 
huvudmotiv bakom de utländska förebilderna. 

1919 revs Jönköpings banhall och 1983 följde 
Edelsvärds stationshus efter. Staden fick ett nytt 
stationshus, ritat av Carl Nyren. Kanske hade han 
inspirerats av den då sedan länge rivna banhallen 
när han utformade den stora vänthallen, parallell 
med spåren och med stora, välvda fönster mot 
sjön. Men resenärerna får numera gå utomhus för 
att stiga på snabbtåget ti 11 Stockholm el ler motorvagnen 
till Norrahammar. 
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Planritningen över Vä.\jö bangård i dess ursprungliga utseende visar att banhalfen inte var den enda 
järnvägsbyggnaden med övertäckta spår. Det ärförståeligt att de enkla anordningarna inte klarade 
någon större trafike.Apansion. Claes Adelskölds ritningfinns tryckt i Arbetsritningaröfver inom landet 

verkställda jernvägsbyggnader, 1866. 

Växjö 

Ett mönster som banhallarna ingick i var att 
stationerna till en början hade flera olika 
inomhuslokalerför rullande materiel. Lokstallen 
stod relativt tätt utmed linjerna. De tillhörde 
visserligen ofta det som färdigställdes sist, men 
då uppfördes tills vidare provisoriska stall i trä 
eller korsvirke. Vagnhallar, i sina enklare former 
kallade vagnbodar eller vagnlador, inhyste 
passagerarvagnarna efter deras dag Iiga 
tjänstgöring-men även hos många banhallarvar 
en sidofunktion att tjänstgöra som vagnhall. Även 
små godsmagasin var försedda med ett delvis 
täckt lastspår. En specialform, täckt också den, 
var omlastningsmagasinet. Säkerligen var det 
mer omsorgen om materielen och godset än om 
personalen som betingade denna övertäckning. 
(Åtminstone för motorvagnarnas del är 
skötselhallarna i dag på väg tillbaka.) 

I Växjö återfinner vi alla de fyra första formerna 
av "överbyggnad" på begränsad yta och 
tillkomna i ett sammanhang. Vad banhallen beträffar 
kunde den nog inte göras mycket mindre 
och enklare. Byggd i trä förstås, ett enda spår, 
ingen bakvägg utan bara tio glesa stolpar, ovanligt 
små och nätta flyglar, inga väggar på perrongens 
kortsidor, inget glas i gavlarnas överstycken. 
Men givetvis fanns det flaggstänger på 
gavelspetsarna, och bjälkarna i överstyckena var 
rikt dekorerade med små träsniderier -som naturligtvis 
var svåra att underhålla i längden. Vi 
har sett att den sortens utsmyckningar brukade 
försvinna från de banhallar som levde någon 
längre tid. 

Växjö-Alvesta järnväg var ekonomiskt framgångsrik 
och trafiken ökade. Österut s(räckte sej 
en normalspårsbana mot Kalmar och Karlskrona 
och smalspårsbanor anslöts i både norr och söder. 
Den lilla banhallen stod dock länge kvar. 

Växjö bangård låg i stadens periferi när den 



byggdes men bebyggelsen söder om järnvägen 
har expanderat starkt, och gångtrafiken är tät 
över den järnbro som korsar spåren väster om 
stationshuset (sådana broar hållerförövrigt på att 
bli sällsynta). Detta är ett närmast universellt 
fenomen och utgångspunkten för en serie projekt 
av den italienske stjärnarkitekten Renzo Piano 
(redovisat i Amico Treno nr 7/1992). Han vill 
bygga banhallar på tvären över personbangårdarna 
för att binda samman stadsdelar, och 
därigenom visuellt och emotionellt mildra 
järnvägens barriäreffekter, samtidigt som 
järnvägens synlighet i staden ökar. Modellen 
kommer bland annat att tillämpas på stationen 
Torino Lingotto. Detta är en radikal nyhet 
eftersom alla hittillsvarande banhallar varit 
byggda i spårens längdriktning. Pianos tvärhall 
får sidofunktionen av bro över spårområdet. 

Ingen annan svensk banha/1 hade så rikt dekorerade gavlar som Helsingborg. 

Helsingborg 

Banhallen i Helsingborg kan inte förklaras med 
Claes Adelsköld, för justHelsingborg-Billeberga 
var den enda av 1860-talets skånska anslutningsbanor 
som han inte byggde. Men inte kunde 
Helsingborg ensam bland de skånska järnvägsstäderna 
vara utan banhall ! Det närmaste exemplet 
fanns för övrigt på en dryg halvmils avstånd, 
nämligen Nordbanens slutstation i Helsingör med 
dess tämligen enkla, korta och tvåspåriga trähall 
från föregående år, 1864. 

Rådgivande ingenjör vid bananläggningen hade 
varit VoV-ingenjören Nils F. Frykholm och 
arbetschef-sedan de första anställda entreprenörerna 
blivit uppsagda-Julius Frosell. Dessa båda 
ritade stationshuset i Helsingborg som var större 
än sina adelsköldska motsvarigheter i Kristianstad, 
Landskrona och Ystad, men bolagsstyrelsen 
hade uttryckligen önskat ett monumentalt hus 
som kunde bidra till stadens försköning. Därför 
anlitades domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall till 
att utforma själva fasaden, i en stil som har 
betecknats som "lite anglosaxisk". Att han därtill 
lade sin hand även vid banhallens utsida är högst 
troIigt om man får döma av de krenelerade 
hörntornen, vilkas utsmyckning starkt påminner 
om stationshusets, och de höga, rundbågade 
fönstren . Men skillnaden mellan banhall och stationshus 
markeras onödigt, kan man tycka, genom 
att hallens takfris ligger en decimeter över de 
frislistersom åtskiljerstationshusets båda våningar. 

Bilden är.från bö,jan av 1880-talet. Foto SvJl'm. 



Banhallen verkar ha stått klar redan i januari 

1865. Bangården låg huvudsakligen på mark 

som vunnits genom utfyllnad i havet, och till 

husgrunderna hade nymodig cement importe

rats. HaJlen var av tegel, 67 meter lång (stations

huset var 55 meter) och I 5 meter bred, med två 

genomgående spår. Om takbetäckningen säger 

en uppgift stenpapp och en annan skiffer -det 

senare skulle inte förvåna med tanke på hur 

påkostad stationen var i övrigt; tro Iigen låg pappen 

där provisoriskt i avvaktan på den importerade 

skiffern. Banhallen var sedan den naturliga plat

sen för de storslagna invigningsfestligheterna i 

juli, då en tribun för Karl XV hade byggts upp 

mitt på den östra väggen och en läktare för 

stadens damer på den västra, liksom två år tidi

gare i Borås. 

Helsingborgs station expanderade stort (lik

som staden) under de följande decennierna. Ban

hallen låg kvar men utvidgades inte. Vissa tåg 

från Helsingborg-Hässleholm släpptes in men 

de andra anslutna banornas tåg fick snällt stanna 

utanför: Skåne-Halland på nordsidan, Skåne

Småland på sydsidan och "decauvillen" på sta

tionshusets gatusida. 



Banhallen i Helsingborg revs på 1920-talet. 

1987 följde stationshuset efter. Sedan 1991 sti

ger man åter på tågen under tak i Helsingborg, 

men det är en annan historia. 

L&HJ 23 med godståg i Landskrona hanha/11938, sex veckor.före.förstatligandet. Foto Svlvm. 

Landskrona 

Landskrona ligger på en udde i Öresund, och 
givet bangårdens orientering kan en förlängning 
norrut längs kusten aldrig ha varit aktuell. De 
båda spåren i Landskronas banhal I är trots detta 
genomgående. Om motsvarande förhål I ande i 
Göteborg förmodar Gunilla Linde att skälet är 
tanken på en framtida kontakt med hamnområdet. 
Ja, Göteborg fick sin Hamnbana 1858, och för 
Landskronas del var spårkontakt med hamnen en 
självklarhet från början. Men för dessa godsvagnsförflyttningar 
fanns det i både Göteborg 
och Landskrona spår utanför banhallen. 

ej, huvudorsaken till att de flesta terminalhallar 
med mer än ett spår försågs med genomgång 
måste ha varit möjligheten till rundgång, 
det vill säga för loket att byta ände på tågsättet. 
Det kunde enkelt kopplas loss, köra vidare ut ur 
banhallen, vända tillbaka på ett ledigt spår innanför 
eller utanför hallen och så backa tillbaka till 
sitt tågsätt, färdigt för avresa i motsatt riktning. 
Eller för att gå i stall eller syssla med något annat. 
Var det frågan om ett tenderlok, och det var det 
oftast på dessa tidiga banor, skulle det även 
vändas, och det kunde ske i utdragsspårens förlängning 
om de löpte samman till en vändskiva. 

Växelspår inomhus gav ingen av de svenska 
banhallarna utrymme för. Åtminstone i Göteborg 
och Stockholm prövades emellertid från 
början ett annat arrangemang. På banhallens halva 
längd fanns ett tvärspår, förbindande vändskivor 
som var inlagda i huvudspåren. Både gods-och 
passagerarvagnar ur den första generationen var 
så lätta att de kunde förflyttas med handkraft, och 
så korta att de rymdes på vändskivor med tolv 
fots diameter. Sådana vagnvändskivor var för 
övrigt ett vanligt inslag på de första järnvägsdecenniernas 
bangårdar. För att ge plats åt vändskivorna 
hade spåravståndet fått ökas till 16 fot 
från annars föreskrivna 14; vilket påverkade 
banhallens bredd och naturtigtvis dess kostnad, 
berättar Edelsvärd. Men när man 1872 skaffade 



en ny uppsättning personvagnar, i första hand för 
nattågen mellan Stockholm och Göteborg, rymdes 
de inte på vändskivorna som efterhand togs 
bort. 

Systemet med rader av vagnvändskivor eller 
"vändbord" inne i banhallen kallas i Max von 
Webers Jernl'ägs-sko/a (på svenska 1857) det 
"engelsk-franska". Ordningen med genomlöpande 
spår betecknas som "tyskt". Weber menar 
att tyska järnvägsvagnar är "öfverdrivet" 
stora och därför inte ryms på de små skivorna. 
Spårsystemet iGöteborgs banhall kan alltså uppfattas 
som en kombination av det engelsk-franska 
och det tyska. Det senare i dess renodlade 
form blev det vanligaste här i landet och tillämpades 
alltså bland annat i Landskrona. 

Banhallen i Landskrona var tvåspårig och med 
ryggåstak, med en lanternin över taknocken och 
kolonner med viss tomkaraktär i hörnen. Den 
fanns kvar till mellankrigstiden men hade då 
blivit för kort, varför taklösa perronger var utbyggda 
på östsidan. 

Västra 
ga\'eln på 
Ystads 
banha/1 
saknar på 
ritningen 
det runda 
fönster 
som den 
uppvisar 
på senare 

fotografter. 

Ystad 

Det ligger i sakens natur att banhallen i regel är 
belägen på stationshusets baksida. Framför den, 
vettande mot stadens centrala del, ligger stationshuset 
på vars fasadutformning man har lagt 
ner mest möda och pengar. 

Ystad är ett undantag, ty där låg banhal len 
mellan stad och stationshus. Skälet var att stationshuset 
för en gångs skull inte hade (och har) 
sin huvudfasad norrut mot staden utan söderut, 
mot havet och hamnen. Som nämnts var Ystad 
utskeppningshamn för kontinentposten, och 
framtiden verkade ljus genom den preussiska 
bana som projekterades till Stralsund. På 



stationens ursprungliga planritning finns ett 
"ångbåtscontor" angivet. Men Ystad-Eslövs 
järnväg hade bara i två år varit öppnad i hela sin 
längd (invigningsfesten hade också här ägt rum i 
banhallen) när riksdagen 1868 beslöt att flytta 
posttrafiken från Ystad till Malmö. Trots att 
Ystad sedan dess fått persontrafik med både 
Bornholm ( 1874) och Polen ( 1962) framstår 
stationsarrangemanget som en felsatsning. Tur 
var det väl att man aldrig uppförde den från 
början planerade vagn hal len på bangårdens norra 
sida, mittför banhallen, som skulle ha upplevts 
som ytterligare en skärm mellan station och 
stadscentrum. 

Ystads tvåspåriga banhall var dekorativt murad 
i rött tegel liksom stationshuset men insidorna 
putsades. Den var åt sjösidan försedd 
med ett par korta flyglar, inrymmande toalett och 
vedbod. Den måtte trots den ljusa putsen ha varit 
relativt mörk inuti med sin glesa fönsterrad på 
nordväggen och sina helt små rundfönster i västgaveln 
(senare utbytta mot rektangulära), trots 
lanterninen utmed nocken på sadeltaket. Västgaveln 
hade tre portvalv medan östgaveln så 
småningom öppnades helt. 

YEJ och dess huvudägare Ystads kommun var 
inte gladaövertillkomsten av konkurrerande (som 
man fruktade) Malmö-Ystads järnväg I 874. Det 
var tal om att MYJ skulle tvingas bygga en egen 
station. Till slut fick den komma in på YEJstationen, 
men man kan fortfarande se att det var 
som på nåder, i sned vinkel mot stationsfasaden, 
ty bland annat banhal len låg i vägen. Och eftersom 
MYJ-tågen inte kunde komma in i hallen från 
väster fick de backa in österifrån, ett arrangemang 
som påminde om Uddevalla och Söderhamn. 

Banhal len i Ystad vargediget byggd och blev 64 
år vilket inte är så dåligt, men 1930 var det alltså 
dags. En undersökning konstaterade behov av 
betydande reparationer av takstolar, järnstag och ; 
fönster. YEJ-styrelsen anmärkte att antalet 
övergångsresande var relativt få, och framhöll att 
"stationer med avsevärt större persontrafik än 
Ystad sakna såväl banhall som skärmtak". Därför 
beslöt man om rivning. Det skulle bland annat ge 
bättre dagsljus i personvagnarna och bättre sikt 
vid signalering. 

Helt borta är emellertid inte Ystads banhalI. 
Dess putsade sydmur som sticker ut på ömse sidor 
av stationsfasaden står kvar som visst vindskydd, 
som prydnad och som minne. 



Ur 
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Kristianstad 

Bilden är ovanlig i denna kavalkad. Många av de 
andra illustrationerna visar banhallens festdagar, 
med flaggor, vimplar och andra dekorationer på 
en skinande ny hall i samband med invigning 
eller annan högtidlighet. Här ser vi banhallens 
oglamourösa vardag och baksida. Det är en åldrande 
hall med sitt lappade plåttak. Man kan 
notera att det bakomliggande stationshusets tak 
ser ut att vara i betydligt bättre kondition. 

Bangården låg i Kristianstad, liksom i de allra 
flesta andra fall, i den dåvarande stadsbebyggelsens 
utkant. Banhallens baksida vette mot 
Helge å, vidsträckta sankmarker och den lika 
prosaiska gods-och driftbangården. Vi har sett 
att hallarnas utstickande framväggar oftast hade 
dekorativa men funktionellt obehövliga dörrar 
och fritrappor. Jag har däremot inte noterat något 
fall med dörr på banhallens långa baksida, och i 
det fallet var Kristianstad typiskt. Det fanns tyd1 
igen ingen anledning att komma in i hallen annat 
än från framsidan och gavlarna. Vi ser heller 
ingen utsmyckning. Det enda egentliga undantag 
jag funnit är banhallen i Landskrona, där baksidan 
ytterfönster var omgivna med toureller. 

Man noterar att fönstren på baksidan är tämligen 
små och dessutom glesar ut mot ändarna. Sitt 
mesta dagsljus torde banhallens inre ha fått från 
takfönstren. Murarna var som i Ystad vitputsade, 
men det måste ha varit svårt att hålla dem och de 
svåråtkom I iga takfönstren fria från sot och annan 
smuts. Och det rådde inte alltid dagsljus. "Gaslyktorna 
på stationshusväggen spred jämte ljuset 
från vagnarnas fönster och lokens lyktor ett förmodligen 
dunkelt och spelande sken", skriver 
Yngve Holmgren. Han tilllägger att röken från 
lok och värmefinkor kunde blåsa in genom de 
öppna gavlarna och bilda ett ibland riskabelt 
töcken över spåren. 

Svårast var nog detta dunkel i de av stationsbyggnadens 
rum som vette mot banhallen. Jag 
känner inte den ursprungliga rumsindelningen i 
Kristianstad men antar att den var ungefär som i 
de likåldriga Adelsköldstationerna Landskrona 



och Ystad. Där handlade det dels om de båda 
väntsalarna (första respektive tredje klass), fast 
de var genomgående och hade fönster även mot 
framsidan, dels om enkelsidiga personalutrymmen 
som expedition, telegrafrum och resgodsmagasin. 
Även fönstren i andra våningens expeditions-
och bostadsrum måste ha skuggats. 

Kristianstad kunde ha fått Sveriges enda banhall 
med treskensspår, men Sölvesborg-Kristianstads 
järnväg fick avslag på sin begäran och 
blev tvungen att stanna utomhus. Och två år 
innan Östra Skånes järnvägars tåg fick direktanslutning 
söderifrån 1919 hade banhallen rivits. 
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Genomskärning av stationshus med hanhall i Köping. Den kraftiga grundläggningen med rusthäddar 
visar att marken mr lös. Ur Arbetsritningar öfver inom landet verkställda jernvägsbyggnader, 1866. 

Köping 

Adelsköld byggde och ritade även KöpingUttersbergs 
järnväg. Från början projekterades 
den så snålt att den helt skulle sakna 
bekväm Iigheter för resenärerna, inte ens 
plattformstak (kanske inte ens plattformar), men 
efter påpekande av tillsynsmyndigheten Vägoch 
vatten placerade Adelsköld i Köping ett 
stationsbyggnad av den enkla typ som han hade 
använt i Borås, alltså med tvåspårig, öppen 
banhall. Läget var som i Gävle och Ystad, med 
stationsfronten mot kajen och banhallen där 
bakom. Det fanns dock trots enkelheten elegans 
i vissa detaljer, som att de pelare som bar upp 
taket var svarvade och att gavlarnas överstycken 
hade den vanliga utsirningen. 

Det finns som vi har sett två dominerande 
banhal lsarkitekter i den svenska järnvägshistorien: 
Adolf Edelsvärd och Claes Adel sköld. 
Om den förre väntas snart Gunilla Lindes utförliga 
monografiska behandling av vilken vi har 
sett förelöpare. Vem skriver motsvarande arbete 
om privatbanebyggaren Adelsköld? Det förstås, 
inte bara om Adelsköld som husritare utan som 



järnvägskonstruktör i allmänhet, troligen den 
mest intressante som vi har haft (Jehander byggde 
visserligen fler bankilometer men var inte lika 
viktig som konstruktör). Men även som husritare. 
Man skulle behöva analysera hans förebilder, 
anställa jämförelser med kolleger (som 
Edelsvärd), utreda medarbetarnas roll med mera. 

-,.),\ )' . 

Vad som behövs ären kritisk, gärna vetenskaplig 
granskning. I Adelskölds omfångsrika memoarer 
störs sikten av alla goda historier, och dessutom 
står där egentligen inget om hans hus. 

En sådan studie skulle också ta upp relationen 
till beställare och utförare. Vi har sett att Adelsköld 
utvecklade ett antal grundtyper för stationshus 
och banhallar (samt bangårdar), men 
variationerna är intressanta. I vilken grad ska de 
förklaras med uppdragsgivarnas engagemang, 
önskningar och ekonomiska resurser? Vilka avvikelser 
beror påde lokala byggmästare som stod 
för uppförandet? Integrerade Adelsköld själv 
eventuellaerfarenheterfrån de först färdigställda 
banorna? De frågorna har relevans utöver personen 
Adelsköld och kunde vidga vårt allmänna 
vetande om hur och varför Sveriges järnvägar 
fick det utseende som de fick. 

Den mesta järnvägshistorien är fortfarande 
oskriven. 

Redan efter något år, när järnvägen från Arboga 
anlände, tycks stationshuset i Köp.ing ha utvidgats 
genom att flyglarna byggd~~ ihop med mitthuset 
Liksom så många andra små adelsköldska 
banhallar blev den i Köping kortlivad. Sedan 
Stockholm-Väs_terås-Bergslagens järnväg nått 
staden 1876 utgick KUJ persontåg från dess 
station. Den gamla fanns kvar for godset och som 
banbyrå, men till sådant behövdes ingen banhal_l. 

Norrköpings station med dess harmoniskt proportionerade banha/1 l 866. Ur Vissa större statsbane

stationer, 1938. 

Norrköping 

Banhallen vid Norrköpings station hade samma 
takkonstruktion som i Jönköping men blev något 
högre eftersom den täckte tre spår. Mel Ian spår I 
och 2 fa nns en smal plattform som emellertid inte 
sträckte sej i hallens hela längd. 



Norrköpings station påminde i övrigt starkt om 
den fyra år äldre i Örebro. Den stora skillnaden 
var att Norrköping hade banhall under det att 
sådan saknades i Örebro. 

Varför? Örebro borde ha varit kvalificerat. Det 
var ändstation på en statsbana (från Hallsberg) 
och dessutom föreningsstation med en normalspårig 
privatbana. Staden var visserligen mindre 
än Norrköping men ändå en viktig förvaltningsoch 
handelsstad, större än Karlstad (som fick 
banhall ). Frågan får tills vidare inget svar. Men 
det var trots allt inte så många SJ-stationer som 
fick hall under den cirka femton år långa 
"banhallsepoken". Till dem som fick nöja sej 
med enklare anordningar hörde städerna Södertälje, 
Skövde, Falköping, Alingsås och Kristinehamn. 
I de nya knutpunkter som uppstod byggdes 
banhall bara i Höör, inte i Katrineholm, 
Hal Isberg, Herrljunga, Alvesta, Hässleholm och 
Eslöv. Och det är klart, även enkla banhallar 
kostade betydligt mer än vanliga skärmtak. 
Sparsamhetskraven var från bö1jan uttalade vid 
statens järnvägsbyggnader. Ändå tyckte många 
debattörer och inte minst riksdagsmän att lyxen 
var alltför stor, vilket framtvingade ytterligare 
förenklingar. 

I sammanhanget bör sägas något om Arvika. 
Ett slag undrade jag om den lilla orten, som vid 
järnvägens ankomst 1867 bara ägde drygt tusen 
invånare, hade haft en banhall -eller rentav två. 
Den ena kandidaten skymtar på en reportageteckning 
från Nordvästra stambanans invigning 
1871 , men ett närmare studium tyder på att det 
här-motsatt fallet i Töreboda-bara rörde sej om 
en festdekoration, en kort överbyggnad av den 
del av spåret där den invigande monarken skulle 
stiga av. Den andra kandidaten är mer se riös och 
finns på en läckert färglagd fasadritning som 
Gunilla Linde återger. Hon påpekar likheten med 
stationen i Landskrona, och Arvikastationen har 
likadana adelskö ldska flyglar i hallfrontens 
ytterändar och Iikartade porttourel ler. Men 
banhal I staket fö rtonar blott som en svag blå rök 
mot bakgrunden och jag tror numera att saken 
aldrig avancerade längre -inga tillgängliga 
fotografier från de fö ljande decennierna uppvisar 
något annat än ett sedvanligt perrongtak. 

Man kan nog dra slutsatsen att hade Edelsvärd 
fått råda och inte hans chefer (och över dem den 
anslagsgivande riksdagen) hade vi sett fler banhallar 
på statsbanorna. Frågan är också om några 
städer gav SJ ekonomiska bidrag för att få banhall. 
Sådana resurser lär inte ha funnits i Arvika. 



Nogfår man den eftersträvade stadsportskänslan när man blickar in i Uppsala banha/1. Persontåget 
dras a1· ett D-lok. Foto Svll'm. 

Uppsala 

Ett vanligt sätt att markera hörnen på arkitektoniskt 
mer anspråksfulla banhallar var att förse 
dem med torn eller åtminstone spiror. Redan 
Göteborg hadeju haft parav spirorsom flankerade 
västgavelns sidoöppningar. Jönköping, Norrköping 
och Uppsala försågs av Edelsvärd med 
enkeltorn, och Helga Zettervall tog upp mönstret 
i Helsingborg liksom Adelsköld på några av hans 
hallar. 

De kraftigast utformade tornen fanns i Uppsala. 
Här handlade det inte om några spiror eller 
toureller utan om riktiga små runda torn, med 
fönstermarkeringar, krenelerad takfris och allt. 
Den eftersträvade associationen var klar: de torn 
som ofta flankerade medeltidens stadsportar. 
Järnvägsstationen som modern efterföljare till 
stadsporten var enligt Wolfgang Schivelbusch 
och andra kulturhistoriker en allmän ide ute i 
stora världen. 

Ett annat inslag i Uppsala banhalls yttre utformning 
var den bortre långsidans mittrisalit, 
det vill säga svagt utskjutande mittparti. Den 
hade saknats i Göteborg men använts av "dansken" 
(om det nu var han) i Lund. 
Stationsbyggnadens fasad artikulerades ju på 
olika sätt, i både djup och höjd, för att skapa 
omväxling. Banhallens långa baksida var det inte 
lätt att göra något formmässigt åt, men en 
mittrisalit kunde brytaenformighetskänslan både 
inifrån och utifrån. 

I Uppsala liksom annorstädes i Sverige fick 

banhallen samma stildräkt som stationshuset. 

Eftersom detta var i holländsk renässans fick 

också banhallen bli det, vilket förklarar just de 

runda tornen. 

Även i Uppsala utgjorde banhallen ram kring 
den ståtliga invigningsfesten. Den torde vid öppnandet 
ha varit stadens största rum näst domkyrkan. 
I många andra städer måste den ha varit det 
allra största. En poäng för en om än tillfällig 
festlokal måste dessutom ha varit lättheten att 
hänga upp flaggor och andra dekorationer i takkonstruktionens 
dragstag. 



Banhallen i Uppsala var trespårig och alltså ett 
nummer större än den iJönköping. Även Norrköpings 
banhall hade tre spår men den i Uppsala var 
sex meter längre. Spår och plattformar hade 
tillräcklig kapacitet för att tågen från den I874 
anslutna Uppsala-Gävle järnväg skulle kunna 
beredas plats i hallen. Dock förlängdes plattformar 
och stack ut genom båda gavlarna. Även 
stationshuset förlängdes i ett par omgångar och 
blev lika långt som banhallen, men denna förlängdes 
aldrig -så skedde bara i fallet med 
Malmö I. Banhallarna var allmänt oflexibla vilket 
starkt bidrog till deras ofta korta livslängd. 

Om man hårdrar begreppet över det tillåtnas 
gräns finns det än i dag en ytterst kort banhall i 
Uppsala, bildad av de tak som förbinder plattformstaken 
och därmed bildar ett regnskydd för 
spårövergången. 

På en tidig bildji·ån Uddevalla syns banhallensji-amvägg och tak. Foto SvJvm. 

Uddevalla 

Den kuperade terrängen i Bohuslän gjorde det 
inte lätt för järnvägsbyggarna. Järnvägen från 
Herrljunga och Vänersborg lyckades ändå finna 
en relativt rak linje ner till hamnen på Bäveåns 
norra strand. Godstrafiken var det viktiga, här 
som på nästan alla andra tidiga banor, och i 
UWHJ-fallet var havre stapelvaran. Men hamnen 
låg ett stycke från stadens mitt och för 
persontrafiken önskades ett centralare läge. Lösningen 
blev som i Söderhamn att de blandade 
tågen fick backa in personvagnarna till plattformen 
sedan godsvagnarna kopplats bort. 

Stationen försågs med en enspårig banhall. 
Spåret var utdraget femtio meter på andra sidan 
hallen men möjlighet till rundgång saknades. 
Halva hallens bredd upptogs av plattformen, som 
saknade tvärväggar. 

Stationen i Uddevalla var ett tvåvåningshus i 
trä, en prydlig byggnad med liggande panel och 
målade dekorlister. Den symmetriskt placerade 
banhallen var mer än dubbelt så lång, och den 
kombinationen var det inte så lätt att göra något 
snyggt och välproportionerat av. Men man måste 
säga att Adelsköld lyckades. Hallen var intregrerad 
med stationshuset såtillvida att dess mot 
staden vettande sida var uppförd i samma stil och 
material. Denna framsida utformades som två 
grunda, envånings flyglar med diverse utrymmen 
för stationstjänsten. Flyglarna och därmed 
banhallens framvägg avslutades med festliga 



tvåvåningstorn. Här var det alltså inte frågan om 
porttorn mot järnvägslinjen utan om ändmarke-• 
ringar av den långa stationsfasaden. Banhallens 
tak var nerdraget över de lägre flygelpartierna 
vilket förstärkte det enhetliga intrycket. Dess 
baksida var helt öppen för nordanvinden. Resenärerna 
i Uddevalla hade stundom även andra 
element att kämpa mot, eftersom det vid högvatten 
kunde hända att havet steg över den lågt 
liggande bangården. 

28 år senare fick Uddevalla sin andra järnväg, 
den smalspåriga Lelångenbanan. Sedan den av 
UWHJ förvägrats ansluta sig med denna till 
gemensamt treskensspår, drogs den in till stationen 
i en vid båge från väster, varvid tågen kunde 
köra rätt in, utan att backa. Fast därefter fick man 
backa ut det tomma tågsättet igen för rundgång, 
då även ULB bara hade ett enda stationsspår. 

Det hade inte varit så tekniskt svårt att bygga ut 
banhallen till att omsluta även Lelångenbanan, 
även om det skulle ha krävt en höjning av takåsen 
för att bevara symmetrin. Men så skedde inte. 
Smalspårets passagerare fick stiga av och på 
utomhus. 

1907 fick även UWHJ infart från väster, på ett 
nytt spår parallellt med ULB. Därmed underlättades 
infarten till banhallen. När denna revs vet 
jag inte. Det måste senast ha skett 1940 då Uddevalla 
hamnstation, som den hade kommitattheta, 
drogs in vid förstatligandet och den normalspåriga 
passagerartrafiken koncentrerades ti 11 Uddeval la 

C. 

En 1870-talsbild av Vänersborgs station. Taketsflaggstängerfanns ännu kvar. Foto Svlvm. 

Vänersborg 

"Personstationerna ... kännetecknas också av en 
märklig tudelning av sin totalitet: den i järn och 
glas utförda egentliga banhallen som vänder sig 
mot landet kontra den i sten uppförda mottagningsbyggnaden 
som vänder sig mot stadens 
öppna landskap. Denna uppdelning i två grundskilda 
avdelningar, som en gång betecknande 
karakteriserats som mi-usine, mi-palais (till hälften 
fabrik, till hälften palats) är ... något 
arkitekturhistoriskt nytt ... Stationen fungerar 
därmed som en sluss. Dess funktion är att med 
varandra förmedla två högst olika slag av trafik, 
stadens och järnvägens trafikrum. Å ena sidan är 
den, i sin klassicistiska mottagningsbyggnad av 
sten, del av staden medan den å andra sidan, i 



banhallens järnkonstruktion, helt och hållet är en 
funktion av järnvägens 'industriella' räjong. Genom 
detta dubbla ansikte har stationens funktion 
av sluss eller transformator fått sitt arkitektoniska 
uttryck. Resenären, som beger sig från staden 
genom mottagningsbyggnaden till banhallen, 
fortskrider genom dessa kvalitativt o I i kartade rum 
mot allt större dimensioner och till och med mot 
industrialisering. Han lämnar stadens-vid artonhundratalets 
mitt ännu tämligen intima -urbana 
rumslighet och förbereds genom stationsrummet 
förjärnvägens industriella rum. Den ankommande 
resenären genomgår däremot en procedur av 
rumslig intimisering. Jämvägsresans gräns-och 
formlösa rum får i banhallen där tåget kör in en 
första begränsning, för att sedan ytterligare 

förminskas i mottagningsbyggnadens traditionella 
stenarkitektur. Därmed skapas en kontinuerlig 
övergång till stadens urbana rumslighet. 
Detärdennafuntion hos stationens rumsforrnation 
som Richard Lucae tänker på när han beskriver 
de olika inverkningar som banhallens rum har på 
avresande och ankommande resenärer. Banhallsrummet 
kan, sägerLucae, 'med sin åt världen 
vända fullständigt öppna sida, som står i motsats 
ti 11 stadens olika siutna rum, ge ettobehagligt och 
till och med ödsligt intryck. Den som däremot 
kommer utifrån kan under de första ögonblicken 
uppfatta den mäktiga hallen trots dess väldiga 
dimensioner, med dess fasta stenväggar och 
skyddande, vida takvalv, som rätt hemtrevlig i 
förhållande till de mil av obegränsade rum som 
hjulen just har fört honom genom'." 

Detta citerat, ur Wolfgang Schivelbuschs 
lärnvägsresandets historia (1984), apropå banhallen 
i Vänersborg för att beskriva de känslor 
som kunde genomfara en resenär till eller från 
Grästorp. Det är förstås några saker som inte 
riktigt stämmer i det konkreta fallet. Banhallen i 
Vänersborg var inte av järn och med fasta 
stenväggar utan av trä. Den hade knappast väldiga 
dimensioner utan täckte bara ett spår. Den gav 
nog inget fullgott psykologiskt skydd med sin 
öppna baksida. Men poängen är: att småstaden 
Vänersborg fick banhall var inte främst praktiskt 
betingat. Det var en reflex av ett internationellt 
tankemode. 

Karlstads hanhall något G\' de.första åren. Notera plattformens eleganta tvärvägg. Foto Svl vm. 

Karlstad 

Omkring 1870 slutar den egentliga banhallsbyggarepoken. 
Det som kommer senare är den 



1869 beslutade Stockholm C samt hallar som har 
speciella betingelser eller innebär ersättning för 
tidigare hall (Malmö). Det normala är i fortsättningen 
att nya stadsstationer får nöja sej med 
perrongtak. Det gäller för statens stam banor, till 
exempel Linköping ( 1872), fast som tidigare 
noterat finns det där bemärkta exempel på sådan 
brist. Men mer markant är att privatbanorna med 
ens slutar att förse sina stationer med banhall. 
1870-talet var ett stort järnvägsbyggnadsdecenni 
um och en rad medelstora städer fick sin första 
järnväg: Karlskrona, Kalmar, Karlshamn, Halmstad, 
Västerås, Eskilstuna, Sundsvall. .. Mest 
anmärkningsvärt är• nog avsaknaden av banhall 
på Malmö V och framför al It på Bergs lagsbanans 
stora slutstation i Göteborg. 

Till någon del kan väl upphörandet förklaras 
med att den store banhallsuppföraren på privatbanor, 
Claes Adelsköld, höll på att lägga av som 
järnvägsbyggare. Men han var trots allt överingenjör 
vid anläggningen av Uppsala-Gävle 
järnväg 1872. I den södra ändpunkten fanns 
redan en statlig banhall men i den norra skulle två 
stora stationer byggas: Gävle S som var UGJ 
egen och Gävle C som ersättning för Adelskölds 
första banhallsförsedda station. Arkitekt för den 
hade ju varit Mårten Spiering, och Spiering ritade 
även den nya Gävle C, men ingen banhall 
där heller. Var det Adelsköld eller uppdragsgivarna 
·som hade tänkt om? 

Jag gissar på det senare, och på att det handlade 
om en förändring i modet eller tidsandan. Banhallar 
ansågs inte längre nödvändiga, och genom 
att inte bygga dem sparade man både anläggningsoch 
underhållskostnader. 

Detta sagt på tal om banhal len i Karlstad som 
för SJ del kan sägas avsluta en epok. Dess tillkomst 
kan i någon mån förklaras med funktionen 
av tillfällig terminal och därmed vagnhall, ty det 
dröjde tre år tills Nordvästra stambanan byggdes 
vidare, och som vi sett sågs det som önskvärt att 
personvagnar kunde ställas upp under tak. En 
smula anmärkningsvärt är kanske att den täckte 
tre spår, lika många som i Norrköping och Uppsala 
trots att man inte borde vänta sej lika stark 
trafik. 

I övrigt är den inte så märkvärdig. Den har 
lokalt beskrivits som "ett stort glastak i stationshusets 
längd". Bilden tyder på att den inte var 
särskilt integrerad med detta stationshus. Taket 
vilade inte på stöd i fasaden utan på stolpar i en 
rad på huvudplattformen, som hade ett eget 
skärmtak och glasade sidoväggar-det senare en 



svensk nyhet som i England fanns på North 
Western. Hallens södra långsida var öppen. 

Banhallen i Karlstad revs vid sekelskiftet. 

Tvärsektionen från 1872 visar åskådligt (vilket Gunilla Linde tidigare påpekat) hur ovanligt liten i 
förhållande till stationshuset som hanhallen vid Stockholm C är. Ritning ur Stockholms Centralsta

tion, 1927. 

Stockholm C 

Gaveln i Stockholms banhall bar likheter med 

Göteborgs. Båda hallarna hade så småningom 

fem spår-alla genomgående iStockholm mot tre 

i Göteborg. I båda gavlarna fanns ett stort mitt

valv som flankerades av mindre sidovalv. Men i 

Göteborg upptogs båda "sidoskeppen" ursprung

ligen av plattformar medan huvudöppningen 

upptog fyra spår. I Stockholm hade den bara tre 

spår medan båda sidoöppningarna var spårför

ande. Från början fanns det två mel lanplattforrnar. 

Huvudplattformen omfattades alltså inte av 
själva banhallen utan hade liksom i Karlstad ett 
eget skärmtak. Detta och det plåtklädda banhallstakets 
inre långsida vilade på en kraftig järnbalk, 
som i sin tur bars upp av en gles rad med järnpelare. 
Därmed vanns bland annat, påpekar Edelsvärd, 
att rummen i stationshusets andra våning 
kunde få fullt dagsljus. Banhallen däremot framträder 
på alla fotografier som rätt mörk, och 
genom dess bredd blir Polonceaukonstruktionen 
komplicerad och ger ett oroligt intryck. 

Enligt det vanligaste proportionsförhållandet 
mellan stationshus och banhall var den senare 
längre (åtminstone fram till senare förlängningar 
av stationshuset) och med en större totalrymd. I 
Stockholm var det annorlunda. Stationshuset var 
en mycket stor byggnad. Banhallen med sina I54 
meter var blott obetydligt längre. Med sin höjd av 
13 meter var den ursprungIigen bara drygt hälften, 



efter 1910 års påbyggnad knappt hälften, så 
hög som stationshuset. 

Den bortre banhallsväggens relativt lilla mittrisalit 
(två fönsteraxlar bred) var förskjuten en 

smula söder om mittlinjen, dock så lite att det 

normalt inte torde ha uppfattats. 

Stationshuset uppfattades vid tillkomsten som 
väl tilltaget men måste snart byggas ut. Likaså 
växte antalet bibyggnader och spår på den yttre 
bangården. För banhallens del blev det en förändring 
i slutet av 1890-talet när en tredje 
mellanplattform anlades samtidigt som de två 
befintliga förlängdes, en av dem utanför båda 
öppningarna -tågen hade blivit avsevärt längre. 

Drygt tio år senare fördubblades antalet plattformsspår 
från fyra till åtta samtidigt som plattformarna 
allmänt breddades betydligt. Detta 
innebar en avgörande expansion ut ur banhallen. 
Dess spårsystem förändrades radikalt. I fortsättningen 
var den en säckbangård för tåg norrifrån. 
Cirka trettio meter återstod av spår 1. Hallens 
övriga tre spår var längre men slutade blint även 
de, och kom dessutom in på snedden. Dess inre 
del fick karaktären av en starkt utvidgad vestibul, 
varifrån ti 11 trädet ti 11 spåren reglerades med plattformsspärrar. 
Men inte heller detta räckte särskilt 
länge. Genom den ombyggnad som avslutades 
1927 flyttades alla spår utomhus. 

Liksom i Göteborg kunde banhallen i Stockholm 
C återanvändas sedan dess ursprungliga 
funktion hade upphört. Också den omvandlades 
till vänthall. I samband därmed förändrades 
emellertid takkonstruktionen radikalt. Vi fick ett 
välvt och förhöjttak med limmade träbågarenligt 
Hetzersystemet, vilket skänkte den både ljus och 
harmoni. 

En nedtill beskuren målning a11 Faluns station någon gång mellan 1875 och 1898. Foto s,,Jvm. 

Falun II 

Falun var den enda svenska privatbanestationen 
där en urvuxen banhall ersattes med en ny, den 
enda privatbanehallen i sten utanför Skåne. Den 
revs troligen vid Västerdalsbanans anslutning 
1905 men det utskjutande frontmuren stod länge 
kvar. 

Slutet på deh egentliga banhallsfasen kan ge 
anledning att se framåt. Kommer Sverige att åter 



få några banhal !ar? 

Som vi sett var det ganska nära ögat i Stockholm 
S. Det hade varit stilenligt. Södra stationsområdet 
byggdes under postmodern ismens 
glansårpå 1980-talet, vilket kom till uttryck både 
i stadsplanen med dess nytraditionella 
stadsmässighet och i själva husen, krönt med 
Bofills storslagna båge. Och den klassiska 
banhallen tillhör de element ur det förgångnas 
stilkatalog som postmodernisterna har tagit upp. 
Några regelrätta hallar har det sällan blivit men 
väl associationer. Den karakteristiska glasbågen 
återuppträdde på nordisk mark första gången i 
den danska stationen H0je Tåstrup. I Sverige 
finns den bland annat på den nya servicehallen i 
Göteborg och i miniatyrskala-men omisskännligt 
-i både Pågatågens och Upptågets väderskydd. 
Det handlar nu om den internationella stilkatalogen, 
ty det traditionella svenska banhallstaket 
var som vi sett av ryggåstyp. 

Vad vi hittills harbö1jatfåär"inomhusstationer" 
av annat slag. Vi har överdäckningarna Stockholm 
C, Stockholm S och Helsingborg, främst 
betingade av önskan att öka exploateringen av 
högvärdig stadsmark. Flera sådana projekt formulerades 
i slutet av åttitalet -och punkterades 
av nittitalets konjunkturras, men kan säkert återupplivas. 
En annan variant är tunnelstationen, 
som länge har funnits på Stockholms tunnelbana. 
Det enda exemplet hittills på en "riktig" järnväg 
är den insprängda stationen Liseberg men även 
på detta område finns det flera projekt, eftersom 
inte minst starka miljöopinioner tvingar ner nya 
tätortsspår under marken. 

Några banhap~r är som sagt inte detta och de 
väderskydda<le perrongerna är bara biprodukter. 
Men detta att ge väderskydd ända in i tåget måste 
vara önskvärt bland annat i järnvägens konkurrens 
med flyget, som nu ofta erbjuder skyddande 
korridorer fram till kabindörren. Eller i järnvägens 
konkurrens med bussen; märk "busshallen" 
på Stockholm C. Troligast är dock att båda samsas 
och att banhallen återuppstår som ett gemensamt 
tak över ett resecentrum för tåg och bussar. 
Så har redan skett i den schweiziska staden Chur, 
och järnvägshistorien visar att Sverige så småningom 
ansluter sej till den internationella utvecklingen. 
Det vackraste exemplet på en sentida 
"ren" banhalI torde vara holländska Lel ystad 
från 1988. 

Men liksom förr handlar det inte bara om 
komfort utan även om symbolik. Banhallen förblir 
ett magnifikt sätt att göra järnvägen, den 



kollektiva trafiken, synlig i stadsbilden. Också 
det kan behövas i konkurrensen. 

Kopian är tyvärr något otydlig 
men visar väl både asymmetrin 
och det enkla hyggnadssättet 
på ånspårvägens 
banhal/ i Degeberga. De angivna 
måtten är ifot och tum, 
men det är enligt Yngve 
Holmgren en smula osäkert 
vilket tummått -norskt eller 
svenskt -som Jonas Wessel 
har använt. Ritningen finns 
på Kristianstads Järnvägsmuseum. 

Degeberga 

"Vid inspektionen anmärktes att godsmagasinet 
vid Degeberga användes som banhall för persontrafik, 
hvilket förhållande lätt kunde medföra 
olyckshändelse, hvarföre ock inspektionsförrättaren 
gjorde järnvägens styre Ise 
uppmärksam på gällande reglementes föreskrifter 
i detta afseende." 

Man kan undra a) varför Väg-och vattens 

inspektör slog larm först 1887, efter sex års drift, 

b) om han inte kände till Rowansystemet. 

William Robert Rowan, engelsk-dansk ingenjör, 
hade visserligen förebilder till de olika elementen 
i sitt ångspårvägssystem men det 
kostnadsbesparande totalkonceptet var hans eget. 
Kombinationer och samutnyttjande var en röd 
tråd däri. Det gällde personalen där samma mannar 
användes omväxlande för ban-och trafiktjänst. 
Det gällde själva ångspårvagnarna som 
innehöll drivenhet, resandeavdelningar för två 
klasser samt reservplatser på taket, postkupe och 
resgodsutrymme. Det gällde alltså även stationsbyggnaderna 
som omslöt ett flertal olika verksamheter. 

Att banhallen även hade funktion av vagnhall 
var som vi sett inget nytt, men här var integrationen 
långt driven. Ritningarna till Gärdsbanans 
stationshus har dansk påskrift, noterar Yngve 
Holmgren, men är inte alls likaGribskovsbanens. 
Ytterligare några skånska ångspårvägar enligt 
Rowansystemet byggdes, och både Höör-Hörby 
och Börringe-Anderslöv hade ångvagns/lok



tallet hopbyggt med stationshuset, men banhall 
för resande fanns bara i Degeberga på Gärdsbanan. 

. -~~~ _-_:-...,:___ ---., --·-.... .. ~. -.. 
1898, i och med bildandet av Östra Skånes 
järnvägar, försvann det mesta av ångspårvägsdragen. 
Och i februari 1900 brann banhallen 
i Degeberga ner till grunden. Det finns inget känt 
foto av den, bara en valhänt teckning från långt 
håll. Dock är ritningarna bevarade och med utgångspunkt 
från dem har Yngve Holmgren byggt 
en fin modell som finns på Kristianstads museum. 

Ritningen visar en trälada med två spår, cirka 
28 meter lång och knappt 12 meter bred. Taknocken 
låg mitt över centrumlinjen mellan de 
båda spåren och uppbars av en rad pelare -men 
något förskjutna åt sidan. Den bredare, västra 
avdelningen var ångvagnsstall medan den smalare, 
östra var kombineratångvagnsstall och banhall. 
Det vill säga, den var smalare på spårnivån. 
Däröver ökades dess bredd med en plattform om 
föga mer än två meters bredd. Det låter smalt och 
som en rimlig anledning till inspektörens underkännande, 
men något rekord i smalhet var detta 
inte bland den tidens svenska inom-eller utomhus 
järnvägsplattformar, och med tanke på ortens 
storlek kan trängseln sällan ha varit särskilt 
stor. Plattfonnen i Degeberga låg för övrigt bara 
två decimeter över rälsöverkanten. 

Ångvagnarna kunde bara köras från maskinboggisidan. 
En ankommande vagn fick därför 
alltid lov att först vända på det triangelspår som 
hörde till Rowansystemet för att sedan backa in 
i banhallen. Om det nu var en banhall. Det ansåg 
som sagt inte myndigheten, och en plattform 
uppfördes utomhus. 

En port öppen, en stängd på Storliens banha/1 som förbinder station, dass och hotell. Foto Sl'Jvm. 

Storlien 

"Med den af herr Majoren framkastade, något 
rigtiga ideen i hvissa fall, att göra banhall till 
hufvudsak och det öfriga till bisak, har jag uppgjort 
ett litet projet till stationshus vid Falköping.. 
. " Ja, det står egentligen Falkenberg 
men det måste vara en ren felskrivning. 

Så fortsätter det brev från Edelsvärd till Beijer 
som citerades isamband med Lund. Hans förs lag 
till banhall vid Falköping är inte lika uppmärksammat 
som hans heller aldrig utförda förslag till 



idealstad på samma ställe, och jag har inte kunnat 
finna någon ritning. På utkastet till idealstad 
skymtardock bakom stationsbyggnaden en större 
banhall, som tycks sträcka sej över alla spåren 
och som på baksidan har tre utbyggnader. 

Det närmaste Edelsvärd kom att förverk liga 
sina och Beijers ideer från 1857 var banhallen i 
Storlien. Det var en 90 meter lång och 15 meter 
bred byggnad med just tre "utväxter" i form av 
stationshus, toalett och hotell. Alla hade ingång 
från banhallens breda plattform som alltså blev 
en sammanbindningsbana, för att använda en 
järnvägsmetaforsom blivittransfonnerad igamla 
riksdagshuset. Ingången var dock inte direkt utan 
genom lägre förbindelsebyggnader vilket gjorde 
att det bildades två mindre ljusgårdar mellan 
banhall och stationshus. Skälet var enligt Edetsvärd 
att snö som gled ner från taken skulle ha 
någonstans att ta vägen. Banhallens tak saknade 
ljusinsläpp men fönstren satt i gengäld tätt i båda 
långväggarna, och det fanns fönster även igavel-
överstyckena. Den bestod egentligen av två delar: 
den egentliga hallen med de båda spåren och 
den anslutande plattfonnsdelen med lägre takvinkel. 

Hotellet med dess restaurang var emellertid 
inte ursprunglig utan tillkom genom ett riksdagsbeslut 
1887. Det fick faktiskt sin huvudentre 
genom banhallens plattform. Exteriört var det 
anpassat till stationshuset. Alla byggnader var 
förstås i trä och banhallen liksom det övriga var 
klädd med liggande brädpanel. Komplexet i 
Storlien med banhallens centrala roll var unikt i 
landet. 

Ett annat speciellt drag i Storlien var att gavlarnas 
portar kunde stängas till med portar. Arrangemanget 
var emellertid inte så enastående 
som Marta Järnfeldt-Carlsson i sin avhandling 
vi Il ha det ti Il, eftersom sådana portar fanns även 
i Riksgränsen och faktiskt i Degeberga. Också 
det var naturligtvis betingat av det hårda fjällklimatet. 
På grund av det senare inbyggdes även 
stationens vändskiva. 

Också Storlien var ju gränsstation. JärnfeldtCarlsson 
konstaterar att stationshuset inte hade 
samma utsmyckning med riksvapen och annat 
som gränsstationen Charlottenberg fått ett tiotal 
år tidigare, men gränsfunktionen med vändande 
tåg eller i alla fall längre uppehåll för de genomgående 
var ytter! igare ett skäl för att bygga en 
banhall. 



SeA-f1on 8-.B. 

Malmö C 1912 sedan 1•agnhallen (till höger) delvis hade integrerats med banhallen. Märk de omvända 
proportionerna mot Stockholm C. Det stora uret uppfattades som så märkvärdigt att det fick komma 

med på ritningen. Ur Malmö Centralstation, 1933. 

Malmö II 

"Banhallens sotsvärtade stålvälfning tycktes honom 
så doft högtidlig i kväll, luften så laddad af 
dynamisk spänning, att glaset däruppe borde 
kunna springa sönder." I novellen "I väntan" från 
1912 står Anders Österlings huvudperson och 
väntar på Stockholmståget och ett komplicerat 
möte med sin älskade, som så många män och 
kvinnor har stått i så många noveller och romaner. 
Och så kommer äntligen det förlösande 
tåget. "Som i en dröm såg han det stora snälltågslokomotivet 
glida in, ett vidunder afrykande och 
snörflande järn ... åter en sekund, och tåget stod 
stilla. Det sänkte sig en spöklik stillhet över 
banhallen." Effekten stegras naturligtvis av att 
lok (littera B?) och tåg har glidit in i ett rum. 

Ettmagnifiktrumom 124x33x 18m,denenda 
av Edelsvärds banhallar som något påminde om 
de utländska hallar som han hade sett på sin ungdoms 
studieresa, påpekar Gunilla Linde. 

SJ-stationen i Malmö hade som sagt blivit för 
liten. I banhallens förlängning uppfördes en huvudbyggnad 
på tvären varvid vi fick en regelrätt 
säck-eller terminusstation, den andra i Sverige 
efter lilla Falun I. Dess tak var ännu högre än 
banhallen men över de äldre sidobyggnaderna i 
söder tornade halltaket upp sej. Inuti fanns fyra 
spår, en bred och en mycket bred mellanplattfon11, 
en bred och en smal sidoplattform. Storslaget var 
också uret på den inre banhallsgaveln med sin 
nästan fyra meters diameter. 

För en hall med sådan spännvidd förslog inte 
Polonceaus trätakstolar. Malmö Il hade 
fackverksbågar i järn, till Edelsvärds fulla 
belåtenhet tillverkade av Motala verkstad som 
alltså inte bara levererade ånglok och broar till de 
svenskajärnvägarna. Järnbågarna gick ända ner 
till gofvet, ett system som lär ha introducerats på 
St Pancras omkring tjugo år tidigare. Men 
utvändigt var inte detta synligt. Långsidornas 
nedre delar kläddes med tegelmurar som mittför 
järnbågarna artikulerades med strävpelare falska, 
ty bågarna vilade direkt på betonggrund. 
Till terminusprincipen hörde att de längsgående 
plattformarna förenades av en bred, tvärställd 
stamplattform, som dock inte låg i själ va 



banhallen. Denna slutade nämligen på ordentligt 
avstånd från det nya stationshuset med en glasad 
gavel. 

Alla spåren låg alltså vid plattform i den nya 
banhallen som därmed inte hade sidofunktion av 
vagnhall. En kortare, tvåspårig sådan uppfördes 
i stället utmed den norra väggen. Därmed hade 
man delvis löst det svåra problemet med hur man 
utvidgar en banhall. Vid en senare förstoring av 
stationen anlades perrong i vagnhallen, väggen 
mellan de båda hallarna bröts upp och banhallen 
hade blivit större, om än mindre enhetlig. 

Ändå räckte banhallen inte ti 11 för all persontrafik. 
Privatbanorna Malmö-Torne! iIla och 
Malmö-Genarp hänvisades till en särskild, icke 
överbyggd lokalstation vid banhallens nordöstra 
hörn. 

Malmö F sedan det andrafä,jeläget tillkommit. Foto Svlvm. 

Malmö F 

Bakom tillkomsten av färjelinjen KöpenhamnMalmö 
1895 låg ett starkt lokalt engagemang. 
Färjeplaner som berörde Malmötrakten hade diskuterats 
sedan 1870-talet, och saken upplevdes 
som än mer angelägen sedan tågfärjan börjat 
segla mellan Helsingborg och Helsingör -rivaliteten 
mellan de västskånska hamnstäderna var 
stark. Så fastän även SJ var angeläget om den nya 
förbindelsen, om ett "offentligt alternativ" till 
den privata linjen i norra Öresund, var det naturligt 
att Malmö stad åtog sej att bekosta både 
hamnläggningen och "expeditionshuset" med 
tillhörande banhall. Järnvägsstyrelsen skulle 
godkänna ritningarna men de togs fram av staden. 
Vem arkitekten var vet vi ännu inte, däremot att 
byggmästaren hette O.A. Skytte. Byggnaderna 
uppfördes på fjorton veckor men så var de också 
av trä. Liksom i Helsingborg gavs färjestationen 
en "provisorisk" utformning eftersom man räknade 
med en stark framtida expansion. 

Att en "täckt hall" skulle uppföras fastslogs 
från början i det avtal som i maj 1894 tecknades 
mellan Malmö stad, SJ och de danska stats banorna. 
(På den danska sidan stod DSB för hela 
anläggningskostnaden. Därfanns ingen banhall.) 

Banhallen vid Malmö F var säregen på flera 
sätt. Färjestationen var inte i första hand en plats 
där passagerare steg av eller på tåget. Antingen 
gick de resande på färjan direkt eller så anlände 
de med fjärrtåg från Stockholm och andra avlägsna 



orter. Byggnaden kallas som nämnts "expeditionshus" 
och inte station -flertalet ordinarie 
stationsfunktionerfullgjordesju på Malmö C. 
Men i väntan på att de från Danmark ankommande 
vagnarna skulle lämna färjan stod utresevagnarna 
uppställda på ett stickspår vid expeditionshusets 
perrong för tullvisitation och andra 
formaliteter. 

För detta räckte det alltså med ettenda spår. Det 
si utade ursprung) igen vid perrongens bortre ände, 
trots att "stationen" låg vid sidan och inte utgjorde 
något hinder, men gjordes genomgående 
något år efter sekelskiftet då även några 
uppställningsspår tillkom utanför hallen. Spåret 
och den tämligen breda plattformen täcktes av 
bågformigt skyddstak av korrugerad plåt, uppburet 
av ett trettital träpelare på vardera sidan. Taket 
hade en total area av 720 kvadratmeter och kostade 
drygt 6 000 kr. Perrongen gick på 3 000 
medan själva expeditionshuset kostade 20 000 
kr. Det var alltså en viss merkostnad för staden att 
färjestationen skulle ha en representativ banhall 
-ty som sådan beskrivs anläggningen av samtida 
skribenter. Hallen låg asymmetriskt i förhållande 
till huvudbyggnaden vilket är ovanligt. De klassiska 
"stadsportstourellerna" saknades inte på 
denna port mot havet. 

Provisorier blir inte sällan gamla. Träbyggnaden 
ersattes först i början av 1950-talet med ett 
stenhus. Troligen var det då som banhallen försvann. 

Trelleborgs nedre med sin banhal/ några år efter invigningen. Den är bevarad men hela förgrunden 
utgörs numera av spårterräng. Foto SvJvm. 

Trelleborgs nedre 

När Lund-Trelleborgs järnväg byggdes 1875 
hade man inte råd med något riktigt stationshus i 
den södra ändpunkten. Men när bolaget i slutet av 
1890-talet fått ordning på finanserna blev resultatet 
desto storslagnare för en 43 kilometer lång 
lokalbana: en "arkitektonisk brakfest, som saknar 
motstycke i svensk stationsarkitektur. Fasaden 
är utförd i rött tegel med vita putspartier, 
stilen är nygotisk efter nordtyska förebilder", 
skriver Mats Linde (Järnvägsstationer i Skåne, 
1975). Trelleborg fick också den sista banhall 
som har uppförts av en svensk privatbana hittills, 
framtiden är lång. 

Ett motiv var nog jämförelsen/konkurrensen 
med de andra skånska städerna. Malmö, Kristianstad, 
Landskrona, Helsingborg och Ystad hade 



fortfarande sina banhallar i behåll. Men viktigast 
för både stationshuset och själva banhallen var 
förvisso den förestående kontinenttrafiken och 
Trelleborgs nya funktion som Sveriges port mot 
söder. "Tankarna var förmodligen, att de slottsvana 
gästerna från kontinenten skulle få ett 
ståndsmässigt första intryck av Sverige. Stationen 
vänder sig också mot hamnen, och inte mot 
staden som brukligt är", fortsätter Linde. 

En tidigare skånsk stad, station och banhall 
med liknande ambitioner var som vi sett Ystad, 
en dröm som snabbt försvann. I Trelleborg gick 
det inte lika illa för staden men väl för stationen 
och järnvägsbolaget. LTJ hade vunnit dragkampen 
om kontinenttrafiken mot Malmö-Trelleborgs 
järnväg, men när Malmö stad med statlig 
uppbackning byggde en rakare och bättre bana 
var slagetförlorat. Kontinenttrafiken via Svedala 
pågick bara två år efter sin start den 1 maj 1897. 

Det nya stationshuset med banhal len stod på 
grund av försenade materialleveranser färdigt 
först den 22 december samma år. Även MalmöKontinentens 
järnväg utnyttjade den till en början, 
men sedan den förstatligats och tågfärjetrafiken 
till Sassnitz hade inletts 1909 byggdes en 
särskild färjestation. De tåg som utgick från 
banhallen kom i fortsättningen inte längre än till 
Landskrona, Rydsgård och Malmö. De senare 
fick för övrigt backa in, liksom på flera andra 
håll. 

Till det yttre var banhallen i samma stil som 
stationshuset, med samma tegel och vita putspartier. 
Inuti utmärktes den av de flacka bågar av 
järnfackverk som bar upp taket och av det stora 
uret-om än inte lika stort som i Malmö-på den 
inre hallgaveln. Bågarna landade på sidomurarna 
och gick alltså inte ner till golvet som i Malmö Il. 

I samband med att Kontinentbanans infart till 
Trelleborg lades om 1970 slutade tågen gå in i 
banhallen. Men rälsen ligger kvar. På den står lok 
och vagnar ur Trelleborgs museums samlingar, 
och efter en period av förfall har banhallen nyss 
genomgått en allmän uppsnyggning. 

En tidig hildji·ån Riksgränsens hanha!I. Notera de uppslagna portarna. Foto Svlvm. 

Riksgränsen 

"De gemena bespisades i banhallen under flaggor 
och grönt, och där åts och dracks och talades 
och hurrades, och mitt uppe i alltsammans brusade 
ett stort malmlokomotiv förbi genom hallen 



och knep sig ett väldigt hurra, som lokomotivföraren 
tog emot med ett brett grin, där han 
hängde ut över hytten." 

Det är dags för invigning av Riksgränsbanan 
och följaktligen nära slutet av romanen Männen , 
som gjorde det i Ernst Didrings trilogi "Malm", 
efter hårdajärnvägsbyggarår. Det finns utrymme 
att festa på. Banhallen är 84 m lång, med två spår, 
en mycket bred huvudplattform och en tämligen 
bred mellanplattform. Den höga takvinkeln ger 
ordentlig höjd, liksom i Storlien relativt högre än 
i den första generationen av SJ-hallar. Ett praktiskt 
skäl måste ha varit att snön lättare skulle 
glida av, men takresningen stämmer också bra 
med den nationalromantiska byggnadsstilen. 

Resandemängden kan inte ha varit något huvudskäl 
till att Riksgränsens station försågs med 
banhall. Ett tämligen stort samhälle växte visserligen 
upp men det befolkades huvudsakligen av 
järnvägens egen tjänstepersonal. Det satsades 
även tidigt på turism; Riksgränsen hade hotell 
med restaurang och stationen innehöll både 
tredjeklass-och övreklassväntsalar av ansenliga 
mått. Gränsfunktionen -Riksgränsen var 
gemensam gränsstation för Norge och Sverige föreskrev 
också vissa dimensioner. Men bakom 
banhallen, den enda på Malmbanan, låg nog i 
första hand det bistra klimatet. Den närmaste 
parallellen vad gäller både gränsfunktion och 
klimatexponering är naturligtvis Storlien. 

Klimatet gjorde också att Riksgränsens banhall 
i likhet med Storliens försågs med portar, som det 
måste ha varit arbetsamt att få upp när stormen 
låg på, och det gjorde den ofta. Det stora, angränsande 
rundstal let för ånglok hade överbyggd 
vändskiva och på linjen fanns successivt utbyggda 
snögallerier-i början av 1900-talet hade 
det byggts 6,7 km sådana på statsbanorna i Norrland. 

Taket av korrugerad plåt saknade fönster. Ljus 
fick hallen genom ett stort antal fönster i 
långväggarna, och i gavlarna hade både portar 
och överstycken glas. Väggar och plattformar 
var av trä, taket var klätt med papp och stommen 
utgjordes av järnfackverk med valsade profiler, 
I iksom i Malmö Il, fast här var de raka, inte böjda. 

Det senare torde ha gjort hallen relativt lätt att 
montera -och flytta. Efter elektrifieringens fullbordan 
på Malmbanan 1923 behövdes inte längre 
den stora maskinstationen. Med den försvann det 
mesta av invånarna, och gränsen mellan de norska 
och svenska järnvägsförvaltningarna flyttades 



till Yassijaure. Stationshuset revs och ersattes 
med ett betydligt mindre. Banhallen köptes av 
LKAB och flyttades till Narviksom vagnverkstad. 
Riksgränsen var en i den långa raden av kortlivade 
svenska banhallar. 

Sveriges enda elektr(fierade hanhafl. Men på spår 8 står, halvt utanför hallen, den dieseldrivna Y2 
J360 Brunnskällan, en "Kustpil" på väg mot Karlskrona. Spirorna som skymtar över taket tillhör 
huvudpostkontoret. Foto i december 1993 Anders Lundquist. 

Malmö III 

Stockholm C 1871 och Falun II 1875 kan sägas 
avsluta den egentliga banhallsbyggnadsepoken. 
Bakom tillkomsten av Storlien, Degeberga, Trelleborg 
och Riksgränsen fanns det som vi har sett 
speciella skäl. Men varför uppfördes då en banhall 
i Malmö så sent som 1924? Därför att kommunen 
och Malmöborna ville ha det så. Där hade 
ju funnits banhall i omkring 75 år. SJ föreslog 
övergång till plattformar med "paraplytak" liksom 
i Stockholm och Göteborg, men kommunen 
kunde hänvisa till ett gammalt avtal som klart 
talade om just banhall. Med sina fyra byggda 
banhallar innehar Malmö ett klart svenskt rekord, 
liksom Skåne med tolv banhallar av totalt 
tretti är svenskt rekordlandskap. 

På bredden slog den nya banhallen likaså alla 
svenska rekord med sina åtta spår. Alla låg de vid 
breda personplattformar, och dessutom fanns det 
tre bagage-och serviceplattformar. Däremot var 
höjden och därmed totalintrycket från sidan inte 
lika imponerande som på Edelsvärds hall från 
1890 eftersom den var uppdelad i fyra, lika stora 
skepp med två spår i varje. Från bangårdssidan 
sett finns det likheter med Köpenhamns nuvarande 
Hovedbanegård från 191 I. 

Den äldre hallens bågar ijärnfackverk avlöstes 
nu av mindre underhållskrävande välvda balkar 
enligt Hetzersystemet, en konstruktion som föregick 
de Törebodabågar i limträ som sedan har 
kommit att bära upp många svenska perrongtak. 
Hetzerbågarsom vilade påbetongpelare bar också 
upp taket över den tvärställda stamplattformen. 

Liksom sin föregångare sträckte sej banhallen 
på Malmö III inte ända fram till stationshusets 
vägg, nej inte ens till stamplattformen, utan förbindelsen 
dit skedde genom övertäckta gångar. 
Skälet var ibådafallen förutom dagsljusinsläppet 
att ankommande tåg lok skulle kunna ståoch ryka 
ute i det fria. Snart nog framstod det senare som 
en överdriven omsorg, ty 1933 elektrifierades de 
tre SJ-linjer som löpte samman i Malmö. Malmö 



III är därmed den enda svenska banhallen som 
har fått kontaktledningar över spåren. Isolatorerna 
kunde delvis hängas upp i takkonstruktionens 
dragstag. 

Malmö är den stad som varit sin banhall trogen 
och sökt anpassa den till nya förutsättningar: 
förlängning 1872, ny hall 1890, breddning in i 
vagnhallen, ännu en nybyggnad 1924. Malmö 
III, denna den största och nyaste av svenska 
banhal !ar, är också den enda som har överlevt i 
sin ursprungliga funktion. Inga planerfinns på att 
riva den. Däremot kan det vid en fast Öresundsförbindelse 
bli aktuellt att komplettera den med 
en underjordsstation. I så fall torde flera av dagens 
perrongspår bli överflödiga. 
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Ado(fEdelsvärds utkast till station i Falköping-Ranten. Banhallen är det dominerande elementet och 
det Öl'riga närmast ett påhäng. Märk spåranordningens likhet med Göteborgs äldsta utformning. 
A1fotografering i Malmö SJ-arkiv Anders Lundquist. 

PS: "Falköping" 

Vi har ovan åberopat Adolf Edelsvärds brev till 
Carl Beijer från oktober 1857 om "att göra banhal 
I till hufvudsak och det öfriga till bisak", med 
konkret tillämpning i Falköping. Han skriver 
också att han bifogar en ritning till detta projekt. 
Brevet finns i SJ centralarkiv i Stockholm men 
ritningen saknas där. 

Men nu har den återfunnits! Det gjordes helt 
nyligen, sedan artikeln i princip hade avslutats, 
av Anders Lundquist vid ett besök som han och 
jag gjorde i annat ärende på SJ-arkivet i Malmö. 

Byggnaden beskrivs bäst som en basilika. I 
"huvudsaken", mittskeppet, finns plattform och 
tre spår, liksom i Göteborg förenade med ett 
tvärspår för vagnflyttning. Tvärspåret sträcker 
sig genom en väggöppning in i det ena sidoskeppet 
som är en vagnhall. Det andra sidoskeppet 
rymmer i princip det "övriga", "bisaken", det vill 
säga alla de normala stationshusfunktionerna. 
De små tornspirorna påminner om stationen i 
Göteborg men gaveln har totalt sett ett klart 
annorlunda utseende. Edelsvärd framhåller i sin 
beskrivning att de sex rum i "stationshusets" 
andra våning som vetter mot banhallen, och 
därmed är mörkare, kan användas som sovrum 



och rum för tjänstefolk. Kanske menar han också 
överliggning för tågpersonal. 

Det stationshus som verkligen byggdes i Falköping-
Ranten har Lennart Ameen betecknat 
som Edelsvärds fulaste. Rimligen var denne besviken 
över att hans idealstadsprojekt aldrig förverkligades, 
och banhallsprojektet föll säkerligen 
med det förra. 

Erik Sundström 

Lok i vinjett 

När man gör enklare trycksaker, som blanketter, 
fraktsedlar, annonser och småskrifter, vill man 
ofta fånga läsarens blick med någon liten bild 
som inte behöver illustrera innehållet, utan bara 
skapa en snabb association. För detta använde de 
gamla accidenstryckerierna småklicheer, som 
kallades vinjetter och köptes ur de stora grafiska 
företagens kataloger. Där fanns blommor, fåglar, 
tårtor, skepp, lejon och lokomotiv. Ordet vinjett 
kommer från franska och betyder Ii ten vinranka. 

För mer anspråksfulla trycksaker som aktiebrev 
och brevpapper lät man ofta ti 11 verka egna 
större klicheer efter ritade original, men vinjetterna 
var inte sällan tillverkade efter någon gammal 
bok eller någon litografi, och de spreds över 
hela Europa utan större tanke på var förebilden 
hörde hemma. Ibland kunde de användas i mer än 
hundra år, somt.ex. vinjetten på Järnvägsmusei 
Vänners medlemskort. 

För den som bara har sett stora moderna lok kan 
vinjetterna ibland verka ritade efter någon gammal 
leksak, men de hade faktiskt verkliga lok 
som förebild, och det kan vara intressant att spåra 
vilka de var. Man kunde köpa hela tåg som en rad 
av vinjetter med loket, tendern och vagnarna var 
för sig och i tryckplåten pussla ihop just det tåg 
man ville ha. Dessutom kunde man köpa högeroch 
vänstervända lok. 

När Baldwins första lok Ironsides skulle visas 
för publiken den 26 november 1832 hade man 
ännu inga lokvinjetter, utan satte i stället två 
vinjetter med hästdragna diligenser över annonsen. 

En av de äldsta kända lokvinjetterna kan dateras 
till 1839, då järnvägen DUsseldorf-Elberfeld 
öppnades i juni. Loket som då avbildas är ett 
tvåaxligt Stephensonlok, möjligen Samson som 
1832 levererades till Chemin de Fer de Loire i 



Frankrike. 

Ett treaxligt lok förekom samma år då en bibana 
till London-Birmingham öppnades till 
Aylesbury och matkupongerna för de inbjudna 
gästerna hade en vinjett med lok, tender, öppen 
tredjeklassvagn och sluten förstaklassvagn, alla 
på varsin kliche. Alla hade som förlaga en färglitografi 
med tåg från banan, såld i flera upplagor 
på olika språk, och loket var troligen byggt av 
George Stephenson 1834. Bilden är inte så detaljerad, 
men man kan känna igen det som kallades 
Patentee-typen, alltså treaxlig med raka utvändiga 
ramar av trä med lagergafflar och sista axeln 
bakom eldstaden för att ge lång hjulbas och lugn 
gång jämfört med tidigare tvåaxliga lok. Det 
patent som namnet syftar på innebar att mittaxelns 
hjul var flänslösa så att man trots lång 
hjulbas kunde gå i kurvor. 

Hästdragna diligenserfick göra rek/amför Baldwin/oket Ironsides 1832, men när banan Dusseldo1fElhe1feld 
öppnades 1839 hade det hunnit komma lokklicheer. 

Vinjetter m • lok och 1•agn 
Ruhlmanns bok ... 

Även i USA användes vinjetter med tåg, t.ex. 
på tidtabellen från New York & Erie 1844, med 
lok, tender och personvagn på separata små klicheer, 
där loket är något av Baldwins tio första, 
byggt 1834-35, med träramsboggi. 

Den troligen äldsta lokvinjetten i Sverige fanns 
på omslaget till boken "Om jernvägar" av G. 
Swederus, tryckt 1848 hos W.F. Dalman. Förlagan 
kan spåras och var plansch 305 i boken 
,;Eisenbahnwesen" av M. RUhlmann, tryckt 1842 
i Prag, men bilden har spegelvänts och kompletterats 
med en bit av personvagnen på plansch 

3 10. Även detta lok levererades av Stephenson 
på 1830-talet till London-Birmingham med 
axelanordning I A 1-2, och att det var en Patenteemaskin 
syns tydligt. 

Ett snar! ikt lok, men med förhöjd eldstad, större 
ångdom och kortare skorsten finns på Nils Ericsons 
"Betänkande rörande Statens Jernvägsbyggnader", 
tryckt hos Hörbergska tryckeriet i 
Stockholm 1857, och på "PM för dem som medfölja 
invigningståget på Westra Stambanan", 
tryckt 1862 hos Joh. Beckman. Loket är i detta 
fall också från Stephenson och levererat ti 11 Berlin-
Potsdam 1838, men tecknaren missade de 
flänslösa hjulen. 



Vinjett.fi·ån Nils Ericsons utredning. 

... är tydliga förebilder till 
den första tåg,,injetten i en 
s11ensk trycksak, äFen om den 
senare är spegelFänd. 

Ett liknande lok på en gammal fraktsedel kan 

tolkas som en Patentee där tecknaren försökt 

modernisera el lerförsvenska loket med gardjärn, 

hytt och ångdom mitt på pannan, men behållit 

träklädseln utom under ångdomen. 

En annan vanlig typ av lokvinjett visar ett lok 
med axelanordning I A 1-2 och grova krökta utvändiga 
ramar, som ingick i en serie vinjetter 
tillsammans med ett urval av personvagnar, resgodsfinkor 
och godsvagnar, och även den hade 
som förlaga de stora färglitografier av tåg som 
såldes på 1840-talet. Den förekommer på aktiebrev 
från Nora-Ervalla från 1855 och dyker 
sedan upp 1956 då Nora tryckeri gjorde tidtabellen 
för jubileumståget. Ett annat utförande med 
mindre rök och mer detaljer på vagnarna kan 
identifieras som Liverpool-Manchesteroch finns 
på SJ tillkännagivandeomöppnandetav MalmöLund 
1856, I iksom på Gefle-Dala första tidtabelI 
1859, med varierande vagnar i tåget. Samma lok 
men med en dom på eldstaden finns på aktiebrev 
och tidtabell från Christianstad-Hessleholm 
1864-65. Loktypen var en vidareutveckling av 
Patentee-typen där den krökta och plåtbeslagna 
ramen gjorde att man slapp de ömtåliga lagergafflarna 
som haft en tendens att lossna. Typen 
kallades Sharp-lok och byggdes av Sharp Roberts 
& Co för många banor åren närmast efter 1838. 

Nedan ett lok a,· Cc-typ_ji-ån en.fi·aktsedel. Fler 
1·i1~jetter.fin11s på andra ställen i årsboken. 

En märklig mesallians finns på tillkännagivandet 
om öppnandet av Söderhamn-Bollnäs 
Kommunikationsled 1863, där man kombinerat 
två vagnar ur satsen från Liverpool-Manchester 
med ett fyrkopplat lok axelanordning BI utan 
tender och i annan skala så att bufferthöjden inte 
passar. Loket är påfallande likt SJ byggnadslok 
Ajax och Titan, eller möjligen GDJ byggnadslok 
Norden! 

På en vinjett med ett lok typ IB-2 med utvändiga 



cylindrar och påfallande stor ångdom kan 
man utläsa nr 63 Leib:ica, vilket gör att loket kan 
identifieras som norditalienskt, bygg tomkring 
1872. 

Det omisskännligt tyska lok som finns på 
Järnvägsmusei Vänners medlemskort var ett persontågslok 
som 1872 levererades till Hannoversche 
Staatsbahn och även finns spegelvänt på 
fraktsedlar. En annan tysk typ från 1870-talet har 
i vinjetten ett stort ljust textfält på hytten, vilket 
tyder på att förlagan var specialmålad för någon 
utställning eller kanske var verkstadens tusende 
lok. De stora hjulen visar att det var ett snäll tågslok, 
möjligen en tidig version av preussiska SI. 

En annan fraktsedel visar ett lok med typisk 
svensk gnistsläckare och ångdom, men om man 

Det norditalienska loket Leibzica. 

Järnvägsmusei Vänner har som vinjett ett lokji-ån Hannoversche Staatshahn. Fanns även omvänt. 

studerar detaljerna ser man att det är ändrat från 
föregående typ, och alltså kan sägas representera 
SJ litt Ca, som ju efter kort tid försvenskades på 
detta sätt. 

En mycket tydlig vinjett från en fraktsedel 
visar preussiska litt P2 från 1877 med bra detaljrikedom 
rörande säkerhetsventiler, belysningetc. 

De tryckta sigillen på Nora-Karlskoga järnvägs 
aktier från 1874 visar ettlok typ 1B med 
invändiga cylindrar, som kan ha haft KöpingHults 
lok, t.ex. nr 6 Va /skog, som förebild. 

På 1890-talet dyker det upp några mycket realistiska 
vinjetter som föreställer SJ snälltågslok 
litt Cc från olika vinklar, och att man fortfarande 
erbjöd höger-och vänstervända bilder visas av 
att loket har omkastningsstången synlig, fastän 
den bara fanns på lokets högra sida. 

Vinjetter med Sharp-lokfrån SJ respektive GDJ. 

Som slutvinjett kan man nämna att Sandvikens 
Jernverk från 1933 har ett inregistrerat varumärke 
med ett stort ånglok av amerikansk typ 
med två personvagnar. Handsågarmed lokmärket 
inetsat på bladet var särskilt populära i Indien. 

5 ..,-• ..;o, Q..,.1,,~ SANOVIK Swe..r;ah s••.-j 
.,._..._ .. ••1.oa..· 



Lars Olov Karlsson 

Illinois Railway Museum 

I USA finns inget nationellt järnvägsmuseum. 
Man har ju inget nationellt järnvägsbolag som 
skulle ta ansvaret som SJ hos oss. Istället finns en 
rad regionala museer, exempelvis i Baltimore 
(Baltimore & Ohio RR Museum), Strasburg 
(Pennsylvania Stare Railroad Museum) och 
Sacramento (CaliforniaState Railway Museum), 
som är mer konventionella museer. Därutöver 
finns en rad lokala museer som drivs av föreningar 
och frivilliga i olika former. Ett av de 
största museerna av detta slag är Illinois Railway 
Museum i den lilla orten Union, nio svenska mil 
nordväst om Chicago. 

Detta museum drivs av en förening, och enbart 
ett fåtal anställda står för öppethållningen. Frivilliga 
medlemmar står för allt underhållsarbete och 
körning av museifordon. Museet har en lång 
historia. Det började med att några entusiaster 
1941 ville spara en motorvagn från Indiana Railroad 
som just då lades ned. Pengar till att köpa 
vagnen, och förvara den, lyckades man dock inte 
få fram, men istället kunde man övertyga en 
annan liten elektrisk lokallinje att köpa vagnen. 
På det viset blev den bevarad. Den användes ända 
till 1953 då denna linje i sin tur lades ned. Men då 
hade entusiasterna fått det bättre ställt, och de 
kunde köpa in vagnen och transportera den till 
Chicago. 

Här bildades en förening, som med tiden kom 
att köpa in allt fler spårvagnar och motorvagnar 

Ett av de 23 ångloken är detta kraftiga växellok nummer 8380 från Grand Trunk Western. Det är byggt 
av Baldwin 1929 och ännu inte upprustat. Samtliga fotonfö,jattaren. 

En av flera klassiska GMdieslar 
i samlingarna ärdenna 
FP7A ji-ån Milwaukeebanan. 
Den är byggd 1952. 

Detta elektriska lok användes 
som l'äxellok av Commonwealth 
Edison och är byggt av 
ALCO!GE 1911. 

lnterurbanmotorvagnen 415 
från 11/inois Terminal var i 
trafik på såväl spårvägs-som 
järnvägssträckan i Un ion i 
september 1992. Båda linjerna 
är elektrifierade med 600 



volt likström. Den grön-vita 
mgnen är byggd 1924. 

Ett oidentifierat renoveringsobjekt på museiområdet, troligen en Forney 82-maskin, möjligen 
smalspårig. Den täta vegetationen gjorde all vidare e.fte,forskning omöjlig. 

från elektriska banor. Till slut insåg man att man 
behövde ett eget museum, och en museilinje, for 
att kunna visa alla sina fordon på ett tillfredsställande 
sätt. I Union hittade man ett lämpligt område 
och en del av en nedlagd elektrisk bana som 
man skulle kunna köpa och använda till museum 
och museilinje. 

1964 flyttades samlingen, som nu omfattade42 
vagnar, till Union, och vid samma tid beslutade 
man sig for att museet också skulle befatta sig 
med "riktiga" järnvägar, dvs ånglok, diesellok 
osv. Sakta kom verksamheten igång och l967 
kunde det första ångtåget köras på den egna 
banan. Från året därpå kunde spårvagn eller tåg 
dagI igen köras for besökarna. 

Sedan dess ha utvecklingen fortsatt. På det 
stora museiområdet finns sex enkla men rymliga 
stora hallar med åtskilliga tusen meter spår under 
tak. Ändå finns det många renoveringsobjekt 
stående ute. En stationsbyggnad flyttades till 
området och verkstadsutrymmen byggdes for 
såväl spårvagnar som järnvägsfordon. 

För den järnvägsintresserade finns det massor 
att se. Detfinns en samling lokaltrafikfordon från 
Chicago, 17 spårvagnar varav den äldsta är en 
hästspårvagn från 1859, 17 lokalbanetåg från 
Chicagos berömda "Elevated" och sex trådbussar. 
Från Milwaukees spårvägar finns 19 vagnar från 
stads-och förortslinjer. Järnvägen Chicago & 
North W_estern finns representerad med 19 fordon, 
bland dem det första GP7-diesel loket och en 
RDC-motorvagn. Burlingtonbanan representeras 
av 17 fordon, bland dem ett helt strömlinjetåg 
med diesellok typ E5a från 1940-talet. Och så 
vidare. Ånglokssamlingen omfattar 23 lok av 
olika typer. Flera är kördugliga, bland dem ett 
Shay-Iok, en 1C1-och en ID-maskin. Bland elloken 
finns ett av Pennsylvanias berömda GG Ilok 
och bland dieslarna kan den åttaaxligajätten 
DDA 40X från Union Pacific nämnas. 

Det är inte mycket av vanligt museum, men en 
fantastisk samling fordon i mer eller mindre 
vackert skick. Man kan gå itimmaroch göra fynd 
i hallarna och på stickspåren. När man tröttnat 
kan man ta sig en tur med tåg eller spårvagn. 
Spårvagnen gåren slinga på själva museiområdet 



medan huvudlinjen följer den gamla ellinjen 
några kilometer mot söder. Längs denna linje går 
också en vanlig järnvägslinje där ett godståg 
passerar några gånger varje dag. Inne i Union 
finns en del av museet, the Pullman Library, som 
har ett stort bibliotek övertaget från Pullmanbolaget 
1987. Härfinns ritningar, handlingaroch 
fotografier från Pullmans över hundraåriga historia 
tillgängligt for forskare. I samhället finns 
också en rnodelljärnväg som visas for publiken. 

Ett annat Stockholm 

SJ hade ett lok som hette Stockholm, littera B 
nummer 8, tillverkat av Beyer Peacock 1859. 
Också Roslagshanans lok nr 1, tillverkat av Nohah 
1884, hette Stockholm. Men det fanns.fler. 
De sachsiska statshanorna i Tyskland hade en 
serie lok med littera VIII 2 som .fzck namn efter 
europeiska städer. Lok nr JOJ, som ses här, 
tillverkades av Hartmann J891 och hette 
Stockholm. SäStB uppgick på 1920-talet i 
Deutsche Reichshahn och loket fick sig tilldelat 
nummer 13.7001, men slopades förmodligen 
innan det hlev ommärkt. Foto Svlvm. 

Udda bilder 

Omöjligt treskensspår 

Spårtekniker har alltid sagt att det är omöjligt att 
hygga ett treskensspår med spårvidderna 1435 
och 1524 mm. Avståndet mellan rälerna hlirför 
litet för attfå plats med rä/sfot, befästningar osv. 
Det visste inte de ryssar som hyggde detta spår 
på lokstationen i Kaliningrad (gamla tyska Königsherg). 
Loket som står på normalspåret, dvs. 
de innersta rälerna, är ett gammalt tyskt krigs/ok 
av typ 52, här som SZD ( de sovjetiska järnvägarna) 
TE-5534. Fotot är taget den 19 april 1992 
av Lars Olov Karlsson. 

Bernt Forsberg 

Dieselväxelloken littera VI och V3 

Växlingstjänsten på de större av Sveriges rangerbangärdar 
hade av tradition, alltsedan 1800talets 
slut, utförts med ångväxelloken littera Ke 
(K4) och N. 

I och med elektrifieringen kom, frän mitten av 
1920-talet, elektriska växlingslok av typ Ub att 
sättas in på en del bangårdar, främst i Hallsberg 
och på personbangården i Hagalund. Men fortfarande, 



ända fram till 1950-talets början, var 
ångloken förhärskade på Sveriges rangerbangärdar. 
PåTomteboda rangerbangärd dominerade 
så sent som 1955 N-och viss män K4-lokheltden 
dagliga bilden. Hamnspärsväxlingen i Stockholms 
frihamn, Göteborg, Gävle etc. var helt förbehållen 
ångloken. Det gick ju inte att förse 
hamnspär med kontaktledning. 

Ångloksväxlingen var kostsam. Den krävde 
två man på loket och bränslekostnaden var hög, 
eftersom ånglokets verkningsgrad var betydligt 
lägre än både el-och motorlokens. Den befintliga 
ängsloksparken för växling, alltså K4-och Nloken, 
var båda konstruerade i slutet av 1800talet. 
Man beräknade att den ekonomiska livslängden 
för ett ånglok var40-50 är. Under denna 
tid hade varje lok i regel förbrukat två pannor och 
fyra fyrboxar, och dessutom hade hjulaxlarna 
blivit relativt utmattade. Ångloken var därför 
mot slutet av 1940-talet i stort sett förbrukade. 

Vid samma tid hade i utlandet, främst i USA, 
England och efterkrigstyskland, tyngre dieselväxellok 
tagits i bruk. I Sverige fanns visserligen 
en del motorlok, "lokomotorer", i drift, men det 
var oftast tvåaxliga, bensinmotordrivna och med 
kedjedrift försedda fordon av lättare konstruktion, 
avsedda för industriväxling eller små lokalgodståg. 

Statens järnvägar befann sig i slutet av 1940talet 
i den situationen att ett beslut måste fattas 
om modernisering av lokparken. Det gällde inte 
bara växelloken utan även dragkraften på de icke 
elektrifierade linjerna i Norrland och sydöstra 
Sverige. Den senare frågan löstes temporärt genom 
att SJ nybeställde två änglokstyper, littera 
ElO och Sl. 

De växellok som SJ maskinbyrä nu intresserade 
sig för var tyngre, treax 1 iga, dieselelektriska 
lok. Beslut fattades att frän England inköpa två 
sådana lok av en där beprövad typ och sätta in 

dem i försöksdrift för att utröna deras lämplighet. 

Yl-loken 

De två frän England inköpta loken levererades i 
slutet av 1949. De var tillverkade av English 
Electric Ltd. Vid SJ fick loken littera V 1 och 
numren 3 och 4. 

VI-loket var ett treaxligt koppelstängslok med 
yttre ramverk, det vill säga ett lok med drivhjulen 
innanför och koppelstängerna utanför 



ramplåtarna. Hela lokvikten utnyttjades för 
adhesion. Loken var utrustade med en dieselmotor 
som var direktkopplad till en likströmsgenerator. 
Generatorn lämnade ström till två elektriska 
drivmotorer, vilka var kopplade till lokets yttre 
axlar. 

Generatorn och de elektriska drivmotorerna 
har i princip samma funktion som växellåda och 
kardanaxel hos en bil, nämligen att överföra 
drivkraften frän motorn till hjulen. En mekanisk 
kraftöverföring var för Yl-loket helt otänkbar 
eftersom i ett sådant fall växellådan skulle fä helt 
orimliga proportioner. 

Drivmotorn var en lågvarvig 6-cylindrig dieselmotor, 
typ EE 6K, 350 r/min vid tomgäng och 
680 r/min vid fullbelastning. Maximala effekten 
var 350 hk. En lågvarvig dieselmotor blir större 
i omfång och därmed tyngre än en högvarvig. 
Detta senare var naturligtvis till fördel för 
adhesionen. 

Provloken var mycket lågt växlade -högsta 
tillåtna hastigheten var så låg som 32 km/h. Den

Lok VI 3 i Göteborg år 1952. Foto Svlvm. 

na låga hastighet iförening med den relativt höga 
lokvikten, 48 ton, gjorde att dragkraften vid start 
var hela 16 ton, ungefär likvärdigt med det elektriska 
växelloket littUb, vilket dock hade dubbelt 
så stor motoreffekt som V I-loket. 

Dieselmotorn startades genom att ett startbatteri 
gav ström till generatorn, som därvid kom att 
fungera som startmotor. Den elektriska utrustningen 
bestod förutom av huvudgeneratorn som 
var en 6-polig, självventilerad, kompoundkopplad 
generator på 190 kW -av två 4-poliga 
drivmotorerpå 135 hk,en4-poligtillsatsgenerator 
om 3,5 kWförbatteriladdningoch magnetisering 
av huvudgeneratorns regleringsfält, en blyackumulator 
på 108 Ah och 85 volt samt ett manöverströmssystem, 
som matades med ackumulatorn. 
Drivmotorema vartasslagerupphängda, inbördes 
paraIlelIkopplade seriemotorer. 

Så snart dieselmotorn startat gav tillsatsgeneratorn 
spänning till batteriladdning och för 
matning av huvudgeneratorns regleringsfält. När 
detta fält hade byggts upp kunde loket köras. 
Körkontrollern hade fyra lägen med mellanlägen. 
När kontrollern fördes från läge I till läge 2 
urkopplades successivt motstånden i ström kretsen 



som alstrade de magnetiseringsfält vilka huvudgeneratorn 
erhållit från tillsatsgeneratorn. När 
kontrollern låg i läge 2 återstod endast ett av 
dessa urkopplingsbara motstånd. Den av huvudgeneratorn 
alstrade spänningen hade under tiden 
successivt stigit. Dieselmotorn gick under hela 
detta skede med tomgångsvarvtal. Regulatorn 
hade emellertid ökat den per varv insprutade 
bränslemängden till ett värde som motsvarade 
belastningen i varje ögonblick. När kontrollern 
fördes till läge 3 ökade motorvarvtalet successivt 
från tomgång till toppvarv. Varvtalshöjningen 
åstadkom att generatorns spänning höjdes. Lokets 
hastighet ökade samtidigt till dess att den mot 
belastningen svarande hastigheten hade uppnåtts. 
Ikörl äge 4 höjdes generatorns spänning ytter I i gare 
genom att det i körläge 2 ännu inkopplade motståndet 
urkopplades. 

Provdriften, som huvudsakligen utfördes i Göteborg 
men i viss mån också i Hagalund, Gävle och 
Luleå, visade att loken i stort sett uppfyllde de 
fordringar som man hade ställt på dem. 

Bränsleförbrukningen uppgick till ca 12,5 liter 
dieselolja pertimme. Somjämförelse kan nämnas 
att ett ångväxellok av litt N förbrukade ca 170 kg 
kol per växlingstimme. Besparingarna i driftskostnader 
beräknades med enbemanning och 

längre tjänstgörings pass för loken uppgå ti Il ca 
125 000 kr per lok och år jämfört med ångloksväxlingen. 

Det blev emellertid inte någon seriebeställning 
av dessa engelska lok. SJ Maskinbyrå hade i 
stället börjat undersöka ett tyskt dieselhydrauliskt 
växellok, som senare skulle visa sig vara en mycket 
god investering. De båda V I-loken gjorde 
emellertid god tjänst på bangårdarna ända fram 
till år 1970 då de blev övertaliga. Efter revision i 
Örebro såldes V 1 nr 3 till Dannemora gruvor 
samma år. S ysterloket, V 1 nr4, såldes ett år senare 
till Fagersta Bruk och placerades också i Dannemora. 

De båda V I-loken är bevarade och ingår numera 
iSveriges Järnvägsmuseums samlingar. Nr 
3 är deponerat hos Malmbanans Vänner i Luleå. 
Nr 4 är för närvarande magasinerat i Gävle. 

V3-loken 

Ungefärsamtidigtsom provdriften med V I-loken 
avslutades hade SJ Maskinbyrå börjat studera ett 
dieselhydrauliskt växellok i Tyskland. 



Det lok som SJ nu intresserade sig för var också 
treaxligt, och var ursprungligen utvecklat för den 
tyska krigsmakten under andra världskriget. Loket 
hade visat sig vara av en mycket robust konstruktion. 
Under slutet av 1940-talet fanns flera 
lok av denna typ i drift på de tyska rangerbangårdarna. 

Maskinbyrån bestämde sig under sommaren 
1950, utan att ha provat något av loken i Sverige, 
och beställde 25 lok hos den tyska lokbyggarfirman 
Maschinenfabrik Esslingen GmbH, belägen 
strax utanför Stuttgart. 

Loken littrerades Y3 och erhöll nummerserien 
5-29. Denna första serie levererades under år 
1952. En senare serie på ytterligare 25 lok, nr 3256, 
levererades 1953-54. Munkedals järnväg beställde 
också ett V3-lok, som inhyrdes av SJ 
samtidigt som man år 1965 övertog trafiken på 
denna bana. 

Loken hämtades hos tillverkaren i Stuttgart av 
svenska lokförare och kördes till Sverige i omgångar 
på fem lok, där ett lok var dragande och 
fyra lok nedkopplade. LokförarnaBirgerHansson 

och Kurt Eriksson från Gävle gjorde flera resor 
till Stuttgart för att hämta lok. 

Loken var alltså treaxliga, med ett axeltryck på 
16,7 ton. Axlarna var förenade medkoppelstänger 
och hela lokvikten om 50 ton utnyttjades för 
adhesion. 

Drivkraften överfördes från motorn via en 
hydraulisk växel, kopplad till en fram-och backväxel, 
till blindaxeln. 

Motorn var en sexcylindrig, fyrtakts dieselmotor, 
typ Deutz, med direktinsprutning. Beteckningen 
var Deutz V6M 536. Varvtalet var även 
hos V3-loken lågt, 300 r/min vid tomgång och 
600 r/min vid full belastning. Motoreffekten var 
450 hk. 

Motorn startades genom att tryckluft via speciella 
startventiler insläpptes i cylindrarna samtidigt 
som bränsleinsprutning skedde. Startluftrycket 
uppgick till 30 kg/cm2. Så snart tändning skett i 
en cylinder stängdes startluftventilen automatiskt. 

Det låga varvtalet gjorde att även denna motor 
fick mycket stora dimensioner. Cylindrarna var 
placerade i rad och volymen var hela 15 liter per 
cylinder. Bränsleinsprutningen i cylindrarna skedde 



vid ett så högt tryck som 350 kg/cm2. 

Kompressionstrycket per cylinder upgick till 
175 kg/cm2. Den hydrauliska växellådan bestod 
av tre element, nämligen en hydraulisk växel och 
två hydrauliska kopplingar. Allt eftersom lokets 
hastighet ökade kopplades de senare in och drev 
den utgående axeln, vilken i sin tur drev framoch 
backväxeln. 

Det första hydrauliska elementet i växeln bestod 
av såväl pump-och turbin-som ledskenehjul. 
De hydrauliska kopplingarna däremot bestod endast 
av pump-och turbinhjul. 

V3-loken gjorde i nära trettio år god tjänst på 
landets rangerbangårdar. Loken genomgick inga 
större förändringar, undantaget att gavelfönstren 
ändrades. Den första lokserien hade vid leveransen 
två gavelfönster. För att förbättra sikten förföraren 
upptogs efter något år på en del lok ett större fönster 
mellan de båda ytterfönstren. Den senare serien 
hade fyra lika storafönster på lokgaveln, vilket 
också infördes på de lok ur den första serien 
som inte redan var förändrade. 

V3-loken placerades från början i Malmö, Göteborg, 
Hagalund, Västerås, Gävle och Luleå. Senare 
förekom de också på andra platser i landet, till 
exempel Helsingborg och Uddevalla. 

V3 42 + 36 med växlingssläpa i Gävle 1977. Foto fö1f 

so 

V3 42 med timmertåg på väg mot Karskärsverken 1977. Foto fö1f. 

TGOJ anskaffade ungefär samtidigt som SJ sju littera V4 och V5, började levereras under 1970lok 
av en liknande konstruktion. De skilde sig talets början avställdes V3-loken efterhand och 
dock från V3-loken genom att blindaxeln var några gick till skrotning. År 1977 avställdes 
förlagd mellan axel 2 och 3. I övrigt var loken, loken nr 5, 6, 8, 10-12, 14-16, 19, 21, 25-29, 35, 
som för TGOJ del var tillverkade av Klöckner36, 
39-41, 47, 48, 50 och 53-55. Påföljande år 
Humboldt-Deutz, försedda med samma typ av avställdes nr 7, 9, 17, 18, 24, 32-34, 37, 42-44, 
motor som V3-loken. 49 och 52. V-loken 13, 20, 22, 23, 38, 45 och 46 

I och med att modernare diesellok för växling, gick kvar i begränsad tjänst och avställdes först 

Tre avställda V3 :or, nr42, 34 
och 41, på Gä,,fe lokstation 
18juli 1977. Fotofö,f 

år 1985-86. I likhet med vissa ånglok konserverades 
V3-loken och ställdes undan som beredskapslok. 



Under 1979, som var sista år för V3-lok i SJ 
tjänst, fanns fyra lok-nr 38, 45, 51 och 56-i sporadisk 
tjänst i Stockholmsregionen, samt loken 
nr 33 och 37 i Västerås. 

Data för SJ växlingslok 

Lok littera VI V3 V5 

Ett V3-lok, nr 37, deltog i jubileumskavalkaden 
vid SJ 125-årsjubileum. Loket var dock av 
någon anledning "falskskyltat" till nr 51. Det är 
Sveriges Järnvägsmuseums avsikt att bevara ett 
av de återstående loken, men vilket är änn u inte 
avgjort. 

K4 N Ub 

Antal axlar 3 3 3 3 4 3 
Hjuldiameter, mm 1230 1100 985 1386 1200 1100 
Max. dragkraft, ton 16,0 16,0 14,0 5,9 9,0 15,0 
Tjänstevikt, ton 48.0 50,1 48,0 40,8 56,4 47,4 

VI , V3, V5 diesellok 
K4,N ånglok 
Ub ellok 

V3 41 avsrällttillsammans med Z 9 och E 1239 på Gävle loksrarion 7 oktober 1978. Foro fi5Jfatraren. 

Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1992 

Åter är det Sven-Erik Olssons bidrag som har 
gjort att utkastet har blivit så omfångsrikt. 

Jag gillaroch redovisar långa rubrikeroch underrubriker 
som preciserar ämnet och därmed minskar 
mina mödor som kommentator. 

Tillägg 1988: 

Arne Adolfsson, "Kalmar-Berga järnväg", i 
Boken om Åby, Åby hembygdsförening, 4 s. 
[Några muntliga uppgifter kompletterar de 
förut kända ur den tidigare litteraturen.] 

Göran Adolfsson, "Post och järnväg i Runsten", 
i Runsten. En öländsk sockenbok, Runstens 
hembygdsförening. [Fyra sidor om järnvägen. 
Inga uppgifter utöver vad som står i 
Adolfssons m.fl. bok Ölands järnvägar från 
1987.] 



-"Post och järnväg", i Källa, en sockenbeskrivning, 
Källa hembygdsförening, 5 s. 
[Mest om posten.] 

Magnus Grahn, "Hur järnvägen påverkade 
Forsheda", Högskolan i Växjö, 18 s. ["Järnvägen 
gav verkligen kyrkbyn Forsheda en 
helt ny dimension."] 

Willy Gustafsson (red.). Norra Solberga. Bygd 
och folk, 2, Norra Solberga hembygdsförening. 
[Några sidor om stationssamhällena 
Solberga och Ormaryd samt om AOJ.] 

John Hellström, "Minnen från en banvaktstuga", 
Byarums hembygdsförenings årsskrift, 
4 s. [Vid Götaströms banvaktsstuga på HNJ 
låg en skymd vägkorsning där det ofta small.] 

Ingrid Helmstein, "Vår bit av Malmbanans 
historia", Glimtar.fi·ån Edeforsbygden, Edefors 
Hembygdsförening, 8 s. [En anspråkslös 
men trevlig berättelse om en järnvägstrakt 
som förevigats i en klassisk skildring av 
Eyvind Johnson.] 

Inger Johansson, "Järnvägen", i Torslunda /I. 

En bygd i förvandling, Torslunda Hembygdsförening, 
3 s. [Författaren missar tillfället att 
säga något konkret om järnvägen just i Torslunda.] 

"Järnvägen och betmottagning", i Västra Karaby 
genom tiderna, 4 s. [Om livet kring Dösjöbro 
station på LaKJ, med trevliga bilder.] 

Valentin Peterson, "När järnvägen mellan 
Västervik och Linköping byggdes", i Tjustkrönika, 
4 s. [Tryfferat med några anekdoter 
som man hört förr, från andra banor.] 

Torsten Sundkrans, "Minnen från en banvaktstuga 
vid Kalmar-Torsås järnväg, nr 7 Glasholm", 
Södermörekrönikan, 5 s. [Fattiga banvaktsfamiljers 
extrainkomster har man läst en 
del om. Här for hustrun med traktens motböcker 
in till Kalmar och köpte ut.] 

Tillägg 1989: 

Erland Alsing, "Freluga järnvägsstation", i En 
bok om Freluga, 6 s. [Karakteristiskt gods 
från Freluga var ved, träkol och hö.] 

Tord Andersson, Sällsamheter i Gästrikland, 
Raben & Sjögren. [Några sidors fin skildring 



om Wilhelmina Wahlgren som utvecklade 
Sveriges turistnäring med start på järnvägsrestaurangen 
i Storvik.] 

Olle Edqvist, Guld och gröna skogar. Sågverksepoken 
i västra Jämtland 1880-1914. En 
studie av teknik och regional utveckling i 
skogsbygd, Jämtlands läns museum. [I avsnittet 
"Järnvägen och industrisågverken" berörs 
Tvärbanans nyckelroll för traktens industrialisering. 
De flesta frakterna gick västerut.] 

"Furusjö, ett litet stationssamhälles tillblivelse 
och utveckling", Habobygden, 1, 10 s. [Trevligt 
raposodiskt collage om livet kring en 
station som öppnades 1917.] 

Harald Hedkvist, "'Banan i Fjälaträsk'. Märklig 
konstruktion av uppfinningsrik bonde", 
Pitebygdens Fornminnesförenings årsbok, 
IOs. [Intressant beskrivning av kilometerlång, 
hästdriven stockbana i ett flottningssystem, 
byggd kring 1860.] 

"Järnvägen", i ]ärna som det var -gamla bilderji
·ån bygden, Järna hembygdsförening, 
14 s. [En nästan föredömlig stationsmonografi, 
som dock blir alltför kortfattad vad gäller 
de senare decennierna.] 

"Landskrona-Kjeflinge Jernväg", i Häljarpoch 
Saxtorpsboken, 3 s. [Den i sammanhanget 
mest intressanta trafiken, mellankrigstidens 
extratåg till motortävlingarna i Saxtorp, omnämns 
endast flyktigt.] 

Gunilla Larsson, "Ur Roslagsbanans historia", 
Sjuhundrabygden, 12 s. [SRJ-historien har 
skrivits flera gånger förr, även ur Rimboperspektiv, 
och här ges inte mycket nytt.] 

Erik Sabel, "Tunbanan i mitt hjärta", Lidköpings-
bygden, 3 s. [Kort men trevligt: 
"Drömmen om anslutning till Uddevallabanan 
förblev en dröm med undantag förtrettonhelgen 
1914 då lokföraren körde genom 
stoppbommen i Tun. Loket blev stående på 
vägen till Täng och föraren nyktrade till."] 

Per Tejbo, "När järnvägen kom till våra bygder. 
Ett litet bidrag till Inlandsbanans historia", 
Litsboken, 26 s. [Först behandlas de 
nordligare alternativen till jämtländska tvärbanan. 
Sedan en relativt utförlig beskrivning 
av banbygget med dess arbetskonflikter (stavningen 



"dekovillräls" fascinerar) och ovanligt 
många olyckor.] 

Ove Torgny, "Fler tåg på färre banor", Resenärer 
i Skåne, Skåneförlaget, 5 s. [Allmänt hållen 
text, goda fotografier.] 

Ivar Wallensten, Sällsamheter i Västerås, Raben 
& Sjögren. [Få ting i svensk historia finns 
så beskrivna som järnvägsinvigningar. Här 
får den i Västerås fyra sidor.] 

Tillägg 1990: 

"Att vara banvakt i Nedraby", i Öl'J"abyNedraby 
hembygdsbok. [Bl.a. om en dramatisk 
episod 1912, när en banvakt med dressin 
körde ner i Nybroån i 2 I graders kyla men 
ändå troget postade innan han bytte kläder.] 

Bilderji·ån Nossebro förr och nu, 2, Nossebro 
hembygdsförening. [Fem småtexter om järnvägslivet. 
Intressantast är den om järnvägshotellet.] 

Leif Kratz, "Västgärde. Stationssamhällets ankomst 
och avgång", Högskolan Falun/Borlänge, 
20 s. [Västgärde vid FRMJ var ett stationssamhälle 
med kort blomstringstid och 
stagnerade sedan den konkurrerande SDJ 
hade byggts.] 
Hjördis Larsson, "Limmareds järnvägshistoria", 
i Limmared, bygden-bruket-samhället 
1740-1990, Limmareds hembygdsförening, 
21 s. [Välskrivet om "oxbanan", BAJ, FJ och 
VCJ samt mer konkret om stationen och dess 
personal samt järnvägshotellet.] 

Lars Magnusson, "Stockabanan. En historik 
över trästockbanan mellan sjön Hyn och sjön 
Spaksjön i Svärdsjö socken, Dalarna", 55 s. 
[En omsorgsfull dokumentation över den 
längsta av landets tre stockbanor, som bland 
annat på grund av dåliga konjunkturer bara 
levde i fyra år.] 

Yngve Rosendahl, "Järnvägen", i Sälen och 
Säle11fiällen. Från fäbod till modern turistort, 
Dalaförlaget, 6 s. [Man skulle vilja veta mer 
om nattågstrafiken.] 

Bertil Thulin, "Järnvägsfirande i backspegeln", 
Fristadsbygden, 3 s. [Ordföranden i SJK 
Forskning om bakgrunden till sittjärnvägsintresse 
och -engagemang.] 

Märta Wilhelmsson, Minns du gamla Moholm?, 



Moholms hembygdsförening. [Ett 40tal 
sidor handlar allsidigt om järnvägen. 
Ovanligast är en utförlig skildring av arbetet 
på omformarstationen och en bild från omkring 
1930 "när fångarna bytte tåg tillsammans 
med sina vakter ... De kom från en 
godsvagn i stora tåget, bärande på var sitt 
järnklot, kedjat vid vristen ... Vid Mariestadsbanan 
fanns förstås en godsvagn med 
mindre spårvidd". Fast nog var det väl Evagnar?] 

Tore Wretö, Ydrekungen. En bok om Leonhard 
Fredrik Rääf, Gidlunds. [Rääf var förvisso 
järnvägsmotståndare men inte så extrem 
fiende till all ny teknik, inte ens till ångdriften, 
som traditionen har utmålat, bevisas 
övertygande i denna studie.] 

Ingemar Wågerman, "Trelleborg-Sassnitz 
1897-1945", Sveriges Filatelistförbund, 
144 s. [Allmänt om ledens historia, intressanta 
reklam-och andra småtryck samt en synnerligen 
omfattande litteraturförteckning som 
bestyrker att TS-linjen tillhör det bäst beskrivna 
i den svenska järnvägshistorien.] 

Ayleshury 1839. Se Erik Sundströms artikel "Lok i vinjett". 

Tillägg 1991 : 

Nils Brunsson, Anders Forssell & Hans Winberg, 
Reform som tradition. Administrativa 
reformer i Statens Järnvägar, Handelshögskolan 
i Stockholm, l52 s. [I teckningen av 
bakgrunden till den reform som ledde till 
"Nya SJ" och Banverket visas övertygande 
att reformer för att öka effektiviteten, minska 
byråkratin osv. snarare varit regel än undantag 
under SJ långa historia, men att de grundläggande 
problemen har kvarstått trots alla 
försök till lösning.] 

Leif Elgh, Pyttehanan. Kort historik om järnvägen 
mellan Falkenberg och Limmared, 
Falkenbergs museum, 31 s. [Författaren sammanfattar 
sin bok i ämnet.] 

Olof Erson, "Stigar, vägar och järnvägar", i 
]ärna, Nås, Äppelbo -ur tre socknars historia, 
2, Vansbro kommun, 64 s. [Gör upp med 
myterna att ritningarna till Vansbro stationhus 
skulle ha förväxlats och att bibanan anslöt till 
MVJ i Brintbodarne för att bönder inte ville 
sälja mark. Lyfter också fram landshövding 



Treffenbergs stora roll.] 

Fjärås -bygd att vårda, Fjärås hembygdsgille. 
[Några sidor om livet kring stationen, om den 
planerade banan till Svenljunga mm. Men 
banan till Lygnern öppnades 1916, inte året 
innan.] 

Mats Freding, Industri/ok i Uppland, SIK småbaneavdelning, 
152 s. [Har annonserats som 
"en tegelsten om Uppland" både på grund av 
landskapets många tegelbruksbanor och bokens 
omfång. Uppgifterna om industrier och 
andra banägare är lika intressanta och pålitliga 
som lokuppgifterna.] 

Kjell Gunnarsson, "Rallarna", Södermörekrönikan, 
8 s. [Små personteckningar.] 

Mille Hansson, "Industriäventyr och lilleputtjärnväg", 
Byahornet, 2, 6 s. [Om Västra 
Klagstorp-Tygelsjö järnväg. Bäst är den detaljerade 
och roande skildringen av en avgång 
från Klagshamn omkring 1920.] 

Magnus Hermansson & Carl-Johan Rapp, 
"Järnvägsstationen", i Tyringe, eget förlag, 
3 s. [Tyringe hade en del vintersporttrafik utöver 
den vanliga. Författarna har dock missat 
hållplatsens återöppnande.] 

Karl-Erik Johansson & Eric Jönsson, Dödens 
tåg, Fingraf/Liv i Sverige, 96 s. [En anklagelseskrift 
från föraren av ett besprutningståg 
som sett alla sina gamla arbetskamrater dö en 
förtida, plågsam död. Ger beskrivningar av 
banarbete i Jämtland på 1950-talet.] 

Ruben Järnliden, "Om Nora Bergslags Järnväg 
och dess arkiv", Bergslagsarkiv, 12 s. Även 
särtryck. [Om hur det sällsynt fullständiga 
NEJ-arkivet kunde bevaras i Nora, samt en 
snabbskiss av de berörda banornas historia.] 

Erik Lindvall, "Järnvägen", i Litet Skyllbergiana. 
Människor och arbete i bruksmiljö 
1910-1930-talen, ABF Södra Närke, 11 s. 
[Lindvall är son till ASLJ trafikchef och har 
gjort en mycket trevlig skildring med en 
mängd uppgifter, bl.a. om den rullande materielens 
utseende omkring 1920. Även fina 
foton.] 

Ernst Olsson, "När Landskrona fick järnväg", 
Folk och bygd, 2, 3 s. [Bara om de administrativa 
förberedelserna och om invigningen.] 



Gösta Olsson, "Grisabanan", Glimåkra hembygdsförenings 
årsbok, 3 s. [Ger ett par detaljer 
utöver Yngve Holmgrens grundligare behandling 
av ämnet.] 

Stig Södergren, "Järnvägen som inte blev av", 
i Oregrunds historia, 18 s. [Om en projekterad 
normalspårsbana till Uppsala som fick 
koncession 1915.] 

Brit Uppman, "Järnvägsärenden i Algutsboda 
kommunalstämmoprotokoll", Algutsboda 
hembygdsbok 8, Algutsboda hembygdsförening, 
18 s. [Belyser bl.a. en rätt ovanlig aspekt: 
det för kommunen kostsamma underhållet 
av en väg som på järnvägsbolagets önskan 
byggdes till stationen, samt projekten 
Emmaboda-Målilla, Östra Centralbanans 
fortsättning, Påryd-Fiskesjö och EmmabodaFiskesjö.] 

1992: 

Kjell Aghult, Lars Olof Lind & Gunnar Sandin, 
Järnl'ägsdata, SJK, 375 s. [Omarbetad 
upplaga av Kjell Nordtings pionjärarbete.l 

Lars Ander, "Österås, station för ett kungligt 
sanatorium", Spår, 7 s. ["Svenska sjukhusstationer 
och -hållplatser" är ett ämne som 
väntar på sin sammanfattande behandling. 
Anders artikel utgör en god byggsten.] 

Ingemar Andersson, "}ärnvägspost. Några 
historiska glimtar", OSJ-blader, 1, 3 s. lÄmnet 
har behandlats utförligare av andra, bland 
annat Erik Lindgren som Andersson uppskattande 
hänvisar till, men artikeln ger en nyttig 
snabbrepetition.] 

Olle Andersson, "Falu lokstation 1858-1950" 
CD.I-nytt, 2, 3 s. [Konkreta detaljer ur sty-' 
relseprotokoll. Falun var en stor lokstation 
med över tvåhundra anställda vid nedläggningen.] 

Åke Blomgren, "Bergslagsbanan. Något om 
dess tillblivelse och historia", Hembygden, 
I I s. fEn av dessa järnvägsartiklar som ger 
överstar uppmärksamhet åt invigningen.] 

Stellan Bojerud, "I marginalen till marskrisen 
1941: tyskt järnvägsartilleri på svenska järnvägar", 
i Bo Hugemark (red.), I orkanens 
öga, Probus, 15 s. [Genom advokatyr medgavs 
transitering till Norge av ett batteri med 



28 cm-pjäser på femaxliga boggier.j 

Dag Bo111:1:edal & Hans Wicklund (red.), Ånglok 
,,id Ostra Södermanlands Järn11äg. Be~~
rivningar, historik och tekniska uppgifter, 
OSIJ, 45 s. [Varje lok presenteras på 1-2 sidor, 
med historik för tiden före och på ÖSIJ. 
Därtill ritningar och utförliga tekniska data.] 
Harald Brodin, "Iakttagelser och minnen från 
Moviken 1920-1937", Hälsingerunor. lEn 
del uppgifter om industribanan till Strömbacka, 
med bild på gengaslok.] 
Alve Brundin, Bildsköne Bengtsson och Tatuerade 
Johansson, Tre Böcker, 160 s. fStöld av 
expeditionskassor är också järnvägshistoria, 

och många av Bengtssons tillslag gällde små

stationer i södra och västra Sverige.] 

Bror Carlsson, "Laxå -en försvunnen knutpunkt", 
Tåg, 8, 5 s. [Banvaktssonsminnen 
från Laxå och Degerfors med härlig detaljrikedom 
från slutet av 1930-talet.] 

B[runo] C[ederlund] i Arbrå. Industri-och 
samhällshistoria, Arbrå Hembygds-och Fornminnesförening. 
[11 sidor om järnvägen, bl.a. 
om banvaktsstugan 213 Hosäter som nu finns 
på Sveriges Järnvägsmuseum. I godsmagasinets 
golv finns enligt författaren ännu pluggar 
efter brännvinsfat som tappades i smyg. En 
skröna?] 

Christinehamns Mekaniska Werkstads Jubi!eumsskr!
ft, KaMeWa/Kvaerner Turbin, 32 s. 
[En vacker lokbild, inte mycket mer.] 
Ulf Cordts, "Historiken om BCo2, ABo24, 
AB8K", Förstlingen, 2, 4 s. [SJ personvagnar 
för Danmarks-och Tysklandstrafik har haft 
sina särdrag.] 

Björn Edman, "Blomstermåla -en smalspårsstation", 
Tåg, 5, 3 s. [Trevlig beskrivning av 
en smalspårsstation som fick bangården ordentligt 
utbyggd så sent som 1955.J 

Rune Edström, "Två Matanzas i Normlösa", 
Gurklisten, 3, 5 s. [Cigaretterna köptes i 
Sandströms affär åt föraren "Baggen" Samuelsson. 
Annars visar artikeln bl.a. hur lätt SJ 
vanskötta styckegodstrafik kunde konkurreras 
ut när fredsförhållandena inträdde. -I Gurklisten 
nr I intervjuas f.ö. Edström vid en 
rundresa till olika f.d. VSBJ-stationer.j 



Reidar Ek, "En banvakts memoarer", Jern1•
ägsnytt, 2, 3 s. [Om fadern Karl Viktor, banvakt 
i Gärdhem på TNJ 1916-1952. Man känner 
igen tillsyns-och underhållsrutinerna från 
andra skildringar men gläds åt en specifik detalj: 
hur Ek hade att kontrollera kvicksilvernivån 
i spårledningarna kring en vägövergång.] 

Erie I 844. Se Erik Sundströms artikel "Lok i l'injett". 

Monica Ericsson, "'En liten insjö eller en stor 
puss"', i Fatburen 3000 år, Sigma. [Ett par 
sidor om Södra station innehåller några intressanta 
detaljer om tillkomsten. Men har 
inte Stockholms stadsmuseum i sina samlingar 
någon annan bild än den slitna ur Illustrerad 
Tidning?] 

Sten Eriksson, "Järnvägens betydelse för Näsum", 
i Näsums Hembygds-och Forminnesförenings 
årsbok, 7 s. [Rubriken har inte full 
täckning i artikelns text, som i stället är en 
god kortfattad historik över SölvesborgOlofström-
Älmhults järnväg, med tonvikt på 
byggåren.] 

Bernt Forsberg, "Torvpulvereldning av lok. Ett 
försök att tillvarata inhemska tillgångar", 
Spår, 5 s. [Hjalmar Bergmans pjäs "Swedenhielms" 
är ett avtryck av det stora och långvariga 
intresset för att driva de svenska tågen 
med torv. Det projekt som Forsberg berättar 
om var det mest ambitiösa och uthålliga men 
också det misslyckades.] 

Mats Freding, Industri/ok i Gästrikland och 
Hälsingland, SJK småbaneavdelning, 159 s. 
[Småbaneavdelningens landskapsböcker tillhör 
det bästa som publiceras om svensk järnvägshistoria. 
Lars E. Erikssons kartor är ett 
extra plus.] 

Assar Prick, "När järnvägen kom till Markaryd", 
i Wittsjö-Markaryd Järnväg 100 år, 5 s. 
[Det viktigaste bidraget i det till jubileumsfirandet 
utgivna häftet. En trevlig liten artikel 
om banstumpens tillkomst, inte minst om 
konflikterna med arga konkurrenten SSJ.] 

Oscar Frykmer, Axl'all -.fi"ån municipalsamhälle 
i Norra Ving till tätort i Va/le och 
Skara, Norra Vings hembygdsförening. [Om 
stationen och om torvbanan till Röde mosse.] 

Johan Viktor Granath, "Konsten att bygga 



järnvägsbroar", med introduktion av Börje 
Thoursie, Spår, 14 s. [Granath, sedermera på 
SWB banavdelning, utförde onekligen en del 
bedrifter. Utdraget ur hans otryckta självbiografi 
vittnar om hans förmåga som organisatör 
och arbetsledare, liksom om det ömtåliga 
självmedvetandet hos en av de många pojkar i 
fattigsverige för vilka järnvägen blev nyckeln 
till socialt avancemang.J 

Lars G(ranström), "En lokförares dagbok", 
Roslagse.rpressen, I, 3 s. lSakkunniga kommentarer 
till lokförare Arnold Sjödahls 
anteckningar från 1945.] 

Bengt Hammar, "Glimtar från trafikåret 1952", 
Tåg, I, 2 s. [Samma karaktär som tidigare år.] 

Lars-Eric Hansson, "Elektrisk järnvägsdrift", i 
Kungl. Trollhätte Kanal-och Vattenverk, 2, 
Vattenfall, 8 s. [Kortfattat men med bra detaljer 
om järnvägselektrifieringarna inom Trollhätte 
Kraftverks distributionsområde.] 

Yngve Holmgren, "Kristianstads Järnvägsmuseum 
och museiföreningen Östra Skånes 
Järnvägar -20 år av samarbete kring en kulturuppgift", 
Gamla Christianstads årsbok 
(särtryck mfÖSJ), 23 s. [Det fina lillajärnvägsmuseets 
plats i stadens och länets museiorganisation 
är tyvärr omstridd, vilket lär vara 
ett av motiven bakom artikelns tillkomst.] 

-"Kristianstads järnvägsstation", ÖSJ-bladet, 
4, 2 s. [Bra, men det mesta behandlas utförligare 
i CHJ-jubileumsskriften från 1990.] 

Rikard Holmlin, "Gävle-Dala järnväg. 'Sveriges 
första avslutade bana"', i Resandets historia 
i Dalarna -några glimtar, Dalarnas 
forskningsråd, 5 s. [En märkligt kritisk syn på 
en bana som ändå tillhörde Sveriges allra 
mest framgångsrika.] 

Henry Jansson, "Om Roslagsbanans historia", 
Roslagsexpressen, 3, 3 s. [En inte särskilt angelägen 
snabbkurs.] 

Per-Åke Johansson, "81-åring", Jernvägsnytt, 
I, 3 s. [81-åringen ifråga är VGJ 24, nu hos 
AGJ, med Sveriges första smalspårstender. 
En god beskrivning av denna lokindivid.] 

-"94-åring", Jernvägsnytt, 2, 3 s. [Om VGJ 4, 
"det sämsta utav alla VGJs 45 stycken ånglok" 
med dess dåliga ångbildning, nu uppställt 
som museilok i Hjo.] 



-"42-åring", Jernvägsnytt, 4, 3 s. [Om Gp 
3112.] 

Mats Johansson, "Tågfärjan", i Helsingborgs 
historia, 7:2, Helsingborgs kommun, 6 s. [Beskriver 
utvecklingen till 1914. Några småfel.] 

"Järnvägen", i Boken om Tings Nöbbelö1•, Monitaförlaget, 
2 s. [Varje liten trafikplats har 
sina särdrag, så även Nöbbelöv på Gärdsbanan.] 

Hans Kihlberg, "Historik Åmål-Årjängs Järnväg 
(ÅmÅJ)'.', i En l1/en mi!111esskrdt.fi·å11 
Järnl'ägssäl/skapet Amål-A1)ä11g i5 år, 
J ÅÅJ, 26 s. '[En koncis och korrekt berättelse 
om en av landets onödigaste järnvägar.] 

Sven Klang, "Sjöbo -en järnvägsknut?", Byahornet, 
2, 4 s. [För lite tåg, för mycket buss.] 

Vincent Kärager, "Ystadjärnvägarnas historia", 
2-4, Ångtrycket, 1-3/4, 3 + 2 + 5 s. [Om 
MYJ, BÖJ, YGStOJ och YBJ. För ett allmänt 
omdöme se utkastet över 1991.] 

Henning Larsson, Kalixbyar i skymundan. 
Stationssamhället Vitvattnet, med berättelser 
om människor och händelser från dess storhetstid, 
om livet på och kring Haparandabanan 
( ... ),eget förlag, 158 s. ["Ellessen", 
som han kallade sej i gamla SJ-nytt, har gjort 
en rätt egensinnig bok som emellertid innehåller 
mycket och roande järnvägshistoria.] 

Göran Lavesson, "Markaryd-Veinge Järnväg", 
ÖSJ-bladet, 3, 6 s. [Material som av geografiska 
skäl uteslöts ur boken "Järnvägsbyggnader 
i Kristianstads län".] 

Lars Lilja, "Järnvägsmännens fackliga organisation 
1876-1911. En studie i riksperspektiv 
och lokalt perspektiv genom avd. 85 av Svenska 
järnvägsmannaförbundet i Vännäs", Historiska 
institutionen, Umeå, 29 s. [Bygger på 
Kjellvard och lokalt material. Avd. 45 tycks 
politiskt ha legat till vänster om den västerbottniska 
huvudfåran.] 

Per Ove Lind, "En järnvägs nedgång och fall", 
Skl-nytt, 2 s. [Kring nedläggningen av sträckan 
Kristianstad-Köpingebro.] 

Harald Lindberg, "Tåget som aldrig kom till 
Gryteryd", i Sant och sägen från Gryteryd, en 
socken i sydvästra Småland, Gislaved, 8 s. 



[Om en rad olika projekt, av vilka det mest 
konkreta var Särö-Markaryd.] 

Erik Linder, "Jag har bott vid en järnväg i hela 
mitt liv", Gurklisten, 4, 4 s. [Strödda åskådaroch 
resandeminnen.] 

Erik Lindgren, "Posthistoria från Harjagers 
härad", 24 s. [bland annat om KjBJ och 
LKSJ], "Anteckningar om posten i Nordmarks 
socken i Värmland", 8 s. [om FNBJ], 
"Något om posten vid Norbergs Järnväg och 
Krylbo-Norbergs Järnväg", 19 s., "Om posten 
vid järnvägen Eslöv-Ystad", 20 s. [Ett avsnitt 
om järnvägsposten hör till i de flesta 
järnvägshistoriker och flertalet författare 
behöver nu inte bedriva egen forskning -de 
kan med förtroende hämta uppgifter hos 
Lindgren.] 

Nils Lindqvist, "Mjöhult, stationssamhället", 
Kullahygd, 6 s. [Föga om järnvägen.] 

Malte Ljunggren, "Blekinge Kustbanor", 6-7, 
Ångkvasten, I & 2, 10, + 9 s. [Ljunggren når 
nu fram till den rullande materielen. Varför 
inte komplettera och sammanföra denna de

taljrika beskrivning till en bok?] 

-"De svenska ellokens historia", 4-5, Ångkvasten, 
1 & 2, 4 + 3 s. [Mängder av illustrationer.] 

Lok och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum, 
Järnvägsmusei Vänner, 64 s. [Varje lok och 
ett urval av vagnarna presenteras med ett bra 
foto och en koncis text. En kort framställning 
av museets historia ges också.] 

Hans Lorin, "Järnvägarna runt Filipstad", 
Förstlingen, 2 & 3, 4 + 4 s. [Snygg karta. Belyser 
bl.a. de tidiga kommunala planerna på 
sammanslagning av Filipstad V och Ö.] 

Peter Löf, "NKlJs breddning Deje-Skived och 
lokinköp", Tåg, 4, 3 s. [De oförverkligade 
breddningsplanerna är inte så få i den svenska 
smalspårshistorien men detta är ett av dem 
som utvecklades längst -ett tunneltak 
sprängdes ner och två Hg-lok levererades. 
Löf kan NKJJ.] 

-"De gröna Tp-loken", Tåg, 5, 2 s. [Bullriga 
diesellok med usel sikt som var alltför tunga 
för en stor del av det smalspårsnät som de 



skulle trafikera -men starka och naturligtvis 
billigare i drift än de ånglok som ersattes.] 
Orvar Löfgren, "Med tåg till framtids landet", 
Populär historia, 3, 6 s. [Om järnvägen som 
standardiserings-och moderniseringsfaktor.] 

Rune Löw, "När järnvägen kom till Malmbäck", 
Malmbäck årskrönika, 10 s. [Den utförligaste 
beskrivningen gäller Stolpens hålloch 
lastplats.] 

Anna-Brita Lövgren, "Politik och förvaltning 
från kommunreformen 1862 till sammanläggning 
1971", i Helsingborgs historia, 7:1, Helsingborgs 
kommun. [Ett 30-tal sidor handlar 
om järnväg och spårväg, och belyser väl hur 
ovanligt aktiva Helsingborgs ledande män var 
när det gällde stadens kommunikationsfrågor. 
Instruktiv kartserie och läcker bild av grindvakterska.] 

Torbjörn Mårtensson, "Historik över Smalspåret", 
i Med Smalspåret -ji-ån Glasriket 
til[!] Blå Kusten, VHVJ, 4 s. [Mårtensson kan 
sina saker om Smalspåret som han har behandlat 
med större utförlighet tidigare. Hans 
text liksom häftet i övrigt har producerats av 
danskar vilkas kärlek till svenska järnvägar är 
större än deras kännedom om svenska stavningsregler.] 

Mona Neppenström (red.), Längs spåret 
Stockholm-Malmö, Anfang, 125 s. [Smärre 
historiska och geografiska felaktigheter förekommer 
tyvärr och ska inte behöva göra det i 
ett arbete av denna karaktär, särskilt inte efter 
kritiken mot tidigare delar i serien.] 

Lennart Nilsson & Frank Stenvall, Nordens 
järnvägar 1987, Stenvalls, 47 s. (om Sverige). 
[Som tidigare sagts: seriens långsamma 
utgivningstakt gör uppgifterna i denna ursprungligen 
aktuella årsbok historiska.] 

Ola Nilson, "Ånglok på Östgötasmalspåret", 
Gurklisten, 2, 3 & 4, 3 + 3 + 3 s. [Fortsättning 
på tidigare inledd serie.] 

Sverre Nyhed, "Älvdalens järnvägsstation ligger 
i Östermyckeläng...", i Resandets historia 
i Dalarna -några glimtar, Dalarnas forskningsråd, 
103 s. [En något nyckfull historik 
över Mora-Älvdalens järnväg. Avfärdar skrönan 
att Anders Zorn skulle ha ritat banans stationshus 
-men den kommer (tyvärr) säkert 
att dyka upp många gånger än.] 



Mogens N0rgaard Olesen, Helsing(/)r-Helsinghorg 
ove,farten gennem tiderne, Lamberth, 
278 s. [Ett praktverk i stort format med genomarbetad 
text och slösande rikt bildmaterial. 
Emellertid hade man önskat sej ritningar 
av de intressanta terminal-och ombordanläggningarna.] 

Sven Olofsson, "Skånska järnvägsprojekt", 
ÖSJ-bladet, 2, 2 s. [Kort om projekten Dalby-
Hörby (1894), Malmö-Fjärdingslöv 
(l 876) och Fjärdingslöv-Skurup (1907).] 

Håkan Olsson, "Fetlagd växel orsakade tågkatastrof. 
Militärtåg kolliderar med godståg i 
Tyringe. Fem personer dödades och femton 
skadades", Ångtrycket, 3/4, 3 s. [De långa 
rubrikerna är egentligen ur en samtida ( 1942) 
dagstidning men berättar vad det hela handlar 
om.] 

-"När ånglokomotivet Hultenheim sprang i 
luften uti Eksjö stad 1902", Tåg, 7, 2 s. [Ännu 
ett vittnesbörd om Olssons morbida fascination 
inför olyckor.] 

-"50 år sedan Skånes värsta vinter", Tåg, 6, 
2 s. [Bygger enbart på läsning av gamla dagstidningar 
men ur sådana kan mycket utvinnas.] 

Kenno Pedersen (red.), Den sej/ende bro. HHoverfarten 
I892-1992, Helsing0r Bymuseum, 
157 s. [Hundraårsjubileet har satt fart på ett 
antal skribenter och marknaden borde vara 
övermättad men det är inte läsarnas problem. 
Antologins innehåll sammanfaller i inte ringa 
grad med Olesens bok men bildmaterialet är 
till stor del eget.] 

E Bertil Persson, "Livslängden blev kort för 
Uads-vagnen", Karven, 3, 2 s. [Av den eminente 
malmvagnskännaren.] 

-"Beredskapsplats för eldriften", Karven, 3, 
2 s. [Alltför kort om denna intressanta företeelse 
som nu är under avveckling. När kan 
en förteckning publiceras?] 

-"Norrbottens första malmbana", Karven, 4, 
4 s. [Om en hästbana i Töre som trafikerades 
1875-1887. En första rapport, mer forskning 
behövs.] 

-"Sunderbybäcken -sju broar på 107 år", 
Karven, 4, 4 s. [Persson utmärker sej både genom 
noggrannhet och förmåga att hitta fräscha 



ämnen.] 

-"Gamla Notvikens håll-och lastplats", Karven, 
4, 2 s. [Järnvägsarkeologi kring en kortlivad 
militär trafikplats.] 

Ragnar Persson, "Wadensjö post-och järnvägsstation", 
Folk och bygd, 2, 3 s. [En roande 
detalj: andra och tredje klass hade gemensam 
väntsal, men för passagerarna i den förstnämnda 
fanns en stoppad soffa reserverad.] 

Carl Reuterbrink, "Några järnvägs-och tågreseminnen", 
Förstlingen, l, 4 s. [Bl.a. en 
version av storyn i Taubes "Eldarevals", denna 
gång i ett TGOJ-ånglok 1938.] 

-"Vid Nora Bergslags Järnväg från den första 
till den sista arbetsdagen", Förstlingen, 3, 6 s. 
[Om arbete i NBJ gammalmodiga verkstad 
och sedan blandade föraruppdrag, men först 
lokförarminnen från KYJ kring 1950.] 

-"Ett järnvägsmannaöde", Jernvägsnytt, 3, 
6 s. [Om maskintjänst med usla arbetsförhållanden 
på VGJ under 1940-talet.], 

Arvid Robertsson, "Sandvikens industrispårssystem'\ 
Tågposten, l, 3 s. [Ämnet behandlas 
utförligare i Fredings SmB-bok -se ovan.] 

Yngve Rosendahl, "Järnvägen", i Sälen och 
Sälenjjällen, Malung, 6 s. [Ytligt, men nämner 
bl.a. den intressanta nattågstrafiken till 
Sälen.] 

Gunnar Sandin, "Gamla järnvägsprojekt med 
ny aktualitet", Kring Kärnan, 12 s. [Om Helsingborg.] 

-(red.), KRJ 100. Kort historik över järnvägen 

Klippan-Eslöv hundra år efter det första öppnandet, 
mfKLJ, 88 s. 
Rolf Sten, "Järnvägen Jädraås 100 år", JTJnJtt, 
3, 3 (tättryckta) s. [Omtryck från 198 1.] 

Erik Sundström, "Landshövding EJ Sparre mannen 
som gav sitt namn åt fem ånglok", 
Spår, 7 s. [Landshövdingarna var ofta viktiga 
pådrivare av det svenska järnvägsnätets utbyggnad, 
men vid sidan av Samuel von Troil 
och Curry Treffenberg torde den mest framstående 
ha varit Sparre som gjorde avgörande 
insatser för flera västgötabanor och för 
SWB.] 



-"Vad hände vid Sveriges järnvägar 1893?", 
Spår, 7 s. [Väsentliga informationer fönnedlade 
koncist och med lätt hand.] 

Per Sundström, "Järnvägsminnen från Dalarna", 
Tåg, I 0, 3 s. [Trafiktjänst i Falun och 
Hinsnoret 1942-1 976.] 

Örjan Svane, Nättrabyhamns station omkring 
1930. En rekonstruktion i text och bild, Smalspårsfrämjandet, 
3 1 s. + 9 s. ritningar. [En 
osannolikt noggrann och kärleksfull behandling 
av ett smalt ämne. Lika givande för den 
nostalgiske nöjesläsaren som för modellbyggaren. 
I 

Jan-Olov Svensson, En beskrivning av den 
rullande materielen 1•id Dala-Ockelbo-Norrsundets 
jäm1•äg J876-19Z0, mf WadstenaFogelsta 
Järnväg, 131 s. [Arets läckraste 
svenska järnvägsbok med sina superba ritningar. 
Ett utmärkt komplement till Rolf 
Stens DONJ-bok.J 

Börje Thoursie, "Lite historia om spårbunden 
transport", Tåg, 9, 4 s. [En huvudsakligen 
decennievis uppställd rapsodi över den i 
första hand svenska utvecklingen. Thoursie är 
nog den bäste stilisten bland våra järnvägsskri 
ben ter.] 

Helmer Wallner, "Järnvägar", i Storvretabygden:
forntid -nutid, Storvreta biblioteksoch 
kulturförening, 2 s. [Bra att socknens 
småhållplatser finns med.J 

Lennart Welander (red.), Skogen tar tåget. Industribanor 
av Decauvilletyp för timmer, 
virke, ved, pappersmassa och papper, SJK, 
322 s. [26 bidrag av tio bidragsgivare och av 
hög kvalitet -annat brukar Welander inte 
godkänna. Snygga kartor och delvis suddiga 
foton -men annat har väl inte stått att få av 
dessa delvis udda miljöer och objekt.] 

Anders Wester, "SJ ånglok litt Sb 1306", 
Förstlingen, 1, 7 s. [Wester har skrivit en 
serie om NBVJ fordon, deras typ-och individhistoria. 
Denna artikel bygger till stor del 
på Ulf Diehls Sb-bok.] 

-"Motorvagn litt Y 6/7/8", Förstlingen, 2, 7 s. 
[Bygger på Hällqvist.] 

-"En kort beskrivning av SJ :s E/E2-lok", 
Förstlingen, 3, 8 s. [Intressanta detaljer om 
tjänstgöringen.] 



Hans Westlund, Kommunikationer, tillgänglighet, 
omvandling. En studie av samspelet 
mellan kommunikationsnät och näringsstruktur 
i Sveriges mellanstora städer 1850-1970, 
Universitetet i Umeå, 230 s. [Det är mer industrin 
som har drivit fram järnvägar än järnvägarna 
som har drivit fram industri, är en 
slutsats ur denna rätt svårlästa avhandling.] 

Jan-Anders Wihren, "För 30 år sedan -intryck 
från en järnvägsentusiasts vardag", 2, Ångtrycket, 
1, 5 s. [Se utkastet över 199 1. Nu 
även om en kort sejour som chokladförsäljare 
på Södra stambanan.] 
Vänersborg station J992, SJ, 12 s. [Små broschyrer 
av detta slag utges glädjande nog ofta 
vid etableringen avresecentra. De historiska 
uppgifterna här byger helt på Herentz & Widesheims 
(förträffliga lilla) UVHJ-skrift från 
1987.] 

Björn Åstedt, "MGJ-boken, rättelser och kompletteringar", 
ÖSJ-bladet, I, 5 s. [Sympatiskt 
med den sortens uppföljningar. MGJ-historien 
är dock ännu inte uttömd. Om någon 
Spår-läsare exempelvis sitter på bolagsarkivet 
bör han omgående kontakta Åstedt.] 

Egon Östlund, "Snabbvagnsdrift vid Halmstad-
Nässjö järnvägar", Motorvagnen, 3 & 4, 
6 + 4 s. [Omtryck från 1945.] 

Sharplok, 
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Per Restadh 

Historien och historier om automatkopplet 

"Adieu triages,locotracteurs, voies d'embranche



ment afaibles mouvements, attelage automatique 

etc." Ajöss med rangerbangårdar, växellok, auto

matkoppel, dåligt utnyttjade industrispår etc. 

Så inledde dåvarande högste tjänstemannen 
vid Internationella Järnvägsunionen (UIC), generalsekreteraren 
Jean Bouley, ett anförande inför 
Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft 
i mars 1988. Detta uttalande skall ses mot 
bakgrunden av senare års utveckling mot allt 
mindre rangering, mer kombinerade transporter 
och därav följande utslagning av växling på 
smärre industrispår. 

Skall detta bli sista ordet i historien om auto

matkopplet? 

UIC 522 R 

Dessa rader gör inte anspråk på att vara en 
uttömmande avhandling av ett vidlyftigt ämne 
och borde mer konkret ha rubriken: "Kort sammanfattning 
av utvecklingen av en med genomgångsledning 
för tryckluft och svagström försedd 
central drag-och stötinrättning för de europeiska 
normalspårsjärnvägarna enligt UIC 
normblad 522 R och kommentarer till denna 
utveckling." 

För att inte leda läsaren vi lse bland dokumenterade 
data och mina minnesbilder skall jag försöka, 
när det inte eljest framgår av sammanhanget, 
att markera vad som är det ena och det andra. 
Låt mig på en gång tala om att det fortfarande 
finns tekniker, som på ett mer självupplevt sätt 
skulle kunna beskriva automatkopplets tekniska 
utveckling. När det gäller nyttan av automatkopplet 
i trafiktjänsten finns likaledes större sakkunskap, 
låt vara att de kalkyler som gjorts vare 
sig de varit positiva eller negativa för automatkopplet 
av kända skäl aldrig kunnat verifieras. 
Mina personliga förutsättningar att skriva om 
dessa saker är snarast en rad mer eller mindre 
slumpvisa, mer eller mindre långvariga kontakter 
med hela komplexet, i synnerhet på internationell 
nivå. Det ofantliga källmaterialet har inte 
gåtts igenom systematiskt. Dettafår anstå som en 
uppgift för en eventuellt framtida doktorand. 
Urvalet är närmast att betrakta som en antologi 
med större anspråk på vederhäftighet än på fullständighet. 



Historik 

Patent på uppfinningar av automatkoppel för järnvägsvagnar 
kan räknas i tusental, framställda prototyper 
i hundratal och serietillverkade typer, som är i bruk 
vid järnvägar, spårvägar och gruvor i tiotal. -Redan 
1848 förekom i USA olika koppeldon, som uppvisar 
släktskap med de "automatkoppel" som i våra dagar 
används på leksakståg. 

Ovanstående är ett direkt citat ur tidskriften 
Järnvägs-Teknik nr 8 1963. En hel del av de fakta 
som återges i föreliggande artikel är hämtade ur 
olika årgångar av denna publikation. 

År 1863 kom "Millerkroken" till användning 
och blev sedermera spridd i Australien och på 
Nya Zeeland. Den ser ut och fungerar ungefär 
som en förlaga till det centralkoppel som bl.a. användes 
vid de svenska 891 mm-banorna i Småland, 
Västergötland och Östergötland. 

I USA fick automatkopplet sin föregångare i 
Major Janneys koppel och omkring 1889 fanns 
där 39 olika typer av automatkoppel på de då 
80 000 godsvagnarna. En federal lag av 1893 
föreskrev att efter 1898 skulle automatkoppel 
användas mellan staterna. Den sedermera standardiserade 
koppel typen med rörlig klo utbredde 
sig över hela USA, Kanada, Mexiko och i olika 
sydamerikanska stater. 

Det år 1916 presenterade Willison-kopplet 
kom för sent för att bli USA-standard och var 
heller inte användbart tillsammans med gängse 

koppel, låt vara att det snabbt infördes vid industri-
och gruvbanor. 

När Internationella Järnvägsunionen (UIC) 
bildades 1922 togs frågan om ett automatiskt 
centralkoppel upp till behandling. Finanserna 
medgav inte något genomförande vid de normalspåriga 
järnvägarna i Europa, medan de japanska 
och ki-nesiska järnvägarna redan omkring 
1925 hade börjat använda automatkoppel 
av amerikansk typ. 

År 1935 beslöt man i Sovjetunionen införa 
automatkoppel ala Willison, numera känt under 
beteckningen SA3. Till följd av andra världskriget 
blev arbetet slutfört först 1958. SA3-kopplet 
inköptes från Sovjet och monterades på de nya 
fyraxliga vagnar som anskaffades till Malmbanan 
under 1960-talet. 



Ett intressant och framsynt projekt var det prov 
som SJ:s dåvarande Maskintekniska byrå startade 
genom att i februari 1957 vid AB Svenska 
Jämvägsverkstäderna Falun beställa fem Marvagnar 
försedda med Willison-koppel. De provades 
sedan tillsammans med 70 Mas-vagnar 
som på beställning, likaledes till ASJ, försetts 
med Willison-koppel. Mar-vagnarna var ej vidare 
utvecklade prototyper för framtida malm-
vagnar på Malmbanan. De såldes i slutet av 
1960-talet till Domnarfvets jernverk. De med 
Willison-koppel försedda Mas-vagnarna flyttades 
till Dannemora för malmtransporterna till 
Hargshamn, och är nu jämte ytterligare ett antal 
Mar-vagnar som levererades i början av 1960talet 
skrotade. 

Varför införa automatkoppel? 

Utan att gå till den direkta begynnelsen år 1922 
och den tidens motiveringar för införande av ett 
automatkoppel bör man kunna sammanfatta den 
ståndpunkt som kom till uttryck efter andra 
världskriget på följande sätt. 

1. Arbetarskydd 
2. Personalbesparingar 
3. Billigare rullande materiel 
4. Högre tågvikter 
5. Färre driftstörningar 

Vem utvecklar automatkopplet för de europeiska 
järnvägarna? 

Ytterst ansvarig för utvecklingen är den till 
Paris förlagda Internationella Järnvägsunionen 
(UIC), som tidigare omfattade de europeiska 

Mas-vagnar på prov försedda med automatkoppel typ Willison. Dannemora omkring 1988. Foto 
Bengt Dahlberg. 

Automatkoppel med tryckluftskoppling. 
Ur UIC, L'attelage 
automatique des chemins 
de fer, 1972. 

normalspårsjärnvägarna jämte de bredspåriga 
finska järnvägarna. UIC:s Forsknings-och provningsanstalt 
ORE (numera ERRI) har medverkat 
till utveckling och prov av diverse prototyper, 
som i huvudsak utvecklats av järn vägsindustriella 
konsortier på basis av Willison-kopplet. Eftersom 
efterkrigstidens Europa även vad gäller järnväg 
kom att präglas av splittringen mellan väst 
och öst, har ett samförstånd med den 1956 av de 



socialistiska länderna bildade Organisationen för 
Järnvägssamarbete (OSZjD) varit nödvändigt. 

Vad menas med automatkoppel? 

Som antytts inledningsvis kan automatkoppel se 
ut snart sagt hur som helst beroende på användningsområde, 
hållfasthetskrav etc. Det som här 
behandlas är den typ av koppel som beskrivs i 
UIC:s Normblad 522 R, utgåva 4, 1990-01-01 
och OSZjD:s normblad 522/1. 

Kopplet skall ersätta nuvarande buffertar och 
skruv koppel och verka automatiskt inte bara som 
sådant utan också för överföring av tryckluft. 
Isärkoppling utförs från sidan med ett enkelt 
handgrepp. Se sprängskissen ovan. 

Hållfastheten skall vid koppling medge en islagshastighet 
av 15 km/h utan att kopplet skadas. 
Vissa inskränkningar gäller för koppling 
och gång i kurvor och över växlingsvall och 
färjeklaffar. Normbladet nämner inget om ledning 
för manöverström genom kopplet, vilket 
enligt tidigare krav skulle medgivas. Inte heller 
berörs mera fantasifulla och tidigare avfärdade 
tankar om överföring av värmeström eller av 
impulser för frigöring av kopplen från lokets 
manöverpanel. 

Vem beslutar om införande av automatkopplet 

i Europa? 

Eftersom UIC inte är ett organ påregeringsnivå 
skulle beslut om eventuellt införande av 
automatkoppel behöva hänskjutas till Europeiska 
Trans-portministerkonferensen (CEMT), 
som är en gren av OECD, och till OSZjD, som 
också var ett organ för transportministrarna inom 
det dåvarande östblocket. I dagens Europa, där 
till exempel de bredspåriga estniska och ukrainska 
järnvägarna tillhör UIC, skulle den eventuella 
beslutsprocessen sannolikt bli mer komplicerad. 

Det europeiska 
utvecklingsarbetet 

Som i så många andra sammanhang har teknikerna 
varit pådrivande för att ersätta gårdagens 
teknik med morgondagens. Problemet har varit 
att varken de eller användarna av tekniken varit 
i stånd att dra slutsatser om det framtida läge i 
vilket automatkopplet skulle införas. 

Från att dåvarande Deutsche Reichsbahn 1922 
i UIC tog upp frågan om införande av ett 



automatkoppel til Iavförandet från dagordningen 
1936, över återupptagande i ECE 1948 till förnyad 
bordläggning 1950 till återuppväckande av frå

Pro1•med koppel typ UCIBSM 

(ji-ån Tyskland) vid SJ den 17 
februari 1967. Foto SJ. 

gan i ORE 1956, kom bildandet av en Specialkommission 
för automatkoppel år 1957. Denna 
skulle inom UIC bilda tre arbetsgrupper: en för 
tekniska, en för för driftsekonomiska och en för 
juridiska och finansiella frågor. De franska järnvägarna, 
SNCF, fick, vilket är värt att lägga på 
minne,t i uppdrag att utarbeta en kalkylmodell, 
som skulle kunna användas av andra järnvägar 
för att man skulle få en enhetlig bedömning. 

De utredningar som in på 1960-talet gjordes på 
detta sätt baserades på föreställningen om en viss 
tidsbesparing i minuter per kopplingstillfälle. 
Dessa minuter evalverades sedan till hela man. 
Härtill kunde också adderas vissa minskade risker 
för växlingsskador och dödsfall i växlingsarbetet. 
På kostnadssidan kom sedan inköp, 
montering, fordonsombyggnader isamband med 

Prov med koppel typ AWCM 
(fi·ån Frankrike) vid SJ den 

l7februari 1967. Foto SJ. 

införandet. Kalkylmetoden kan i någon mån 
jämföras med Vägverkets för väginvesteringar, 
vilketåtminstone för SJ var tämligenfrämmande. 
Mindrekostnaderna kunde med fog anses överdrivna. 
De första omgångarna i kalkylerandet 
visade trots detta svag lönsamhet, men man drev 
parallellt utvecklingen tekniskt och juridiskt finansiellt 
mot en anbudsförfrågan till större tilltänkta 
tillverkare. Senare modifikationer i kalkylerna 
ledde ti Il att man räknade fram en årlig 
besparing per fordon av 250 FRF i 1961 års 
penningvärde. Samtidigt beräknades investeringen 
per enhet till i medeltal 2700 FRF. Enkel 
matematik gav därvid som resultatet en förräntning 
på drygt 9 %. Med vid SJ tillämpad 
annuitetsmetod, säg 30 års avskrivning, och I O % 
ränta skulle årskostnaden bli 286 FRF. Oavsett 

beräkningsmetod skulle den företagsekonomiska 

lönsamheten med dagens mått mätt ligga någon



stans mellan svag och dålig. Möjligen skulle en 

mera uttalat samhällsekonomisk kalkyl ge ett 

gynnsammare resultat, vilket bland förespråkarna 

i Sverige och utomlands sannolikt var ett domi

nerande motiv, vilket framgår av det följande. 

Men synen på räntor, personalrekrytering och 
teknikens möjligheter var vid ingången av 1960talet 
mycket olik den nuvarande. SJ:s generaldirektör 
Erik Upmark utsågs 1963 till att utreda 
problem med patent, licensavtal etc, en naturlig 
följd av hans genuina intresse för frågan. Hans 
direkta engagemang i UIC-frågor, bortsett från 
den han automatiskt hade i egenskap av generaldirektör, 
kom att sammanfalla med min egen avsevärt 
blygsammare första insats i UIC-arbetet. 
Det gällde för min del att medverka i en arbetsgrupp, 
som efter initativ från SJ skulle verka 
för ett snabbare införande av hastigheten 70 km/ 
tim vid 20 tons axellast för alla godsvagnar i 
internationell trafik. 

Det första sammanträdet ägde rum i UIC:s 
högkvarter, 14 (16) Rue Jean Rey. I lokalen 
bredvid fördes ett högljutt samtal, då och då 
avbrutet av en och annan skrattsalva. Någon av 
deltagarna föreslog då halvt skämtsamt, att vi 
skulle bulta i väggen för att få arbetsro. Om så 
skett hade fortsättningen förmodligen blivit pinsam. 
När vi en stund senare på väg till 
förmiddagskaffet utanför dörren stötte på våra 
stökiga grannar visade det sig vara GD Upmark 
och några av hans kolleger, som var mitt uppe i 
ovannämnda uppdrag. 

Något år senare dök automatkopplet på nytt 
upp som ett inslag i det UIC-arbete, som jag deltog 
i, denna gång i ett arbete som fortfarande 
pågår, med beteckningen 4/E/l: "Central och integrerad 
styrning av godstrafiken." UIC:s dåvarande 
generalsekreterare och medlemmen av 
Franska Akademien, den legendariske Louis Armand, 
hade den sympatiska vanan att vandra 
omkring till de olika mötena och hälsa på deltagarna, 
säga några väl valda ord och fråga om 
deras åsikter i de frågor som avhandlades. När 
han under hälsningsceremonin fick klart för sig 
att han hade svenskar framför sig, vilket givetvis 
inte var första gången för hans del, blev han 
synbart glad och sade till min vän och kollega 
Göran Ridner: "Er känner jag igen." Vi spekulerade 



mycket kring detta uttalande, som uppenbarligen 
måste ha varit misstag på person. Vad 
åtminstone jag inte visste tidigare var, att Sveri

ges generalkonsul i Paris, Raoul Nordling, bland 

mycket annat under den tyska ockupationen 

lyckats rädda Louis Armand från en väntande 

exekutionspluton. Den tacksamhet som detta 

måste ha väckt kom tydligen att omfatta svenskar 

i allmänhet. 

Efter hälsningsceremonin tog generalsekrete

raren plats bredvid ordföranden och gjorde en 

tour d' horizon, dvs. en på den tiden science fic

tion-betonad rundmålning av järnvägens fram

tid. En viktig beståndsdel i denna var automat

kopplet som en första början till förarlösa tåg, 

datoriserad styrning av järnvägarna, deras tåg

rörelse, fraktberäkning, ekonomisk redovisning 

m.m. via satellitburna databanker, kort sagt en 
både teknokratisk och humanistisk dröm om att 
befria människorna från tungt och farofyllt arbete 
på bangårdarna, tröttande och psykiskt påfrestande 
tågtjänst, misstag i säkerhetstjänst, 
tråkigt expeditionellt rutinarbete. 

Upmark positiv 

Senare erfarenheter leder mig till uppfattningen, 
att GD Upmark nog utan större reservationer 
delade Armands syn. I en av sina många PM, som 
förhoppningsvis finns arkiverade, behandlade 
han angelägenheten av att snabbt införa automatkoppel. 
Han väntade sig nämligen bl.a. framtida 
rekryteringssvårigheter till växlingsarbetet, som 
inte bara långsiktigt kan medföra diverse kroppsliga 
förslitningsskador utan också är momentant 
riskfyllt. Jag citerar ur minnet utan anspråk på 



exakthet ord för ord ett avsnitt i denna PM: 
"Redan nu börjar man hos växlingspersonalen på 
kontinenten konstatera rangerskälva, dvs. en 
rädsla för att gå emellan vagnar för att hänga på/ 
av kopplet, ja till och med i tjurfäktarnationen 
Spanien. Kanske är vi i Sverige fysiskt modigare." 
Det förefaller dessbättre som om rekryteringen 
inte blivit så mycket lidande i brist på 
au tomatkoppel. 

I mars 1963 beslöt UIC:s styrelse att rekommendera 
medlemsjärnvägarna att efter l januari 
l964 endast låta bygga vagnar som lätt skulle 
kunna förses med automatkoppel, och detta skulle 
vara obligatoriskt fr.o.m. 1 januari 1965. Om jag 
inte tar fel gäller denna bestämmelse fortfarande. 
Hur bergsäkert ett nära förestående införande av 
automatkopplet ansågs, bevisas av det faktum att 
alla F-lok till att börja med förbereddes för detta. 
Automatkopplet uteblev och nu har F-loken så 
när som på tre exemplar, varav ett på Sveriges 
Järnvägsmuseum, skattat åt förgängelsen. 

Under denna period vidtog ett antal praktiska 
prov med prototypkoppel på olika vagntyper bl a 
vintertid i Sverige och Norge. Det sista av dessa 
prov genomfördes så sent som vintern 1972/73. 
Jag har förfarande en minnesbild av foton tagna 
någonstans i trakterna av Storlien, där en man 
står på en vagn för att spetta bort is från koppelhuvu'denas 
översida. 

Vid ett av dessa provtillfällen fanns bland uppbådet 
utländska maskintekniska och trafikexperter 
också en framstående representant för de franska 
järnvägarna. Han ville från sitt första besök i 
Sverige köpa med sig något typiskt svenskt hem 
till Frankrike. Eftersom jag vid dennna tid inte 
hade något med automatkoppelfrågorna att göra 
fick jag av honom själv veta detta i efterskott vid 
ett möte i andra frågor. Han fick då rådet av 
någon vänlig, eller kanske snarare ovänlig, svensk 
kollega att köpa med sig en flaska "Absolut Rent 
Brännvin". Jag frågade honom vad han tyckte 
om det och svaret blev: tack bra. Problemet var 
bara att det svenska sättet att handskas med denna 
dryck inte harmonierade med franska vanor. 
Hustrun som aldrig sett sin man berusad blev 
mycket uppbragt över denna familjeskandal och 
skällde ut honom efter noter. 

Farlig fällkniv seff ekt 

Under tiden fram ti Il 1971 arbetades det flitigt 
med frågor om tekniska lösningar, stabiliteten 
hos tvåax liga vagnar, möjliga tåglängder, urspårningsrisker 



mm. Chefen för SJ :s maskinavdelning 
John Frostberg ansåg troligen med full 
rätt att en elektropneumatisk broms vore ett abso1 
ut oundvikligt komplement till automatkopplet 
för att vid bromsning förhindra s.k. fällknivseffekter 
med olika tunga vagnar i långa godståg 
och därav följande urspåringar. Bortsett från 
detta skulle en samtidig utlösning av bromsningen 
av tåg genom elmanövrering i stället för sänkning 
av lufttrycket i bromsledningen få andra 
goda effekter. Jag blev på Frostbergs begäran 
adjungerad till honom för arbete i den arbetsgrupp 
som tillsatts för ändamålet. Lönsamhetskalkylerna 
pekade dock i samma riktning som 
automatkopplets och arbetsgruppens arbete lades 
ner. Detta sagt för att belysa en av de många 
mer eller mindre välgrundade förutsättningar 
som ett införande av automatkopplet krävde eller 
ansågs kräva. 

Generaldirektör Upmark kommenterade strax 
efter sin avgång 1969 automatkoppelfrågan på 
följande vis: "Enligt min mening är saken ytterligt 
enkel: att driva järnväg efter 1976 utan automatkoppel 
kommer att tagas som orkeslöshet." 

Beslutet år 1969 ändrades redan i juni påföljande 
år innebärande att automatkopplet skulle 
vara i bruk utan sidobuffertar vid påsktiden 1981. 
Detta beslut inom UIC måste också godkännas 
av OSZjD. Dess medlemmar kunde av av ekonomiska 
skäl inte godkänna den föreslagna tidtabellen 
för införandet. Efter långa förhand Iingar 
enades man emellertid i maj 1972 om att införa 
automatkopplet i internationell trafik under april 
1981 och att sidobuffertarna skulle tas bort i 
slutet av 1985. 

De livligaste tillskyndarna av automatkopplet, 
de österuropeiskajärnvägarna genom sin organisation 
OSZjD, blev delvis skuld till uppskovet. 
En västeuropeisk järnväg, franska SNCF och 
alltså Louis Armands eget fadershus, som skapat 
kalkylmodellen för bedömning av automatkopplets 
lönsamhet, blev det verkningsfullaste 
bromsblocket. SNCF:s planerpåsnabbtåg (TGV) 
hade nu avancerat så långt att detta projekt och 
automatkopplet, två gigantiska investeringsobjekt, 
måste konkurrera om statliga budgetmedel. 
Ett val måste träffas och det blev TGV. 

På sätt och vis blev detta val slutet på den mer 
än hundraåriga era, under vilken godstrafiken 
varit stommen i järnvägarnas ekonomi. Det fanns, 
vilket tidigt konstaterades av chefen för SJ utvecklingavdelning 
Åke Karsberg, knappt några 
lönsamma investeringar att göra i godstrafiken 



medan persontrafik i form av snabbtåg hade stor 
lönsamhetspotential. 

Jag minns när budet om detta uppskov kom 
under ett möte i Paris rörande en helt annan UICfråga. 
Den SNCF-representantsom haft en mycket 
slitsam tid med jämkande om tidpunkter och alla 
kompletterande utredningar klappade i händerna 
och utropade: "Bravo då blir det inget automatkoppel, 
förrän jag gått i pension!" 

Ordhålliga svenskar 

De första revisionen av kalkylen på 1970-talet i 
vilken jag direkt medverkade pekade på en årlig 
nettoförsämring på omkring400 miljoner kronor 
i dåtida penningvärde. Detta försämrade resultat 
berodde dels på att kalkylen gjorts efter gängse 
SJ-metoder, dels på att en stordel av de personalvinster 
man tio år tidigare trott sig kunna göra 
enbart med hjälp av automatkopplet hämtats in 
på annat sätt. 

Det paradoxala förhållandet hade nu upp

Prol'malmvagnen 9210144-0 i 
Notl'iken den 29 mars 1968. 
Foto SJ. 

stått, att SJ som en realistisk bedömare av lönsamheten 
stod vid sitt ord om införandetidpunkten 
medan andra vacklade. Detta länder SJ:s dåvarande 
GD Lars Peterson, påhejad av företrädaren 
Erik Upmark, till heder. Lars Peterson hade redan 
som statssekreterare och som sådant i suppleantkommitten 
inom CEMT verkat för ett beslut 
om automatkoppel. Jag tror det var Åke Karsberg 
som informerade mig om att Lars Peterson -som 
det visade sig -i motsats till de andra regeringsrepresentanterna 
i CEMT försäkrat sig om 
finansministerns stöd. 

Fortsättningen handlar egentligen mest om att 
räddas vad som räddas kan. CEMT meddelade 
1976, att man trots att de tekniska undersökningarna 
avs I utats och att de praktiska proven genomförts 
med mycket goda resultat, tills vidare inte 
kunde binda sig vid några ekonomiska åtagande 
för järnvägarnas del eller en därav följande multinationell 
överenskommelse om ett garanterat 
senaste datum för införandet. 

Man hoppades fortfarande kunna genomföra 
detta stora projekt, bara tiderna bleve något gynnsammare. 
Det är intressant att drygt I 5 år senare 



spekulera över vad som menas med "något gynnsammare". 
Denna politikernas inställning påminner 
mycket om den inställning från de svenska 
statsmakternas sida som gällt under större delen 
av efterkrigstiden: I tider av god kapitaltillgång 
välvillig behandling av SJ anslagsäskanden. Till 
följd av fördröjningen mellan investeringsbeslut 
och dessas resultat i form av nya fordon har man 
ofta fått resursöverskott när konjunkturen avtagit. 
Omvänt har man i dåliga tider dragit åt 
svångremmen så hårt att få normala investeringar 
kunnat förvandlas till beställningar i en 
undersysselsatt industri. Visserligen kunde AMSbeställningar 
i stället komma till. I princip har SJ 
av idag befriats från att fungera som ett fjärrstyrt 
instrument för reglering av samhällsekonomin. 

När vi nu befinner oss i (förhoppningsvis slutet 
av) en konjunktursvacka, som de politiska beslutsfattarna 
för drygt I 5 år sedan inte ens i sin 
vildaste fantasi kunde föreställa sig, så skulle 
faktiskt tiderna ironiskt nog vara "något gynnsammare". 
Ett företagsekonomiskt olönsamt införande 
av automatkopplet kunde ur sysselsättningssynpunkt 
vara samhällsekonomiskt motiverat. 
I varje fall lika bra som den genom arbetstidsförkortning 
sänkta produktiviteten per capita 
som kommit upp inom EU. Ett så kraftkrävande 
övervägande låter nog tyvärr vänta på sig. 

Successiva uppskov 

I november 1980 enades ett antal generaldirektörer 
under ordförandeskap av UIC:s gene

ralsekreterare om att pröva om man senast 1982 
skulle kunna besluta om införande av automatkoppel 
i tidsperioden 1995-2000. I juni 1981 
informerades UIC:s styrelse om att detta informella 
mötes slutsats var år 2000 som tidigaste 
datum. I december 1984 noterades UIC:s styrelses 
beslut, att det under andra halvåret 1987 skulle 
läggas fram en förstudie om ett förenklat 
automatkoppel. Vidare inrättades en arbetsgrupp 
för att slita tvister om vissa järnvägars, främst 
DB:s, krav på ersättning för utredningskostnader 
i samband med automatkopplet. I juni 1986 tillerkände 
UIC:s styrelse DB 9 032 111 DEM och 
SNCF 2 643 063 FRF för sina utlägg i samband 
med UIC:s utredningar om automatkopplet. I 
december 1988 utspann sig en diskussion i UIC:s 
styrelse om det förenklade automatkopplet utan 
stöt-men med draginrättning. Vid mötet deklarerade 
DB sitt intresse för detta projekt och meddelade 
positivt resultat från en förstudie. Ordföranden 



bad övriga järnvägar att följa detta exempel. 
Det skulle vid mötet i juni 1989 meddelas, vilka 
järnvägar som finansiellt skulle delta i utvecklingen 
och prov med prototyper, till en kostnad 
av 20 miljoner DEM, varav tillverkaren Unicupler 
skulle förskottera 10 miljoner. 

Den 25 april 1989 vidhöll SJ i brev till ORE 
sina positiva inställning till automatkoppel utan 
bevarade sidobuffertar, men sade sig inte kunna 
medverka i en kalkyl för enbart dragkoppel. 

Till dags dato (1993-12-31) har sedan inga 
viktigare beslut fattats av UIC:s styrelse i 
automatkoppelfrågan. UIC:s femte kommission, 
ERRI (förutvarande ORE) och i förekommande 
fall den gemensamma gruppen UIC-OSZjD, har 
haft uppdraget att arbeta vidare med frågan om 
enbart dragkoppel. 

Vid sitt möte i november 1993 hade femte 
kommissionen att bl.a. ta ställning till finansieringsfrågan. 
Denna baserade sig i sin tur på ett 
antal beslut i kommissionen av juni samma år 
dvs. utarbetande av ett norm blad för enbart dragkoppel, 
bildande av en studiegrupp för detta 
ändamål vari bl.a. finskajärnvägarna, VR, ingår, 
slutrapport l 996, finansiering genom DB (större 
delen) och UIC. 

Vid sitt möte i december 1993 diskuterade 
UIC:s styrelse dels det internt avstämda utvecklingsprogrammet, 
dels deltagande i EU:s ramprogram 
4, och instämde i det sistnämndas 
prioriteringar. En förutsättning för ekonomiskt 
deltagande från EU för att tekniskt utveckla 
järnvägssektorn är att UIC satsar lika mycket. I 
klartext innebär detta att 50 miljoner ecu från EU 
skulle ge totalt 100 miljoner, dvs. närmare en 
miljard svenska kronor. I UIC:s program nämns 
bl.a. konkret AFI (Automatisk fordonsidentifiering), 
vilket innebär attjärnvägsfordon av alla 
slag förses med svarsdon till fasta eller rörliga 
sändare/mottagare, som registrerar fordonets 
nummer och eventuellt andra data. 

Det är väl inte uteslutet att det i övrigt än så 
länge mycket allmänt hållna gemensamma programmet 
kan komma att omfatta en skärv även 
till vidareutveckling mot genomförande av 
automatkoppel i någon form. 

Sammanfattning 

De tidigare från början framhållna fördelarna 
med ett automatkoppel har inte visat sig konstanta 
genom tiden. 



Arbetarskyddsmomentet har i form av ett vidgat 
medvetande om arbetsmiljön snarast 
kommmit att bli viktigare. Men även detta måste 
ställas i proportion till det antal av-och tillkopplingar 
som måste utföras. Personalbesparingarna 
kan i hög grad beroende på beräkningssättet 
-och allt talar för att senare års valda metoder 
är mer realistiska -och med avsevärt mindre 
rangering blivit ett ytterst otillräckligt bidrag 
till lönsamheten. 

Långsiktigt borde rullande materielen bli billigare, 
eftersom två automatkoppel per fordon 
borde kosta mindre än fyra buffertar och två 
skruvkoppel både i anskaffning och underhåll. 
Ett frågetecken är förfarande om det tidigare från 
teknikersidan starkt understrukna kravet på 
boggivagnar för att automatkopplet skall kunna 
användas störningsfritt fortfarande väger tungt. 
Den småskalighet som fortfarande trots allt gäl ler 
i bl.a. Sverige kan inte alltid ekonomiskt motivera 
boggivagnar. 

Generellt tyngre tåg måste följas av bantekniska 
möjligheter att skapa sådana tåg. I specialfall, till 
exempel på Malmbanan, har automatkopplet av 
rysk typ SA3 varit utomordentligt värdefullt. 

Större driftsäkerhet är en viktig faktor som 
sammanhänger med de egenskaper hos automatkopplet 
som ger möjlighet till längre tåg, dvs. 
hållfasthet mot avryckningar. Å andra sidan är 
blandningen i tåg av två-och fyraxliga vagnar 
med automatkoppel i praktiken en stor osäkerhetsfaktor 
som i ogynnsamma fall kan väga 
mycket tyngre än dessa fördelar. 

För konventionella personvagnar torde 
automatkopplet få ringa betydelse, eftersom dag

tågen alltmer tenderar till fasta tågsammansättningar 
vare sig det gäller långväga snabbtåg eller 
kortväga regional-och lokaltåg. Nattågen förefal 
ler också få mer fast sammansättning. 
Automatkoppel skulle för den kategorin behöva 
utvecklas av-sevärt. Alternativt borde sidobuffertarna 
behållas för att inte medföra sämre 
komfort än i dag. 

Av de en gång så vidlyftiga planerna för ett europeiskt 
automatkoppel kvarstår i dag projektet 
för ett uteslutande dragkoppel. Bortsett från intresse 
från eventuella tillverkare och någon enstakajärnväg 
har denna variant inte väckt någon 
allmän entusiasm. Detta är begripligt, eftersom 



ursprungligen tänkta fördelar inte är ograverade. 
Möjligen skulle denna anordning bädda för en 
sedermera enklare övergång till ett riktigt 
automatkoppel, dvs. i form av både drag-och 
stötinrätt-ning. Om de utsikter till framgång sistnämnda 
antagande kan ha, överlämnas det till 
läsaren att själv spekulera. 

Källor 

Åberopade tidskrifter finns vid SJ bibliotek, 
handlingar äldre än fyra år vid SJ arkiv i Värtan 
och yngre handlingar i diariet Stab Personal, 
Administrativ service, och hos Maskindivisionen. 

Bouley, Jean, Rail International, 1988 
Fryklund, S., Järnvägs-Teknik 6/72: "Automatkopplet" 

Gemensamma Gruppen OSZjD/UIC "Automatkoppel": 
Protokoll från möte 13-14.12 1988 
Järnvägs-Teknik 2-3/76: "Automatkopplet för

senas" 
SJ Maskintekniska byrå: Skrivelse till ASJ Falun, 
Mbr 0699 sgr 4456, 12.9.1960 

ORE -UIC:s Forsknings-och Provningsanstalt: 
PM till ORE:s Direktionskommittemöte 1617.9 
1980 

"Reflexioner av ordförandena i ORE B 51 och 
B 36 i frågan om införandet av automatkoppel" 
Sjöstedt, G., "Automatisktcentralkoppel",Järn

vägs-Teknik 8/63 och 3/64 
-"De europeiska järnvägarnas automatkoppel", 
Järnvägs-Teknik 3/71 och 6/71 
Persson, Bertil, "Malmbanans malmvagnar", Tåg 
10/78 

UIC -Internationella Järnvägsunionen: 

-Normblad 522 R, fjärde utgåvan 1990-01-01 

-Styrelseprotokoll (Board of Management) 
1978-1993 

-Femte kommissionens dagordning för möte 
november 1993, "Rent dragkoppel", 45 B 40 

Sveriges Järnvägsmuseum F 621 med "hålet" i buffertbalken för automatkopplet. Foto Svlvm. 

Amerikanskt standardkoppel, 



här på smalspåriga museibanan 
Georgetown Loop 
Colorado 1992. Foto Lars 
Olov Karlsson. 

Peter Hagren 

Järnvägsspontanorterna Nässjö, Vännäs, 
Storuman -en jämförelse 

Fram ti Il 1850-talet förflyttade sig svensken på 

tre sätt: ti Il fots, ti Il hList ellerti Il sjöss. Det senaste 

inom kommunikation var kanaler och slussning 

mellan sjöar. På kontinenten och i England hade 

den spårbundna trafiken vunnit insteg. men 

järnvägsbyggandet i Sverige blev sin tids stora 

stridsfråga. Länge betraktades järnvägen som ett 

komplement till sjövägarna, men 1853 framlades 

för riksdagen en proposition om ett statligt stam

banenät. 

Riksdagen beslutade i november 1854 att staten 
skulle äga och bekosta ett nät av stambanor 
som "i oatbruten sträckning fortlöpa genom flera 
provinser eller en större del af landet". Bibanor 
till detta stambanenät borde uppföras på privat 
initiativ, och efter prövning eventuellt få statsunderstöd. 
Södra stambanan drogs, efter många 
regionalpolitiska strider, från Malmö via Finjasjön 
(Hässleholm) och Alvesta till Nässjö och 
därifrån via Tenhultoch Jönköping till FalköpingRanten, 
där den anslöt till Västra stambanan. 
Bandelen invigdes den I december 1864. 

Nässjö 

Då Södra stam banans utstakare når det småländska 
höglandet Lir det en glesbefolkad skogsbygd 
man möter. Lantmätare S.G. Esping förvärvar 
1864 Runnerydsgården, som bi Idar grund för 
den plats där Nässjö järnvLigsstation så småningom 
byggs, och en del av den mark som ti Il hör 
hemmanet kommer så småningom att bli stadens 
centrum. 

1859 publicerade A.W. Edelsvärd i Tidskrift 



för Byggnadskonst och Ingeniörvetenskap en 
"Stads-plan" för de städer som skulle komma att 
behöva anläggas d~ir statsbanorna drogs fram. 
Exemplet var en tänkt stadsplan för FalköpingRanten 
. Troligen var Esping förtrogen med artikeln 
och de ideer den omfattade ty redan 1864 
gjorde han en plankarta med ett cnh.clt rutn~its

mönster. H~ir skönjs en axial strävan med järn

vägsstationen i fonden och en bred "esplanad'' 

som leder till ett torg. men någon monumental 

byggnad i axelns andra ände anges inte. 

NLissjöbyn, belägen cirka tre kilometer nordv~
ist om den nuvarande staden, var socknens 
centrum med kyrka, klockargård och skolhus. Då 
järnvägen drogs öster om byn kom stationen att 
hamna i ett ingenmansland. Men på grund av den 
kraft som aktörer och entreprenörer av Espings 
typ lade ned, uppstod snart en stadsbildning 
kring järnvägsstationen. Förutsättningarna för 
detta var dels de nya kommunallagarna ( 1863), 
då socknen övergår till landskommun och församling, 
dels den oinskränkta näringsfriheten 
( 1864 ), som gjorde det möjligt för vem som helst 
att etablera sig som fabrikör eller köpman, var 
helst man så önskade. Detta, i kombination med 
att förbättrade kommunikationer gav bättre 
avsättningsmöjligheter för produkter och bättre 
råvaruförsörjning, gjorde att näringsidkare av 
olika slag sökte sig till det nya centret, till järnvägsorten 

Dessutom genererade sj~ilva jLirnvägsbygget 
olika tjLinstebehov som inkvartering, utspisning 
och rekreation. vilket i sin tur medförde att järnv~
igsspontanorterna kunde fortsätta att utvecklas. 
För ässjös del gick det snabbt. 1874 invigdes 
Östra stambananti Il Katrineholm och samr;a 
år blev bibanan Nässjö-Oskarshamns järnväg 
(NOJ) klar. Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) invigdes 
1882 och Sävsjöström-, ässjö järnväg 
(Sä J) I 9 I 4. Därmed var ässjö etablerat som 
j~irnvägsknut och samma år blev det stad. 

Espings stadsplan togs snart i anspråk,; jnte 
minst av SJ som på ömse sidor om den störa 
öppna platsen framför j~irnvägsstationen, redan 
I 864 byggde en stinsbostad (flyttad till Hembygdsparken 
1957) åt norr och ett hote_l I {1t söder. 
Omkring 1874 startades ho tel l.i;örelser aw_privata 



~,,,,,, 
Södra och centrala delen av Nässjö stationsområde 1874. Ur Kortfattad beskrivning ... vissa större 
statsbanestationer, 1938. 

entreprenörer i det lilla stationssamhället, och 
det hotell som Järnvägsstyrelsen uppfört blev 
boställshus. På en plan över SJ:s område från 
1914 ser man att Esplanaden, mitt för stationshuset, 
har försetts med planteringar och sträcker 
sig mot ett torg. Vid detta torg finns ytterligare 
hotellbyggnader, och det nya stadshuset reser sig 
i fonden. 

Kring bangårdsområdet finns en mängd bostälIshus 
grupperade, och i nordost börjar ett helt 
bostadsområde växa upp i det som ska bli kvarteret 
Björnen, och som kom att omfatta åtta hus 
om fyra rym I iga tvårumslägenheter vardera. Kring 
spårområdet finns 1914 tretton boställshus och 
stugor samt två överliggningshus. Tillsammans 
med stationshus, lokstallar, förrådsbyggnaderoch 
godsmagasin blir det över sextio hus! Eftersom 
SJ vill ha sina byggnader så nära banan som 
möjligt påverkas naturligtvis stadsplanen. 

Vännäs 

Stambanan genom övre Norrland började 1885 
byggas från Ångermanälven mot Boden. Från 
Trehörningssjö skulle sträckningen genom Västerbotten 
bestämmas. Ingenjören vid Statens 
Jernvägsbyggnader Jacob Rieck-Mi.iller hade i 
förväg rekognoscerat och köpt upp mark i Ny byn, 
några kilometer väster om sockencentret Vännäsby. 
Ledningen för bygget diskuterade olika 
linjedragningar eftersom man hade att passera 
två strida floder, Umeälven och Vindelälven, 
som flöt samman i Vännäsby. 

Den förutseende Rieck-Mi.iller erbjöd 1890 
Järnvägsstyrelsen att köpa delar av den mark 
(Nybyn nr 7) som han förvärvat något år tidigare. 
Detta avgjorde lokaliseringen, och området som 
var flackt och sankt dikades ut. Arbetena forcerades. 
Under sommaren 1891 arbetade över tretusen 
man med olika byggen i trakten, och den l 
oktober l 891 kunde Oskar Il inviga bandelen. 
Till saken hör att Rieck-Mi.iller dels startade ett 
bryggeri på orten, dels drev en ångsåg med planhyvel, 
nog så lukrativa hanteringar i den hausse 
som rådde. Inte nog med detta, Rieck-Mi.iller 
utarbetade själv en stadsplan, som kommissionslantmätare 
J. Gezelius "affattade å karta" 1897, 
vilken låg till grund för den regleringsplan som 
till slut godkändes av Kungl. Maj:t 1899. År 
1900 blev Vännäs municipalsamhälle. 



Vännäs by återfinns som Wendenäs i 1543 års 
jordebok. Kyrkan fanns i Umeå (Backens kyrka) 
och först 1826 byggdes sockenkyrkan i Vännäs 
by. Då fanns redan en by grupperad runt Hembergets 
södra fot, mot ån, och enligt uppgift skall 
även ett gästgiveri ha funnits där. Efter det att 
Nybyn som stationssamhälle blivit municip förlorar 
Vännäsby sitt namn. Stationen får heta 
Vännäs och samhället med det. Vännäsby får 
från 1900 heta Spöland ända fram till 1939, då 
man som municipalsamhälle återfår namnet 
Vännäsby. 

Vännäs stationshus stod färdigt till invigningen 
av bandelen den l oktober 189 l. Det var en timmerbyggnad 
i "fornnordisk" stil. Samtidigt uppfördes 
järnvägshotellet vars förebild var Edelsvärds 
Hällnäsmodell. 1919-21 byggdes sex boställshus 
efter ritning av Folke Zettervall. Innan 
den tillkom finns det exempel på SJ-anställda 
som byggde egna hus, där de tog kolleger till 
inneboende. Ett sådant är "Bläckhornet" söder 
om stationsområdet vid nuvarande kyrkan. Liknande 
hus finns uppförda i järnvägs-och 
industrisamhällen runt om i landet. 

Vännäs stationsområde på 1980-talet. 

Storuman 

1916 beslöt riksdagen att fortsätta bygga Inlandsbanan 
norrut från Volgsjön (Vilhelmina) mot 
Stensele. Skogsmark, hedar och myrar låg framför 
dem som stakade banan. Norr om Fiandberg 
vi lle man först gå mot Skarvsjö by, men tog sedan 
vägen över Norrheden och siktade mot Stensele 
som var sockencentrum. Åter byttes emellertid 
riktning och banan stakades längs sjön Storurnans 
sydspets, fram till Luspens by. Marken var 
sank även här, och för att kunna bygga bangård 
fick man fylla ut rejält med grus. Att stationsområdet 
i dag ligger på en liten höjd beror på 
vattenkraftsutbyggnaden på 1950-och 1960-talet. 
Samhället fick namn efter sjön, Storuman. 
Här var en brytnings punkt. Åt väster tog man sig 
över fjällen mot Norge. Österut, mot kusten, 
planerades en bibana som skulle binda samman 
Norra stambanan med Inlandsbanan. 

Folke ZettervalI fick här chansen att planera 
hela järnvägsområdet på jungfrulig mark. De 
bastanta tjärade träbyggnaderna bär drag av både 
nationalromantik och den strängare tjugotalsklassicismen. 
Stationshuset är av samma modell 
som senare går igen i Arvidsjaur, men det som 
blir specifikt för miljön är det väl tilltagna 



järnvägshotellet, som rymmer så mycket spännande: 
smides-och trädetaljer, tak-och väggmålningaroch 
sist men inte minstettvälartikulerat 
yttre, som manifesteras i de imponerande entreerna. 
Nordost om hotellet ligger fyra boställshus 
fritt grupperade i terrängen. Längre åt norr, utmed 
banan, ligger banmästar-och banvaktsstugorna. 
Från början fanns också ett stort 
boställshus ("Slottet") i backen mitt emot järnvägsstationen. 
Det är dock rivet och ersatt med 
ett modernt köpcentrum. 

Storumans järnvägshotell. Ur Teknisk-ekonomisk 
redogörelse för anläggningen av Inlandsbanan 
... , 1929. 

Jämförelser 

I fal len Vännäs och Storuman fick inte Edelsvärds 
"idealstadsplan" samma genomslag som i Nässjö. 
Båda samhällena fick visserligen en rutnätsplan 
som första godkända planförslag, men den 
monumentala axialiteten är inte lika framträdande. 
Framför stationshuset i Vännäs bildas en 
spatiös stationsplan och på andra sidan genomfartsgatan 
anläggs en park som omfattar ett helt 
kvarter, men där Nässjö vid torget så småningom 
kan ståta med ett monumentalt stadshus, får 
Vännäs hålla till godo med en tämligen oansenlig 
hotellbyggnad. I Storuman dröjer stadsplanen 
från 1923 då bandelen Vilhelmina-Storuman 
invigs ända till 1943 då stadsplanen äntligen 
godkänns, sedan man blivit municipalsamhälle 
1937. Den stadsplanen gäller i stort sett än i dag. 
En viss monumentalitet uppnåddes då det jättelika 
torget med kommunalhuset (S. Tysklind 
1950) i fonden byggdes, men stationshuset ligger 
inte helt axialt mot detta. 

Det genomgående draget hos dessa järnvägsspontanorter 
är, att man genom linjedragningen 
hamnat utanför vedertagna sockencentra och att 
det genom järnvägens inneboende dynamik skapats 
bestående samhällsbildningar. Detta har i 
vissa fall resulterat i nya städer (t.ex. Nässjö) 
men även nya kommuncentra. Med järnvägens 
intåg fördes en mängd innovationer till bygder 
som tidigare var jungfrulig mark, ny teknik, 
snabbare kommunikationer men även en arkitektur 
som var vitt skild från bondesamhällets, och 
ett boende för de järnvägsanställda som även det 
förde nymodigheter med sig. Stationshusen har 
en arkitektur som förmedlar överhetens (statens) 
budskap ti 11 betraktaren. Men viktigare är kanske 
att SJ, genom sin omtanke om de anställdas 
välfärd, även förmedlade ett budskap om ett gott 



boende, en god standard och en hygglig miljö. 
Därvidlag var SJ kanske inte ensamt bland de 
stat! iga verken, men en föregångare. 

Det är dock tråkigt att behöva konstatera, att SJ 
blivit så till den milda grad affärsdrivande, att de 
inte i tillräcklig grad tagit sitt ansvar för att 
bevara dessa fina miljöer åt eftervärlden. 

Storumans stationsområde i slutet a,· /920-talet. Ur Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen 
av Inlandsbanan ... , /929. 
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Lars Erik Bernström 

Svenska järnvägars resehandböcker 

I de personbefordrande järnvägarnas hemland, 
England, hade man börjat att ge utresehandböcker 
långt innan de förstajärnvägarnaför persontrafik 
öppnades i Sverige. Den intresserade kan finna 
detaljerade uppgifter i Ottleys stora järnvägsbibliografi. 
Men det dröjde inte lång tid förrän de 
engelska "guides" fick sina första efterföljare 
här. En komplett förteckning över alla sådana 
svenska resehandböcker kan jag ännu inte åstadkomma, 
men här följer korta beskrivningar av ett 
antal typiska exempel. 

De första skrifterna 

De båda första skrifterna utgavs inte -i varje fall 
inte formellt -av respektive järnvägar. Författarna 



anges inte men är kända. 

(Sven Adolf Hedlund och Adolf Wilh. Edelsvärd), 
Beskrffi1ing öf1·er Westra Stamhanan: 
GMehorg-Törehoda jemte underrättelser för 
resande. Med jernvägskarta, en Lithografi och 
sex Träsnitt. Göteborg 1859. 8:o, I planschblad. 

(4) 60 sidor, 2 vikta kartor. Det ljusgula omslaget 
har titel och en bild av ett okopplat lok under ånga 
och med den vilseledande namnskylten Renner! 

(Claes Adelsköld). En utflygt på Gefle-Dala 
.leml'äg je111te hilwng. Gefle 1860. 8:o, 4 planscher 
och 8 mindre illustrationer, enligt uppgift 
efter teckningar av Adelsköld, sidorna 63-88 
annonser. Häftad med ljusbrunt omslag. 

På enskilt initiativ? 

Följande åtta skrifter är heller inte, såvitt jag vet, 
utgivna av järnvägsbolag eller SJ. De är också av 
annan karaktär än både föregående och följande 
skrifter. Den första är anonym: 

Förteckning på märkl'ärdiga ställen 1•idjern1
·ägarne i mecl/ersta och södra Sl'erige. Stockholm 
1864. Liten 8:o, (2) 19 (3) sidor. På titelbladet: 
"Denna 'Förteckning' utgör ett upplysan

de bihang till 'Jernvägskartor för mediersta och 
södra Sverige 1864'." 

C.M. Rosenberg, Handhok för resande i 
Sverige. Stockholm 1872. 8:o, I-XX 236 sidor. 
Inga illustrationer och ingen karta men på sida VI 
hänvisas till T.A. von Mentzers Reskarta öfver 
Sverige. Rött klotband. Boken beskriver alla 
stambanor och alla viktiga anslutande banor. 

(C.F. Ridderstad och Oscar Reinhold Ericson), 
Östra Stamhanan , Katrineholm-Nässjö. Efter 
Östgöta-Correspondenten. Linköping 1875. 12:o, 

(4) 182 sidor, inga illustrationer, dåligt papper. 
Innehåller historik och därefter en banbeskrivning. 

Besknfning till Illustrerad Jern1·ägskarta 
Malmö-Nässjö. Malmö 1887, liten 8:o. (6) 144 
sidor, ett fåtal illustrationer, dåligt papper. Häftad 
i pärm med flerfärgstryck och titeln: Beskrifning 
öfver... 

Rundresan Stockholm-Östersund-Tmnd~jemKristiania-
Stockholmjemte talrika sidoutflvkter 



i Dalarne, Helsingland,Ångermanland,Je~1tland 
samt Norge. Med I O kartor och 28 illustrationer. 
Stockholm, Albert Bonniers illustrerade resehandböcker. 
I. Liten 8:o. (I) (6) 166 ( I0) sidor, 
de tio sista annonser, samt I plansch. Karta över 
Kristiania på främre försättsbladet, brunt dekorerat 
klotband. 

Götehorg och Västkusten. Kanal-och Järnvägsresorna 
mellan Stockholm och Göteborg 
jämte beskrivning öfver talrika sidoutflykter för 
turister i Öster-och Västergötland, Halland, Bohuslän 
och Dal. Albert Bonniers illustrerade 
resehandböcker. 2. Andra, betydligt omarbetade 
och tillökade upplagan, Stockholm 1896. Stockholm 
I896. Liten 8:o. (6) 236 (4) sidor samt I0 
inklistrade kartor, brunt dekorerat klotband. 

Skåne och Köpenhamn. Illustrerad handbok 
för resande. Albert Bonniers illustrerade resehandböcker. 
3. Stockholm 1894. Liten 8:o, (6) 

I51 (I) sidor, 6 vikta kartor, brunt dekorerat 
klotband. 
Gust. V. Ekelund, lärare vid Falu folkskola, 

Dalarne, beskrifning öfver det egna landskapet 
för folkskolorna. Stockholm, Bonniers, 1898. 
Liten 8:o, 56 sidor, vikt karta, 27 svartvita illustrationer, 
häftad. Beskrivning som utgår från 
järnvägslinjerna BJ, SDJ, SJ och GDJ. 

Järnvägarnas egna böcker 

Därmed övergår jag till böcker, som sannolikt 
utgivits av järnvägar: 

Gust. Lindberg, På järnvägsfärd Gejle-Stor

1ik-Falun-Mora-Orsa. Gefle 1893. Liten 8:o, 

I 12 sidor (varav 73-112 annonser på rosa papper), 
vikt karta öfver Gefle-Dala Jernväg, linjernaGefle-
Storvik-Falun-Rättvik-Mora-Orsa 
med omgivningar. Illustrerad med ett antal beklämmande 
foton. Häftad, färgglatt omslag med 
flagga (sillsalaten), landskapsvapen och tåg. 

Gust. Lindberg (översättare?), A Railway 
Journey. Gefle 1893. Liten 8:o, 76 sidor (varav 
72-76 annonser), vikt karta löst inlagd= svenska 
upplagans. Bilder= svenska upplagans men bättre 
klicheer. Häftad, omslaget= svenska upplagans 
men med titeln "A Railway Journey". Den engelska 
upplagan kostade I krona, de svenska och 



tyska 50 öre! 

Gust. Lindberg,Al(fder Eisenbahn.Gefle 1893. 
Liten 8:o, 84 sidor (varav 78-84 annonser), vikt 
karta löst inlagd = svenska upplagans, bilder= 
svenska upplagans. Häftad med omslag= svenska 
upplagans men titel "Auf der Eisenbahn". 

/Anders Johan/ Emil Anderzon, MalmöTomelilla 
jernväg. Illustrerad beskrifning af banan 
och dess omgifningar. Utarbetad på styrelsens 
uppdrag. Andra upplagan, Malmö 1893. 
Liten 8:o, 85 (I) sidor varav 14-69 behandlar 
järnvägen, övriga annonser. 

Gust. Lindberg, Turistfärd Värmland-Da!
arne, Vänern-Sifjan, Kristinehamn-FilipstadPersberg, 
Rämen-Malung-Mora. Gefle 1894. 
Liten 8:o, 80 sidor. Bunden i hel präglat klotband 
med på framsidan påklistrat pappersomslag liknande 
det på föregående arbeten men med tåg 
ångande åt höger. Att bilderna i boken ansågs 
kunna locka turister är märkligt. Utgiven av ÖWJ 
och SDJ. 

Gust. Lindberg, Till Kinnekulle. Skildring och 
litet historia. Moholm-Mariestad-Skara. Gössäter-
Lidköpi ng. TroIIhättan-Ki nnek uIle. 
Mariestad 1896. Liten 8:o, 48 sidor + 16 sidor 
annonser på grågrönt papper, illustrerad med 
sorgligt illa klicherade foton, karta över Kinnekulle 
på sida 4. Häftad. Troligen utgiven av 
MMJ, MKJ, SKVJ och den ännu inte öppnade 
KLJ. På omslagets baksida diminutiv järnvägskarta. 

W.M.C. (WiJhelm Mauritz Carlgren), En tur 
på Hernösand-Solle.fteå Järnväg. Hernösand 
1897. Liggande liten 8:o, 19 (1) sidor, 10 opaginerade 
planschblad. Häftad med enkelt pappersomslag. 
Bilderna är ibland egendomliga men 
mycket bättre än i tidigare arbeten. 
F. Schenström, Rundresan Stockholm-Upsala-
Borlänge-SiUansdalen-Falun-GefleUpsala-
Stockholm. Stockholm 1897. Liten 8:o, 
58 sidor. Häftad. På omslagets framsidan titeln 
"Dalarne. Rundresa Stockholm-Dalarne" och 
teckningar av D. Ljungdahl, på baksidan en liten 
järnvägskarta. Illustrerad med många små (bra!) 
foton insprängda i texten. Berördajärnvägar: SJ, 
NSJ, GDJ, SDJ och UGJ. 

(F.) Schenström, Circular Tour StockholmUpsala-
Borlänge-Siljansdalen (theSiljan valley 
in Dalecarlia)-Falun-Gejle-Upsala-Stockholm. 



Stockholm 1897. Liten 8:o, 64 sidor, häftad. 
Omslaget = föregående men med titeln "DALARNE. 
Circular Tour from Stockholm". 

F. Schenström, RundfahrtStockholm-UpsafaBorfänge-
Siljansdalen in Dalecarfien-FalunGejle-
Upsala-Stockholm. Stockholm 1897. Liten 
8:o, 64 sidor (de tre sista tomma). Häftad. 
Omslaget= föregående men med titeln "Dalarne. 
Rundreise Stockholm-Dalarne". 

Jernvägslinien Warberg-Borås-HerrljungaWenersborg-
Uddevalla. Resehandbok och affärskalender. 
Göteborg 1897. 8:o, 90 (2) sidor, 
illustrerad. Sidorna delas genomgående mellan 
bilder, text och anonser. Häftad med titel på 
framsidan, annonser på bakre omslaget. 

Ett facsimiltryck, Göteborg 1980, utgavs av 
BJs till VBJ:s jubileum. 

Vilma Lindhe, Från Vesterhafvet till Dalarne. 
Resehandbok för en färd med Bergslagernas 
Järnvägar mellan Göteborg och Falun. Göteborg 
1898. 8:o, försättsblad, 18 planschblad, titelblad, 
122 (2) sidor, 12 sidorkartor, vikt blad med profi I 
överBJ, vikt karta "Sveriges Jernvägar". Omslag 
med titel och dalkulla. 

Andra upplagan(=) kom samma år! 

(Vilma Lindhe ?), From Gothenburg to Dalecarlia. 
A Journey with Bergslagernas Railway. 
Göteborg 1898. 8:o, 18 planschblad, (2) 122 (2) 
sidor, I-XII sidor kartor över BJ och vikt profil 
över d:o. Omslag= föregående. 

Malmbanan 

Hugo Samzelius, Luleå-Ofotenbanan. Vägledning 
för turister utgifven af Svenska Turistföreningen. 
Svenska Turistföreningens Vägvisare n:o 

18. Stockholm 1903. Liten liggande 4:o, 22 sidor, 
den första och sista blanka, på sidan 2 karta. 
Häftad, omslag med titel och bild från fjäll med 
renar. Innehåller "route-beskrifning" och från 
sida 19 "Turiststugorna vid Ofotbanan" med 
planritningar av Kalixfors-, Abisko-och Vassijaurestugorna. 
Obekvämt format för turister. 

Lapp/and-Express, separater Schnellzug zwischen 
Stockholm, der Hauptstadt Schwedens, 
und Narvik am Atlantischen Ozean, Endstation 
der nördlichsten Eisenbahn der Welt. Stockholm 
1905. Liggande liten 8:o, 16 opaginerade sidor. 



Häftad, omslag med kort titel och tecknad vy från 
Torneträsk med tåg. Innehåller diverse tidtabeller, 
foton och karta med Norra stambanan och 
Malmbanan markerade. Endast en sida text, huvudsakligen 
om biljettpri ser. T åget var 
uteslutande 1 klass! SJ nämns ej som utgivare 
men stora riksvapnet på titelbladet. 

Arvid Kempe, Hvad man ser från tåget I. 
Stockholm-Malmö. Göteborg 1907. Liten 8:o, 
30 (2) sidor, illustrerad med svartvita foton, 
reklam på 16 sidor (allt reklamtryck i grönt). 
Häftad, omslag med pärmtitel. Serien omfattade 
flera böcker, om andra sträckor. En tidig föregångare 
till Längs spåret men billigare -pris 15 
öre! Denna utgavs nog inte av SJ. 

Ferd. Schenström (texten reviderad av Ruben 
G:son Berg), Stockholm-Dalarne öfver Gefle. 
Stockholm u.å. (190?). Liten 8:o, (2) 48 (2) sidor. 
Häftad, ljusbrunt omslag med pärmtitel, karta 
över banorna och bild av dansande dalfolk. Utgivare 
av denna och följande två böcker torde vara 
UGJ och GDJ. 

Ferd. Schenström (Ruben G:son Berg), From 
StockholmtoDalecarlia viaGe,fie.Stockholm u.å. 
Liten 8:o, 56 sidor, den sista tom. Häftad med 
ljusgrått omslag med pärmtitel "StockholmDalecarlia 
via Gefle", dekor som föregående. 
Översättningen till engelska av Gren ville Grove. 

Ferd. Schenström. (Ruben G:son Berg), 
Stockholm-Dalarne via Gefle (tysk text). 
Stockholm u.å. Liten 8:o, 56 sidor, den sista tom. 
Häftad med ljusgrått omslag med pärmtitel = 
titel bladet, dekor som föregående.Översättningen 
till tyska av Carl Auerbach (lexikografen). 

Hugo Samzelius, Stockholm-Narvik, världens 
nordligaste jäml'äg. Vägledning för turister. 
Svenska Turistföreningens vägvisare 22. Stockholm 
1905. 8:o, 52 sidor, den sista tom, karta insatt 
mellan sidorna 2 och 3, illustrerad med foton 
och kartor i texten. Häftad med omslag i svartvitt 
och omvänd titel: "Världens nordligaste järnväg 
Stockholm-Narvik". Även i denna bok planritningar 
av turiststugorna. 

O(la) Cappelin, Med Skåne-Smålands järnväg 
från Åstorp till Värnamo. En jä~nvägsbeskrifning 
och resehandbok. Hälsingborg 1906. 
72 sidor, tryckt på tjockt papper. Klotband. 

(Ola Cappelin), Bilder .fi'ån Skåne-Smålands 
järnväg. Helsingborg u.å. (1906?). 8:o, 20 opaginerade 
planschblad med bilder från banan, en 



del av säreget slag. Häftad, ljusbrunt omslag med 
på framsidan titel och teckning av tåg, i förgrunden 
åtta björkar. 

Stockholm-Lapp/and mit der schwedischen 
Staatsbahn (utgiven av Turisttrafikförbundet, 
Stockholm). Stockholm 1907. Liten 8:o, 16 sidor. 
Häftad med titel och Lapplandsbild på omslaget, 
illustrerad med några foton. Resan Stockholm-
Narvik tog 38 timmar! 

Chr. Sylwan, Från Falköping öfi1er Ulricehamn 
till Halmstad på Västra Centra/hanan och 
Hamstad-Nässjö Järnvägar. Utgiven af Gustaf 
Wallgren, Ulricehamn. Linköping 1908. 8:o, 94 
sidor+ 34 sidor annonser varav 2 sidor bilder, I 
blad karta Halmstad-Falköping, I vikt blad med 
banprofil. Häftad med tunna kartongpärmar, på 
den främre titeln "Res Västra Centralbanan Falköping-
Ulricehamn-Halmstad". Boken har 
många trevliga fotografier. 

J. Jahn, Genom Västgötahygd å VästergötlandGötehorgs 
Järnväg. Skövde 191 2. Liten 8:o, 78 
sidor+ 18 sidor annonser, mellan sidan 2 och 3 
dubbel blad med kartaöverjärhvägen, illu-strerad 
med fotografier. Häftad, vitt omslag med på 
framsidan titel och foto av tunneln vid Brobacka 
(i fjärran). Beskriver Västergötlands och alla 
dess innevånares historia från äldsta tid till 1912. 

Åsbrinks reseböcker 

Gustav Åsbrink, Från Västerhafvet till Öster~
jön. Resehandbok öfver Bergslagernas, Stockholm-
Västerås-Bergslagen~ och Gäfle-Dala 
Järnvägar, utgiven av Trafikförvaltningen Göteborg-
Stockholm-Gäfle. Stockholm 1913. 8:o, 
(1)-VIII 20 (2) sidor, rikt illustrerad och med 
många kartor. Förekommer både bunden i mjukt 
helklotband med GSG:s "flygare" och titel på 
framsidan samt ryggtitel och häftad med färgglad 
framsida med pärmtitel samt ryggtitel. Den 
torde vara den mest genomarbetade resehandboken 
dittills. Den inleder här raden av Åsbrinks 
böcker. 

Gustav Åsbrink, Sveriges Statshanor: Stockholm-
Storlien med anslutande linjer. Resehandbok 
på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen 
utarbetad av .. . Stockholm 1916. 8:o, 180 sidor, 
77 illustrationer, 22 kartor, 14 profiler och 5 
stadsplaner. Häftad, på omslaget titel och fjällbild 
under krönt I itet riksvapen. På baksidan teckning 
och prisuppgift, I kr. .. 



Gustav Asbrink, S\•eriges Statshanor: Offe 
Norrland, Långsele-Riksgränsen medanslutande 
li11jer. Resehandbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen 
utarbetad av ... Stockholm 1917. 
8:o, 210 (2) sidor, 121 illustrationer, 34 kartor, 2 
tvärsektioner och I höjdprofil. Häftad, på omslagets 
framsida titel och teckning av sjön Saggat 
och inloppet till Kvikkjokk. 

Gustav Åsbrink, Nedre Norrland: StockholmStorlien 
med anslutande linjer. Andra upplagan, 
Stockholm 1920. 8:o, 232 sidor, 110 illustrationer, 
28 Iinje-och turistledskartor, I 6 profiler och 
9 stads-och specialkartor. Häftad, gråblått omslag, 
på framsidan titel och foto av Åreskutan, 
ryggtitel. 

Gustav Åsbrink, Övre Norrland: LångseleRiksgränsen 
med anslutande li11jer. Andra upplagan, 
Stockholm 1920. 8:o, 225 (2) sidor, 132 
illustrationer, 34 kartor, 2 tvärsektioner och 
höjdprofil. Häftad, på omslagets framsida titel 
och foto av Lapporten, ryggtitel. På omslagets 
baksida på denna liksom föregående reklam för 
Sveriges Statsbanors resehandböcker. 

Gustav Åsbrink, Från Västerhavet till Öster~
jön. Resehandbok över Bergslagernas, Stockholm-
Västerås-Bergslagens, Gäfle-Dala och 
Södra Dalarnes Järnvägar. Ny, omarbetad upplaga, 
Göteborg 1923. 8:o, 232 sidor, 198 illustrationer, 
I översiktskarta, 20 linjekartor och I 5 
stads planer. Häftad, grått omslag med pärm-och 
ryggtitel, på framsidan schematiskjärnvägskarta. 

Även bussar 

Anton Larsson, Bilvägarna i Bohuslän. Uddevalla 
1926. 18 sidor, I I foton. Häftad, omslag 
med på framsidan titel "Statens Järnvägars 
automobillinjer i Bohuslän" samt färgglad bild 
av SJ-buss i fjordlandskap, i övre hörnet SJflygare 
och "1926". På omslagets baksida karta 
över SJ :s billinjer i Bohuslän. 

E. Lindholm, stationsskrivare, Med järnväg 
Näs~jö-Kalmar. En beskrivning i ord och bild till 
resandes och ortbefolkningens tjänst. Nässjö, 
Wallerströms Boktryckeri AB, 1918. Liten 8:o, 
70 (2) sidor+ 48 sidor annonser. Häftad med titel 
och två stadsvapen på omslagets framsida. Illustrerad 
med foton, av vilka en del är bra. 

Mårten Sjöbeck, Handledning vid utflykter i 
Norra och Centrala Skåne. Utgiven av Hälsingborg-
Häss lehol m s Järnvägar. 
Naturbeskrivningen författad av Mårten Sjöbeck. 



Hälsingborg 1926. 8:o, 89 (7) sidor, illustrerad 
med foton och kartor. Häftad, ljusgrått omslag 
med titel: "På resa och vandring i norra och 
centrala Skåne" och påklistrad, färglagd teckning 
av gammal bro. 

Här förekommer för första gången Mårten Sjöbeck 
som författare i resehandbokssammanhang. 
Han skrev senare på Kungl. Järnvägsstyrelsens 
uppdrag sin värdefu ll a serie om femton 
landskapsbeskrivningar "utgående från statsbanorna". 

G(ustav) Å(sbrin)k, Från Mätaren till Ångermanälven 
över Uppsa!a-Gä\'/e Järn\'äg och 
Ostkusthanan. Stockholm 1927. 8:o, 24 sidor, 

illustrerad med foton och 3 kartor i texten. Häf

tad, grått omslag med på framsidan titel och en 

romantisk vinjett med röd himmel och norrlands

älv, på baksidan karta över SJ-UGJ-OKB-linjen 

S tockhol 111-Härnösand. 

Gotlands Kommunikationer. Visby 1928. Li

ten 8:o, 16 sidor+ inklistrad vikt tidtabell. Häf

tad, titel endast på omslaget, som dessutom har 

en bild "från järnvägen vid Tingstäde". De två 

övriga bilderna i skriften visar GJ-bussar. Trots 

att häftet kallas tidtabell, innehåller det sex sidor 

resebeskrivning. 

Med Västeråshanan ji-ån Stockholm till Väst

manland och Dalarna. S.W.B. Stockholm-Väs

terås-Bergslagens Järnvägar Stockholm 1928. 

Liten 8:o, 48 sidor, illustrerad med foton och 

kartor, häftad med ljusblått omslag med titel och 



bild av tänkande kulla från Nås. På baksidan 

karta över SWB och anslutande linjer. Förekom

merockså iblått helklotband med pärm titel "Med 

Västeråsbanan". 

Gustav Åsbrink, Nedre Norrland: StockholmStorlien, 
Orsa-Brunjlo och Östersund-Hoting, 
Bräcke-Sollefteå. Statens Järnvägars resehandböcker. 
Tredje, omarbetade upplagan, Stockholm 
I931. 8:o, 152 sidor, 72 illustrationer, 30 
kartor, 6 profiler, 2 stadsplaner, alla i texten. 
Häftad med omslag i rött, vitt och svart med 
kartutsnitt och titel. Ryggtitel, I kr. 

Gustav Ås brink, Övre Norfand 2: Luleå-Boden/ 
Boden-Gällivare-K iru na-Riksgränsenl 
Gällivare-P01jus-Jokkmokk. Statens Järnvägars 
re-sehandböcker. Tredje, omarbetade upplagan, 
Stockholm 1931. 8:o, 128 sidor, 64 illustrationer, 
16 kartor, 6 stads-och specialplaner, 2 tvärsektioner, 
I höjdprofil. Häftad, omslag i brandgult 
med kartutsnitt och titel, ryggtitel. På kartan över 
centrala Kiruna finns spårvägslinjerna vackert 
utmärkta. 

Gustav Åsbrink, Övre Norrland I: LångseleHaparanda 
och Övertorneå! Hoting-Sorselejämte 
tvärhanorna. Statens Järnvägars resehandböcker. 
Stockholm 1932. 8:o, 160 sidor, 82 illustrationer, 
28 linjekartoroch 6 stadsplaner. Häftad 
med omslag i blått med kartutsnitt och titel, ryggtitel. 

G(ustav) Å(sbrin)k, Dal-Västra Värmlands 
Järn väg. Illustrerad beskrivning. Andra upplagan, 
Göteborg 1932. 8:o, 32 sidor, 25 foton, 3 
kartor. Häftad, omslaget täcks fram och bak av 
sköna landskapsbilder i ljustryck. Pärmtitel 
"D.V.V.J. De Vackra Vyernas Järnväg". Stackars 
DVVJ var vacker men inte lönsam. 

Första upplagan ( 1932) hade liksom den andra 

32 sidor och 25 foton, men troligen endast två 

kartor. Trycket var också ett annat. 

Från Öresund till Vättern över Skåne-Små

lands Järn väg (Åstorp-Värnamo). Hälsingborg 

1934. Liten 8:o, 40 sidor varav 29-40 annonser, 



20 fotoillustrationer (varav 14 hänför sig till 

SSJ), karta över SJ. Häftad med en schematisk 

karta samt titel på omslagets framsida, bild av 

Kristinakyrkan i Jönköping på baksidan. Fotona 

i häftet har god klass. 

Utsikt från restaurangvagnen 

På 1930-talet publicerade Turisttrafikförbundets 
Restaurant-A.B. i Stockholm små broschyrer, 
som kal lades "Prospekt för restauran tv agnar och 
ångfärjerestauranter", senare förenklat till TR:s 
Restaurantvagnsprospekt. De innehöll tidtabeller 
för tåg med restaurangvagn och matsedlar. 
Att nu läsa dem är beklämmande. Table d 'hötemiddag, 
3 rätter ... 3 kr ( 1932). Men de innehöll 
dessutom allsköns topografiska notiser, historietteroch 
liknande. De trycktes i Stockolm, i varje 
fall under perioden 1932-35. Formatet var liten 

8:o med 32-34 sidor+ viktjärnvägskarta. I häftet 
för juni 1935 finns en beskrivning av den då nya 
byffevagnen, med ritning. 

Från mitten av 1930-talet till slutet av 1940talet 
tycks utgivandet av i varje fall mera omfattande 
resehandböcker ha avstannat, om man undantar 
två av Mårten Sjöbecks böcker, de om 
Gästrikland-Hälsingland och om Södermanland. 
Tiden varju heller inte den lämpligaste för turistresor, 
i varje fall inte för utlänningar i Sverige. 

1944 kom emellertid en liten trycksak för inhemskt 
bruk: På håda sidor om VÄSTERÅSBANAN 
Stockholm-Västerås-Köping och Tillherga-
Ludvika-Vanshro med sidohanar. 

(Stockholm) 1944. Smal 8:o, ett blad vikt till 12 
opaginerade sidor. Uppvikt visar bladets ena sida 
en schematisk karta över järnvägslinjen med 
foton av platser utmed linjen och korta kommentarer. 
På andra sidan vanlig siduppställning med 
foton och beskrivningar samt liten karta. Överst 
på "titelsidorna" krönt SJ-märke. 

1949 kom en bok från STF: Claes Krantz, 
Kulturväg mot norr. Från bygd och obygd kring 
Inlandsbanan. Utgiven i samverkan med Statens 
Järnvägar. Liten 8:o, 200 (2) sidor, 2 kartor, 
teckningar av författaren. Häftad, rygg-och 
pärmtitel samt teckning "svart skog". 

Från mitten av 1950-talet fanns en liten enkel 



broschyr, som troligen lades ut i snälltågen. Den 

anges vara redigerad av Sven Sjölund: Vi ser på 
resan. 1. 1956. På sidorna 14-19 färdbeskrivning 
för sträckan Stockholm-Göteborg. Stockholm 
1956. 12:o, 32 sidor (omslaget inräknat). 
Häftad, blandning av text och annonser. Bidrag 
av "Eld" och Olof Thaning. Serien fortsatte enligt 
följande (alla häftade 12:o, med 24 sidor där 
pagineringen omfattade även omslagen): 

Vi ser på resan. 2. Utan ort och årtal ( 1956). 
Omslag med färgbild från Bohuslän med fiskebåtar. 
Jolo skriver om "God vän på resor", Bang 
om "Hjärtat av guld". 

Vi ser på resan. 3. Stockholm 1956. Omslag 
med bild av Harpsund. Eld skriver om "Lukten 
av tåg", Alice Lyttkens om "Innan järnvägen 
kom till bygden". Det senare bidraget är kort men 
alldeles utmärkt! 

Vi ser på resan. l. Stockholm 1957. Omslag 
med färgbild av Kvarntorp (?). Claque skriver 
om "Elaka mamma" (resa med mycket minderårig 
dotter). 

Vi ser på resan. 3. Stockholm 1957. Omslag 
med färgbild från Norr Mälarstrand. Inget litterärt 
bidrag; tydligen har kåsörerna tagit slut. 

1978 distribuerade SJ en liten, men vacker 
broschyr: Att resa. En bildberättelse från SJ. Jönköping 
1978. Liggande 8:o, 24 sidor, utan omslag. 
Häftad, helt i färg med bra bilder och sparsam 
text. Berör även SJ-bussar och tågluffning. 

Nytt men snett 

1989 kom en nytändning från SJ. Tyvärr i viss 
mån en snedtändning: 

Ulf Johansson, Längs spåret 1: StockholmGöteborg. 
Boken producerad för SJ Stab Information. 
Uppsala I989. ISBN 91-7980-012-2. 
Liggande 8:o, 121 (3) sidor (pagineringen innefattar 
frampärmen), rikt illustrerad, huvudsakligen 
i färg, järnvägskarta innanför bakre pärmen. 
Pappband i grönt med pärm-och ryggtitel och 
antytt snälltåg. Tyvärr slarvigt gjord. F-loket på 
sidan 15 är felvänt och följaktligen numrerat 
00SI. Den stora blamagen finns på sidan 112. Om 
SJ:s generaldirektör hade visat sig i Göteborg 
strax efter bokens utgivning, hade han blivit 
upphängd i en av flaggstängerna påGustav Adolfs 
torg, bredvid statyn! 



Ny upplaga kom 1990, ISBN 91-7980-0 I4-9 
(men med första upplagans ISBN-nummer på 
bakpärmen). Gustav Adolfs staty varomplacerad, 
men F-loket hette fortfarande 00SI. Dessutom 
var marknadsföringen av den nya boken otroligt 
tafatt. Efter fruktlösa försök att köpa boken på 
Göteborg C eller ombord på några tåg blev jag 
hänvisad till SJ Centralförråd i Gävle. Boken i 
andra upplagan beställdes, varpå ett exemplar av 
första upplagan anlände, och så vidare. 

Ulf Johansson, Längs spåret 2: StockholmSundsvall. 
Uppsala 1992. ISBN 91-7980-016-5. 
Liggande 8:o, 123 (1) sidor (felpaginerad), rikt 
illustrerad i färg och svartvitt, pappband i blått 
med pärm-och ryggtitel och antytt snälltåg. 
Tyvärr en del fel i texten, till exempel på sidorna 
30, 32 och 44. 

Mona Neppenström, Längs spåret 3: Stockholm-
Malmö. Uppsala 1992. ISBN 91-7980018-
1. Liggande 8:0, 123 (1) sidor, illustrerad 
nästan uteslutande i färg, pappband i stil som 
föregående. Bildurvalet i boken är värt beröm. 
Hur många vet, hur kungliga väntsalen i Malmö 
ser ut? Men varför har man inte kunnat lära sig att 
korrekturläsa. Se Anders Olsson i ÖSJ-bladet nr 
2/1993: "Bokens verkliga sensation återfinns 
bland sidolinjerna, Hässleholm-KristinehamnKalmar, 
en linje som varken recensenten, kartan, 
tidtabellen eller någon mer än bokens författare 
känner ti11." 

Även de nya privatajärnvägsbolagen gör dock 
sina missar: 

Peter V. Christensen, Med Smalspåret från 
Glasriket t;f (sic!) Blå Kusten. Växjö-HultsfredVästervik 
Järnvägsaktiebolag, Jönköping 1992. 
ISBN 91-630-1145-X. Liggande liten 8:o, 32 
sidor (omslagen inräknade i bokens paginering), 
häftad, omslag med titel (inget titelblad). Innehållsrik 
och med mycket vackra färgbilder. Men 
texten har satts i Danmark. Det märks. Häftet 
innehåller troligen lika många tryckfel (minst 
111 st.) som alla andra här beskrivna skrifter 
tillsammans. 

Även på dagens snabba resor kan man ha glädje 
av upplysningar och avkoppling, som berikar 
färden. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar under 
1894? 



Statens järnvägar 

* Årets viktigaste händelse var 
öppnande av den sista biten av 
Stambanan genom Öfre Norrland 
1894-08-0 I, då sträckan 
Jörn-Boden, 142 km, invigdes 
med stora festligheter. Hela 
kungafamiljen reste på den nya 
banan och mottog vid stationerna 
välregisserade spontana 
hyllningar från ortsbefolkning 
och rallare under 
schaktmästares befäl. 

Nu hade malmbanan och 
Luleå fått spårförbindelse med 
resten av Sverige. Det var glest 
mel Ian stationerna på sträckan, 
som på militärens inrådan dragits 
genom myrmarkeroch öde 
skogar några mil in i landet för 
att inte bli så känslig för fient-

Det kungliga tåget har anlänt 

till Boden l'id invigningen a11 

stambanan. Närmast kameran 

konduktörsvagn medtakkupo/, 

l'agn 83a nr 583, konungens 
boggivagn I, kronprinsessans 
boggil•agn Il/, audiensvagn IV, 
kronprinsens 1•agn VI, dåre,f 
terflera boggivagnarför gäster. 
På vagnarnas tak syns 
signa/snöret som medöglor på 
taket ledde till konduktörs-
1'agnen. På flaggstängerna 
Sveriges och Norges flaggor 
med unionsmärket (" sillsalladen") 
och Järnvägsstyrelsens 
flagga (tretungad s11ensk 
med /okbild i mitten). 

P.M. för Festtåget. 

Till Schm Lundqvist, Schm Johansson, Schm Eliasson, Materialskrifvare 
Lindegren och bevakningsmanskapet. 

I. Vid tågets närmande till södra vexeln uppspelar musiken en marsch. 

2. Då Hans Majestäts vagn hunnit ti 11 närheten av platformsändan ropas hurra 
(allmänt). Hattar och mössor svängas. 
3. Då tåget stoppar midt för stationshuset stiger Herr Landshöfding Husberg 



af tåget och utbringar ett "Lefve Hans Majestät Konung Oscar II" 
hvarpå af Baron Hermelin inöfvadt manskap m.fl. ropa fyragånger"hurra!" 
4. Härpå uppspel ar musiken "Ur svenska hjärtans djup" hvari al la som kunna 
böra instämma i kraftig sång. 
5. Sedan musiken slutat håller Kyrkoherden Doktor Öhrvall ett kort 
helsningstal (hvarpå Konungen antagligen kommer att samtala något med 
de kommiterade). 
6. Då Hans Majestät stigit upp i vagnen och tåget sätter sig i gång utbringar 
Baron Hermelin ett "Lefve Hans Majestät Konungen", hvarpå ett 4-faldigt 
"Hurra" och allmänt jublande under det tåget glider ut från stationen och 
musiken spelar "Du gamla du friska" eller någon marsch. 

Obs! Under hela uppehållet, som varar 6 minuter, bör folkmassan så fort 
Hans Majestät visar sig stå med obetäckta hufvuden. 
Platsen framför stationshusets midt till en bredd af IOmeter hålles fritt 
för folk. 

Elvsbyn d. I /8 1894 

J. Rieck-Mi.iller 

liga landstigningar. Bortsett från Älvsbyn fanns 
det inte mycket bebyggelse där järnvägen drog 
fram. Först efter tio-tjugo år uppstod det längs 
banan flera byar, där man lastade ut trävaror och 
träkol. 

* Malmbanan hade fortfarande egen förvaltning 
som kunde glädja sig åt alltmer ökande trafik. 
Sydost om malmvagnselevatorn vid Svartön 
byggdes en ny kaj med en 285 m lång viadukt på 
12 m höjd över kajen, svängbara lastningsrännor 
och långt uppfartsspår. 

De engelskbyggda malmvagnarna kompletterades 
med 100 svenskbyggda från Atlas, som 
fick en högre och rakare korg. Dessa vagnar, från 
1922 kallade litt Mam, kom att fram till 1961 
användas i Bolidentrafiken. Ett nytt lokstall 
byggdes i Gällivare med elva lokplatser och 
inbyggt vattentorn. 
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Ritning till svenskbyggd malmvagn lift Ml. 



Fortfarande användes inte de trycklufts bromsar 
som engelsmännen utrustat de äldre vagnarna 
med men Westinghouses agent i Sverige, Graham 
Brothers, anhöll om SJ åtminstone skulle prova 
om tryckluftsbromsen kunde fungera i vinterklimatet 
och erbjöd gratis utrustning för två lok. 
Proven blev sedan utförda i februari 1895 med 
goda resultat. 

* Samtrafik med gods och personbiljetter förekom 
med de flesta svenska järnvägar utom 
Djursholmsbanan som räknades som ångspårväg, 
med båttrafiken på Vänern, Vättern, Siljan och 
Fryken och för första gången med ett 
vägtransportföretag, Gössäter-Råbäck. 
* SJ köpte ett stort antal ånglok litt Kd för norrlandstrafiken 
och det blev med tiden SJ vanligaste 
ånglokstyp. 
* De täckta vagnarna litt G 1 levererades med 
trädörr och små glasrutor vid spjälventilerna, en 
anpassning till norrlandsklimatet och militärens 
krav på att kunna transportera trupper. Äldre 
godsvagnar med utsliten korg blev ombyggda till 
öppna vagnar litt Il och N 1. 

Norrland och Dalarne 

* Härnösand-Sollefteå järnväg fick ett fjärde 
lok, Ådalen, typ 1 C-3 med utvändiga cylindrar 
och likt de tre tidigare. 
* Uppsala-Geflejärnväg fick sitt första lok nr 16 
av samma typ som Ådalen, och ett tanklok typ 
1B 1 för lokaltrafiken på Bomhusbanan. Gävle 
Södra fick en ny stationsbyggnad. 
* Gefle-Dala järnväg satte i trafik tolv täckta 
godsvagnar byggda på egen verkstad. De hade 
alla fäll bromsar, eftersom GDJ med tanke på sina 
få men rejäla lutningar vid Granstanda och Tolvfors 
och sina långa godståg fortfarande föredrog 
att gå nedför med alla vagnar bromsade med 
hjälp av personal på marken. GDJ fick också sina 
förstaMogullok nr33-36 typ lC-2 med invändiga 
cylindrar, de sista med namn vid GDJ: Gefle, Si/Jan, 
Forshacka och Hofors. Namnen hade tidigare 
burits av några av GDJ äldsta engelska lok. 
* Banan Vintjärn-Ockelbo som ägdes av Kopparberg-
Hofors sågverksbolag byggde om stationhus 
och spårsystem i Vintjärn och Vij bruk, 
och banans förlängning till Norrsundet var under 
arbete. Bandelen Ockelbo-Vij-Fornvij fick treskensspår 
så att även SJ kunde hämta timmer vid 
uppfordrings verket i Fornvij och så att järn från 
valsverket i Vij kunde skeppas utan omlastning. 
Nya vagnar för timmertransport levererades från 
Atlas. 
* Mora-Vänerns järnväg öppnade nya lastplatser 



för timmer och träkol vid Gräddsjön, Ryssån och 
Tretjärn, den senare också med en hästbana med 
600 mm spårvidd till träsliperiet i Eldforsen. 

Svealand 

* Djursholmsbanan var under ombyggnad till 
elektrisk drift men ännu inte klar. 
* Norra Södermanlands järnväg Eskilstuna-Södertälje 
var under byggnad, med vagnar till stor 
del från Vabis i Södertälje, ett dotterbolag till 
Surahammars bruk. Detta ledde till att Oxelösund-
Flen-Westmanlands järnväg övergav sina 
planer på tät matartrafik till SJ i Flen, började 
sälja de små tanklok som Munktells byggt för 
denna och återtog i trafik många äldre personvagnar 
som varit avställda för att byggas ihop 
parvis till boggivagnar. 
* Saltsjöbanan hade öppnats 1893 och hade stora 
planer för framtiden, särskilt för industrier i 
Sicklaområdet. Ett lok köptes begagnat från 
OFWJ, fyra personboggivagnar och inte mindre 
än femtio nya godsvagnar levererades från Atlas. 
Det var alldeles för många godsvagnar för den 

SJ lok litt Kd nr 458 i Karlstad. 
Första vagnen är litt 12, 
nyligen övertagenji·ån Gällivarebanan. 

Enda vägtrafikföretaget i 
samtrajiken körde hästskjuts 
Gössäter-Råbäck. Kan det 
vara den som möter Skara

lak liJ.f Hd1.. nt l.r5'8 
Kinnekufle-Wenernsjärnvägs :t 
tåg med lok nr 2? 
Uppsala-Gefle järnväg ska_fjade 
ett tank/ok för Bomhushanan 
till Korsnäsbolagets 
nya stora sågverk. 

När Norra Södermanlands järnväg byggdes avvecklade 
OFWJ sin lokaltrafik Eskilstuna-Flen 
och sålde de små tank/oken.från Munktells. 

korta banan, och trettio av dem såldes snabbt 
vidare, troligen till HNJ som liksom Atlas och 
Saltsjöbanan dominerades av Stockholms 
Enskilda Bank med familjen Wallenberg. 



* Frövi-Ludvikajärnväg byggde nya ladugårdar 
vid 22 av sina banvaktsstugor. 
* Sedan den gamla hästbanan Bredsjö-Hjulsjö 
breddats från 742 till 802 mm spårvidd och 
förlängts till Grängen blev aJla smalspårsbanor 
som ägdes av Nora-Karlskoga järnväg förklarade 
för en järnväg Bredsjö-Degerfors, men trafiken 
söder om Dalkarlsberg blev inskränkt till 
godståg på särskild order. Hästbanans matarlinje 
från Hjuljärns gruvor till Grängen breddades 
inte, då den var så brant att man ändå inte hade 
kunnat trafikera den med lok. Den blev kvar ända 
till 1930-talet, långt efter gruvans nedläggning, 
på slutet för timmertransport. 

Götaland 

* Halmstad-Nässjö järnväg hade tagits omhand 
av Stockholms Enskilda Bank som satsat mycket 
kapital för att sanera bolaget och fullfölja banbygget 
som gått på sparlåga i tjugo år, sedan 
järnvägsbolaget ruinerats av obligationsskojaren 
James Wilkinson. Bandelen Jönköping-Vaggeryd 
öppnades, och arbetet med linjeomläggning 
vid Hok var i full gång. Ursprungligen hade 
banan för att komma nära Lindefors bruk dragits 
fram på en hög ås till dess ände där stationen 
Lindefors byggts som en säckstation, då man var 
osäker på om huvudlinjen skulle gå till Tenhult, 
Nässjö eller Jönköping. Det blev Nässjö, och då 
hade man först dragit banans fortsättning parallellt 
med linjen från Halmstad några hundra 
meter innan man kunde vika av norrut, så att alla 

BDJ lilla loks tall i Grängen står ännu kvar, drygt 
hundra år gammalt. Foto fö,fattaren. 

tåg måste vändas i Hok, som man ändrade namnet 
till för att undvika förväxling med Bergslagsbanans 
Lindfors. Med den starkt ökande trafiken 
till vilken man från Atlas hade köpt två stora nya 
lok nr 11 och 12 typ 1 C-3, och åtskilliga godsvagnar, 
blev tågvändningen en dyrbar tidsspillan 
eftersom vändskivan i Hook var så liten att man 
måste vända lok och tender var för sig, och den 
nye baningenjören Viktor Ståhle ersatte säckstationen 
med en kurva som var ungefär en halv 
cirkel och en ny station en kilometer från bruket, 

till Nässj ö 
Spårornläggningen vid Hokpå 
Halmstad-Nässjö järnväg. 

HHJlO Mörarp var liksom systerloketHHJ 11 Qvidinge typisktförde godståg slok många privatbanor 
skaffade vid denna tid. 



som fick nöja sig med ett sidospår från en växel denna axelanordning. Man kan närmast se loki 
kurvan till Hok gamla station. typen som en något tyngre och starkare variant av 

* Åtskil I iga andra banor skaffade också nya stora de äldre C-2-typerna. 
Mogullok typ lC-2, framför allt för godstågen, * Yikbolandsbanan med Norrköpings kommun 
med 1400 mm hjul eller mindre. Karlskronasom 
största ägare hade året före öppnats till 
Växjö skaffade två, Helsingborg-Hässleholm ett Söderköping. Nu byggdes Kummelby-Arkösund, 
lika som året före och Dalslandsbanan ett, men som under året öppnades till Östra Husby. Spårdet 
senare visade sig vara för stort och såldes förbindelse med SJ fanns i Norrköpings hamn. 
några år senare ti Il SJ, där det blev SJ första med * Göteborg-Borås järnväg öppnades och hade 

Norrköping Östra station år 1905 med några av Vikholandshanans kylvagnar till vänster . 

..,. 

ett intimt samarbete med Bergslagsbanan vars 
station i Göteborg GBJ använde. Lok och 
personvagnarvarav BJ typer, och personvagnarna 
fick en originell utformning med fönstren i 
grupperom tre som på BJ gamlaengelska vagnar, 
men i övrigt plåtklädda vagnar med lanternin, 
boggivagnar eller tvåaxliga. När BJ några år 
senare skaffade boggivagnar blev de av GBJ typ. 

* Halmstad-Bolmens järnväg byggde en 2 km 
bibana från Åsen till hamnen vid sjön Unnen, där 
man anslöt till ångbåtstrafik. 
* Den första delen av Falkenbergs järnväg öppnades 
till Fridhemsberg, med två lok av Klemmings 
typ. Loken var byggda vid Kristinehamns 
verkstad, som visserligen lagt ned tillverkningen 
av järnvägsmateriel några år tidigare, men nu 
hade arrenderats av Karlstads Mekaniska Verkstad. 
* Den första delsträckan av Jönköping-Gripenbergs 
järnväg öppnades till Lyckås där banans 
störste tillskyndare James Hamilton bodde. De 
tre loken var Malletlok byggda helt efter Decauvilles 
ritningar av Bolinders, firmans enda 
lokleverans, och även vagnarna var från små 
eller oprövade verkstäder, som Hjo Mekaniska 
Verkstad och Vabis. Lyckås gård fick interna 
spår till ladugården, mejeriet etc. 
* Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg hade trafikerats 
några år med franskbyggd original Decauvillemateriel 
som gått på världsutställningen 
i Paris. Man insåg nu att Malletloken varför stora 
för den särskilt vintertid obetydliga trafiken, och 
inställde liksom föregående år trafiken på Råå 
under januari-april (fortsättningsvis gav stadsfullmäktige 
inte tillstånd till detta) samt provade 
att koppla bort det rörliga lågtrycksmaskineriet 
för att förenkla underhållet och minska kostnaderna. 

* Malmö-Trelleborgs järnväg fick liksom föregående 



år en åthutning av Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen 
för att det fanns för få vagnar, 
sedan man försökt finansiera fortsättningen mot 
Rydsgård genom att sälja de bästa vagnarna. 
* Malmö-Genarps järnväg öppnades från Östervärn 
till Genarp. Korsningen i Klågerup med 
Lund-Tre! le borgs järnväg var ett typiskt exempel 
på hur den senast byggda banan ofta får dras 
i en stor S-kurva genom stationssamhället. MGJ 
tre ånglok påminde mycket om de lok littOc som 
SJ byggt 1889-90 med delar av gamla lok, men 
MGJ-loken hade något mindre hjul för att orka 
med även godstågen med betor och krita. 
* Sockerbruken hade en lysande tid, och flera 
nya byggdes med ökad trafik på järnvägarna. I 
många fal I fick sockerbruken själva skaffa en del 
av de vagnar som behövdes. Vid Ystad-Eslöfs 
järnväg inrättades en ny station i Köpingebro 
med sidospår till sockerbruket och anslutning till 
den nyöppnade Ystad-Gärsnäsjärnväg. Gotlands 
järnväg byggde bispår till Roma sockerbruk, 
köpte tjugo godsvagnar och inregistrerade trettio 
vagnar som tillhörde sockerbruket. 

Karpalunds sockerbruk byggdes inte vid 
Karpalund utan vid intilliggande Vinnö station 
på Hästveda-Karpalunds järnväg, som köpte 25 
godsvagnar själv och inregisterade fyrtio vagnar 
som tillhörde sockerbruket, varav idag två finns 
i Sveriges Järnvägsmuseums samlingar. HKJ 
öppnade en ny hållplats kallad Fogelsång som 
märkligt nog senare fick en namne när LundRevinge 
järnväg också döpte en hållplats till 
detta. Hade myndigheterna som annars var noga 
med att ingenting skulle förväxlas låtit lura sig 
genom att den senare stavades Fågelsång? 

Götehorg-Borås-All'esta järm•ägar hade en egen stil på personvagnarna med tredelade fönster, 
i11fluerat G\' de gamlaförstaklassmgnarna med sidodörr. 

Lars Olov Karlsson 

Sveriges Järnvägsmuseulll 1992 

1992 kom att präglas av museets förnyelse, och 
allt det förde med sig. Kaos var tidvis rådande, 
men genom att alla inblandade, inte minst museets 
personal, ställde upp helhjärtat kunde det 
förnyade museet öppnas av generaldirektör Stig 
Larsson den 3 november. Då hade praktiskt taget 
hela den publika delen av museet rustats upp. 
Resultatet är utmärkt, och museet har fått många 
uppskattande ord av besökarna. När det stängdes 
före nyårshelgen hade det haft 24 520 besökare 
under året. Inte så tokigt ändå. 



Personal 

De fast anställda under året inskränkte sig till 
Lars Olov Karlsson, Kjell Palen, Olle Andersson, 
Robert Herpai och Sten Holm. För dataprojektet 
PRIMUS hade vi dessutom Christer 
Jäderholm, Claes Zachrisson, Ted Nyberg, Elisabeth 
Kronhöffer (halvtid), Ingeborg Andersson, 
Yngve Nordqvist och Bertil Lundberg 
(halvtid) inlånade till museet. Helgöppningen 
har som tidigare föredöml igt skötts av Eva, Eeva 
och Anna-Karin, under högsommaren också assisterade 
av den övriga personalen. Under 
sommaren, och fram till nyöppningen, hade vi 
också stor hjälp av Malin Troedsson, som under 
vardagarna tog hand om besökarna i kassan. För 
att hjälpa till med museiombyggnaden lånades 
Micke Lundin in under hösten. 

Det nya museet 

Museet kom under året att helt omgestaltas. Projektledare 
för detta stora jobb var George Högsander, 
som anlitats direkt av generaldirektör 
Larsson. George har ett SJ-förflutet, då han under 
några år bland annat var chef för SJ s godstrafikavdelning. 
Därefter ägnade han sig en tid åt 
Sveriges Turistråd innan han blev företagskonsult. 
George drev projektet med stor frenesi, och han 
lyckades från många håll plocka fram pengar och 
resurser, som kom museets utveckling till godo. 
Själva upplägget av den nya utställningen gjordes 
naturligtvis i samarbete med museets personal. 
Den praktiska ombyggnaden genomfördes 
av SJs Fastighetsdivision med platschefen i Gävle 
Ingemar Ström som ledare. Utställningen utformades 
av John Högsander, bror till George och 
normalt verksam i utställnings branschen. Texter 
och layout på skärmar och planering av scenarierna 
utformades av Björn Kullander i nära samarbete 
med museets personal. Alla parter anlitade 
dessutom ett stort antal underleverantörer 
och entreprenörer. På museet fick vi lära känna 
många nya ansikten under året. 

Den nya basutställningen befinner sig i det 
gamla OKB-stallet. Utställningen är i huvudsak 
uppbyggd i kronologisk ordning med början runt 
år0 i hall nummer 1. Utefter stallets hela bakvägg 
har vi gjort en "tidsaxel" där järnvägens historia 
presenteras år för år, ofta kopplat till händelser ur 
teknik-eller samhällshistorien. Text och bilder 
på skärmarna lättas då och då upp med föremål, 
modeller, tavlor och hela scenerier. De stora 
föremålen i hallarna är sedan placerade så att de 
passar in i samma epoker som tidsaxeln avhandlar. 
Vidare har hela golvet i OKB-stallet lagts om 



och fått nya färger (beige och mörkrött). Dessa 
färger går även igen i skärmramar osv. Taket och 
pelarna har blivit nymålade i vitt och ny belysning 
har monterats, huvudsakligen på speciellt 
upphängda skenor vilket ger ett mycket flexibelt 
system. Hallarnas alla spårportar har renoverats 
och fönstren har satts igen, för att få en helt 
kontrollerad belysning. En del av scenerierna har 
försetts med ljudillustrationer i form av enkla 
bandspelare. Vidare har två videoapparater satts 
upp där det visas historiska filmer ur SJs stora 
arkiv. Under A-loket har graven rensats och det 
finns nu möjlighet att gå ner under loket. Där har 

Järnvägsmuseum i juni 1992. De flesta föremålen stod på gården, täckta av pressenningar. I övrigt 
var det hantverkare på gång överallt i museet, dammigt, bullrigt och smutsigt. Men besökarna var 
nöjda ändå. Det varjuji-i entre! Foto här och alla bilder om inte annat anges: Lars Olov Karlsson. 

Den nya entrekassan i museet med Eeva Mattson och Malin Troedsson. I bakgrunden den nya butiken. 

Ett av scenerierna visar Sls 
första fjärrblockeringsanläggning. 
Den ärfrån mitten 
av 1950-talet och omfattar 
sträckan Ånge-Bräcke. Tågklareraren 
är en vanlig skyltdocka 
som blivit behandlad 
av en sminkös från Operan, 
och därmed betydligt mänskligare. 

även en sänkgravsdomkraft monterats för att visa 
hur hjulpar kunde bytas ut på loken. 

I ett provisoriskt tält utanför sista hallen i museet 
byggdes en utställning om dagens och morgondagens 
järnväg. Den innehåller i huvudsak 
bild-och textinformation, men också en modell 
av ett framtida snabbtåg och en funktionsmodell 
som visar hur lutningen fungerar i X2000. 
Dessutom finns en lekhörna för barn, med Brio 
trätåg och en X2000 i barnstorlek. Denna hall har 
sponsrats av SJ persontrafik och ABB. 

Vid studiebesök på utländska museer kom vi 
fram till att det fanns tre viktiga saker som besökarna 
krävde: bra toaletter, bra kafeteria och en 
bra butik. Vi tog fasta på detta och gjorde om hela 
den gamla modellbyggnaden till ny entre med 
kassa, butik, toaletteroch kafeteria. På köpet fick 
vi en ny och pampigare entre, mer värdig det nya 
museet. Modellerna och småföremålen har till 
största delen placerats ut i sina rätta tidssammanhang 
i museet. Ett mindre utrymme blev "över" 
och det är tänkt att användas för tillfälliga utställningar. 



Museets filmsal byggdes också ut från 40 
till cirka 60 sittplatser. I den gamla entrekassan 
gjordes en enklare bar, där drycker kan serveras 
till konferensgrupper och andra när museet är 
stängt för allmänheten. Serveringen i övrigt löstes 
med att en restaurangvagn placerades på ett 
av spåren utanför med en veranda på ena sidan. 

FJÅRRBLOCKERING 

Denna restaurang, som ska vara bemannad under 
högsäsong, kan enkelt nås såväl inifrån museet 
som från gårdsplanen. 

På utsidan kom hela den gamla planen mellan 
museihållplatsen och det bortre UGJ-stallet att 
utformas som en park, med en helt ny miniatyrjärnväg, 
som nu går såväl i tunnel som på två 
broar över Hemlingbybäcken. Banan, som är i 
skala I :8 och har spårvidden 180 mm, drivs som 
tidigare av Kalle Karlsson som också har planerat, 
lett och genomfört det mesta av ombyggnadsarbetet. 
Bland annat har han själv byggt flertalet 
växlar (varav många dubbla korsningsväxlar) 
och de båda broarna över bäcken. Till de sistnämnda 
fick han från Banverkets kasserade kontaktledningsstolpar, 
som han sedan styckade och 
svetsade samman till de nya broarna. Spåret 
tillhör museet, medan Kalle svarar för drift och 
underhåll. 

På museiområdet uppbyggdes också banvaktsstugan 
Hosäter, som dock blev klar 1993 så den 
återkommer vi till. 

I museets förnyelseprogram ingick även att 
intensifiera marknadsföringen. Det skedde på 
flera sätt. Under året kom den första skylten om 
museet upp utefter E 4. Den har varit på gång i 
åtta år, men först nu fick vi klartecken från 
myndigheterna. Någon mer omfattande annonsering 
av museet gjordes inte under 1992 med 

Den nya miniaty,järnvägen går både på broar och som här i en tunnel. Förare på bilden, tillika 
järnvägsbyggare, konstruktör, trafikchef och Järnvägsmusmottagare, är Kalle Karlsson. 

tanke på att ombyggnaden pågick under större 
delen av året. Däremot inleddes samarbete med 
Furuviksparken, bland annat med ånglokstrafik 
sommarveckoslut mellan museet, Gävle Central 
och Furuvik. Tågen bestod av före detta beredskapslok, 
när torkan tillät ånglokskörning, och 
tre B 13-vagnar som inlånats på tio år. I Furuvik 
har också funnits B-loket 1138 (som senast stått 
i Herrljunga och tidigare tillhört Bergslagernas 
Järn vägssällskap). 



Invigning av det nya museet skedde den 3 
november av generaldirektör Stig Larsson, som 
kom inåkande i museet i framsätet på SWB ångdressin. 
Invigningsgästerna såg sedan museet 
och intog ett rullande smörgåsbord, inskjutet i en 
av hallarna av lilla loket Elfkarleö. En lyckad 
tillställning som fick positiv uppmärksamhet i 
massmedierna. 

Nu ska väl sägas att museet ingalunda var helt 
klart till invigningen, utan mycket efterarbete har 
gjorts under 1993. Och helt klart blir det nog inte 
så snart heller. Museet utvecklas hela tiden. Allt 
är flexibelt, och enstaka objekt kan lätt bytas ut 
om man vill. Det kommer också att ske, så att 
återbesökare alltid ska ha något nytt att titta på. 

Beredskapsloken 

Uttagning av beredskaps lok fortsatte under 1992. 
Ett ånglok, ett antal vagnar och ett diesellok 
littera T43 kom under året att säljas till Kanada. 
På grund av tidsbrist fick ett redan färdigrenoverat 
lok, E2 909, tas över av SJ från Bergslagernas 
Järnvägssällskap och sändas till Ottawa. BJs fick 
i sin tur ett av beredskapsloken. Före färden till 

Generaldirektör Stig Larsson kommer inåkande 
i det nya museet på SWB ångdressin. Strax ska 
han klippa av bandet och nyinviga museet. Foto: 
Marie-Louise Andersen. 

Det till Kanada sålda E2 909 ses här framför ett helsvenskt tåg i Hull, Quebec i september. 

Kanada byggdes loket om för oljeeldning. Trafiken 
kom snart igång på sträckan Hull-Wakersfield, 
inte långt från Kanadas huvudstad Ottawa. 
Loketärförsettmedamerikansk vissla och klocka, 
men hela tåget är för övrigt helsvenskt. Om 
trafiken går bra förväntas banan köpa ytterligare 
materiel från SJ. 

Av de lok som tagits ut har de flesta förts till 
museet i Gävle och sedan ut till malmbangården 
i Grängesberg. Loken har efter hand besiktigats 
och deras värde bedömts. Under hösten började 
några av loken skrotas, de som ansågs vara i 
sämst skick. Reservdelar har tillvaratagits, bland 
annat goda hjulpar och en bra E-Iokspanna, som 
ställs undan för museets räkning. Kanske kan den 
en gång komma att läggas i A-loket 1001, om vi 
skulle vilja göra det körklart igen. Hjulpar har 
också sparats för att kunna föra ett ryskt E Sj-lok 
transportabelt på normalspår om behovet skulle 
uppkomma. 



Slutliga beslut beträffande lokens placering 
har inte kunnat fattas, men ett antal före detta 
beredskapslok finns tillfälligtdeponerade på olika 
museiföreningar. Organisationen för hantering 
av beredskapslokfrågan har diskuterats under 
året, men ännu hösten 1993 finns inga definitiva 
beslut. 

Nya museiföremål 

Ur beredskapslokparken har E2 1128 tagits utför 
att bli museets driftlok. Det provkördes i maj, och 
gick sedan i Furuvikstrafiken under året. Det fick 
vissa problem med lager, men vi räknar med att 
kunna reparera det så småningom. 

Ett nytt fordon av betydligt nyare datum är 
Aseas (senare ABB:s) rullande provbänk, Rzloket. 
Det är mekaniskt sett ett Rc-lok, men försett 
med elektrisk utrustning för att testa drivenheterna 
till X2000. Loket är inte körklart, då 
det byggts om så många gånger att det är svårt att 
dokumentera för underhållet, och dessutom har 
ABB behållit några dyrbara komponenter. Loket 
har gått i provtrafik, men har aldrig tillhört SJ. 

Från Roslagsbanan har motorvagnen X4p 43 

(f.d. SRJ 127, senare 2127) övertagits. Den är 
tillverkad av Asea 1939 och är en god representant 
för Roslagsbanans andra generation motorvagnar. 
Av praktiska skäl har motorvagnen tills 
vidare ställts upp hos Uppsala-Länna Järnväg. 
Den ska dock rustas upp i gammal färgsättning 
(brun-beige) och tas till museet, men när vet vi 
inte nu. 

Från Banverket har vi fått låna mätvagnen 
Qib 385 0 237. Det är en specialbyggd mätvagn 
för kontroll av kon taktledning och elförsörjning. 

Den är byggd år 1947 av Hessleholms Verkstäder 
och hette från början St 3603. Vagnen är enbart 
utlånad till museet, och den har visats för 
allmänheten på museigården och även använts 
vid några tillfällen som följevagn vid olika lokhämtningar. 

SJs första lyckade diesellok, de båda engelsktillverkade 
V I-loken 3 och 4, har i många år 
använts i den interna växlingen vid Dannemora 
Gruvor. När gruvdriften avslutats har loken blivit 
övertaliga, och i december fick vi besked att 
gruvan ville att vi skulle hämta båda loken omedelbart. 
En expedition skickades ut till Dannemora 
och de båda loken drogs till Gävle. De är 



slitna, men båda är i stort sett kompletta. Nummer 
3 harförsetts med rad iostyrn i ng och har även 
mist sina koppelstänger mellan de båda sista 
axlarna. Detta lok kommer att övertas av Malmbanans 
Vänner i Luleå, medan V l 4 ska rustas 
upp och ingå i museets samlingar. 

Istället för det tilltänkta E IO-loket 1747 har 
I746 ställts upp i museet. Det befanns vara i 
bättre skick. Det står nu uppställt i utställningen, 
men det behöver snyggas upp, kopplas upp och 
förses med skyltar mm innan det blir riktigt bra. 

Just nu visar det ett lok mer eller mindre direkt 
taget ur beredskapsuppställning. 

Många smärre föremål har också kommit till 
museets samlingar under året. Här ska endast 
nämnas den tavla som museet fick vid nyinvigningen 
av Gunnar Sandin och Thomas Schlyter 
från Lund. Tavlan visar ett mycket tidigt tåg vid 
Tumba söder om Stockholm och den är troligen 
målad av SA Blombergsson på 1860-talet. 

Händelser 

Året inleddes med att delar av museets personal 
och några frivilliga tillbringade flera dagar i 
Halmstad, där museet köpt inredningen i den 
gamla verkstaden. Åtskilliga vagnar ilastades 
med verktygsmaskiner, skåp, reservdelar och 
annat av intresse. Även en gaffeltruck och en 
släpkärra till bil ingick i bytet. Det mesta ska 
användas i museets verksamhet och kan möjligen 
senare bli museiföremål. 

I januari blev de nya förrådslokalerna i UGJstallet 
klara för inflyttning. Där finns nu ändamålsenliga 
lokaler för bland annat mindre föremål, 
uniformer och tavlor. En bra arbetsplats för 
registrering och fotografering av föremål har 

Furuvikstra.fiken ombesö,:Jdes huvudsakligen av E2 1128 och tre B13-vagnar. Dock.fick T44 ibland 
avlösa på grund av brandfaran, Liksom det oljeeldade B 1312 (också det ettfd beredskaps/ok), som 
användes vid ett par til(fallen. Här syns E2 1128 på Gävle Central i juli. 

1 I 

r 

Roslagshanans motorvagn 
X4p 43, ens k silverräv (taket 
var silvermålat vid leveransen), 
står här på verkstadsgården 
i Mörhy. Motorvagnen 
överlämnades under året till 



Sveriges Järnvägsmuseum, 
men är tillfälligt uppställd på 
museibanan Uppsala-Länna 
Järn väg. 

också skapats där. Genom denna ombyggnad har 
förråden i museets kontorsbyggnad till stor del 
kunnat tömmas. Och det känns bra, med tanke på 
den gamla brandfarliga kontorsbyggnaden. Förhoppningsvis 
kan vi inom den närmaste tiden 
också utrymma foto-och dokumentarkivet ur 
denna byggnad. 

Februari präglades till den största delen av att 
George Högsander drog igång sitt projekt med 
museets förnyelse. Det kom sedan att dominera 
arbetet resten av året. Men i slutet av månaden 
arrangerade Järnvägsmusei Vänner en 
jubileumsresa till Luleå med anledning av att det 
var 50 år sedan den sista biten av stambanan 
genom Norrland elektrifierats. Jubileumståget 
hade flera trevliga inslag, som fungerande 
ångfinka och ångvärme i några vagnar, välfylld 
restaurang-och barvagn, kolsvart "fotokörning" 
efter midnatt med hårt arbetande ånglok mm. 
Börje Thoursie höll ett anförande i väntsalen i 
Jörn, mitt i natten. Med på resan fanns flera andra 
elektrifieringsveteraner, som hade mycket att 
berätta. En högst njutbar resa, lagom avstressad 
och rik på upplevelser. 

Under apriIlånade vi så ut lokomotivet Gotland 
till föreningen Gotlandståget. Det ska stanna där 
några år och sedan åter ingå i museets basutställning. 
Just i och med ombyggnadsarbetena 
och den därmed sammanhängande platsbristen 
passade det museet bra just nu. De hade förhoppningen 
att få loket körbart, men det har visat sig 
svårare än beräknat, så vi får se hur det går. 

Under en dag i april stängde vi museet, och hela 
personalen tog en utflykt till Södertälje och Scania-
Vabis museum, Marcus Wallenberg-hallen. 
Kollegerna där tog väl hand om oss, och vi fick 
se allt från deras välordnade renoverings verkstad 
till tillverkning av moderna lastbilar. En mycket 
givande dag. 

I maj började vi köra lite av sommarens 
ångtrafik, även om den första turen gav problem. 
Passagerarna fick åka buss till Norrsundet, men 
de var glada ändå! 

Vid denna tid började vi tömma museet på 
olika fordon förattkunnagenomföraombyggna-

Börje Thoursie talar i väntsalen i ]örn under 



juhileumsresan till Luleå. Bö,je var själv med vid 
elektrifieringen. 

den. Lyckligtvis fick vi disponera utrymmen 
inomhus i de just utrymda verkstadslokalerna på 
Nynäs i norra Gävle. Det var Gefle-Dala Järnvägs 
gamla verkstäder, vars senaste verksamhet, 
godsvagnsreparationer, flyttats över ti Il Ageves 
lokaler nära museet. 

I juni firades att det var 200 år sedan riksdagen 
sammanträtt i Gävle, och det innebar att flera 
hundra riksdagsledamöter korn till Gävle från 
Stockholm med ett extralångt X2000-tåg. Ett 
tjugotal av riksdagsledamöterna hade valt att 
göra ett studiebesök på järnvägsmuseet. 

Början på sommaren korn att bli mycket varm 
och torr, vilket ställde till med vissa problem vid 
ånglokskörningen. En lördag skulle personalen i 
Hagalund komma till museet på en utflykt i ett 
eget extratåg. De ville åka ståndsmässigt, och 
hade hjälpt till att rusta upp ångloket F 1200 för 
att kunna använda det i extratåget. Allt gick väl, 
men på fredagen meddelades att det på grund av 
brandrisken inte kunde bli tal om ånglokskörning! 
Nu bar det sig inte bättre än att just lördagen i stort 
sett blev den enda dagen på länge då det regnade. 
Och det regnade hela dagen. Och inte nog med 
det. På grund av byggnadsarbetena var praktiskt 
taget hela museet tömt. Och det som stod ute var 
täckt av presenringar... Men Hagalunds personal 
är ett segt släkte. De käkade varmkorv, trivdes 
och hade kul ändå. Museet fick många vackra 
tack efteråt! 

Eftersom ombyggnadsarbetena pågick, och det 
var ganska rörigt såväl inne som ute, tog vi ingen 
entreavgift. Vi hoppades därför att ingen skulle 
bli besviken. På försök hade vi servering i vår R3vagn 
under högsommaren. Det uppskattades av 
besökarna, men visade sig vara svårt att driva i 
egen regi. Men vi lärde oss mycket. 

Den 3 oktober var det museidag som vanligt. 
Museet var ju inte färdigt, men en del av den nya 
utställningen kunde visas. Sedan var som vanligt 
ånglok igång, marknad och andra begivenheter. 
För att avlasta museets personal har vi tagit hjälp 
av medlemmarna i Jädraås-Tallås Järnväg, som 
gjorde ett gott arbete med planering och genomförande 
av museidagen. De tog fram en temautställning 
om srnalspår och visade upp några 
smalspåriga dressiner. 

Efter museidagen satte slutspurten in för att få 



museet färdigt till invigningen den 3 november. 
Alla inblandade jobbade dagar, kvällar och även 
nätter för att bl i klara. Det mesta gick bra, men en 
hel del gick snett. I första hallen skulle vi visa ett 
hästdraget srnåbanetåg från mitten av 1800-talet. 
En godsvagn har vi, och till detta köptes en häst 
av äkta plast, seldon och skaklaroch helt lass äkta 
rnalrnbitar från Lindesbergs-trakten. Hästen var 
gjuten i svart plast och såg ganska plastig ut. Jag 
hade dock gett mig den på att vi skulle få hästekipaget 
färdigt, och sent en kväll började jag 
måla hästen på museigården. Jag hade köpt de 
mest hästbruna sprayfärger som fanns på den 
närbelägna OK-macken, och med några duttar 
vitt och svart såg det riktigt bra ut. Mitt i natten. 
När solen steg upp på morgonen visade det sig att 
hästen var röd och inte brun ... En dag kvar till 
invigningen, så det var bara att ge upp för denna 
gång. Men hästen ska målas om och ställas upp 
med tiden. 

Efter invigningen fick museets personal pusta 
ut lite, men efter taklagsfesten i slutet av månaden 
tog vardagen vid igen. Det var mycket som 
fått vänta under ombyggnaden och som vi nu 
hade att ta tag i. Invigningen fick en omedelbar 
verkan i ett stort an tal besökare.Bland annat hade 
vi öppet för Gävleborna, och vi fick studiebesök 
från flera andra museer, bland annat Postrnuseurn 
i Stockholm som korn en dag med hela sin 
personal. 

I december medverkade museet och Järnvägsmusei 
Vänner på sedvanligt sätt på Hjulrnarknaden 
i Stockholms stadshus. Utställningen Drömtåget 
gjorde också ett besök på museet. 

Årets Hjulkaffe avdracks den 8 december och 
årets Järnvägsrnus tilldelades Kalle Karlsson för 
hans fantastiska arbete med miniatyrjärnvägen. 
Ett annorlunda luciatåg passerade också med 
ljusbärande lokförare i svarta linnerockar. Specialskrivna 
visor framfördes med kanske större 
entusiasm än tonträffsäkerhet. Nåväl, trevligt var 
det i alla fall. 

Men 1992 var inte slut med det. Den 21 december 
togs dubbelspåret i bruk utanför museet, och 
det firades delvis hos oss. Slutet på året blev 
extratågskörning och middag i museet för de lag 
som spelade i junior-VM-ishockeyturneringen 
som pågick i Gävle under mellandagarna. Det 
var årets sista besökare, och vi kan väl inte påstå 
att de var de mest intresserade, men förhoppningsvis 
gav det oss lite god uppmärksamhet. 



Arsberättelse 1992 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed 
sin årsberättelse för verksamhetsåret 19921993. 

Föreningens styrelse har under året varit: 

Ordförande Anders Hendel 
Jonas Andreasson 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Hedlund 
Erik Sundström 
Anders Åseby 
Lars Olov Karlsson, museichef 
Anders Lundberg, SJ 

Föreningens medlemsantal 1993-07-01: 765 
personer. 
Under året har styrelsen avhållit åtta protokollförda 
sammanträden. 

Föreningen har under året tillsammans med 
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från 
Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat medlemsinformation. 

Föreningens årsstämma hölls den 3/10 1992 på 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Årsboken SPÅR utkom vid årsskiftet. 

Föreningen var representerad vid Hjulmark

naden i Stockholm den 5/12 I992. 

Föreningen har under året möblerat den banvaktsstuga 
som uppförts på museets område. 
Både byggnad och möbler har anskaffats genom 
medverkan av föreningen . 

Föreningen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade 
om fortsatt framgång för Föreningen och dess 
verksamhet. 

Gävle den l september 1993 

Anders Hendel 
Jonas Andreasson 
Erik Sundström 
Börje Thoursie 
M orrgan Claesson 



Erik Hedlund 
Anders Åsehy 
Anders Lundberg 
Lars Olov Karlsson 
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Erik Sundström 

Förstlingen -ett unikt lok 

och tre uppfinn_are 

Förnyelse i svensk industri 

En period då hela Sverige förnyades var åren 
kring 1850, då ångmaskinen kom till allmän 
användning, järnvägarna och ångsågarna byggdes, 
decimalsystemet infördes för pengar, vikter 
och längder, aktiebolag infördes. Andra viktiga 
steg var att militärhögskolan på Marieberg i 
Stockholm tog emot civila ingenjörselever, och 
att Väg-och Vattenbyggnadskåren grundades 
1852 för att kunna utnyttja ingenjörsofficerarna 
som konsulter och entreprenörer för byggande av 
vägar, hamnar och järnvägar. Men fortfarande 
var det ont om ingenjörer, och för att få moderna 
kunskaper måste man göra studieresor till England, 
som var internationellt ledande. 

Både staten ochJernkontoretgav stipendier för 
utlandsresor och elevanställningar hos erfarna 
ingenjörer. Man fick därigenom en liten krets av 
kunniga tekniker som alla kände varandra och i 
regel kunde samarbeta effektivt. 

Th. Munktell 

Theofron Munktell föddes 1805 i en prästfamilj 
i Kärrbo, arbetade först som lärling hos en klarinettmakare 
i Västerås, från 1822 hos bergsrådet 
Broling på Kungl. Myntet i Stockholm. 1822-37 
arbetade han med anslag från Brukssocieteten 
med tillverkning av degelstål vid Kungl. Myntet, 
från 1826 som verkmästare, från 1828 som arrendator. 
Han anställdes 1832 vid gevärsfaktoriet i 
Eskilstuna och drev där en liten mekanisk verkstad 
vid sidan. Efter en studieresa till England 
1835 för studier av stålframställning byggde han 
1837-39 en ny stor verkstad vid vattenfallet i 
Eskilstuna, och fick 1842 leverera helt ny maskinutrustning 
till gevärsfaktoriet, däribland en 
ångmaskin. Troligen började Munktell planera 
att bygga lokomobiler, alltså flyttbara 



ångmaskiner för industri och lantbruk, omkring 
184 7, men ingenting konkret skedde förrän 1853. 

Johan Theofron Munktell. Foto Sveriges Järnvägsmuseum 
(SvJvm). 

H. Asplund 

Harald Asplund föddes 1831 i Härnösand och 
studerade vid Chalmers Slöjdskola i Göteborg 
1846-49. Efter praktik 1849-50 vid Sjuntorps 
Bomullsspinneri blev han antagen som Jernkontorets 
elevingenjör med placering vid Munktells 
mekaniska verkstad i Eskilstuna 1851, där 
han fick tjänst som första ritare 1853. Av 67 
ritningar till Sveriges första lok Förstlingen har 
Asplund utfört åtminstone 25, medan nio signerats 
P L-n. Sedan Förstlingen levererats och 
Munktells beslutat satsa på loktillverkning blev 
Asplund 1854 befordrad till konstruktör. Han 
gjorde då utkast till ånglok för Kristinehamns 

järnväg av flera olika typer, till exempel i Baldwins 
stil med tvåaxlig boggi fram och i Stephensons 
stil som treaxligt okopplat. När Kristinehamnsbanan 
1856 beslöt att införa ånglok och 
beställde dessa från Munktells, åtog sig Asplund 
att som konsult leda arbetet med att räta och 
förstärka banan. Han sökte 1856 en tjänst vid 
Statens Järnvägsbyggnader men fick den inte, 
utan accepterade i stället ett erbjudande att bli 
trafikchef och baningenjör vid Kristinehamnsbanan 
1858. 

Harald Asplund. Foto Svlvm. 

Förstlingen 

Sedan 1792 fanns det möjlighet att sommartid 
transportera malm och järn från Norberg på 
Strömsholms kanal till bruken vid Hedströmmen 
och vidare över Mälaren till Stockholm, men den 
första sträckan från Norberg till kanalen var det 
landsväg där man helst körde vintertid med släde. 
Bergsmän och bruksägare i Norberg beslöt 1850 
att hellre ansluta till kanalen med en järnväg än 
att bygga en förgrening av kanalen. Carl Tottie, 
som var son till en av bruksägama och hade 
arbetat i England med järnvägsbygge, föreslog 
och stakade ut en hästbana med fyra svenska fots 
spårvidd, men det blev för dyrt så 1851 ändrades 
spårvidden till tre svenska fot. Statslån erhölls 
1852 och Tottie anställdes som chef. Entreprenör 
för bygget blev Fredrik Sundler som nyligen 
byggt Fryksta järnväg, och Sundler beställde ett 
lok från Munktells. Under tiden fortsatte Tottie 



att dra ner kostnaderna genom att minska rälsvikten 
långt under den i koncessionen föreskrivna 
och lägga rälsen på längdsyllar som vid Great 
Western Railway i England. 

Munktells konstruerade i stor utsträckning loket 
Förstlingen med delar som också avsågs för 
lokomobiler. Loket provkördes i Eskilstuna den 
2-3 juni 1853, skeppades den 6 juni till Västerås 
med s/s Wikingen och vidare landsvägen draget 
av fyra par oxar till banbygget. Loket demonstrerades 
den 9 augusti vid Trättsbo för chefen för 
Väg-och Vattenbyggnadskåren Otto Modig och 
hans medhjälpare Claes Adelsköld, som konstaterade 
att där spåret låg som ursprungligen sagts 
på tvärslipers skedde ingen sviktning, men på 
sträckor med längdslipers blev det betydliga 
sättningar. 

Under hösten användes loket i gruståg men 
transporterade också 3 150 skeppund (470 ton) 
malm från Kärrgruvan till Trättsbo. Representanter 
för Frykstabanan och Kristinehamns banan 
var intresserade att skaffa lok till sina banor om 
Förstlingen visade sig pålitlig. På våren var pengarna 
slut, järnvägsbolaget begärde sig i konkurs 
och Tottie avskedades. Förvaltaren erbjöd den 
15 augusti 1854 staten att överta banbygget och 
loket, men Sundler visade att loket var hans och 
lät sända det till Munktells för ändring till 
normalspårigt, eftersom han nu arbetade med 
banbygget Nora-Ervalla. 

Sent på hösten 1854 drogs Förstlingen till ett 
lokstall vid Stora Mon sedan man satt provisoriska 
landsvägshjul på loket. Hösten 1855 gick 
loket i daglig användning mellan Nora och Ervalla 
och drog den första betalda lasten, 75 skeppund 
(11 ton) tackjäm från Hammarby till Axbergshammar. 
Sundler gick i konkurs den 31 maj 1855 
och var tvungen att avstå loket till Norabanan, 
fastän det i bouppteckningen sades ha bara skrotvärde. 

Norabanan fortsatte att köra det i gruståg till 
1869 då styrelsen antecknar att det var oanvändbart 
och hade stått en längre tid på Köping-Hults 
järnvägs verkstad i Örebro. Skrothandlare Halldin 
i Örebro köpte 1871 loket för 800 Rdr, med 
tanke på att sälja eller hyra ut det, och bland annat 
har Svanå bruk nämnts. Halldin skrotar loket 

1882 och säljer pannan till Stockholms Benmjölsfabrik 
vid Sand vik i Bromma. Därifrån kom den 
1889 till Mosebacke variete i Stockholm och 
1893 till en kägelbana i Kungsängen. Kort därefter 



skrotades det. 

Ramverk och cylindrar delades 1883 mellan 
Nordiska Museet och Örebro Museum, men samlades 
1919 vid Järnvägsmuseet. 

Konstruktionen 

Loket Förstlingen var inte bara först i Sverige, 
utan också mycket originellt. Inga foton finns 
bevarade men många ritningar. Dessutom finns 
illustrerade kataloger över lokomobiler som 
Munktells byggde vid samma tid, och en komplett 
lokomobil från 1861 på Tekniska Museet i 
Stockholm. Man kan tydligt se att många detaljer 
var gemensamma: cylindrar, kolvstänger, vevstakar, 
skorsten, matarpump och den träklädda 
pannan. 

Lokomobilerna var encylindriga och fanns i 
storlekarna 7 och 10 hkr. Förstlingen uppges på 
alla ritningar vara på 15 hkr, och hade tydligen 
två cylindrar av den mindre modellen. Topphastigheten 
anges till 14 km/h. 

Cylindrar och vevstakar var det mest originella. 
En artikel i Jernbanebladet 1897, som 
citerades av Elis Höjer i hans Ångloklära 1910, 
senare omtryckt i flera upplagor, uppger att "genom 
att anbringa cylindrarna mellan de båda 
hjulaxlarna och använda vevstakar åt båda hållen, 
varför koppelstången gick genom båda 
cylinderlocken, sökte man undvika koppelstänger. 
Men olyckligtvis visade sig maskineriet 
ej vilja gå runt på grund av den bändning, som vid 
kolvarnas mittställning uppstod mellan vevarna". 

Även om Asplund bara var 21 år vid tillfället 
hade han nog inte gjort en sådan miss. Sedan 
1820-talet hade alla lok haft kolvstänger med 
tvärs tycke, som när vevstaken i mittläget inte står 
i rät linje med kolvstången överför tvärkraften till 
gejder, så att inte kolvstången och cylinderlocken 
belastas i onödan. Speciellt viktigt var detta vid 
lokomotiv då man kan få kraftiga stötar i vevstakarna 
om loket slirar. 

Förstlingen och lokomobilerna saknade tvärstycke 
men kolvstångens ytterände gled genom 

Lokomobilfrån Munktell 1862, bevarad på Tekniska Museet i Stockholm. Cylinder och kolvstång av 
Förstlingens typ. Foto Tekniska Museet. 

I I 

Detalj av lokomobilens kolvstång. Foto Lars 



Olov Karlsson. 

en stödkolonn, och vevstaken anslöt direkt till 
kolvstången mellan kolonnen och cylinderlocket. 
På en lokomobil är detta en naturlig lösning, då 
man sätter cylindern på rökskåpet och vevaxeln 
på eldstaden eller tvärtom, och ogärna placerar 
gejder eller annat på rundpannan däremellan. 
Nackdelar är att cylinderlocket måste ta upp 
halva tvärkraften, vilket sliter ut lockets tätning, 
att vevstaken måste göras som en lång gaffel för 
att komma grensle över kolonnen vilket gör den 
svår att tillverka, samt att tvärkraften påverkar 
kolvstången där den är svagast vilket böjer den så 
att kolven skrapar mot cylindern. 

Bland ritningarna finns sådana som visar en 
kolvstång som går genom bägge cylinderlocken 
och ramverk med cylindern mitt mellan axlarna. 
Det finns ingenting som säger att detta blev 
utfört, och Munktells hade en irriterande tradition 
att skicka originalritningar med leveranserna 
men behålla utkast och förslag. En enklare 
förklaring är att man först hade tänkt ha genomgående 
kolvstång utan stödkolonn, en billig lösning 
som skulle belasta det närmaste cylinderlocket 
med en och en halv gånger tvärkraften 
men ge enklare vevstake. Stödkolonnen verkar 
nödlösning, och samma sak kan man säga om 
koppelstängerna som gjorts krökta för att nå 
utanför cylindrarna utan att vevtapparna behöver 
göras så långa. Ritningar visar här att man tänkt 
sig vevslängar med och utan vevtapp och hjul 
med och utan vevtappsfäste, alltså möjligheten 
att köra loket okopplat. 

En annan märklig idé var att Förstlingen var 
gjord för att lätt kunna ändras mellan spårvidderna 
tre svenska fot (891 mm) och fem svenska fot 
(1487 mm). Den senare spårvidden bestämdes 
faktiskt av riksdagen för Sveriges statsbanor 
1855, men lyckligtvis struntade generaldirektören 
Nils Ericson i det och byggde med den 
engelska normalspårvidden 1435 mm för att 
kunna köpa engelska lok. 

När Sundler lät ändra loket för arbetena på 
Norabanan var man därför tvungen att flytta hop 
rambalkarna 59 mm. Det ledde till att matarpumpen, 
som liksom vid de tidigaste SJ-loken 
var hopbyggd med slidrörelsen och satt mellan 
ramens insida och en vattentank mellan ramarna, 
blev helt oåtkomlig uppifrån. Första tiden vid 
N orabanan måste man gräva en grop mellan 
rälsen varje gång man behövde justera pumpen, 
och därför plockade man snart bort tanken och 
byggde om en liten grusvagn av trä till tender. 



Asplund och Claes Adelsköld 

Efter Förstlingen konstruerade Asplund loket 
Fryckstad för Frykstabanan på spårvidd 44,5 
verktum (1101 mm) som levererades 1855 och 
det snarlikaN orberg, levererat 1856 till Norbergsbanan 
vars bygge åter kommit igång med den 
ursprungligen avsedda spårvidden fyra svenska 
fot = 48 verktum (1188 mm), två lok till Åtvidabergs 
koppargruva och två till Kristineharnnsbanan. 
De var alla mer konventionella än Förstlingen 
i fråga om cylindrar och maskineri. 

Därefter flyttade Asplund till Kristinehamn 
och Munktells intresse för loktillverkning avtog, 
tills man 1866 beslöt att lägga ned den. Då det 
samtidigt blev aktuellt att bygga fler smalspåriga 
ångloksbanor i Bergslagen, tog Asplund upp 
loktillverkning vid Kristinehamnsbanans verkstad, 
som 1868 blev egen firma Kristinehamns 
mekaniska verkstad. 

Trafikchefen Erik Sandell vid Köping-Uttersbergs 
järnväg hade som konsult åt Hellefors 
bruk, Storfors bruk med flera rekommenderat att 
det system av hästbanor med spårvidd 28-30 
verktum (693-742 mm) som fanns i Bergslagen 
skulle kunna trafikeras med ånglok utan linjeomläggning 
om man ökade spårvidden till 2,7 
svenska fot (802 mm). De skeptiska brukspatronerna 
kom ihåg problemen med Norbergsbanan 
och frågade därför också Claes Adelsköld, som 
nu var Sveriges ledande järnvägskonsult. 

Adelsköld var född 1824, gick vissa kurser vid 
Chalmerska Slöjdskolan och blev 1844 löjtnant 
vid Värmlands Fältjägare. Han deltog under kapten 
N orström i stakningen 1848 och var sedan 
själv arbetsledare vid byggandet av Frykstabanan 
och Kristinehamnsbanan 1849-50. När Väg-och 
Vattenbyggnadskåren bildades 1852 var han en 
av de första medlemmarna, men lämnade kåren 
1855 för att kunna vara byggnadschefvid Gefle

Rekonstruktionsritning av Förstlingenfrån Jernbanebladet 1897. 

Dala järnväg utan risk att bli kommenderad till 
andra arbeten. 

Adelsköld kände liksom Sandell till Ffestiniog 
Railway i Wales som redan 1862 körde ånglok på 
spårvidd 600 mm och tillstyrkte förslaget, men 
tillade att det var under förutsättning att loken 
byggdes med radialaxlar av en typ som han själv 
uppfunnit och med framgång utprovat på Uddevalla-



Vänersborg-Herrljunga järnväg 1865. Asplund 
tecknade licensavtal med Adelsköld och 
fick rätt att bygga lok med radialaxel för den 
hutlösa licensavgiften 1 500 Rdr per lok, och 
offererade lok till bruken. Glad i hågen rekommenderade 
Adelsköld flera bruk och även några 
banor i Västergötland att välja 2,7 fots spårvidd 
med lok från Asplund. 

Men när loken levererades, det första 1869 till 
Kroppajärnväg som tillhörde Storfors bruk, hade 
de inte Adelskölds radialaxel utan enkort tvåaxlig 
boggi bak. Asplund hade dessutom själv sökt 
patent både påbog gin och på att kröka rambalkarna 
utåt baktill för att få plats med en större 
eldstad. Adelsköld lät då bygga några lok i England 
för bland annat Y ngs-Daglöse järnväg som 
ännu inte ens bestämt vilken spårvidd den skulle 
byggas om till, vilket ledde till att loken några år 
blev stående i Kristinehamn. Han rekommenderade 
också smalspårsbanorna att köpa från 
Nydqvist & Holm som begärde att få licens på 
Asplunds utformning av rambalkarna, men denne 
vägrade, så loken till Pålsboda-Finspongs järnväg 
fick göras med utvändiga ramar likt Förstlingen, 
vilket blev dyrare och svårare att underhålla. 
DäremotfickMunktells licens för att bygga 
ett eget lok av Asplunds typ till Schebo bruk. 

Adelsköld svarade då genom att konstruera 
och patentera en lokpanna med eldstaden uppe i 
rundpannan som byggdes för Iggesunds bruk på 
spårvidd 2,5 engelska fot (762 mm), och genom 
att rekommendera sina övriga klienter att välja 
tre svenska fots (891 mm) spårvidd så att man 
skulle få plats med eldstaden utan att använda 
Asplunds patent. Vissa banbyggen blev därigenom 
så försenade att det var tveksamt om de alls 
kunde fullföljas i en annalkande lågkonjunktur. 
En sådan var banan Nyhammar-Björbo, som 

hade ett lok under byggnad i Kristinehamn. Asplund 
lät nu bygga färdigt loket Nyhammar med 
en radialaxel av egen konstruktion, sände det till 
världs utställningen i Philadelphia 1876 och sökte 
patent, fast han där kallade anordningen för enaxlig 
boggi. Adelsköld såg sig nödsakad att som 
privat uppfinnare hyra plats på utställningen för 
att visa att han var den rätte ursprunglige uppfinnaren 
av radialaxeln. 

Lågkonjunkturen slog därefter hårt i Bergslagen, 
och i övriga Sverige såg Adelsköld till att 
Kristinehamns mekaniska verkstad inte hade 
någon chans. Asplund begärde 1881 avsked av 
hälsoskäl och flyttade till Stockholm där han 



avled 1904. Kristinehamns mekaniska verkstad 
slutade 1889 att bygga lok och vagnar, och 
arrenderades 1893 ut till Karlstads mekaniska 
verkstad. Den sista gruvliga hämnden tog Adelsköld 
när han 1898-1901 skrev sina levnadsminnen, 
genom att inte med ett ord nämna vare sig 
Asplund eller Kristinehamns mekaniska verkstad, 
trots många års täta kontakter. 

Modellbygget 

När det efter Baltiska utställningen 1915 blev 
aktuellt att göra ett järnvägsmuseum av Statens 
järnvägars utställningspaviljong, var det naturligtvis 
aktuellt att bygga en modell av Förstlingen, 
och instrumentmakaren H.W. Blomqvist 
vid SJ huvudverkstad i Örebro började med att 
inventera de ritningar som fanns kvar hos 
Munktells. Han konstaterade att ritningarna inte 
stämde med varandra utan kunde tolkas som 
åtminstone fyra olika varianter av maskineriet, 
och att de delar som fanns på Örebro Museum 
inte kunde avgöra frågorna. Efter mycket övertalning 
fick han göra en tjänsteresa för att intervjua 
Per-Erik Persson i Stora Mon, som varit 
förare på Förstlingen redan på Sundlers tid, men 

Claes Adelsköld. Foto Svlvm. 

fann att den nittiotreårige Persson var lomhörd 
och ganska senil. Persson kunde i alla fall berätta 
att öknamnet "Grisen" visserligen passade bra 
med tanke på gnällande kolvstänger, men egentligen 
uppkom när man under en lustresa mellan 
Nora och Ervalla kört över en gris på spåret. 

Sedan Blomqvist fått gräva fram Nordiska 
Museets lokdelar inklusive en rambalk ur bottenskiktet 
i ett förrådsskjul på Skeppsholmen klarnade 
det något, men då hade Persson hunnit 
avlida och kunde inte verifiera tolkningen. 

Modellen av Förstlingen som nu finns på Sveriges 
Jämvägsmuseum i Gävle blev klar 1917 
och är den bästa tänkbara rekonstruktion av hur 
loket såg ut som normalspårigt. En modell av 
loket som smalspårigt tillverkades på 1940-talet 
och finns i Eskilstuna på faktorimuseet. 

En av Harald Asplunds "ritövningar"
för Kristinehamnsbanan. 
Slidstyrningen ärsvårtolkad, 
men de många lederna 
kan vara ett sätt att nå under 
den lågt placerade pannan. 



Lars Olov Karlsson 

De brittiska loken i Sverige 

Detta är en presentation av de brittiska loken och deras 
inverkan på lokutvecklingen i Sverige som jag höll i 
York i oktober 1993. Anledningen var ett internationellt 
seminarium i järnvägshistoria med deltagare från 
hela världen. Betraktelsen bygger i huvudsak på material 
i Sveriges Järnvägsmuseum, men också på Yngve 
Holmgrens föredömliga listor över svenska lok. Yngve 
Holmgren och Erik Sundström gav också värdefull 
hjälp genom att granska, kommentera och rätta originalmanuset. 
Seminariets samtliga föredrag finns utgivna 
i boken Common roots-separate branches, redigerad 
av Rob Shorland-Ball och utgiven av Science Museum 
i London. Tanken är att dessa seminarier ska hållas 
vartannat år av en organisation som tills vidare kallas 
International Association ofRailway Studies, IARAS. 
Formellt beräknas IARAS bli bildat under 1995. Dess 
syfte är för övrigt att befrämja samarbetet mellan 
seriösa järnvägsmuseer och den seriösa järnvägsforskningen, 
publicera forskningsrapporter och påsikt 
kanske också en järnvägshistorisk tidskrift. Man ska 
också försöka få till stånd en professur i järnvägshistoria 
vid något (troligen brittiskt) universitet. När 
IARAS formellt bildas förutsätts att Sveriges Järn vägsmuseum, 
och kanske även Järnvägsmusei Vänner, blir 
medlem. 

De första kända banden mellan Sverige och Storbritannien 
kan ses vid Rainhilltävlingen 1829. 
Ett av de deltagande lokomotiven, Novelty, var 
byggt av en svensk, John Ericsson, i samarbete 
med den brittiske ingenjören John Braithwaite. 
Ericsson och Braithwaite hade ingen tur i Rainhill. 
George Stephenson vann tävlingen helt rättvist. 
Lok av Noveltys typ skulle aldrig, som Rockets 
efterföljare, ha kunnat utvecklas till mer effektiva 
lokomotiv. Efter Rainhill återvände Ericsson 
till London, byggde ytterligare några lokomotiv 
men fortsatte sen med andra uppfinningar. 
Han fick ekonomiska problem och flyttade snart 
till USA, där han utvecklade propellern, varmluftmaskinen 
och krigsfartyg av Monitortypen. 

Novelty skrotades snart, men glömdes inte bort. 
Vi kommer tillbaka till Novelty senare. 

Järnvägsplaner i Sverige 

John Ericsson återvände aldrig till Sverige men 
han höll kontakten med flera svenskar när det 
gällde utvecklingen av järnvägar i det gamla 
hemlandet. En av dessa svenskar var Adolf Eugene 
von Rosen, som under 1840-talet varit i 
England och på plats studerat järnvägar. Egentligen 



var hans studier vad vi idag skulle kalla 
industrispionage. 

I Sverige hade några få industribanor byggts 
redan på 1700-talet. Alla var hästbanor och ingen 
var för allmän trafik. Sverige var vid denna tid ett 
fattigt land med få industrier. Transporter skedde 
huvudsakligen på vattnet utmed kusten, på sjöarna 
och på kanaler, eller vintertid på snö och is. 
von Rosen såg järnvägarna som ett sätt att utveckla 
landet, och när han återvände till Sverige 
satte han igång en kampanj för att bygga järnvägar 
mellan landets viktigaste platser. Han lyckades 
inte få det ekonomiska stöd han hade hoppats 
på i England, så de flesta av hans planerade 
järnvägar byggdes aldrig, eller i alla fall inte av 
honom. 

Under tiden hade Fryckstads järnväg, Sveriges 
första järnväg för allmän trafik, öppnats. Den 
gick mellan ett sjösystem, Frykensjöarna, och en 
större flod, Klarälven, i västra Sverige. Järnvägen 
öppnades 1849, var en hästbana och transporterade 
huvudsakligen gods. 

I början av 1850-talet blev dock den svenska 
regeringen seriöst intresserad av järnvägar. Till 
att börja med skulle de vara förbindelser mellan 
befintliga vattenleder. Man planerade ett statligt 
järnvägsnät som skulle förbinda landets viktigaste 
hamnar, men också de större städerna, med 
varandra. Bibanor och lokalajärnvägar skulle få 

byggas och drivas av privata intressen. Regeringen 
utnämnde Nils Ericson, bror till den från 
Rainhill kände John Ericsson, till att planera och 
bygga de statliga järnvägarna. Han var överste i 
flottans mekaniska kår, och erkände senare att 
han vid denna tid inte var särskilt entusiastisk för 
järnvägar. Men eftersom han blivit personligen 
ombedd av kungen att ta arbetet accepterade han, 
som en god officer. Ericson hade total frihet att 
planera, utforma och bygga de svenska statliga 
järnvägarna. När han utnämndes den 22 januari 
1855 visste han egentligen ingenting om järnvägar, 
utan behövde hjälp. Det var inte många 
svenskar vid denna tid som visste något om 
järnvägar. von Rosen fanns förstås, men han 
kunde ju inte komma ifråga, eftersom han själv 
velat bygga järnvägarna! Ericson hittade dock en 
svensk ingenjör vid namn Stieler som hade arbetat 
med järnvägar i Frankrike. Stieler fick Ericsons 
uppdrag att köpa lok, vagnar, räler och 
annan utrustning för de statliga svenska järnvägarna. 



De första svenska lokomotiven 

Redan under det tidiga 1850-talet gjordes försök 
i Sverige att bygga lokomotiv. 1853 hade 
Munktells i Eskilstuna (fortfarande verksamma, 
men nu bygger de traktorer åt Volvo) byggt ett 
smalspårigt B-tanklok som skulle användas vid 
bygget av en liten järnväg i Norberg. Det kallades 
Förstlingen och var konstruerat utan hjälp från 
utlandet. Det var dock inte särskilt lyckat, utan 
återtogs snart till Munktells för ombyggnad utan 
att ha gjort särskilt mycket nytta. Det byggdes om 
till normalspår och sattes in som byggnadslok på 
N ora-Ervalla-banan, som när den öppnades 1856 
var Sveriges första normalspåriga lokomotivbana. 
Förstlingen användes här i lättare tjänst 
tills det skrotades 1882. Några delar av loket är 
bevarade på Sveriges Järnvägsmuseum. 

1855 byggde Munktell ett nytt lokomotiv, det 
andra i Sverige. Det var en smalspårig OCO-Tmaskin 
kallad Fryckstad, och den kom 1856 att 
ersätta hästarna på Frykstabanan. När man byggde 
Fryckstad hade antagligen konstruktörerna på 
Munktells studerat några utländska lok, för 
Fryckstad blev en ganska lyckad konstruktion. 
Det gick på Frykstabanan i tjugo år och användes 
sedan vid olika fästningsbyggen som arbetslok i 
ytterligare tjugo. Sedan ställdes det i förråd och 
glömdes bort, men återupptäcktes och räddades 
till eftervärlden. Idag står det på Sveriges 
Järnvägsmuseum och är det äldsta bevarade 
svenska loket. 

Statsbanorna vänder sig 
till Storbritannien 

Trots det relativt lyckade loket Fryckstad var 
varken Ericson eller Stieler imponerade av den 
svenska industrins lokbyggande. Ericson bestämde 
att de svenska järnvägarna skulle följa 
tysk standard, det vill säga något mitt emellan 
den höga engelska standarden och den enkla 
amerikanska. Lok, räler, broar och axlar till vagnarna 
skulle köpas i England och personvagnarna 
i Tyskland. Svenska fabriker fick förtroendet 
att bygga godsvagnarna, men de försågs med 
brittiska delar. 

Stieler åkte till London, och kom via vänner 
där i kontakt med den relativt nya firman Beyer, 
Peacock and Company i Manchester. De hade 
redan fått ett gott anseende som byggare av 
enkla, pålitliga lokomotiv. De första loken som 
köptes var lBO-lok för blandade tåg. 45 kom att 
byggas mellan 1856 och 1872, några av dem i 
Sverige. Det var en av Stielers tankar, att loken 



och vagnarna som köptes utomlands skulle kunna 
användas som förebilder för svenska tillverkare. 
De första loken av denna typ som tillverkades i 
Sverige byggdes 1861 av Nyköpings mekaniska 
verkstad. De svenskbyggda loken var emellertid 
inte av samma högakvalite som de brittiska, så de 
flesta kom även i fortsättningen att köpas i Storbritannien. 
lBO-loken var byggda helt efter engelsk 
standard och hade exempelvis ingen förarhytt. 
Det visade sig dock snart att detta inte gick 
i Sverige, speciellt inte på vintern, så loken försågs 
snart med enkla hytter. 

lBO-loken för blandad tjänst, senare kallade 
littera B, kom att användas fram till 1909. Med 
tiden blev huvuddelen av dem försedda med 
nyare svenskbyggda ångpannor med bland annat 
fyrbox av Belpairetyp. En av de första av typen, 
PrinsAugustfrån 1856,avställdes 1906förframtida 
bevarande. När Järnvägsmuseum kom till 
stånd överfördes loket dit och återställdes delvis 
i ursprungligt skick. När Sveriges järnvägar firade 
sitt hundraårsjubileum 1956 gjordes Prins 
August åter körbar. En "ny" panna lades i. Den är 
tillverkad på 1920-talet i Sverige och har legat i 
ett OB 1-lok på Bergslagsbanan, en konstruktion 
som också stammar från Beyer Peacock. Prins 
August har sedan dess varit körbar och används 
då och då för korta turer i anslutning till museet. 

SJB-lok26Tiveden i Hallsberg omkring 1863. Redan här har loketfått en enkel hytt, men torde i övrigt 
vara i originalskick. 

Olika loktyper 

Statens järnvägar köpte också några begagnade 
lokomotiv i Storbritannien. Dessa skulle användas 
under byggnadstiden och togs aldrig upp 
bland de lok som användes i trafiken. Få uppgifter 
om dem har överlevt, men det är känt att två 
lok Ajax och Titan, båda 0B 1-lok, köptes från 
London & South Western Railway 1855. Sex nya 
0Bl-sadeltanklok byggdes 1858-1879 för att 
användas som byggnadslok på SJ. De var av 
Beyer Peacocks standardtyp och användes i 
många länder. Ett av dem, Thor, byggt 1861, 
finns bevarat på Sveriges Järn vägsmuseum medan 
ett bredspårigt systerlok finns på det finska 
järnvägsmuseet. 

När de första delarna av det statliga järnvägsnätet 
öppnades i december 1856 fanns det bara 
behov av lok för blandade tåg. När linjerna blivit 
längre och trafiken ökat kom fler loktyper att 
behövas. Det beställdes 0C0-lok för godståg, 
lAl-lok för snälltåg och 0Bl-tanklok för lokaltåg. 



Det kom flera typer av 0C0-lok. De första 
fjorton, senare littera F, gjorde god tjänst och 
kom att användas ända till 1911, men då hade de 
flesta fått nya svenska pannor på 1880-talet. 
Nästa typ av godstågslok, senare littera G, var 
lika F-loken men tyngre. 51 lok av denna typ 
byggdes 1866-1874. Flera av dem kom att bli 
mycket långlivade, och de fick sin sista tjänstgöring 
i landets nordligaste delar. De sista loken 
av typen togs ur trafik (på senaste tiden hade de 
använts i växlingstjänst) så sent som 1936. Två 
av dem bevarades för Järnvägsmuseet, Jernsida 
från 1867 och Vik från 1875. Delar från de två 
loken användes för att rekonstruera ett lok som 
kom att kallas Jernsida. Det har visat sig senare 
att det förmodligen är Vik som till största delen är 
bevarat, med skyltarna och andra detaljer från 

Jernsida. 

Några få 0C0-lok köptes för att få erfarenhet av 
andra tillverkare än Beyer Peacock. Ett lok, senare 
littera M, köptes nytt från London & North 
Western Railways verkstäder i Crewe. Det var ett 
standardlok av Ramsbottoms konstruktion med 
beteckning DX. Det gjorde ingen större succe i 
Sverige, även om det hängde med till 1883 innan 
det skrotades. Den andra avvikelsen från Beyer 
Peacock-linjen blev tolv 0C0-lok från Sharp Stewart 
i Manchester. H-loken, som de kom att 

kallas, var mycket lika G-loken och blev också 
långlivade. Det sista skrotades 1951 efter att ha 
varit industriväxellok de sista åren. 

För snabba persontåg, senare snälltåg, byggdes 
32 lAl-lokmellan 1863 och 1873, några av dem 
i Sverige men huvuddelen av Beyer Peacock. De 
drog de första snabba persontågen mellan Stockholm 
och Göteborg. Resan tog fjorton timmar, 
inklusive uppehåll för måltider. Idag går X2000 
samma sträcka på mindre än tre timmar! 

Snälltågsloken, senare littera A, ersattes snart 
av kraftigare lok i de långväga tågen, men de 
fortsatte i lättare tjänst fram till sekelskiftet. Ett 
lok av typen, Göta, bevarades när det togs ur 
tjänst 1906 och kom sedan till Järn vägsmuseum. 
Det var utställt i museet till 1980 då det rustades 
upp för att åter kunna köras. Det har fortfarande 
sin originalpanna kvar, och det behövde i stort 
sett enbart göras rent för att kunna tas i bruk igen. 
Göta har sedan använts vid flera tillfällen och 
gjort tämligen långa resor utan problem. Hon går 
mycket stadigt, och på huvudlinjer är det inga 



problem att nå 70-80 km/h. Den officiella högsta 
hastigheten är visserligen 30 km/h, men loket 
saknar hastighetsmätare ... 

För växlingstjänst och lokaltåg köptes små 
0B 1-tanklok från Beyer Peacock. De var också 
mer eller mindre engelska standardkonstruktioner. 
Tyvärr har inget av dem bevarats. Ett 
komplett underrede, med hjul, upptäcktes i mitten 
av 1980-talet i Narvik där det hade använts 
för att kalibrera vagn vågar. Det erbjöds Sveriges 
Järnvägsmuseum, men hann tyvärr skrotas av 
misstag innan museet hunnit tacka ja. 

Slutet på en era 

Slutet på de goda relationerna mellan Statens 
järnvägar och Beyer Peacock kom mycket hastigt. 
Den sista leveransen 1872 omfattade sex 
0C0-lok av så kallad long-boiler-typ. De var inte 
några standardlok utan konstruerade för den tyska 
Köln-Minden-banan, men blev av någon anledning 
aldrig levererade. Long-boiler-typen, med 
sitt stora överhäng både framför och bakom 
drivhjulen, gjorde att de relativt kraftiga loken 
kom att slingra även i måttlig fart. Det gick illa åt 
spåret och loken blev snabbt satta i växlingstjänst. 

Dessa loks uppförande i spåret sägs ibland vara 
anledningen till att lok i fortsättningen inte köptes 
från Beyer Peacock. Men det är antagligen en 
för enkel förklaring. De brittiskbyggda loken 
hade i stort sett fungerat helt tillfredsställande, 
och de kom att under många år utgöra kärnan i 
Statens järnvägars lokpark. 

Det fanns andra anledningar till att man bytte 
lokleverantör. 1872 hade de flesta viktiga stam-

Snälltågs loket nummer 40 Heimdall var tillverkat av Beyer Peacock 1863. Det ses här vid sekelskiftet 
med en svensktillverkad panna och skorsten. De fyrkantiga nummerskyltarna sattes upp på en del SJlok 
på 1880-talet. 

i El 

Longboilerloket I nummer 113 i slutet av sin bana, 1908. Svenska tillägg torde vara turbingnistsläckaren 
och hytten med oval nummerskylt. Det kraftiga överhänget, speciellt bak, syns tydligt. 

banelinjer byggts i landets södra delar och järnvägens 
organisation anpassades från att ha varit 
ett byggnadsföretag till att bli ett trafikföretag. 
Av detta följde att man skapade en särskild 
maskinavdelning. Till dess chef utnämndes 1873 
en ung ingenjör, Fredrik Almgren. Han hade fått 
sin utbildning hos Borsig i Berlin, så han såg med 
andra ögon på den svenska lokanskaffningen. 



Han började utveckla sina egna lokkonstruktioner 
och de första loken beställdes från, ni kan gissa 
det, Borsig i Berlin. Borsig levererade nu lok till 
Statens järnvägar i några år, men snart fann man 
att tillförlitliga lok nu också kunde tillverkas 
inom landet. Så med undantag för ett tjugotal lok 
från USA kring sekelskiftet och lika många från 
Tyskland efter första världskriget, kom praktiskt 
taget alla senare lok för Statens järnvägar att 
byggas i Sverige. 

Privatbanelok 

Tidigare nämndes att staten enbart skulle bygga 
huvudlinjerna medan privata bolag skulle bygga 
bibanor och banor av enskilt intresse. Av de runt 
17 440 kilometer järnväg som byggts i Sverige är 
69 procent eller 12 000 kilometer byggda av 
sammanlagt mer än tvåhundra privata bolag. Det 
fanns små bolag med bara några få kilometer 
järnväg och ett par lok. De flesta av dessa privata 
järnvägar togs under 1930-och 1940-talen över 
av staten. De privata banorna byggdes med flera 
olika spårvidder, men de viktigaste utfördes 
normalspåriga. Många smalspåriga banor fanns 
med spårvidden 891 mm (tre gamla svenska fot), 
medan andra linjer byggdes med spårvidder som 
1219, 1067, 802 och 600 mm. 

De första privata bolagen vände sig också till 
Beyer Peacock och andra engelska fabriker när 
de beställde lok. Störst av de privata banorna var 
Bergslagernas järnväg, BJ, vars huvudlinje gick 
från Falun till Göteborg. BJ var en trogen kund 
hos Beyer Peacock där banans alla lok till en 
början köptes. Det var 0Bl-lok för persontågen, 
0C0-lok för godstågen och 0C0-sadeltanklok för 
växlingen. Alla dessa lok var av brittiska standardtyper. 
Senare byggdes flera av dessa loktyper 
också av svenska verkstäder, och några av loken 
blev mycket långlivade. Det sista 0C0-loket kom 
att användas in på 1970-talet innan det inköptes 
för bevarande. 0C0-lok nummer 27, byggt i Manchester 
1880, kom till Järn vägsmuseum på 1950talet. 
BJ köpte sina sista lok, två 0C 1-sadeltanklok, 
från Beyer Peacock 1908. De var byggda för 
tung växling och var i tjänst till 1940-talet. De 
kom att bli de sista konventionella ångloken 
byggda för en svensk järnväg i Storbritannien, 
och även de sista köpta från Beyer Peacock. På 
1920-talet köptes två ångmotorvagnar och ett 
smalspårigt ångmotorlok från brittiska Sentinel. 
Loket användes under många år i Strömsnäsbruk, 
men ångmotorvagnarna blev ingen större 
framgång. 



Bergslagsbanans B-lok nummer 30 är tillverkat av Beyer Peacock 1880. Systerloket nr 29 hade vid 
förstatligandet en relativt modern panna, tillverkad 1924 i Åmål. Den togs 1956 till Prins August, och 

resten av Bl-loket skrotades. 

En annan stor privat järnväg som köpte brittiska 
lok under många år var Stockholm-Västerås-
Bergslagens järnväg, SWB, med huvudlinjer 
från Stockholm till Västerås och Ludvika. 
SWB köpte sina lok från olika engelska fabriker. 
De första var lB0-tenderlok och 0B 1-sadeltanklok, 
följda av 0C0-sidotanklok och lC0-lok, alla 
från Sharp Stewart. Senare köpte man 2B0-lok 
från Neilson, Reid and Company och lD0-lok 
från Nasmyth Wilson. De senare var egentligen 
byggda för en mexikansk järnväg men aldrig 
levererade. Samma loktyp levererades också till 
Australien. 

Gefle-Dala järnväg, GDJ, med huvudlinje från 
Gävle till Falun, köpte också alla sina första lok 
från Storbritannien. De flesta var 0C0-lok från 
Beyer Peacock. Denna bana hade också ett begagnat 
engelskt lok, som troligen är det äldsta lok 
som gjort tjänst i Sverige. Norden, som loket 
hette på GDJ, var ett 0B 1-lok köpt via Sharp 
Stewart 1856. Det var tillverkat av Kirtley 1841 
för Manchester, Sheffield & Lincolnshire Railway, 
och det skrotades på GDJ 1874. 

Mindre svenska privata bolag köpte också lok 
från många tillverkare i Storbritannien. Ett exempel 
är det mycket lilla loket Eljkarleö som 
byggdes 1873 av Henry Hughes i Loughborough 
och som kom till Sverige 1876. Hur detta lilla lok 
såg ut från början är okänt. Kanske fick det ett 
helt annat utseende när det försågs med en ny 
svensk panna 1900. Möjligen kan de små dimensionerna 
tyda på att det är byggt som ett spårvägslok. 
1945 överlämnades dettill Sveriges Järn vägsmuseum, 
och det är nu fullt körbart och används 
ibland på museiområdet. När det växlar moderna 
vagnar är det så litet att man nästan tror att det är 
byggt i en annan skala. 

Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg, 
OFWJ, blev senare en del i TGOJ, som nu är en 
av de få kvarvarande privata järnvägarna i Sverige 
(även om TGOJ är ett helägt dotterbolag till SJ). 
Dejärnvägar som idag ingår i TGOJ byggdes alla 
med engelskt kapital, och de var alla mycket 
brittiska. OFWJ köpte sina första lok från Sharp 
Stewart. Från banans första uppsättning lok, tillverkade 
187 6, har två bevarats. Det är 0B 1-loket 

nummer 8, som är bevarat i körbart skick på 



Sveriges Järnvägsmuseum, och 0C0-sadeltankloket 
nummer 1 som står, ej fungerande, på ett 
lokalt tekniskt museum i Eskilstuna. 

Smalspårslok 

På de smalspåriga järnvägarna var också många 
av de första loken från Storbritannien. Få av dem 
har blivit bevarade åt eftervärlden. Ett av dem är 
det lilla Helgenäs, en 0B 1-sadeltank från en 600 
mm industribana. Det är byggt av Hudswell 
Clarke 1889 och har fortfarande sin originalpanna. 
Det används ibland på museijärnvägen i 
Mariefred, men är så litet att det inte kan delta i 
trafiken. 

Ett av de tidiga brittiskbyggda loken på smalspår 
är Lovisa Tranaea, ett 0Cl-tanklok för 891 
mm-banan Nordmark-Klarälven. Det är byggt 
187 5 av A vonside och visas på det lokala järnvägsmuseet 
i Hagfors. Här finns också det lilla 0B 1sadeltankloket 
Ua från samma järnväg, byggt 
1874 av Henry Hughes. En 0C0-tankmaskin 
byggd av Fletcher Jennings 1873 för Ulricehamns 
järnväg finns på museet i Skara. Loket har 
dock under åren blivit ombyggt från sadel-till 
sidotanklok. 

Fler ovanliga normalspårslok 

Några udda brittiskbyggda lok kom också till 
svenska banor. Ett av dem som blivit bevarade är 
en 0C0-sadeltankmaskin, Karlskoga, byggt av 
Fox Walker 1873 för Nora-Karlskoga järnväg. 
Det är nu hos Nora Bergslags Veteranjärnväg. 
Det lämnade sin hemmabana vid sekelskiftet för 
att bli industrilok, men 1956 köptes det tillbaka 
som museilok och stod sedan i många år utomhus 
i Karlskoga. 

Några svenska privatbanor hade också normalspåriga 
dubbellok av Fairlietypen, men inget 
av dem har blivit bevarat. Unik är säkert den 
ombyggnad som gjordes när två av dessa lok 
kommit till SJ vid ett av de första förstatligandena 
1879. År 1887 byggdes de två dubbelloken 
om till fyra enkellok vid Nydqvist & Holm i 
Trollhättan. 

En bana i Sverige som byggdes med nästan 
enbart brittiskt kapital var malmbanan mellan 
Luleå och Gällivare (senare Narvik) i landets 
nordligaste del. För trafiken på banan köpte 
Swedish & Norwegian Railway, som bolaget 
hette, fem 0B0-sadeltanklokfrån BlackHawthorn 
och arton stora 0D0-sadeltanklok från Sharp 
Stewart. Järnvägsbolaget fick snart ekonomiska 



Loket nummer 5 Lovisa Tranaea, tillverkat 1875 av Avonside och levererat med namnet Klaran. Här 
ses loket efter NKll:s elektrifi,ering på 1920-talet. Lovisa står nu ijärnvägsmuseet i Hagfors. 
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problem och 0D0-loken betalades aldrig. Alla 
loken hade inte kommit till Sverige, men de som 
fanns här skickades åter till tillverkaren. De såldes 
sedan vidare till olika järnvägar i Wales och 
Tyskland. Tankloken togs över av SJ som köpte 
dem billigt och avslutade bygget. Istället för de 
stora Sharp Stewart-loken satte SJ in gamla Beyer 
Peacock-lok i malmtågen. Ibland kunde upp till 
tre lok av littera G användas i samma tåg. 

Mycket obrittiskt var att det privata bolaget 
införde trycklufts bromsen till Sverige. I England 
kom den långt senare. Längre fram utrustades 
alla malmtågslok vid SJ med trycklufts bromsning 
från New York Air Brake Co. Men luftpumparna 
var inte tillverkade i USA. På pumpen till Sveriges 
Järn vägsmuseums lD0-lok av littera Ma från 
1902 lyder texten på tillverkarskylten: New York 
Air Brake Company, Moscow Factory, Russia! 

Brittisk påverkan 

Ungefär 465 lok levererades till Sverige från 
brittiska fabriker. Det är inte så många av de totalt 
3 450 ånglok som använts i Sverige. Men de 
brittiskbygda loken arbetade hårt och tillförlitligt 
i många år. De har dock avsatt förvånansvärt få 
spår i senare svensk loktillverkning. 

Flera svenska loktillverkare inledde sin tillverkning 
med att kopiera brittiska konstruktioner. 
Nydqvist & Holm (senare Nohab) började 
med att bygga loket Trollhättan för UddevallaVänersborg-
Herrljunga järnväg. Det är en mycket 
trogen kopia av lok byggda av Slaughter, Grunnig 
and Company för 1219 mm-banan Borås-Herrljunga. 
När UWHJ breddades från 1219 mm till 
1435 mm normalspår 1899 köpte Nohab tillbaka 
sitt första lok och gav det senare till Sveriges 
Järnvägsmuseum. Nohab byggde senare lok av 
egen konstruktion, men de första för Statens 
järnvägar var alla av Beyer Peacocks konstruktioner. 

Den andra stora lokbyggaren i Sverige, Motala 
verkstad, började med att bygga en udda maskin. 
Det var Carlsund, en normalspårig 0C0-sidotank 
levererad till det belgiskägda bolaget Vieille 
Montagnes järnväg i Åmmeberg. Loket är byggt 
efter belgiska ritningar, eller i alla fall motsvarande 
belgisk standard. Motala kunde knappast 



själva ha konstruerat ett så udda lok. När Motala 
sedan byggde fler lok, kom de första att bli av 
Beyer Peacocks konstruktion till SJ. 

Det verkar som om de brittiska tillverkarna på 
1870-talet tappat intresset för att leverera lok till 
Sverige. Detta trots att loken i allmänhet var 
såväl omtyckta som pålitliga. Prismässigt borde 
de stora brittiska fabrikerna också ha kunnat 
konkurerra. Möjligen var den svenska marknaden 
för liten för britterna. Det var kanske mer 
lönande att bygga lok till de många brittiska 
kolonierna. Här finns anledning att forska vidare. 

El och diesel 

Det är intressant att notera att historien i viss mån 
upprepar sig när vi kommer till el-och dieselfordon. 
Sveriges första elektriska järnväg för allmän 
trafik, Djursholms banan, öppnade för trafik 
1895. Fyra motorvagnar ingick i den första uppsättningen 
elfordon. De var byggda i Sverige 
men hade elektrisk utrustning från engelska Mather 
& Platt. Denna utrustning blev emellertid 
inte så uppskattad utan den byttes snart mot 
svensktillverkad, delvis konstruerad i Tyskland. 

När de första större dieselloken skulle anskaffas 
av Statens järnvägar efter andra världskriget 
vände man sig till en brittisk tillverkare. Två brittiska 
standarddieslar (lika British Rails lok av 
nuvarande typ 08) köptes från English Electric 
1949. De användes i växling, först i Göteborg 
och sedan i Luleå. De var driftsäkra och bara gick 
och gick. På 1970-talet såldes de till industrier 
och de fortsatte i många år att bara gå och gå. 
Båda togs ur drift först 1992. På senare tid hade 
ett av dem till och med varit radiostyrt. När de 
slopades överlämnades de till Sveriges Järnvägsmuseum. 
Trots de engelska lokens lyckade konstruktion 
kom senare diesellok att köpas från 
Tyskland. Senare producerades diesellok i Sverige 
med tysk och amerikansk licens. Än en gång 
tycks britterna ha haft en bra produkt men inte 
kunnat sälja den. 

Krigslok 

Ett tillägg till historien om de brittiska loken i 
Sverige måste dock göras. Under 1950-talet kom 
ytterligare två brittiskbyggda ånglok till Sverige. 
Det var två lD0-lok av War Departments (det 
engelska försvarsministeriets) standardlok som 
köptes från Holland. 

Vid denna tid ersatte el-och diesellok de kvarvarande 
ångloken vid SJ. Men militären krävde 



att ett antal ånglok skulle hållas i beredskap inför 
ett eventuellt krisläge. Man insåg dock att de 
flesta beredskapsloken var av äldre typer och 
ville se om man kunde ersätta dem med modernare 
konstruktioner. I Europa fanns nu åtskilliga 

moderna lok till salu mycket billigt. Två före 
detta engelska krigslok köptes från de holländska 
järnvägarna och ombyggdes till svensk standard. 
De fick nya hytter, tendern kapades från fyra till 
tre axlar (för att rymmas på svenska vändskivor) 
och en del utrustning byttes mot svenska standarddelar. 
Naturligtvis blev en sådan ombyggnad 
kostsam och fler lok köptes inte. Loken, som på 
SJ fick littera G 11, testades och sattes sedan i 
beredskapsförråd. Ett av loken såldes senare till 
en engelsk museibana och det andra skrotades. 

N ovelty, igen 

Med de två krigsloken kunde mycket väl historien 
om brittiska lok i Sverige vara avslutad, om 
det inte varit för Sveriges Järnvägsmuseum och 
järnvägsentusiasterna. 1981 firade SJ 125-årsjubileum, 
och i samband med detta lånades en 
Novelty från England. Det var en replika byggd 
1980 av Locomotion Enterprises till Rainhilljubileet 
samma år. Det var intressant att i Sverige 
få visa det första loket byggt av en svensk. 
Novelty hade fungerat dåligt under Rainhillfirandet 
( det hade visats upp lastat på en 
godsvagn... ), men när det kom till Sverige hade 
några brittiska entusiaster fått ordning på det, och 
det gick sina första metrar för egen maskin på 
Sveriges Järnvägsmuseums område i Gävle. Sen 
gick det med framgång under en vecka i Gävle 
och i Stockholm. I Gävle fattade man tycke för 
loket och startade en insamling för att köpa det. 
Med hjälp av en lokal stiftelse lyckades det, och 
Novelty blev kvar på Sveriges Järn vägsmuseum. 
Än står hon dock stilla, för Statens Anläggningsprovning 
och John Ericsson har olika uppfattning 
om hur en ångpanna ska konstrueras ... 

Vi började medNovelty, och då kan det väl vara 
passande att sluta med samma lok. 

Detta var en kort överblick av sambandet mellan 
de svenska järnvägarna och tillverkarna i 
Storbritannien. Många frågor är ännu olösta. 
Förhoppningsvis kan framtida forskning, i England 
och Sverige, fylla luckorna. 

En av Djursholmsbanans första motorvagnar på Engelbrektsgatan några år sedan banan öppnats 
1895. Texten påframplåten är "Engelbrektsgatan-Karlavägen-Östermalmsgatan(? )-Lill Jans PlanStockholm 
Östra-Djursholm". En ganska detaljerad beskriving av banans första kilometer, möjligen 



motiverad av att banan här räknades som spårväg. 

Va!n å Elektriska jerr,väten 
------1~• Stoc.k/Jolm-Djursl')oJm. 

Lars Magnusson 

Stockbanan 
En historik över trästockbanan mellan Hyn och Spaksjön 

Lars Magnusson har i olika uppsatser redogjort för 
bäckflottning i Svärdsjö-Envikens bivattendrag. Han 
har också skrivit om kyrkvägar och kyrkbåtsleder, 
skogsbilvägar samt underhåll av sockenvägar, allt i 
Svärdsjö och Enviken. Detta är sammanhanget för 
hans beskrivning av en projekterad järnväg genom 
Svartnässkogarna till Vintjärns station på DONJ och 
det som kom i stället, en stockbana system Widegren 
på en del av sträckan. Artikeln nedan är ett sammandrag 
av en uppsats som han författade 1990. Det som 
tagits bort är framför allt en rad utförliga tabeller och 
bilagor. 

Det kan tilläggas att planer finns, att som ett Aluprojekt 
rekonstruera ett stycke stockbana vid Nilslarsbergs 
by. 

Bruksepoken i Svartnäs varade från år 1735 till 
1879, då det sista utslaget i hyttan skedde. Falu 
Bergslagsintressenter, ägare av Svartnäs bruk, 
Ågs masugn och Korså smedja och såg hade 
genom den så kallade Svartnäskommitten under 
1870-talet gjort flera utredningar om på vad sätt 
man skulle lösa de olika verkens transportfrågor. 
Bland annat hade man tänkt sig en järnvägsförbindelse 
mellan de olika bruken och Boms station 
på Gävle-Dala järnväg. 

Under Svartnäskommittens arbete började 
mörka skuggor hopa sig över Svartnäs bruk. Det 
var bruksägarnas inköp av forsarna i Stora Tuna 
socken och tillblivelsen av Domnarvets järnverk, 
samt inte minst utbyggnaden av Gävle-Dala järnväg 
till Göteborg genom Bergslagsbanan. När 
bruksägarna i Falun hade bestämt sig kom besluten 
slag i slag. Järnbruksdriften skulle förläggas 
till Domnarvet i Stora Tuna. Det var inte bara 
hyttan i Svartnäs som drabbades av nedläggning. 
Fler och fler av de små bruken lades ner. Däremot 
fick Ågs masugn och smedjan i Korså leva vidare 
till i slutet av 1920-talet. 

På grund av beslutet att lägga ner verksamheten 
i Svartnäs och då verksamheten vid Ågs 
masugn och Korså smedja skulle fortsätta, skrinlades 



planerna på en järnväg från Vintjärn till 
Svartnäs och Kölsjön. För transportsträckan från 
Vintjärn till Gävle-Dala järnväg blev det en kombination 
av järnväg och båt. 

När hyttan i Svartnäs var nedlagd fick träkolet 
från Svartnäs bruksskogar finna nya vägar. Någon 
annan avnämare än Ågs masugn fanns inte. 
Visserligen låg Jädraås träkolshytta inom räckhåll, 
men den hyttan tillhörde ett annat företag. 
Sågtimmer var förutom träkol de enda sortiment 
man kunde utvinna ur skogen på den tiden. Ett 
nytt virkessortiment började dock alltmer vinna 
terräng, nämligen massaved av tall och gran. 

Det var inte bara de små bruken inom Falu 
Bergslags intressesfär som lades ner under 1870och 
1880-talen. Det var en vanlig företeelse i 
landet efter tysk-franska kriget att bruk fick läggas 
ner. Det uppsving som kriget skapade följdes 
av en mycket djup jämbrukskris i landet. 

I spåren av jämbrukskrisen föddes nya industrier 
som träsliperier, massafabriker och pappersbruk. 
På de gamla järnbruken byttes malmen 
ut mot massaved av gran och tall. Smeder och 
hyttarbetare blev omskolade till massa-och 
pappersbruksarbetare. Någon massafabrik eller 
något pappersbruk uppfördes visserligen inte i 
Svartnäs men likväl kom den nya industrin att 
betyda alltmer eftersom tiden led. 

Falu Bergslag eller, som man alltmer började 
skriva, konsortiet för Stora Kopparbergs Bergslag 
(ombildat till bolag år 1888) gjorde i mitten 
av 1870-talet en utredning om på vad sätt man 
skulle lösa försågningen av de stora timmerfångster 
som stod på rot i Svartnässkogama. Det 
fanns två vattendrag som kunde tänkas komma 
till användning som flottleder: vattendraget från 
sjön Hyn och Jädraån samt vattendraget 

Kölsjön-Spaksjön-Testeboån. Båda mynnar ut i 

Gävle och Bottenhavet. Man valde Testeboån 

och Åbacka i Ockelbo socken. Det fanns ett 

alternativ till, nämligen transport till Bomhus

udden i Gävlebukten, men Åbackaalternativet 

ansågs fördelaktigare och framför allt billigare. 

Korsnäs Sågverksaktiebolag tog Bomhusudden i 



besittning när sågverket flyttade från Kors näs till 

Gävle på 1890-talet. 

Åbackasågverket uppfördes under åren 1877 
till 1880, och sågningen pågick i egen regi under 
åren 1881 till 1894 då verksamheten överfördes 
till Skutskärs sågverk som inköptes 1894. Orsaken 
till att man flyttade verksamheten från Åbacka 
till Skutskär var höga fraktkostnader på järnvägen 
och de stordriftsfördelar som en koncentration 
skulle ge. Det var billigare att flotta sågtimret 
förbi Åbacka sågverk till den nya sågen i 
Skutskär och där försåga det. Man fick då också 
tillgång till det sågtimmer som nedflottades i 
Daläl ven. Under de 14 år som bolaget verkade i 
Åbacka sågades 772 502 timmerstockar. 

Åbackasågen utarrenderades under olika perioder, 
dels till Kopparberg och Hofors Sågverksaktiebolag 
(Kopparfors AB), dels till firman 

F. Jonsson & Co. i Ockelbo (Franssonssågen). 
Slutligen såldes hela sågverksanläggningen till 
den senare firman år 1915. 

Historiken över Åbackasågen och Skutskärssågen 
ligger utom ramen för behandlingen av 
stockbanan och utelämnas därför. Men sågverket 
har omnämnts på grund av att en del av att en del 
av timmerfångsten kom från Svartnässkogarna. 

Utredning 

Detfanns två vattendrag genom Svartnässkogarna 
som var inrättade till flottled, men det var endast 
ett som kunde begagnas för virkesflottning till 
kusten och Skutskärs sågverk, nämligen Spaksjön-
Testeboån. Flottleden Hyn-Jädraån var vid 
denna tid endast flottningsbar till Tallås station, 
på grund av att det där fanns kraftverk och 
industriella byggnader. Därför tog man upp flottnings 
godset vid Tallås och lastade det på järnvägsvagn 
för transport till Norrsundets massafabrik 
och sågverk. Bergslaget var därför tvingat 
till virkesbyte med Kopparfors AB, som ägde 
industrierna i N orrsundet. Virkes bytet pågick till 
mitten av 1950-talet då flottleden nedlades. Lastbilen 
hade tagit över flottledens betydelse som 
virkes transportör. 

Problemet var hur man skulle få ner virket till 
kusten och Skutskärsverken, när man inte kunde 

flotta det längre än till Tallås. Man kom istället att 

flotta i Testeboån. Timmerfångsten efter vatten



draget Spaksjön och vidare till Testeboån var 

liten och med tiden allt mindre, medan den rot

stående timmerskogen efter Hyn-Jädraåns vat

tendrag ökade på grund av små avverknings

vol ymer. 

Att köra virket med häst från Hynvattendraget 

till Spaksjön och Testeboån var nära nog omöj

ligt eftersom man var tvungen att passera vatten

delaren. Det långa transportavståndet var också 

en viktig orsak. 

Återstod då möjligheten att bygga en transport

bana av något slag för rullande transporter eller 

att invänta utvecklingen av den nya tidens upp

finning -lastbilen. Man valde att anlägga en 

transportbana som helt var byggd av trä. 

Intendenten 0. Eneroth hade fått i uppdrag av 
Bergslagets bolagsstyrelse att framlägga förslag 
pålösning av Svartnässkogarnas transportfrågor. 
Av hans PM av den 15 april 1918 framgår att 
under de senaste fyrtio åren endast avverkning av 
torrskog och gallringshuggning för kolningsändamål 
ägt rum i de skogar som normalt utdrevs till 
Hyn-Jädraåns vattendrag. Orsaken var de bristande 
flottningsmöjligheterna. Träkolet levererades 
till Vintjärns, Rysjö och Lilla B jömmossens 
stationer på Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg 
(DONJ) för vidaretransport till Ågs masugn. 
Dessa koltransporter var mycket besvärliga och 
kostsamma. De längsta kolvägarna var två till tre 
mil och man fick passera vattendelaren tre-fyra 
gånger. Någon nettobehållning av kolningen blev 
det inte enligt Eneroth. Svartnässkogen var "synnerligen 
glest" befolkad och arbetskraften räckte 
inte till för att utföra skogsavverkning och kolning. 



Vidare omnämner Eneroth möjligheten att 
frakta virket på DONJ. Avståndet från Vintjärn 
till Linghed, där allmän flottled fanns med förbindelse 
till Dalälven, var cirka nio km, medan 
det mellan Vintjärn och Brattberget, efter flottleden 
Svensjön-Lillselnan-Svärdsjön, var cirka 
femton km. Järnvägsförbindelsen Vintjärn-ÅgBrattberget-
Svartbäcken var helägd av bolaget. 
En järnväg från Spaksjön till Vintjärn enligt ett 
förslag från 1913 skulle bli 26 km lång. 

En taxering av Svartnässkogarna gjordes år 
1917 och arealen indelades i fyra drivningsområden 
med hänsyn taget till den föreslagna 
järnvägslinjen. Den visade på en genomsnittlig 
körväg av 3 km till de fyra lastningsplatserna, 
som i sin tur låg 8, 14, 18 respektive 21 km från 

c3ön 
Flera utredningar gjordes om en järnväg från 
Svartnässkogarna till Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg. En från 1913 är signerad av J.A. 
Westerlund, trafikchef på DONJ. Stockbanan 
fick samma sträckning som den tänkta järnvägen, 
men bara sträckan mellan Spaksjön och 
Hyn blev byggd. 

Vintjärn. Av kubikmassan var 56 % gran, 35 % 
tall och 9 % löv. Skogskubikmassan över 10 cm 
på bark uppgick till 179 kubikmeter per hektar 
produktiv skogsmark. Om denna kubikmassa 
skriver Eneroth 

... hvilken höga siffra näppeligen torde förekomma på 
så stora areal i någon annan del af riket, af den 
anledningen, att väl ingenstädes en så stor areal goda 
marker så lång tid varit föremål för så liten afverkning. 
Området är alltså att anse som synnerligen virkesrikt. 

Det var alltså mycket virkesrika bestånd som 
väntade på att avverkas. Men det fanns ett men hur 
skulle man få tag i all den arbetskraft som 
behövdes, skogshuggare och hästkörare liksom 
kolare och kolkörare, när den bofasta befolkningen 
inom området "ej ens räcker för det nuvarande 
behofvet och att endast litande till lösa 
arbetare, hvilka visserligen torde kunna anskaffas 
efter järnvägens tillkomst, lätt drifver upp 
arbetspriser till en höjd, som i hög grad beskär 
vinstmöjligheterna af af verkningen ( oafsedt att 
dessa lösa arbetare vanligen tryta då de bäst 
behöfvas)". Därför "torde de möjligheter som 
finnes att skaffa större och bofast arbetarstam 
böra utnyttjas". 



Efter en järnvägs öppnande borde under en 
tioårsperiod årligen kunna avverkas och framställas 
600 000 kubikfot timmer, 16 000 kubikmeter 
massaved ( det mesta sulfitved) och 17 000 
kubikmeter (8 550 läster) träkol. Gran timret skulle 
tas ut till 7 tum i topp inom bark vilket ökade 
sulfitveden i motsvarande grad. Man ansåg det 
ekonomiskt för sulfitveden att fraktas på järnvägen 
efter torkning medan sågtimret skulle fraktas 
i vått tillstånd. 

Från bolagets skogar norr om de fyra taxerade 
områdena beräknades under samma period årligen 
tillföras cirka 7 000 läster träkol till järnvägens 
ändstation i Spaksjön. Även Kopparberg 
& Hofors Sågverks AB skulle årligen, dels vid 
Spaksjönochdels vidHynsdammen (8,7 km från 
Vintjärn), leverera cirka 1 000 läster träkol och 
10 000 sågtimmer. 

Timret skulle framköras vintertid och uppläggas 
vid station eller lastplats efter järnvägslinjen, 
och före islossningen fraktas till Spaksjön. Eneroth 
påpekar attjärnvägsbanken skulle byggas så 
hög att timret av egen tyngd kunde rulla fram till 
strandlinjen där. Sulfat-och sulfitveden skulle 
också vintertid köras fram till järnvägen och där 
ströläggas i vältor för torkning under sommaren. 
Under eftersommaren och hösten samma år skulle 
virket fraktas till Spaksjön och uppläggas på land 
"på så sätt, att det hastigt kan vältas i vattnet vid 
flottningens börjande". 

Träkolet skulle vintertid levereras till stationer 
eller kolbryggor. Vid Spaksjön borde ett kolhus 
uppföras för de kol som inte kunde medföras i 
returfrakt av timmertågen. Om möjligt skulle 
träkolen stjälpas direkt i kolvagnarna. Alla kol 
skulle levereras till Vintjärn för vidare transport 
till Ågs masugn. Grundtanken var att virkestågen 
till Spaksjön skulle som returfrakt transportera 
träkolen till Vintjärn. 

Med ett beräknat vinterföre för hästkörning av 
7 5 hästkördagar per vinter skulle per dag fraktas 

cirka 224 ton timmer på den mest belastade 
järn vägssträckan. Omtimmervagnarna till Spaksjön 
kunde frakta kolskroven dit, skulle all kol 
som under vintern framkörts till järnvägslinjen 
kunna fraktas till Vintjärn samma vinter. Kolhuset 
i Spaksjön skulle då inte behöva byggas 
större än för att vara ett buffertlager mellan den 
dagliga tillförseln och den dagliga tillgången av 
kolvagnar. 



Under den mest trafikintensiva perioden av 
året, månaderna januari-april, skulle de dagliga 
frakterna på järnvägen uppgå till 3 200 tonkilometer. 
Övrig tid av året skulle trafiken vara 
relativt blygsam med 450 tonkilometer om dagen. 
Belastningen är som synes synnerligen 
ojämn. Om man i Spaksjön byggde ett så stort 
kolhus att det rymde hela vintertillförseln och 
fraktade kol om sommaren, skulle däremot proportionerna 
mellan sommarens och vinterns dagtrafik 
nästan halveras från 7,2:1 till 3,75:1. 

Vidare utredningar 

Den av Eneroth gjorda utredningen om förutsättningarna 
för byggande av en järnväg från Vintjärn 
till Spaksjön låg som underlag för fortsatt 
utredningsarbete. 

En av utredarna var ingenjörsfirman Bergman 
& Co i Stockholm, som den 22 maj 1919 var klar 
med sin utredning över järnvägsdrift VintjärnSpaksjön 
och Vintjärn-Åg-Svartbäcken. Utredningarna 
gällde den rullande materielen och då 
framför allt drivkraften. 

Man föreslog fyra systemalternativ: 

1. Ångdrift. 
2. Spritelektrisk drift. 
3. Dieselektrisk drift. 
4. Elektrisk drift med kontaktledning. 

Valde man ångdrift behövdes sex lok a115 000 
kr. Spritelektrisk, dieselektrisk och kontaktledningsdrift 
krävde alla sju lok a respektive 
120 000, 175 000 och 250 000 kr. 

En annan utredning, som var klar den 14 april 
1920, också den mycket omfattande och ingående, 
utgår från fyra alternativ: 

1. Järnväg 
2. Två traktorer 
3. En traktor 
4. Linbana 

Järnvägsalternativet omfattade 26 km bana och 

skulle med broar, stängsel, vattentorn, slipers 

och rälsläggning kosta 1 040 000 kr. Därtill kom 

900 ton räls för 450 000 kr. För rullande materiel 



beräknades tre 32-tons lok a 110 000 kr, 25 

godsvagnar med lösa kolskrov a6 000 kr, vänd

skivor och lokstallar för 75 000 samt kolbryggor 

och lastkajer för 30 000, totalt 2 075 000 kronor. 

Genom alla utredningar genom åren går som 
en röd tråd transporten av de stora kubikmassorna 
sågtimmer av god kvalitet. Varje gång man skulle 
lösa transportfrågan och sätta såg och yxa i 
timmerträden bordlades dock ärendet, och kom 
sedan efter några år åter upp till behandling. Man 
kan läsa mellan raderna att transporten av sågtimmer 
och massaved till Spaksjövattendraget 
måste lösas. Orsaken var de stora kapital-och 
ränteförlusterna. Det var inte i längden försvarbart 
att låta skogen stå orörd år efter år. 

Lösningen blev att man byggde en transportbana 
som var helt av trä, då man av den varan 
hade mycket. 

Stockbanan -träjärnvägen 

Bröderna K.A och E.H. Widegren hade tillsammans 
konstruerat en så kallad stockbana. Den 
beskrives på följande sätt: "Den utgöres av en 
rälsbana, där rälsen är tillredd av på platsen 
avverkade timmerstockar, vilka med lämplig 
underpallning upplägges direkt på marken eller 
på, där terrängen så fordrar, på platsen tillverkade 
träbockar." 

Någon nämnvärd terrassering behövde inte 
utföras. Den rullande materielen utgjordes av 
motorlokomotiv och vagnar, med underrede av 
järn och överbyggnad av trä. Hjulen var av järn, 
breda och plana, klädda med massivgummi. De 
kvarhölls på"stocksträngen" av styrrullar. Stocksträngarna 
var därför planhyvlade på ovansidan 
och den ena av dem även på sidorna. Anordningarna 
för vagnarnas styrning var patenterade. 

Vid studiebesök den 7 juni 1920 på två stockbanor 
i Jämtland blev Eneroth och direktör Magnus 
Serrander mycket imponerade av de låga 
anläggnings-och driftskostnaderna samt av lokomotivets 
dragkraft. 

Vid jämförelse mellan Eneroths järnvägsutredning 
från 1919 och de upplysningar som 
han och Serrander erhöll under studiebesöket vid 
Gastsjöbanan, skulle vid en försiktig beräkning 
stockbanans transportkostnad bli 40 procent lägre 



och kapitalkostnaden endast en sjättedel. Med 
dessa siffror skulle banan amorteras på ett eller 
två år. Byggnadstiden var kort, och med stock

Transporthane-system Widegren 

Ett tecken på det intresse som stockbanorna den förra från ingenting och den senare från ett par tum 
upp till stockens hela bredd. 

väckte är att K.A. Widegren i mars 1921 inbjöds 
Som ovan påpekats avser den här beskrivna styr

att hålla ett föredrag om det system som han och 

anordningen styrning i blott en rörelseriktning. För

brodern konstruerat på Svenska Teknolog

styrning i andra riktningen borde styrhjulen, teoretiskt 

föreningens årsstämma. Föredraget återgavs i 

sett, flyttas över från den ena sidan om bärhjulet till 

Teknisk tidskrift nr 14. 

den andra, som antyds i fig. E. Att ha styrhjul på båda 
I anslutning till en illustration beskriver Wide

sidor om bärhjulet ordnade på ovan angivna sätt är 

gren hjul och styranordning enligt följande: olämpligt. En sådan anordning skulle medföra tendens 

till fastlåsning i krökar, som i sin tur skulle förorsaka 

Rullande materielen utgöres av vagnar dragna av svåra påkänningar i styranordningen och ökat rullmot

lokomotiv. Det mest utmärkande för rullande materistånd. 
Vi ha ordnat saken så, att vi visserligen ha 

elen är, att hjulen sakna fläns. De ärofullt cylindriska, styrhjul på båda sidorom bärhjulet, men styrhjulen äro 

rätt breda och skodda med massivgumrni. För hjulens ej fast förbundna med de dem uppbärande armarna 

fasthållande och styrande på rälsen har införts en utan parvis förskjutna i sidled, och i kombination 

styranordning, som löper på ena rälssträngen. Dess härmed ha vi en automatiskt verkande anordning, som 
konstruktion och verknings sätt visas schematiskt i fig. omväxlande låser fast armarna vid det ena styrhjuls

2. Fig. A (å fig. 2) visar ett hjul stående på en rälsstock. paret och löser det andra. Anordningen kommer såleDen 



styranordning, som visas, avser blott styrning i en des att fungera så som om det endast funnes ett 
riktning. Hjulet (här nedan kallat "bärhjulet") är vridstyrhjulspar, 
dvs. det i rörelseriktningen framför bärbart 
omkring en vertikal tapp. Förbundna med bärhjulet 
belägna. Det andra styrhjulsparet, som för tillhjulets 
axel eller med den hjulet omfattande bygeln fället ej tjänstgör för styrning, kan röra sig fritt i sidled. 
sitta armar, som uppbära var sitt hjul, styrhjulen. Det Rörelsen i sidled är dock ej fullt obegränsad, utan är 
inses, att då bärhjulet vrides omkring den vertikala inskränkt till några centimeter. Genom denna begränstappen 
förflyttas styrhjulen i en cirkelbåge med tappen ning av rörelsen i sidled tjänstgör det för tillfället 
som medelpunkt. rörliga styrhjulsparet tillsammans med det fastlåsta 

Anordningen i fråga fungerar på så sätt som framgår styrhjulsparet såsom urspårningsskydd. Bärhjulet kan 

av fig. B och C. Om bärhjulet av någon anledning förskjutas i sidled blott så mycket som styrhjulen 

kommit att förskjutas i sidled, måste hjulet på grund av tillåta och kan således ej glida av rälsen. 

styrhjulen komma att intaga den i förhållande till Den här beskrivna anordningen med cylindriska 

rälsens mittlinje sneda ställning, som visas i fig. B. På bärhjul i förening med styrhjul medför ett par konse

grund av denna sneda ställning måste bärhjulet vid sin kvenser av betydelse för utförande av spåret. För det 

rörelse framåt komma att röra sig upp mot rälsens första behöver spårvidden ej vara så noga justerad, 

midtlinje efter den linje, som å bilden angives. Hjulet utan den kan få variera högst betydligt. En variation på 

kommer alltid att ha tendens att inställa sig efter några centimeter har ingen betydelse. Enda följden av 

rälsens midtlinje. en variation i spårvidden är, att det bärhjul, som ej är 

Å fig. C visas hur anordningen fungerar, om hjulet försett med styrhjul, ej kommer att alltid gå rnidt på 
skall passera en vinkel mellan ett par rälsstockar. När stocken. 
styrhjulen komma fram till vinkeln och löpa in på nästa 
stock, tvingas bärhjulen att avvika från sin rätlinjiga Konstruktörerna försäkrade att anordningen gav 
bana, och kommer hjulet att passera vinkeln i en ett fullgott skydd mot urspårning och de tycks ha 
kroklinjig bana, som å bilden angives. haft rätt. Inga urspårningar är kända under 

Å fig. D visas hur styrningen av bärhjulen på den 

banornas drifttid. Däremot fanns det en rad andra 

andra rälssträngen är ordnad. Dessa bärhjul ha inga 

svårigheter som framgår av artikeln. Det gällde

särskilda styrhjul, utan äro de med bärhjulsaxeln för

också Skönviks AB:s 13 km långa stockbana i 

bundna armarna medelst en länkstång förenade med 

Gastsjön som nedlades 1926 efter sju års drift.

styranordningen på bärhjulet på andra rälssträngen. 



Stockbanorna var visserligen delvis tänkta för

Bärhjulen styras sålunda parvis av en och samma 
styranordning. Således behöver blott den ena räls

tillfälliga transportbehov men några andra banor, 
strängen vara avplanad på sidorna. Det må framhållas vare sej tillfälliga eller permanenta, byggdes 
att a vplaningarna, både den på sidorna och den ovanpå, inte. Ej heller den jordbruks bana som bröderna 
ej behöva ha någon given bredd, utan kunna få variera Widegren projekterade i Floda. 

Här framgår tydligt anordningen med horisontella styrhjul som höll lok och vagnar kvar på trärälsen. 
Konstruktören E.H. Widegrenframför det Falubyggda loket. Två personer på loket är iförda de av 
Widegren påtalade gummistövlarna med höga skaft. Lennart Sandgrens samling. 

Illustrationen ur Teknisk Tidskrift 1921 ger en schematisk framställning av hjulens och styranordningens 
konstruktion, som närmare förklaras i texten på motstående sida. 

banan skulle i motsats till linbanan och traktoralternativet 
uppstå samma fördelar för koltransporten 
som förut framhållits vid järnvägsalternativet. 
Vidare påtalade Eneroth och Serrander 
att stockbanesystemet i tekniskt avseende 
uppfyllde alla fordringar som man kunde ställa. 
Och de båda föreslog den 7 juli 1920 

att för exploatering av Svartnäsdomänen systemet 
Widegren måtte komma till användning; att byggandet 
av en stockbana å sträckningen Vintjärn-Spaksjön 
omedelbart påbörjas samt så bedrives, att åtminstone 
den för timmertransport oundgängliga sträckningen 
Norrmyran-Spaksjön blir färdig före instundande vinter, 
samtattförbyggande av sträckan Vintjärn-Spaksjön 
jämte anskaffande av t.v. ett tågsätt anvisas ett belopp 
av kr 210 000:

Före besöket i Gastsjö hadeEneroth och Serrander 
varit i kontakt med ingenjörsfirman K & H Widegren 
och med de båda ingenjörerna diskuterat 
deras patenterade stockbana. Man hade också 
genom en tjänsteman från bolaget noggrant besiktigat 
de av firman byggda banorna. 

Stockbanebygget började alltmer förankras i 
bolagsledningen. Serrander meddelade i brev till 
Eneroth att han föredragit projektet för disponenten. 
Han avslutar sitt brev med orden: 
"Disponenten var i övrigt ytterst intresserad, 
samt tycktes taga för givet att med den låga 
anläggningskostnaden, varom här är fråga, företaget 
omedelbart kommer till stånd. Han reser 
emellertid på en längre semesterresa om torsdag, 
varför det definitiva beslutet torde anstå till efter 
hans återkomst. Han gav oss emellertid fria händer 



att vidtaga alla förberedelser, renstakning, 
uppgörelser om licens o.dyl." 

Som stöd för förslaget hade det upprättats en 
ekonorniskkalkylförstockbanan Vintjärn-Spaksjön-
Svartnäs. Per skift skulle kostnaden med ett 

tågsätt bli: 
Bana och rullande materiel 142 
Personal 112 
Bränsle och olja 37 
Diverse och oförutsett 29 
Summa 320 kr 

Detta var beräknat på 26 km bana a7 000 kr, 
varav 1 000 kr i licensavgift. Ett 50 hkr bensinlok 
och sex vagnar skulle kosta 80 000 kr. Personalen 

Västra Svartnäs by i början av 1920-talet. Bakom ladorna och hässjan i förgrunden löper stockbanan 
tvärs över bilden. Foto ur författarens samling. 

Det gick åt stora mängder virke till stockbanans underbyggnad, men utan stockbana hade det föga 
värde, och förbrukat virke kunde användas till kolved. Foto K.H. Widegren, Stora Kopparbergs arkiv. 

skulle uppgå till åtta man: en förare, fyra lastare 
och tre banvakter. Underlaget till kalkylen var 
hämtat från de byggda banorna samt från bröderna 
Widegren. Vid beräkning av transportkapaciteten 
utgick man från en medelhastighet 
av en mil i timmen med eller utan last, trekvarts 
timme per vända för lastning och lossning och 
300 åttatimmarskift om året. Med hänsyn till att 
träkol är lättare än virke kunde man inte räkna 
med fulla tågsätt av kol. På ett år skulle 162 000 
tonkilometer virke och 192 000 tonkilometer kol 
kunna transporteras. Full återfrakt av kol skulle 
inte kunna erhållas för mer än cirka hundra vändor. 

Skogarna närmast Spaksjön skulle troligen avverkas 
först. Tågen skulle endast under en tredjedel 
av skiften gå Vintjärn-Spaksjön via Norrmyren. 
Övriga skift skulle de gå i riktning mot 
Spaksjön. På tvåhundra av årets skift skulle man 
därmed hinna med tre vändor, mot två vändor på 
de övriga hundra skiften. Kostnaden per tonkilometer 
slutade enligt kalkylen på 35 öre 

För sträckan Norrmyren-Spaksjön, med 4,5 
km spår, som enligt förslaget skulle byggas i 
första hand och där det skulle räcka med en 
banvakt, skulle kostnaden per skift bli 300 kr. 
Där skulle endast virkestransporter mot Spaksjön 
utföras och man skulle hinna med fem 
vändor om dagen. 



Något rotnetto på det virke som gick åt vid 
byggandet av stockbanan hade Eneroth inte räknat 
med. Det var riktigt eftersom skogen inte 
hade något rotnetto förrän stockbanan var byggd. 
Detta hade man konstaterat i många utredningar. 

Kontrakt och beslut 

Eneroth och Serrander hade alltså fått fria händer, 
men något slutgiltigt beslut var ej fattat om 
stockbanan. Under den tid som man väntade på 
beslutet gjordes förberedande arbeten. Bland 
annat skrev man kontrakt om banbyggnad med 
entreprenörerna Endrid Lögdahl och Johan Sandström. 
Bolagets inköpsavdelning i Stockholm 
skrev också kontrakt om inköp av ett transportabelt 
cirkelsågverk från Edefors mekaniska 
verkstad i Stöde, samt med AB Arboga mekaniska 
verkstad om leverans av underrede till sex 
vagnar. 

Vid styrelsesammanträde i Stora Kopparbergs 
Bergslags AB den 2 september 1920 bekräftades 
underhandsbeslutet att anslå 210 000 kr för en 
stockbana Vintjärn-Spaksjön-Svartnäs. 

Verksamheten vid stockbanan 1920 

Under sommaren och hösten 1920 byggdes den 
första etappen av stockbanan, en sträcka av 4 525 
m mellan Spaksjön och en punkt 700 m väster om 
Sixån. 

De båda entreprenörerna Lögdahl och Sandström 
hade gjort ett mycket gott arbete. Redan 
den 3 november kunde bolagets förvaltare i Svärdsjö, 
V. Österberg, göra en sammanställning över 
kostnaderna. Totalkostnaden var 30 480 kr eller 

6.74 per meter. Det hade bland annat gått åt 
70 000 spik. De 1 810 rälsstockarna och 3 061 
bockvirkesstockarna betingade inget värde men 
drog en frarnkörningskostnad av drygt 7 000 kr. 

Man hade också inköpt en lastbil av märket 
Nash för 19 500 kr för ombyggnad till lok samt 
uppfört lokstall och bensinhus för 1 150 kr. 
Cirkelsågverket från Edefors mekaniska verkstad 
hade kostat 6 755 kr och underredet till de 
sex lastvagnarna från Arboga 30 000 kr. 

Verksamheten vid stockbanan 1921 

Under sommarhalvåret 1921 utbyggdes stockbananmed4 
875 mochficksin slutstation Västra 
Svartnäs/Hyn. Meterkostnaden för denna del var 



4.81 kr. Detta innebar att man båda åren låg under 
kostnadsförslagets siffra om 7 kr. Ändå byggdes 
banan stabilare än planerat. Eneroth hade räknat 
med 6 tums träräls, men banan blev byggd med 7 
tums räls samt med en extra sågning av båda 
rälsstockarna för att minska slitage och underhåll. 
Man hade även byggt två mellanbockar 
mellan räls skarvarna i motsats till förslagets enda. 

Detframgår av brev och rapporter att verksamheten 
i stort sett gick bra. Det var första året som 
banan trafikerades, och för personal och arbetsledning 
var banan något nytt. Under 1922 anställdes 
två personer som hade arbetat vid stockbanan 
i Gastsjö. Man hade dock problem med 
gummit på lastvagnshjulen samt med den anordning 
som skulle hindra vagnarna från att spåra ur. 
Den inköpta lastbilen som ombyggts till lok 
visade sig ha för svag motor och ett nytt motorlok 
måste inköpas under 1922. 

Under detta första driftår fraktades 38 747 
timmerstockar och den totala fraktkostnaden per 
stock blev 66 öre eller 9 öre per kubikfot. En 
beräkning gjordes på vad det skulle kosta vid 
hästkörning och kom fram till ett kubikfotspris 
av 18 öre. Och om, skriver Eneroth, "hästkörning 
i större skala varit möjlig skulle ifrågavarande 
skogar för länge sedan drifvits". 

Verksamheten vid stockbanan 1922 

1922 fraktades 36 636 sågtimmer och 15 525 
kubikmetermassaved, tillenkostnad(utanamortering) 
av 5,23 öre per fot mot kalkylerade 8 öre 
vid hästtransport. Men driften stördes i hög grad 
av fabrikationsfel på hjulens gummibeläggning, 
som orsakade flera driftavbrott innan de kunde 
konstateras och avhjälpas. Körtiderna var två 
skift från 24 april till den 17 oktober och ett skift 
under övrig tid 

Ett nytt lok skulle alltså inköpas. Det levererades 
i april från AB Svenska Järn vägsverkstäderna 
i Falun till ett pris av 21 505 kr. I kostnaderna 
ingick lunch till ingenjören vid provning av motorn 
för 58.50, och beträffande den uppstod det 
meningsskiljaktigheter. Vem skulle betala lunchen? 
Var det leverantören, beställaren eller ingenjörsfirman 
K & H Widegren? Historiken om 
lunchkostnaden ligger utanför ramen för denna 
uppsats, men man kan ju alltid undra vad det 
kostade att utreda lunchkostnaden för de inblandade. 
Också utredningar kostar. 

Även med det nya loket fick man bekymmer. 
Bara efter några dagar i drift uppstod motorstörningar. 



I brev till Eneroth den 25 april 1922 
omnämner K.H. Widegren att "till min stora 
glädje kom ingeniören Lilliendahl i fredags på 
det klara med felet med motorloket". Det visade 
sig att "smörja, bl.a. granbarr, hade kommit in i 
bensintanken och röret till förgasaren, troligen 
vid monteringen av loket å banan". Vi får inte 
glömmabort att händelsen inträffade i motorismens 
barndom. 

Ett liknande fel men betydligt allvarligare var 
när en liten träflisa fastnat i oljepumpens ventil, 
så att pumpen ej kunde få upp oljetrycket. Motorrenovering 
blev följden. Det var även bekymmer 
med att hålla tomgångsmunstycket rent, med 
påföljd att motorns tomgångshastighet ibland 
var för hög och ibland för låg. 

Vid regn blev helt naturligt trästockarna hala 
och slippriga, vilket medförde att loket slirade. 
Man fick då sanda i banans motlut. Sandningen 
var tidsödande och Widegren ansåg att kreosotolja 
skulle strykas på trärälsen. Vid experiment 
visade kreosotbehandlad räls ge samma frik

Virkes lastning. Med hjälp av masten lyftes/släpas virkes bunten uppför de lutande stockarna i vagnen. 
Baktill syns den till lok ombyggda Nashlastbilen. Lennart Sandgrens samling. 

tionskoefficient mot lokets gummihjul som torr 
träräls. Den behandlade ytan blev heller inte 
mottaglig för röta. 

Vid uppföljning av de gjordakreosotoljeproven 
med lokförare Sandgren, meddelade denne att 
oljan visat sig utmärkt bra och att det vore bra att 
få hela banan struken. Vidare menade Sandgren 
att sanden slet av gummibeläggningen på hjulen 
samt att sanden skulle harpas och torkas innan 
den kunde användas. Det kostade också stora 
pengar. 

Widegren gjorde under högsommaren dragprov 
med motorloken i olika väderlek. Vid dessa 
prov beströks trärälsen med kreosotolja tillverkad 
dels av stenkol, dels av trä från Domnarvet. 
Enligt Widegren gav stenkolskreosotoljan det 
bästa fästet. Träkolskreosotoljan kostade 22,5 
öre per kilo vid Domnarvet medan stenkolsprodukten 
var något dyrare. 

Vid dragproven med olika kreosotoljor gjordes 
även beräkningar av hur mycket olja det 
skulle åtgå om hela träbanan beströks samt tidsåtgången. 
Enligt denna beräkning åtgick det cirka 
100 kilo olja per kilometer rälsbana och en person 



borde "utan överansträngning kunna stryka 
600 meter spår (2 räler) per dag om 8 timmar". 
Det skulle därför på den tio kilometer långa 
banan åtgå 1 000 kilo olja. 

Under ett av sina besök vid träbanan föreslog 
Widegren en konstruktionsändring av lastvagnarna 
för att undvika urspårning. När virket var 
tyngre än normalt kunde det hända att styranordningen 
inte fungerade på rätt sätt. När bärbjälken 
blev för hårt belastad blev den som en 
båge. Styranordningen stod då på lut och släpade 
delvis på rälsen. Bärbjälken borde därför förstärkas 
med ett stag. En omkonstruktion av vagnarna 
kunde också tänkas, men det billigaste alternativet 
var att förstärka bärbjälken. 

I brev till Eneroth den 17juli nämner Widegren 
att lastning av fem vagnar nu gick på 30 minuter 
men att det vanliga var 45 minuter. Så"den saken 
är ej något att anmärka på". Men, skriver Widegren 
vidare, timret lägges alldeles för nära banan 
och på så sätt hindras och fördyras lastningen. 
Timret bör ej läggas närmare än fem asex meter. 

1922 var det andra driftsåret på banan och 
driften började alltmer att fungera enligt beräkningarna. 
Det fanns dock fortfarande barnsjukdomar. 
Banan trafikerades under torrt väder av 
tågsätt om fem vagnar med den sjätte i reserv, 

Det kunde vara besvärligt attfåfram virket till stockbanan i den risiga terrängen. Foto K.H. Widegren, 
Stora Kopparbergs arkiv. 

men när rälsen var isig eller snöig framfördes 
fyra vagnar i tågsättet (24 ton). 

I brev till Eneroth den 23 december nämner 
Widegren dragproven på banan och de slutsatser 
han drog av proven. Vid dragdrift på lokets alla 
fyra hjul samt kraftöverföring på den första lastvagnen, 
skulle ge en betydlig ökning i tågets lastförmåga. 
En ökning från 24 till 39 ton eller med 
62 procent och med minskade personalkostnader. 

Kostnaden för delar till fyrhjulsdrift var 12 000 
kronor, inkluderande två axlar med hjul och 
innerkuggdrev, komplett hopsatt vid verkstaden, 
jämte kardanaxlar samt genomgångsdrev på 
lokets bakaxel för kraftöverföring till vagnen. 
Widegren hade infordrat anbud från olika verkstäder, 
och "på basis av dessa anbud med tillägg 
för egna omkostnader offerera vi Eder det hela 
för ovanstående fixa belopp". 

Widegren framförde som önskemål en fortsatt 



utbyggnad av stockbanan, från Västra SvartnäsHyn 
till Vintjärn om sju kilometer och bibana 
frånNorrmyren till Svartnäs bruk om nio kilometer. 
Tillsammans 16 kilometer med en licensavgift 
på 16 000 kronor. 

Stockbanan blev "i någon mån fördyrad genom 
omständigheter, som vi visserligen ej kunna 
rå för", och det låg i båda parters intresse att 
fullfölja utbyggnadsplanerna, skriver Widegren. 
Han föreslår att ingenjörsfirman avstår från licensavgifter 
upp till kostnaden för motorloket ( 12 300 
kronor), och för de återstående bankilometrarna 
skulle licensavgiften sättas ned till 500 kronor 
per kilometer. Svar önskades så fort som möjligt 
på förslaget, för "erbjudandet gäller för sakens 
utförande omedelbart, d.v.s. innevarande vinter, 
och bedja vi få höra från Eder omgående". 

Widegren erhöll svar på sitt brev den 27 december. 
Eneroth meddelade att "vi för dagen ej är 
i tillfälle fatta något beslut", men anbudet var 
"tilltalande". Man ville först granska årets resultat 
samt göra nödvändiga inventeringar och 
räkenskaps sammandrag. 

Verksamheten vid stockbanan 1923 
39 332 timmer och 12 123 kubikmeter massaved 
utgjorde 1923 års frakter, en total kubikmassa av 
629 600 kubikfot. Eneroth skriver att "vi nu 
bortackorderat körningen av 8 000 lm3 pappersved, 
liggande vid lastplatsen vid Nilslarsberg, till 
Spaksjön, att köras med häst denna vinter, för 

1.00kronor per lm3, motsvarande c:a 4,25 öre per 
verklig kbf'. 

Hästkörning skulle alltså utföras under vintern 

1924. Motsvarande transportkostnad på stock

banan uppgick till 4,46 öre för år 1923. (Det var 

de direkta kostnaderna, därtill skall läggas ränte

och amorteringskostnader för stockbanans an

läggning.) Hästkörning av virket blev billigare 

än stockbanetransport. Tiden hade runnit ifrån 

stockbanan och hästen hade tagits till heders 



igen. 

Den 2 januari 1923 var datum för nästa brev till 

Eneroth från Widegren. Brevet hade säkert för

anletts av att Eneroth den 27 december påtalat 

den kommande "siffermässiga" genomgången 

av stockbanan. 

Ingenjörsfirman K & H Widegren erhöll alltså 
licensavgift av en krona per meter stockbana. 
När nu Bergslaget skulle göra sin resultatutredning 
och ta ställning till eventuell utbyggnad, 
ville Widegren säkert stärka sin ställning genom 
att framföra sin syn på kostnaden och driften. 

Widegren påtalade att kostnaden för den rullande 
materielen var mycket hög på grund av att 
den inköptes under den "svåraste dyrtiden". Inköpet 
av Nashlastbilen som ombyggdes till motorlok 
"var en rätt dyr sak". Ingenjörsfirman 
lämnar numera, för att spekulanter på stockbanor 
exakt skall få reda på kostnaden, offerter till ett 
"fixt pris". Dagspriset för en motorvagn, en driven 
vagn och tre odrivna vagnar, med en lastförmåga 
om nio ton vardera eller tillsammans 45 
ton, är 35 500 kronor. Dagspriset var långt under 
det pris som Bergslaget betalat under dyrtiden. 
För varje driftsår sjönk priser och löner, men de 
höga anläggningskostnaderna och inköpskostnaderna 
för den rullande materielen kvarstod 
oamorterat. 

Widegren berörde också anläggningskostnaden 
för stockbanan. När de sista fem bankilometrarna 
byggdes var dagsförtjänsten 13 a 14 
kronor. De två entreprenörerna hade i genomsnitt 
femton man anställda och fullbordade banbygget 
p~ sex-sju veckor med åtta timmars arbetsdag. 
Kostnaden för huggning och framkörning 
av timmerstockar (som inte ingick i entreprenaden) 
samt alla extra kostnader var 4.80 per 
meter. Med en dagsförtjänst på ackordsarbete av 
6 a7 kronor och den erfarenhet som arbetsledningen 
i bolaget hade, efter nära nog en mils 
stockbanebyggande, borde en stockbana kunna 
byggas för 2.25 per meter, inklusive spik och 
extra kostnader. 

Beträffande virkeslastningen av vagnarna skriver 
Widegren att virket hästköres fram till stock



banan. För att undvika alltför stora virkeslager 

vid banan borde hästkörningen och tågtransporten 

hålla samma takt. Stora upplag medför långa 

släpningar/rullningar av virket, minskar lastnings

takten och ökar kostnaderna. Särskilt är dessa 

släpningar/rullningar besvärliga och kostsamma 

när virket är upplagt på vattensjuk mark. Det 

förekommer att lastarna under arbetet måste vara 

klädda i höga gummistövlar. 

Ett annat problem var att virket var helbarkat 
och mycket halt, med tendens att glida ur lastningskättingarna. 
Det var ett svårlöst problem som 
måste lösas för ytterligare förbättring av banans 
ekonomi. "Vi vilja gärna (utan ersättning) hjälpa 
till med förslag i saken", skriver Widegren till 
slut. 

Ytterligare ett problem som Widegren påtalade, 
i brev den 16 april, är att man måste tänka 
på virkesvikten, så att man ej får för stor last på 
vagnarna. Man kan inte lasta lika stora lass av rå 
pappersved som av torr pappersved. Jag har 
märkt, skriver Widegren, "överlast på vagnarna 
och ojämn lastning, som lett till vagnsreparationer. 
Det man vinner i fraktvolym förlorar man, och 
mer därtill, i stillestånd och dyra reparationer. 
Dessa överlaster medför att fjädrarna är så hårt 
nedpressade att de ej fjädrar vid passerande av 
räls skarvar". 

På vårvintern kom den efterlängtade drivna 
vagnen till Svartnäsbanan. Efter en del bekymmer 
kunde till slut kardanaxeln monteras. Förvaltare 
Österberg i Svärdsjö och lastarna vid 
banan hade olika uppfattning om hur lång vagnen 
skulle vara för att kunna lasta två travar pappersved. 
Österberg ansåg att vagnen var tillräckligt 
lång medan lastarna ville förlänga den med en 
halv meter, och eftersom så skedde får man utgå 
från att vagnen var för kort för två travar. 
Kardanaxeln var beställd från en verkstad i Köping 
men blev nu en halv meter för kort på grund 
av hjulens ändrade läge. Vad beträffar förlängningen 
"sökte vi göra ändringen så billig 
som möjligt genom att sätta axeländarna i en ny, 
längre tub ( det är nämligen en röraxel) av samma 
grovlek som förut". En axel har ett visst svängningstal, 



beroende på grovlek och längd. Widegren 
var väl medveten om detta men hoppades att 
kardanröret skulle klara en längdökning av en 
halv meter. Men så var inte fallet. En ny axel fick 
beställas från verkstaden i Köping. 

När den nya vagnen med drift kopplades till 
tågsättet fungerade dragkraften till belåtenhet, 
rapporterade förvaltare Österberg och lokförare 

Sandgren. Även när rälsen var frusen och snöslask 
förekom kunde fem fullastade vagnar framföras. 
Med anledning därav menade Widegren 
att "när den 4:e axeln i tåget även den blir driven, 
vagnantalet kan ökas både med en och två vagnar 
utan att slirning inträder". 

I vart och vartannat brev återkommer Widegren 
till tidsåtgången vid lastning och då framför 
allt timmerlastning. Tågtrafiken gick nu utan 
större bekymmer sedan drift införts på tre drivaxlar. 
Kunde man nedbringa lastningstiden skulle 
mycket vara vunnet, menade Widegren. Vid tidsstudier 
framkom följande data: "Lastningen av 5 
vagnar med 4 knippor per vagn, som släpades 20 
a40 meter ( omkring 190 stockar) tog 45 minuter 
och diverse 5 minuter. Resan Hyn-Spaksjön, c:a 
9 km, gjordes på 44 minuter. I utförsbackarna 
bad han (ing. Lilliendahl) då lokföraren ej köra 
full fart, ty han ansåg att vagnarna voro för hårt 
lastade. Avlastningen tog 12 minuter och återresan 
med det tomma tåget 32 minuter. Alltså 45 

+ 5 + 44 + 12 + 32 = 2 timmar 18 minuter". Med 
tillägg för oförutsett extraarbete borde en vända 
kunna göras på två och en halv timme. Från 
Nilslarsberg till Spaksjön var tidsåtgången en 
och tre kvarts timme. Som jämförelse med 
timmerlasten, som i medeltal är cirka 180-200 
stockar, är pappersvedlasten omkring 72 löskubikmeter 
(lm3) per tågsätt. 

Med stöd av tidsstudierna ansåg Widegren att 
fem vändor per dubbelskift om 16 timmar skulle 
hinnas med från Västra Svartnäs till Hyn, samt 
från Nilslarsberg sju vändor. Widegren framhåller 
att "i det ovanstående icke räknas minimitider. 
Tiden för varje vända är i och för sig icke 
knappt tilltagen och dessutom har tid avdragits 
för ett mastflytt per dag om en timme. Mastflytt 
inträffar nog ej alla dagar och dessutom torde 
flyttningen i regel kunna göras på 1/2 till 3/4 
timme. På toppen härav har avdragits ytterligare 
1 a2 timmar för oförutsett. Kan sålunda det häri 
beräknade antalet vändor icke göras per dag bör 
undersökas vari felet ligger". 



Nu kommer för första gången ett nytt ord in i 
Widegreris brevväxling med bolaget, nämligen 
ackordsarbete. Det ligger i arbetarnas intresse att 
på ackord köra ut så mycket timmer och pappersved 
som möjligt per dag. Från verkstäder "har 
man den erfarenheten vid ackordsarbete, att arbetarna 
hålla reda på varandra så att de ej förtjäna 
för mycket per dag, ty då sänkes ackordet och de 
få arbeta duktigare för att nå upp till förutvarande 
dagsinkomst. Om arbetarna ha dessa synpunkter 
i detta fall vet jag ej". 

Widegren hade tänkt sig ett lönesystem som 
ökade produktionen på banan. Arbetarna skulle 
få högre dagsersättning och den höjda produktionen 
skulle sänka fraktkostnaderna. Men produktionshöj 
ningen fick inte gå ut över den rullande 
materielen, med förslitning/sönderkörning 
och höga reparationskostnader/stillestånd som 
följd. 

Lokförarna skulle däremot stå utanför ackordsuppgörelsen 
och deras lönetillägg skulle uppgå 
till lastarnas maxförtjänst plus vissa tillägg. Widegren 
motiverar varför lokförarna skulle stå utanför 
ackordsuppgörelsen med att "de äro bolagets 
förtroendemän med uppdrag att, så långt i deras 
förmåga står, vaka över att materielen ej överlastas 
för mycket. Man skulle genom denna anordning 
få åtminstone någon kontroll på att materialen 
ej blir allför illa åtgången. Lastarna bli fortfarande 
intresserade av att driva på arbetet men 
maskinisterna borde väl samtidigt bli intresserade 
av att det ej blir för mycket arbete med 
reparationer". 

Det fanns ytterligare problem, som inte har 
berörts tidigare, nämligen vändanordningen för 
loket. Widegren skriver den 26 april att "ibland 
spilles en hel del tid på krångel med en del 
vändanordningar, som blivit utslitna. Reservdelar 
till dem beställdes och avsändes från Arboga 
Mek. Verkstad redan i midten av februari, men 
enligt uppgift i söndags av lokförare Sandgren 
hade de ännu ej anlänt till banan. Undersökning 
pågår nu var de kunnat hamna". Ingenjörsfirman 
skulle på egen bekostnad tillverka reservdelar till 
vändanordningen, av en ny typ som "troligen ej 
kan slitas ut på åratal". 

Widegren framför många synpunkter på driften 
och administrationen vid stockbanan. Det var 
naturligt eftersom stockbanesystemet var bröderna 
Widegrens uppfinning. 

Widegren omnämner också bensinen till motorloket 
och upplyser om att man i utlandet driver 



bensinmotorer PJed gas från "små gasverk" monterade 
tillsammans med motorn och med steneller 
träkol som gasalstrare. Bränslekostnaden 
skulle enligt uppgift då kunna sänkas till 20 
procent av bensinkostnaden. Uppgifterna verkade 
intressanta och Widegren skulle återkomma, 
för "med den lättta tillgång till träkol som förefinnes 
vid Bergslagets bana skola vi kanske kunna 
föreslå Eder en mycket tilltalande anordning, 
som på ett verkligt effektivt sätt skulle nedbringa 
kostnaderna". 

Manförstårattdetvar besvärligt att lasta virke som lades uppalltförnära banan. Foto K.H. Widegren, 
Stora Kopparbergs arkiv. 

Den 28 juni återkom Widegren med väl underbyggda 
upplysningar angående gasdrivna bensinmotorer. 
Sedan brevet den 26 "ha vi legat i 
korrespondens med firmor i olika länder, som 
syssla med denna sak, och ha erhållit en hel del 
värdefulla upplysningar". Suggasverksprincipen 
är bland de mest ekonomiska "kraftalstrare" som 
existerar. Man har vid användning av antracit 
eller träkol lyckats konstruera små och enkla 
anordningar, som lämpa sig för bilmotorer. Inköpspriser 
är i förhållande till mindre bränslekostnader 
(i jämförelse med bensin) ytterst ringa. 

Widegrens kalkyl kan idag verka intressant, 
eftersom principen kom till användning under 
andra världskriget. Personer som har minnen 
från den tiden kommer säkerligen ihåg dessa 
rykande "grytor". 

Bränsleåtgången av träkol är i vikt räknat 60 
procent högre än för bensin. I kalkylen ränkas 
med 7 5 procent större åtgång för träkol. Hundra 
kilo bensin kostade 50.40 kr i Ockelbo. Med 
fraktkostnad, från Ockelbo till stockbanan, cirka 
tre mil, fick man räkna med ett pris av 55 öre per 
kilo vid banan. Priset "torde ej komma att sjunka, 
men må dock räknas med 50 öre per kilo vid 
banan. Träkol kunde Bergslaget själv tillverka, 
enligt förvaltare Österberg, till en kostnad av 7 
kronor per stig a 20 hektoliter". Men, skriver 
Widegren, "låt oss emellertid räkna med kr 10:per 
stig". Träkolet kunde tillverkas efter banan 
varigenom fraktkostnaden blir ringa eller ingen 
alls. En hektoliter träkol vägde i medeltal 17,5 
kilo och kostade 2 kronor och 85 öre. Åtgången 
av träkol antogs vara 75 procent större än åtgången 
av bensin, vilket gav jämförelsen 1 kilo 
bensin, värde 50 öre och 1,7 5 kilo träkol, värde 
5 öre. Kalkylen "ger sålunda vid handen, att 
bränslekostnaden genom användande av träkol 
minskas i proportion 5 till 50. D.v.s. kostnaden 



nedbringas till 10 % . Denna siffra har erhållits 
genom att antaga alla ovan anförda siffror korrigerade 
till bensinens fördel, och bör siffran sålunda 
vara tillförlitlig, men må den likväl höjas 
till 15 %. Den ger likväl en synnerligen god 
besparing i kostnaden i fråga. Om man vid Svartnäsbanan 
f.n. antar en årlig bränslekostnad av 

10.000 kr, blir det en årlig inbesparing av ej 
mindre än c:a 8.500 kr". 

Inköp av gasanordningen samt montering beräknades 
kosta 2 000 kronor eller möjligen något 

mer "och kan därför betalas på 2 a3 månader. 
Motoreffekten nedgår dock med cirka 20 procent, 
då vanliga bensinmotorer komma till användning". 
Nedgången av motoreffekten hade 
endast betydelse i de fall då motorn skulle vara 
fullt belastad. Vid de fall där motoreffekten inte 
räckte till "är det så ordnat, att man tillfälligt kan 
köra med bensin; genom en omläggning av en 
kran kan man omväxlande köra med bensin eller 
kol". 

Våra undersökningar har visat, skriver Widegren, 
att den "lämpligaste generatorn tillverkas 
av en firma i Österrike eller eventuellt av en firma 
i Ungern". En studieresa skall göras till dessa 
länder för att "bli fullt sakkunniga" på gasgeneratorer. 

Vidare: "Som saken också bör vara av stor 
betydelse för Eder bana, vilja vi härmed fråga, 
om vi få Edert uppdrag att -om vi efter noggrann 
undersökning finna saken god -vid vårt stundande 
besök hos resp. firma inköpa en sådan 
generator för Edert bolags räkning". 

Själva generatorn kostar omräknat i svenska 
pengar 1 200-1 300 kronor. Ritningar och rörledningar 
"som vi måste utföra, för att anpassa dem 
till loket,jämte resor till Svartnäs i samband med 
monteringen räkna vi (i självkostnader) kr 400". 
För montering kan en sakkunnig man "fås därnerifrån 
till billigt pris". Resor och två till tre 
veckors uppehåll i Svartnäs beräknades kosta 
mellan tre och fyra hundra kronor. Hela kostnaden 
för gasverket inklusive montering med mera 
uppgick till omkring 2 000 kr. Till denna summa 
skall läggas tull och fraktkostnader "men det kan 
ej vara mycket". 

Någon strejk eller lockout inträffade ej vid 
stockbanan, men på sätt och vis var den indragen 
i en arbetskonflikt. Det var när grova fjädrar 



skulle monteras på den nya drivande lastvagnen. 
Vanliga fjädrar fick duga eftersom Älfkarleö 
bruk som skulle leverera fjädrarna var indraget i 
konflikt. Bruket lovade att leverera fjädrarna 
inom åtta dagar efter arbetets återupptagande. 

Motorhaveri inträffade på motorloket; orsaken 
var sprucken motorcylinder. Hur och på vad sätt 
skadan uppstod finns inga anteckningar om. Beträffande 
den spruckna motorcylindern skriver 
Widegren, att "vi äro ledsna över de svårigheter, 
som den spruckna motorcylindern vållat Eder. 
Det är rätt eget att svetsningsbolaget i Göteborg 
ej utan vidare slipade eller borrade om cylindern 
efter svetsningen. De olika firmor som vi resonerat 
med här (både gas och elektrisk) påpekade 
dels att en cylinder alltid måste värmas före 
svetsningen och dels att en cylinder alltid måste 
slipas eller borras om efter svetsningen". 

Ny motor inköptes från en tysk motorfabrik i 
Li.ibeck. Motorn levererades den 14 juni, per båt 
till Gävle. Några problem att montera den nya 
motorn skulle det inte vara eftersom den var lik 
den gamla. Det enda som skulle göras vara att den 
gamla motorns svänghjul skulle flyttas över på 
den nya. 

Förvaltare Österberg rapporterade till Eneroth 
och Widegren att vid kall väderlek var lokets 
motor mycket svårstartad. Kylarvattnet "värmdes 
upp men det hjälpte ej". Med anledning av 
dessa startsvårigheter gav Widegren i ett svarsbrev, 
den 18 januari, förklaringar och råd för 
avhjälpande av startolägenheterna. Av det varma 
kylarvattnet stannade det mesta i kylaren, och 
endast en ringa del kom motorn till del. Även om 
vattnet är hundra grader när det hälles i "förmår 
det på grund av motorns stora massa blott höja 
temperaturen av cylinderväggarna helt obetydligt". 
Därtill kom svårigheten med att förgasa 
bensinen. Det är en allmän företeelse med startsvårigheter 
vid låga temperaturer, skrev Widegren 
och gav exempel på detta. Han berättar att 
han har en granne (Widegren bor på Lidingö) 
som har en "alldeles ny Overland-bil", som står 
ute om nätterna. Trots elektrisk självstart är motorn 
omöjlig att starta kalla dagar. Motorhuven är 
övertäckt med filtar och "om morgonen påfylles 
hett vatten, men det hjälper som sagt somliga 
dagar ändå ej". 

Förutom gasgenerator rekommenderade Widegren 
elektrisk uppvärmning av lokmotorn. Elektriska 
ledningar fanns invid lokstallet i Västra 
Svartnäs. Ett elektriskt värmeelement placerades 
under motorn nattetid. Asea som tillverkade lämpliga 



värmekaminer rekommenderade kamin nr 
1072 för 220 volt och för 250, 500 eller 1000 watt 
beroende på "huru dess 3 kontakter kopplas till". 
Elementkaminen placeras under motorn "så att 
den varma luften sveper om hela motorn". Motorhuven 
"övertäckes med hästtäcken, filtar eller 
dylikt". Kostnaden för en värmeelementkamin 
uppgick till 30 kr "men med Bergslagets rabatt 
blott 20 kronor. Anslutningen är ju en enkel sak". 

Widegrens förslag om värmekamin stötte på 
patrull. En ingenjör Hemberg meddelade förvaltare 
Österberg det "vanskliga i att koppla till 
kaminen i fråga då belysningen redan nu är 
mindre tillfredsställande". I Västra Svartnäs fanns 
det åttio lampor, enligt förvaltare Österberg, och 

med ett antagande att det är i genomsnitt "25 ljus 
W attslampor" blir det totalt 2 000 watt. Widegren 
menade att om "alltså under kvällens första 
timmar värmeelementet är inställt på blott 250 
Watt så torde det ej betyda alltför mycket. Eventuellt 
får det vara helt urkopplat tills man i allmänhet 
börjar släcka, då någon person får gå och 
slå in elementet på 500 eller 1.000 Watt för natten 
beroende på vad erfarenheten visar är lämpligt. I 
byn är man nog ej så sen av sig om kvällarna. 
Tillkopplingen kan nog ske redan vid kl. 9 eller 
1/2 10 e.m.". 

Verksamheten vid stockbanan 1924 

20 287 stycken sågtimmer och 9 687 kubikmeter 
pappersved utgjorde årets frakter 1924, med en 
kubikmassa av 384 500 kubikfot fastmassa. 

Sammanställning över virkestransporter 

Sågtimmer 
styck 
Pappersved 
löpmeter 
Kubikfot 
fastmassa 
1921 
1922 
1923 
1924 
38 749 
36 636 
39 332 
20 287 
15 528 
13 123 
9 687 
291 000 



639 800 
629 600 
384 500 

Totalt 135 004 38 339 1944900 

Av Eneroths utredning framgick att under en 
tioårsperiod efter trafikens öppnande banan årligen 
skulle tillföras 85 700 sågtimmer samt från 
Kopparberg & Hofors Sågverks AB 10 200, eller 
tillsammans cirka 96 000 sågtimmer. Siffran 
85 600 var beräknad på ett uttag av 6 tum i topp 
på gran men ändrades till 7 tum av fraktekonomiska 
skäl. Granveden skulle fraktas efter 
torkning men gransågtimmer fraktas i vått tillstånd. 
Sågtimmerbortfallet när man höjde toppdiametern 
från 6 till 7 tum är svårt att beräkna. 

Kopparberg & Hofors Sågverks AB kom aldrig 
att leverera något sågtimmer till stockbanan. 
Varför framgår inte av handlingar och brevväxling. 
Orsaken kan vara de höga fraktkostnaderna 
som gjorde det fördelaktigare att flotta sågtimret 
till Tallås för vidare transport på järnvägen. 

Förutsättningen för Eneroths avverknings-och 
transportutredning var en transportbana om 26 
kilometer. Av dessa byggdes endast nio, mellan 
Spaksjön och Västra Svartnäs/Hyn. Därmed bortföll 
träkolsleveranserna till Vintjärn. 

De årliga beräknade volymerna av det virke 

som skulle transporteras på stockbanan mer än 

halverades under de fyra driftsåren. En samman

ställning av driftskostnaderna visar att fraktkost

naderna däremot växer från år till år. Det är 

reparation och underhåll av banan som fördyras 

mest med nära nog en fördubbling från 1922 till 

1924. Men även arbetslöner för lastning och 

lossning ökade. Denna kostnadsutveckling hade 

till följd att det 1924 alltså blev billigare att 

hästköra virket från Nilslarsberg till Spaksjön än 

att frakta det på stockbanan. 



Orsaken till de ökade driftskostnaderna var 

enligt Eneroth att "en oproportionerligt stor tid 

åtgått för reparation af lok och vagnar, hvilken 

förlustkälla i hufvudsak härrörde från trasslet 

med ringarnas gummibeläggning". Detta hade 

till följd att av antalet möjliga "skift under 

körningstiden av i hufvudsak samma anledning 

endast c:a 7 5 % kunnat utföras och af det möjliga 

antalet vändor endast approx. c:a 60 %". 

Lägger man därtill att stockrälsen redan efter 
två-tre års användning började bli sliten med risk 
för vagnurspårningar som följd blev kostnadsutvecklingen 
inte bättre. 

Man stod vid ett vägskäl. Skulle man förbättra 
banan och den rullande materielen för att komma 
tillrätta med den negativa kostnadsutvecklingen, 
eller skulle man lägga ner stockbanan? 

Anläggningskostnad, amortering, 
avskrivning -och nedläggning 

Någon sammanställning av kapitalkostnaden har 
inte påträffats. Men Eneroth nämner i brev till 
Widegren den 21 mars 1924 att totalkostnaden 
(1923) för körningen, utan ränta och amortering, 
uppgick till 33 490 kr. Huggnings-och framkörningskostnaderna 
var 52 980 vilket gav en 
summa kostnader av 86 469 kr. 

Vidare, fortsätter Eneroth: 

Under förutsättning, att dels ett så stort antal hästar 
kunnat mobiliseras, dels att föret stått sig, dels att ej 
strejk uppstått vid en sådan anhopning av manskap, 
kan kostnaden för enbart hästkörning, incl. huggning 
afdet nu utfraktade virkespartiet approximativt beräknas 
till kr 103.000:00. Skillnaden, kr 16.500:00, räcker 
ungefär till 10 % amortering å totala anskaffningskostnaden 
för banan och rullande materiel. Detta är i 
och för sig alldeles för litet ... För vår del tillämpas vid 
en årlig afskrifning 20 % å den ursprungliga 
anskaffningskostnaden, hvilken med hänsyn till att 
underhållet är rätt viktigt torde böra räcka till. Banan 
måste gifvetvis användas i längre tid än 5 år, enär vi ej 
medhinna afverkningen på denna tid. 



En bild som talar för sig själv. Samling Lennart Sandgren. 

I skogsavdelningens femårsrapport för åren 
1917-1922 säges apropå stockbanan bland annat: 
"Räknas skillnaden mellan kostnaden för 
'hästkörning' och de verkliga kostnaderna som 
amortering, skulle denna under de tvenne årens 
körning ha uppgått till 43 600:-Bokföringsmässigt 
har amorteringen varit betydligt större." Man 
nämner inte här de verkliga kostnaderna eller 
amorteringens storlek. Med stöd av femårsberättelse 
samt övriga räkenskaper och handlingar 
kan man dock förutsätta att kostnaden för 
anläggning och rullande materiel uppgick till 
cirka 170 000 kr. 

I avräkningsboken från år 1924 uppgår både 
utgående balans konto och avskrivningskonto 
till 20 200 kr. Därmed var det slut på stockbanan, 
i båda kassaböcker och avräkningsböcker. 

Naturen återtog vad den fem år tidigare hade 
förlorat. 

Några anteckningar om vart den rullande materielen 
inklusive motorloket tog vägen har trots 
efterforskning inte påträffats. Det mesta "försvann" 
nog i någon av bolagets lagerlokaler 
eftersom det inte hade något värde annat än som 
skrot. Äldre, minnesgoda personer i Svartnäs 
berättar attlokstalletinköptes av Viktor Nyström 
i Västra Svartnäs, som använde virket till andra 
byggnader. 

Själva stockbanan blev till slut kolved. Problem 
uppstod vid kolningen på grund av det stora 
antalet spik. Även vid rivningen av stockbanan 
ställde de till problem. För att undgå spiken i 
rälsskarvarna sågade man av rälerna på mitten. 
Det medförde att kolmilorna fick ett helt annat 
utseende än traditionella milor som var resta med 
tre meters kolved. 

Anteckningar om driften 
på stockbanan 1923 

19.2 startsvårigheter p.g.a. kyla, tidsåtgången inte 
angiven 
20.2 dito 
21.2 dito 
23.2 reparation av snöplog, 8 timmar 
4.4 snöskottning, 3 man x 8 = 24 timmar 
14.4 yrväder -driften inställd 
21.4 masten avslagen, 4 man= 6 timmar 
26.4 snöslask, ingen körning 
4.5 motorcylindern dålig -sprucken 
19.5 magneten sönder 



7.7 urspårning, 5 man x 8 = 40 timmar 
·· 1.8 loket urspårat," skadadt vid kullkörningen å 

banan den 1/8 1923: deferensialkåpan när

mast loket till kugghjulsdreven å drifna 

vagnen. Dito å loket närmast drifna vagnen. 

Kåpan till snäckskruven till lintrumman. 2 

kåpor till kardanknuten. Kopplingsaxel 

mellan loket och drifna vagnen. 1 parallell 

stag utaf, dessutom 3 krokiga. 2 styrramar 

böjda" 

27.9 vagnar urspårade, "skadadt vid kullkörningen 
den 27 /9 1923: öfre kåpan till 
överförningsdrefvet (närmast loket i drifna 
vagnen). Mellanaxeln å drifna vagnen" 

29.9 upptagning av vagnar, 3 man x 8 = 24 
timmar 

1.10 dito, 2 man x 8 = 16 timmar 

4.10 nytt lokhjul = 4 timmar 

18.10 sotning av motor= 12 timmar 
19.10 dito 
20.10 dito 

5.12 vagnar urspårade 
6.12 upptagning av vagnar 

17.12 reparation av banan, 3 man x 8 = 24 timmar 
18.12 byte av räls, 5 man x 8 = 40 timmar 
19.12 dito, 6 man x 8 = 48 timmar 
20.12 dito, 7 man x 8 = 46 timmar 

29.12 startning av motorn, 2 man x 8 = 16 timmar 
Huggning av trästubbar efter stockbanan var ett återkommande 
arbete. Vid ett tillfälle finns en anteckning 
om stubbhuggning under 56 timmar. Det var när man 
skulle rulla fram timmerstockarna för lastning på 
vagnarna som alltför höga stubbar var ett hinder. Av 
skriftväxling mellan Widegren och arbetsledningen 
vid stockbanan framgå,r att det inte var alla gånger 
som sågtimret blev upplagt på sådant sätt att det 



underlättade den efterföljande framrullningen till banan. 

Stockbanan gick genom avverkningstrakter, och 
alla som besökt en skogsavverkning med grov timmerskog 
förstår nog de svårigheter som timmerrullarna 
hade när de utförde sitt arbete. Var därtill stubbarna 
högre än "normalt" gjorde det inte saken bättre. Till sin 
hjälp hade sågtimmerrullarna/lastarna ett motordrivet 
lastningsspel, men det mesta av arbetet fick göras för 
hand. 

Orsaken till dessa problem får sökas i bristande 
samordning av verksamheten. Och då framför allt vid 
val av avlastningsplats och lastningsplats vid stockbanan. 
Vad som var en bra avlastningsplats för hästkörare 
var med säkerhet en dålig lastningsplats för 
stockbanan. 

Faluloket drar via lyftmasten upp en timmerbunt i den vintriga Svartnässkogen. Samling Lennart 
Sandgren. 

·t"•,tr:. 
!, 

Bernt Forsberg 

Statens järnvägars elektrolok av typen H 

Under nästan trettio år, från slutet av 1930-talet 
och fram till mitten av 1960-talet, var efter Dloken 
den vanligaste ellokstypen på Statens järnvägar 
boggiloken av huvudlittera H. Det kom att 
levereras 149 lok inom denna typserie, varav sju 
lok kom i tjänst på TGOJ. Serien omfattade så 
småningom inte mindre än sex olika typer. 

När elektrifieringen av huvudbanorna var klar 
kom turen till en del sidobanor, framför allt 
"Sörmlandsbanorna", linjen Örebro-Svartå, 
Skövde-Karlsborg med flera "småbanor". Dessa 
banor hade en svagare överbyggnad och tålde 
endast ett axeltryck av 12,0 ton. D-loken kunde 
alltså inte användas, varför ett behov uppstod hos 
SJ att anskaffa ett lättare elektrolok för tjänsten 
där. Loket skulle också kunna användas i lättare 
lokalgodståg på huvudbanorna samt i växling. 

SJ maskin byrå var en hängiven anhängare till 
ellok av koppelstångstyp och skulle så förbli 
under många år framöver. Koppelstångsloken, 
ett arv från ånglokstiden, var under eldriftens 
pionjärtid allenarådande. 

Det skulle gå många år innan tiden var ute för 
lok av denna konstruktionsprincip vid SJ. Däremot 
hade i Tyskland och Schweiz, vilka länder 



i stort sett var samtida med SJ om att införa eldrift 
på vissa banor, boggilok utprovats med lovande 
resultat och framtidsutsikter. Bayerska statsbanorna 
tog redan år 1914 sina första två boggilok, 
typ E73 (Bay. EG 1) i drift. Loken hade 
tasslagerdrift på samtliga fyra axlar, drivhjulsdiametern 
var 1 100 mm och transformatoreffekten 
uppgick till 400 kV A. Loken kom att gå 
i tjänst ända fram till 1937 respektive 1941 då de 
avställdes. 

Boggiloken vidareutvecklades i Tyskland och 
år 1931 levererades det första loket i serien E44 
till Deutsche Reichsbahn. Loken i serien E44 
visade sig mycket effektiva och det kom ett 
flertal varianter av huvudtypen i drift. År 1945 
hade 174 lok av denna typ kommit i tjänst. Flera 
lok blev krigsskadade men ett åttiotal av loken 
överlevde och kom att göra god tjänst i Sydtyskland 
ända fram till slutet av 1970-talet. 

Det fanns alltså i 1930-talets mitt en hel del 
boggilok att studera i Europa för SJ maskin byrå. 
Den mycket dynamiske överingenjören Ivan 
Öfverholm var emellertid koppelstångslokens 
främste förespråkare i Sverige. Han motarbetade 
inte direkt projektet med H-loket, men försenade 
det så att Göteborg-Borås järnväg, GBJ, kom att 
sätta det första renodlade svenska boggiloket i 
trafik. Det fanns visserligen sedan 1935 en boggiloktyp 
hos SJ, ackumulatorloket littera Öc, men 
det var inte avsett för direkt drift via kontaktledningen. 
Öfverholm kämpade hårt för koppelstångsloken, 
och till hans försvar måste nämnas 
att det var inom SJ som de mest funktionsdugliga 
koppelstångsloken i världen kom att utvecklas. 

Ha-loken 

Det nya sidobaneloket, vilket från leveransen av 
det första loket år 1936 kom att littreras Ud, var 
resultat av ett samarbete mellan maskinbyrån, 
Asea, Nohab, Motala och VM i Falun. Det var ett 
renodlat boggilok med centralt placerad förarhytt 
och den elektriska utrustningen placerad 
under huvarna. Loken numrerades i SJ löpande 
nummerserie 451-490. 

År 1939 blev loken omlittererade till Ha, och 
därmed påbörjades den långa serien av olika Hlok 
hos SJ. Samtliga lok inom huvudlittera H var 
enhyttslok med två boggier och axelanordning 
Bo'Bo'. 

Ud-(Ha)-loket hade en totalvikt av 50 ton, 
vilket resulterade i ett axeltryck på 12,5 ton, som 
var tillräckligt för trafiken på de sidobanor som 



loket var avsett för. Utan elektrisk utrustning var 
lokvikten endast 23,4 ton. Motoreffekten var 
1 600 hk, fördelat på fyra motorer som drev var 

sin axel. Motorerna var uppsatta enligt tasslagerprincipen. 
Benämningen härledes från förhållandet 
att motorn är försedd med lager, "tassar", som 
griper om den hjulaxel till vilken motorkraften 
skall överföras. Med hjälp av tassarna hålles 
motorns och hjulaxelns centrumlinje på konstant 
avstånd, så att kuggväxeln kan arbeta störningsfritt. 
Tassarna var anbringade på motorhusets 
ena sida. På motsatt sida fanns ett fjäderfäste, i 
vilket motorn fjädrande var förbunden med boggiramen. 
Denna typ av motoranordning är mycket 
vanlig i spårvagnar. 

Ha 489 vid Fagersta C den 31 augusti 1964. Foto Lars Olov Karlsson. 

Kraftöverföringen sker med dubbelsidiga kuggväxlar, 
en för varje motor. De båda motorerna i 
varje boggi är placerade innanför drivaxlarna, 
symmetriskt i förhållande till respektive boggicentrum 
och vända mot varandra. Denna vridbara 
upphängning av drivmotorerna betingas av att 
hjulaxlarna på grund av ojämnheter i banan måste 
ha möjlighet att röra sig i vertikalplanet, varvid 
motorn måste kunna följa med eftersom kuggväxlarna 
ständigt ligger i ingrepp. 

Efter en kort tids driftserfarenhet kunde emellertid 
konstateras att loket påverkade spåret på ett 
mycket ogynnsamt sätt. Detta gällde framför allt 
sådana spår där rälen var infästad direkt på 
sliprarna, utan underläggsplattor, en mycket vanlig 
spåröverbyggnad på sidobanor under 1930talet. 
Vid gång i kurvor styrde boggierna utmärkt, 
men på raksträckor kom de i svängning. 
Det berodde på att de endast var infästade med 
centrumtappen i boggins mitt och saknade 
återställningsanordningar. Lokets största tillåtna 
hastighet sänktes då från 80 till 70 km/h. 

Ha-loken var på 1940-och 1950-talen vanliga 
i lokaltågstjänst. Under 1960-talet återfinnes de 
huvudsakligen i lokalgodståg och tjänstetåg. 
Avställning av loken påbörjades år 1965, och 

Föste får 
fjädrande.

Hjuloxel upphångning 

Drivanordning med tasslagermotor. 



1971 var loken borta. Sista Ha-lok i tjänst var det 
först levererade, nr 451 som var stationerat i 
Östersund. 

Inget Ha-lok finns bevarat till eftervärlden. 

Hb-loken 

När ungefär två tredjedelar av de fyrtio Ha-loken 
hade levererats, beställde SJ ytterligare 22 lok, i 
princip av samma huvudkonstruktion som Haloken. 

De nya loken, som kom att få littera Hb, överensstämde 
exteriört helt med Ha-loken så när 
som på de "horn" de hade fått på huvarna. "Hornen" 
var avrullningsskenor för att på ett enklare 
sätt kunna öppna hu varna och göra el utrustningen 
tillgänglig för service. Andra förändringar bestod 
i förstärkning av lokramen runt boggicentrum, 
höjd transformatoreffekt till 830 kVA 
samt tågvärmeeffekt 300 kVA. Följden av ändringarna 
i den elektriska utrustningen blev att 
lokvikten ökades till 51,2 ton, vilket innebar att 
man fortfarande låg "något" under det maximala 
axeltrycket. De i varje motorboggi ömsesidiga 
kuggväxlarna i tasslagerupphängning blev i Hbloken 
utförda som ofjädrade, i motsats till den för 
Ha-serien förekommande tangentialfjädrade 
upphängningen. 

Tangentialfjädringen hade inte erbjudit några 
fördelar och kom att orsaka höga underhållskostnader. 
Efter provkörning med de nya loken 
av littera Hb konstaterades att de hade bättre 
gångegenskaper än sina företrädare, varför största 
tillåtna hastighet åter sattes till 80 km/h. 

De 22 loken av littera Hb numrerades i den 
löpande serien 501-522. De kom att gå i ungefär 
likadan tågtjänst som Ha-loken, men utnyttjades 
tack vare sin större hastighet också till lokaltåg, 
bland annat på linjerna Gävle-Tierp och GävleOckelbo. 

År 1964 avställdes Hb 510 som första lok i 
serien, medan resterande lok avställdes och skrotades 
under 1967-1972. IngetHb-lokfinns bevarat. 

Hc-loken 

Den fortsatta elektrifieringen av sidobanor samt 
behovet av lok för bland annat lokalgodståg 
krävde att flera lättare boggilok sattes i tjänst. 
Redan vid slutleveransen av Hb-loken stod det 



klart att flera lok av denna typ inte var aktuella, 
varför SJ hade börjat diskutera den tredje typen 
inom H-serien. 

Ha/Hb hade sina svagheter, vad gällde exempelvis 
den totala lokvikten och sin begränsade 
effekt. Därutöver hade SJtagit del av lokpersonalens 
kritik beträffande den stötiga och hårda 
gången. Verkstads personalen hade kritiserat svårigheten 
att komma åt relästativ och huvudtransformator. 

N ohab i Trollhättan hade studerat problemen 
med Ha/Hb-loken. Eftersom SJ under åren förstärkt 
banöverbyggnaden på de mest betydande 
sidobanorna till 15,0 tons axeltryck, lade Nohab 
fram ett förslag till en tredje H-lokstyp, littera 
Hc. 

Hc-loken kom i flera avseenden att avvika från 
den gängse standarden inom H-serien. Den mest 
iögonenfallande skillnaden var det osymmetriska 
utseendet, med förarhytten placerad över 
tredje axeln. Axelavståndet inom motorboggierna 
hade ökats till 2,8 m, boggitappscentrumavståndet 
var utökat till 5,7 m och lokets totala 
längd över buffertar 12,5 m. 

Gångegenskaperna förbättrades genom att en 
mjukfjädring hade anordnats mellan motorboggi 
och huvudram. Vidare avfjädrades axelbladfjädrarna 
med spiralfjädrar, varvid alla anspråk 
på en trefaldig avfjädring var uppfyllda. Loket 
fick sandrör på båda sidor av varje hjul, en 
förbättring i förhållande till Ha/Hb-loken vilka 
hade sandrör endast mot ytterhjulen i varje boggi. 
Nu kunde föraren vid slirning på hal räls få hjälp 
av alla fyra motoraxlarna. Sist men icke minst var 
Hc-loken utrustade med automatiskt verkande 
slirningsskydd av samma typ som hos BJ/GDJ 
lok litt O (SJ litt Bk). 

Eftersom tillräckligt utrymme hade uppstått 
under huvarna, genom den osymmetriska placeringen 
av förarhytten, kunde antalet körlägen på 
kontrollern utökas till 18 -två halv lägen och 16 
körlägen. 

Hc-loken levererades under åren 194 2-1944 i 
ett antal av tolv, vilka lok erhöll nummer 523534. 

Hd-loken 

Kraftöverföring enligt tasslagerprincipen var inte 
allenarådande inom boggilokstekniken. För att 
förbättra gångegenskaperna och komma ifrån 



det höga, oavfjädrade axeltrycket, hade i Schweiz 
och Tyskland redan under 1920-talet försökslok 
med hålaxeldriftkommit i tjänst. Den mest kända 
tyska loktypen med detta driftsystem var E18, 
föregångare till SJ litt F. 

Hålaxeldriften innebär att kraftöverföringen 
sker med hjälp av en hålaxel, vilken omsluter 

Hb 510 vid Göteborg C den 7 
juni 1962. Foto Lars Olov 

Karlsson. 

Hc 523,försett med Marchalstrålkastare, 
vid Göteborg C 
den 14 september 1974. Foto 
Lars Olov Karlsson. 

Hd 552, nu ombyggt till Hg 
och med övre strålkastare av 
Marchaltyp, i Kristinehamn 
den 15 december 1964. Fotosamling 
Carl-Erik Nilsson. 

Ha 12.3 + 12.3 + 12.4 + 12.4 = .49.4 tonnes 
Hb 12.7 + 12.7 + 12.9 + 12.9 = 51.2 tonnes 

07" 9•2· 9'2" 6'7" 
2000 2800 2800 2000 
41' 12500 ' l 
Hc 14.9 15 15 U.9 = 59.8 tonnes

+ + + 

Hd 15.4 15.5 15.7 15.6 = 62.2 tonnes

+ + + 

sr 9'2" 9'2" 6'7" 
2000 2800 2800 2000 
41' 12500 
' 
' 
l 

Loc. No. 655 ... 6811 15.7 + 16.0 + 16.1 + 15.8 = 63.6 tonnes 

Loc. No. 758... I 16.1 + 16.4 + 16.3 + 16.0 = 64.8 tonnes 

Måttskisser på litt Ha/Hb, Hc/Hd respektive Hg ur "Pocket book 
ofASEA Locomotives ", u.å. 



hjulaxeln. Hålaxeln är fast lagrad 
och förbunden med lokkorgen. 
Hjulaxeln är lagrad på vanligt sätt 
i lagerboxar på vilka lokkorgen 
via bladfjädrar vilar. När lokkorgen 
på grund av fjädringen rör 
sig, förskjuter sig också hålaxeln 
relativt hjulaxeln. Hålaxeln driver 
lokhjulet via en kuggväxel 
försedd med tappar, vilka via 
fjäderpaket eller gummidämpare 
griper mot lokhjulets ekrar. 

Ar 1942, samtidigt som de tre 
första F-loken tog SJ spår i besittning, 
levererade N ohab/ Asea fyra 
lok i H-serien, Hd nr 551-554. 
Loken hade samma utseende och 
huvudmått som Hc-loken, men 
de var utrustade med fjäderhjuldrift 
system Westinghouse enligt 
hålaxelprincipen. 

Drivsystemet med hålaxlar på 
Hd-loken kom emellertid visa sig 
vara mycket dyrbart i underhåll, 
varför de fyra loken i början på 
1960-talet byggdes om till Hc (nr 

551) och Hg (nr 552-554). Loken 
avställdes för skrotning i slutet av 
1970-talet. 

Hg-loken 

Efter försöken med de hålaxeldri 
vna Hd-loken återgick SJ till 
den beprövade tasslagerdriften i 
och med att den femte versionen 
av H-lok, littera Hg, såg dagens 
ljus 1947. 

I och med Hg-loken erhöll tasslagren 
SKF rullager, vilket blev 
en fördel. Timeff ekten i de parvis 
seriekopplade motorerna i varje 
boggi kunde höjas med 10 procent. 
Motorboggierna hade återställningsanordningar, 
men största 
tillåtna hastigheten förblev 
fortfarande 80 km/h. 

Exteriörmässigt överensstämde 
Hg-loken utomiettavseendefullständigt 
med sina äldre systrar 
Hc-och Hd-loken. De nya Hgloken 
var försedda med en övre 



strålkastare. Av denna anledning 
hade man minskat frontrutorna 

Hg2 678 med multipelutrustning och borttagen nummerskylt vid Stockholm C den 7 juli 1988. 
Fotosamling Carl-Erik Nilsson. 

till rent rektangulära rutor -i jämförelse med 
tidigare lok i H-serien kunde de närmast liknas 
vid tittgluggar. Sikten för lokföraren blev däremot 
inte på något vis reducerad. Toppstrålkastarna 
var i sin nedre del försedda med 
jalusier. Avsikten med dessa var att i möjligaste 
mån reducera ljus och reflexer från huvarna som 
kunde bli till irritation för lokföraren. 

Under år 1947 levererades till SJ27 Hg-lok. De 
numrerades i den löpande serien 654-680. Ytterligare 
ett Hg-lok, nr 681, levererades i början av 
1949. Loken sattes omgående i trafik. De flesta 
kom att efter leveransen trafikera den nyelektrifierade 
före detta SWB, Stockholm CKungsängen 
och något senare till Västerås. 

Södra Dalarnes järnväg, SDJ, var vid samma 
tid under elektrifiering och man intresserade sig 
för Hg-loken. Bergslagernas järnvägar, BJ, som 
inom GDG samverkade med SDJ, beslöt att 
beställa två Hg-lok: BJ Hg 225 och 226. SDJ 
beställde samtidigt fem lok, Hg nr 501-505. 

De sju GDG-loken tillverkades av Nohab med 
elutrustning från Asea. Samtliga lok levererades 
under år 1948. De skilde sig från SJ-loken endast 
i ett avseende: de hade ett högre utväxlingsförhållande 
och därför kunde största tillåtna hastighet 
sättas till 90 km/h. Vid GDG-banornas 
förstatligande 1948 erhöll loken littera Hg2 och 
numrerades 751-757. År 1958-59 fick loken 
standardutväxling och omlittererades till Hg. 
Största tillåtna hastighet sattes till 80 km/h. 

En annan enskild järnväg, Nordmark-Klarälvens 
järnväg (NKlJ), var visserligen smalspårig 
men elektrifierad sedan 1920-talet. Den planerade 
i mitten på 1940-talet att bredda linjen 
Hagfors-Deje till normalspår. NKlJ gick händelserna 
i förväg och beställde, för leverans under 
1949, två Hg-lok av SJ-standard. 

Statens Industrikommission kom emellertid 
att stoppa planerna på banbreddningen i och med 
att NKlJ inte fick tillstånd att köpa in erforderliga 
grovräler. De två loken, NKlJ Hg 1 och 2, kom 
därför aldrig till sin bana. Efter långa förhandlingar 
överläts leveranskontraktet till SJ och loken 
levererades som SJ Hg 786 och 787 i december 



1949. 

Asea, Nohab, Motala och Falun levererade år 
1951 ännu en serie om 28 Hg-lok till SJ. De loken 
numrerades 758-785. 

Trafik AB Grängesbergs-Oxelösunds Järnvägar, 
TGOJ, var åren 1953-54 under elektrifiering. 
TGOJ nybeställde ellok av tre typer för sin 

trafik. I TGOJ ellokpark ingick sju lok av typen 
Hg. Samtliga Hg-lok tillverkades av Falun i 
samarbete med Asea. De levererades under 1954 
och fick littera Hg och nummer 201-207. TGOJloken 
hade en grågrön färgsättning och kom 
senare att få de för TGOJ karaktäristiska gula 
linjerna på fronter och sidor. 

Hg-serien hos SJ kom att räkna 65 lok. År 1965 
tillkom ytterligare tre, då Hd-loken nr 552-554 
blev ombyggda till Hg-lok. Inräknar man också 
de sju TGOJ-loken kom littera Hg att omfatta 72 
lok, ett avsevärt antal av en loktyp efter svenska 
förhållanden. 

Hg-loken började avställas under 1980-talet, 
men ännu i början av 1990-talet kunde Hg-lok 
observeras i en del tjänstetåg. 

Hg2-loken 

Loktypen Hg2, vilken försvann ur lokregistret i 
och med att BJ/SDJ-loken blev ombyggda till 
Hg, kom att återuppstå under 1972 då en del Hg-
lok byggdes om till multipeldrift. De med multipelanordning 
ombyggda Hg-loken omlittererades 
till Hg2. 

Multipeldriften Hg2+Hg2 visade sig vara av 
stort värde för den allt tyngre lokalgodstågstrafiken, 
varför SJ lät bygga om ett flertal Hg till 
Hg2. 

I och med att de sista Hg2-loken togs ur trafik i 
början på 1990-talet sattes punkt för en epok 
bland svenska elektrolok som hade varat mer än 
45 år. 

Några Hg-lok är bevarade. Ett är deponerat till 
Sveriges Järnvägsmuseum, för framtida renovering 
och återställande till ursprungsskick. Hgloket 
nr 752 tillhör numera Bergslagernas Järnvägssällskap 
i Göteborg. Loket har återfått den 
orange/vinröda färgsättningen från BJ-tiden och 
sitt originalnummer, Bergslagernas Järnvägar Hg 



226. 

GDG-vingarna pryder åter lokets fronter. 
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Lars-Olof Georgsson 

Kindsbanan 

Kinds Härads Jernväg mellan Borås och Sven

ljunga blev unik i svensk järn vägshistoria -det 

var den första normalspåriga svenska järnvägen 

som blev nerlagd. Men bara till hälften. 

Signaturen var Kinds] och banan, som gick 

genom glest befolkade trakter, blev ekonomiskt 

ingen succe. Men den bidrog till ett uppsving i 

framför allt Svenljunga. 

Att Kindsbanan, som den populärt kallades, 
kom till kan man tacka "järnvägslandshövdingen", 
greve Erik J. Sparre i Vänersborg för. 
Sparre arbetade under alla sina landshövdingeår 
hårt på att skaffa länet järnvägar. Och han lyckades 
i stor utsträckning. 

Invånarna i Kinds härad och framför allt i 
Svenljunga uppvaktade landshövdingen för att 
få en järnväg mellan Borås och Svenljunga. Sparre 
lämnade in en av honom undertecknad koncessionsansökan 
och den 11 augusti 1882 fick man 
tillståndet. Befolkningen längs den planerade 
banan tecknade aktier så mycket som deras tillgångar 
tillät. Borås-Herrljunga järnväg lånade ut 
150 000 kronor och staten bidrog med ett lån på 
500 000. Sammanlagt beräknades kostnaderna 
till 1 250 000 kronor. Då hade man tvingats 
stryka en förlängning till Mölnebyn söder om 
Svenljunga och ett par bibanor. 

I mitten av januari 1884 började arbetena. 
Entreprenör var ingenjören och greven Fr. Arv:son 
Posse, anläggningen övervakades av Vägoch 
Vattenchefen i västra distriktet, major E.G.A. 
Atterbom, och bolagets kontrollant blev överingenjör 
J. Danielsson. 



Under de närmaste månaderna utökades arbetsstyrkan 
betydligt. Man började med 193 man 
och i juni hade man 1 042 man på banbygget. 
Terrasseringsarbetena var klara i december 1884. 

Ett besvärligt arbete hade man vid Kovraberget, 
ett par mil från Borås. Här fanns först en dalgång 
att passera över och sedan ett ganska högt berg. 

Posse tvingades bygga en stor bank för att komma 

över till Kovraberget. Innan dess måste man 

spränga sig genom ett bergsmassiv. Spräng

massorna därifrån användes som fyllnadsmate

rial för banken. Denna blev trettio meter lång och 

femton meter hög. Det var för övrigt med dessa 

sprängningar vid Kovra som banbygget startade 

i januari 1884. 

På andra sidan Kovrabanken sprängdes en 

klipphylla som järnvägen löpte på. Det påminde 

om en alpjärnväg i miniatyr. 

Ett annat besvär var Buttorps mosse söder om 
Hillareds station. Här pålades det för fast underlag, 
men tyvärr sjönk pålarna ytterligare innan de 
kommit ner till fast botten, med resultat att banan 
sjönk på en sträcka av sextio meter. En över tre 
meter djup vattenpöl uppstod ovanför banvallen 
och det gällde att snabbt fylla igen den. Efter 
mycket arbete satte sig banvallen till rätta. Men 
just som man skulle öppna banan för trafik i 
september 1885 så sjönk banvallen på nytt på 
samma ställe, nu 1,6 meter! Så det blev att fylla 
igen och invigningen blev uppskjuten. 

Rälsen var mycket lätt, 17,2 kg per meter. 
Kindsbanan kan anses ha karaktären av "ångspårväg" 
av samma slag som till exempel Gärdsbanan 
och Höör-Hörby järnväg i Skåne. 

Från Nohab i Trollhättan beställdes två fyrkopplade 
tanklokmed löpaxel framför driv hjulen. 
Det var lätta lok med en tjänstevikt av 18,7 ton. 
Bakre hyttgaveln var slät. Kolförråden fanns 
framför hytten, på vardera sidan av pannan, och 
vattentanken låg mellan ramarna. 



De två första loken, Kind och Grefve E.J. 
Sparre, levererades 1884 och började med att dra 
grus tågen vid banbygget. Loken var snabba, men 
Kindsbanan var kurvig och backig så snabbheten 
kom aldrig till sin rätt. 1886 köpte man ytterligare 
ett lok av samma typ. Det fick det något 
främmande namnet Industrien. 

IK1NDSJ~J 
Teckning: Jan Stjernkvist. 

Kindsbanetåg med lok nr 2 Grefve E.J. Sparre vid Svenljunga 1905. Samtliga foton från Sveriges 
lärnvägsmuseum. 

Den enda broms som fanns på loken var en 
hävstångsbroms och den sköttes av eldaren. Tågen 
bromsades av bromsare eller konduktör från 
resgods-eller godsvagnar, som gick först och sist 
i tågen. 

Första vagnleveransen var trettio godsvagnar 
från Atlas i Stockholm. Sju av vagnarna hade 
skruvbroms. Dessa N-vagnar användes i huvudsak 
för virkestransporter, som Kindsbanan hade 
mycket av. 

Andra leveransen, också från Atlas, omfattade 
sju personvagnar, åtta slutna godsvagnar och två 
resgodsvagnar. Personvagnarna var korta med 
smala bänkar och dörrar på sidorna. 36 personer 
fick plats i en tredjeklassvagn. Kupeerna var 
mörka och blev med tiden kraftigt impregnerade 
av röken från lokomotiven. Passagerarna blev 
inlåsta. Konduktören låste nämligen kupedörrama 
utifrån och öppnade dem först när tåget kommit 
in på stationen. Det gällde att inte lida av klaustrofobi! 
Passagerarvagnarna var helt bromslösa. 

När Kindsbanan till en del lagts ner, byggde 
nye ägaren Borås-Alvesta järnväg ihop en kombinerad 
post-och personvagn med en av tredjeklassvagnarna. 
Resultatet blev en längre tvåaxlig 
vagn med postkupe samt andra-och tredjeklasskupeer. 
Denna vagn kallades allmänt "Långe 
Johannes". Den var helt misslyckad till konstruktionen 
och inte alls omtyckt av passagerarna. 
Efter några år ställdes den av och skrotades 
på 1920-talet. 

Vid Roppered, Hillared, Sexdrega och Svenljunga 
byggdes stationer, vid Kråkered, Norliden 
och Ringestena blev det hållplatser. Kindsbanans 
tåg utgick från Borås övre station, liksom 
också tågen på Varberg-Borås och Borås-Herrljunga 
järnväg. Därifrån gick tågen på Varbergbanans 



spår till Borås nedre, senare Borås central, 
för att sedan komma in på den egna banan. På 
Borås nedre fanns en hållplats tills den då färdiga 
Göteborg-Borås järnväg, GBJ, byggde det nuvarande 
stationshuset 1894. 

Den 30 oktober 1885 invigdes Kinds Härads 
Järnväg med extratåg till Svenljunga, stor middag 
på hotellet och tal av landshövding Erik J. 
Sparre. Och den 1 november började trafiken på 
den 39 km långa järnvägen. 

Kindsbanan blev beryktad i hela Sverige för 

Tåg med lok 2 i H illared 1898. 

' 

En av Kindsbanans godsfinkor 
blev på 1930-talet styckegodssläpvagn 
till motorvagnarna 
på Borås-Alvesta järnväg. 

Lok 3 Industrien blev senare 
BAJ nummer 63. Här står det 
avställt på 1930-talet. 

sin frikostigt lagda tidtabell. Genomsnittshastigheten 
var synnerligen blygsam. Det långsammaste 
tåget tog två timmar och trettio minuter 
på sig att köra de 39 kilometrarna. Det blir en 
genomsnittsfart av 15 kilometer i timmen! Men 
det fanns också "snabbtåg". Det körde sträckan 
på en timme och trettiofem minuter, vilket blir 
nästan 24 km/h. Man får betänka att banlinjen var 
både kurvrik och backig, beroende på naturförhållandena. 
Vidare att det tog tid att koppla av 
och på godsvagnar på stationerna samt låsa upp 
och låsa igen alla dörrarna i passagerarvagnarna 
varje gång! Under alla år fram till 1902 var 
farterna desamma. 

Personalen bestod av trettio man åren igenom. 
Och fler behövdes inte, för det var bara ett par 
personförande tåg om dan samt några godståg 
efter behov. Man levde huvudsakligen på timmertransporter 
och annat större gods samt på vävnadsförläggarnas 
transporter. Passagerarantalet var 
för det mesta blygsamt på tågen. Utom när 
beväringarna skulle till och från Fristads hed, då 
pressades resurserna till det yttersta. 

Svenljunga var huvudorten. Där fanns den 



administrativa delen, och där var lokstation och 
verkstad. 

1959 intervjuade jag en av de sista som hade 
personliga minnen från Kindsbanan. Det var 
Hugo Hansson, född 1878. Han kom i järnvägens 
tjänst 1897 och jobbade bland annat som konduktör. 

-Jag var anställd vid banan från 1897 till 1902, 
då den lades ner, berättar Hugo Hansson. Första 
åren var jag vagnsmörjare i Svenljunga. Jag 
skulle smörja person-och godsvagnarna. Loken 
smorde respektive förare. Inte vill jag påstå att 
det var ett jobb som man stupade av trötthet av, 
men jäkt fanns ju inte på den tiden. 

1900 började Hugo Hansson som konduktör. 

-Jag fick börja arbetet med att gå längs perrongen 
och klippa samtliga biljetter samt låsa 
vagnsdörrarna, så ingen skulle öppna dem och 
trilla ur. Vid varje station skulle jag ut ur resgodsvagnen, 
låsa upp samtliga dörrar i de två eller tre 
passagerarvagnarna, klippa de nypåstignas biljetter, 
låsa dörrarna med konduktörsnyckel och 
ge klarsignal. Det tog givetvis en hel del tid. Inte 
minst på lördagarna då marknadsfolket till och 
från Borås åkte med. 

-Hur järnvägen kunde gå ihop ekonomiskt 
förstår jag inte! För det mesta var det 20-30 
passagerare med i varje tåg.Jag minns passagerarvagnarna 
som små, obekväma och stötiga. Första 
klass var inte så tokig, men tredje klass var helt 

förfärlig. På kvällarna bestod lyset i vagnarna av 

stearinljus som tändes från yttertaket. Så det var 

att klättra upp på vagnstaket, öppna en lucka och 

tända stearinljuset, som satt i en glaskupa! Att 

tända ljusen när det blåste en höstkväll var en näst 

intill hopplös uppgift. 

En legendarisk lokförare på Kindsbanan var 

Nils Johan Ekelin. Han körde loket Grefve Erik 

J. Sparre. 

-Ekelin körde så tåget kom som en kanonkula 
genom Kovraberget, sa en person som med egna 
ögon beskådat underverket. Det var Ekelin som 



en gång i slutet på 1880-talet råkade ut för en 
fatalitet vid Kovra. Han drömde och stannade 
inte vid Norlidens hållplats, där en gumma stod 
och väntade för att åka in till Borås. Tanten blev 
givetvis förgrymmad över att inte komma in till 
Borås och tog sin hämnd. Hon vandrade till 
handels boden i Roppered och köpte ett kilo grönsåpa, 
som hon omsorgsfullt smorde in rälsen med 
i den svåra stigningen upp i Kovraberget. 

När Ekelin kom tillbaka från Borås på eftermiddagen, 
gick det inte att komma upp! Hjulen 
bara slirade. Först efter ett par timmars arbete och 
svärande hade Ekelin och hans eldare fått bort 
såpan så det gick att fortsätta. Gumman stod helt 
förnöjd borta vid Norliden och tittade på Ekelins 
och eldarens ansträngningar. Efter den gången 
var Nils Johan Ekelin noga med att stanna vid 
Norliden! 

Kindsbanan fortsatte att fungera genom åren. 
Tills katastrofen kom! Kapitalstarka intressenter 
i Göteborg, med anknytning till Bergslagernas 
järnvägar, BJ, satsade på en järnväg mellan Borås 
och Alvesta med signaturen BAJ. 1896 lämnade 
man in en ansökan om koncession till Kungl. 
Maj :t. I den koncession som m~m fick fanns 
inskrivet villkoret att styrelsen för BAJ före den 
1 maj 1898 skulle ha kommit överens med Kinds 
härads järnväg om hur det intrång som den nya 
järnvägen innebar för Kindsbanans trafik skulle 
lösas. 

Det stod snabbt klart för den sistnämnda banan 
att konkurs hotade. Saken löstes så att BAJ köpte 
Kinds härads järnväg med rullande materiel för 
en miljon kronor. Av summan skulle alla lån 
betalas. När Borås-Alvesta järnväg var invigd 
skulle Kindsbanan rivas upp. BAJ övertog järnvägen 
den 1 januari 1899. 

Den nya sträckningen över GånghesterMålsryd-
Aplared sägs ha kommit till efter krav 
från de stora vävnadsförläggarna och fabrikan

Svenljunga station 1898 med lok nr 1 Kindframför det blandade tåget. 

tema i Toarp. Det naturliga hade annars varit att 
behålla den stabilt byggda Kindsbanan och lägga 
ny räls. Kostnaderna för BAJ:s nya sträcka blev 
höga. Bland annat tvingades man dika ut en sjö 
för att bygga bangården i Aplared. 

BAJ invigdes den 23 december 1902. Man 
gjorde så att sträckan mellan Borås och Kindsbanans 



station i Hillared, ett avstånd av 23 km, 
lades ner. De återstående 16 kilometrarna mellan 
BAJ:s station i Hillared och Svenljunga fick en 
ny sträckning mellan nya och gamla stationerna, 
och sedan anslöt man till Kindsbanans spår. 
Hillareds gamla station revs. 

BAJ behöll Kindsbanans spår från Borås nedre 
till Åhaga, en sträcka av några kilometer. Anledningen 
var att man vid Åhaga hade byggt en 
lokverkstad, som för övrigt fanns kvar ända till 
slutet av 1960-talet. Nu är både den och spåret 
borta. 

Sista tåget på den ursprungliga Kindsbanan 
körde samma dag som BAJ invigdes. En del 
virkestrafik klarades av fram till i mars 1903, 
men sen revs banan upp fram till Hillareds gamla 
station. Den 3 augusti var arbetet klart. Ett par 
kilometer av gamla Kindsbanan ingick i BAJ:s 
linje strax innan Hillared. 

De tre lokomotiven fick till en början gå kvar 
på den återstående bandelen mellan Hillared och 
Svenljunga, innan de bland annat fick dra lokaltåg 
på huvudlinjen och tjänstgöra som växellok 
på Borås nedre. Loken ställdes av 1923, 1924 
respektive 1929 och skrotades 193 3 hos W ockatz 
i Göteborg. Personvagnarna skrotades successivt 
fram till 1920-talet. 

BAJ byggde ut banan på sträckan Svenljunga-
Axelfors. 1940 övertog staten vad som då kallades 
Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. Sträckan 
Hillared-Axelfors förlorade sin persontrafik 
1961. Godstrafiken fortsatte till 1988, och 1989 
blev banan uppriven. Därmed hade den gamla 
Kindsbanan definitivt upphört att existera. 

Hur ser det ut i dag längs den gamla järnvägen? 
Förvånansvärt mycket finns kvar. Den gamla 
banvallen är från Borås och några kilometerfram 
en landsväg. Strax efter Kråkered börjar den 
sträcka som lades ner 1902. Det går att köra bil på 
den. 

Efter en stund kommer man fram till Kovraberget 
med skärningen, banken och "hyllan" 
längs bergskanten. Det är rätt förbuskat på båda 
sidor av Kovrabanken, men man kan ännu ana 
djupet. 

Roppereds station finns kvar, men helt ombyggd. 
Ännu så sent som 1959 fanns biljettluckan 
kvar i finrummet, den tidigare väntsalen, men 
nu är den borta. Stinsens lilla lagård, jordkällaren 
och brunnen är emellertid bevarade. 



Sen mynnar banvallen ut i den nuvarande riksväg 
27 mellan Borås och Värnamo samt fortsätter 
ett stycke på andra sidan för att därefter gå upp 
i den nuvarande bandelen Borås-Alvesta. Ett par 
kilometer längre bort börjar vallen på nytt. Där 
hittar man resterna av Hillareds gamla station: 
jordkällaren, grunden och lastkajen. Strax därefter 
anslöt den linje som BAJ byggde från Hillareds 
gamla till Hillareds nya station. 

På resten av sträckan till Svenljunga är stationen 
i Sexdrega riven, medan Ringestenas lilla 
hållplatskur står kvar liksom Svenljungas station. 
Den är i dag busstation. 

Ovan Sexdrega station 1905 sedan BAJ tagit över banan. Kinds] lok 3 hade blivit BAJ 23. Flera av 
Kindsbanans stationshus och banvaktsstugor stod vinkelrätt mot spåren vilket var ett karakteristiskt 
drag hos 1880-talets ångspårvägar. På den nedre bilden syns samma station på 1950-talet. Stationshuset 
har förlängts och även förändrats på annat sätt. 

Gunnar Sandin 

Svensk järnvägsstatistik 

År 1867 reste summa två personer med tåg från 
Degerfors till Mullsjö, en andraklasspassagerare 
med snälltåg och en tredjeklasspassagerare med 
blandat tåg. 

Få verksamheter är så lätta att sätta på tal och 
har samtidigt sådant behov av dem som järn vägstrafiken. 
Den som tänker skrivajärnvägshistoria, 
vare sej det gäller en statlig eller en ursprungligen 
enskild bana, har stor nytta av att konsultera 
den tryckta, officiella statistik som finns tillgänglig 
på forskningsbibliotek och hos vissa 
myndigheter. Fast inte behöver man vara historiker. 
För järnvägsvännen är statistiken en fin 
nöjesläsning och en som inte tar slut i första taget. 
De volymer som här behandlas upptar cirka fyra 
hyllmeter. Artikeln vill ge en kort överblick av 
detta material. 

Statens järnvägstrafik 

Det inledande exemplet är hämtat ur statistikserien 
"Statens jernvägstrafik". Den ingår i Bidrag 
till Sveriges officiella statistik (BiSOS), ett 
samlingsnamn för de mestadels årliga statistiska 
publikationer som utgavs av olika statliga verk 
och styrelser utanför Statistiska Centralbyrån. 
r ;Il officiella järnvägsstatistikens utveckling 
tram till 1906 behandlas utförligt av S. Norrman 
i SJ femtioårsskrift. 



1864 inrättades ett statistiskt kontor inom Järnvägsstyrelsen. 
Den första årsrapporten avser 1862 
men från följande år blir den fylligare och ett 
mönster etableras. Först kommer uppgifter om 
banlängderna, som tills vidare anges i svenska 
mil. Så behandlas den ekonomiska ställningen, 
där verket någon gång tillåter sej att polemisera 
-statsjärnvägarnas hushållning var ett kärt allmänt 
debattämne, inte minst i riksdagen. 

I en tabell får man så uppgifter om "rörliga 
materielens styrka och användning", uppdelat på 
de tre trafikdistrikten. Med "styrka" avses närmast 
godsvagnarnas bärighet -totalt 757 833,4 
centner, en rätt meningslös siffra som vittnar om 
statistikbyråns långvariga motvilja mot avrundningar. 
Medeltalet per vagn, inklusive "bagagevagnar", 
är 151,5 centner. 

Alltmer ohanterligt 

I fraktgodstabellerna har man utskilt de tre viktigaste 
godsslagen: spannmål, järn och skogsprodukter, 
och av dem kan man bland annat utläsa 
att järnvägen användes för lokala transporter 
mellan Södra station i Stockholm och Liljeholmen. 
Eftersom varje stations utbyte med alla 
andra stationer anges blir det rätt så många siffror. 
Ännu fler blir det i de stationsvisa bilagorna 
som upptar huvuddelen av volymens sidor. Det 
är ur motsvarande tabell för 1867 som man kan 
läsa om resandeutbytet mellan Degerfors och 
Mullsjö. 

Då hade antalet stationer vuxit och bilagorna 
blivit ohanterligt många. 1867 var också det sista 
året som sådana "alla till alla"-tabeller förekom. 
Däremot fortsatte man länge att redovisa nyckeltal 
för de enskilda stationerna. Från 1864 fanns 
rangordningstabeller beträffande trafikens omfattning, 
av vilka kunde utläsas att Lund från 
början etablerade sin ställning som en av SJnätets 
viktigaste personstationer. 

Statistiken byggdes på. Sjutton olika godsslag 
redovisades separat från 1865, år 1867 tillkom 
uppgifter om byggnadskostnader, inkomster och 
utgifter för särskilda bandelar, 1869 inleddes 
redovisningen av olyckor som efterhand blev 
mer detaljerad. Från 1865 bifogades en karta av 
god kvalitet -den som vill göra kartografiska 
jämförelser bör söka rätt på den volym med 
kartor över järnvägsnätets årsvisa utveckling 
1856-1880 som publicerades det senare året. 

1874 var som bekant ett år då utbyggnaden av 



järn vägsnätet tog ett språng. Främst handlade det 
om enskilda järnvägar men även statsbanoma 
bredde ut sej. Detta år fick också statistiken en 
reviderad uppställning som i sina grunddrag bibehölls 
under lång tid. Nu kommer bland annat 
de fasta rubriker och tabeller som redovisar "bantågens 
gång", ett suggestivt uttryck som Torbjörn 
Mårtensson nyss har lånat som titel på sin 
avhandling i ekonomisk historia. Rubriken fanns 
kvar till 1895 och under den fanns fakta om 
tågplan och viktigare trafikrubbningar. Uppgifterna 
om banunderhållet blev utförligare liksom 
de om nya anläggningar. Vad gäller det senare 
står oftast samma saker i regeringens budgetproposition, 
en upplysning till den som har lättare att 
få tag på riksdagstrycket än på den offentliga 
statistiken. 

Mindre och mer 

En motsvarighet till detaljredovisningen av stationernas 
trafik och ekonomi var de tabeller där 
man för varje individuellt lok kunde utläsa hur 
många mil det under året tillryggalagt i olika 
slags tjänst, hur mycket kol, olja och talg det 
förbrukat, dess reparations-och underhållskostnader. 
Även de tabellerna blev alltför vidlyftiga 
när lokparken växte, och från 1889 återgavs 
respektive uppgifter endast för loktyperna. 1896 
försvann de särskilda siffrorna om avkastning 
och annan ekonomi för varje enskilt stationshåll. 
Också en del andra detaljuppgifter bantades bort, 
och man förstår att inte ens samtiden tyckte att 
deras nytta stod i proportion till kostnaden och 
arbetsinsatsen med att ta fram dem. Inte minst de 
många medeltalsberäkningarna var arbetsintensiva. 

Nedskärningarna balanserades av den automatiska 
volymökningen till följd av expanderande 
bannät, materielpark och trafik. Vissa specialrapporter 
dök också upp i Statens järn vägstrafik, 
om till exempel Värtabanans anläggning 1881 
eller försöksverksamheten med elektrisk drift. 
1887 får Statens järnvägsbyggnader en egen rubrik. 

Med betydelse och utan 

1906 sker en ny omläggning av redovisningen. 
En utredning har efter en jämförelse med motsvarande 
utländska statistikpublikationer kommit 
fram till att en del förhållanden förtjänar en 
bättre belysning, till exempel konstruktion, tra

fik och olyckor. Samtidigt redovisas fler special



undersökningar. Resultatet blir åter en viss vo

1 ymökning. 

1911 omorganiseras den statliga statistikutgivningen. 
Gamla BiSOS slås samman med en 
rad andra serier till Sveriges officiella statistik 
(SOS). Samtidigt krymper formatet från kvarto 
till lätthanterligare oktav. Undantaget är just SJstatistiken 
som ser ut som förut, även om namnet 
nu blir Statens järnvägar. Formatbytet sker här 
först 1929. Även tjockleken reduceras efter hand 
fram till seriens sista nummer 1953. Ett viktigt 
skäl är att SJ successivt har skaffat sej många 
andra publikationer. 

Något för den verklige kalenderbitaren, fast 
egentligen mest för forskare i ekonomisk historia, 
är de utförliga volymer om SJ vagnslasttrafik 
som publicerades för åren 1906-1910 och sedan 
för sju ströår från 1913 till 1937, och där man 
bland annat kan läsa ut vilka stationer och enskilda 
järnvägar som varit största avsändare och 
mottagare av ett antal godsslag. Denna serie 
behöll intill slutet det gamla kvartoformatet. 

Allmän svensk jämvägsstatistik 

Vad de enskilda svenska järnvägarna beträffar 
saknas egentlig officiell statistik före 1866. Det 
året kommer i Statens järnvägstrafik som en 
särskild avdelning Allmän svensk järnvägsstatistik. 
Också den expanderar snart och utges 
separat från 1878. Skälet är inte bara volymökningen 
utan också att det är besvärligare och 
mer tidskrävande att samla in uppgifter från de 
allt fler enskilda järnvägs bolagen, vilket fördröjer 
utgivningen av Statens järnvägstrafik. I gengäld 
utkommer Allmän svensk järn vägsstatistik 
så sent att det har gått över ett år sedan redovisningsårets 
avslutning, varför volymerna till och med 
1903 innehåller även vissa uppgifter om det 
mellanliggande året. 

Det första "självständiga" året innehåller Allmän 
svenskjärnvägsstatistik en god beskrivning 
av de då befintliga enskilda järnvägarna, och 
tillkommande banor beskrivs på samma sätt inledningsvis 
i de följande volymerna. I tabellerna 
är den första tidenjärnvägarna indelade i sådana 
som står i "omedelbar" respektive "medelbar" 
kontakt med statsbanorna, isolerade lokbanor 
samt hästbanor. Den sista hästbanan med allmän 
trafik försvinner ur statistiken 1875. 



1903 var det dags för en större nyordning av 
serien. Ambitionerna skärptes vad gällde både 

inlevererandet av grundmaterial (som fanns föreskrivet 
i nyare koncessioner) och i publiceringen 
som blev fylligare. Redovisningen bragtes 
i större överensstämmelse med den om statsjärnvägarna 
och det kom till exempel mer detaljer 
om bantekniska förhållanden och olycksfall. 

Serien bytte 1911 format och namnet ändrades 
till Allmän järnvägsstatistik. Detta sammanföll 
med en större omläggning av statistiken som 
bland annat drevs fram av Svenska Järnvägsföreningen, 
de enskilda banornas intresseorganisation. 
Det beslöts att återge vissa uppgifter av 
beständigare karaktär bara vart femte år och att 
ge större plats åt specialundersökningar. De 
minsta banorna utsöndrades efter internationellt 
mönster till kategorin "Järnvägar utan allmän 
betydelse" som redovisades betydligt knapphändigare. 
Den hade inte fixa gränser utan banor 
kunde både upp-och nedgraderas. Vissa spårvägar 
kom med, nämligen de sträckor och linjer 
som fanns utanför städer och därmed fordrade en 
järnvägsliknande koncession. Under rubriken 
"Hissbanor" fanns det bara ett objekt, Åre bergbana. 

Men under första världskriget blev också eftersläpningen 
i utgivningen allt svårare. Först i och 
med 1922 års upplaga varmannågotsånärikapp. 
Fast då reducerades också volymen avsevärt, 
även om det delvis skedde genom en rationellare 
typografi. 

1910-talsvolymerna av Allmän järnvägsstatistik 
innehåller alltså mycket läsning och 
många fascinerande detaljer som redovisas i noter 
till tabellerna. Det senare gäller också mellankrigstiden 
med de konvulsioner somkriserna och 
vägtrafikkonkurrensen skickade genom det enskilda 
j ärnvägssystemet, med konkurser, bolagsombildningar 
och fusioner, driftsinställelser och 
mer eller mindre tillfälliga statsövertaganden 
men också med banupprustningar och moderniseringar 
av den rullande materielen. 

Mot slutet av 1930-talet blir volymerna tunnare 
somen naturlig följd av att den övervägande 
delen av de enskilda järnvägarna förstatligas 
samtidigt som andra läggs ner. Uttunningen 
fortsätte rtill 1953 varefter situationen från 1877 
återställs, det vill säga att de statliga och kvarvarande 
enskilda järnvägarna samsas i en publikation, 
som får namnet Sveriges järnvägar. 



Den utkommer fortfarande om än med eftersläpning. 
Det är en välredigerad men tunn skrift, 
där de enskildajärnvägarna upptar en ännu mindre 
del. 1991 återstod endast SL:s båda järnvägar, 
Roslagsbanan och Saltsjöbanan, samt 
TGOJ. Men en ny företeelse dök också upp i en 
fotnot samma år, nämligen BK-Tåg. Vi får se 
vilket genomslag våra shortlines och andra nya 
privatajärnvägsbolag får i den officiella statistiken. 

Det är förstås tidsödande att slå i ett stort antal 
årsvisa volymer. Lyckligtvis finns det sammandragmedviktigare 
uppgifter för perioderna 18811915, 
1881-1925 och 1881-1930. Den förstnämnda 
är utförligast. 

Väg-och vatten 

Vägar byggdes och förbättrades, hamnar anlades 
och kanaler grävdes, sjöar sänktes och myrmarker 
utdikades med lån och/eller anslag från 
staten. Järnvägarna föll vid sin tillkomst in i 
samma mönster. Därmed hamnade de också under 
den tillsyn som utövades av Styrelsen för 
Allmänna Väg-och Vattenbyggnader, och som 
länge redovisades i en statistikserie med namnet 
Allmänna arbeten. Men inspektionerna och statistiken 
gällde alla enskilda järnvägar som öppnats 
för allmän trafik, alltså även de som byggts 
utan ekonomisk medverkan från staten. 

I BiSOS infogades Allmänna arbeten 1872. 
Dessförinnan får man söka efter distriktsinspektörernas 
årsrapporter i dagspressen, främst i den 
officiella Post & Inrikes Tidningar där de brukade 
hamna följande sommar. "Postgumman" är 
för övrigt en givande källa angående järnvägsnätets 
uppbyggnad under dessa tidiga år. 

Vad järnvägarna beträffar är de första årens 
rapporter knapphändigt och ojämnt rapporterade, 
något som väl varierade med distriktschefens 
ambitioner. Men snart blir materialet fylligare. 
Vi får förteckningar över de banor som 
koncessionerats under året ( alla koncessioner 
ledde ju inte till byggd järnväg) och tabellariska 
översikter av de enskilda banorna, där uppgifter 
om trafik och rullande materiel visserligen är 
knappare än i Allmän svenskjärnvägstrafik, men 
som i motsats till den senare innehåller angivelser 
om största lutningar och minsta kurvradier. 
Den karta som introduceras 1876, ett år efter den 
i Statens järnvägstrafik, är kanske av störst intresse 
när det gäller de under byggnad varande 
järnvägarna. 187 6 finns i Allmänna arbeten utritat 
både Bysjön-Väsman och Malmö-Fjärdingslöv, 



medan den senare saknas på kartan i Statens 
järnvägstrafik. 

Inspektionsrapporternagör det möjligt att följa 
alla viktigare förändringar i bana och byggnader. 

Se spalten på nästa sida med exempel från MalmöTrelleborgs 
järnväg. 

Ordningsföljden mellan banorna varierar: vissa 
tider från norr till söder, andra perioder åt motsatt 
håll, ytterligare andra i genomgående bokstavsordning. 
Från 1904 schematiseras rapporterna en 
smula och vi får exempelvis veta hur många 
meter diken som rensats under året. Allmänt sett 
blir uppgifterna fylligare. 

Vid omläggningen 1911 försvinner tyvärr referaten 
av inspektionsrapporterna. De återkommer 
visserligen 1917 men är 1921 borta för gott. 
Kvar finns bland annat uppgifter om nya eller 
förändrade koncessioner, elektrifieringar, tillstånd 
om förhöjd hastighet och annat. Volymerna 
blir allt tunnare och upphör av besparingsskäl 
1940, om än med en eftersläntrare 19441947. 

Övrig statistik 

Det är den av Järn vägsstyrelsen/SJ och Väg-och 
vatten utgivna statistiken som är av primärt intresse 
för den järn vägsintresserade. Men det finns 
några andra serier att beakta. 

Kungl. befallningshavandesfemårsberättelser, 

det vill säga rapporter utarbetade på länsstyrelserna, 
en serie som upphör 1905, ger en bakgrund 
om befolkning, näringar och kommunikationer 
som är av värde för den som sysslar med äldre 
epoker. Men de specifika uppgifterna om järnvägar 
finns bättre på andra håll. 

Det ärevördiga verket Kommerskollegium utgav 
från 1858 serien Utrikeshandel och sjöfart 
som från 1895 hette enbart Handel. Där finns till 
exempel import-och exportuppgifter om järnvägsmateriel, 
både rullande och annan, om antal, 
värde och land. 

Fabriker och manufakturer (1856-1895), F abriker 
och hantverk (1896-1910) och Industri 
(1911-) ären publikationsserie där man kan följa 
tillverkningen av olika industriprodukter, bland 
annat lokomotiv. 



Postverket har in i våra dagar behållit det kärnfulla 
namnet på sina statistiska årsrapporter. Fortfarande 
anges omfattningen av posttransporterna 
på räls. Omfattningen var förstås en helt annan 
före väg-och flygtrafikens genombrott, då det 
för varje järnvägsförvaltning fanns siffror om 
vilka distanser som postkupeer och postväskor 
tillryggalade. Även den spårvägstransporterade 
posten finns redovisad. 

Om MTJ hos Väg-och vatten 

Malmö-Trelleborgs järnväg inledde på 1880-talet listan 
med inspektionsrapporter i Vo V-serien Allmänna 
arbeten. En genomgång fram till sekelskiftet ger en 
anvisning om vad man kan hitta. 

1884. Koncession bifallen den 18.4 för en bana om 

29,4 km med rälsvikt 17,2 kg/m, största lutning 10 

promille och minsta kruvradie 300 m. Arbetet ska 

påbörjas senast 31.12.1885 och vara klart 1.1.1888. 

1885. Terrassering och grusning är i huvudsak färdig. 
Tre lok, tio personvagnar och tjugo godsvagnar är 
till största delen byggda. 

1886. Banan öppnades 17.4 för trafik med en största 
tillåtna hastighet av 25 km/h. Antalet godsvagnar nu 
trettio. 

1887. Avsyningsbetyg utfärdat 26.5. Ytterligare tio 
godsvagnar från Atlas. 
1888. Tre personvagnar har fått plåtklädsel. Inga 
anmärkningar av vikt. 
1889. Kolbodar har uppförts i Trelleborg. Målningen 
inomhus behöver bättras. 

1890. 1 000 syllar har bytts och de nya är 2,4 m mot 
tidigare 2,25. Vid Trelleborg sker impregnering med 
"carbolineum original" till ett pris av 18 öre per syll. 
Femtio vagnslaster grus har påförts banvallen. Nya 
kolbodar byggda i Trelleborg och Vellinge. 

1891. 2 000 syllar bytta. Spåret ligger ej så bra med 
den tämligen tunga trafiken, rälsen bör förstärkas med 
vinkelskarvj ärn. 

1892. Redovisning tillsammans med TrelleborgKlagstorps 
järnväg. Vellinge har fått nytt godsmagasin 
och ny lastkaj, Hököpinge ny personplattform. Ett 
lok är ombyggt. Inget skarvjärnsbyte ännu. 

1893. Väntsalsbyggnad uppförd i Fosie, elektrisk 
signalledning inrättad mellan stationerna i Trelleborg. 



Södervärn har fått vändskiva och två nya spår. Fortfarande 
inga nya skarvjärn. Två lok har tillkommit 
men tio godsvagnar är sålda. Personvagnarna är ej 
tillräckligt underhållna. 

1894. Åter enbart Malmö-Trelleborg. Samma anmärkning 
om personvagnarna. 

1895. Ångfinka och tio godsvagnar anskaffade. 

1896. Södervärn har fått ett nytt spår om 240 m och 
Håslöv ett om 210 m. 

1897. Banan har genomgått en grundlig reparation. 
3 125 syllar har lagts in, en under varje skenlängd. 
Vinkelskarvjärn äntligen på plats. 15 800 kbm grus 
påfört. Tre nya godsmagasin och ett vattentorn byggda, 
en personboggivagn anskaffad. Spårsystemen utvidgade 
i Vintrie, Tygelsjö, Håslöv och Skegrie. 

1898. Ny station i Kulladal, lokstallet utbyggt i 
Trelleborg. 

1899. Alla växlar i huvudspåret utbytta, ny överbyggnad 
på alla broar, stängsel utmed hela banan. 
Stationshuset utbyggt vid Södervärn, ny vaktstuga 
mellan Skegrie och Trelleborg. 

Anders Jansson 

Restaurangvagnen 100 år 

Pionjärgärning på Uppsala-Gävle järnväg 

Inte sällan dateras restaurangvagnens införande 
på våra järnvägar till 1897 då Statens järnvägar 
startade sin under lång tid mycket blygsamma 
trafik. I själva verket var, som ofta med nya 
service-och tekniska koncept, de enskilda banorna 
länge ledande, och först ut med restaurangvagnar 
var Uppsala-Gävle järnväg. Tidpunkten 
är inte förvånande; stommen i järn vägsnätet var 
vid denna tid färdigutbyggd, resurserna behövde 
inte längre koncentreras på fortsatt utbyggnad 
och expansion utan på konsolidering av verksamheten; 
en andra generation materiel, med 
bättre komfort (värme, belysning, toaletter etc.) 
och teknisk standard (till exempel boggivagnar) 
hade börjat ersätta de äldsta tvåaxliga vagnarna 
på huvudlinjerna; och inte minst viktigt i sammanhanget, 
industrialiseringen hade fått upp farten 
och i början av 90-talet blommade, för de 
utvalda, högkonjunkturen -utvecklingen hade 
kommit in i en ny fas med högre växel. 

Varifrån uppslaget till att införa restaurangvagnar 



kom kan inte fastställas. I USA var emellertid 
servicen etablerad och i Europa hade vagnar 
funnits i trafik sedan ett drygt decennium. Att 
ledande järnvägsmän gjorde studieresor utomlands 
var ingalunda sällsynt och kanske Sixten 
Wikander, UGJ:s vd (1882-1898) och den som 
driver frågan, under någon sådan fått tillfälle till 
närmare bekantskap. I sin tillståndsansökan argumenterar 
bolaget för servering på tågen: 

Då under årens lopp allt sedanjemvägen mellan Uppsala 
och Ockelbo öppnades för allmän trafik, den 
genomgående persontrafiken mellan Stockholm och 
Norrland betydligt ökats, och tiden för uppehållen i 
Gefle eller på andra stationer å linjen numera är 
afkortad, hvarigenom tillfälle för de resande att intaga 
sina måltider vid stationerna ej med beqvärnlighet 
medgifves, anse vi, att nu giltiga skäl förefinnas söka 
å tågen anordna "Restaurations vagnar", för att på så 
sätt till någon del afhjelpa ovanstående olägenhet för 
de resande, och få vi härmed vördsammast hos Konungens 
Befallningshafvande anhålla, om vederbörligt 
tills_tånd, att i tågen mellan Ockelbo och Uppsala 
stationer, för den väglängd deraf som ligger inom 
Gefleborgs Län, få tillhandahålla resande mat vin 
malt-och läskedrycker. ' ' 

Första gången frågan kom på dagordningen var i 
oktober 1893, men den bordlades då till följande 
styrelsesammanträde den 28 november vid vilket 
man beslutade infordra anbud på tvenne 
vagnar. På den korta tiden fram till nästa möte 
den 13 januari 1894 hade anbud inkommit från 
AB Atlas i Stockholm vars bud man beslutade 
förkasta såsom för högt (a 11 600 kronor), i 
synnerhet som Gefle-Ockelbo järnväg nekat att 
skjuta till medel till försöket. Att det var ett 
sådant framgår klart av protokollstexten, liksom 
att man inte förväntade sig intäkter från restaurangrörelsen 
utan snarare emotsåg ett ökat 
resande. 

Istället beslutade man att på den egna verkstaden 
"provisoriskt låta inreda tvänne 2dra klassens 
personvagnar på sådant sätt att servering af 
mat kunde under tågens gång åt medföljande 
passagerare ega rum". För ändamålet utvaldes 
två av de förstaklassvagnar (vid denna tid andraklass) 
som levererats av Kockums i Malmö till 
banans invigning 1874, nummer 4 och 5, och 
målsättningen var att vagnarna skulle sättas i 
trafik den 1 maj. 

Under våren antogs "ogifta" Emma Pihl först 
att arrendera bolagets hotell i Tierp och något 
~enar~ även de bägge restaurangvagnarna, till 
arsskiftet vederlagsfritt och därefter för 1 800 



kronor per år -att jämföra med 900 för hotellet! 
Någon trafik med vagnarna till första maj blev 
det inte, eller ens under maj, för som en lokal 
avisa rapporterade: "Utrustningen har visat sig 

vara besvärligare än hvad man kunde förutsätta." 

Med tre månader för en så omfattande om

byggnad av två vagnar-samt två förrådsfinkor

tror jag inte att utrustningen behövde krångla så 

mycket, tiden var sannolikt för snålt tilltagen. 

Inte långt senare var det emellertid dags, och 

lördagen den 16 juni 1894 invigdes Sveriges 

första restaurangvagn. Så här skrev Gefle-Posten 

i sitt tisdagsnummer: 

En restaurationsvagn trädde i lördags i verksamhet å 
Upsala-Gefle-Ockelbo järnvägar. Järnvägens högre 
befäl invigde då vagnen med middag, som intogs 
under förmiddagstågets gång till Ockelbo. Såväl matsal 
som serveringsrum och kök äro försedda med 
elektrisk belysning. För förvaring af matvaror, öl, vin 

m.m. är tillkopplad en särskild finka som skafferi, 
hvarest äfven finnes inrymdt ett större isskåp m.m. 

Inom restaurangen finnes till och med vattenledning, 
hvarigenom personalens arbete mycket underlättas. 
De nu engagerade, såväl hushållerska som kokerska 
och uppasserska (den senare klädd som rättvikskulla), 
hafva samtliga förr tjänat å ångbåt, och 
kunde derigenom med större skicklighet än eljes skulle 
varit fallet ombesörja serveringen. Dessa vagnar äro 
tills vidare blott försöksvagnar. Finner bolaget att de 
"bära sig" kommer sannolikt ytterligare en till att 
byggas. Bära de sig icke, apteras vagnarne till passagerarevagnar. 

Vagnen hade gått med morgontåget från Uppsala, 
och då varit allmänt tillgänglig och livligt 
frekventerad. Från Gävle till Ockelbo förrättades 
därefter själva invigningen med festmiddag för 
järnvägens högre befäl. Påföljande lördag, den 
23 juni, kom även den andra vagnen, 5-an, i trafik 
så att en vagn kunde gå i vardera riktningen. 

Vagnarna annonserades första gången i Sveriges 



Kommunikationer i numret av den 29 maj: 
"Restaurationsvagnar komma att medfölja persontågen 
N:ris 1, 2, 3 och 4", vilket innebar (tåg 
1) avg. Gävle5.30medank. Uppsala8.47; (tåg4) 
avg. Uppsala 10.40medank. Gävle 13.55; (tåg3) 
avg. Gävle 14.23 med ank. Uppsala 17.43 samt 
(tåg2) avg. Uppsala 19.40medank. Gävle23.00. 
Om varje vagn gick hela detta omlopp ( varannan 
dag?) eller halva dagligen, och då möjligen i 
tågen 4 och 3 medföljde hela sträckan till respektive 
från Ockelbo, framgår inte helt klart. Under 
vintertidtabellen, 1 oktober till 1 juni, inskränktes 
trafikeringen till tågen 3 och 4, vilket var 
mönstren för de första årens trafik. För att fullständiga 
bilden av tidens förhållanden kan nämnas, 
för att citera "Kommunickan", att "Vid 
Ockelbo, Harnäs, Elfkarleö, Söderfors, Tierps 
och Dannemora stationer finnas hotell; restaurationer 
finnas dessutom i väntsalame å Örbyhus 
och Orrskogs stationer. I Upsala finnes särskild 
restaurationslokal belägen invid 2:dra klass väntsal". 

Tillökning 

Ganska snart uppstod problem i det att man bara 
hade två vagnar och sålunda ingen reserv för den 
skull någon av dessa skulle tarva verkstadsbesök. 
Vi låter än en gång protokollet tala, denna 
gång av den 22 mars 1895: 

Då det inträffat och esomoftast måste inträffa att en af 
de 2 restaurationsvagnar, som för närvarande ginge i 
de genomgående tåg som plägade medföra restaurationsvagn 
måste sakna sådan, hvilket åter alstrade 
missnöje bland passagerarne, hemställde verkställande 
direktören att en 3-dje restaurationsvagn 
måtte få förfärdigas. Verkställande direktören ansåg 
att största hushållningen skulle åstadkommas om en 
restaurations vagn efter boggiesystemet finge förfärdigas, 
för hvilken vagn verkställande direktören förevisade 
af honom uppgjord ritning. En sådan vagn 
kommer att inrymma bland annat rum för förråd så att 
det undvekes att i tågen insätta särskild förrådsvagn. 
En boggierestaurationsvagn skulle kosta 20,000 kronor, 
under det förändring af en gammal personvagn för 
ändamålet skulle draga en kostnad af 5,600 kronor, 
hvartill komme vagnens värde 4,400 kronor eller tillsammans 
10,000 kronor ... [Om] värdet af förrådsvagnen, 
som nu ginge med tågen beräknas till 3,000 
kronor, men som i händelse vagn efter boggiesystemet 
finge förfärdigas, icke erfordrades, skulle skillnaden i 
priset uppgå till 7,000 kronor, hvadan verkställande 
direktören ansåg att det skulle vara till fördel för 
bolaget att nu låta förfärdiga en boggierestaurationsvagn. 
Då styrelsen emellertid ansåg att följden häraf 
skulle blifva den att allmänheten skulle påyrka att 



äfven det andra tåget medförde boggievagn för restauration 
och att bolaget slutligen skulle tvingas att tillmötesgå 
fordringarna i nämnda hänseende beslöt styrelsen, 
som ansåg att en tredje restaurationsvagn vore 
behöflig, att en andra klassens personvagn skulle apteras 
till restaurations vagn för en beräknad kostnad af5,600 
kronor. 

På nästkommande styrelsemöte, den 24 maj 1895, 
kunde Wikander uppvisa ritningsförslag till den 
nya vagnen. Dessa var gjorda utifrån att vagnen 
skulle förlängas för att göra matsalen rymligare, 
och förses med ytterligare en axel för erhållande 
av jämnare gång. Till en merkostnad av 1 000 
kronor fann styrelsen det skäligt utföra vagnen 
som Wikander föreslagit eftersom" åtskilliga beaktansvärda 
fördelar skulle vinnas". Vagn num

mer 3, identiskt lik de bägge föregående, utvaldes 
för ombyggnaden vilken genomfördes 1895. 

Från de första årens trafik 

Ur arkivmaterialet framträder många detaljer 
värda att notera. Bland dessa kan nämnas att 
tredjeklass passagerare, "om de äro snyggt klädda 
och iakttaga ett passande uppförande", från början 
hade tillträde till serveringen -ett förhållande 
som dock föranledde klagomål varefter styrelsen 
den 14 september 1895 beslutade: "På förslag av 
VD:en och af förekommen anledning beslöt styrelsen 
att passagerare i tredje klassens vagn icke 
ega tillträde till restaurationsvagnarne." Tredjeklass 
resenärer kunde ändå utnyttja dessa genom 
att lösa prisskillnadsbiljett från tredje-till andraklass 
för den sträcka, under vilken måltiden intogs. 
Denna lösning skulle utesluta att vagnarna 
utnyttjades för öldrickning, men torde inte ha 
vunnit någon vidare tillämpning. Senare, från 
och med sommartidtabellen 1906 ( då för övrigt 
SJ öppnade sina restaurangvagnar för alla resenärer), 
infördes, i samma tåg som restaurangvagnarna, 
serveringskupeer för tredjeklass resenärer 
vilka var i bruk till och med november 
1919. Inte förrän med sommartidtabellen 1922 
fick tredjeklass resenärer fritt tillträde till UGJ:s 
restaurangvagnar. 

Förhållandet till arrendatorn, Emma Pihl, var 
heller inte det bästa. Hon klagade över det höga 
arrendet, det var dyrare för vagnarna än för 
hotellet, och snart justerades det också ner. Redan 
i augusti 1895 såg sig Wikander föranlåten 
att tillskriva Pihl i det att han "på sednare tider 
haft flere klagomål å restaurationsvagnarne, att 



varorna äro dåliga och ofta ej finnas i tillräcklig 
mängd, samt för dyra och att serveringen skötes 
illa". Och fortsatte han: "Får jag härmed meddela 
detta; på samma gång jag vill påpeka nödvändigheten 
af att dessa fel fortast möjligt blifva afhjelpta." 

Förmodligen inträffade ingen avsevärd förbättring 
ty nästa vår avkrävdes hon slutligen sin 
uppsägning efter det att arrendet varit utannonserat, 
och bland ett trettiotal sökande från hela 
landet antogs i april 1896 hovmästaren å Grand 
Rotel i Göteborg, Anders Hansson. Han innehade 
sedan driften av UGJ:s restaurangvagnar in 
på 30-talet, sannolikt fram till förstatligandet av 
UGJ 1933. I sammanhanget kan vara värt att 
notera att såväl Pihls företrädare på Tierps hotell 
som en majoritet av de sökande när arrendet 
utlöstes var kvinnor. Det mönstret går sedan 
igen. En stor andel av de enskilda banornas restaurangvagnar 
drevs på entreprenörsbasis av 
kvinnor, ofta framgångsrikt. 

Den första tiden med en ny verksamhet upptas 
självklart till en stor del med att finna formerna 
för denna, på vilket ovanstående utgör några 
exempel. Lika viktigt som de mer praktiska spörsmålen 
är naturligtvis den ekonomiska sidan av 
saken. För 1895 gjorde trafikchefen Oscar Jacobsson 
(te 1875-1906) en "approximativ beräkning" 
av kostnaderna för att hålla restaurangvagnarna 
i tågen. Även av dessa framgår det att 
incitamenten inte är förväntade intäkter från serveringen, 
utan mer en service gentemot resenärerna 
och för att locka nya sådana: 

Vidare om man antager att endast en resande i hvardera 
riktningen eller tillsammans 2 per dag vinnes mellan 
Ockelbo och Upsala i följd af restaurationsvagnarnes 
gång så blifver inkomsten derför eller för 2 Ildra klass 
biljetter å sträckan Ockelbo-Upsala = Kr 18.30 x 365 

d: =Kr. 6.679:50 per år, alltså är det sannolikt att det 
icke kan blifva någon afsevärd förlust utan hellre en 
ökad nettobehållning för jernvägsbolaget genom 
restaurationsvagnames gång. 

Tilläggas ska då att J acobsson, före det citerade, 
räknat ut rullkostnaden för vagnarna, inklusive 
förrådsfinkor, och då fått en kostnad av 6.938:80 
kronor per år. 

Vagnarna 

De bägge först ombyggda andraklassvagnarna, 
nummer 4 och 5, tillverkades av Kockums 1874, 
somförstaklass, till UGJ:sförsta vagnuppsättning. 



Närde tillverkades varde till storadelar av ny typ 
och oerhört moderna. Det var genomgångsvagnar 
med plattformar och ingång via gaveldörrarna. 
Som de första vagnarna i Sverige hade de utvändig 
teakpanel med liggande, ganska breda fyllningar 
vilka redan efter någon tid dock byttes 
mot plåt då träets fuktrörelser blev för stora, 
resulterande i sprickor och glipor. Teakpanelade 
vagnar blev annars inte vanliga i Sverige förrän 
framemot sekelskiftet men då med annat utförande 
på panelen, som stående spåntade lister. 
Som förelöpare till länkaxelvagnen hade de ett 
tidigt system för radiell inställning av hjullagren 
-vilket underlättar gången genom kurvor -men 
genom brister i konstruktion och underhåll uppstod 
ofta varmgång varför även denna nymodighet 
togs bort. Jämte dessa moderniteter kan nämnas 
att långbalkarna var av stål i I-profil (medan 
buffertbalkarna ännu var av trä), bärfjädrarna 
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UGJ 3 efter sin sista revision som restaurangvagn 1910. Vid ombyggnaden 1895 hade den försetts med 
en tredje axel och hade ännu öppna plattformar. Foto Svlvm. 

niobladiga av ny och längre modell (1 800 mm), 
dragstången genomgående och avfjädrad med en 
snäckfjäder, och buffertarna likaså med snäckfjädrar 
istället för de ditintills brukliga gummiskivorna. 

Deras huvudmått var: längd över buffertbalk 
9,5 meter, vagnkorgens utvändiga längd 7 ,6 meter 
och dito bredd 2,9 meter. Den senare, 1895, 
ombyggda nummer 3 var av likartat utförande. 

Hur vagnarna tedde sig efter ombyggnaden går 
inte helt säkert att säga då dokumentationen är 
bristfällig. En hel del går dock att sluta sig till 
utifrån de ursprungliga vagnarna, den senare 
tillkomna 3-an, av vilka foton finns, samt de 
"minnesböcker" som maskiningenjör Collberg 
förde och vilka finns bevarade på Sveriges Järnvägsmuseum. 
Av detta material framgår att de 
rymde tolv gäster, nästan säkert vid två små bord 
och två större i 1 +2-sittning, att de hade elektrisk 
belysning vilket började inmonteras i hela tågsätt 
sommaren 1894, kompletterad med fotogenlampor, 
att halva vagnen var matsal och den 



andra kök och serveringsutrymme, vardera cirka 
3,6 m långt, samt att inom köket fanns vattenledning 
men att ekonomiutrymmena inte var tillräckliga, 
varför en till förrådsfinka apterad resgodsvagn 
medfördes, innehållande bland annat 
ett större is skåp och lager av matvaror, öl och vin. 
Vagnarna påbyggdes med lanternintak, i UGJ:s 
eget utförande med elegant nedsvängda kortändar, 
medan de öppna plattformarna behölls. 

Om den sommaren och hösten 1895 ombyggda 
nummer 3 har redan framgått att den förlängdes, 
cirka två meter, och, för erhållande av bättre 
gångegenskaper, försågs med tre axlar. I sitt 
ursprungliga utförande finns den på ett frimärksstort 
foto i F. Schernströms guidebok från 1897, 
Dalarne -Rundresa Stockholm-Dalame. På bild 
2 syns vagnen efter sin sista revision som restaurangvagn 
1910. Den hade då fått inbyggda plattformar, 
mittaxeln borttagen och texten på sidan 
ändrad från RESTAURATION; annars skiljer 
den sig inte mycket från hur den bör ha sett ut 
1895. Av interiören, bild 1 från 1897, framgår att 
denna var i tidens smak med mönstrade lincrustaeller 
pergamoidtapeter på tak och väggarna ovan 
fönstrens underkant; under den träpanel i valnötsf 
aner; stolarna är i nyrenässans, den vanligaste 
matsalsstilen. Lägg märke till elbelysningen i 
lanterninen, ringledningsknapparna för tillkal

lande av betjäning och, inte minst, den eleganta 
dukningen. Den lilla vita skylten över spegeln 
förtäljer att vagnen byggts (om) på UGJ:s verkstad 
i Gävle. Genom dörröppningen skymtar 
serveringsrummet med brickor, glashållare och 
knappar till elbelysningen samt serveringslucka 
in till köket. 

De första förrådsfinkorna var helt provisoriskt 
iordningställda gods-eller resgodsfinkor. Detta 
antagligen för att spara pengar och för att, innan 
något mer permanent iordningställdes, utvärdera 
verksamheten. Senhösten 1896 ombyggdes tre 
godsfinkor litt. Gl (med nummer 221, 224 och 

226) för mer varaktigt bruk. Dessa utrustades vid 
sidan av isskåp, arbetsbord etc., som även de 
äldre, provisoriska vagnarna haft, med ångvärme 
kompletterat med små kaminer för personalens 
behov samt förbättrad belysning och ventilation. 

Mat och dryck 

V ad fick man då att äta i en restaurangvagn åren 
kring sekelskiftet? De matsedlar jag haft möjlighet 



att jämföra, inklusive UGJ:s, visar ganska 
stor samstämmighet såväl innehålls-som prismässigt.
Bland kötträtterna är chateaubriand, biffstek 
med lök, biff i låda, kalv-, lamm-och fläskkotlett 
ständigt närvarande, ofta följt av wienerschnitzel 
och bräckt skinka. Vid sidan av kötträtterna, 
som kostade mellan 7 5 öre och en krona, 
kunde man välja olika sillrätter, till exempel SOS 
för 40 öre, eller omeletter för 50 till 90 öre samt 
självklart smörgåsar i olika fasoner. Till efterrätt 
fanns syltomelett, ost och kex eller olika fruktkompotter. 
Vid sidan av mjölk, kaffe och dylikt 
erbjöd Anders Hansson inte mindre än sexton 
viner i skilda buteljstorlekar jämte Ångbryggeriets 
i Gefles lager, pilsner och iskällardricka samt den 
då populära och allestädes närvarande portern. 
Sprit har aldrig servererats i svenska restaurangvagnar. 
I vagnarnafanns emaljskyltar att rökning 
var förbjuden men åtminstone efter sekelskiftet, 
då de nya, större vagnarna sattes i trafik, tillhandahölls 
cigarrer a10, 15 och 25 öre. 

Att tredjeklassresenärerna skulle utgöra ett 

Interiör från UGJ 3,fotograferad senast 1897. Foto Svlvm. 

problem är förvånande; större delen av dagsförtjänsten 
torde gå åt även för en enklare måltid 
här. 

Slutord 

Detta var några glimtar från UGJ:s första år med 
restaurangvagnstrafik. 1899 byggde UGJ på sin 
egen verkstad en helt ny boggirestaurangvagn. 
Den fick nummer 4 och ersatte den äldre tvåaxliga 
med samma nummer. Den gamla 4-ans öde är 
mig okänt; den försvinner ur "rullorna" i mitten 
av 90-talet, kanske den brunnit eller på annat sätt 
skadats. 1901 anskaffades ytterligare en boggivagn, 
denna gång tillverkad av Södertelje Verkstäder. 
Den ersatte den gamla 5-an vars nummer 
den övertog. Den förlängda 3-an fanns kvar som 
reservvagn till 1912, då den byggdes om till 
kombinerad andra-och tredjeklass. När mittaxeln 
togs bort är mig okänt. 

Under åren och decennierna som följde anskaffade 
inte bara SJ utan ytterligare åtminstone nio 
enskilda järnvägar restaurangvagnar, som drevs 
i varierande utsträckning och med varierande 
framgång. Denna artikel om UGJ ingår i ett större 
manus om restaurangvagnar i Sverige som är 
under arbete. Att finna källmaterial till detta har 
varit lite lotteri; vissa banor eller perioder är väl 
belagda medan andra utgör vita fläckar. Finns 



läsare till dessa rader som har kunskaper, bilder, 
matsedlar, egna minnen eller annat att delge och 
som kan tillföra något om restaurangvagnens 
historia så är författaren tacksam mottagare. Sveriges 
Järnvägsmuseum kan förmedla kontakt. 

Lars Olov Karlsson 

National Railway Museum, York 

När man bedömer järn vägsmuseer finns det några 
helt i en klass för sig: Sveriges Järn vägsmuseum, 
museerna i Sacramento, Luzern och Mulhouse. 
Sen kommer alla de andra. Men ovanför alla 
dessa finns The National Railway Museum i 
York. Museet i York är kanske inte det mest 
imponerande när det gäller pedagogik. Men vilken 
samling! Här kan man verkligen höra historiens 
vingslag. 

The National Railway Museum i York öppnades 
så sent som 1975. Då ersatte det ett tidigare 
museum i London. Detta var inrymt i ett gammalt 
buss garage i Clapham och hade förutom järnvägsfordon 
också en stor samling från Londons lokal-

Agenoriafrån 1829 är det äldsta loket på museet. 
Samtliga foton Lars Olov Karlsson. 

trafik. 1975 tillfördes järnvägsavdelningen det 
nya museet i York, som blev en del av Science 
Museum. British Rail, som tidigare tillsammans 
med likaså statliga London Transport hade skött 
museet, lämnade nu över föremålen. London 
Transport tog sina föremål, och det blev sedan 
London Transport Museum. Järnvägsbolaget 
BR:s roll i framtiden blev enbart att stödja museet 
i York och att överföra historiska föremål 
när de togs ur bruk. 

I York övertogs det gamla lokstallskomplexet 
strax nordväst om järnvägsstationen. I den jättestora 
hallen rymdes många spår runt två vändski 
vor. I angränsande byggnader fanns förråds

"Old Coppernob" från 1846 är ett av många 
föredömligt vackert restaurerade lok i York. 

Uråldrig järnvägsvagn på 
gammalt spår med flänsar. 
Framför den står en nästan 
lika gammal vagn, men den 
har flänshjul och står på 
gjutjärns spår. 



En bit modern järnvägsinformation 
med bland annat 
en tunnelring från kanaltunneln. 

Ett smalspårigt ellok från kanaltunnelbygget 
visades under 
1993 på museet i verkligt 
bruksskick. Damen till vänster 
verkar dock inte vara imponerad. 

och kontorsutrymme. Museet öppnade och blev 
snabbt mycket populärt. 

Att museet i York är något i särklass förstår 
man också av att det sedan öppnandet har haft 
över 15 miljoner besökare. Personalstaben bestod 
till 1993 av cirka hundra personer, nu i den 
allmänna sparivem nedprutat till fortfarande 
imponerande sextio. 

För några år sedan fick man problem med taket. 
Det var ett kristidsbygge från tiden strax efter 
andra världskriget (lokstallet i York blev bombat. 
Platsen för bomben finns idag markerad med en 
minnestavla och namnskylten från ett lok som 
totalförstördes), och hotade att falla ned när som 
helst. Museet fick utrymmas och ett nytt tak 
byggdes under drygt ett år. Under tiden placerades 
en del av samlingarna i det tidigare godsmagasinet 
tvärs över gatan och öppnades som 
The Great Rail way Show. Här kunde hela tågsätt 
visas på en gång längs de långa lastkajerna. 
Huvudtemat här var resandets utveckling. Denna 
tillfälliga utställning blev mycket uppskattad, 
och fick till och med priset "Museum of the 
Y ear" 1991 ! Sånär den gamla hallen återöppnades 
1992 fick utställningen vara kvar, och hela museet 
fick nästan en dubbelt så stor yta som tidigare. 

I den nyöppnade gamla hallen finns nu bara en 
vändskiva kvar, och runt den står lokomotivens 
stjärnor tätt. Här finns också plats för tillfälliga 
uppställningar. Sommaren 1993 stod där bland 
annat en del av ett Kanaltunneltåg och ett smalspårigt 
byggnadståg från tunnelbygget. 

Att räkna upp alla godbitar som visas i York går 
inte. Den som är intresserad måste själv ta sig dit. 
Men vi ska nämna några: rekordloket Mallard, 
Agenoria från 1829, Great N orthems formsköna 
2A 1-snälltågslok nummer 1, Englands sist byggda 
ånglok Evening Star, kungliga vagnar, godsvagnar 
av alla slag, smalspårslok och -vagnar, 



modeller och föremål i all oändlighet. Allt kan 
inte visas samtidigt så det pågår en ständig omväxling, 
speciellt av loken. 

Till museet hör också ett förstklassigt bibliotek 
och bildarkiv. Hit kan vem som helst komma, 
men först efter överenskommelse i förväg. Museet 
är öppet alla årets dagar med undantag av 
några få helgdagar. 

Ak dit! 

(Fler bilder från York på sidan 4.) 

Det första Garrattloket köptes på 1950-talet tillbaka till England från Tasmanien (Australien) av 
tillverkarenBeyer, Peacock & Co. När firman lade ner verksamheten kom loket till Ffestiniog Railway, 
där det dock varför stort för att kunna användas. Sedan några år står det nu i York. 

--------i·----! 

---------------I 

"Den fridsamme" 

0 

Järnväg på Aland 

En artikel om en finsk järnvägsplan i en svensk årsskrift? 
Ja, dels är den närmaste omgivningen alltid av 
intresse, dels var projektet kopplat till en järnväg 
mellan Stockholm och Kappelshamn. Bakom signaturen 
"Den fridsamme"dolde sig den åländske publicisten 
Axel E. Danielsson, och texten är hämtad ur hans 
bok Glimtar över Åland som utkom på Bro förlag 
1942. 

Tänk att det fanns en tid, då man på blodigt allvar 

diskuterade frågan om anläggandet av en järnväg 

i den åländska idyllen. Så värst länge sedan är det 

inte, närmare bestämt 29 år. Men den yngre 

generationen har knappast hört talas därom, 

många av de äldre, som voro med på den tiden 

och deltogo i överläggningarna i denna angelä

genhet, ha gått till skuggornas land, och de som 

ännu leva ha glömt saken. 



Det har sitt intresse att skärskåda projektet, 
sådant det framträdde och utvecklades. Det talades 
om under några korta månader, inte fullt ett 
år, till dess det första världskriget utbröt sommaren 
1914. Då spårade hela järnvägsfrågan obevekligt 
ur inte blott för Ålands utan även för 
andra intresserade parters vidkommande. 

Fram på hösten 1913 upptog Finströms lantmannagille 
till stor överraskning en diskussion 
om anläggandet av en järnväg på Åland. Det var 
ett intressant och djärvt projekt, som Finströmsgubbarna 
gåvo sig i kast med. Ortstidningen 
omnämner emellertid inte med ett ord det anmärkningsvärda 
förslaget. Man får höra om det i 
spalterna långt senare, då det genom omständigheternas 
makt inträtt i ett nytt skede, som från 
början inte förutsågs. 

Johan Jansson i Svartsmara -"Kal-Ersen" 
med andra ord -torde ha uppträtt som initiativtagare. 
Förslaget gick till en början ut på att 
järnvägen skulle tillfredsställa ett rent lokalt behov 
och dragas från Geta till Mariehamn. Såtillvida 
ledde frågan till positivt resultat, att en 
kommitte tillsattes för att bereda spörsmålet, och 
i denna invaldes förutom förslagsställaren bonden 
Johannes Eriksson och kapten J. Mannerström. 

Inom kort inträffade något, som ställde hela 
det åländska järn vägsprojektet på huvudet eller i 
varje fall lade det på en annan bog. I tidningspressen 
begynte uppenbara sig artiklar om huru 
den internationella trafiken mellan Ryssland och 
Västeuropa på lämpligaste sätt skulle ordnas 
över Finland. I Nystad spetsade man öronen och 
började välva stora planer. Snart var man också 
på det klara med att Nystad var den lämpligaste 
hamnen på finländska fastlandet, det gällde blott 
att få en bana dragen dit från Riihimäki. Nystadsborna 
tillsatte skyndsamligen en järnvägskommitte, 
som snabbt skred till förberedande åtgärder. 
Kommitten tänkte sig att trafiken från Nystad 
skulle gå vidare med ångfärja till Åland, med 
järnväg över Åland, därefter åter med färja till 
Kapellskär på svenska sidan och slutligen med 
järnväg till Stockholm. PåKapellskärsbanan hade 
Nystadsborna naturligtvis ej något patent; tanken 
på denna hade redan varit aktuell i Sverige. 
Så angelägen var man i Nystad, att anhållan 

t.o.m. gjordes hos regeringen om omedelbar proposition 
till lantdagen om Riihimäki-Nystadbanans 
byggande. 

Man kan i andanom se "Kal-Ersen i Svartsmara" 



gnugga händerna av förtjusning när han 
hörde allt detta. Här var sannerligen bäst att 
smida medan järnet var varmt. Det låg också i 
sakens natur, att då det åländska järnvägsprojektet 
en gång kommit upp, ett samarbete mellan intresserade 
kretsar i Nystad och på Åland skulle 
komma till stånd. Ett sådant samarbete inleddes 
även, och på Åland rönte planerna i Nystad det 
livligaste understöd. Det fattades bara. Varför 
låta en chans gå sig ur händerna? 

Redan på ett tidigt stadium resulterade samarbetet 
Åland-Nystad i en del förberedande åtgärder. 
Man skyndade att inhämta yttrande av 
sakkunniga i Finland och Sverige. Chefen för 
Sveriges väg-och vattenbyggnadsstyrelse, överstelöjtnant 
R. Stafsing, ställde sig som det heter 
mycket sympatiskt till projektet om en järnväg 
över Åland och inrättandet av dubbla ångfärjor, 
emedan en sådan anordning vore särdeles förmånlig 
för vinnande av snabbhet och säkerhet i 
förbindelserna. 

Från åländsk sida begåvo sig Johan Jansson 
och Johannes Eriksson till Helsingfors för att 
inhämta nödiga upplysningar, varvid de sammanträffade 
med Nystadsherrarna. Vid ett besök 
hos överingenjör K. Snellman i överstyrelsen för 
väg-och vattenbyggnaderna uttryckte denne sin 
tillfredsställelse över att ålänningarna äntligen 
vaknat. Överingenjören uttalade som sin uppfattning, 
att det nog bleve nödvändigt med en statskommitte, 
som ägde taga såväl det nu föreliggande 
projektet som planerna på en snabbare 
förbindelse över Åbo under omprövning, på det 
att ett slutligt avgörande måtte vinnas om vilken 
väg som bleve den förmånligaste. Det gick inte 
att så utan vidare få ett definitivt ja-ord. 

V ad som för Ålands vidkommande först bleve 
nödvändigt, var nu instrumental undersökning 
av den föreslagna järnvägslinjen. Föratt få medel 
härför hade man bl.a. vänt sig till Mariehamns 
stadsfullmäktige med anhållan om bidrag. Den 
planerade undersökningen beräknades draga en 
kostnad av 2,000 mk och stadsfullmäktige beviljade 
500 mk, men fäste samtidigt som ett uttryckligt 
villkor att banans ena ändpunkt bleve Mariehamns 
stad. 

Man arbetade febrilt och snart var tiden kommen 
för ett allmänt möte. Detta utlystes av lantmannagillet 
i Finström att försiggå på Emkarby 
folkskola den 25 april 1914. En inbjudan utfärdades 
till"alla de personer från samtliga kommuner 
på Åland, vilka i den internationella och åländska 



trafikens intresse vill arbeta för att en järnväg 
drages över Åland, och kommer vid detta möte 
att behandlas och beslutas närmast i de frågor, 
som gälla förberedandet av sagda trafikplaner. 
Då trafikfrågan bland intresserade kretsar å fasta 
landet såväl som i Sverige blivit synnerligen 
aktuell, så är att emotse, att ålänningarna, som ha 
att erbjuda en för trafiken företrädesvis passande 
överfartsort, även äro intresserade och talrikt 
församlas till berörda möte". 

I elfte stunden före mötet drog "En utomstående" 
i ortspressen en lans för Mariehamn. "Nystadsbornas 
storartade järnvägs-och ångfärjeprojekthar 
av ålänningarna tagits på fullt allvar", 
skrev han. "Och varför icke det? Järnväg över 
Åland är en löftesrik och lockande framtidsutsikt, 
som måste kunna samla det allmänna 
intresset. Därom är sålunda intet annat än gott att 
säga. Men varför i Herrans namn skall Hammarudda 
ställas som konkurrent till Mariehamn ?" 
Sign. erinrar om att Nystadsborna själva ingalunda 
föreslagit Hammarudda, utan Mariehamn 
som utfartspunkt för ångfärjan till Sverige. Detta 
är också tämligen naturligt, menar han, ty Mariehamn 
har en ypperlig, djup och skyddad hamn, 
som inga vågbrytare eller kostsamma anläggningar 
behöver. Däremot har Hammarudda intet 
annat än djupt vatten att bjuda på. Och skall hela 
det sydvästra Åland med Mariehamn ägnas alls 
ingen omtanke, när man planerar framtidsanläg~
ningar av den betydelse som en järnväg 
över Aland skulle ha? Mariehamn erbjuder alla 
naturliga företräden, Hammarudda intet. När en 
gångjärnvägsfrågan på allvar nu tagits upp, böra 
de, som närmast äro intresserade för planen, se 
till att kunna samla intresset, icke att från början 
framställa förslag, som måste stöta förståndigt 
folk för pannan. Detta var nu "En utomståendes" 
råd till mötet i Emkarby. 

Och nu ha vi kommit till "det stora järnvägsmötet". 
Ett 40-tal representativa ålänningar hade 
infunnit sig. Jan Jansson i Svartsmara öppnade 
mötet och uttalade förhoppningen, att det märkliga 
j ärnvägsprojektet genom enighet och energi 
från åländskt håll samt under värdefull medverkan 
av intresserade på fastlandet skulle ha möjligheter 
att bringas till en lycklig lösning. Här 
gäller nu ej blott att tjäna egen fördel, utan 
framför allt att gynna de internationella trafikintressena. 
Även i forna tider gick den stora 
allfarvägen fram över Åland. För landskapets 
vidkommande komme den nu planerade förbindelsen 
att betyda ett stort ekonomiskt uppsving, 
men den kräver uppoffringar i form av tid och 
penningar, och nu hoppades Jansson att alla 



skulle vara beredda att offra något. 

Mötets ordförande blev Tjudö-läraren Erik 
Lindfors och viceordförande Bartsgårda-kaptenen 
Matts Jansson, medan pastor V .M. Lindell sannolikt 
på grund av sin kunnighet i stenografi 
-kallades att föra protokollet. 

För mötet föredrogs det betänkande, som uppsatts 
av den vid Finströmsgillets novembermöte 
föregående år valda kommitten, som på grund av 

Kartan visar att leden NystadÄland-
Kappelskär med dess 
dubbla färjeförbindelser nog 
var ett rätt konstlat sätt att ta 
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vad som under mellantiden förekommit helt fått 

lägga om sitt uppdrag. 

Inledningsvis framhölls i betänkandet, att ehuru 
det strängt taget var ålänningarna, som i tiden 
med ångaren "Sofia" startade trafiken Åbo-Mariehamn-
Stockholm, så har Åland blivit mer och 
mer förbigånget, bokstavligen förbigånget. Planer 
ha visserligen varit å bane att anlägga en 
hamn vid Herrö skatan, men förslaget har ej befunnits 
lämpligt, och även kommitten, som undersökt 
projektet, har frångått detsamma. Däremot 
har ju kommitten tagit fasta på det s.k. 
Kapellskärsprojektet i Sverige och tänkt sig att 
detta lämpligen kunde kombineras med en järnväg 
över Aland. Man kunde tänka sig att Ålandsbanan 
skulle dragas från Hammarudda, fasta 
Ålands sydvästligaste udde, antingen till Tengsöda 
vik med dess ypperliga hamn eller också till 
Hulta skatan. Trafiken mellan järnvägens sydvästra 
ändstation och Kapellskär samt dess nordöstra 



ändstation och Lemo udde, ev. Nystad, på 
finska fastlandet skulle förmedlas med ångfärjor. 
Från Lemo kunde man tänka sig en bana till Åbo 
eller någon annan punkt på järnvägsnätet. Kommitten 
hade uppgjort en kalky 1, enligt vilken hela 
sträckan Stockholm-Kapellskär-HammaruddaTengsöda 
vik-Lemo-Åbo, eller 165 <list.min., 
skulle tillryggaläggas på 6 t. 54. min. Snett över 
Åland eller från Hammarudda till Tengsöda vik 
skulle tåget susa fram på en halv timme. 

Likväl trodde kommitten inte att vattnen mellan 
nordöstra Åland och Lemo vore lämpliga för 
en trafik med 14 knops färjor. Därför hade man 
stannat för Nystad med dess djupa och rymliga 
hamn. Vid sådant förhållande var man böjd för 
att överge Tengsöda vik och i stället gynna Verkviken 
invid Boxö i norra Saltvik, som har två 
djupa inlopp. Som ändpunkt västeröver på Åland 
kunde jämte Hammarudda även Tellholm eller 
Mariehamn komma i fråga. Det pointerades att 
terrängen väl lämpade sig för en järnväg över 
Åland i denna riktning och att banan genom 
Jomala eller sydvästra Åland kunde dragas alldeles 
rak. Om för ångfärjorna beräknades en farhastighet 
av 16 knop och för tågen 80 km i 
timmen, bleve fartiden för sträckan StockholmN 
ystad enligt alternativet Tellholm-Verkviken 
7 t. 20 min., men enligt alternativet MariehamnVerkviken 
7 t. 30 min. Tellholm-Verkvik skulle 
tåget avverka på 30 min., men för MariehamnV 
erkvik bleve tiden fyra minuter längre. 

Kommitten underströk att Nystadsbornas planer 
på en bana Riihimäki-Nystad, som i fortsättningen 
byggde på en bana över Åland samt 
färjeförbindelser mellan Åland och fastlanden i 
öster och väster, på det intimaste berörde Åland, 
varför man här borde göra allt vad tänkas kunde 
för att föra saken i hamn. Vidare föreslog kommitten 
att dagens möte skulle tillsätta en åländsk 
järnvägskommitte för att ordna om en undersökning 
av de tre åländska banprojekten och hos 
regeringen begära proposition hos lantdagen om 
banans byggande. Önskvärt vore att höra mötets 
åsikt om vilken sträckning man helst borde stanna 
för. Samarbetet med Nystad borde också intensifieras. 
Från Nystads sida meddelades skriftligen 
att Verkviksplanen hade deras gillande -faret 
Nystad-Verkviken var rymligt, rakt och djupt 
samt dessutom färdigt upptrallat och klart för utprickning. 
Ålänningarna uppmanades att skynda 
på! 

Under diskussionen ogillades Mariehamns 
stadsfullmäktiges lokalpatriotiskt betonade villkor 
beträffande det nämnda anslaget för bansträckans 



undersökning. Det vore naturligtvis 
förmånligt för staden och landsbygden med, om 
Mariehamn bleve ändstation, men det kunde 
också tänkas att undersökningen skulle stanna 
för en annan ort, varför anslaget borde få användas 
utan villkor. Det var doktor Georg Hornborg, 
som främst förde talan i denna sak, och han 
understöddes av Johannes Eriksson, som uppmärksamgjorde 
på att Tellholm som ändstation 
skulle ge en tidsvinst av tio minuter i jämförelse 

med Mariehamn, och tio minuter är en lång tid 
när det gäller järnväg. Agronom Erik Lönegren, 
som var Mariehamns talesman, ansåg att man 
med kännedom om hamnförhållandena inte ens 
kunde tänka på Hammarudda. En järnväg till 
Hamarudda eller Tellholm bleve för Ålands vidkommande 
till ingen nytta. Men stadsfullmäktige 
skulle nog, trodde han, ädelmodigt stryka 
villkoret för anslaget. 

Mötet beslöt ingå till Mariehamns stadsfullmäktige 
med en anhållan i den riktning diskussionen 
utvisat. De kommuner, vilka närmast 
komme att draga nytta av järnvägslinjen, skulle 
själva få bekosta den förberedande undersökningen. 
För täckandet av ev. resterande utgifter 
skulle man sätta igång med en garantiteckning. 
På en omedelbart utskriven lista tecknades några 
hundra mark. 

En åländskjärnvägskommitte blev verklighet. 
Den fick som ordinarie medlemmar bönderna 
Johan Jansson, Johannes Eriksson och Erik Nordström, 
agronomen Erik Lönegren och redaktör 
Julius Sundblom med doktor Georg Hornborg, 
pastor V. Lindell, kapten Matts Jans son, lanthushållaren 
J. Mörn och lanthandlaren K. Blomroos 
som ersättare. 

Endast få dagar senare konstituerade sig kommitten 
med Johan Jansson som ordförande, Erik 
Nordström som viceordförande, Johannes Eriksson 
som sekreterare och agronom Erik Lönegren 
som kassör. Kommitten fann nödigt uppdraga åt 
en särskild kommission att låta undersöka hamnförhållandena 
vid de föreslagna ändpunkterna 
och inlämna utlåtande rörande de hamnar kommissionen 
funnit lämpligast att komma i fråga. 
Därefter skulle sträckningarna i tur och ordning 
undersökas. Ordföranden bemyndigades att sätta 
sig i förbindelse med den svenske väg-och 
vattenbyggnadschefen, överstelöjtnanten M. 
Stafsing. 

Det var en naturlig sak att man inte skulle dröja 



med att slå alarm i Åbo. Åbo Underrättelser -för 
att nu nämna endast den svenska tidningen -har 
aldrig varit sent ute, när det gällt att bevaka stadens 
intressen. 

Så snart resultatet av Ålandsmötet blev känt, 
skyndade sig Å.U. att beteckna förslaget som 
orealiserbart, detta såväl på grund av de väldiga 
kostnader det komme att kräva som till följd av 
bristande trafiksäkerhet på den tilltänkta linjen. 
Cirka 50 milj. mk skulle det hela gå löst på, 
kalkylerade tidningen, medan man kunde få till 
stånd en ångfärjeled Åbo-Kapellskär samt en ny 
järnväg från Riihimäki station till Aura station 
invid Åbo för 30 milj. mk. Det i stark utveckling 
varande gamla Åbo vore väl också att föredraga 
framför det lilla, obetydliga Nystad. Åland komme 
ej heller att kunna förränta en dyr transitjärnväg. 
Det blev givetvis knivkastning mellan Å.U. och 
tidningen Åland, som ansåg att man i Åbo totalt 
förbisett nackdelarna på linjen Åbo-Kapellskär. 

Om också den svenska väg-och vattenbyggnadsöversten 
på sätt och vis välsignat det N ystadsåländska 
projektet, så höjdes även i Sverige röster 
emot detsamma. Talesman för en sådan uppfattning 
vart.ex. den bemärkte svensken Hjalmar 
Cassel, som i sin tidning -Svenska Dagbladet skrev 
en artikel under rubriken "Sverige-Ryssland 
via Kapellskär". Av flere skäl ansåg han 
projektet med järnväg över Åland och dubbla 
färjerutter alldeles opraktiskt. Någon tidsvinst 
uppstår ej järnfört med Åbo-linjen, men väl tillstöta 
nya anledningar till försening genom de 
dubbla kombinationerna av järnväg och färja. 
lsförhållandena mellan norra Åland och Nystad 
torde också vara rätt besvärliga. Och en kostnad 
på 50 milj. mk stode tydligen inte heller i någon 
rimlig proportion till det vunna resultatet. Däremot 
förordade Cassel ett av överste Stafsing i ett 
tidigare skede framlagt förslag om byggandet av 
en bana från Åbo över öarna till Korpo. 

Under tiden hade sakkunnigkommissionen 
arbetat. Denna, som bestod av kaptenerna E.P. 
Troberg, Otto Lindell och K.A. Karlsson, förordade 
som färjstation i norra Åland Tröttvik 
öster om Ryssö samt i sydväst Mariehamn, "den 
bästa vinterhamnen i Norden inom Östersjön". 
Då det dessutom måste förutsättas, i händelse en 
järnväg byggdes över Åland, att tillbörli_g hänsyn 
skulle tagas även till lokaltrafiken på Åland, så 
borde enligt kommissionens åsikt den ena ändstationen 
ovillkorligen vara Mariehamn, ty i annat 
fall torde järnvägsmiljonerna vad Åland vidkommer 
kunna anses bortkastade, fastslog kommissionen. 



Den 25 juli blev i dubbel mening en märkesdag 
i detta järnvägsspörsmåls historia. Då sammanträdde 
nämligen första gången Nystads och 
Ålands järnvägskommitteer till gemensam rådplägning 
angående den tillärnade järnvä&s-och 
ångfärjeförbindelsen påsträckan N ystad-AlandKapellskär. 
Vid mötet, som var förlagt till Saggö, 
föredrogs det nyssnämnda sakkunnigutlåtandet 
om de lämpligaste ångfärjestationerna. Som station 
mot Nystad enades man om Tröttviken, varemot 
åt den åländska kommitten allena överläm

nades att fastställa ändpunkten i söder. Då mötet 
ansåg det vara av allra största vikt att få utrönt, 
om sträckan mellan Åland och Nystad besvärades 
av drivis-något som ortsbefolkningen ansåg 
uteslutet -beslöts att noggrant undersöka denna 
omständighet, vilket arbete skulle fördelas mellan 
kommitten i Nystad och kommitten på Åland 
och utföras med stor skyndsamhet. Tillika beslöts 
om okulär undersökning av den tillärnade 
järn vägssträckningen. 

Det sades här ovan att den 25 juli blev en märkesdag 
i järnvägsfrågans historia. Saggö-mötet 
blev ej allenast de båda järnvägskommitteernas 
första gemensamma möte, det blev också det 
sista. 

Kriget kastade redan då sin skugga framför sig 
och några dagar senare bröt det ut. Det åländska 
bantåget stoppade. Man har senare aldrig hört 
talas om att det åter skulle kommit igång. Väl ha 
tidningarna någon gång fantiserat om direkt trafik 
svenska sidan-Eckerö, bussar tvärs över Åland 
och färjor österut, men det har knappast rört sig 
om annat än teoretiska spekulationer i spaltfyll-

Någon järnväg över Åland 
blev aldrig byggd. Däremot 
förverkligades faktiskt järnvägsförbindelsen 
från Stockholm 
till Kappelskär. Åtminstone 
om man får tro Atlas des 
chemins de fer d'Europe, 1983. 

nadens intresse. Frågan om en järnväg på Åland 
har i varje fall blivit gravlagd. Och den förblir 
nog detta även för framtiden, mänskligt att se. 
Inte ens ryssarna kommo sig under världskriget 
för att anlägga en järnväg på Åland, vilken möjligen 
hade kunnat vara av strategiskt intresse. 

I varje fall måste man ge de ålänningar, vilka i 
tiden drevo på järn vägsfrågan, det vitsordet, att 



de arbetade med rivande energi. Huru striden 
slutligen kommit att gestalta sig mellan de olika 
uppfattningarna om bästa sättet att ordna trafiken 
mellan Finland och Sverige mot internationell 
bakgrund, skulle varit nog så intressant att ha fått 
bevittna. Men vi sluppo det. Den stora passageraren 
Tiden klippte av hela spörsmålet. 

Det fanns i tiden sommargäster, vilka tyckte att 
det var så vilsamt här på Åland, emedan det var 
den enda trakt i landet, där man inte kunde nås per 
telefon. Och så fanns det inte heller järnväg. Det 
var förstås förerikstelefonens tillkomst. Nå, denna 
kunde vi inte i längden undgå, ville det inte 
heller. Men från järnväg ha vi förskonats. 

Så i det avseendet är idyllen bevarad. 

Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1993 

Det är möjligt att denna litteraturöversikt med 
dess redovisande och/eller värderande och/eller 
nyckfulla kommentarer nu har nått en gräns. 
Närmare nio sidor i SPÅR är i mesta laget, tycker 
jag själv. I genomsnitt kortare kan kommentarerna 
knappast bli om de ska ha något som helst 
värde. Antingen får de stryka på foten eller också 
får urvalsprinciperna ändras så att färre texter 
kommer med. Hittills gäller som förut att omfångsgränsen 
neråt har satts vid två sidor, oberoende 
av sidans storlek. Redaktionen får väl grubbla 
över detta problem, liksom jag själv, men synpunkter 
från läsarna är också välkomna. 

Det senare gäller även tips om texter som bör 
komma med i utkastet, oavsett hur det blir med 
urvalet. Trots att Sven-Erik Olsson går fram som 
en dammsugare över små hembygdsföreningar 
och högskoleinstitutioner är det en del som missas 
i de årliga svepen. En del av det upptäcks 
senare, som framgår av nedanstående "tillägg", 
men ytterligare annat är nog fortfarande okänt för 
oss. Järn vägshistorien har så många dimensioner 
att den kan dyka upp i högst oväntade sammanhang. 

Tillägg 1988: 

Göran Adolfson, "Folke B Sundberg -drottningens 
kurir'', 10 s., i Hänt och känt kring 
Kalmarsund, Barometern. [Om motoringenjören, 
bilbesiktningsmannen m.m. som tillika 



var järnvägsentusiast och tog alla chanser att 
få tjänstgöra som extralokförare, så småningom 
med officiellt certifikat -enda sättet att få 
köra lok före veteranbanornas tid.] 

Karl Elworth, "Tillkomsten av järnvägen Kolbäck-
Ramnäs", B-uppsats historiska institutionen, 
Uppsala universitet, 25 s. [En trovärdig 
analys av de främsta drivkrafterna 
bakom banans tillkomst och skälen till att 
den byggdes så sent -bl.a. existensen av 
Strömsholms kanal och motståndet från 
SWB, som övertog koncessionen först sedan 
man insett att järnvägen inte kunde stoppas.] 

Willy Gustafsson (red.), "Solberga stationssamhälle", 
15 s., i Norra Solberga -bygd 
ochfolk, 2, Norra Solberga hembygdsförening. 
[Gustafsson är en pålitlig hembygdsoch 
järnvägsforskare. Här handlar det mer 
om samhället, mindre om järnvägen.] 

Tillägg 1989: 

Hans Nilsson, "En kunglig järnvägsstations 
storhet och fall", 3 s., i Några historiska 
märkligheter i Trosatrakten, Axplock. [Helt 
kort om drottning Vilhelminas av Nederländerna 
avstigning i Vagnhärad f.v.b. Tullgarn 
1924.] 

Runo Nilsson, "Järnvägsarbetarna. Arbete, levnadsförhållanden 
och kontakter med lokalbefolkningen", 
Oknytt nr 3-4, 20 s. [Nilsson 
summerar slutsatserna i sin avhandling från 
1982 och visar hur anläggningsarbetet på 
många sätt moderniserades i början av 1900talet, 
både tekniskt och socialt. Samt att rallares 
tvivelaktiga rykte är en internationell 
företeelse.] 

Åke Westberg, "Honnör för tåget!", Tunabygden, 
3 s. [En tidstavla med en stroppig stins i 
Matfors.] 

Arne Wickberg i Minnen och historier från 
bruksorten Timsfors, Pappers avd. 103. [Ett 
par sidor om bl.a. om kollisioner i vägkorsningar 
och foton av dessa, vilket faktiskt inte 
är så vanligt.] 

Tillägg 1990: 

Åke Asph & Olov Kalderen, "Hur järnvägen 

kom till Lakvik", Spåret nr 1, 2 s. [Om ett 



konkurrerande alternativ som saknade hamn 
i Lakvik.] 

Bengt Claeson, "Ett minne från Nunnebanans 
dagar", 3 s., i Kilabygden, Kila hembygdsförening. 
[En snabbhistorik utan större värde.] 

Jahne Nilsson, "Järnvägen", 10 s., i Trångsviken 
-samhället som föddes i en storm, 
Alsens hembygdsförening. [En charmerande 
bygdesägen med tvivelaktig sanningshalt: 
järnvägsprospektörema blev så skrämda av 
en storm att de uppgav sin plan att lägga banan 
på en bank över sjön och i stället följde 
sjöstranden till Trångsviken.] 

Eric Rörbom, "Inlandsbanan och en kväll vid 
6-tåget", i Berg och Åsarne, 6 s. [Många 
skribenter har berättat från många platser hur 
bygdens folk samlades för att se på kvällståget, 
men här ges en delförklaring: tåget 
kom med kvällstidningen.] 

Tillägg 1991 : 

Evert Andersson, "Wilhelmina Skogh", i En 
bok om Växsjö, Sjörgrå och Lottefors, 3 s. 
[Den bekanta restauratrisens liv har tecknats 
förr.] 

John Hemudd & Gösta Nilsson (red.), Nynäshamn 
förr. Intervjuer och artiklar. [Ett femtontal 
sidor i denna klippsamling handlar mer 
eller mindre om järnväg.] 

"HF 130 C -en krigisk typ", Spåret nr 2, 3 s. 
[Om ett tyskt krigslok som tillverkades även 
efter kriget; Aspa är från 1948.] 

Stina Hultman, "Järnvägens tillkomst", 3 s., i 
Lundabygden, 1, Lunda hembygdsförening. 
[Huvudsakligen ett tidningsklipp från 1915.] 

Karin Johansson, "SJ och posten", i En bok om 
Växsjö, Sjörgrå och Lottefors, 6 s. [Om stationen 
i Lottefors.] 

Kurt Johnsson, "Vislandabanan", Vår hembygd. 
Kyrkhults hembygdsförenings årsskrift, 
2 s. [Om banarbete och om lättnaden 
när ångtågen med deras brandrisk upphörde. 
Mycket läckert foto av vattentorn med 
vindpump.] 

Björn Söderberg, "Järnvägens betydelse för 
nyodling i Jämtlands län under 1800-talets 
senare del", B-uppsats i historia, högskolan i 



Östersund, 19 s. [Tvärbanan gav ingen nyodling 
men stationsträdgårdarnas exempel 
höjde hortikulturen.] 

Curt Tubin, "Några minnen som tågbud för 60 
år sedan", Västgötajul, 5 s. [Det finns andra 
som har berättat om livet som tidningspojke 
men knappast någon så detaljrikt och målande. 
Här handlar det om turer med utgångspunkt 
från Herrljunga.] 

Tillägg 1992: 

Eva Bergström, Södertäljekringlor. En historia 
om kringlor, kvinnor, kommunikationer, 
kunder och kommers, Torekällbergets museum, 
63 s. [När stambaneresenärerna från 
Stockholm nått fram till Saltskog och senare 
Södertälje S hade de hunnit bli småsugna och 
inhandlade gärna en kringla genom tågfönstret. 
Verksamheten pågick in på 1960-talet.] 

Hans Blomqvist, "Infrastruktur och stadsutveckling. 
En närstudie av Bollnäs", Kulturgeografiska 
institutionen, Uppsala universitet, 
52 s. [Omslagsteckningen är det bästa i 
denna konventionella studie.] 

Gösta Brinkell, "Järnvägsepoken", i Dalum vår 
hembygd, Dalums hembygdsförening, 
8 s. [Om tillkomsten av UJ och VCJ, inte så 
mycket mer.] 

Sune Cairen, "När Strängnäs fick sin första 
järnväg", i Strängnäs gilles årsskrift, 6 s. 
[Det fanns flera konkurrerande förslag om 
stationens placering.] 

Olle Flodby, Handen. Från vägskäl till kommuncentrum, 
Hanveden. [Ett foto från torvbanan 
Slätmossen-Handen är behållningen 
av de fem glesa järnvägssidorna.] 

Maud Grönberger, "Järnvägen", i Veberöd, 
1992, 4 s. [Tyvärr alltför lite om de lokala 
förhållandena.] 

Tom Hedlund, "En färd i tid och rum med 
Saltsjöbanan", i Stockholm-Saltsjön 18921992, 
Stockholm-Saltsjön AB, 26 s. [Litteraturvetaren 
och järnvägsentusiasten presenterar 
båda sitt kunnande i denna kondensering 
av boken från 1987. Här inom ramen för en 
överdådig, ibland något sökt layout. Med det 
nära samarbete som rått mellan Saltsjöbaden 
och Saltsjöbanan när det gäller ägande och 
sarnhällsbildning är f.ö. alla bokens bidrag 



relevanta för den järnvägsintresserade.] 

Ulf Johansson, Längs spåret Stockholm-Sundsvall, 
SJ Stab Information & Anfang, 127 s. 
[En dryg fjärdedel av boken har gått innan 
tåget lämnar Solna. Liksom i tidigare nummer 
av serien letar man efter små järnvägshistoriska 
horrörer och blir inte besviken: 
"Örebro-Nora järnväg" och "Sundsvalls 
gamla Centralstation" på en bild från 1906.] 

Lars Olov Karlsson, "Stocksund -station med 
variation", i Modelltåg, 6 s. [Om livet kring 
stationen ur en tågintresserad ynglings perspektiv 
åren kring 1960.] 

Bengt Lindgren, "Minns Saltsjöbanan ! Tankar 
inför en modell av ett stationshus", i Modelltåg, 
6 s. [En pojke gör på 1920-talet utflykter 
från sin hemstation Storängen ända 
till Saltsjöbaden och Stadsgården. Sensuellt 
och konkret skildrat.] 

Nils Lindgren, Magister Lindgrens historik 
över Lerums socken, Artibus. [Järnvägen 
glimtar fram här och var, mest konkret när 
det gäller raset i Aspen 1913.] 

Edvin Lindström (nedtecknare), "Historier från 
Saltsjöbanan", i Stockholm-Saltsjön 18921992, 
Stockholm-Saltsjön AB, 6 s. [Såna här 
anekdoter blir oftast platta i tryck men man 
uppskattar blixtbelysningar av specifika 
egenheter hos SSnJ.] 

Ingela Marklund & Jonas Svensson, "Bär alla 
vägar till Ystad?", i Jan Hogdahl & Jan Öhman 
(red.), Samhällsgeografiska studier i 
Ystad, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet. [Inte hade väl Ystad en tågfärjeförbindelse 
till Riigen som förlorades till 
Trelleborg?] 

Jan Sahlen (red.), Ulriksfors arbetarhistoria. 
Berättelser i urval, 2, UAH. [Fakta om och 
minnen från Ulriksfors (även om kaffestoppen 
där) och i viss mån Strömsund, totalt 
26 s.] 

Lars Westerlund (red.), Krångfors, Forsbacka, 
Slut: långt borta -och nära, Artemis. [24 
sidor om järnvägslivet kring Krångfors station 
på linjen Bastuträsk-Skelleftehamn. 
Mest intressant och i sammanhanget originellt 
är de fylliga utdragen ur järnvägspolisen 
D.A. Rhodins dagbok från byggåren, inklusive 



några polisprotokoll.] 

1993: 

Göran P.D. Adolfson, Jeanssondynastin stoifinans 
med Kalmardominans, Asklepios. 
[Två sidor behandlar kort Johan Jeanssons 
insatser för Kalmar järnväg och KalmarBerga.] 

Arne M. Andersson, "En museiförening fyller 
tjugofem ... ", Tåg nr 10, 5 s. [Det handlar om 
SRJmf. Även veteranbanor är en del av järnvägshistorien, 
och här finns även några glimtar 
från SJ sista trafikår på nätet.] 

Bernt-Olov Andersson (red), Norbergare 
minns. Berättelser från Bergslagen, Gidlunds. 
[Åtta trevliga sidor med f.d. anställda 
som berättar hågkomster från KNJ.] 

Ingemar Andersson, "Järnvägar på och kring 
Baltiska Utställningen 1914", ÖSJ-bladet 
nr 2, 5 s. [Behandlar både de omfattande utställningarna 
av järnvägsmateriel, transporterna 
och den stora resandetrafiken som 
krävde nya anordningar för både järnvägens 
och spårvägens del. Fortfarande dock inget 
foto av MYJ-hållplatsen Baltiska Utställningen! 
Om den tyskajärnvägsavdelningen, 
som är utförligt dokumenterad, hade det funnits 
mer att säga.] 

Lena Andersson-Skog, "Såsom allmänna 
inrättningar till gagnet, men affärsföretag till 
namnet." SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska 
omvandlingen efter 1920, Ekonomisk 
historia, Umeå universitet, 237 s. [Om 
den alltmer växande klyfta mellan lönsamhetskrav 
och ideologiskt-politiska hänsyn 
som bl.a. utmynnat i 1988 års uppdelning i 
banverk och trafikverk. Andersson-Skog är 
inte säker på att de nya organisationsformen 
blir fullt kapabel att klara balansgången.] 

Olle Andersson, "50 år sedan sista ånglokomotivet 
från Vagn-och maskinfabriken i 
Falun", GDJ-nytt nr 1, 4 s. [Historik om fabriken 
och om loket, TGOJ Gb 96.] 

-"Kollisioner mellan tåg och landsvägsfordon", 
GDJ-nytt nr 2, 2 s. [Bra arkivforskning. 
Författaren var själv med om en dödskollision 
1938.] 

-"The big bang vid Margretehill", GDJ-nytt 
nr 2, 3 s. [Om den enda svenska lokpanneexplosionen 



under gång då GDJ 17 Necken 
gick i luften och fyra vagnar totalkvaddades.] 

Sven Aremar, "Järnvägsbygge och järn vägsfolk", 
11 s., i Staden -havet -människorna. 
Läsebok om Halmstad, Settern. [Bara om 
HNJ, dess start och personal, inget om stadens 
övriga järnvägar.] 

Maj-Britt Bennheden, "Järnvägsstation och 
banvaktsstugor", i Hallandsbygd, 5 s. [Långås 
station har beskrivits bättre förr.] 

Arne Bergström (red.), 100 år med Bastuträsk 
stationssamhälle, Artemis. [Hundra år efter 
stambanan rullar en våg av minnesskrifter 
fram genom övre Norrlands inland. Ett 
femtital sidor i boken handlar mer direkt om 

järnväg, både om byggena, livet vid stationen 
och trafiken, inte minst om tysktågen 
under andra världskriget.] 

Lars Erik Bemström, "Svenska järnvägars 
resehandböcker", Spår, 6 s. [Den här typen 
av litteraturöversikter är till stor nytta för 
järnvägsforskaren, även om man kunde ha 
önskat sej något fylligare kommentarer.] 

Carl Braunerhielm, "Oscar Il i Eskilstuna. 
Invigning av järnvägarna Oxelösund-FlenWestmanlands 
jemväg 1877 och Norra Södermanlands 
jemväg 1895", Eskilstuna museer 
årsbok, 13 s. [Består enbart av samtida 
tidningsreferat. Somliga skribenter gör det 
lätt för sej.] 

Gunnar Bäckman, "Vikbolandsbanan hundra 
år", 1, Gurklisten nr 4, 6 s. [Bygger på en 
längre seminarieuppsats. Här behandlas tillkomsten 
och det konkurrerande decauvilleprojektet.] 

Hans M. Carlsson, "Byte i Alvesta", I Värend 
och Sunnerbo, 4 s. [En pojkes perspektiv på 
stationslivet kring 1950. Intressant foto (från 
1945) med ställning för luftvärnskulspruta på 
stationshusets tak.] 

Sture Danneskog, "Femton år vid Roslagsbanan", 
Roslagsexpressen nr 1, 5 s. [Klubbtidningen 
publicerar en rad goda och utförliga 
intervjuer med veteraner. Här om bl.a. 
konduktörstjänst 1945-1960. Att döma av 
personkarakteristikerna fanns det ovanligt 



många original på SRJ.] 

Gert Uwe Detlefsen, Die Schiffe der Eisenbahn, 
Urbes. [5 s. om Sassnitz-Trelleborg, 
inte så mycket text men stora färjebilder.] 

K.-E. Dixner, "NKIJ-epoken", i Människor jag 
mött. Dix minns, KeDix, 6 s. [Ögonvittnesrapport 
från stor urspårning vid Knotebo 
1948. I övrigt fräscha anekdoter från en bana 
som varit synnerligen rik på sådana.] 

Alf Eckerström, "På och vid spåret i Västanå", 
5 s., i Malmbäck årskrönika, Malmbäcks 
hembygdsförening. [Ej av intresse.] 

Rune Edström, "Två matanzas i Normlösa", 
Tåg nr 10, 3 s. [Omtryck från Gurklisten 
1992.] 

Erik A. Egervärn, "Inlandsbanan och HallenMarby", 
i Hallen och Marby, Hallen och 
Marby pastorat, 3 s. [Om linjealternativet 
väster om Storsjön.] 

Gunilla Elvör, "Nästa stopp, Bankeberg! Ett 

stationssamhälles gryning 1861-1892", Samhällsvetenskapliga 
institutionen, Linköpings 
universitet, 46 s. [En noggrann studie av 
järnvägens inverkan på en bondsocken. Den 
var i detta fall rätt måttlig, men det nya transportmedlet 
fick ett snabbt genomslag för 
godstransporternas del.] 

Karin Englund, "En kort resume över tillkomsten 
av Nora-Karlskoga järnväg", Förstlingen 
nr 3, 14 s. [Ej egen forskning men återger 
intressanta dokument. Läckert illustrerat som 
nästan allt i Förstlingen.] 

Berndt Enström, "Minnen från Karby", Spårstumpen 
nr 56 (hösten), 4 s. [Författarens 
äldsta minnen från denna anhalt där postsäckar 
utväxlades i flykten är så tidiga som 
från 1917 -18.] 

Mary-Anne Eriksson, "Båttrafiken vid Bom ett 
stycke sjöfartshistoria", i Från bergslag 
och bondebygd, 15 s. [Mest om båtar men 
också om den lilla rallbanan norr om Nora 
som fanns kvar ända in på 1920-talet.] 

Harry Fahlgren, "Järnvägar i Rydabygden", i 
Västgötajul, 2 s. [Lite om Håkantorp och 
Rydaholm på UVHJ och Helås på VGJ.] 



Bernt Forsberg, "Dieselväxelloken littera V 1 
och V3", Spår, 6 s. [En detaljrik redogörelse 
för konstruktion och funktion, mer översiktligt 
om tjänstgöringen.] 

-"Minnen från järnvägen", Tåg nr 3, 8 s. 
[Som stallvakt, eldare och förare i Gävle, 
Hagalund och Bollnäs 1951-1960. Skrivet 
med tydlig kärlek till både kollegerna och 
maskinerna. Gärna fler långa artiklar i Tåg!] 

-"Snälltåg på Ostkustbanan", Tåg nr 4, 2 s. 
[Om tåg 57 med lok A 1000 HudiksvallGävle 
en kall februaridag 1953, byggt på 
fadern Oscar Forsbergs förardagbok men 
naturligtvis också på egna kunskaper om 
banan och tjänsten.] 

Martin Fritz, "Järnväg i älvdal. Bergslagsbanan 
-tillkomst och första verksamhetstid", i 
Kring Göta älv. Studier i en dalgång, Tre 
Böcker, 5 s. [Inte så mycket om Bl-sträckningen 
utmed Göta älv utan främst om järnvägens 
ekonomiska betydelse för Göteborg.] 

Kjell E. Genberg, Jagad på flykten, 253 s., 
Knivens egg, 256 s., Det brinnande hjärtat, 
254 s., Bro till kärleken, 254 s., Lyckans 
höjd, 256 s., I fjällets grepp, 250 s., Bok

nöje. ["Sveriges meste författare" har startat 
en romanserie om rallaren Robert Stark som 
här är med och bygger stambanor genom 
Norrland. Snabbskrivet och fullt av genrens 
alla klicheer, men man får intrycket av gedigen 
research. Vem skriver den första romanen 
med miljö från de järnvägar som byggs i 
dag?] 

Sven Gerndt, "Så var det vid våran bana!", Tåg 
nr 7, 5 s. [Av Bengt Hammar bearbetat omtryck 
från 1958 om stationer och människor 
på Orsa-Härjeådalens järnväg.] 

Ulf Gothefors, " ... ej wana att böja sig för 
någon", eget förlag, 42 s. [En fin teckning av 
bygden, stambanans framväxt och det spirande 
stationssamhället Älvsbyn utmynnar i den 
på domstolsprotokollen byggda beskrivningen 
av ett stort slagsmål mellan rallare och infödingar 
på Älvsby marknad 1892.] 

Olle Granelid minns, "Från station till station", 
Roslagsexpressen nr 4, 3 s. [Om flera års vikarierande 
som tågklarerare.] 



Arne Gren & Per Höij, Från stubbe till resecentrum. 
Hallsbergs stationsområde 18601993, 
29 s. [Innehåller en mycket trevlig 
kronologisk tablå. En utförligare historisk 
behandling än i flertalet andra skrifter som 
utges vid stationsupprustningar.] 

Sture Grönlund, "Falun norra -en gång i tiden 
en betydande trafikplats", GDJ-nytt nr 2, 3 s. 
[Mycket detaljrikt om växlingsarbetet på 
1960-talet.] 

-"Några minnen från spåret till Falu gruva 
omkring 1950", GDJ-nytt nr 1, 3 s. [Målande 
beskrivning av alla småspåren och deras 
uppgifter.] 

Peter Hagren, "Järnvägsspontanorterna Nässjö, 
Vännäs och Storuman -en jämförelse", Spår, 
4 s. [Monografierna i bok-eller artikelform 
över "järnvägsspontanorterna" börjar bli 
många nu och det kunde vara dags för en 
större sammanfattning. Hagrens bidrag är en 
blygsam ansats. Hans påpekande om SJ:s 
omtanke om de anställdas boende och välfärd 
som exempelgivare förtjänar att understrykas.] 

Gunnar Hall beck, "Ett fotografi berättar ...", 
GDJ-nytt nr 1, 3 s. [Livfull beskrivning av 
skidtåg med strejkande ånglok på Västerdalsbanan.] 

Christer Hammare, "Hästar vållade urspåring 
på 1950-talet", GDJ-nytt nr 2, 2 s. [Om en 
olycka på f.d. OHJ med skador för en halv 

miljon.] 

Thomas Helin, "Fröseke -en station längs 
Ruda-Älghults järnväg", i Älghultskrönika, 
11 s. [Det naturligare namnet Kronofors 
riskerade förväxling med Kramfors. En bra 
karta, och så får man upplysning om den 
kortlivade hållplatsen Fagerqvists brygga.] 

Sven Hellman, "Älvseredsgrabben som blev 
målningschef vid SJ:s elektrobyggnader", i 
Krönika från Fagereds pastorat, 6 s. [Om 
Stig Hultins karriär. Alltså mest personhistoria 
men ett skojigt foto av en gengasdriven 
banmästardressin.] 

Rune Hillström, "Mitt liv som banarbetare vid 
DONJ", JTJ-nytt nr 1, 3 s. [Betonar hur tungt 
jobbet ofta var, oavsett det gällde slipersupplastning 
efter rullande tåg, snöskottning 



eller omlastning i Ockelbo.] 

"Himle -stationssamhälle och bygdecentrum", 
9 s., i Jacob Bjärsdal (red.), Spannarp. En 
halländsk hembygd, Spannarps hembygdsförening. 
[Hallandsjärnvägarna hade ett 
ovanligt tydligt samband med mejerier: sådana 
anlades vid alla tio stationerna mellan 
Anneberg och Tvååker. En tvivelaktig historia 
återges om hur MHJ fick en snävare kurva 
genom att stakkäppar flyttades.] 

Mats Hjälmroth, "Loken som benämnts Nora", 
Förstlingen nr 4, 5 s. [Det har funnits tre 
sådana lok men artikeln handlar mest om 
NKJ 7.] 

-"SWB GK 442 -'Smörvagnen"', Förstlingen 
nr 1, 3 s. [Uppgifter ur SWB-boken.] 

Yngve Holmgren, "Hägghultsbanan -hur 
smalspårig var den?", 1-2, ÖSJ-bladet nr 2 & 
3, 4 + 7 s. [Så småningom 800 eller 802 mm, 
besvarar Holmgren rubrikens fråga i Mats 
Fredings efterföljd, men om spårvidden före 
1908 lämnar de noggrant redovisade och 
värderade källorna inget säkert besked, ej 
heller om banans första lok.] 

-Kristianstadsbanans lokstall i Åhus, S:ta 
Annas Gille, 10 s. [Man må beklaga att Yngve 
Holmgren numera nästan alltid väljer så 
små ämnen, men dem behandlar han suveränt 
och med utblickar mot de större sammanhangen.] 

-"Tendersnöplogarna", 4, ÖSJ-bladet nr 1, 
6 s. [Efter några års uppehåll avslutar Holmgren 
sin artikelserie, samt ger en översikt av 
alla de tretton tendersnöplogar som funnits 
samt de fyra eller fem tendersnöskraporna.] 

-"Ängsholm och Klagshamnsbanan", ÖSJbladet 
nr 3, 4 s. [En liten bana och en liten 
station -Sveriges kanske minsta normalspåriga 
stationshus och så lättbyggt att det en 
gång blåste ut i åkern -men klart intressant 
med vattentornet, grusspåret och den så småningom 
övervuxna semaforen. Kleinkunst 
kunde man kalla Holmgrens artikel.] 

Arne Hällqvist, "Märstarälsbussarna", Tåg nr 
10, 4 s. [En del känner man igen från Hällqvists 
rälsbussbok men det finns också nya 
uppgifter.] 



Anders Jansson, "Slp -alternativ till Tp?", 
Jernvägsnytt nr 4, 5 s. [Avtryck av förfrågningsunderlaget 
som gällde tretti lok. Henschels 
ritning återges.] 

Bertil J unggren, "Berättelser kring en järnväg", 
i Från Ransberg och Kyrkefalla, 4 s. [Förströdda 
minnen kring tågen i Tibro.] 

Bo Karlsson, "Askersundsjärnvägen åren 
1884-1955", i Från bergslag och bondebygd, 
19 s. [En trevlig artikel. Visste ni att 
den uppbrutna rälsen såldes till Indien? Men 
ASLJ skulle behöva en egen liten bok.] 

Christer Karlsson, "För tio år sedan, hände ... 
Tåganteckningar från 1983", Ängtrycket nr 3, 
4 s. [Pågatågstrafikens start, restpersontrafiken 
på Lommabanan, ångvärme på norra 
Själland och Y7-anhopning i Ulricehamn 
tillhörde det som noterades och som nu sympatiskt 
nog publiceras.] 

Verner Karlsson, "Hemsk olyckshändelse å 
Wexiö-Tingsryds jernväg", Ting sås hembygdsförenings 
årsskrift, 6 s. [Ett collage av 
samtida (1897) tidningsklipp.] 

Kockums järnvägsfordon genom tiderna, 
Kockums industrier, 36 s. [Ett bildhäfte med 
ett leveransfoto och en kort men bra bildtext 
på varje sida.] 

Olle Kronbjörk, "SJ Hagalundsanläggning", 
1-2, Tåg nr 5 & 6, 6 + 6 s. [Först en nyttig 
översikt av Stockholms övriga, äldre maskintjänstanläggningar, 
därefter en genomgång 
hus för hus/funktion för funktion under perioden 
före respektive efter 1960. Bra!] 

Vincent Kärager, "Ystad järnvägarnas historia", 
5, 6 & 7, Ängtrycket nr 2, 3 & 4, 4 + 2 + 4 s. 
[Visst var Y stad-Skivarps järnväg kort och 
kortlivad men nog hade historiken förtjänat 
mer än tretti rader. Utförligast och bäst är avsnitt 
7, om Ystads järnvägar på 1900-talet.] 

Per-Åke Lampemo, "Västgötabanans sista år", 
Jernvägsnytt nr 3, 3 s. [Om godstrafiken 
Nossebro-Skara-Götene 1981-87.] 

Kenneth Landgren, Saltsjöbanan, SJK, 128 s. 
[Alf Bökmans, Tom Hedlunds och andras 
framställningar i all ära men det har behövts 
en "konventionell" och utförlig monografi 
om Saltsjöbanan. Nu finns den.] 



-"Saltsjöbanan 100 år", Tåg nr 5, 3 s. [Sammanfattning 
av boken.] 

Gunnar Lind, "Motorvagnssnälltåget 97 /98", 
Tåg nr 6, 2 s. [Om ett tåg som begripligt nog 
blev kortlivat -det var inte populärt att åka 
nio timmar Ånge-Boden i en Xoa7.] 

Mats Lindberg, "BCo 1036 -en särling bland 
SJ:s personboggivagnar", ÖSJ-bladet, nr 2, 
6 s. [SJ-försöken 1893 att bygga samman 
äldre tvåxliga vagnars korgar till boggivagnskorgar 
fick ingen fortsättning, varför 
beteckningen "särling" passar för denna vagn 
vars historia noga redovisas.] 

Erik Lindgren, Om posten vid Mellersta Östergötlands 
Järnvägar, 30 s, Om posten vid 
Gotlands järnvägar, 1878 års linjedel, 21 s., 
Om posten vid Gotlands Järnvägar, fortsättningen 
av 1878 års linjedel, 24 s., Något 
om posten vid och omkring järnvägen VisbyLiirbro, 
26 s., Något om posten vid MalmöKontinentens 
järnväg, 20 s, Förlaget På post. 
[De positiva omdömena från tidigare årsutkast 
gäller. I MKontJ-häftet finns en tabell 
över i vilket häfte som olika järnvägsstationer 
(cirka 550) förekommer.] 

Malte Ljunggren, "Blekinge kustbana", 8-9, 
Ängkvasten nr 1 & 2, 8 + 9 s. [Evighetsserien 
sniglar sej fram. När kommer boken 
som bygger på det förträffliga materialet?] 
"De svenska ellokens historia", 4-5, Ängkvasten 
nr 1 & 2, 5 + 2 s. [Den serien är kanske 
alltför teknisk för att lämpa sej som bok.] 

Lisa Lofors, "Järnvägen" 4 s., i Boken om 
Marmaverken, Föreningen Marmabygden. 
[En linbana till havet konkurrerade med järnvägen 
om massgodset.] 

"Lotta går och August kommer på banan 
Österbymo-Eksjö", Gurklisten nr 1, 3 s. 
[Omtryck från 1953.] 

Kjell Lundholm, "Artonhundratal -järnvägsbyggarnas 
tid", 8 s., i Norrbotten i den svenska 
historien, Norrbottens museum. [Givande 
om hur Tornedalen miste i betydelse för 
övre lapp marken när malmbanan kom.] 

Peter Löf, "Potatisvagn", Jernvägsnytt nr 2, 
2 s. [Intressant om två NKIJ-vagnar med 
värmeelement som mest gick RansäterKarlstad.] 



Åke Lönnfors, "Granbergsdals station", 5 s., 
och "Stinsbostället i Granbergsdal", 2 s., 
Förstlingen nr 3. [Stationen flyttades för lutningens 
skull 1911-12.] 

Göran Marklund, fyra kapitel om totalt 24 s. i 
]örn hundra år, Artemis. [Att Marklund 
skriver väl vet järnvägsvännerna sen tidigare. 
Mest om de båda byggena, av stambanan 
och tvärbanan.] 

-"Med ånga och el", intervju med förarveteranen 
Stig Jonasson, Roslagsexpressen nr 3, 
2 s. [När loket körde slut på kol i Sättrabybacken 
fick man samla ved i skogen.] 

Ola Nilson, "Ånglok på Östgötasmalspåret", 
4-6, Gurklisten nr 1, 3 & 4, 4 + 3 + 3 s. [Om 
Västerviksbanornas sista ånglok med personliga 
minnen från tiden kring 1930, om 
VB 6-8 samt om NBJ/NVHJ 15.] 

Sven-Eric Nilsson, "Södra stambanans väg till 
Osby", 1, Osby hembygdsförenings årsbok, 
19 s. [En gedigen genomgång och värdering 
av allt för ämnet relevant material som tycks 
finnas bevarat.] 

Lennart Normen, "Vattnet som transportled i 
östra Värmland", 1-3, Geografiska notiser nr 
2, 3 & 4, 8 + 10 + 8 s. [Bygger i järnvägsavsnitten 
mest på Bodstedt, men berättar 
också att SJ till 1945 hade skyldighet att 
underhålla den svårt olönsamma Bjurbäcks 
kanal.] 

Peter Olausson, "Drömmen om järnvägen", i 
Tom Hultkrantz & Peter Olausson, I enens 
rike. En sockenbok om Gillberga i västra 
Värmland, Gillberga hembygdsförening, 5 s. 
[De många olika järnvägsplanerna väckte 
heta debatter. Och 1930 års kommunalval 
var en stor framgång för partiet "Mot järnväg".] 

Anders Olsson, "Landskrona-Kävlinge Järnväg 
100 år", ÖSJ-bladet nr 4, 5 s. [En koncis 
historik över en bana som så småningom 
förtjänar en fullstor sådan. Kanske kan den 
komma när f.d. LaKJ får dubbelspår som del 
av Västkustbanan. "Enligt uppgift" fanns det 
i Kävlinge ett av järnvägsbolagen samägt 
lok, står det i Olssons artikel, men nog är väl 

det lokets existens belagd?] 

-"Längs pågatågens spår. 1. Malmö-Lund", 



1, Angtrycket nr 4, 3 s. [Historiska notiser 
kring gamla och nya trafikplatser. Fast låg 
inte Åkarps äldre stationshus mer väster än 
norr om spåren?] 

Håkan Olsson, "Ett märkligt 90-årsjubileum", 
Tåg nr 4, 3 s. [Den egna MU-boken har 
kompletterats med Skånska Dagbladet som 
källa för berättelsen om annandagsstormens 
verkningar 1902.] 
-"MLJ 1 i Limhamn", Tåg nr 2, 3 s. [Olsson 
har skrivit utförligare om ämnet förr. Tjänar 
här som bakgrund till Lars Olssons reportage 
om den omfattande men lyckade renoveringen 
av loket.] 
-"Tyringeolyckan, kompletteringar", Ångtrycket 
nr 3, 2 s. [Intervjun med lokförare 
Lennart Andersson tar avstamp i olyckan 
1942 men handlar mest om militärtåg på 
Haparandabanan.] 

E. Bertil Persson, "Mera om Törefors bruk", 
Karven nr 1, 2 s. [En tidigare på bl.a. järnvägsarkeologi 
baserad artikel om en småbana 
kompletteras med en som beskriver nyfunna 
ritningar och ger mer av bakgrunden.] 
-"Omformare till MBV", Karven nr 2, 8 s. 
[En genomgång av eldrifts-och omformartekniken 
inleder en konkret beskrivning av 
aggregatet Q24/Q25. Många instruktiva ritningar.] 

-"Q 26 -transformator till MBV" och 
"Ställverksvagn Q 31 nr 13 till MBV", Karven 
nr 3, 4 s. [Komplettering till omformaren.] 

-"Rälsvalsning i Luleå", Karven nr 2, 4 s. 
[Inleds med en översikt av den allmänna 
rälsutvecklingen. De av Persson efterlysta 
uppgifterna om äldre svensk rälsvalsning 
finns (knapphändigt) hos Carl Sahlin.] 

-"Utdragsspåret på Svartön", Karven nr 1, 
12 s. [Drygt hundra års utveckling av spårsystemen 
i Luleå malmhamn har varit omfattande 
och komplicerad. Här ges med hjälp av 
ett antal kartor en pedagogisk översikt ända 
fram till det nu aktuella Börstskärsprojektet.] 

-"Vl nr 3 till MBV", Karven nr 3, 4 s. [Typhistorien 
har nyligen behandlats utförligare 
av Bernt Forsberg.] 

Gustav Persson, intervjuad av Lennart Heljefors, 
"I postkupe genom Roslagen", Roslagsexpressen 
nr 3, 2 s. [Bra att järnvägspostiljo



nerna utfrågas, de är inte lika ofta behandla

de som andra åkande yrkesgrupper.] 

A.G. Petersson, "På Norrlandsfärd 1912", Karven 
nr 3, 2 s. [Omtryck.] 

Herbert Pettersson, "Om Barnakälla järnvägstunnel 
och station som blev cykelbana och 
fritidsgård", i Handlingar rörande Villands 
härad, Villands härads hembygdsförening, 
6 s. [Om en misslyckad station på SOEJ som 
lades ner efter bara sex år och Skånes under 
lång tid enda tågtunnel.] 

Maj-Britt Petersson, "Kalmar-Berga järnväg", 
i Ryssby förr och nu, Ryssby hembygdsförening, 
8 s. [Man fäster sej vid att stationshuset 
i Rockneby byggdes om så sent som 
1962, fem år före nedläggningen.] 

Thomas Pettersson, "Bangårdsfrågan i Göteborg", 
1-3, Träl-laget nr 1, 2 och 3, 4 + 4 + 
4 s. [Under 1900-talets första decennier utformades 
en lång rad storslagna bangårdsplaner 
som aldrig förverkligades. Så även i 
Göteborg enligt denna gedigna artikelserie. 
Synd att chansen till en genomgångsstation 
missades.] 

Janis Priedits, "Klippans tegelbruk", Ångtrycket 
nr 4, 2 s. [Källorna är noggrant redovisade 
till det helt korta bidraget, och det bestyrks 
vilken guldgruva äldre ekonomiska 
kartor är för småbaneforskaren.] 

Martin Ragnar, "Järnvägsuniformer. En intervju 
med Göran Enquist", Spårsturnpen nr 56 
(hösten), 4 s. [Trevliga teckningar illustrerar 
intervjun med en ledande svensk expert på 
området. Visste ni att det fanns över fyrti 
olika rockslagsmärken ?] 

Carl Reuterbrink, "Från NKJ/NBJ till NBVJ", 
Förstlingen nr 2, 6 s. [Mest om farfadern 
som jobbade på NBJ verkstad och om 
hundraårsfirandet 1952.] 

-"Järnvägsarbetets avigsidor", Förstlingen 
nr 4, 4 s. [Om svåra olyckor. Reuterbrink har 
själv råkat köra över två personer och var 
vittne till en rälsbussolycka med tre döda i 
Storå 1941.] 



-"Minnesbilder från BDJ, NBJ och GGJ", 
Förstlingen nr 4, 6 s. [Mest om den sällan 
beskrivna Guldsmedshyttan-Gullblankajärnväg.] 

-"Några episoder från NBJ:s storhetstid", 
Förstlingen nr 1, 6 s. [Reuterbrink tyckte det 
var tråkigt att åka krutvårdare men gillade 
bättre att elda och köra lok från 1950-till 

1970-talet. Bra bilder.] 

-"Som aspirant vid NBJ", Förstlingen nr 4, 
4 s. [Om ångloks-och annan maskintjänst på 
1930-talet.] 

-"Som baklängesrallare på Bredsjölinjen 
1979-80", Förstlingen nr 4, 2 s. [Inte så inspirerande.] 

-"Ångloks-ochjärnvägsminnen genom 
åren", Förstlingen nr 3, 5 s. [Barndomsminnen 
från Storå-Stråssa och Storå-Guldsmedshyttan, 
fint berättade.] 

Mats Rolen, "Jämtland och Mellanriksbanan", 
Järnten, 9 s. [Om hur järnvägen öppnade 
Jämtland för turisterna och underlättade exploateringen 
av de stora skogarna i väster.] 

-"Visionen om Inlandsbanan", Järnten, 7 s. 
[Bestyrker vad andra författare kommit fram 
till, nämligen att Inlandsbanan var en skäligen 
misslyckad satsning. "Många av de visioner 
som den baserades på kom på skam: 
de vilade i alltför hög grad på jordromantik 
och utvecklingsutopier. "] 

B(engt) R(osen), "Historiskajärnvägsnotiser ur 
Ljungby-Posten och Värnamo Nyheter", 
Ånghwisslan, sommarnr + julnr, 5 + 4 s. [I 
den här anspråkslösa formen kunde fler järnvägsforskare 
publicera sina excerpter.] 

Gunnar Sandin, "Ett skånskt badspårsprojekt", 
ÖSJ-bladet nr 4, 3 s. [Det handlar om Falsterbo 
i början av 1930-talet.] 

-"Sveriges trettitvå (?) banhallar", Spår, 
34 s. [Antalet har redan stigit till trettitre (?), 
se notis under "Stickspår".] 

"Shs", "Standard G 42371", GDJ-nytt nr 2, 2 s. 
[Kort men bra om både standardbegeppet 
och om vagntypens historia.] 

-"Yankeen och hans söner", GDJ-nytt nr 2, 



2 s. [Om ett General Electric-lok vid Domnarvet 
1949-84 samt om ASJ 786, 787 och 
794-800 och deras tjänstgöring vid olika industrier.] 

Peter Sjöquist, "Signaler -historia och nutid", 
Tåg nr 2, 3 s. [En kort resume av signalutvecklingen 
vid SJ, närmast för nybörjaren.] 

"Snabbmotorvagnsdrift vid Halmstad-Nässjö 
järnvägar", Motorvagnen nr 1, 6 s. [Omtryck.] 

Rolf Sten, "Mellan Byvalla och Långshyttan", 
l-3, JTJ-nytt nr 2, 3 & 4, 4 + 4 + 3 s. [Behandlar 
starten, trafikplatserna -man fäster 
sej vid de fina spårplanerna -och trafiken.] 
-"Mellan Orsa och Bollnäs", 1-2, Skenbladet 

nr 1 & 2, 8 + 5 s. [Detta tycks bli en lång se

rie som hittills har nått fram till banbygget.] 

Torsten Sundkrans, "Kommunikationer -järnvägen", 
6 s. i Birgit Tyreus (red.), Hultbygden, 
Hults hembygdsförening. [Alltför 
lite lokalfärg men en bild av stinsen Lars 
Engström, far till Albert.] 

Erik Sundström, "Lok i vinjett", Spår, 4 s. [En 
fascinerande infallsvinkel på järn vägshistorien, 
fast de allra flesta vinjetterna hade ickesvenska 
förebilder.] 

-"Vad hände vid Sveriges järnvägar 1894 ?", 
Spår, 6 s. [Man bör notera den goda variationen 
i illustrationsmaterial till denna artikelserie 
där det bara är att upprepa tidigare positiva 
omdömen.] 

Olle Sundström, "Lokomotivstall vid Björbo", 
Tåg nr 1, 2 s. [Kort text, rediga ritningar och 
bra foton. Men vem var arkitekten bakom 
stallet?] 

Sven Christer Swahn, TågaPågar, Länstrafiken 
Malmöhus, 117 s. [Länstrafiken 
valde att fira pågatågens tioårsjubileum med 
en bok om namngivarna. En enda av dessa 
hade mer direkt järnvägsanknytning: Ystadsbanornas 
trafikchef Knut Nihlen. Historien 
om den lyckade trafiksatsningen skulle, trots 
sin korthet, mer förtjäna att skrivas.] 

Bo Swenson, "Vittskövle jordbruksjärnväg", 



15 s., i Mårtengås och annat. Folklivsskildringar 
från Skåne, Settern. [Den bästa framställningen 
hittills om den originella trefasbanan. 
Det berättas bl.a. om hur gödsel kördes 
ut på åkrarna via tillfälliga spår.] 

Stefan Svensson, "De gröna Tp-loken", Gurklisten 
nr 2, 7 s. [Noggrant om de olika tjänstgöringarna, 
även för de spårviddsbreddade 
exemplaren. Tp bullrade och var för tungt för 
många smalspårsbanor men hade också goda 
sidor.] 

Agge Theander, I rallarnas spår, Ofoten museum, 
100 s. [En utmärkt bok om malmbanan 
Kiruna-Narvik, med god balans mellan 
norskt och svenskt ( och engelskt), en 
mängd intressanta foton, goda kartor och 
teckningar, en kunnig och allsidig text, 

främst utifrån vad man i dag kan se.] 

Bertil Thulin, "Från provisorium till resecentrum" 
och "Banorna runt Göteborg", i 
Göteborgs central 1993, SJ, 8 s. [Alla väsentliga 
fakta finns med. Roligt att SJ vårdar 
sin historia både vid stationsrestaureringar 
och genom den här sortens trycksaker.] 

Bengt E. Unver, "Glimtar från MÖJ och strödda 
tankar", Tåg och spår nr 91 (våren), 5 s. 
[Självbiografiskt.] 

Anders Wester, "Ånglok litt H3/A6", Förstlingen 
nr 1, 13 s. [Ej så mycket nytt men en 
gedigen artikel med detaljfakta om ombyggnader.] 

Jan-Anders Wihren, "För 30 år sedan -intryck 
från enjärnvägsentusiasts vardag", 4, 5 & 6, 
Ångtrycket nr 2, 3 & 4, 6 + 5 + 7 s. [Det händer 
att jag i denna översikt morrar över 
klubbtidningars vana att stycka upp intressanta 
bidrag i oändliga artikelserier. Men 
Wihrens utförliga och väl illustrerade minnesanteckningar 
gör sej nog bäst i dessa portioner.] 

B. Wingqvist, "Ångkranslyft i Mölndal 1950", 
Träl-laget nr 2, 8 s. [Omtryck ur JärnvägsTeknik 
1950.] 

Nils Erik Wååg, Banvakt 17, SJK, 78. [Lindahl 
var med och byggde Bergslagsbanan och 
blev sedan banvakt 1876, en vanlig befordringsgång. 
Han efterträddes av Johan som 
pensionerades 1946. Det finns rätt många 



skildringar av det klassiska svenska banvaktsli 
vet, men den här är den bästa med sin 
överblick och sina litterära kvaliteter.] 

Ivan Ärlig berättar, "Att jobba på Östra", Roslagsexpressen 
nr 2, 3 s. [Mycket omlastningsarbete. 
Det var en lättnad när överföringsvagnarna 
kom.] 

Gurli Östblad-Olsson, "Åka tåg", Förstlingen 
nr 3, 2 s. [Charmigt om liten stinsdotters resa 
på NBJ 1915.] 

Börje Thoursie 

.. 

UGJ Alvkarleöbroar 
-ett litet detektivjobb 

En tidig majdag 1982 stod vi, några gamla män, spår legat. Det var som bekant så att Claes Adeloch 
bevittnade första tågets passage över den sköld, på grund av för sen leverans av UGJ 
nyaste bron över Dalälven vid Älvkarleö. Vi stod järnbro 1872, blev tvungen att bygga en provisopå 
den lilla vattentornsön, och med tanke på risk timmerbro över älven. Den riktiga järnbron 
vattentornets placering långt från den just överkom 
på plats 187 4 och stod i 27 år, och ersattes av 
givna linjen var det naturligt att vi började tala 1901 års stålbro som nu tjänat ut. Men hur hade 
om hur de föregående tre broarna och tillhörande dessa broar med tillhörande spår legat? 

"Major Adelskölds provisionela träbro öfver Dalelfven." Ur Ny illustrerad tidning 1874. 
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Att vattentornet stod cirka tio meter från det 
övergivna spåret -för övrigt i ett snår av blommande 
tibast -skvallrade naturligtvis om 187 4 
års linjesträckning. Men varför kunde vi gamle 
vise män inte hitta några rester av de två första 
broarna? Och var låg de första broarnas landfästen 
på norra fastlandet? 

Maj morgonsdiskussionen ledde till ett mycket 
trevligt detektivarbete, som gav kunskaper om 
ting som vi inte ens anat. Paradoxalt nog var 
lösningen på frågan om var broarna landat på 
norra fastlandet, att det hade de aldrig gjort. Det 
fanns på 1870-talet inget fastland på norra sidan 
och egentligen ingen ö heller -ön var en fast 
punkt i ett vattensjukt översvärnningsområde ... 

Vi gick alltså först till Upsala-Margretehills 
järnvägs expropriationskarta. Den visar bara en 



gren av älven, och vattentornet står prydligt vid 
brons norra ände. Men det fanns en mystisk 
beteckning på kartan norr om bron -det har ritats 
tätt med tvärstreck på den markerade mittlinjen, 
cirka 12 per cm ( 40 meter) på en sträcka av cirka 
180 meter. V ad kunde det vara? Och varför 
byggde man två broar år 1900, en på var sida om 
en ö som inte finns? Det underliga är att man i 
UGJ SO-årsskrift också talar om en viadukt över 
älvens norra gren -fast det inte finns någon gren 
på kartan! Men i beskrivningen till expropriationskartan 
( 1873-7 6) finns en anteckning "viadukt" 
som berör detta tvärstreckade område. 

Ja, men Älvkarleby kraftverks tillkomst måste 
ju ha ändrat vattenytorna uppströms dammen en 
hel del. Kraftverket byggdes först 1910-15, men 
med tanke på hur lång tid en vattendom kan ta, 
kan man naturligtvis räkna med att UGJ när de 
byggde nya stålbron var med i diskussionen om 
uppdämningen -i Vattenfalls 40-årsskrift och 
avskedsgåva till avgående generaldirektören, 
Waldemar Bergquist, nämns att utredningarna 
pågått sedan 1893 -och att man i så fall säkert 
hade försäkrat sig om Vattenfalls medverkan till 
en bro över hela uppdärnningsbredden. Och på 
1914 års karta, som upprättats då kraftverksbyggets 
inverkan fastställts, förekommer vattentornsön 
för första gången. 

Arbetshypotesen hos detektiverna var nu att 
området mellan ön och gamla Älvkarleö station 
från början varit en sankmark, även om kartorna 
inte sagt något därom. Adelsköld skulle alltså ha 
byggt sin ursprungliga fackverks bro fram till den 
fasta punkt i tassemarkerna, som han byggde 
vattentornet på, och därifrån en viadukt av någon 
sort fram till stationens yttersta växel. 

Fanns det något belägg för en sådan tanke, förutom 
ordet "viadukt" i expropriationspapperen? 
Jo då, det visade sig att det bland U GJ-papper i ett 
arkiv fanns en ritning till en 575 fot lång stålbocksviadukt 
i 31 spann, som tycks ha startat 
ungefär 40 m norr om den stora brons norra landfäste. 
57 5 fot= 172 meter -det passar ju bra med 

Adelskölds permanenta bro över Dalälven vid Älvkarleö. Ur Ny illustrerad tidning 1874. Det kan 
nämnas att när den 1901 ersattes med en ny bro, såldes den till Spännarhyttan i Norberg, där den 
ingick i en högbana. 

1901 och 1982 års broar vid hopkopplingen. Foto Stefan Tkatjenko, Arbetarbladet. 

måttet 180 m på fyratusendelskartan från 1873



1876. 

Man fick inte vara glad längre än till upptäckten 
av ritningsdatum -stålviadukten var ritad 
1887, så den kunde inte vara ursprunglig. Men 
eftersom vi visste att Adelsköld konstruerat en 
provisorisk träbocks bro för järnvägsbygget över 
älven, och en likadan över en dalgång i Järvsta, 
lågju tanken nära att han ritat och byggt en sådan 
också över sankmarken i Älvkarleö. Vi fick belöningen 
-vi fann till sist fragment av en ritning 
på tjockt papper, som smulats sönder och del vis 
förskingrats. Något datum fann vi inte på resterna, 
men väl en vackert ritad träbocksviadukt, 
i stort sett i samma läge som stålviadukten. Så det 
var nog så, till sist, att invigningståget Luciadagen 
187 4 fått passera i varje fall en träbro vid 
Älvkarleö! 

Men hur gick linjen i detalj, på trä och stål? Joo, 
Adelskölds pojkar var så vänliga mot sina efterföljare, 
hundra år senare, att de på en bit av 
träbocksritningen med blyerts skissade in en 
stålbock nedströms träbocken. Och eftersom vi 
vet att Adelsköld vid järnvägsbygget hade en 
provisorisk träbro över älven, kan man möjligen 
misstänka att han byggde en likadan fortsättning 
över blötmarkema, men att den av någon anledning 
inte byttes ut mot en stålbocks viadukt förrän 
möjligen 1888 (ritningen daterad oktober 87). 

Det som inte stämmer i pusslet är att Adelsköld 
inte nämner något om detta i sina minnesanteckningar, 
men han var när han skrev dessa så 
fylld av vrede över att UGJ "helt i onödan" bytt 
ut hans (187 4 års) bro mot 1901 års stålbro, så 
han kanske inte ens kunde koncentrera sig på alla 
tekniska minnen! V ad som heller inte passar helt 
in är det detaljerade reportaget i Ny Illustrerad 
Tidning den 7 februari 1874, som i text och bild 
visar den provisoriska träbron -men inte nämner 
att den haft en ännu längre fortsättning åt norr. 
Tidningen nämner istället en intressant detalj 
som vi inte kände till: träbron över älven var 
byggd så att den skulle kunna tjäna som ställning 
för montaget av den permanenta bron. Och det 
ger en detalj till i lägesbeskrivningen. Det syns 
nämligen på expropriationskartan att man varit 
tvungen att ta i anspråk ett i söder bredare stycke 
land än själva banbygget krävde, mellan järnbron 
och bangården. Och då frestas man till den 
slutsatsen att Adelsköld fick ta till den extra 

bredden på viaduktens uppströmssida för att få 
plats för både träviadukt och en planerad framtida 
stålkonstruktion strax nedströms! 



Nå, då börjar vi nalkas gåtans lösning: hur har 
broarna över Dalälven vid Älvkarleö legat? 

1873-1874 en träbro över södra älvfåran (dåvarande 
Stallforsen) och en träviadukt 
över blötmarkema fram 
till bangården 
1874-1888 en järnbro över Stallforsen och 
fortfarande samma träviadukt 
1888-1901 en järnbro över Stallforsen, men 
en stålbocksviadukt något nedströms 
träviaduktläget 
1901-1914 två nya stålbroar tio meter norr om 
tidigare läge en 
över Stallforsen 
och en över blötmarkema 

1914-1982 samma bro som tidigare, men nu 
över två nya älvfåror, en på var 
sida av den nyfödda ön 

och 1982 ersätts alltihop med en helt ny bro 
i helt nytt broläge, uppströms och 
i plan diagonalt över älven så att 
gamla och nya spåren möts strax 
efter det de nått norra landet. Den 
nya bron består av två huvuddelar: 
en stålbalkbro över huvudfåran och 
en betongviadukt från vattentornsön 
till norra landet. 

Se, det var ett roligt resultat av några funderingar 
en vacker majmorgon i väntan på första tåget på 
nya bron! Och nu, tolv år efteråt, går vi redan och 
väntar på förarbetena för ytterligare en bro dubbelspårets. 

Dalälven, vattentornsön, sankmarken, broarna och bangården vid Älvkarleö. Kartritare Pogo. 
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Under den här rubriken har vi för avsikt att i fortsättningen 
ta upp små notiser om saker som redaktionen 
tycker kan vara intressanta eller kanske bara roande, 
som kanske inte kunnat bearbetas eller utforskas vidare. 
Kan något objekt bli föremål för vidare forskning 
eller kommentar är vi glada .. . 

Containertrafik för 150 år sedan 

Archivfar Eisenbahnen 1843:8, citeratiDinglers 
Polytechnische Journal 1843, berättar: "Den 10 
juni innevarande år har för första gången på 
järnvägen från Paris till Orleans provats en sinnrik 
anordning av Hr Arnoux, förvaltare på åkeriet 
Lafitte & Gaillard, varmed lastvagnar mycket 
snabbt kan överflyttas till det för vidaretransport 
bestämda transportmedlet utan tidsödande omlastning, 
genom att man lyfter av vagnskorgen 
från underredet. På detta sätt kan en tungt lastad 
vagn med gods och resande som nyss har transporterats 
påjärnväg omedelbart fortsätta pålandsvägen 
utan längre uppehåll än vid ett vanligt 
hästbyte." 

Problemet vid denna tid var att vissa diligenser 
var så höga att lastprofilen överskreds om man 
satte dem direkt på en vanlig flatvagn. 

ES 

Som komplettering till Erik Sundströms fynd i 
Archiv far Eisenbahnen kan nämnas en svensk 
parallell, något yngre, som Lennart Liljendahl 
berättat om i sin bok om Dannemora-Harg ( efter 
Viktor Wimmerstedts icke tryckta arbete). Det 
gäller här den lilla Skebobanan, ursprunget till 
banan Rimbo-Hallstavik. Tiden är 1872: 

"Malmen till Edsbro hytta kom från Dannemora 
över Hargshamn och lastades i Hallstavik i 
järnbeslagna trälådor, som med kran överfördes 
till järnvägsvagnarna. Vid Skebo omlastades lådorna 
på pråmar som av en bogserbåt drogs 
vidare till Edsbro. Träkol kom från Norrland i 

pråmar till Hallsta, där det omlastades dels i 

skrindor som gick till Skebo bruk och dels i 

korgar som sändes till Edsbro tillsammans med 

malmen. Det måste givetvis finnas ett stort antal 

sådana lådor och korgar då det dröjde flera dagar 

innan en sådan hann komma åter till Halls ta." 



Kan detta vara vår allra första svenska contai

nertrafik? 

BTh 

En liten kostnadsfundering 

År 1907 kostade A-loket 75 000 kronor. 

Gissningsvis är en tredjedel av detta materialkostnad, 
resten arbetslöner, 50 000 kr. En verkstadsarbetare 
tjänade på den tiden 4 kr/dag för tio 
timmars arbete. 50 000 kr betydde 12 500 dagsverken. 
Så många dagsverken skulle idag, 1994, 
efter 80 kr/tim och 10 tim/dag, kosta 10 miljoner 
kr. Men vijobbar idag inte tio utan åtta timmar så 
vi lägger på 25 % och är då uppe i 12,5 miljoner 
per lok. Och så har vi sociala kostnader, cirka 40 
%, och då är vi uppe i en arbetskostnad av 15 
miljoner per A-lok -om det går att få tag i 
verkstadsarbetare som kan bygga ånglok med 
sekelskiftets teknik. 

BTh 

Tattamåla 

I sydöstra Småland byggdes 1896 BredåkraTingsryds 
järnväg. Stationen i Södra Sandbys 
socken, precis norr om gränsen till Blekinge, fick 
namnet Räfsmåla. I grannsocknen Älmeboda 
planerades också en järnväg ned mot Blekingekusten, 
med en hållplats intill Älmeboda kyrka 
fyra km före samhället Älmeboda. NättrabyAlnaryd-
Elmeboda järnväg tog lång tid på sig. 
1893 hade man haft ett möte i Älmeboda socken

stuga i Rävemåla och diskuterat första etappen 
till Älmeboda, men det tog 17 år innan banan 
kom dit. 

Vi vet inte hur de här båda platsnamnen har 
inverkat på varandra. Faktum är att den nyare 
stationen vid Älmeboda kyrka under hela N AEJ 
livstid hette Rävemåla, med efter tidens sed och 
bruk varierande stavningar. 

Den äldre stationen på BTJ hette vid järnvägens 
öppnande Räfsmåla, men redan i vintertidtabellen 
1901-02 hade den bytt namn till 
Tattamåla. Det sägs att man vid namnbytet valt 
mellan två ända från medeltiden kända ortnamn 
Tattamåla och Horkaneryd, och då lät onekligen 



Tattamåla trevligare. En liten lustig namnändring 
har jag fått reda på genom Ortnamnsarkivet 
i Uppsala -Horkaneryd heter i äldre register 
(1483) Horkareröd och (1589) Horkarlaryd, enligt 
jordeböckerna bebott av Nils Horkarl, men i 
mitten av 1500-talet har någon (mansgris?) ändrat 
det till Horkanaryd. Adam som skyller på 
Eva? 

Nåja, även om Tattamåla låter roligare än 
Horkaneryd, så tyckte folket i Sandsjö inte om 
sitt stationsnamn. Det hjälpte inte att det enligt 
nyare ortnamnsforskare härleds från ett personnamn 
Tatte eller möjligen från en mjölkningsplats 
för boskap (tatte = spene). Man skrev till 
kungen och bad att få byta namn, men sånt tog sin 
tid, och när BTJ 1927 gick upp i koncernen 
Blekinge kustbana, BKB, hette stationen fortfarande 
Tattamåla. Men när SJ 1942 övertog BKB 
var det äntligen dags för namnbyte och det gamla 
bruket Fagerfors, vid Ronnebyån i samma socken, 
fick låna sitt namn till stationen. 

Fagerfors station fick inte leva så länge som 
Tattamåla -1955 var det slut på persontrafiken, 
och 1971 lades hela gamla BTJ ned. Nu finns 
bara minnena av namnet-och dess historia kvar. 
Och Tattamåla stationsskylt finns på Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

BTh 

Om Sölve, Finn och Gerda 

På den tiden loken fick namn på de flesta svenska 
järnvägar hände det egendomliga att tre järnvägar 
ger tre lok namnen Sölve, Finn och Gerda. 
Det gäller: 

Christianstad-Sölvesborg som 1873 köpte ett 
lok från A vonside i Bristol och kallade det nr 1 
Sölve, och ett från Manning Wardle i Leeds som 
fick heta nr 2 Gerda. Två år senare köpte man lok 
nr 3 från A vonside och gav det namnet Gerda, 
varefter nr 2 omdöptes till Finn. 

Gefle-Dala köpte 1875 från Beyer Peacock i 
Manchester tre lok som fick heta 23 Gerda, 24 
Sölve och 25 Finn. 

SJ hade 1864 från Crewe köpt ett två år gammalt 
lok, Södra stambanan 8, som sedan fick heta 
48 Finn. 187 4 köptes från Sharp Stewart i Manchester 
två nya lok, 150 Sölve och 154 Gerda. 

Kan någon av SPÅR:s läsare ge en kommentar 
till just namngrupperingen Sölve, Finn och Gerda? 



Några andra lok har vi inte funnit i de gamla 
rullorna -bara dessa tre tillsammans och enbart 
de nu uppräknade. 

BTh 

Komplettering om banhallar 

I min krönika om svenska banhallar i förra årets 
SPÅR påstod jag att Malmö III, det vill säga den 
nuvarande, var den enda banhall som försetts 
med kontaktledningar. Det var dumt påstått för 
det var inte sant. Även spåren i Trelleborgs banhall 
elektrifierades, något som man fortfarande 
kan observera. Det är Jonny Saljefeldt som vi har 
att tacka för det påpekandet. 

Dessutom har det dykt upp en banhall till! Det 
är hästbanan Landa-Edsänge som enligt Föreningen 
Landabanans nyutkomna skrift hade ett 
slags banhall i Landa. Det är rimligt med tanke på 
Adelskölds förkärlek för banhallar, även sådana 
av enklaste slag. Ytterligare upplysningar om 
denna banhall, den hittills enda kända svenska 
för en trefotsbana, är naturligtvis mycket välkomna. 

Edelsvärds ritade men inte utförda banhall i 
Falköping har väckt Edelsvärdsforskaren Gunilla 
Lindes intresse. Beklagligt dock att tryckeriet 
lyckades spegelvända bilden. 

GS 

Ett unikt telefonsystem 

Från omkring 1915 och åtminstone trettio år 
framåt fanns vid SJ ett litet intressant halvautomatiskt 
telefonsystem, Western Electric. Det 
fungerade ur abonnentens synpunkt precis som 
det vanliga, manuella systemet, där man ringer 
upp en telefonbetjänad växel och begär önskad 
abonnent, men det var uppbyggt så att det kunde 
fungera på ett bantelefonnät med bara två trådar. 
Upp till 78 apparater kunde vara anslutna till en 
linje och till en central. 

Systemet fungerade så att man, som sagt, ve

Gävle-Dala järnväg U 24 
Sölve, fotograferad i Gävle 
1923. Foto Svlvm. 

SJM 48Finn, tillverkad Crewe 
1862, med ursprunglig tender. 



Foto Svlvm. 

Av loken med namnet Gerda 
väljer vi att visa Blekinge Kustbanor 
nr 3, tillverkad A vonside 
1875. Foto Svlvm. 

"Den lilla glasburken medminiatyifi,ngerskivan. " 

vade på sin vevtelefon, kom fram till telefonisten 
och bad om önskad anslutning. Nummer användes 
inte, enbart tjänsteställets namn, men varje 
anknytning hade ett tresiffrigt apparatnummer. 
Telefonväxeln bestod av ett manöverskåp med 
mängder av vridströmbrytare -en för varje ansluten 
apparat -som efter vridning gick tillbaka 
medfjäderkraft, precis somenfingerskiva. Växeltelefonisten 
vrider nu rätt vev ett varv, och på 
tillbakagående sänder det ett visst antal strömimpulser 
på den gemensamma ledningen. Systemet 
bygger på sjutton impulser, ordnade i tre 
grupper. 

På varje ansluten apparatplats finns i ett vackert 
ekskåp en liten glasburk innehållande ett relä 
och en miniatyrfingerskiva. Även den skivan går 
tillbaka med fj äderkraft. På skivan finns tre stoppskruvar, 
individuellt placerade för varje apparat. 

När nu telefonisten skickar ut sina impulser 
tickar den lilla fingerskivan fram lika många 
steg. Om den sedan får gå tillbaka till noll beror 
på vilken signal reläet har fått. Antag att jag 
begärt att få bli kopplad till baningenjören i 
Umeå, och att hans ledningskod är 5 3 9 (tillsammans 
sjutton impulser). När växeln nu sänder ut 
de första fem impulserna tickar alla anslutna 
stationsreläer med och drar den lilla "fingerskivan" 
fem steg. När växelns impulser sedan 
gör ett kort uppehåll går alla små fingerskivor 
tillbaka utom de som har en stoppskruv i femte 
hålet -de fastnar i det läget. Sedan kommer tre 
nya impulser, och de små skivorna tickar fram tre 
steg -men bara de som tidigare fastnat på 5 går 
fram till 5 + 3 = 8. Och sedan impulsgruppen 
slutat går alla tillbaka till noll igen utom de som 
har en stoppskruv i både femte och åttonde hålet. 
Till sist kommer tredje siffran i numret, i detta 
fall en nia, och hos baningenjören i Umeå stegar 
den lilla skivan fram till sjuttonde och sista hålet 
och ger impuls till ringsignal, och förbindelsen är 
klar. Rätt så enkelt, åtminstone så som en gammal 
väg-och vattenbyggare här förklarat det, och 
ren och vacker finmekanik. 



Olägenheten med systemet var naturligtvis 
dels att det blev trångt på linjen, dels att alla 
kunde lyssna, men det var man van vid på landet 
på den tiden ... 

BTh 

En spårvidds gåta 

Om man ser på kartan sid. 370-371 i Järnvägsdata 
kan man inte undgå tanken att det bakom det 
här redovisade transportsystemet med spår-och 
sjötransporter ligger en samlande tanke: att nå 
utskeppningshamn via Vänern. Det går en sammanhängande 
transportled från Liljendal till Kristinehamn, 
fågel vägen tio mil. Rättare sagt är det 
inte en utan två transportleder: söder om sjön 
Y ngen finns det en led via Kroppa och en led via 
Filipstad som förenas i sjön Öjevettern. Också 
från Hällefors fanns en anknytning till detta 
transportsystem. De flesta av de småbanor som 
ingick i systemet byggdes under 1850-talet. Först 
och äldst var utan tvekan Kristinehamn-Sjöändan, 
Christinehamns Jernväg, som tidigt kompletterades 
med tågfärjelinjer-spår lagda pråmar 
som bogserades av ångbåt -mellan Lillfors och 
Sjöändan och mellan Gammalkroppa och Bernsnäs. 

Men -när nu värmlänningarna var så uppfinningsrika 
att de till och med kompletterat sina 
järnvägar med tågfärjelinjer, varför byggde man 
då inte banorna med enhetlig spårvidd? Den 
äldsta av banorna, Christinehamns J ernväg, byggdes 
ganska bred, 1100 mm i runda tal, medan de 
andra banorna fick smala spår varierande mellan 
700 och 800 mm. Tågfärjorna hade också "smalt" 
spår. Alla transportleder norr om Sjöändan hade 
alltså smalare spårvidd än huvudlinjen SjöändanKristinehamn. 

Såvitt jag vet har det aldrig utretts varför man 
missade möjligheten att bygga ett rationellt transportsystem 
med genomgående spårvidd. Kan det 
möjligen ha varit så att den huvudsakliga transportmängden 
leddes sjövägen från Filipstad via 
Asphytte-och Bjurbäckskanalen ned till Sjöändan, 
och att det som kom från Kroppa var en så 

liten del att man inte ville kosta på sig CJ: s 1100spår? 
Eller var det bara så att varje bruk gjorde 
som det ville? Vad vet SPÅR:s läsekrets? 

BTh 

En efterlysning 



Västergötland-Göteborgs Järnvägar, VGJ, drev 

under många år en sorts tågfärjetrafik i Göte

borgs hamn -VGJ hade ju inga kajspår, men 

vagnar med gods till eller från fartyg fördes på 

smalspårsbelagda pråmar från ett färjeläge vid 

Gullbergskajen. 

Så småningom blev pråmarna gamla och ut

rangerades, och några nya byggdes inte utan VGJ 

klarade sig på annat vis -man köpte ett antal 

normalspårs vagnar och ordnade en omlastnings

station smalspår/normalspår uppe i Lärje, och så 

kunde VGJ sjötransporter klaras genom växling 

till kaj på vanligt vis. Dessa normalspårsvagnar 

hade, för att inte förväxlas med andra i hamnen 

rullande privatbanevagnar, fått VGJ bansignatur 

påmålat med stora bokstäver, mycket större än 

normal signaturstil. 

Vad vet SPÅR:s läsekrets om VGJ normal

spårsvagnar i Göteborgs hamn? 

BTh 

Om kungliga loknamn 

När ångloken gjorde sin entre var det med dem 
som med skepp -det var naturligt att ge dem 
namn. Av de flera tusen lok som gått på svenska 
banor med allmän trafik har jag hittat 975 som 
getts namn. Till detta kommer så flera större och 
mindre industrier som hade egna lok, och många 
av dessa lok hade också officiella namn. Säkert 
har vi i Sverige haft tusen namngivna lok. 

En missuppfattning man ibland möter är att 
loken oftast fick kungliga namn. Så var det emellertid 



sällan. Kära gamla SJ har bara haft fem lok 
-av bra nära två tusen -som haft officiella 
kungliga namn. Det är Södra stambanans lok 1, 2 
och 3, Prins Carl, Prins Oscar och Prins August, 
samt SJ nr 31 Braut-Anund och 69 Sigurd Ring, 
men då har vi dykt djupt ner i de historiska 
sagorna. Men så har vi ytterligare tio SJ-lok med 
namn som burits av mer eller mindre sagobetonade 
kungar -Ottar, Garm, Donald, Sverker, 
Adils, Anund, Inge, Stenkil, Blåtand och Folkunge. 

Det var en annan sak med privatbanorna. De 
var inte rädda för att ge sina lok både gamla och 
nyakunganamn.Jag har funnit fem GustafWasa, 

fyra Carl IX, två vardera av Hertig Carl, CarlXV, 

Carl X Gustaf och Carl XI, och ett vardera av 

Oscar Il, Gustaf Il Adolf, Olof Trätälja och 

Christian IV -det sistnämnda unikt eftersom det 

är en dansk konung, men det var Christianstad

Hessleholms järnväg som hyllade Kristianstads 

grundare med namnet på sitt första lok! 

Sedan fanns det en rad namn som väsentligen 
burits av kungar och drottningar, men utan kungliga 
titlar före namnet. Vi har haft två stycken 
Oscar, en Gustafoch en August, som man ganska 
säkert kan placera i det svenska kungahuset. En 
Victoria hör säkert också dit, men när man kommer 
till KHJ:s nummer 3 Victoria och nummer 4 
Albert har det nog varit skäl att tänka på brittiskt 
inflytande, särskilt som banan hade startat med 
det vackra namnet "The Royal Swedish Railway 
Company Köping to Hult". 

Det fanns ju också järnvägar som aldrig brydde 
sig om sådana lättsinnigheter som att ge loken 
namn. Några av våra största privatbanor -till 
exempel Bergslags banan, Västgötabanan, Boråsbanan 
-levde namnlösa. SWB, Västeråsbanan, 
hade heller inga loknamn utom från NJ inköpta 
Norberg och lokaltågsloket Sundbyberg, som 
stadens grundläggare A.P. Löfström hade donerat 
till SWB för att få tågen att stanna i Sundbyberg! 
TGOJ:s bana hade inga loknamn förutom 
de som ärvts med The Royal Swedish Railway 
Co. Engelska malmbanan var också namnlös 
(men de hade ju bara leasat sina lok) och likaså 
Ostkustbanan, för att ta några exempel. Inlandsbanans 



privatbyggda del Persberg-Sveg var 
namnlös liksom även grenbanan Dala-Helsingland 
-fast de hade förstås en ångspårvagn som 
inofficiellt kallades FiaJans son för att den gått på 
Stockholms Södra Spårvägs bolags linjer ... 

BTh 

CHJ 2 Carl XV, systerlok till nr 1 Christian IV. 
Målning från omk. 1870 i Kristianstads museum. 

Breda 

Det finns en äldre dam på vårt museum som 
nästandrivermigtillförtvivlan. Hon heter Breda. 
SJ:s lok litt Ca nr 198 Breda. Den massiva från 
Breda, geboren Borsig zu Berlin, 1875. Vikt 63 
ton, längd 14 meter och i sin bästa ålder mogen 
för minst 90 km/h. 

MenhurkanmankallaettlokförBreda? Jodå, 
är man holländare eller engelsman kunde man 
haft den vackra staden Breda i tankarna, där det 
slöts en fred på den tiden det slöts freder efter 
större eller mindre krig-den fred där engelsmännen 
lade beslag på de förut holländska New York 
och New Jersey (som de ändå inte fick behålla 
mer än hundra år ungefär). 

Men varför skulle ett svenskt snäll tågslok heta 
just Breda, och vad kunde Breda vara mer än en 
holländsk stad? En konstnär -eller rättare sagt 
fyra, men de hette von Breda. En stor i~aliensk 
mekanisk verkstadsindustri i Milano -Ja, men 
inte heller detta Breda har något sammanhang 
med Sverige. Jo, och så den där freden, 1667 den 
lär ha slutits efter svensk medling ... neej, det 
är för långsökt för ett lok. Inga andra berömda 

SJ C 198 Breda (Borsig 1875). Foto Svlvm. 

freder har ett loknamn. 

Ja, då går vi till guldgruvan "Normalspåriga 
ånglok vid SJ" där i slutet alla SJ lok presenteras 
i nummerordning och -så länge den seden varade 
-med namn. Och då blir man djupt besviken 
för man finner att Sveriges Statsbanor (som 
det 'hette då) 1875 köpte 14 snälltågslok från 
Borsig i Berlin och att de i Sverie fick de vidunderliganamnenAslög, 
Gunhild, Ester, Siri, Kraka, 
Svana, Greta, Klara, Elna, Alva, Amala (io, det 
står så), Agda, Sola och Breda. Och nu börjar 
man verkligen fundera över vad SJ hade för 
system när de gav lok namn. Det här ser ju delvis 
ut som en rad flicknamn, även om man undrar 



över stackars Amala -men vem hittade på Svana, 
Sola och Breda? 

Det skulle ha varit roligt att ha fått deltaga i 
maskinbyråns namnberedningssammanträden. 
Hur gick det till, mån tro? Fiskade man upp namnlappar 
ur en hatt? Och vem hade i så fall gj?rt 
namnlapparna? Eller tänkte de höga maskiningenjörerna 
på sina fruar, döttrar eller fästemör? 

Men stackars Svana, Sola och Breda då? Frågan 
förblir olöst. Kan någon i vår läsekrets bidra 
till en rolig och trolig lösning? 

BTh 

Resterna av Esj 4329 på vagnverkstaden 
i Novorossijsk vid 
Svartahavet i maj 1993. Lyckligtvis 
finns det i Ryssland 
bättre bevarade lok som kunde 
bli aktuella för en "hemtagning". 
Foto Frank Stenvall. 

Ryssloken 

På 1920-talet byggdes i Sverige cirka femtio 

ånglok om året, fördelat på Nohab, Motala verk

stad och Falu mekaniska verkstad. 

Sveriges utrikeshandel redovisar 1921-25 ett 
årligt genomsnittsvärde av cirka 1,3 miljarder 
kronor ut och lika mycket in. Ur statistiska tabeller 
under uppslagsordet "Sverige" i Svensk uppslagsbok 
1928 kan man gissa att verkstadsindustrin 
("järn och stål samt arbeten därav" och 
"maskiner, apparater och elektrisk materiel") 
representerar ungefär en fjärdedel av exporten, 
alltså i storleksordningen 300 Mkr. 

Till detta Sverige kommer 1920 en sovjetisk 
delegation och vill köpa femtusen godstågslok 
motsvarande den svenska typen R som vi använde 
i malmtågen. Femtusen lok skulle alltså ha 
betytt ett hundra års produktion av lok med den 
kapacitet vi haft tidigare. Och femtusen lok, med 
ett värde av omkring 250 000 kr styck, skulle ha 
betytt ungefär ett helt års exportvärde, eller fyra 
års export från verkstadsindustrin. 

Man kan förstå att projektet möttes med stor 
tvekan. Även om man så småningom kom överens 
om att Sverige skulle leverera 500 lok, inte 



5 000, så är summan en respektabel del av vår 
exportproduktion. 500 lok för 250 000 kr styck 
betyder i alla fall ett värde motsvarande hela 
verkstadsindustrins årliga export. Och även om 
det lades ut på fyra år, som nu skedde, så undrar 
jag om inte den affären är en av vårt lands allra 
största exportaffärer genom tiderna. 

Om den här lokaffären har Bernt Forsberg 
berättat i SPÅR 1991, och jag vill bara visa på 
dess storlek i förhållande till vår industris kapacitet. 
Av de 500 loken (Esj 4400-4499) som till 
slut kostade i genomsnitt 235 000 kr styck och 
som betalades i guld, finns faktiskt några bevarade. 
Tänk om man kunde få ett tillbaka till 
Sveriges Järn vägsmuseum ... 

BTh 

Originellt jämvägsminne 
i Tingsryd 

1971 gick det sista tåget från Tingsryd. Alla 
järnvägens byggnader förutom stationshusetrevs 
och området förbuskades. Kvar låg vändskivegraven, 
och efter tio år tyckte man i kommunen 
att dess kantstenar kunde bli ett passande minne 
över järnvägsepoken. 

Åren gick medan planerna för stationsområdet 
vid sjön Tikens strand ältades, men 1990 realiserades 
den originella planen: vändskivegraven 
fylldes igen och stensattes. Själva spåret på skivan 
markerades med storgatsten, så att kunderna 
från stormarknaden Loket, som byggts på det 
gamla verkstadsområdet, erinrades om den historiska 
marken på väg ut till den parkeringsplats 
som efterträtt bangården. Inne i affären, som nu 
heter Bussigt & Billigt, finns en liten minnestavla. 
Stationshuset var redan tidigare buss-och 
taxistation. 

Vändskivan med 11 m diameter hade 1927 
ersatt en mindre, öppen skiva för att kunna vända 
BKB tenderlok, sedan Blekinge Kustbanor året 
innan övertagitBredåkra-Tingsryds järnväg. Den 
övre bilden på nästa sida är tagen i juli 1961, då 
femportsstallet och verkstaden redan var rivna 
och området användes av banavdelningen som 

upplag. En plan över lokstallsområdet finns i 1993). Den nedre bilden är tagen i juli 1994. 
Malte Ljunggrens bok Sveriges lokstationer (SJK FS 

Erik Sundström 



Vad hände vid Sveriges järnvägar 1895? 

Norrland 

• Sedan Stambanan genom Öfre Norrland 1894 
nått Boden och malmbanan kompletterats till SJstandard 
ifråga om resurser för persontrafiken 
blev Luleå-Gellivare en normal del av SJ femte 
distrikt. De hundra svenskbyggda malmvagnar 
som anskaffats föregående år hade tillfälligt finansierats 
av AB Gellivare Malmfält och övergick 
nu helt i SJ ägo, och ytterligare femtio 
nybyggdes. Vid Svartön byggdes ytterligare en 
malmbrygga och plats bereddes för mer malmupplag. 
• Sidobanan Vännäs-Umeå var under byggnad. 
• Mellansel fick enjärnvägsrestaurang som flyttades 
dit från Forsa vid Hudiksvallsbanan, där 
den sedan många år varit onödig därför att samtrafiken 
med båtarna på Dellen hade först flyttats 
till Näsviken och sedan starkt minskat sedan 

banan hade anslutits till stambanan i Ljusdal. 

• Koncession beviljades för byggande av nya 
normalspåriga privatbanor Orsa-Sveg och OrsaBollnäs. 
• Sedan en kommitte föregånde år avrått från 
decauvillesystemet för annat än korta industribanor 
ändrades koncessionen för en bana Hudiksvall-
Bergsjö från 600 till 891 mm, och banbygget 
kom igång med terrassering av den första 
sträckan. 

Bergslagen 

• Uppsala-Gefle järnväg byggde på sin egen 
välutrustade verkstad sju resgodsvagnar, varav 
en med ångvärmepanna, och tjugo treaxliga 
stolpvagnarförtimmerochjärn. Dessutom byggdes 
en treaxlig lyftkransvagn på samma underrede. 

Restaurangen i Mellansel var betydligt äldre än det pampiga stationshuset, och hade tidigare stått i 
Forsa i Hälsingland. Denna bild liksom artikelns övriga från Sveriges lärnvägsmuseum. 

• Storviks Sulfit köpte ett andra lok, Styrbjörn 
Starke, från Atlas till sin industribana. Det var ett 
tvåaxligt tanklok med Lentzpanna, ett tyskt patent 
där eldstaden var ett ostagat rör som Atlas 
också använt för loken på Saltsjöbanan. Iden var 
egentligen samma som Adelsköld konstruerat 
tjugo år tidigare för loken på Iggesunds Bruks 
industribana med 7 62 mm spårvidd. 
• Banan Ockelbo-Norrsundet var rälslagd och 
trafikerades provisoriskt, men stationshusen var 



bara påbörjade. 
• Köping-Uttersbergs järnväg övertog officiellt 
Riddarhytte bruks sexton år gamla lok Riddarhyttan, 
som redan från början varit infört i KUJ 
nummerserie som nr 5. 
• Grängesbergsbanorna fortsatte att köpa engelska 
sexkopplade lok från Sharp Stewart, två 
tanklok till Frövi-Ludvika som hade nedförsbacke 
med alla lastade tåg och två tenderlok till 
Oxelösund-Flen-Westmanland som hade några 
uppförsbackar, bland annat vid Skogstorp. Köping-
Hult köpte ett sexkopplat tenderlok nr 15 
från Nohab, det första kompoundloket i Sverige 
frånsett Malletloken av decauvilletyp på Kostabanan 
med flera. Genom att ångan får gå genom 
först en högtryckscy linder och sedan en lågtryckscylinder 
får man mindre skillnad mellan drag

kraften i början och i slutet av slaget, och kan 
använda ett högt och ekonomiskt ångtryck utan 
ryck. Däremot tvingas man att göra vissa omkopplingar 
för att kunna använda bägge cylindrarna 
vid starten. 

• Mora-Vänerns järnväg byggde ut Tretjärn till 
fullständig station då det nu var full drift i träsliperiet 
i Eldforsen, dit det gick en smalspårsbana. 
I Kristinehamn byggdes en stor ny kontorsbyggnad. 
• Bergslagsbanan hade ännu bara sin gamla materiel 
av 1870-talets modeller, med små treaxliga 
lok och korta engelskbyggda personvagnar med 
teakkorg. Den stora verkstaden i Åmål hade i 
många år varit fullt sysselsatt med att bygga 
godsvagnar för den ökande trafiken från sågverk 
och järnbruk. Modernisering började bli nödvändig 
då redan Dalslandsbanans boggisovvagnar 
gick mellan Kristiania och Göteborg via SJ. 
• Bredsjö-Degerfors järnväg, smalspårigt dotterbolag 
till Nora-Karlskoga järnväg, konstaterade 
att den nybyggda sidobanan till Petersfors 
masugn inte hade tagits i drift, då bruket gick i 
konkurs samtidigt som banan var klar. I dessa 
lokaler kom i stället en liesmedja, men den gav 
inte så mycket trafik att det lönade sig att köra tåg 
till bruket. 

Köping-Hults järnväg nr 15 var det första kompoundloket i Sverige frånsett några ledade Mallet-lok. 

En av Djursholmsbanans engelska motorvagnar korsar bron vid Stocksund. 

Svealand 

• Djursholmsbanan satte i trafik fyra elektriska 
motorvagnar, tillverkade av Mather & Platt i 



England. Även om man i princip kan räkna 
Eddavägslinjen i Djursholm som en tidigare 
ångspårväg, blev även SRJ huvudlinje in till 
Stockholm Ö elektrifierad och därmed en av 
pionjärerna i världen. SRJ fortsatte dock att köra 
tågen från Rimbo med ånglok in till Stockholm 
ända till 1940-talet. Koncessionen för en bana 
Norrtälje-Broby, 22 km, förföll då samarbetet 
med Uppsala-Länna-Norrtälje järnväg gick allt 
bättre. 
• Saltsjöbanan byggde ut sina anläggningar i 
Neglinge med två lokstallsplatser, vagnbod och 
tjänstebostäder. 
• Norra Södermanlands järnväg öppnades för 
trafik. Trots den rika bygden och det uppenbara 
behovet av förbindelser hade man försökt hålla 
ned anläggningskostnaderna genom att välja klen 
räls och skarpa kurvor. För att slippa stora broar 
över Mälarens vikar lät man både Mariefred och 
Strängnäs få anslutning med sidobanor, vilket i 
längden hindrat utvecklingen och gör att stora 
delar av banan måste flyttas nu när man på 1990talet 
gör en modern snabbtågsbana. NrSIJ hade 

fem lok från Nohab, ett litet begagnat lok från 
OFWJ för Mariefredsbanan och en tidsenlig vagnpark 
byggd av Vagnaktiebolaget i Södertälje, ett 
dotterbolag till Surahammars Bruk. Många av 
godsvagnarna hade redan använts två år som 
grusvagnar vid banbygget, men blivit renoverade 
med nya årtal på skyltarna. 

Götaland 

• Stockholms Enskilda Bank hade efter långvarigt 
arbete lyckats sanera ekonomin hos två 
järnvägsbolag som tjugo år tidigare ruinerats av 
obligationsskojarenJames Wilkinson. HalmstadNässjö 
hade nu råd att köpa ytterligare två stora 
lok nr 13-14 av samma typ lC-3 som året före, 
fem personvagnar och sextio godsvagnar. Nässjö-
Oskarshamn fick ännu lita till sina gamla 
kuriösa Fairlielok med skorsten i bägge ändar 
men kunde köpa sina första personboggivagnar. 
• Trafiken på Västkustbanan utvecklades väl. 
Mellersta Hallands järnväg, byggde om stationshusen 
till två våningar för att få bättre expeditionslokaler 
i bottenplanet. Skåne-Hallands järnväg 
som hade den besvärliga sträckan över Hallandsåsen, 
köpte ett tredje stort snälltågslok, nr 14, av 

Strängnäs station på Norra 
Södermanlands järnväg med 
det lilla Munktell-loket som 



övertogs från OFWJ. 

Westra Blekinge järnväg, 
Karlshamn-Sölvesborg, fick 
loket WBlJ 18 Carl XI, det 
första av en typ som sammanlagt 
byggdes i femton exemplarför 
olika 1067-banor. 

Bredåkra-Tingsrydsjärnväg 
lok 51 hade den i Sverige sällsynta 
Joys slidstyrning, och 
fick vid första ombyggnaden 
en med nitad skarv förlängd 
ram. Loket var uppkallat efter 
direktören och styrelseordföranden 
A. Lilienberg. 

samma Amerikainspirerade typ som man tidigare 
ägde, och fyrtio godsvagnar. 

• Smalspåret i Västergötland frodades, och koncession 
beviljades för Göteborg-Skara, alltså 
den huvudlinje som senare blev VästergötlandGöteborgs 
järnvägar. Dessutom fick man koncession 
på två förortsbanor vid Göteborg: 
Hisingsbro-Kornhall och Nordre älv-Tjuvkil, 
men dessa blev snart inaktuella då SJ planerade 
Bohusbanan till Uddevalla. Bland de äldre Västgötabanorna 
köpte Lidköpingsbanan en öppen 
personsommarvagn och Mariestad-Moholms 
järnväg en fångvagn, eftersom länsfängelset låg 
i Mariestad och fångarna ofta kom med SJ fångvagn 
till Moholm. 
• De samarbetande Blekingebanorna på 1067 
mm spårvidd fick det första exemplaret, WBlJ 
18, av den tanklokstyp 2B för "snälltåg" som 
senare blev så vanlig i Blekinge. 
• Bredåkra-Tingsryds järnväg var under byggnad 
och köpte två lok BTJ 51-52 med hjulställning 
C, med den i Sverige så sällsynta Joys 
slidstyrning där sliden drivs av vertikalrörelsen 
vid vevstakens mitt. De blev senare de kanske 
mest ombyggda loken i landet, först till 1 C med 
större panna på 1920-talet, sedan till lCl för 
enbemanning på 1930-talet som BKB 15-16. I 
den formen övergick de till SJ 1942 som litt S4t 
nr 4026-4027. 
• I Preussen fanns sedan 1892 en lagstiftning som 
uppmuntrade länens residensstäder att bygga 
radiella nät av smalspåriga tillfartsbanor, och 
även Danmark hade liknande regler. I Sverige 
var det bara några få län där residensstaden var så 
dominerande att man anlade sådana nät. Kristianstad 
byggde sina banor på 1880-talet som lätta 
normalspåriga, och vid 1890-talets mitt började 



Växjö som 1895 öppnade den första linjen, 
Wexiö-Klafreströms järnväg. Den hade planerats 
med 600 mm spårvidd, men planerna ändrades 
i sista stund till 891 mm, och banan förlängdes 
sedan med små bitar i taget allteftersom man fick 
råd, tills man i början av 1920-talet nådde Hultsfred 
och Älghult och där träffade banor från 
andra centralorter. WKJ utrustades med några 
små sexkopplade tanklok, ett par personvagnar 
och ett sextiotal korta tvåaxliga godsvagnar, mest 
litt N med stolpar och låga väggar. Samtidigt 
begärdes koncession för en bana söderut från 
Växjö till Tingsryd, men med tanke på att den där 
skulle möta BTJ med Blekingespårvidden 1067 
mm bestämdes att även WTJ skulle få den spår

Wexiö-Klafreströms järnväg nr 3 Wärend var 
typisktför de små lok som lätta smalspårsbanor 
skaffade på 1890-talet. 

vidden. Man var alltså redan inställd på att Växjö 
skulle få tre spårvidder, och det märkliga är väl 
att banan till Klafreström inte byggdes med 1067 
mm då man ändå gick ifrån ursprungsplanen. 

• Uddevalla-Lelångens järnväg öppnades för att 
transportera pappersmassa och skogsprodukter 
till Uddevalla från det inre av Dalsland. Dess 
utrustning var ungefär samma som WKJ, men 
loken något större eftersom banan var längre. 
Banan fick signaturen ULB eftersom ULJ redan 
var upptaget av Uppsala-Lenna järnväg. 
• Decauvillesystemet på 600 mm spårvidd hade 
av Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens sakkunniga 
blivit avstyrkt 1894 och många banprojekt 
hade ändrats till 891 mm, men dess anhängare 
gav sig inte så lätt. Patron Hummel i Kosta hade 
fått avslag på sin koncessionsansökan för förlängning 
av Kostabanan ända till Oskarshamn, 
men nu försökte han göra samma sak i småportioner 
och fick koncession Kosta-Målerås, 
fastän det dröjde flera år innan ens detta kunde 

Kostabanan nådde till Målerås, där man byggde 
egen station Målerås Södra, men någon förlängning 
till Oskarshamn blev aldrig byggd. 

realiseras. Förlängningen var ekonomiskt misslyckad 
och längre än till Målerås kom banan 
aldrig. . . 

• Munkedals järnväg öppnades för trafik, en hten 
600 mm industribana utan förbindelse med andra 
banor. Drivkraften bestod av ett Motalabyggt 



1B 1-tanklok av en typ som byggdes för flera 
banor i Sverige, till exempel för Nättrabybanan 
som under året öppnades provisoriskt därför att 
man inte kommit överens med Mellersta Blekinge 
järnväg om anslutningen, ~ch senare f~r 
Stavsjöbanan. Munkedalsbanan fick en bogg1personvagn 
litt ACo nr 1 där första klass markerades 
med lösa dynor på de hårda träbänkarna, 
och en vacker mörkblå färg som på SJ. V agnen 
var också märklig genom att beställningsritningen 
var hopklippt av två bitar av ritningen till en vagn 
för Jönköping-Gripenbergs järnväg, eftersom 
MJ inte behövde en lika lång vagn. Att kalla den 
för första klass var närmast ett skämt från brukets 
sida då man mötte sina gäster vid ångbåts bryggan 
i Skree hamn. MJ fick också från Vabis sex 
boggigodsvagnar med löstagbara sidor och presennings 
bågar. 

Skåne 

• I Skåne var det ganska lugnt, men man hade 
insett att det var svårt att modernisera de klent 
byggda lokalbanorna av Rowans typ från 1880talets 
början så att man skulle kunna köra moderna 
genomgående tåg på dem. Efter att några år 
ha kört tåg Kristanstad-Eslöv via Höör-Hörby 
fick man nu koncession för en direkt bana EslövHörby, 
vilket blev början till omv~ndling_en av 
Gärds härads järnväg och andra smabanor 1 trakten 
till Östra Skånes järnvägar. 
• Koncession beviljades för två korta banor i 
Skåne, dels Charlottenlund-Skivarps sockerbruk, 
som senare byggdes som den kortlivade och 
ganska onödiga Ystad-Skivarps järnväg, dels 
Östervärn-Södervärn som man hoppades skulle 
göra det lättare för Malmö-Trelleborgs järnväg 
att ta hand om trafik från kontinentalbåtarna till 
orter norr om Malmö. Den blev inte byggd, då 
man insåg att MT J liksom HH y J slingrade sig 
fram över betfälten utan tanke på snälltåg och 
genomgångstrafik. I stället planerade man den 
raka direktlinjen till Trelleborg som blev byggd 
med namnet Malmö-Kontinentens järnväg. 

Bokskogen vid Malmö-Genarps järnväg var Malmöbornas sommarparadis. 

Färjeförbindelsen Malmö-Köpenhamn öppnades 5 oktober 1895. De första åren gick bara den 
danskafärjan Kjpbenhavn. 

• Malmö-Genarps järnväg öppnade en sommari 
Köpenhamn och Malmö blev efterhand stort, 
hållplats med namnet Bokskogen vid ett av Malmen 
det var först sedan en framgångsrik färjelinje 
mö bornas populäraste utflyktsmål. öppnats mellan Helsingborg och Helsingör 1892 



• Trelleborg-Klagstorps järnväg blev Trelleborgsom 
processen tog fart. DSB och SJ delade på 
Rydsgårds järnväg i samband med en 20 km ansvaret för den nya färjelinjen Köpenhamnförlängning. 
Malmö men Malmö stad fick bekosta den nya 
• Den första planen på en tågfärja över södra färjestationen som bland annat omfattade en oriÖresund 
hade lanserats 1881 och engagemanget ginell banhall. 

Lars Olov Karlsson 

Sveriges Järnvägsmuseum 1993 

I en del tidigare utgåvor har jag betecknat det 
passerade året som ett "mellanår" i museets utveckling. 
Men av alla år måste 1993 betecknas 
som ett verkligt mellanår. Nytt museum, ny organisationstillhörighet, 
samma personal som tidigare 
men en ständig väntan på en ny organisation. 
Besked och motbesked avlöste varandra. 
Det mesta skedde över personalens huvud. Allt 
drog ut på tiden. Först i årets allra sista månad 
kom besked om hur den nya organisationen skulle 
se ut, och tjänsterna för museets personal utlystes 
strax före jul. Resultatet av det får berättas i 1995 
års SPÅR. 

All denna väntan gick naturligtvis ut över verksamheten. 
Trots ett nytt museum och tidvis stor 
entusiasm lyckades vi inte så bra som vi hade 
hoppats. Visserligen var det ett nytt årsrekord 
med 34 385 besökare, men det var bara marginellt 
över tidigare rekord, 1986 års 31 739. Detta 
trots en ganska stor satsning på marknadsföring, 
dels i form av annonser i dagspress (till och med 
helsidor i huvudstadspressen), dels affischer på 
alla viktigare järnvägsstationer och en stor upplaga 
av broschyren. Men all marknadsföring tar 
tid, så möjligen kan man senare nå högre besökstal. 

Besökarnas museum 

Två saker var nya på museet under året. Dels 
inrättades permanent servering i en restaurangvagn, 
dels kördes regelbundet annonserat tåg till 
Furu vik under sommaren. Restaurangvagnen som 
vi hade till förfogande var en avställd R2-vagn. 
Den kunde av flera skäl inte bli någon definitiv 
lösning, och därför kunde inte vatten och avlopp 
dras in utan vi fick klara oss med improvisationer. 
Vagnens kylanläggning var heller inte i allra 
bästa skick utan krävde mycken justering och 
övertalning för att fungera. Serveringen sköttes 
av museets hovleverantör på det gastronomiska 
området, Laxöns restaurang, som också stod för 
flertalet beställda middagar och luncher under 



året. De skötte uppdraget exemplariskt och alla 
matgästerna var mätta och nöjda. 

Furuvikskörningarna skedde med museets 
beredskapslok och de inhyrda B 13-vagnarna. 
Personalen kom från olika museibanor ochjärnvägsklubbar. 
De kom, slet och såg ut att ha några 
trevliga dagar. Dock var materielen inte helt i 
trim. Ångloken drabbades av varmgång och vissa 
turer fick köras med T43-lok. Resenärer fanns 
det, men det var nog mest Furuvik och dess 
besökare som vann på arrangemanget. Erfarenheterna 
gör att körning i den formen inte kommer 
att ske mer. 

Utställningen kompletterades något under året, 
och en del av scenerierna förbättrades. En barnhörna 
med en modelljärnväg, dataspel och ett 
videokrypin i form av en lokhytt färdigställdes. 

Modelldonationer 

Under 1993 har museet fått två storslagna donationer 
av modelljärnvägsanläggningar. Dels har 
vi fått en omfattande samling rullande materiel, 
spår och kontaktledning i spårvidd 1 (skala 1 :32 
och spårvidd 45 mm), dels en modelljärnväg i 
den vanligare skalan HO (1:87, spårvidd 16,5 
mm). Skala I-banan är uppbyggd som en utomhusbana 
med över 300 meter spår. Samlingen 
omfattar allt från gamla Märklinlok till hembyggen 
efter svenska förebilder. Tanken är att 
banan ska byggas upp inomhus och visas i drift. 
Än fattas dock ett lämpligt utrymme. HO-banan 
är testamenterad till museet men ska tills vidare 
vara kvar där den nu visas, i leksaksmuseet i 
Järvsö. 

Nya fordon 

Nya fordon under 1993 till museets samlingar 
var bland annat elloket Herman Behrmann, tillverkat 
1899 av tyska AEG för Domnarvet. Därifrån 
kom det dock snart till Robertsfors-Sikeå 
järnväg. När den banan lades ned räddades loket 
till eftervärlden, och efter några år hamnade det 
hos Hans Näckdal i Jämtland. Sveriges Järnvägsmuseum 
köpteHerman Behrmann från Näckdals 
dödsbo tillsammans med ett normalspårigt tvåaxligt 
ellok som gått i V argön. Detta lok är byggt 
av Asea 1912, men blev med tiden tämligen 
ombyggt. Båda loken är relativt kompletta men 
behöver rustas rejält. 

Två nya lokomotorer har också komit till museet 
under året. Det var dels Z 32, en moderniserad 



Västervikslokomotor, och Z49 111. Den lilla 
Z-lokomotorn kommer i första hand att användas 
som växlingsfordon, medan Z49-an kommer att 
rustas upp till museifordon. 

Under året tillkom också en del vagnar. En av 
dem var konferensvagnen S4 3945 som donerades 
av AB Trafikrestauranger. Detta är den gamla 
"generaldirektörsvagnen" , med salong, sovkupeer 
och pentry. Den kommer tills vidare att 
rulla som personal-och basvagn vid museets 
olika transporter i landet. 

I Mellansel hittades en Lkp-vagn, dvs en av de 
första timmervagnarna från 1960-talet. Den ombyggdes 
i all hast från en Gsh-finka när det 
uppstod behov av timmervagnar i och med att 
flottningen upphörde i flera N orrlandsäl var. V agnen 
är en gåva från Hägglunds, som använt den 
som provvagn för att testa rangerbromsar. 

En standard O har länge stått fint upprustad 
utanför ABB Maintenance (tidigare Ageve) i 
Gävle. När firman under hösten lade ner sin 
verksamhet i Gävle överläts vagnen på museet. 

Museiåret börjar 

Museiårets specialarrangemang inleddes redan 
den 16 januari när det kom ett extratåg från SJ 
Gods. Det var de medarbetare som jobbat med 
divisionens nya organisation som firade att de 
var klara. 

Ett äppelträd planteras för att fira invigningen av banvaktss!ugan "Ho!äter" på museigården. Gävl~s 
kulturbas Eva Gillström vattnar här trädet under massmedial bevakning. Lars Olov Karlsson ser till 
att det växer rakt. 

Någon dag senare kom en klass från Tallåsens 
skola i Ljusdal på besök. Klassen hade vunnit en 
tävling i anslutning till Bandy-SM och priset var 
att besöka museet. En entusiastisk liten grupp! 
Som tack lämnade de sitt hembyggda "världståg" 
till museet. 

Nästa specialgrupp kom den 28 januari. Det 
var då hela SJ:s informationsstab som hade en 
dag på museet. Under dagen gjordes också ett 
besök på SJ:s centrallager i Gävle. Resan dit 
företogs i museets Yol-rälsbuss. Under besöket 
laddade bussens batterier ur så den inte gick att 
starta igen, men skam den som ger sig. Fyra 
starka medarbetare sköt på, och då startade bussen! 

Kollegerna från andra museer är alltid intresserade 



av att se ett nytt museum. I februari kom hela 
länsmuseet i Gävle, med fyrtio personer, och såg 
allt framför och bakom kulisserna. En annan 
intresserad grupp kom i april, och det var riksdagens 
trafikutskott och SJ:s ledningsgrupp. 

PV-klubben på Jvm 

I ma~ hade Svenska PV-klubben sitt årsmöte på 
Svenges Järnvägsmuseum. Det kan möjligen 
bero på att två av museets medarbetare också är 
PV-innehavare och medlemmar i klubben! Många 
vackra bilar kunde visas upp, och museet tog 
bland annat fram ett par plattformstraktorer med 
PV-motor. En annan specialgrupp kom något 
senare. Det var Tekniska Museets Vänner från 
Stockholm och de blev guidade av museets "huskatt" 
Börje Thoursie. 

Den 22 juni invigdes banvaktsstugan Hosäter. 
Det gjordes av Gävles kulturborgarråd Eva Gillström, 
genom att hon planterade ett äppelträd 
utanför stugan. Renoveringen hade blivit färdig 
unde~ våren, och helgen innan hade Järnvägsmusei 
Vänner inrett stugan med de för flera år 
sedan anskaffade inventarierna från Floby i Västergötland. 
Resultatet är mycket lyckat. Tyvärr 
kan inte stugan stå öppen för besökarna, men för 
speciella grupper kan vi visa den. Man ser också 

Trängseln var tidvis st~r vi1, under~ i och på museets K4 973 när det stod i Rålambshovsparken under 
Stockholms Vattenfestival i augusti 1993. Foto (liksom de följande i artikeln) Lars Olov Karlsson. 

Byggnads/oket BYCF 10 uppställt innanför ABB Maintenances grind strax innan det flyttades till 
Landabanan utanför Bollnäs. 

bra in genom fönstren. Nu återstår bara att komplettera 
med uthus och en syrenberså. 

Den 6 juli sände Radio Gävleborg direkt hela 
dagen från Sveriges Järnvägsmuseum. Det blev 
många intervjuer och mycket järnvägsmusik. 

Några veckor senare var det en annan spektakulär 
verksamhet på museiområdet då V I -loket 
nummer 3 lastades för transport till Luleå. Två 
jättekranar klarade lyftet på någon timma. 

Leklok 

Museet medverkar också ibland utanför Gävle. 
Under Vattenfestivalen i Stockholm hade museet 
K 4-loket 973 uppställt i Rålambshovsparken, 
främst för barn att klättra på. Vd ett tillfälle kunde 
över fyrtio ungar noteras samtidigt klättrande på, 
i, över och under loket! Ett under att ingen 



ramlade och slog sig. Den enda incidenten var en 
förälder som fick hjälpas ned från sidotankens 
ovansida. Transporten gick på egna hjul till 
Tomteboda och sen med trailer sista biten. Loket 
var mycket populärt och tog till synes ingen 
skada av behandlingen. Men helt klart är att det 
inte behöver sandblästras vid nästa upprustning, 
så polerade blev ytorna av alla barnen. 

Även vid Göteborgs centralstations nyinvigning 
i augusti deltog museet. Denna gång med Ccloket 
404, ett antal gamla vagnar och en historisk 
generaldirektörsuniform till Stig Larsson. Transporten 
av tåget skedde även här på egna hjul. Vid 
båda transporterna användes dock modern dragkraft 
i form av museets ellok. 

Den 31 augusti avhölls en mindre sammankomst 
i museets R3-vagn på museibangården. 
Det var flertalet av museets personal som hade en 
surströmmingslunch ! Efter några dagar hade lukten 
gått ur vagnen. 

Den 2 oktober var det dags för årets museidag. 
Det var som vanligt mycket folk, marknad, visning 
av museet och körning med ånglok. Enda 
problemet var att en tub sprang läck på lilla 
Eljkarleö, så hon kommer att få stå tills vidare. 

Det udda Asea-tillverkade 
dieselloket T45 328 visades upp 
för besökarna på Järnvägsmuseidagen. 
Loket hyrdes in 
till SJ när det var nytt, men blev 
sedan industriväxellok i Hofors. 
När SJ 1993 tog över industriväxlingen 
där följde loket med 
''på köpet" och har sedan varit 

till salu. 

Den gamla Scania-Vabis-bussen 
från 1950 gick inte till 
Lomma men väl en rundtur på 
småvägar runt Gävle under 
museidagen. 

Rutger Friberg i rekordtagen 
med ett Dm3-draget malmtåg 
i skala 1 :87. Rekordet slogs 
under museidagen. 

J---



B 1312, Cc 404 och en ensamfotografvid fotokörningen på museidagen. 

Stationshistoria 

I november deltog personal från museet i det 
järnvägshistoriska seminarium som SvenskaJärnvägsklubben 
arrangerade med anledning av att 
stationen i Nässjö invigdes. Seminariet behandlade 
ämnet stationer och stationshus. Förhoppningsvis 
var det en början på en mer aktiv forskning 
i ämnet. Ett resultat syntes redan i förra årets 
utgåva av SPÅR i form av Gunnar Sandins artikel 
om banhallar. 

I november lånade museet ut det lilla fyrkopplade 
smalspårsloket BYCF 10 till föreningen 
Landabanan utanför Bollnäs. Loket har tidigare 
stått på ABB Maintenance område i Gävle, men 
där lades som sagt verksamheten ned under hösten. 
Loket ska få stanna fem år i Bollnäs, och man 
planerar att sätta det i drift på Landabanan. 

Den 9 december urdracks det traditionella Hjulkaffet 
i museet. Årets mottagare av Järnvägsmusen, 
vår egen motsvarighet till Oscarsutmärkelsen 
i Los Angeles, var lokförare Göran Enquist 
för hans insatser med våra uniformer och 
uniformsmärken. 

Ja, sen var 1993 snart slut och ett nytt spännande 
år väntade. Hur det blev får ni läsa i nästa 
SPÅR. 

Ars berättelse 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed 
sin årsberättelse för verksamhetsåret 19931994. 

Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Hans-Fredrik Wennström, sekreterare 
Mikael Skoglund, kassör 
Jonas Andreas son 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Hedlund 
Erik Sundström 
Lars Olov Karlsson 

Föreningens medlemsantal 1993-07-01: 8 82 personer, 
varav 4 ständiga medlemmar samt 35 familjemedlemmar. 

Under året har styrelsen avhållit sju protokollförda 



sammanträden. 

Föreningen har under året tillsammans med 
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från 
Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat medlemsinformation. 

Föreningens årsstämma hölls den 2 oktober 
1993 på Sveriges Järnvägsmuseum. 
Årsboken SPÅR utkom tyvärr kraftigt försenad 
i april 1994. 
Föreningen var representerad vid Hjulmarknaden 
i Stockholm i december 1993. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt 
fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade 
om en fortsatt framgång för Föreningen och dess 
verksamhet. 

Gävle den 1 september 1994 

Anders Hendel 
Jonas Andreasson 
Erik Sundström 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Hedlund 
Mikael Skoglund 
Lars Olov Karlsson 
Hans-Fredrik Wennström 
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Mot en ny vår. Fryckstad lastas 
inför färden till Gävle i 
maj 1969. Läs mer om Sveriges 
lärnvägsmuseum i Bernt 
Forsbergs artikel på de följande 
sidorna. Samtliga foton 
Sveriges lärnvägsmuseum. 

Oscar Werner uppvaktas på 
sin 80-årsdag den 20 oktober 
1951 av byråchef Lindskog. 

Bernt Forsberg, Föreningen Jämvägsmusei Vänner 

Sveriges Järnvägsmuseum åttio år 

Sveriges Järnvägsmuseum firar under 1995 två 
jubileer. Det första är en åttioårig tillvaro som 
egen institution, det andra en tjugofemårig tillvaro 
i Gävle. 

Vägen till det Sveriges Järnvägsmuseum vi 
känner idag har emellertid varit mycket lång och 
krokig, kantad av resultatlösa utredningar, tillfälliga 
nedläggningar, provisoriska lokaler, små 
eller inga medel från SJ budget, ja i stort sett allt 
negativt har under åren kommit vårt nationella 
järnvägsmuseum till del. Men liksom Fågel Fenix 
återuppstod ur askan har även Sveriges Järnvägsmuseum 
återuppstått. 

Den första tanken på att inrätta ett järnvägsmuseum 
i Sverige framfördes den 11 december 
1897, vid Statsbanornas tjänstemannaförenings 
sammanträde i Götiska rummen på Berns salonger 
i Stockholm. I ett bevarat protokoll från 
sammanträdet kan läsas följande: 

Ordföranden meddelade, att styrelsen för tjänstemannaföreningen 
ansåg det högst angeläget att några förberedande 
åtgärder vidtogos för att om möjligt få till 
stånd ett järn vägsmuseum. Med anledning härav beslöts, 
att ett upprop skulle utfärdas i Jembanebladet till 
de enskilda järnvägames direktioner och till för saken 
intresserade personer, att var och en i sin mån verka för 
denna plans realiserande. 



Uppropet infördes i Jernbanebladet i december 
1897. Där uppmanas styrelserna för de enskilda 
järnvägarna samt alla för saken intresserade personer 
att, i väntan på att ett j ärnvägsmuseum skall 
komma till stånd, "ej låta sådana föremål, som i 
något afseende kunna vara belysande för vårt 
järnvägsväsendes utveckling, förfaras". 

Intresserade förvaltningar och personer som 
uppfattat uppropet insände till föreningen förteckningar 
över åtskillig materiel som hade omhändertagits 
och fanns magasinerad. Statsbanornas 
tjänstemannaförening nöjde sig med svaren 
och ärendet kom därefter att vila i sju år, till den 
17 december 1904 då föreningen beslöt att till 
Kungl. Järnvägsstyrelsen avlåta en skrivelse angående 
inrättandet av ett j ärnvägsmuseum. I skrivelsen 
som avsändes redan veckan efter sammanträdet, 
den 22 december 1904, utvecklar 
föreningen sina skäl för inrättandet av ett svenskt 
järnvägsmuseum, berättar att föreningen redan 
mottagit en del föremål till ett blivande museum 
samt många löften om bidrag, och hemställer: 

Då föreningen nu funnit att dess krafter ej räcka till för 
att själfva förverkliga ett så stort företag, Kungl. Järnvägsstyrelsens 
välvilligt täcktes upptaga detta förslag, 
samt hos Kungl. Maj :t söka utverka tillstånd för inrättandet 
av ett dylikt museum. 

Föreningens skrivelse resulterade i att Järnvägsstyrelsen 
uppdrog åt baningenjören Oscar Werner 
och byrådirektören E. von Friesen att upprätta 
förslag till en "å gifven plats" belägen 
museibyggnad av enkel konstruktion samt en 
preliminär kostnadsberäkning. Vidare uppdrogs 
åt Werner och von Friesen att upprätta en förteckning 
över de föremål som borde inrymmas i 
ett järnvägsmuseum samt uppgift på kostnader 
för föremålens anskaffande. 

Den "gifna platsen" var belägen intill Stockholm 
Central på en tomt i södra hörnet av Östra 
Järnvägsgatan och Gamla Kungsholmsbrogatan, 
och utgjordes av ett triangulärt område som inte 
behövdes för bangårdens behov. Utredarna föreslog 
i sitt betänkande av den 4 november 1905 att 
på tomten, vars disponibla yta var 1100 m2, skulle 
uppföras en enkel museibyggnad i en våning och 
med en golvyta på 600 m2• Den för samlingarna 
disponibla golvytan föreslogs till 420 m2, fördelad 
på sju rum, vartill entre, läsrum och verkstad 
skulle komma. Uppställning av museets lok och 
vagnar skulle ske utomhus. Kostnadsberäkningen 
slutadepå90700kr, varavförbyggnaden45 000, 



för föremål från ban-och trafikavdelningarna 
10 400 och från maskinavdelningen 35 300. 

Järnvägsstyrelsen reagerade mycket snabbt på 
det inkomna betänkandet, och redan den 25 november 
1905 inlämnades till Kungl. Maj :t en 
skrivelse med begäran om ett extra anslag av 50 
000 kr att under år 1906 ställas till styrelsens 
förfogande föruppförandet av en byggnad för det 
blivande järn vägsmuseet. Järn vägsstyrelsen hade 
nämligen en förhoppning att kunna inviga museet 
den 1 december 1906, vid vilket datum 
femtio år hade förflutit sedan de första statsbanedelarna 
öppnades för allmän trafik. 

Tyvärr avslog Kungl. Maj :tJärnvägsstyrelsens 
framställning under hänvisning till de dåliga 
konjunkturerna, en motivering som vi idag, nittio 
år senare, mycket väl känner igen. Frågan om 
inrättandet av ett svenskt järnvägsmuseum fick 
därmed anstå tills vidare. Trots motgången fortsatte 
emellertid insamlingen av museala föremål. 
Äldre lokomotiv och vagnar ställdes undan och 
en viss tillverkning av modeller upprätthölls. 

Järnvägsmuseifrågan kom att vila i nio år, fram 
till det att Båltiska utställningen i Malmö år 1914 
hade avslutats. SJ hade deltagit i Baltiskan med 
en mycket stor utställning som blivit en stor 
publiksucce -se artikeln "Baltiska utställningen 
i Malmö 1914". 

Det första järnvägsmuseet, 
Klarabergsgatan 70 

Baltiska utställningen avslutades den 4 oktober 
1914. Redan den 15 oktoberbeslutadeJärnvägsstyrelsen 
att modeller, föremål, ritningar, fotografier 
och annat som varit utställt på Baltiskan 
skulle visas för allmänheten i för ändamålet 
iordningställda lokaler i "Annexbyggnaden" på 
Klarabergsgatan 70 i Stockholm. Styrelsen uppdrog 
samtidigt åt Oscar Werner (baningenjör av 
I klass, sedermera Vo V-major) "handhavandet, 
uppställningen och tillsynen" av föremålen. Oscar 
Werner kom därmed att bli järnvägsmuseets 
förste chef, en tjänst som han innehade ända till 
sin pensionering 1936. 

Det mål som det nya järnvägsmuseet ville 
förverkliga var "icke blott att visa de svenska 
järnvägarnas historia från dess första tid, utan 
jämväl att giva en bild av dessa svenska järnvägar, 
sådana de idag verka som landets viktigaste 
kommunikationsmedel". Denna målsättning 
är aktuell ännu idag för vårt nationella 
järnvägsmuseum trots att flyget, som ännu inte 



var påtänkt 1915, har övertagit en stor del av 
persontrafiken på långa avstånd. 

Den 23 maj 1915 öppnades i Stockholm det 
nyblivna Järnvägsmuseet för allmänheten. Lokaler 
hade inretts tre trappor upp på Klarabergsgatan 
70. Museet omfattade fyra rum, ett mindre 
förrådsrum samt två för ändamålet iordningställda 
vindskontor. Med hjälp av en artikel av 
Oscar Werner i Jernbanebladet gör vi ett besök 
på museet som det såg ut år 1915. 

I förrummet möter oss en mängd vackra fotografier 
vilka täcka väggarne. I det första av de fyra rummen 
äro olika modeller, tillhörande växel-och signalsäkerhetsanläggningar 
utställda, bland vilka man genast 
lägger märke till modellerna av ett mekaniskt och ett 
elektriskt ställverk. Vidare märkes en modell av den å 
linien Stockholm-Saltskog uppsatta signalanordningen 
med genomfartssignal och tre-begreppsförsignal. Det 
vid statens järnvägars alla försignaler nu införda klippljuset 
visas även. 

I det andra rummet visas de olika detaljerna av 
spåröverbyggnader samt dess utveckling, från de första 
åren till nu. Sålunda visas den skarvförbindning, 
som år 1854 nedlades å Sveriges första normalspåriga 
järnväg mellan Örebro och Skebäck samt alla vid 
statens järnvägar från år 1855 använda skarvförbindningar 
till de olika rälsmodellerna. Tvärsnitt av 
från olika delar av landet hämtade sliprar äro framlagda, 
varjämte sliprarnas impregnering visas i modeller 
och å fotografier på ett belysande sätt. 

I det tredje rummet, där museets bibliotek fått plats, 
äro väggarna prydda dels med diplom från de utställningar 
vari statens järnvägar tagit del, dels med intressanta 
bilder från våra järnvägars tidigaste dagar. Samlingarna 
av medaljer, sigill, äldre biljetter m.m. äro 
ordnade i tvenne särskilda montrar. 

Det fjärde och största rummet hyser en del av de 
modeller av lokomotiv och vagnar, vilka voro utställda 
på Baltiska utställningen. Här återfinna vi den 
vackra modellen av snögalleriet på Riksgränsbanan, 
olika bromodeller, modeller av lokomotivstall av järnbetong, 
Centralverkstaden i Örebro m.fl. Å väggarne 
i rummen äro dessutom upphängda de grafiska tavlor 
av olika faser av det stora järnvägsmaskineriet, vilka 
på Baltiska utställningen ådrogo sig välförtjänt uppmärksamhet. 
Därjämte visas över allt vackra fotografier 
belysande olika delar av järnvägarnas verksamhet. 

I lokalerna i vinds våningen finnas en hel del sevärda 
föremål, av vilka många erhållits av privatpersoner, 
som på detta sätt visat sitt intresse för museet. Här se 
vi en präktig samling av våra gamla perrongklockor, 



som förr ringde ut sitt "givakt" före tågs avgång, 
biljettänger, biljettstämplar, intressanta prov på pannstensbildningar, 
album, rninnessaker och äldre litteratur, 
skänkta av järnvägsmän. 

Major Oscar Werner, Järnvägsmusei 
skapare, vid modellen 
av Locomotion, byggd 
av Nils Nihlen. 

Järn vägsmuseet hade nu på allvar kommit igång. 
Samlandet av historiska föremål fortsatte, och 
inom några år konstaterades att lokalerna inte 
längre uppfyllde fordringarna för ett "riktigt" 
järnvägsmuseum. Stora ansträngningar gjordes 
av Oscar Werner för att museet skulle få större 
lokaler och att även en utställningshall, där den 
äldre rullande materielen, som ännu magasinerades 
i olika lokstall landet runt och i vissa fall 
utomhus utan skydd för väder och vind, kunde 
visas upp. 

Järnvägsmuseet, Vasagatan 3 

Järnvägsmuseet förblev i sina trånga lokaler på 
Klarabergsgatan 70 till år 1929 då nya lokaler 
kunde anordnas i fastigheten Vasagatan 3, omedelbart 
norr om Centralstationshuset i Stockholm. 
I samband med flyttningen hölls museet 
stängt under ett år, från juli 1929 till juni 1930. 

På Vasagatan 3 fick järnvägsmuseet tillgång 
till inte mindre än 16 rum och två korridorer med 
en sammanlagd golvyta av 585 m2 Trots denna 

• 

betydande utvidgning av museet kom dock de 
utställda föremålen att utgöra blott en liten del av 
allt som katalogiserats. Alla övriga historiska 
föremål måste fortfarande magasineras. 

Järnvägsmuseets skapare major Oscar Werner 
avgick med pension 1936 och efterträddes av 
aktuarie B. Edward Pehrsson. I likhet med Werner 
1915 nedtecknade Pehrsson 1942 en rundvandring 
på museet. 

I entrehallen möter oss en byst av översten, friherre 
Nils Ericson, Statsbanornas skapare. 

De närgränsande salarna äro i huvudsak upplåtna 
för den sjögående trafiken, vilken i modell representeras 
av en av ångfärjorna å linjen Sassnitz-Trelleborg 
med färjeläge. Vidare återfinnes en modell av den 
isbrytande godsfärjan Starke. 



Spåret och dess detaljer möter oss i nästa sal. Här se 
vi en sektion av det moderna statsbanespåret i full 
storlek med den kraftiga rälsen och andra intressanta 
detaljer. Dessutom återfinna vi rälsmodeller, skarvförbindningar, 
verktyg och redskap för banunderhållet. 
En samling rörliga dressiner av olika typer i modell är 
särdeles intressant och sevärd. 

När vi komma till nästa sal finna vi modeller av 
vagnar av olika slag, från de första av år 1856 till 
statsbanornas sovvagnar av senaste datum. Modeller 
av restaurangvagn, sjukvagn och olika slag av godsvagnar 
gör denna samling synnerligen värdefull. Efter 
salen med vagnmodeller gå vi till nästa rum där 
statsbanornas verkstadsväsende visas i bilder och tillhörande 
texter. 

Därefter komma vi till utställningen av ånglokorno

"Signalrummet". lärnvägsmuseet Vasagatan 3 år 1934. 

tiv. Här ses en modell av den historiska lokomotivtävlingen 
vid Rainhill i England den 6 oktober 1829, 
där vår landsman John Ericsson, i tävlan med George 
Stephenson' s lokomotiv "Rocket", deltog med sitt 
lokomotiv "Novelty". 

Samlingen av lokomotivmodeller är synnerligen 
rikhaltig. Icke mindre än 17 olika lokomotivtyper äro 
representerade, från det första, år 1848 i Sverige vid 
Munktells Mekaniska Verkstad byggda lokomotivet 
"Förstlingen" till de sista likaledes i Sverige byggda 
snälltågs lokomotiven. Av elektriska lokmotiv finnas 
fem modeller av olika typer. Modellerna av lokomotiven 
äro nästan samtliga utförda vid statens järnvägars 
huvudverkstad i Örebro. De äro minutiöst lika originalen 
och utgöra därför värdefulla studie-och undervisningsföremål. 

Det är naturligt att ett järnvägsmuseum i ett land 
som Sverige, där järnvägarne korsa så många och stora 
vattendrag, skall ha att uppvisa bilder och modeller av 
broar. I kommande sal visas därför modeller av flera 
broar över de stora norrländska älvarna och av vissa 
broar under byggnad. En modell av den under år 1930 
färdigställda bron över Hammarby leden invid Stockholm, 
med rörligt lyftspann och med passerande tåg, 
hör till museets största sevärdheter. 

I de följande salarna visas genom skrifter, kartor och 
fotografier hur statsbanorna tillkommit. Vidare se vi 
porträtt av de män som företrätt statsbanornas högsta 
ledning från början och fram till våra dagar. Bland 
möblerna tilldrager sig Nils Ericsons skrivbord, vilket 
han använde på järnvägs byrån i Göteborg under åren 



1855-1857, särskild uppmärksamhet. Museets biljettsamling 
är rikhaltig och representerar alla landets 
järnvägar. 

I nästa sal visas i modeller och bilder statens järnvägars 
kamp mot snö och is. En modell av snöslungaremaskinen 
i rörelse, vilken kastar snön i en vid 
båge från banan och en modell av en snötunnel å 
Riksgränsbanan, visar huru järnvägen måste skydda 
sig mot snöstormarna från fjällen. En rikhaltig samling 
bilder visar andra vintersituationer. 

För att kunna visa hur tågen vid stats banorna nu för 
tiden bromsas, visas en demonstrationsapparat för 
Kunze-Knorrbromsen, anordnad på en fingerad tvåaxlig 
järnvägsvagn. Apparaten som visar bromsanordningen 
i naturlig storlek, manövreras med tryckluft, 
alldeles som i verkligheten, varför åskådaren med 
lätthet kan följa hela bromsningsförloppet. 

Efter dessa salar komma vi nu till korridoren, där vi 
återfinna en samling av instrument, verktyg och redskap 
från den tid då järnvägarna byggdes. Här visas 
även i modell hur rallarna bott i sin barack intill 
arbetsplatsen, hur bostaden utvecklats, från den primitivajordkojan 
till den moderna baracken, utrustad med 

goda utrymmen, ljusa och varma lokaler samt hygieniska 
anordningar. I en monter visas föremål som 
tillhört framstående järnvägsbyggare, däribland överste 
Nils Ericson. För att bevara de snart utdöende rallaresångerna 
åt eftervärlden, vilka rallarna sjöngo till sitt 
arbete, har museet låtit upptaga en del av dem på 
grammofonplattor, vilka den besökande har tillfälle 
att här avlyssna. 

Så långt och något redigerad beskrivningen från 
Vasagatan 3 av B. Edward Pehrsson, järnvägsmuseichef 
1936-1945. 

Lok-och vagnhallen, Tomteboda 

Jämvägsmusei största och mest betydande samlingar 
utgjordes emellertid av lok, vagnar, signaler 
m.m. i original. Hela denna samling fanns 
magasinerad, i ettlokskjul vid Tomteboda och på 
diverse platser i landet. För att kunna visa upp 
hela denna samling intakt och samtidigt ägna den 
nödvändig omvårdnad, hemställde Järnvägsstyrelsen 
hos Kungl. Maj :t om medel för uppförande 
av en lok-och vagnhall i Tomteboda. 

Den gjorda framställningen beaktades så till vida 
att 230 000 kr för ändamålet beviljades under 
beredskapsstaten för åren 1940-41. 



Liksom för Baltiska utställningen år 1914 kom 
ett världskrig att stoppa tillkomsten av en ny 
museibyggnad. Situationen försämrades vidare i 
och med att ett flertal av museets äldre lok och 
vagnar, som under många år hade haft plats i 
lokstallar runt om i landet, på grund av den 
rådande militärtrafiken på järnvägarna måste flyttas 
ut i det fria i brist på utrymme. För att inte alla 
dessa oersättliga lok och vagnar skulle förfaras 
beslutade emellertid Jämvägsstyrelsen, i avvaktan 
på ett nytt beslut i museifrågan, att genom en 
provisorisk tillbygnad av lokskjulet i Tomteboda 
och utläggning av ett par nya spår få in den äldsta 
materielen under tak. Den provisoriska tillbyggnaden 
färdigställdes under sommaren 1942 och 
den 8 oktober invigdes jämvägsmuseets "lokoch 
vagnhall" i Tomteboda. 

Generaldirektör Gustaf Dahlbeck erinrade i 
sitt hälsningsanförande om alla framställningar 
som hade gjorts för att lösa lokalproblemet och 
det arbete som inom styrelsen pågick för j ämvägs

"Spåret och dess detaljer." Järnvägsmuseet Vasagatan 3 i mars 1933. 

museet. Museets föreståndare Pehrsson lämnade 
därefter en orientering om utställningens tillkomst. 
Därefter förklarades lok-och vagnhallen 
invigd av kommunikationsminister Gustaf Andersson 
i Rasjön. 

Föreståndare för den nya lok-och vagnhallen 
blev förre lokmästaren Nils Nihlen som med stor 
iver, redan från det att tanken på ett järnvägsmuseum 
uppkommit, hade medverkat i insamlingen 
av historiska föremål. Nils Nihlen, som 
anställdes vid lokstationen i Liljeholmen år 1895, 
hade tjänstgjort som lokputsare, lokeldare och 
lokförare innan han kom att verka som lokmästare 
vid Tomteboda och Stockholm Norra 
fram till sin pensionering år 1939. En av Nihlen 
tillverkad, välgjord modell av det historiska loket 
Locomotion finns till beskådande på Sveriges 
Järn vägsmuseum. Han verkade vid lok-och vagnhallen 
fram till år 1952. 

Järn vägsmuseum hade nu sina lokaler på Vasagatan 
3 i centrala Stockholm och i lok-och vagnhallen 
i Tomteboda. Vägen till den senare var 
emellertid besvärlig -dit hittade i stort sett enbart 
entusiaster. Hallen var byggd som ett kallförråd 
vilket begränsade öppethållandet till några timmar 
dagligen under sommarmånaderna. Trots 
detta och de besvärliga vägförhållandena inräknades 
9299 besökare under år 1949. 



Artikelförfattaren hade förmånen att ha morföräldrarna 
boende i snickarglädjens gamla Hagalund. 
Efter morfars första ledsagning av elvaåringen 
på en gångstig genom "Ingentingskogen" 
fram till lok-och vagnhallen, var det i början av 
1940-talet inga problem att flera gånger varje 
sommar hälsa på Trollhättan, Fryckstad, Göta, 
Prins August, Jernsida, Breda och allt vad de 
gamla loken hette, även om jag ibland blev tillrättavisad 
av en "gubbe" som jag åtskilliga år senare 
kunde identifiera som Nils Nihlen. 

Järnvägsmusei ständiga lokalprob lem fortsatte 
emellertid. År 1946 hade byråkratin inom SJ, 
liksom hos andra statliga förvaltningar, utökats 
så att man måste ha nya kontor. Museets omfattande 
lokaler på V asagatan 3 låg bra till. 

Tre herrar med järnvägsmuseet i sitt hjärta. Från vänster B. Edward Pehrsson, E. Nothin och Nils 
Nihlen. Foto från 1938. 

Järnvägsmuseet stängt i fyra år! 
Museichef Tufve Spångberg, som 1945 hade 
efterträtt Pehrsson, försökte förgäves i en skrivelse 
till Järnvägsstyrelsen den 1 februari 1946 
att med bland annat följande ord få den att ändra 
uppfattning: 

Att Sveriges Statsbanors Järnvägsmuseum skall behöva 
kastas utför att lämna plats för ett 10-talkontorsrum 
är väl mer än beklagligt,ja nästan genant, när man 
jämför med att för vårt lands vidkommande, som 
lyckligt kunnat stå utanför krigets härjningar, kan 
föreslå något sådant, då för våra grannländers museer, 
exempelvis Jembanemuseet i Köpenhamn, mitt under 
krig och ockupation, i budgeten för 1944-45 upptagit 
ett anslag på 1 1/4 miljon för att kunna bygga ett 
museum, och att Norsk Jembanemuseum, efter alla 
dessa föregående krigsår, tänker fira sitt museums 50årsjubileum 
med att föra museet vidare med sina små 
medel och med sitt stora intresse och sin arbetsvillig

het! 

Affärsverksamheten fick emellertid gå före den 
historiska delen. I Kungl. Järnvägsstyrelsens protokoll 
från den 2 september 1946 kan följande 
läsas: 

Då lokalsituationen för styrelsens byråer och kontor 
blivit synnerligen svårlöslig, och ett ganska stort behov 
av rum fortfarande måste tillgodoses, beslöt järnvägsstyrelsen, 
efter föredragning av överinspektören 
Elwing, att järn vägsmuseets verksamhet omedelbart 
skulle upphöra, och lokalerna användas till tjänstelokaler. 



Protokollet är undertecknat "Enligt uppdrag: 
Börje Thoursie" !Börje är idag Sveriges Järnvägsmuseums 
"huskatt" och alltid tjänstvillige ciceron. 
Han måste ha känt det svårt att 1946, som 
nyanställd ingenjör vid SJ, få vara med om att så 
handgripligt slakta järnvägsmuseet. Men i sanningens 
namn var Börje oskyldig till slakten. 

Järn vägsmuseet fick stängas, alla föremål magasinerades 
ännu en gång och i den provisoriska 
lok-och vagnhallen i Tomteboda stod lok och 
vagnar under otäta tak och rostade under den 
ständiga utredningen om nya lokaler. Järnvägsmuseifrågan 
som hade väckts redan år 1897 
verkade ännu efter femtio år inte kunna få någon 
slutgiltig lösning. 

Den handgripliga stängningen föranledde riksdagsman 
Lars Lindahl i Laxå (s) att i andra 
kammaren interpellera kommunikationsminister 
Torsten Nilsson i museifrågan. I slutet av 
interpellationen skriver Lindahl: 

Anser sig Herr Statsrådet behöva vidtaga några åtgärder 
för att järnvägsmuseet skall få återupptaga sin 
normala verksamhet? Anser Herr Statsrådet, att det 
finnes grundade skäl att överväga frågan om inrättande 
av en gemensam styrelse för statens kommunikationsverks 
museer, i vilken inte bara vederbörande 
verksstyrelser är representerade, utan även samhällets 
kulturvårdande myndigheter? 

Interpellationen besvarades av kommunikationsministern 
med att han var fullt överens om att 
museets temporära nedläggande var mycket beklaglig, 
och han försäkrade att Järn vägsstyrelsen 
hyste samma mening. Men Lindahls fråga är i 
viss mån fortfarande aktuell, och nu har det gått 
49 år till. 

Museifrågan debatterades livligt under 1940talets 
slut. I Svenska järnvägsmannaförbundets 
tidning Signalen återfinns i nr 10/1949 en ledare, 
signerad av redaktör Henry Kjellvard, som på ett 
målande sätt beskriver järnvägsmuseets tillvaro 
"under jorden, i vindsskrubbar och under otäta 
tak". Kjellvard avslutar sin ledare sålunda: 

Om lokalfrågan inom rimlig tid kan lösas, bör järn vägsmuseet 
kunna framträda som den uppskattade institution 
det skall vara, en institution till glädje och gagn för 
både fackmännen och den stora jämvägsintresserade 
allmänheten och då icke minst vår ungdom. 

Bonnierhuset i kv. Lokstallet 
År 1949 kom en tillfällig lösning för järnvägsmuseets 



fortsatta tillvaro. Ett hyreskontrakt tecknades 
mellan Åhlen & Åkerlunds förlag och 
Kungl. Järnvägsstyrelsen för lokaler i den nybyggda 
"Bonnierskrapan" på Torsgatan i Stockholm. 
Kontraktet gällde en tid av tio år. Kuriöst 
var att Bonnierhuset byggdes just på den tomt där 
en gång det stora lokstallet Stockholm Norra var 
beläget. Därom påminner ännu idag kvartersnamnet 
Lokstallet. 
I Bonnierhuset återuppstod nu Järnvägsmusei 
modellsamling efter fyra år i magasin. Den 15 
juni invigdes det nya museet av generaldirektör 
Erik Upmark. Att allmänheten hade saknat järnvägsmuseet 
visar besökssiffran under andra halvåret 
1950, 20 664 personer, den högsta halvårssiffran 
under museets hela då 35-åriga tillvaro. 
År 1952 avled museichef Tufve Spångberg. 
Han efterträddes av förre trafikchefen för KURJ, 
Nils Ahlberg, som var en känd järn vägshistoriker. 
Ahlberg innehade chefsskapet fram till sin död år 
1957, då förste byråsekreterare A.G. Nydell tog 

lärnvägsmuseum på Torsgatan 19 år 1953. 

över och verkade i två år fram till sin pensionering. 

Modellutställningen blev kvar i Bonnierhuset 
1950-talet ut. När kontraktet med Åhlen & Åkerlund 
löpte ut i december 1959 fanns inget intresse 
hos värden av att förlänga det, varför järnvägsmuseet 
åter fick magasinera sina tillgångar i 
väntan på att den nu snart femtioåriga lokalfrågan 
skulle få en slutlig lösning. Ledningen av 
järnvägsmuseet hade år 1959 övertagits av förre 
byråsekreteraren Kurt F.O. Högman, som 1962 
efterträddes av byrådirektör Olof Lindahl. De 
hade den svåra uppgiften att administrera ett 
museum utan lokaler. 

En tillfällig tillvaro fick modellsamlingen på 
Stockholm C under några år i början av 1960talet, 
då lokalerna under restaurang Hyllan stod 
lediga och de unika lokmodellerna åter kunde 
visas för allmänheten. Men i slutet av decenniet 
stod de åter magasinerade, fortfarande i väntan 
på den "slutgiltiga lösningen". 

Gävle 

Gävle lokstation, bestående av två rundstallar 
med vardera 18-20 spår och därtill hörande vändskivor, 
personalhus och administrationsbyggnad, 
ursprungligen avsedd för loktjänsten på UGJ och 
0 KB, kom i och med att ånglokstj än sten a vvecklades 
att bli överflödig. En ny rangerbangård 



hade tillkommit på Näringen i Gävle och i samband 
med detta också en ny driftverkstad för 
lokunderhållet. I juni 1968 utrymdes efter sextio 
år de gamla lokstallarna vid Sörby Urfjäll. 

Järnvägsmuseet, nu under ledning av trafikinspektören 
Gustaf Ekeroth, såg äntligen en lösning 
av den nu 53-åriga lokalfrågan. Byggnaderna 
var utomordentligt lämpade som museilokaler 
och ett stort utomhusområde fanns tillgängligt. 
Järnvägsstyrelsen beslöt därför i sammanträde 
den 29 mars 1968 att Järnvägsmuseet 
skulle flytta hela sin verksamhet till de gamla 
lokstallarna i Gävle. Målsättningen var att museet 
skulle återinvigas sommaren 1969. Iordningställandet 
av lokalerna påbörjades på hösten 1968 
och viss flyttning av museiföremål företogs. 
Kostnaden för anpassningen av lokalerna hade 

Lok-och vagnhallen i Tomteboda 
år 1956. Att lokalerna 
ärprovisoriska med läckande 
tak och brandfara kan tydligt 
konstateras. 

Lok-och vagnhallen i Tomteboda. 
Lok efter lok i långa 
rader. 

beräknats till en miljon kr av vilket AMS skulle 
bidra med 590 000. Återigen kom dock ett negativt 
besked. Liksom år 1905 åberopades de rådande 
konjunkturerna och det utlovade bidraget 
uteblev. 

I en skrivelse till Järnvägsstyrelsen den 5 februari 
1969 föreslår museichef Ekeroth nödvändiga 
åtgärder för museet, som skulle kunna bekostas 
med investeringsmedel från SJ. För att ge 
tyngd åt sin skrivelse ger Ekeroth, i likhet med sin 
företrädare Tufve Spångberg år 1945, en historisk 
tillbakablick med inbyggd kritik av hur 
museifrågan ständigt har skjutits fram i tiden: 

INordiskFarniljebok, årgång 1910!, omnämnes under 
rubriken "Jämvägsmuseum" ett flertal sådana i Europa. 
Beskrivningen avslutas med orden "även i Sverige 
äro inom stats banorna åtgärder vidtagna ... för att 
åstadkomma ett svenskt museum". Sedan dess har 
emellertid inte hos oss något jämvägsmuseum med 
såväl teknik-och industrihistoriska som kulturhistoriska 
avdelningar kunnat utföras inom en gemensam 
anläggning. 

Gustaf Ekeroth fick sina medel och järnvägsmuseet 
började visserligen långsamt men ändå 



säkert att ta form. 

Järnvägsmuseet återinviges 

De historiska loken och vagnarna transporterades 
i specialtåg från Tomteboda till Gävle den 
10-12 juni 1969. Det första tåget hade följande 
sammansättning: 

Dragande lok -O-vagn med upplastat lok (Trollhättan) 
-O-vagn med upplastat lok (Gotland) -drottning 
Sofias vagn -Oskar 11:s audiensvagn -loket Göta loket 
Prins August-loket OFWJ 8 -vagn C 182 -vagn 
KHJ 40 -personalvagn. 

Samtliga tre tåg hade avgångstid från Tomteboda 

03.00 med tidtabellsenlig ankomst till Gävle 

12.15. Största tillåtna hastighet var 30 km/h. 
Bromsvikten för tåget var inte stor, endast det 
dragande Da-loket och de två följande O-vagnarna 
var bromsande. Samtliga "historiska tåg" 
kom lyckligt fram till Gävle, och loken och 
vagnarna fick, efter över sextio år i brandfarliga 
skjul, under läckande tak eller utomhus, äntligen 
ett riktigt hem! 

Det återuppståndna järnvägsmuseet invigdes 
den 5 juni 1970 av generaldirektör Lars Peterson, 
som i sitt anförande bland annat uttryckte sin och 
SJ önskan om att museet skulle övertagas och 

drivas som någon form av stiftelse, en önskan 
som fortfarande har full aktualitet. 

Det kom att gå åttio år från de första stapplande 
stegen efter Baltiska utställningen år 1914 tills att 
Sveriges Jämvägsmuseum, en nationell institution, 
efter åtskilliga decennier av oro och split 
äntligen fann en säker tillvaro i Gävle. Efter en 
under senare år företagen renovering av både 
lokaler och utomhusområde står det inför sitt 
åttioårsjubileum. 

Den 5 oktober 1985 stiftades föreningen Järnvägsmusei 
Vänner. Den har som målsättning att 
med ekonomiska medel och andra insatser stödja 
Sveriges Järn vägsmuseum i dess arbete för bevarandet 
av kulturell och teknisk historia från järnvägarnas 
början fram till våra dagars X2000. 
Föreningen gratulerar Sveriges Järn vägsmuseum 
till åttioårsjubileet och önskar en fortsatt god 
tillvaro på det inslagna spåret! 

Järn vägsmuseets ledare från 1915: 



1915-1936 

1936-1945 

1945-1952 
1952-1957 
1957-1959 

1959-1962 

1962-1966 
1966-1970 
1970-1985 
1985-1994 
1995

Oscar Werner, major i Väg-och 
vattenbyggnadskåren 

B. Edward Pehrsson, förste 
aktuarie 
Tufve Spångberg, sekreterare 
Nils Ahlberg, trafikchef KURJ 

A.G. Nydell, förste 
byråsekreterare 
Kurt F.O. Högman, förste 
byråsekreterare 
Olof Lindahl, byrådirektör 
Gustaf Ekeroth, trafikinspektör 
Carl-Axel Alrenius, byrådirektör 
Lars Olov Karlsson, museichef 
Robert Sjöö, museichef 

Efter sjuttio år i skymundan. Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle på Järnvägsmuseidagen 1985. 

I I 

Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1994 

-Utkastet blir nog inte så omfattande i år, förmodade 
Sven-Erik Olsson, han som levererar det 
mesta av underlaget till denna lista, när vi fick 
veta att Spår skulle tidigareläggas med flera 
månader. Insamlingsarbetet brukar ju pågå till 
långt in på hösten. Men fel hade vi. Det blev drygt 
sju sidor, nästan lika mycket som i fjor. 

Fortfarande skrivs det alltså mycket järnvägshistoria. 
En hel del i form av små artiklar med 
liten spridning och ofta inte så märkvärdigt men 



av värde som bitar i den stora mosaiken. Fast 
mest gläder man sej åt de stora och genomarbetade 
bidragen. 1994 kunde det gälla Rolf Stens 
och Bertil Thulins m.fl. banmonografier, Göran 

B. Nilssons fortsatta Wallenbergbiografi, Björn 
Kullanders allmänhistorik och Staffan Hanssons 
Porjushistoria. Samt Malte Ljunggrens lokstationsbok 
som blev bortglömd förra gången. 

Tillägg 1990: 

"Järnvägen", i Boken om Tings Nöbbelöv, 
Monitorförlaget, 2 s. [Om Nöbbelövs hållplats 
med dess betvåg på GHJ/ÖSJ.] 

Motala verkstad. Svensk verkstadsindustris 
vagga, 3, NBV. [Ett halvdussin sidor be 
handlar HMMJ tillkomst och förstatligande.] 

Tillägg 1991 : 

Britt Andersson, "Uttrans station", i Möte med 
Uttran, Botkyrka Kultur-Fritid, 5 s. [Kommentarer 
till naivistiska teckningar. Uttran 
tillkom främst som sanatoriestation.] 

Björn Linn, "Stationshuset som ser tågen gå 
förbi ... ", i Gösta Carlestam m.fl., Samtal om 
hus, Statens institut för byggnadsforskning, 
10 s. [En personligt vinklad beskrivning av 
Gävle S, dess utseende, historia, funktion och 
dess arkitekt, Gunnar Wetterling.] 

Tillägg 1992: 

Ingrid Lindahl, "När Vissefjärda blev stationssamhälle", 
I Dackebygd, 22 s. [Skildringar av 
stationssamhällens framväxt och liv är vanliga 
i hembygdspublikationer. Denna tillhör 
de bättre.] 

Arne Öhman, "Från stig och segelbåt till motorväg 
och järnväg", i Kerstin Lundin (red.), 
Norrbottens synliga historia, Norrbottens 
museum, 20 s. [Banan till Övertorneå och 
Inlandsbanan nämns inte, och det påstås att 
banvaktsstugorna låg med två mils avstånd.] 

Tillägg 1993: 

Georg Andersson, Med mina ögon, Verbum. 
["Men när det är fråga om nedläggning av 
persontrafik på järnväg gäller inte objektiva 
fakta", suckar den f.d. kommunikationsministern, 
som även har annat att anföra 
kring beslut om järnvägar och Öresundsförbindelser.] 



Britt-Marie Börjesgård, "3:e spåret och dess 
konsekvenser för Riddarholmen", Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholm, 36 s. [På 
tio sidor ges en god om än inte felfri historik 
över Sammanbindningsbanan och förspelet 
till dagens utbyggnadsförslag.] 

Lars-Håkan Hedin, "Järnvägen", i Spår av det 
förflutna. Borlängebygdens historia under 
5000 år, Nyvalls, 4 s. [För mycket allmän 
järnvägshistoria, för lite om Borlänge. Varför 
inte göra sej mödan att forska?] 

Andreas Leandoer, "En ny Stocksundsbro? 
Planeringen av den framtida spårbundna kollektivtrafiken 
inom nordostsektorn", Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholm, 27 s. 
[Engagerad historik om kampen mellan ny 
tunnelbana/bevarad Roslagsbana och om 

kommunala och administrativa revirstrider 

som fördröjt angelägna utbyggnader.] 

Malte Ljunggren, Sveriges lokstationer. 
Maskintjänstens anläggningar 1856-1992, 
SJK, 264 s. [Ett referensverk av stort värde 
för järnvägsforskaren. Det hade förtjänat en 
bättre layout och ännu större utrymme för 
bilder, men det kommer väl fler upplagor] 

Olle Lorin, "För 60 år sedan: sista tåget från 
Bjälbo station", Mjölby kommun hembygdsråds 
årsbok, 4 s. [Trots rubriken ett sammandrag 
av en reportageresa med sista bettåget 
1954.] 

1994: 

Jenny Andersson & Kia Svanold, "Saltsjöbanans 
inverkan på bebyggelseutvecklingen 
i Nacka", Kulturgeografiska institutionen 
Stockholm, 41 s. [Föga originella teser.] 

Ingemar Andersson, "Färgblindhet hos järnvägspersonal", 
ÖSJ-bladet nr 4, 3 s. [Om hur 
läkaren Fritiof Holmgren efter Lagerlundaolyckan 
1875 fick SJ att testa personalens 
färgseende.] 
Olle Andersson, "Tågtrafik till Hargshamn. 
Då, nu och i framtiden", Tåg nr 5, 4 s. [Rapsodisk 
historik som gärna kunde ha handlat 
mer om själva hamnen.] 

Jonas Andreasson, "Järnvägsarkeologi från 



luften", ÖSJ-bladet nr 1, 3 s. [Analys av 50talsbilder 
från Kristianstad ger en fin introduktion 
till en allmänt obeaktad järnvägshistorisk 
källa.] 

Anon., "Triangelspår i Pålsboda", Tåg och 
Spår nr 96, 2 s. [Om ett outfört projekt från 
1932.] 

Jan Arvhult, "HBJ till åminnelse -berättelser 
som kom med tåget och blev kvar", i Annerstad 
ur arkiv och minnen, Annerstad Hembygdsförening, 
20 s. [Dråpliga och sorgliga 
historier, berättade av en god berättare. Men 
LKSJ med Holmby öppnades först 1906, Jan 
Arvhult! Och när kommer egentligen din 
stora HBJ-bok?] 

Nils Carl Aspenberg, Die Strassen-und Vorortbahnen 
in Stockholm, Baneforlaget, 68 s. 
[I skriften -med dess missvisande tryckår förtecknas 
kortfattat data om nät och om 
drivfordon för spårvägsrelaterad trafik även 
för LiB, SRJ, SSnJ och SSLidJ.] 

Bo Bergman, "Verkstäder på ånglokstiden", 

ÖSJ-bladet nr 4, 3 s. [Översiktlig beskrivning 
av revisionsarbeten på lok.] 
Jan Bergsten, "M som i Malmtågslok", Karven 
nr 2, 2 s. [Om Ma-Md.] 

Daan van Berlekom, "Sovvagnstrafiken över 
Danmark till kontinenten 1946-1994", Tåg 
nr 6, 2 s. [Ett av dessa fascinerande ämnen 
om vilket man skulle vilja veta mycket mer.] 

Lars Björkroth, Björn Liining & Lars Peter 
Åhs, Föreningen Böda skogsjärnväg 20 år, 
Bödabanan, 64 s. [Ett bra komplement till 
tioårshistoriken.] 

Gunnar Bäckman, "Vikbolandsbanan hundra 
år", 2 & 3, Gurklisten nr 1 & 2, 8 + 9 s. [En 
god historik som skulle förtjäna en större 
läsekrets.] 

Pia Bäckström, "Post på järnväg", Tåg nr 5, 
3 s. [Ett inte särskilt intressant omtryck från 
en Postmuseumspublikation.] 

Sture Danneskog, "Uppsala-Stockholm-Uppsala 
13.000 gånger", i Sven Appelqvist 
(red.), Ur minnets labyrinter, eget förlag, 4 s. 
[Man kan ifrågasätta uppgiften att Marielund-
Länna skulle vara Sveriges vackraste 
järnvägssträcka.] 



Bengt 0. Edberg, "Egen järnväg", i Edsbruk. 
Ett samhälles uppgång och fall, eget förlag, 
4 s. [Mest om loken och förarna på den lilla 
bruksbanan. 600 mm var knappast någon 
"mycket speciell" spårvidd.] 
Gunnar Egerbo, "Minnen från Gotland", Spårstumpen 
nr 57, 2 s. [Om beredskapsresor.] 

Birger Einarsson, "Järnvägen", Göinge Hembygdsförenings 
årsbok, 2 s. [Om HKJ ekonomiska 
svårigheter 1893 och konsekvenserna 
för Kviinge socken.] 

Elgert Eriksson, "Mitt liv som SJ-man -loket 
min arbetsplats", i Sven Appelqvist (red.), Ur 
minnets labyrinter, eget förlag, 8 s. [Först 
tågklarerare, sen förare i Hagalund.] 

Ingemar Eriksson, "En kort historik över Boliden-
Slind", Tåg, 2 s. [Redaktionen borde ha 
uppmanat Eriksson att skriva längre!] 

Åke Eriksson, "Mitt liv vid järnvägen", i Sven 
Appelqvist (red.), Ur minnets labyrinter, eget 
förlag, 6 s. [Konduktörsminnen, av störst intresse 
när det handlar om vintersporttågen 
Stockholm-Hede.] 

Jon Fast, "Resgodsvagnar tillverkade i Nora 
vid sekelskiftet", Förstlingen nr 2, 5 s. [Kort 

text men full av intressanta detaljer. Med 

ritning.] 

Georg Fors, "Hur järnvägen format Sandsjöbygden", 
Då och nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens 
hembygdsråd, 7 s. [Om stations-samhället 
Sandsjö som 1922 blev Bodafors.] 

Bernt Forsberg, "Statens järnvägars elektrolok 
av typen H", Spår, 7 s. [Forsberg utreder 
med sakkunskap hur de olika versionerna 
hänger samman och skiljer sej åt. Även vissa 
uppgifter om tjänstgöringen.] 

Petter Forsberg & Daniel Hallencreutz, En 
järnvägs värden, ERU, 108 s. [Inlandsbanan: 
kort historik, debatthistoria men framför allt 
symbolvärde hos allmänheten.] 

Mats Freding, "Lokomotivet'Anders Hansson' 
och Glommens hamn", Tåg nr 3, 3 s. [Ett 
komplicerat och utdraget hamnbygge i Halland. 
En av de många myterna om ett sjunket 
lok punkteras.] 



Rutger Friberg, "Malmbanan och Europas 
starkaste lok", Altt om Hobby nr 2, 2 s. [Serie 
om modellbygge av Dm3 inleds med beskrivning 
av förebilden.] 

Margareta Fritzson, "Forserumssten till svenska 
banvallar", Då och nu i Näs sjöbygden, 
Nässjöbygdens hembygdsråd, 4 s. [Skånska 
Hardeberga Stenindustri startade 1942 detta 
diabasbrott som ännu är i drift.] 

Hans Geete, "En bana som aldrig byggdes", 
Förstlingen nr 4, 2 s. [Om Älvdalen-Särna, 
ett projekt som var aktuellt omkring 1908.] 

Lars-Olof Georgsson, "Kindsbanan", Spår, 7 s. 
[Varken text eller bilder lägger något viktigare 
till den mer omfattande beskrivningen i 
Per Olov Bloms bok om Kindsbanan.] 

Arne Green, "Verksamheten vid Dannemora 
station", i Sven Appelqvist (red.), Ur minnets 
labyrinter, eget förlag, 8 s. [ Lite oklart när 
Green tjänstgjorde men det var i alla fall 
under andra världskriget, då upp till 15 omlastare 
var i arbete.] 

Ingemar Gustafsson, "Pojken i banvaktsstugan", 
Då och nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens 
hembygdsråd, 5 s. [Från stugan 667 
Krökebo på HNJ.] 

Willy Gustafsson, "Järnvägar genom N Solberga 
i förslag och verklighet", Då och nu i 
Nässjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd, 
9 s. [Om AOJ har man tidigare kunnat läsa 
utförligare, bl.a. genom Gustafssons försorg, 
men här får vi också veta om den planerade 

hållplatsen Vimnarp på NOJ.] 

-"Stationshus och hållplatser", Då och nu i 
Nässjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd, 
5 s. [Bilder med korta texter över alla persontrafikens 
trafikplatser i Nässjö kommun.] 

Stig Gyllen, "Järnvägens tekniska utveckling 
har format Nässjös järnvägsmiljö", Då och 
nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd, 
11 s. [Kunnigt tecknas faserna i 
och drivkrafterna bakom den stora bangårdens 
utbyggnad och omvandlingar.] 

Göteborg-Borås Järnvägar 100 år, SJ Stab Information 
Väst, 6 s. [En bagatell, byggd på 

SJK-boken.] 



Axel Hagberg, "Askersunds kommun, järnvägarna 
och den industriella utvecklingen 
vid 1800-talets slut", Kulturgeografiska institutionen 
Stockholm, 29 s. ["De kommuner, 
som satsade kapital i en lokalbana i hopp om 
att vända den negativa befolkningstillväxten, 
lyckade inte vända ... utvecklingen", är en 
slutsats som nog har tillämpning utöver 
Askersund.] 

Bengt Hammar, "En resa genom Södertörn", 
Nynäståget nr 3 & 4, 7 + 7 s. [Omtryck från 
Järnvägar! 1981.] 

-"En Örby-grabb berättar", Tåg nr 3, 3 s. [Inte 
första gången som Hammar berättar från 

SNJ.] 

Staffan Hansson, Porjus. En vision för industriell 
utveckling i övre Norrland, Högskolan 
i Luleå, 372 s. [Mycket av järnvägsintresse: 
den svenska elektrifieringens start (som dock 
inte refererar till Göran Rönns historik), valet 
av Riksgränsbanan som första större projekt, 
striden PorjusNakkokoski och bygget av 
Gällivare-Porjus.] 

Peter Heller, "Yp-bussen", Skarajärnvägsblad 
nr 4, 5 s. [Bygger på Hällqvists rälsbussbok.] 

Mats Hjälrnroth, "De första rälsbussarna vid 
NBJ", Förstlingen nr 3, 3 s. [Enkelt hopkommen 
text men intressanta bilder.] 

-"Lokomotiven som benämnts Nora", Förstlingen 
nr 1, 4 s. [Tre lok: Kristinehamn, 
Motala och N asmyth, Wilson.] 

-"De modernaste ångloken vid NBJ", Förstlingen 
nr 3, 3 s. [Om NBJ 17 och 18. Många 
foton.] 

Yngve Holmgren, "CHJ personvagnar", 5, 
ÖSJ-bladet nr 3, 4 s. [Serien har nu nått fram 
till CHJ första personboggivagnar, den första 
personvagnstillverkningen på egen verk

stad och den unika C4 nr 3, en fyraxlig länk

axelvagn.] 

-"Ett Köping-Hult-lok på vykort", ÖSJ-bladet 
nr 1, 2 s. [Holmgren kommenterar sakkunnigt 



ett foto av KHJ 11 Ervalla, som 
längre fram skulle bli SJ Hd 22 och MSJ 11.] 

-"ÖSJ restaurationsvagnar. Ett 95-årsminne", 
ÖSJ-bladet nr 2, 3 s. [Inte första gången 
man beklagar att Holmgren inte skriver utförligare 
-jfr nedan Anders Janssons historik 
över UGJ restaurangvagnar.] 

Rikard Holmlin, "Järnvägare. En ny yrkesgrupp 
i artonhundratalets Dalarna, i Gunnar 
Ternhag (red.), Arbetets historia i Dalarna några 
glimtar, Dalarnas forskningsråd, 5 s. 
[Rapsodiskt. Man hade väntat sej bättre i en 
publikation från ett forskningsråd i samarbete 
med en högskola.] 

Per Hultqvist, "'Hundratals mil, tusentals armar 
och milliontals riksdaler ... ' Nils Ericson och 
moderniseringen av 1800-talets Sverige, 
Västgöta-Dal, 18 s. [Skildringen av Ericson 
som kanal-och järnvägsbyggare framhäver 
hans duglighet men också hans konservatism.] 
"Hur en lokförare danas", Skenbladet nr 1 & 2, 
3 + 3 s. [Trevligt dokument från 1870-talet.] 

Arne Hällqvist, "Torsåsbanorna under SJtiden", 
Tåg nr 2, 5 s. [Här som på andra håll 
innebar förstatligandet och den fullt genomförda 
rälsbussdriften ett uppsving i trafikintensiteten 
som dock blev kortvarigt. En 
artikel med många givande detaljer.] 

Christer Ingelsson & Håkan Olsson, "Tågkuppen 
på Barsebäcksbanan 50 år", Tåg nr 2, 
3 s. [Sällan får man så levande beskrivningar 
av vardagsarbetet på en järnväg som när en 
olycka eller ett brott fick polisen att skriva 
rapporter.] 

Anders Jansson, "Restaurangvagnen 100 år. 
Pionjärgärning på Uppsala-Gävle järnväg", 
Spår, 6 s. [Välskrivet och utförligt. Man blir 
förväntansfull inför Janssons fortsatta genomgång 
av den svenska restaurangvagnshistorien.] 

Bengt-Erik Johansson, TGOJ AB Underhållsrörelsen. 
En historik, TGOJ, 232 s. [Ingen 
klar logik styrde in de stora SJ-verkstäderna i 
TGOJ, men järnvägsvännen har inget att invända 
mot att företaget tagit fram en historik 
som komplement till de båda tidigare volymerna 
om TGOJ. Vad gäller den äldre historien 
är dock SJ minnesskrifter långt utförligare.] 



Göran Johnson, "Järnvägarna i Mälardalen", i 
Per-Olof Wikström (red.), Spår i Mälardalen. 
En samling texter om människorna, 
landskapet och bebyggelsen, Region-och 
trafikkontoret, 42 s. [Ett sympatiskt försök 
att skriva regional järnvägshistoria, men felen 
i text och kartor är lite för många.] 

Ragnar Järhult, Bror bland bröder, Carlssons, 
199 s. [BUJ och en döende alkoholist och 

f.d. rallare tillhör romanens huvudfigurer. 
Om den förra skildras bl.a. bygget, sista tåget 
och militärens sprängövning.] 

"Järnvägen", i Johansfors med omnejd, 4 s. 
[Mest om det misslyckade försöket till stationsflytt 
1903.] 

"Järnvägen och Hovslätts station", i Hovslätt 
100 år 1894-1994, Hofslätts Hembygdsförening, 
10 s. [För mycket om HNJ i allmänhet 
och för lite om Hovslätt i synnerhet.] 

Christer Karlsson, "För tio år sedan hände ... 
Tåganteckningar från 1984", 1-2, Ångtrycket 
nr 3 & 4, 2 + 3 s. [Minneskrönikor av detta 
slag påminner om tidens snabba gång.] 

Lars Olov Karlsson, "De brittiska loken i Sverige", 
Spår, 10 s. ["Lovande start -tvärt slut" 
tycks ha varit mönstret för brittiska lokleveranser 
till Sverige när det har gällt både ånga, 
el och diesel. Översikter av denna karaktär är 
mycket nyttiga.] 

Björn Kullander, Sveriges Järnvägs Historia, 
Bra Böcker, 195 s. [Den i sitt format första 
behandlingen i detta ämne sedan SJ 125-årsskrift. 
Något av kulturhistorien förefaller 
dock något ovidkommande och det hade behövts 
mer om bl.a. godstrafik för att boken 
fullt ut skulle leva upp till sin titel.] 

Lasse Kvarnström, "Det statliga broderskapet. 
Patriarkalism och byråkrati vid Statens Järnvägar 
och Postverket i början av 1900-talet", 
Arbetarhistoria nr 2, 10 s. [Tes: den statliga 
arbetsgivaren var patriarkal i ordets dubbla 
betydelse, ett slags välvillig brukspatron som 
skapade en anda som bl.a. utestängde kvinnor. 
Det kunde ha påpekats att EJ antog SJ 
reglementen.] 

Vincent Kärager, "Ystad järnvägarnas historia." 

8: "Statens järnvägar 1941-1990" & 9: 



"Claes Adelsköld och Knut Nihlen", Ångtrycket 
nr 1 & 3, 5 + 2 s. [Jan-Anders Wih

rens samlade och självtagna bilder förhöjer 
värdet av den näst sista artikeln i serien, om 
vilken allmänna omdömen har getts tidigare 
år.] 

Ingemar Landin, "Enmansbetjäning på lok-en 
arbetsmiljöfråga", Skara järnvägsblad nr 4, 
7 s. [Facket agerade sedan ett enmansbetjänat 
lok vållat dödsolycka i Gårdsjö.] 

-"Oljeeldning på lok", Skara järnvägs blad 
nr 3, 5 s. [Bygger på uppgifter ur Ånglokläran 
1949 men även från f.d. VGJ-eldare.] 

-"VGJ:s motorlok -ett sorgebarn", Skara 
järnvägsblad nr 4, 2 s. [Om VGJ 5.] 

Ulf Landin, "Något om SJ:s B-lok", Nynäståget 
nr 4, 6 s. [Flyktiga egna minnen kompletterar 
handboksuppgifterna.] 

Kenneth Larsson, "Farväl, kära kamel!", Ångtrycket 
nr 4, 3 s. [Skrotningen av den sista 
Y3-an har föranlett denna korta tjänstgöringshistoria.] 

-"Skånska stationer -från A till Ö", Ångtrycket 
nr 4, 2 s. [Artikeln om Bjärsjölagård 
har blivit lång nog för att passera utkastets 
kvantitetsgräns. Turbulensen kring mfKLJ 
och dess medlemsblad gör det osäkert om 
"evighetsserien" kommer förbi alfabetets 
andra bokstav.] 

Peter Larsson, "Järnvägen och stationen", i 
Rydsgårdsminnen i parti och minut, eget förlag, 
24 s. [En mängd personhistoria men 
också många andra konkreta detaljer. Ett 
söndagsnöje för barnen var att åka på TRJ 
vändski va.] 

-"Järnvägsstationen", i Tre byar-tre världar, 
eget förlag, 4 s. [Om Västra Nöbbelöv på den 
kortlivade YSJ.] 
Göran Lavesson, "Järnvägsbyggnader mellan 
Båstad och Veinge", ÖSJ-bladet nr 3, 4 s. 
[Av geografiska skäl utelämnat material från 
boken Järnvägsbyggnader i Kristianstads 
län, med samma karaktär.] 

Rolf Lind, "Järnvägen, Nässjö och året 1994", 
Då och nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens 



hembygdsråd, 13 s. [Kommunalpolitiker (s) 
redogör för det trägna arbete som vände Nässjös 
järnvägsutveckling i positiv riktning. 
Sådan beslutshistoria borde skrivas oftare.] 

Jan Lindahl, Grödingebanan, Banverket, 80 s. 
[Så läckra foton och så lättflytande text som 
man hade anledning att vänta av Lindahl. 
Men med tanke på projektets storlek och 
komplexitet hade det förtjänat en mycket mer 
omfattande dokumentation, inte minst i form 
av ritningar och kartor. Och redogörelsen för 
Södertälje järnvägshistoria är väl inte helt 
korrekt?] 

Julius Lindblom, "Ideutvecklingen kring fordon 
med i kurvor lutnings bara vagnskorgar", 
Dcedalus, 11 s. [Uppfinnaren Lindblom konstruerade 
lutningsmekanismer redan på 
1930-talet men då fanns ingen marknad.] 

Malte Ljunggren, "Storsvenska turen 1947", 
Tåg nr 3, 3 s. [Ljunggren beklagar att han 
inte tog fler bilder på sin resa, och det gör 
även läsaren när han ser de foton som ändå 
blev resultatet.] 

-"De svenska ellokens historia", 8 & 9, Ångkvasten 
1 & 2, 8 + 5 s. [Se tidigare krönikor.] 

Rune Löw, "Grindvakter i Malmbäck", Då och 
nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd, 
2 s. [Snopet kort.] 

Josef Magnusson, "Tigern", Då och nu i Nässjöbygden, 
Nässjöbygdens hembygdsråd, 5 s. 
[Härlig skröna som påminner om en liknande 
av Dario Fo. Men hur var det i verkligheten?] 

Lars Magnusson, "Stockbanan. En historik 
över trästockbanan mellan Hyn och Spaksjön", 
Spår, 18 s. [Ett lätt sammandrag av en 
tidigare omnämnd uppsats från 1990 men 
med några nya bilder.] 

Göran Malm, Historien om Landabanan. Söderhamn-
Bollnäs kommunikationsled, LB, 
20 s. [Mest substantiellt är ett avtryck ur 
Yngve Rollofs vattenvägshistoria.] 

Daniel Melchert, "Harlösa järnvägsstation", 
ÖSJ-bladet nr 2, 3 s. [Trevligt skrivet men 
lägger inte mycket till Mats Lindes och 
Harry Tengruds tidigare behandling av 
ämnet. Och är det belagt att Einar Sahlen 
ritade stationshuset?] 



Göran B. Nilsson, Andre Oscar Wallenberg, 3, 
Norstedts. [Behandlar ingående de svenska 
järnvägarnas svåra finansiella situation i 
slutet av 1870-talet, särskilt Wallenbergs och 
Enskilda Bankens svåra men till slut lyckosamma 
operationer med BJ och HJJ/HNJ. 
Men Nilsson förväxlar WMJ med ÖWJ.] 

Ola Nilson, "Ånglok på Östgötasmalspåret", 7, 
Gurklisten nr 2, 3 s. [Om NÖJ 12 och 13, 
impopulära lok som var svåra att elda och 
underhålla.] 

Sven-Erik Nordqvist (red.), Alvesta bandistrikt 

järnvägar 1856-1993, BDK Alvesta, 54 s. 
[Så kan man också göra en bandistrikthistorik: 
sax, klister och ett exemplar av Järnvägsdata.] 

Gösta Nordström, "Järnvägsminnen -en resa 
50 år bakåt i tiden", Spårstumpen nr 58, 5 s. 
[Eldare på GJ 1942-45, sen maskintjänst i 
Hagalund. Om surrogatbränslenas problem.] 

"När järnvägen kom till Malmö", i Malmö 
Centralstation, SJ Stab Information Syd, 7 s. 
[Skicklig sammanfattning av stadens järnvägshistoria.] 

Anders Olsson, "Skåne-Smålands Järnvägs 
tillkomst", ÖSJ-bladet nr 1, 4 s. [Med tonvikt 
på konsul Olssons ansträngningar för att 
samla byggkapital. Som skönlitterärt tips anförs 
en roman av Staffan Bergsten, men Max 
Lundgrens Åshöjden-böcker och Karl Krtiger-
Hanssons Resan till Åsljunga ger väl så 
mycket om SSJ.] 

-"Ystad-Gärsnäs Järnväg 100 år", ÖSJ-bladet 
nr 4, 4 s. [Bra att föreningar uppmärksammar 
den regionala historien på detta sätt.] 

Eber Ohlsson, "Malmö-Lund för 100 år sedan", 
ÖSJ-bladet nr 3, 3 s. [Lätt kommenterat 
dokument om behovet av dubbelspår mellan 
de båda städerna.] 

Håkan Olsson, "Ystad-Gärsnäs Jernväg 100 år 
5/10 1994", Ångtrycket nr 4, 2 s. [Bra att föreningar 
uppmärksammar den regionala historien 
på detta sätt. Gammalstavningen av 
namn irriterar en smula.] 

Lars Olsson, "Helsingborgs Veteranjärnväg 



A.D. 1974", Ångtrycket nr 3, 6 s. [Lars Olsson 
är framför allt känd som järnvägsfotograf 
men han kan skriva också.] 

Per T. Ohlsson, 100 år av tillväxt. Johan August 
Gripenstedt och den liberala revolutionen, 
Brombergs, 219 s. [Ett tiotal sidor behandlar 
Gripenstedts insats som politisk ingenjör 
bakom beslutet om de första stambanorna.] 

Eva-Marie Peltonen, "Inget Bålsta utan järnvägen, 
eller? En förstudie av järnvägens inverkan 
och betydelse för befolknings-och 
bebyggelseutvecklingen", Kulturgeografiska 
institutionen Stockholm, 20 s. [Titelns fråga 
besvaras nekande: Bålsta hade utvecklats 
även utan SWB.] 

E. Bertil Persson, "Hamnspåren i Luleå", 
Karven nr 3, 5 s. [Bra om kommunens egna 
spår. Om malmspåren har Persson skrivit ut

förligare förr.] 

-"Räls valsning", Karven nr 2, 3 s. [Intressant 
redogörelse för Telfords rälsanskaffning till 
Göta kanal-bygget 1815.] 

-"Stambanans sista etapp", Karven nr 4, 4 s. 
[Beskriver bl.a. trafikplatserna och alla omläggningar 
Järn-Boden.] 

Thomas Pettersson, "Kort historik över Bergslagernas 
Järnvägar", Trällaget nr 1-2, 3 s. 
[Kort var ordet.] 

Janis Priedits, "AB Klippans Finpappersbruk", 
Ångtrycket nr 3, 3 s. [Koncis industri-och 
spårhistoria.] 

-"Västra Torups torvströfabrik", Ångtrycket 
nr 2, 2 s. [Historiens gång känns igen från 
många andra torvbanor, men denna var relativt 
långlivad, plankorsade en järnväg (HHJ) 
och hade ovanligt nog boggivagnar.] 

Martin Ragnar, "SCA 16 Cementa. Nytt ånglok 
i trafik i Hesselby", Spårstumpen nr 57, 
3 s. [Presentation av O&K 3362, avställt 
1962.] 

Carl Reuterbrink, "En återblick på tillvaron", 
Förstlingen nr 3, 2 s. [Mest om vägen till 
järnvägsjobbet.] 



Per Rickardsson, "Hur järnvägen påverkade 
Flisby", Då och nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens 
hembygdsråd, 7 s. [Bra genomgång 
av de viktigare företag som uppstod. Väderkvarnsvingar 
och Knutstorps mousserande 
vin var bland de exklusivare varor som fraktades 
ut från Flisby .] 

Örjan Romefors, "Djursholmsbanan, 18891895", 
Kulturgeografiska institutionen 
Stockholm, 43 s. [Visar att personerna bakom 
Djursholms AB och Djursholmsbanan 
agerade skickligt gentemot SRJ och Stockholms 
stad och till sist fick som de ville.] 

Bengt Rosen, Bilder från Skåne-Smålands 
järnväg SSJ. 2: Strömsnäsbruk-Kärreberga, 
SSJF, 32 s. [Intressanta och väl återgivna 
foton, alltför korta bildtexter.] 

Lars von Rosen, "Öresundsförbindelser genom 
100 år -broar, tunnlar och torrläggning på 
tapeten", ÖSJ-bladet nr 1, 8 s. [Projekthistorien 
är mycket fascinerande och skulle förtjäna 
en utförligare behandling. von Rosens 
översikt är visserligen förtjänstfull men han 
har bl.a. utelämnat det allra första förslaget, 
det med horisontell tunnel mellan Helsingborg 
och Helsingör.] 

Josef Ryden, "Järnvägens källarmästare som 
blev samhällets styresman", Då och nu i 
Nässjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd, 
17 s. [Om källarmästare Carl Peterson -han 
var inte ensam om att bygga upp en förmögenhet 
med järn vägsrestauration som 
bas.] 

-"Petter Jönsson-myten", Då och nu i Nässjöbygden, 
Nässjöbygdens hembygdsråd, 5 s. 
["Järnvägen ska gå förbi Träslända, för där 
bor jag", sade aldrig Petter Jönsson. Ryden 
nystar skickligt upp historien om en myt.] 

Gunnar Sandin, "Persontrafiken Ekeby-Skromberga", 
Ängtrycket nr 1, 5 s. 

-"Reflektioner inför en järnvägskarta i Nässjö", 
Då och nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens 
hembygdsråd, 12 s. 

-"Svenskjärnvägsstatistik", Spår, 4 s. 

Lars-Eric Sjöberg, "'Grevebanan"', "Skurups 
järnvägshotell" och "Olyckorna i Örsjö och 
Kallsjö", i Hans Janstad (red.), Skurup -mellan 



ås och hav, Skurups kulturnämnd, 18 s. 
[Många goda bilder och ganska tunn text. 
Och vad menas med att rälsen på gamla MYJ 
vägde "17 kg perlängd"?] 

Eric Sjögren, "Littera E som blev U och sedan 
Katta. En säregen skildring från tre källor ur 
gången tid", Tåg nr 4, 2 s. [Man blir inte 
övertygad om att fiktiv självbiografi är en 
lämplig form för framställning av en lokindivids 
historia.] 

Christian Slågrup & Rolf Öberg, "Trelleborg 
och Kungsleden under dramatiska år", 
Gamla Trelleborg, 33 s. [Färjetrafiken under 
första världskriget har beskrivits förr men i 
denna gedigna artikel framkommer en rad 
nya uppgifter, belysta genom väl valda citat.] 

Rolf Sten, "F-loken (Fa, Fb)", Skenbladet nr 3, 
4 s. [Ingår i serie om äldre SJ-ånglok.] 

-"Mellan B yvalla och Långshyttan", 4 & 5, 
JTJ-nytt nr 2 & 4, 6 + 4 s. Om loken/lokomotorerna 
och vagnarna. Trevliga teckningar. 
I övrigt se tidigare år.] 

-"Mellan Orsa och Bollnäs", 3 & 4, Skenbladet 
nr 2 & 4, 4 + 7 s. [DHdJ-serien fortsätter 
med banunderhåll och alltför knappa 
uppgifter om trafikplatserna.] 

Erik Sundström, "Förstlingen -ett unikt lok 
och tre uppfinnare", Spår, 6 s. [På viktiga 
punkter revideras äldre uppfattningar om 
Förstlingens konstruktion. Samtidigt ges 
bl.a. roande upplysningar om relationen mel-

Ian Claes Adelsköld och Harald Asplund.] 

-"Udda vagnar på svenska spår", Tåg nr 9, 
3 s. [Artikelns innehåll lever upp till rubriken.] 

-"Vad hände vid Sveriges järnvägar 1895?", 
Spår, 7 s. [Det hände ovanligt mycket. Sundströms 
stora industrihistoriska kunnande berikar 
hans järnvägshistoriska författarskap.] 

-"Vedtåg under andra världskriget", Tåg 
nr 6, 3 s. [Allt som kunde rulla tycks ha mobiliserats 
till denna trafik som den unge 
Sundström betraktade ur ett Stockholmsperspektiv.] 

Örjan Svane, "Nättrabyhamns station på ritning 
-en redogörelse för hur fantasin kan 



berika verkligheten", Tåg nr 2, 4 s. [Ett exempel 
på hur den hängivne modellbyggarens 
forskning uppdagar nya järn vägshistoriska 
fakta, och på värdet av att i artikelform sammanfatta 
exklusiva småskrifter.] 

Tord Siistler, "Bra svenska lokomotiv", Nostalgia 
nr 6, 3 s. [Om SJ Ga, Gb och J -en originell 
kombination.] 

-"Jubileum i Härnösand. Härnösand-Sollefteå 
Järnväg fyller 100 år", Nostalgia nr 4, 4 s. 
[Läs hellre Stens bok.] 

-"Lund-Trelleborg. Järnvägen i mitt hjärta", 
Nostalgia nr 3, 4 s. [Som allt annat i tidningen 
en kvalificerad layout med stora bilder. 
Mest intressant bamdomsminnen från en resa 
Norrland-Skåne.] 

Valdemar Söderlund, "1956, ett annorlunda år 
för de gotländska järnvägarna", Spårstumpen 
nr 58, 5 s. [Bra skildring av de stora transporterna 
av fyllning till flygfältsbygget.] 

Göran Thomasson, "Banvakt i Ljungaskog vid 
SSJ", ÖSJ-bladet nr 34 s. [I huvudsak omtryck 
av tidningsartikel från 1953.] 

Börje Thoursie, "UGJ Älvkarleöbroar -ett litet 
detektivarbete", Spår, 4 s. [Gamla arkivalier 
klargör utseende hos och läge för den äldsta 
brons anslutande viadukt.] 

Bertil Thulin (red. och huvudförfattare), Göteborg-
Borås Järnväg, SJK, 180 s. [Det enda 
negativa som kan sägas om boken är möjligen 
att den placerar ribban alltför högt för 
framtida skribenter i branschen.] 

-"'Sekelskiftets l'art nouveau"' och "Stambanan 
livskraftigast", i Resecentrum Skövde, 
6 s. [Roligt att historien får en liten men dock 
plats i den sortens skrifter.] 

Mats Torneklint, "Gefle-Dala Järnvägar AB. 

En järnväg i förändring mot den nya tiden", 
Högskolan Falun-Borlänge, 57 s. [Behandlar 
bara, vilket borde ha antytts av titeln, uttömmande 
personalrationaliseringen på sträckan 
Falun-Rättvik under FRMJ/GDJ-tiden.] 

Jan-Anders Wihren, "För 30 år sedan -intryck 
från enjärnvägsentusiasts vardag", 7-9, Angtrycket 
nr 2, 3 & 4, 8 + 3 + 6 s. [BLJ, KYJ, 



Sösdala mosse, vagnbjörnar ... Wihren och 
hans vänner åkte lokhytt, snokade i beredskapsstall, 
antecknade och fotograferade, allt 
med stor entusiasm och ihärdighet, och till 
stor glädje för den sentida läsaren.] 

Tomas Wistedt & John Österberg, "E4:an 
komplement eller konkurrent till Ostkustbanan", 
Kulturgeografiska institutionen 
Stockholm, 19 s. [Inga invändningar mot det 
historiska avsnittet.] 

Gertrud Åvik, "Minnen från NAEJ", ÖSZJ-nytt, 
nr 2, 2 s. [Fadern var stins i Blåningsmåla.] 

Roger Öhrman, "Järnvägen" i Vägen till Gotlands 
historia, Gotländskt arkiv, 2 s. [Inga 
sakfel.] 

Johan August Mörk 

Att försöka få sig arbete 

Några anteckningar ur minnet av en västgöte 

Johan August Mörk föddes 7 aug. 1859 i ett soldattorp 
i Öttum någon mil sydväst om Skara och var äldst av 
fem syskon. Han arbetade som dräng hos bönderna i 
trakten från 13 års ålder tills han var 23 år, då han 
lämnade hemmet för att söka arbete på annat håll. Han 
arbetade vid kanalbyggen och järnvägs byggen, först 
som stenarbetare, sedan som smed och blev verkstadsarbetare 
vid engelsmännens lokverkstad i Luleå under 
Gällivarebanans byggnad. Efter bolagets konkurs flyttade 
han åter söderut, arbetade tre år på Söderhamns 
Verkstäder och därefter fyra år på Primusfabriken i 
Stockholm. År 1897 kom han till Asea som svarvare, 
och blev 1904 förman på deras skruvtillverkningsavdelning, 
där han blev till sin pensionering 1929. 

Han gifte sig 1897 med tjugoåriga Hanna Wilhelmina 
Jacobson från Visby och flyttade 1903 in i ett 
eget hem i vad som då var Västerås utkant. Där 
planterade han ett hundratal fruktträd och vid pensioneringen 
köpte han en av de gamla svarvarna på sin 
avdelning och inrättade en liten hobbyverkstad. 

Han fick 1933 Patriotiska Sällskapets guldmedalj 
och avled vid åttio års ålder. 

När han i början av 1892 blev sängliggande en tid i 
influensa skrev han denna berättelse om sina äventyr 
som rallare sedan 1882. Den har tidigare varit publicerad 
i årsboken Norrbotten 1972. 

Den 15 oktober 1882 lämnade jag min hembygd 



för att enligt min länge närda önskan få se mig om 
ett grand på andra platser och pröva lyckan. Som 
sagt, efter att hava tagit ett ömtfarväl av fader och 
moder, och jag minnes hennes sista önskan, då 
hon efter att hava följt mig till stora vägen sade 
mig: "Adjö och Gud vare med dig." Mitt mål 
gällde då Göteborg och att där söka få mig plats 
på någon snickareverkstad. Utrustad med det 
nödvändigaste i klädesväg hade jag att gå den en 
och en halv mil långa vägen till V ara järnvägsstation, 
där mitt första göra blev att köpa mig en 
kappsäck och instuva mina saker, och sedan få 
mig en biljett till Göteborg, dit jag ankom på 
eftermiddagen. Och huru förvånad blev jag ej 
över det rörliga liv som där finnes, och vart skulle 
jag vända mig för att få reda på en barndomskamrat, 
som jag hoppades erhålla råd och hjälp 
av. Jo, det lyckades snart att träffa honom, och 
med hans hjälp fick jag mig logi. 

Sedan var det att försöka få sig arbete, men 
detta hade sig ej så lätt. Efter att hava sökt både 
si och så fick jag börja vid nya bryggeriet i Haga, 
därjag skulle bliva som hjälpkörare. En utkörare 
som jag fick medfölja och som jag skulle efterträda, 
han skulle få sluta med körning för han 
kunde ej skriva och hava reda på kunderna. Men 
som det var i hans intresse att ej underrätta mig 
om kunderna för att få behålla platsen själv, så 
gick det dåligt för mig, så jag fick sluta efter en 
vecka, och vad var nu att göra? 

Jo, jag besökte först ett kommissionskontor, 
där jag mot fyra kr erhöll anvisning på en drängplats 
utom staden, men närjag kom dit så var den 
upptagen, och att återfå pengarna var ej att tänka. 

Genom ovannämnda vän erhöll jag adress till 
hans broder i Eskilstuna, varför jag reste dit efter 
att hava gått fjorton dagar och besett det rörliga 
folklivet i Göteborg. Till Eskilstuna ankom jag 
sent på kvällen, där ovannämnde kamrat kom 
mig till mötes och hjälpte mig. Här var nu att 
försöka få sig arbete, men det lyckades ej bättre 
här heller, varför jag gick till H yndevadfallet, där 
arbetet med Hjälmarens sänkning pågick, och 
fick jag börja arbeta. Mitt första göra var att 
skaffa mig bostad, och huru besynnerliga föreföllo 
mig ej folkets seder och språk här. Vad arbetet 
beträffar var det mycket tungt. Det var att skjuta 
sten och grus uppför långa och branta landgångar, 
och ibland att spränga större stenar och 
berg. Där var mycket dålig betalning. 

I slutet av maj 83 reste jag,jämte elva arbetare 
till, upp till jämvägsbyggnaden mellan Ockelbo 
och Gävle, och vilken resa! Flera av kamraterna 



festade så grundligt, att när vi kom till Ockelbo, 

så hade tre blivit efter av dem. Här fingo vi arbete, 
härför det blev att förse sig med det nödvändigaste 
till matkärl m.m., och så i väg en halv mil till 
skogs, där vi fingo inkvartera oss i en gammal 
fäbodvall, Luppbo. Här var ej mycket inbjudande, 
mån tro. Det var två stugor vi hade löfte att 
få bo uti. I ena stugan var hela möblemanget en 
gammal säng, men där jag bodde var för oss att 
göra granrisbädd på golvet med en gammal rock 
eller dylikt under huvudet. Men vilken mängd 
mygg som här plågade oss är otroligt, värst om 
nätterna. Så ofta när vi vaknade voro ögonen 
igensvullna av myggbett. En kamrat, bleking till 
börden, grät flera gånger över svårigheten. Dagarna 
före midsommar fingo vi lov att flytta ur 
vår koja, då jag fick logi i en by, Gruvan, där jag 
hade det mycket gott. Vår trevnad på fäbodvallen, 
där intill vi arbetade, ökades betydligt när kullorna 
komma dit med boskapen. Det blev då god 
tillgång på mjölk. Jag arbetade sedan på flera 
ställen på järnvägen, varför jag fick lov att flytta 
ifrån mitt goda värdfolk, och jag minnes den 
söndag då bondsonen Jaen samt gumman skjutsade 
mig till byn, och hur gumman grät då jag 
sade adjö och tack till henne. Goda gumma, vila 
i ro efter alla mödor du fått genomgå. 

Den tolfte april 84 reste jagjämte flera arbetare 
upp till stambanebyggnaden vid Sollefteå, och 

Johan August Mörk på äldre dagar. Äldste sonen 
Wilhelm blev konstruktör vid Pullmanbolagets 
verkstäder i Chicago, den yngste, Hjalmar, sålde 
1943 det ellok från Siemens till Roslagsbanan 
vars boggier genom krigshändelserna inte kom 
fram. Erik Sundströms samling. 

även denna resa utmärkte sig för skoj och fylle 
bland kamrater, vilket ej var så roligt för mig, 
som var den ende som var nykter bland sällskapet. 
Första natten tillbringade vi i Bollnäs, andra 
dagen voro vi i Håsjö, eller V alle, som byn heter. 
Här var för oss att vara kvar till påskafton, järnvägen 
var ej färdig längre. Här var muntert på 
Gästis där vi logerade en natt. Andra natten var 
jag hos ett bondfolk, Vallin, där jag hade det bra. 

Långfredagen var jag och besåg Håsjö Kyrka, 
byggd 1682, med dess klockstapel, vilken nu 
reser sig på Skansen i Stockholm. Sedan vi lyckats 
få skjuts för våra saker, för vilken skjuts vi 
fingo betala med sjuttio kr för två hästar den 
långa vägen åtta och en halv mil, gåvo vi oss 
elvatiden påskafton på resa igen. Sällskapet bestod 



nu blott av Hämvall och Pelle Oredig med 
familjer samt jag, de andra hade gått förut. 

Endast den som rest landsvägarna upp genom 
Norrland kan göra sig en föreställning om deras 
utseende strax efter tjällossningen. Jag trodde ej 
att vi skulle komma fram till vårt mål. Frånsett 
resans mödor och besvär, så öppnades för oss när 
vi komma till Ragunda en skön anblick av den 
storslagna natur som utmärker Indalsälvens dalgång, 
och jag tror att Ragundabyn med det ståtliga 
vattenfallet och den långa landsvägsbron 
nedanför är det vackraste som vi kan se. Landsvägen 
följer här en lång sluttning tills man kommer 
till In dals Liden. Här lyckades vi först klockan 
elva få oss logi i en bondgård. Vägarna började 
här bli bättre. 

Påskdagen fingo, sedan vi passerat gränsen till 
Ångermanland, vi oss logi i en liten by, Fångsjöbacken. 
Vår väg gick här över mycket otrevliga 
bygder. Annandagen logerade vi en kvarts mil 
från Sollefteå. Vi hade då uppsikt över Ångermanälvens 
stora dalgång och vi gladde oss att 
vara så nära vår resas mål. 

Vi komma nu ned till Sollefteå och fingo oss 
plats anvisade, där vi började arbeta. Där var vid 
en by som hette Granvåg och mycket vacker 
plats. Här logerade jag mig in hos Pelle Oredig, 
som hyrt sig en bagarstuga, och här hade vi det ej 
otrevligt. Arbetet bestod för det mesta i stenarbete. 
I juli kom jag ned till järnvägens förråds 
smedja som hantlangare, och fick jag det ganska 
bra. Här fick jag börja lära mig smida något 
ibland. Jag kom här att bo hos en av järnvägens 
kuskar, Anderson, och hans fru Anna Lisa, känd 
för sitt ombytliga humör. I smedjan var jag till 
början av vintern, då jag fick arbete i ett lag vid 
landsvägsbyggnaden från Sollefteå till Rämsle

Av nuvarande stationssamhället Ockelbo fanns inte mycket när Johan August Mörk deltog i byggandet 
av Gävle-Ockelbo järnväg på 1880-talet. Sveriges Järnvägsmuseum. 

byn. Sedan arbetade jag vid bergsprängningen 
för grundsten till stationshuset. Det var, jag tror, 
första februari 85, det hade fallit mycket snö och 
var ganska kallt då jag gick upp till berget, och 
det var kalla dagar att sitta och sköta borret i 37 
gr, och öppet och blåsigt. Det är otroligt vad jag 
frös, för jag var nog dåligt klädd. Jag bodde nu 
igen hos P. Oredig. Jag fick snart börja i smedjan 
igen, där jag var tills på sommaren, då jag kom i 
ett jordlag. Jag bodde nu hos ett folk Wikström, 
där jag hade det gott och trevligt. 



I slutet av september var det slut med arbetet, 
varför sedan jag vilat mig fjorton dagar, jag 
begav mig till ovannämnde Härnvall, som hade 
landsvägsbyggnad i Junsele. Det var långt för 
mig att gå, sju mil över ödsliga trakter. Första 
dagen gick jag fem mil till Härnvalls hem, och 
vad jag var trött när jag kom dit på kvällen. Det 
var nu bättre vägar, så det gick skapligt sen jag 
väl kom igång. Här var nu att få sig logi hos ett 
gammalt par av så att säga lappras, och vilket 
friskt och starkt folk, vilka kalla och dragiga 
boningsrummen äro häruppe i Norden. Här var 
nu att börja knoga. Jag fick här till kamrater en 
inföding samt en norrman, både äldre män och ej 
ringaste kunniga med bergsprängning. Här blev 
ej något vidare trevligt, dels var berget där vi 
arbetade uselt, och sedan mycket snö och kallt. 
Till julen gick jag ned till mitt goda värdfolk i 
Sollefteå, på nyårsdagen gick jag åter upp till mitt 
arbete, där jag knogade till fjärde mars, då vi 
fingo sluta, varför jag for ned och började i ett lag 
vid järnvägen hos en förman Källberg och sedan 
hos en Nilsson, då vi arbetade vid grundgrävningen 
till lokstallet. Här blev en kamrat träffad 
i huvudet av en skärva från ett kälskott som han 
laddat. Han dog ett dygn efter, utan att ha återfått 
sans. För tredje gången fick jag nu börja i smedjan 
på våren 86. På hösten slutade smeden Fornstedt, 
som jag slagit åt. Han var den mest häftiga 
person jag träffat. 

Jag fick nu börja hos andre smeden Lindström, 
hans hantlangare Pelle reste till svärfadern. Jag 
hade det nu ganska bra tills på sommaren 87, då 
Lindström reste upp till Luleå. Jag fick nu vara 
ensam i smedjan. Ibland var jag ute i ett lag, jag 
hade nu mina bästa dagar. Hur gärna dröjer ej 
minnet vid denna glada tid, och vilka sköna 
somrar här i Ångermanland med sina förtjusande 
dalar och kullar och sin storslagna natur. Av vad 
jag sett så är Sollefteå och trakten däromkring 
den härligaste, och även befolkningen är både 
vacker och bildad, och jag tror ej bättre finnes 
någonstädes. 

Den första oktober 1887 reste jag jämte Lindströms 
familj till Luleå, dit han rest förut. Denna 
resa blev en den besvärligaste jag haft. När vi 
reste från Sollefteå på morgonen hade vi beräknat 
att komma med ångaren Njord, som skulle 
inträffa i Härnösand på eftermiddagen. Vi blevo 
nu underrättade att han ej kunnat gå från Sundsvall 
för storm. Frun och barnen fingo nu skaffa 
sig logi, och jag gå och vänta på båten och se efter 
sakerna. Här fick jag gå och vänta tills söndags 
fm, således två dygn. När äntligen båten kom, var 



den så fullastad, att frun ej fick med sina saker 
fast jag försökte så mycket. Det var nu för mig att 
vara kvar till nästa båt och då få med sakerna. Jag 
fick nu vänta två dygn till, då ångaren Selstedt 
kom. 

Det bar nu i väg mot Norden med sakta fart, och 
kallt och blåsigt, så det är ej bekvämt att resa som 
däckspassagerare sådan årstid. Efter fem dygns 
resa var vi på söndagskväll i Lule. Här hade jag 
glädjen att strax träffa Lindström, och nu var 
resan slut för denna gång. Efter att ha väntat till 
den tjugonde fick jag nu börja vid The Swedish 
and N orwegian Rail way. Jag blev nu inneboende 
hos Lindströms och vill på det bästa berömma 
dem. 

Här började för mig ny verksamhet med att 
sätta ihop stora lokomotiv, samt reparation m.m. 
Här var blott engelskt befäl, så det var nog si och 
så att förstå dem i början, men man lärde sig snart 
namn på verktyg m.m., och jag minnes vad roligt 
det var första gång jag meddelade mig med vår 
förman, maskinuppsättare Fergusson, och jag 
minnes med aktning denna vittbereste person 
med sådan kunskap och energi, och lika var 
förhållandet med reparationsförman Steffensson. 
Vilken frånvaro av allt högmod och allt 
översitteri och med vilken humanitet man blev 
bemött, av såväl desse herrar som av alla förmän. 
Hur olika är ej förhållandet med våra svenska 
förmän, dem låta övermodet och dumdrygheten 
samt ett brutalt bemötande mot underordnade i 
högsta grad vara gällande. 

Strax före julen 87 kom ångaren Juana Nancy 
med maskiner och vagnar, och då pågick lossningen 
dag och natt, och som jag var med att taga 
emot godset, kom jag att kli va med nattlaget som 
börjar kl 12 på natten. Det var härligt att gå ut i 
trettio graders köld och snöyra, men vi voro alla 
muntra och glade. Svårast var sista kvällen, då vi 
skulle frakta ombord en stor dynamomaskin, 
som uppsattes på fören för belysning vid issågningen. 
Det var nämligen arton tums tjock is, 
omkring två mil fingo arbetarna vara med och 
göra ränna för ångaren. Vilka kostnader det nedlades 
för att få ut ångaren, och sedan gick så 
olyckligt! Den drev redlös i fjorton dagar i drivis 
under stark köld och storm, tills den drev i land 
vid Gamla Kar le by, då besättningen var mycket 
illa medfaren av hunger och köld. Med vilket 
deltagande underrättelsen om besättningens öde 
mottogs av allmänheten däruppe. 

Mitt arbete var nu att rengöra och sätta ihop 
lokomotiv, varomjagvarmedomsjuttonstycken. 



Vi voro sex kamrater och arbetet gick glatt. På 
sommaren var reparation och sen hopsättning av 
vagnar. På våren 89 tog pengarna slut för herrar 
engelsmän och då började arbetsinställelse m.m. 
Jag blev nu i tillfälle att lära känna en mängd 
personers åsikter på möten som höllos, samt den 
goda kamratanda och uppförande som gjorde sig 
gällande. Arbetsinställelsen varade i 6 veckor 
innan allt var klarerat. 

Vad Norrbotten beträffar, så har det sina långa 
och kalla vintrar, men det har ock sina vackra 
somrar, då såväl människor som djur få hämta 
nya krafter. Vilka ljusa somrar, jag minnes midsommar 
1888, vi arbetade då om nätterna och 
beslöto att noga se efter hur länge solen då var 
borta. Klockan 12 gick hon ned och en kvart före 
1 var hon åter fullt klar, och vilket härligt skådespel! 
Sjön låg spegelblank och skogen stod frisk 
och grön och luften mild och behaglig, och jag 
glömmer aldrig vilka känslor bemäktigade mig, 
ja oss alla, och i synnerhet vår förman Fergusson. 
Han hade varit på flera platser i Europa och bland 
annat i Italien, men ej sett skönare natur. Min 
längtan har sedan dess städse varit till Norrlands 
fria och storslagna natur. 

Jag fann mig nu ganska gott här och hade god 
förtjänst tills frampå vintern då pengarna började 
tryta för desse Englishmen. I mars månad fingo 
vi ej någon avlöning, och vad var då att göra? Vi 
hade möten och beslutet blev att inställa arbetet. 
Det var svårt nog att få alla med, vi hade nu möten 
nästan varje dag i stationshuset. Kommitterade 
utsågs att tala vid landshövding Berg om förhållandena. 
Beslutet blev nu att söka utmätning av 
järnvägsbolaget och det dröjde länge innan det 
blev klart, för vederbörande voro liknöjda om att 
antaga vår sak. Maskinpersonalen var 135 man 
och vår fordran 12.000 kr och min 90 kr. 

Som jag m.fl. fingo oss andra platser, så läto vi 
kugga oss att antaga länsman Svänson som vår 
kommissionär. Han bekom vår fordran, men 
bydde sig ej om att redovisa, så vi fingo intet. Det 

Arbetet i Luleå bestod bland annat av montering och provning av det engelska bolagets lok,för sin tid 
mycket stora och avancerade typer. På bilden lokmästare Broxup i hytten. Sveriges Järnvägsmuseum. 

var nog flera gånger under strejken som det var 
hett. En gång utverkades tåg från Gellivara och 
ned för arbetarna då stora möten hölls och landshövdingen 
var med. De pengar som nu fanns 
skulle delas, så få vi en tredjedel av vår fordran. 

Jag har många gånger tänkt på vilken utmärkt 



arbetaretrupp där var samlad, och det blev nu för 
en och var att söka sig plats på annat håll. Jag och 
Bergendahl fingo plats i Hudiksvall. Jag hade nu 
gått sex veckor, och detta kostade mig samt respengar 
därifrån sjuttiofem kr. 

Den 30 maj 89 lämnade vi ombord å ångaren 
Gestrikland detta midnattssolens land med saknad, 
där jag fått uppleva åtskilligt som sent ska 
glömmas, och bland det mitt värdfolk, lotsen 
Bergboms m.fl. Vi voro tidigt vid båten. Klockan 
kvart över ett lyste solen fullt klart och det var 
mycket vackert och resan gick utmärkt. Vi voro 
uppe i Umeå och Örnsköldsvik, där jag träffade 
en gammal bekant. Han hade varit gift ett år och 
nästan hela tiden sjuk. Nu var det nära slut med 
honom, han hade lungsot. 

Örnsköldsvik är en mycket vacker plats. På 
söndagen kommo vi till Hudik, och här hade jag 
det skapligt. I början av augusti fingo vi sluta, för 
verkstaden stängdes. Jag jämte svarvare Johan-
son fingo nu börja i Söderhamn. Jag lämnade 
med saknad den vackra Hudik med dess sköna 
omgivningar kl 12 på natten den 9 aug 89, och på 
morgonen voro vi i Söderhamn. Här fingo vi 
börja knoga och till bostad fingo vi en liten 
kammare i verkstadens gård och här på vår vindskupa 
blev många både glada och sorgsna dagar. 
Min kamrat Johanson var god fiolspelare, så vi 
hade ofta musik. På verkstaden fick jag lära mig 
fila, och där hade jag det ganska bra, fast nog var 
förtjänsten klen. Jag har ofta tänkt på vilken god 
kamratanda det gjorde sig gällande på verkstaden, 
så bättre tror jag är svårt att träffa. 

Om julen 91 gjorde jag en resa till mitt gamla 
hem, som jag ej sett på nio år. Jag löste en biljett 
som kostade 40 kr. Det var mycket roligt att få se 
hemtrakten och föräldrarna.Jag hade under dessa 
år sett en god del av Norrlands på sina ställen 
vackra bygder och dess storslagna natur. Hur förvånad 
blev jag ej då jag fick se gårdar och ställen 
i hembygden alldeles lika som när jag reste, och 
ej det ringaste förbättrade, och vad troget västgötebonden 
håller vid fäderneärvda seder och fördomar, 
så i världsligt som i andligt förhållande, och 
vad sakta upplysningen går där. 

På julafton gav jag mig till fots den långa vägen 

från Skara till mitt hem, och hurudana vägar över 
lerbygden, de voro uppblötta. Min yngsta broder 
hade nu blivit soldat efter pappa och övertagit 
torpet. Pappa hade fått upp sig en trevlig stuga 
nere vid byn. Det var mycket roligt att se så 



trevligt de hade det i sitt nya hem. Och vad såväl 
pappa som mamma voro nedtyngda av år och 
arbete och bekymmer. På återvägen stannade jag 
ett par dagar i Stockholm, och på nyårsmorgon 
reste jag med första tåg norrut till Märsta, där jag 
hälsade på en flicka, detta glömmer jag ej. Jag 
fortsatte resan med nästa tåg. I Uppland var 
marken bar, men i Gävle började ett yrväder med 
mycket snö. Jag förkylde mig på resan så jag fick 
ligga inne i lungkatarr och influensa. 

Nuvarande linjen vid Luppboviken. 
Foto Erik Sundström 
1995. 

Byn Gruvan där Johan August 
fann skydd mot myggen. 
Foto Erik Sundström 1995. 

Lars Olov Karlsson 

Järnvägsmuseet i New Delhi 

Indien är de stora kontrasternas land. Här finns 
allt från största rikedom till yttersta fattigdom. 
Man har en känsla för sin historia, och löneläget 
gör att man kan tillåta sig ganska stora satsningar 
på museiområdet. En sådan satsning är det indiska 
jämvägsmuseet i New Delhi. Det öppnades 
1977 och har en museibyggnad och ett stort 
friluftsområde med massor av historiska fordon. 
Vädret är i allmänhet skonsamt, men solen tar 
hårt på fordonens målning, som måste bättras då 
och då. 

Jag har haft förmånen att besöka museet vid två 
tillfällen, 1978 och 1980, och samlingen är verkligen 
imponerande. Alla viktigare spårvidder i 
landet, dvs 1676, 1000, 762 och 610 mm, är 
representerade med ett urval lok och vagnar. Det 
äldsta loket är en !Al-maskin, Fairy Queen, 
byggt i England 1855. De flesta standardkonstruktioner 
som använts sedan dess i Indien har räddats. 
I vissa lägen var man sent ute, och det 
bredspåriga Atlantic-loket EM 36506 var faktiskt 
redan skrotat. Men man lyckades plocka 

Fariy Queen är bredspårigt ( 1676 mm) och byggdes 1855 av Kitson, Thompson & Hewitsonför East 

India Railway. Det togs ur trafik 1909 och har varit museilok sedan dess. Samtliga foton är tagna av 
fö,fattaren. 

Atlanticloket EM 36506 är 
tillverkat av North British 
Locomotive Company 1907. 



1940 blev det ombyggt ganska 
kraftigt och var sedan i 
bruk ända till 1970. 

Störst av alla de utställda musei/
oken är detta Garrattlok 
av typ N, byggt av Beyer, Peacock 
i Manchester 1930. Det 
drog tunga koltåg på BengalNagpur 
Railway. Det hade den 
för Garrattlok ovanliga hjulställningen 
2DO+OD2. Vikten 
är drygt 230 ton, kanske något 
för mycket för det lätta 
spåret på museet. 

Naturligtvis finns ett av Darjeelingbanans 
berömda sadeltanklokpå 
museet iNew Delhi. 
Det är lok 777, ett ur den 
första serien från 1889. På 
610 mm-banan i Himalayas 
utkant rullar fortfarande åtskilliga 
lok av denna typ i 
turisttågen. 

Meterspåret är märkligt nog mycket utbrett i Indien. Det lär bero på att en vicekung på 1800-talet var 
övertygad om att även det brittiska imperiet skulle gå över till metersystemet. Detta är ett extremt 
utsmyckat meterspårigt godstågs lok. Loktypen F byggdes från 1875 i över tusen exemplar och i några 
olika varianter. Detta lok är tillverkat av Diibs & Co, är moderniserat och har beteckningen FMA. 

ihop delar från olika håll och rekonstruera ett lok 
igen! Förutom ånglok finns även el-och diesellok 
samt el-och dieselmotorvagnar. Vagnar av 
olika slag finns även bevarade, flera av dem 
mycket lyxiga salongsvagnar, men också enkla 
godsvagnar. De flesta fordon har mycket engelskt 
utseende. 

Helt unikt är monorailtåget, som fortfarande 
kan köras på en speciellt anlagd rund bana. Denna 
bana har enbart en räl där fordonens största tyngd 
rullar på dubbelflänsade hjul. Balansen hålls 
med stora släta hjul som rullar på vägbanan bredvid 
rälen. Ett nät av detta slag anlades i Patialaområdet 
1907. Dragkraften var mulor, men 1909 
byggde Orenstein & Koppel i Berlin några märkliga 
tanklok för monorailen. Banan var i drift till 
in på 1920-talet, men då hade landsvägshjulen 
slitit ned vägbanan så mycket, att trafiken inte 
kunde fortsätta. Man ställde in loken i ett skjul, 
och det hela glömdes bort. När museimaterielen 
samlades ihop på 1970-talet fann man dock ett 
par lok och några vagnunderreden. Ett lok kunde 
renoveras, till och med till körbart skick! Personvagnen 
fick nybyggas på ett gammalt underrede. 



Sedan dess kan museibesökarna mot en liten 
extraavgift få ta en tur med det knarrande och 
gnisslande tågsättet! Grupper kan i förväg beställa 
körning till en högst rimlig avgift. 

En liten anknytning till Sveriges Järnvägsmuseum 
har också detta museum. När jag besökte 
det 1978 träffade jag museets engelske rådgivare, 
Michael Satow (han som hittat monorailtåget 
bl.a.). När sedan SJ skulle fira sitt 125årsjubileum 
och tanken dök upp att vi skulle låna 
in kopian av Novelty, underlättades det av att den 
som byggt Novelty var Michael Satows bolag. 
Kontakten förenklades högst avsevärt av att vi 
träffats i New Delhi. Att sedanNovelty köptes in 
och donerades till Sveriges Järnvägsmuseum är 
en helt annan historia. 

Nästa gång du kommer till New Delhi, missa 
inte Rail Transport Museum. Museet är dock 
stängt måndagar. Det tillhör inte stadens mest 
namnkunniga sevärdheter så taxichauffören kanske 
inte känner till det. Säg då att det ligger intill 
Bhutans ambassad, så vet han! 

Loket från Pataiala State Monorail Tramway kommer balanserande på sin enda räl. På museet går 
"landsvägshjulet" på en betongbana, säkert stadigare än på den dammiga landsvägen när det begav 
sig. Bilden nedtill är tagen från kafeet som ligger mitt i en damm, helt omgiven av spår, lok och vagnar. 

Gunnar Sandin 

Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen 

Stinssonen Fritiof Nilsson Piraten är den ojämförlige 
skildraren av skånsk järnväg i sina skönlitterära 
arbeten. Svensk mästare är han inte, den 
rollen intas av konduktören Gustaf Olson (romanen 
Tåg ut, 1938), men i Skåne är det ingen som 
slår honom. Tvåa i det landskapet är förmodligen 
Ola Hansson (diverse romaner och noveller) 
eller Eric Åkerlund ( diktsamlingen Kring omformaren, 
1968). 

Piraten och järnvägen är inget nytt eller originellt 
ämne. Det har med större eller mindre 
utförlighet behandlats av Arne Ericsson, Gunnar 
Milles, Britt & Ingemar Tunander och mej själv 
-bidrag som för övrigt saknas i Helmer Långs 
annars omfattande och förnämliga Piratenbibliografi. 
Dessutom har de allmänna Piratenbiograferna 
med skiftande sakkunskap berört 
området. 

Min vän Håkan Olsson lät mej för några år sen 
ta del av ett omfattande manuskript i ämnet, som 



vi båda tyckte förtjänade en grundligare behandling 
än vad det dittills fått. Men plötsligt var det 
1995 och förestående hundraårsminne av Piratens 
födelse. Håkan, som nu hade händerna fulla 
med bland annat historiken om Malmö-Simrishamns 
järnväg, överlät välvilligt åt mej att utnyttja 
materialet som underlag för denna artikel. 
Förhoppningsvis återvänder han själv till frågan, 
med andra perspektiv och bedömningar. 

Håkan Olsson och Erik Sundström har läst hela 
manuskriptet och gjort värdefulla påpekanden. 
Synpunkter har också getts av Börje Andersson, 
Margit Gustafson, Yngve Holmgren och Lars 
Olov Karlsson. 

Ämnets karaktär gör att artikeln kan väcka ett 
visst intresse hos personer utanför SP ÅRs normala 
läsekrets. Hänsynen till dem har motiverat 
en förklaring av vissa elementa ur järnvägsvärlden. 
Jag hoppas att de initierade har överseende. 

Nordbanan 

Det var inte givet att det skulle byggas en järnväg 

förbi Vollsjö. 

Flera städer pretenderade på att bli skånsk 
terminal för Södra stambanan. Ystad, hamn för 
kontinentpostbåten till Stralsund, var en av dem. 
Det var Malmö som vann. Då uppstod frågan hur 
de andra viktigare städerna skulle kopplas till den 
statliga järnvägen. Som gemensam anslutningsstation 
övervägdes både Skarhult och Höör men 
resultatet blev Eslöv, en nästan obebyggd fälad 
som var flack och rätt plan och därmed lämplig 
som underlag för en bangård. 

Helsingborg, Kristianstad, Landskrona och 
Ystad byggde alla sina anslutningar till Södra 
stambanan 1865-66. Det bildades i samtliga fall 
ett privat järnvägsbolag med staden som huvudintressent 
men med aktiekapital också från den 
berörda landsbygden. Staten gav fördelaktiga 
lån. 

Ordningsföljden i namnet Ystad-Eslövs järnväg 
(YEJ) bryter mot alfabetet men är logisk med 
tanke på huvudortens dominans. Bolaget bildades 
1863. Järnvägstrafiken från Ystad till Bjärsjölagård 
öppnades den 1 december 1865 och 
den resterande sträckan till Eslöv året därpå. 
Banan var inte smalspårig, även om det råkar stå 
så i en av de finaste studierna om Piraten (uppgiften 
är märkligt nog inte rättad i andra upplagan), 



utan hade samma normalspårvidd som stambanan 
och nästan hela det skånskajärnvägnätet. 
Det var för övrigt ett villkor för statslånet. 

Fågel vägen mellan Ystad och Eslöv är 57 kilometer 
och går ungefär över Veberöd. YEJ är 76 
kilometer, vilket gör den till den längsta av de 
rent skånska privatbanorna, och sträckningen 
över bland annat Vollsjö är en avsevärd omväg. 
Eslöv ligger ett rejält stycke väster om Ystad men 
YEJ lämnar Ystad österut och fortsätter i den 

Ystad-Eslövs järnväg med närliggande, i huvudsak 
konkurrerande banor. BLHJär vid denna tid 
den av Lunds stad ägda bana som LRel ( se 
nedan) har uppgått i, medan ÖSJ är en förening 
av ett stort antal Kristianstadsbanor, bland annat 
EHJ. Notera den ovanliga orienteringen som 
gör att stations-och andra namn för tydlighetens 
skull kan i huvudsak skrivas vinkelrätt mot banlinjen. 
Ur Svenska Järnvägsföreningen 18761926, 
4, 1926. 

riktningen åtskilliga kilometer. Två skäl förklarar 
vägvalet. Den gena sträckningen var kuperad 
och därmed relativt dyrare att följa, och genom 
den vida svängen åt öster och norr kunde Ystads 
handelsomland vidgas. 

Skifferplatån i östra och norra Färs erbjöd inga 
större naturliga hinder utan banan kunde ges 
långa raksträckor, till exempel öster om Vollsjö. 
Det var bara dis eller mörker, inga terränghinder, 
som skymde sikten för Klerks hustru när hon stod 
på banvallen och spanade efter den flyktade 
sonen. 

Överingenjör vid banbygget var Claes Adelsköld, 
1860-talets dominerande järnvägsbyggare 
på privatsidan. I mitten av decenniet var han 
starkt i ropet och byggde sex banor ungefär 
samtidigt, varav två andra i Skåne. Han hade en 
otrolig arbetskapacitet men det är klart att han var 
beroende av goda medhjälpare. AbrahamLeijonhufvud 
hette hans man vid banbygget YstadEslöv. 

Den ekonomiska ställningen för järnvägsbolaget 
var länge brydsam men stabiliserades 
efterhand, och under 1890-talets sista år gavs 
aktieutdelningar om upp till elva procent. Sedan 
sjönk vinsterna på grund av konkurrens från nya 
järnvägar och engagemang i andra, mindre framgångsrika 
Y stadbanor, men det senare innebar 
samtidigt att YEJ präglades av en stark expansion 
under de år som Fritiof Nilsson växte upp på 



Vollsjö station. 

. . . sex Ystadbanor till ... 

Oscar Il regerade, herr Dickson var hans befallningshavande 
i Malmöhus län och Tender-Johnson var chef 
för de sju banorna i Ystad. 

"Yankee fashion" 

Det har ifrågasatts att det funnits sju järnvägar 
med bas i Ystad. Piraten skulle ha valt sju talet för 
dess magiska klang. Men låt oss räkna: 

1. Ystad-Eslövs järnväg (YEJ), se ovan. 
2. Malmö-Ystads järnväg (MYJ). En konkurrentbana, 
vid sin tillkomst 1874 mottagen med 
tvekan av Ystad som ju hade hade stora intressen 
i YEJ, men som ändå infogades i Ystadsbanekomplexet. 
3. Börringe-Östratorpsjärnväg (BÖJ), öppnad 
i etapper 1884 och 1887, en bibana till MYJ. 
4. Ystad-Gärsnäsjärnväg (YGJ), öppnad 1894 
från Köpingebro på YEJ, sju kilometer öster om 
Ystad, i en båge över södra Österlen till Gärsnäs 

på Simrishamn-Tomelilla järnväg. Piraten nämner 
en resa på den, med utgångspunkt i Ystad: 

Där gick ett tåg till Gärsnäs och vi hann med det och 
steg av i Löderup och cyklade därifrån till Sandhammaren. 

"Likvaka" 

Tidpunkten ska ha varit juni 1914, och en titt i 
tidtabellen visar att detta med Gärsnäs inte riktigt 
stämmer. Fyra av de fem tågen fortsatte ända till 

S:t Olof medan det femte vände i Hammenhög, 
byn före Gärsnäs. Men vad spelar det för roll! 
Piraten sysslar med historieberättande, inte med 
historieskrivning. 

5. Y stad-Brösarps järnväg (YBJ). Den öppnades 
1901 och hade inte heller den någon direkt 
anknytning till Ystad, utan gick från Tomelilla på 
YEJ till Brösarp där tågen från ett Kristianstadsdominerat 
bolag mötte. 
6. Ystad-Skivarpsjärnväg(YSJ). Öppnad 1901 
fick den ett kort liv och nedlades redan 1919 
eftersom den inte kunde hävda sej i konkurrensen 
med grannbanorna. Den utgick från Charlottenlunds 
station på MYJ men trafikerades ändå de 
första åren av YEJ. 
7. Gärsnäs-S:t Olofs järnväg (GS:tOJ), som 



från 1902 knöt samman YGJ och YBJ. På f.d. 

GS:tOJ reste Fritiof Nilsson ofta som privatperson 
när han bodde i Kivik. Närmaste stationen 
var Vitemölla. Resorna torde oftast ha gått söderut, 
till Gärsnäs för vidare befordran med Malmötåget, 
men även norrut till residens-och lasarettsstaden 
Kristianstad. Hans och hustrun Toras resor 
omnämns några gånger. Lokstallet i Brösarp, 
nio kilometer avlägset från Kivik, figurerar bland 
de osannolika ställen där F. kunde ha fått sina 
fotsulor svärtade. 

Det är lätt att förbise den sjunde och sista banan 
eftersom den redan efter tre år slogs samman med 
YGJ till en järnväg med den logiska men otympliga 
signaturen YGS:tOJ. Men 1902-1905 fanns 
det alltså sju banor om sammanlagt 244 km för en 
trafikchef i Ystad att härska över. Emellertid har 
Piraten även i "Yankee fashion" tagit sej friheter 
med kronologin. Han förlägger tidpunkten till år 
1900, men då var alltså Y stadbanorna fortfarande 
bara fyra. 

• • • och några andra 

sydskånska järnvägar 

Påovan beskrivet sätt utsträckte Ystadsintressena 
sina järntentakler över i princip hela sydöstra 
Skåne. Det fanns dock andra, konkurrerande 

Översiktskarta av Ystads järnvägar 1926. Den år 1919 nedlagda Ystad-Skivarps järnväg har 
markerats streckad. Märk i öster Gärsnäs som 1902-1905 utgjorde gräns mellan de separata 
järnvägarna YGJ och GS:tOJ. Ur Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, 4, 1926. 
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intressen som använde sej av samma medel. 
Enklast börjar vi med att lämna ordet till Piraten 
själv, här som sakprosaist: 

Medan Ystad-Eslövsjärnvägöppnadesförtrafik 1866 
(vilket för Ystad betydde direkt anslutning till södra 
stam banan) och Malmö-Ystads 187 4 så dröjde det till 
1882 innan Simrishamn fick järnvägsförbindelse, då 
med Tomelilla (Y.E.J.). Först 1896 blev linjen till 
Malmö verklighet (Malmö-Simrishamnsbanan). 

"Österlen" 

Det hade inte varit friktionsfritt när YGJ skulle 
ansluta till ångspårvägen Simrishamn-Tomelilla 
(CTJ) i Gärnäs, och YEJ satte från början upp så 



hårda villkor för anslutningen i Tomelilla att 
Malmö-Tomelilla järnväg (MöToJ) allvarligt 
övervägde attklivaöverden till CTJ medhjälp av 
en viadukt. 

Det fanns även andra friktionspunkter mellan 
de båda banorna. Det stora Övedskloster hade 
haft Bjärsjölagård på YEJ som "sin" station. 
MöToJ gick lika avlägset men anlade en station 
med godsets namn på dess södra, sandiga utmarker. 
Piraten berättar: 

Han .. . planterade barrskog på det ofruktbara Bjersö 
sand. (Skogen gav redan avkastning när den på nittiotalet 
härjades av en brand, orsakad av gnistor från 
invigningståget på den nya järnvägen.) 

Bombi Bitt och Nick Carter 

MöToJ invigning den 21 september 1893 avlöpte 
utan sådana missöden, men 1897 avbrändes fem 
tunnland tallskog just i Vombs fure efter antändning 
från ånglok. Sådant var inte ovanligt-två år 
senare orsakade ett YEJ-lok en större brand i 
Ystads sandskog. 

1906 fick Övedskloster en järnvägsstation inpå 
knutarna genom en tredje aktör. Då öppnades 
Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg (LKSJ), 
vars linje strök fram mellan slotts trädgården och 
Vombsjön. Den skymtar i "Kapten Anton" för 
båtbesättningen ute på den blickstilla sjön: "Middagståget 
passerar på banan vid Övedskloster." 

Det börjar låta som överetablering av järnvägar 
i mellersta Skåne och var det också. Ändå kunde 
Lund inte låta bli att ge sej in i leken med vad som 
mycket riktigt blev en av landets mest olönsamma 
banor, Lund-Revinge järnväg (LReJ), som trots 
namnet hade sin slutpunkt i Harlösa. Hos Piraten 
möter vi den i Lund, vilket behandlas nedan. Vi 
återkommer också till vad som kunde försiggå i 
Simrishamnstågets personvagnar. 

Eslöv-Hörby järnväg (EHJ) har inte noterats 
som förebild för någon järnväg hos Piraten, men 
den öppnades mellan de orterna 1897 och bidrog 
till att snäva in "Nordbanans" upptagningsområde. 
Dock gällde regeln" gammal är äldst". Den 
sedan länge etablerade YEJ klarade sej hyggligt 
mot uppstickarna. 

De elva stationerna 

Vi återvänder till Nordbanan med dess enligt 
"Yankee fashion" elva stationer. På de 76 kilometrarna 
mellan Ystad och Eslöv planerades från 



början bara sju, men redan under byggtiden kom 
önskemål och beslut om tre till så att det vid 
starten fanns tio. 

Dit hörde inte Köpingebro, den station som i 
dag ligger närmast Ystad. Den tillkom först 1893 
när YGJ skulle grenas av. Dessutomhadesockerruschen 
börjat, och Köpingebro fick liksom 
många andra skånska järnvägsknutar ett sockerbruk 
(1894), som snabbt blev YEJ största godskund. 

Sockret har spelat en mycket stor roll för de 
skånska järnvägarna, men man kan notera att 
betor och betlastning inte förekommer hos Piraten. 
Odlingen hade väl inte brett ut sej till Vollsjötrakten 
under hans barndom. Sedermera fanns en 
magnifik betlastningsapparat vid Vollsjö station, 
men den tillkom först under andra världskrigets 
avspärrning då betodlingen expanderade och bristen 
på arbetskraft fick staten att subventionera 
sådana mekaniska lastanordningar. 

Efter Köpingebro kom Svenstorp, som ursprungligen 
hette Köpinge. Därifrån utgick 
landsvägstrafiken till Simrishamn fram till 1882, 
då Simrishamn fick järnvägsförbindelse med 
Tomelilla. 

Just Tomelilla var nästa station. Bebyggelsen 
där var obetydlig tills järnvägen kom -bygdens 
centrum var Tranås -men Tomelilla blev som vi 
sett järnvägsknut och störst av de samhällen som 
växte upp kring YEJ. Även stationen expanderade 
och det ursprungliga stationshuset av YEJtyp 
byttes 1893 ut mot ett av MöToJ-snitt, när den 
banan kom. Tomelilla är helt klart förebilden för 
det St. Tomarp där man byter från buss till tåg i 
"Fem kvart på landsvägen". 

Äsperöd nästa. Här som på andra håll var det 
järnvägens korsning med en befintlig landsväg 
som bestämde stationens etablering. Det uppstod 
ett servicesamhälle i storleksordningen under 
Vollsjö. 

Vollsjö stationshus som det såg ut under Fritiof Nilssons barndomsår. Gissningsvis är det han själv 
som sitter i fönstret, med en syster intill. Yrkesfotograferfor gärna runt och fotograferade järnvägsstationer 
varefter bilderna dels såldes till personalen, dels trycktes som vykort. Denna kopia har lånats 
från Sveriges lärnvägsmuseum. Stations huset beskrivs mer ingående längre fram i artikeln. 

Nästa station är Lövestad. Ett exempel på den 
nya logik som järnvägen introducerade i landskapet: 
banan strök förbi Lövestads kyrkby men 
stationen och stationssamhället etablerades en 
kilometer längre norrut. 



Piraten nämner Lövestad under dess riktiga, 
om än gammalstavade namn, i "Det fjärde F:et". 
Men Lövestad måste också vara förebilden för 
det Sillaröd där Jon Esping stiger av tåget sedan 
han, försjunken i tankar, har missat uppehållet i 
GottorpNollsjö. Sillaröd är annars namnet på en 
liten by en knapp mil öster om Vollsjö. Mellan 
Lövestad och Vollsjö ligger en by med det snarlika 
namnet Säljeröd. Det var ett av arbetsnamnen 
på den station som 1914 kom att etableras som 
Klasaröd, fem kilometer från Lövestad och fyra 
från Vollsjö. Den var alltså ingen av de tio 
ursprungliga stationerna eller av de elva från 
Piratens formativa barndomsår. 

Efter Lövestad svängde banan och siktade på 
slutmålet Eslöv. Till den sjätte och mellersta 
stationen Vollsjö återkommer vi utförligare 
nedan. Här kan dock noteras att Vollsjö inte 
skulle ha någon station enligt de tidigaste planerna. 
Det var först efter en kampanj av lantbrukaren 
J. Eksteen som YEJ-stämman ändrade sej. 
Kampanjen stöddes av en kraftfull aktieteckning 
-Vollsjötrakten stod i själva verket för flest 
tecknade aktier bland de ursprungliga lantstationerna. 

Nämnas ska också smalspårsprojektet "Östra 
Skånes järnvägar" från slutet av 1870-talet, där 
en bana från Kristianstad till Malmö skulle ha 
korsat YEJ just i Vollsjö, och ett av det tidiga 
1900-talets skånska" diagonalbaneprojekt": Trelleborg-
Kristianstad som också skulle angöra 
orten. Inget av dem förverkligades och Vollsjö 
blev aldrig järnvägsknut. 

Det blev däremot nästa station, Bjärsjölagård, 
som 1911 fick förbindelse åt sydväst genom en 
bibana från Dalby på MSJ (med planerad men 
aldrig genomförd förlängning till Sölvesborg) 
och tillika ett nytt stationshus. Bjärsjölagård låg 
bara fem kilometer från Vollsjö men figurerar 
inte direkt i Piratens böcker, i motsats till några 
järnvägslösa byar på motsvarande avstånd. 

Det torde emellertid ha varit i Bjärsjölagård 
som kungen steg av när han skulle jagapå Övedskloster. 
Piraten påstår att lokförare Serrman, 
genom att hänga upp matboxen på säkerhetsventilen, 
lyckades köra in tjugo minuter under 
kungens 35 kilometer långa färd på YEJ, men 
från Eslöv är det faktiskt bara 28 kilometer till 
B järsjölagård. Efter vad man vet omandra kungafärder 
på skånska privatbanor brukade trafikchefen 
eller åtminstone maskiningenjören åka på 
loket vid sådana tillfällen. 



Och inte hade väl Serrman två matboxar? Loket 
skulle enligt säkerhetsordningen ha två, av 
varandra oberoende säkerhetsventiler. 

Piraten förbigår också de fyra återstående stationerna. 
Först har vi "halvstationen" Askeröd 
som aldrig blev något annat, och som vi nämnde 
ovan i samband med Övedskloster. Sedan kommer 
Löberöd, som blev det näst Tomelilla största 
stationssamhället på YEJ. 

Därefter har vi Hurva, som faktiskt nämns som 
"andra stationen" när Anton promenerar banvallen 
från Eslöv till TosterupNollsjö ( en sträcka på 
35 kilometer, inte fyra mil som det står i novellen) 
och regnet får den hoplimmade rocken att 
lossna i fogarna. Pengarna hade bara räckt för en 
biljett från Malmö till Eslöv. Taxetabellen visar 
att den resan kostade två kronor -för övrigt en 
normal dagslön för en okvalificerad arbetare. 
Man gissar att Antons mental map styrdes av 
hans uppväxt vid en YEJ-station. Annars skulle 
han vid en rationell kalkyl efter ankomsten till 
Malmö hakommitfram till att hans pengar räckte 
till Björnstorps station på MSJ, vilket hade kortat 
hans promenad med en mil. För övrigt var det 
förbjudet att promenera på järnvägen om man 
inte hade löst gångbiljett, men vi kan konstatera 
att det var flera av Piratens personer som bröt mot 
den bestämmelsen. Författaren själv berättar för 
övrigt i Resa till Curar;ao: "Jag fick böta för 
olagligt beträdande av järnväg när jag stegade 
upp avståndet mellan två stationer." 

Återstår bara halvstationen Skarhult som fram 
till 1903 hade hetat Christineberg. Jo, det fanns 
tidigt några håll-och/eller lastplatser, bland annat 
lastplatsen Alesta tre kilometer väster om 
Vollsjö, vid korsningen med stora vägen HörbySjöbo, 
anlagd 1908. Sedan fick mellankrigstidens 
busskonkurrens järnvägsbolaget att anlägga 
ytterligare ett antal hållplatser. Men Piraten 
har (utöver ett flyktigt omnämnande i "Stenskrift") 
inga motiv från den banan som är senare 
än barndomsåren. 

Det halvgamla stengärdet 

I "Mannen som blev ensam" berättas hur kyrkoherde 
Salvius svänger in med sin skjuts på "vår 
vedbacke bakom körplanen": 

Vedbacken var ingen backe alls utan ett stycke åkerren 
där det två famnar breda stengärde legat som revs när 
järnvägen byggdes och lades som grund till stationshuset. 



Rak som en linjal skar alltså Ystad-Eslövs järnväg 
genom Vollsjötrakten. Stationen låg på en 
milslång raksträcka. Det hade krävts mer än en 
tre och en halv meter bred stengärdsgård för att 
stoppa banans framfart. Ändå låter två famnar 
mycket. 

Vollsjö ligger inom nordostmoränens område. 
Dominerandejordart är visserligen den tämligen 
bördiga moränleran vilket gett förutsättning för 
dagens helåkerbygd, men sten är det gott om. "I 
många åkrar, säges det, ligga sten vid sten nedgrävda, 
tätt intill varandra. Man får en föreställning 
om vad denna röjning betydde för landskapets 
utseende, när man exempelvis i Vollsjö ser 
några relikter av fäladsmark. I den jämna, välodlade 
småbrukarbygden ligga inpassade några 
rutor, där marken är som översållad av större och 
mindre stenblock." 

Den som berättar detta är Anna Kristoffersson, 
i sin kulturgeografiska avhandling från 1924 
med den uttömmande titeln Landskapsbildens 
förändringar i norra och östra delen av Färs 
härad under de senaste tvåhundra åren. I den 
boken kan man även inhämta mycket annat om 
det landskap som var ramen kring huvuddelen av 
Piratens berättelser. 

Som att den stora förändringen, här som annars 
i Skåne, inleddes med skiftena. Laga skiftesstadgan 
kom 1827 och ungefär då började Vollsjö 
enskiftas. 1841 såldes och styckades godset. 
Byn somhade legat samlad vid kyrkan sprängdes 
så effektivt att, enligt Kristoffersson, den som 
inte tagit del av 1733 års lantmäterikarta inte 
skulle kunna bestämma dess närmare, forna plats. 
De bönder som flyttats till byns utmarker inledde 
ett omfattande nyodlingsarbete: dikade ut, plöjde 
upp fälader och bröt som sagt sten. För Vollsjös 
del talar man 1837 om en fördubbling av åkerarealen 
på kort tid. Till den mark som nu röjdes 
hörde den dit bangården ett par decennier senare 
skulle komma att förläggas. Den större åkern 
kunde föda en större befolkning och böndernas 
gårdar kompletterades med en mängd småfolks
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Vollsjötrakten enligt ekonomiska kartan 1914 (skala 1:20 000). Järnvägen skär igenom odlingslandskapet 
utan minsta hänsyn till ägogränser-i detalj kan riktningen vara bestämd av att man ville 
korsa ån så vinkelrätt som möjligt. Kontrasten är stor mellan den tättbefolkade småbrukarbygden i 



öster och den stora domänen Vollsjögård, som emellertid snart kom att delvis styckas upp till 
(jordbruks)egnahem. Norr om Vollsjö torg fortsätter häradsvägen mot Fränninge. 

hus, av vilka nog många var lika primitiva som 
Franskans stuga. 

Men den ökade produktionen räckte till mer än 
den lokala befolkningens behov. En stark drivkraft 
bakom expansionen var de ökade spannmålspriserna. 
Och Kristoffersson konstaterar: "Avsättningen 
underlättades genom öppnandet av 
Ystad-Eslövs järnväg år 1866." 

I mitten av 1870-talet inleddes så en långvarig 
internationell lågkonjunktur. Priset på råg ungefär 
halverades fram till 1887. Effekterna blev 
snabbt påtagliga i Vollsjö med omnejd. Fortsatt 
uppodling lönade sej dåligt och den fortsatt växande 
befolkningen fick börja söka sej ut. folkmängden 
i Vollsjö församling minskade 18801900 
med en procent årligen, en för Skånes 
vidkommande hög siffra. Åtskilliga flyttade till 
Amerika och de flesta stannade där, även om 
några återvände och blev öden i Piratens berättelser. 

De gamlingar som Fritiof Nilsson träffade under 
barndomen hade alltså fått uppleva drastiska 
förändringar i sin bygd. Ett två famnar brett 
stengärde: det låter fornt och beständigt, men en 
yngling som varit med om att bygga det kunde 
som gamling få se det rivas och bli stations grund. 

Och stengärdet fanns. På den bevarade kopian 
av V. Palmcrantz "Plan-kartaöfver Y stad-Eslöfs 
Jemväg" från 1864 anges att bangårdens 4,25 
tunnland hade avstyckats från Vollsjö säteri. 
Hundra fot nordväst omstationshuset skär huvudspåret 
ungefär vinkelrätt en hägnad, ritad med 
dubbla linjer och därmed bred. Piraten höll sej 
gärna till sanningen. 

Kyl vagnen 

Kylvagnens tankar vädrades för öppna luckor. 
Bombi Bitt och Nick Carter 

Luften hade alltså gått ur spannmålsmarknaden 
men det skånska jordbruket fick efterhand en viss 
kompensation genom animalieproduktion. 
Främst gällde det smör till den engelska marknaden. 
Den handeln dominerades av danskarna 
med deras lurmärkta produkt, inte minst tack 
vare deras snabbare transportväg för en färskvara, 
men de skånska transporterna snabbades 
upp genom tågfärjorna över Öresund, där den 



första startade mellan Helsingborg och Helsingör 
1891. 

Ystad-Eslövs järnväg köpte sina första två 
kylvagnar (littera Gk) 1886. År 1898 kom en 
tredje och 1906 ytterligare två. 1910 monterades 
slutligen kylanordning i fyra befintliga täckta 
godsvagnar (littera G). Vagnarna kallas karaktäristiskt 
nog "smörvagnar" i styrelsens verksamhetsberättelser. 
Kylmediet var förstås is, och 
1906 iordningställdes på Vollsjö station en plats 
för isupplag till en kostnad av 68 kr. "Isdösen" 
kallas den i novellen "Julkorgen", men där är Eli 
yngre än vad Fritiof var vid tiden för isupplagets 
tillkomst. YEJ var troligen först i Sverige med att 
lasta in isen genom sidoluckor. SJ hade takluckor. 

Den bestämda formen ("kylvagnen") tyder på 
att en Gk-vagn brukade vara baserad på Vollsjö 
station. I Vollsjö fanns inget mejeri men väl i 
Fränninge, där ett tämligen stort andelsmejeri 
startades 1894. Ett annat mejeri låg i Araskoga, 
med ungefär lika lång transportväg till Vollsjö 
som till Bjärsjölagård. 

Förskjutningen till animalieproduktion inbegrep 
också djuruppfödning. 1889 startades svinslakterier 
i både Ystad och Tomelilla-det senare 
hette typiskt nog, med tanke på baconmarknaden, 
Engelska svinslakteriet. YEJ byggde in specialinredning 
för transport av svinkroppar i ett par av 
sina täckta godsvagnar. 

Under år 1906 transporterades från Vollsjö 46 
hästar, 862 storboskap och 3 200 småboskap. 
Vollsjö var den överlägset största YEJ-stationen 
när det gällde sådana frakter. Denna djurhantering, 
som patron Ola Flygare på Vollsjö säteri till stor 
del stod bakom, har inte avsatt några direkta spår 
i Piratens böcker, men syn-, ljud-och doftmässigt 
måste den ha varit en integrerad del av stinsfamiljens 
närmiljö. 

YEJ-kylvagn för smörtransporter, 
Gk 264, tillverkad av 
Kockums 1898. Leveransfoto, 
Sveriges lärnvägsmuseum. 

Stationssamhället 

Nu bodde jag inte på hotellet utan på den andra sidan 
om järnvägen hos en kusin som jag har. 
"Hotellbrand i Horsagärde" 

Så är ett normalt skånskt och svenskt stationssamhälle 



inrättat. Det har vuxit upp på stationens 
framsida, där ligger de viktigare servicefunktionerna 
och bland dem jämvägshotellet. Andra 
sidan är en B-sida med färre om alls några butiker, 
färre och senare tillkomna bostäder men fler 
industrier och andra skrymmande verksamheter, 
delvis attraherade av järnvägens godsmagasin 
och lastkaj som vanligen ligger på bangårdens 
motsatta sida i förhållande till stationshuset. 

Annat var det i Grimsby enligt en beskrivning 
som gott kunde ha gällt Vollsjö. 

Hela samhället låg den tiden norr om järnvägen, det 
var som om dess grundläggare stigit av tåget på baksidan 
och glömt att se sig tillbaka. Söder om banan 
gick åkern fram till stationens körplan ... 

Gatan, det var stora landsvägen, gick från stationen i 
ungefär nordlig riktning och fortsatte över torgbacken 
och vidare. Med torget var bebyggelsen slut och rena 
landet tog vid. 

Närmast stationsområdet hade man timmer-och kolhandeln 
som reste sina virkesstabbar högt över snöskärmarna, 
som skyddade järn vägens lastkaj, och hade 
kolgården med dess röda plank utmed vägen. Kom så 
några mindre hus som beboddes av stationskarlen och 
pumparen. 

Bokhandlaren som slutade bada 

Kyrkorna i Vollsjö och Fränninge ligger drygt tre 
kilometer isär. Mellan de gamla byarna går en 
landsväg som en kilometer från Vollsjö kom att 
skäras tämligen vinkelrätt av banan. Det kändes 
säkert naturligt för jämvägsbyggarna att lägga 
stationshuset på den sydsydvästra sidan, i riktning 
mot namngivande kyrkby och gods. Naturligt 
hade också varit att stationssamhället vuxit 
upp på samma sida och att nordsidan med dess 
lastkaj och godsmagasin fått en allmänt lägre 
status. Detta är som sagt mönstret i det övervägande 
flertalet "jämvägsspontanorter". Äsperöd, 
Lövestad, B järsjölagård, Löberöd och Hurva 
är goda exempel på YEJ. 

Undantag från mönstret finns dock. Ett är 
Katrineholm, ett annat svenskt stationssamhälle 
som har skildrats skönlitterärt, av Kerstin Ekman. 
Ett annat är alltså Vollsjö. Skälet var detsamma 
i båda fallen, att den dominerande markägaren, 
ett gods, inte vill avsöndra tillräckligt 
med mark i det "naturliga" läget. 

Det var på 1880-talet som säteriet upplät mark 
så att häradsvägen kunde vidgas till ett torg 



femhundra meter norr om järnvägen. Det var ett 
stort torg, ja oproportionerligt stort för alla normala 
funktioner, utom för de stora kreatursmarknaderna 
fyra gånger om året. För de varje 
onsdag återkommande torgdagarna torde det ha 
räckt mer än väl. Först torget och sedan vägen 
fram till stationen kom att kantas med en enkel 
bräm av bebyggelse, men mer än så blev det inte 
på lång tid av stationssamhället. "Torgarna" ären 
vanlig benämning hos Piraten, och stationssamhället 
kallades faktiskt "Vollsjö torg" på 
vissa kartor. 

Speciellt var alltså Vollsjö. Stationshusets framsida 
vette mot den gamla tidens institutioner: 
kyrkan, kyrkogården, skolan, säteriet. Bangårdens 
baksida präglades av den nya tiden: torget, 
butikerna, hotellen, timmerhandeln. Att den senare 
med sin tillförsel av tunga varor låg närmast 
banan var logiskt. År 1905 fanns i Vollsjö firman 

J. Jönsson som sålde spannmål, timmer, foder 
och gödningsämnen, men även Olof Björck som 
expanderade snabbt från starten vid sekelskiftet. 
Någon större industri fick inte fotfäste och i 
motsats tillandrastationssamhällen på YEJbyggdes 
det varken Folkets hus eller folkhögskola. 
Men med tåget kom både rörliga bilder, Nick 
Carter-häften och annat som hörde den nya tiden 
till. 

Utvecklingen skulle visa hur befogat det hade 
varit att etablera en station även i Vollsjö. 1880, 
det första år för vilket vi studerat jämförande 
statistik, låg den i sammanlagda inkomster på 
sjätte plats bland banans dåmera tio mellanstationer, 
före två (Hurva och Löberöd) av klass 
Il-stationerna. Under en längre period fanns den 
omväxlande på sjätte till fjärde plats, men strax 
före sekelskiftet stabiliserades ett nytt mönster. I 
topp bland de nu elva mellanstationerna låg Köpingebro 
och Tomelilla. I botten fanns Christineberg/
Skarhult, Askeröd och Svenstorp. 
Mellangruppen leddes av Vollsjö som alltså låg 
trea. 

1906, när Fritiof var elva år, såldes i Vollsjö 
cirka 800 förstaklass-, 17 000 tredjeklass-och 
200 truppbiljetter. (I likhet med de flesta andra 
skånska privatbanor numrerades den högre vagnsklassen 
1 och inte 2, men standard och pris var 
samma.) Det betyder i genomsnitt cirka femtio 
avresande om dagen och rimligen lika många 
tillresande, eller totalt hundra. Inga överväldigande 
tal men det innebar ändå en ganska jämn 



ström av människor-stationen var ingen öde del 
av Vollsjö trots sitt utkantsläge. Samma år såldes 
tjugo hundbiljetter. 9 600 ton fraktgods anlände 
men bara 2 900 ton sändes iväg. Totala inkomsten 
uppgick till drygt 30 000 kr. 

Stationshuset 

Claes Adelsköld ritade stationshus i tre storleksklasser 
för YEJ. Ensam i klass 1 var naturligt nog 
huvudstationen i Ystad. 

Som vi sett fanns det ursprungligen sju mellanliggande 
"helstationer" på YEJ. Deras stationshus 
fick av Väg-och vattens inspektör beröm för 
sin rymlighet, och inte minst stinsen hade en 
ordentligt tilltagen tjänstebostad. Adelsköld använde 
samma ritningar till ett par andra av de 
banor som han byggde samtidigt. Stationshusen 
var strängt symmetriska kring sin mittaxel, och 
symmetrin underströks av de noggrant placerade 
uthusen. De var dock inte särskilt väl förberedda 
för expansion, och i både Tomelilla och Bjärsjölagård 
revs de inte särskilt gamla stationshusen 
och ersattes med nya när nya banor anslöt. 

Dessa stationshus ursprungliga utseende och 
disposition framgår väl av de Arbetsritningar 
öfver inom landet utfördajernvägsanläggningar 
som 1866 trycktes i påkostat utförande. Detsamma 
gäller "halvstationema", bland ritningarna 
exemplifierade av Christineberg. Men Vollsjö 
var större än Christineberg och Askeröd, med 
ett eget utförande. Inga originalritningar tycks 
finnas bevarade. 

Låt oss börja med exteriören: 

... och där fanns endast stationshuset, en tvåvånings 
byggnad av gulaktigt, sotanlupet tegel vars perrongfasad 
vanpryddes av reklamskyltar av plåt och som på 
solsidan hade ett trapptom vilket gav egen ingång åt 
skrivarens rum. 

Bokhandlaren som slutade bada 

Vollsjö stationshus var liksom de andra halvstationernas 
asymmetriskt, med en huvudbyggnad 
och väster därom en lägre väntsalsflygel. 
Den senare tycks i Vollsjö ha haft standardmått 
medan huvudbyggnaden hade ansenligare dimensioner 
än sina motsvarigheter på de ursprungliga 
klass Il-stationerna. Detta med det gulaktiga 
teglet stämmer. Nästan alla andra YEJ-byggnader 
var uppförda i rött tegel men gissningvis 
använde sej byggmästaren av lokal vara. Det 
fanns åtminstone senare ett tegelbruk på säteriet. 



En för Adelsköld karaktäristisk utsmyckning var 
den bågfris som löpte under taket, ett medeltidspräglat 
stildrag som med inspiration från domkyrkoarkitekten 
Brunius hade spritts över Skåne 
-Adelsköld hade en kortare tid läst i Lund där 
Brunius var professor. 

Har det någonsin funnits ett trapptom på solsidan, 
det vill säga åt sydsydväst? V aga minnesbilder 
stöder Piratens påstående och nog hade det 
funnits plats för ett tom mellan de åtskilt placerade 
fönstren, men eftersom tornet inte har avsatt 
spår på några ritningar vill jag tills vidare betvivla 
dess existens. Ett särdrag för Vollsjö station 
var att på bangårdssidan teglet var bart men 
på sydsidan putsat. 

Detta med de vanprydande emaljskyltarna är 
ett omdöme som man gärna instämmer i. Piraten 
har i en intervju själv exemplifierat innehållet: 
"skyltar som puffade för Nordstjeman, för Pellerins 
margarin och Brahma Taffelbitter". Håkan 
Olsson har fyllt på exemplifieringen med Persil 
och van Houten's Cacao. Skyltarna var gängse 
utsmyckning och reklamfirman tecknade centralt 
kontrakt med järnvägsbolaget, varför alla 
stationer utmed en linje i princip hade samma 
uppsättning. YEJ fick reklamskyltar redan från 
1878, och de femtio kronor per station och år som 
debiterades i hyra tillföll bolagets pensionskassa. 

Men vi talar om stationshusets ursprungliga 
utseende och det kan vara dags att stiga in i det. 
I maj 1888 fick YEJ-styrelsen motta en skrivelse 
från ett antal trafikanter, som framhöll det anmärkningsvärda 
i att Vollsjö, av lika stor betydelse 
som andra lantstationer på banan, i motsats 
till dem saknade särskild förstaklassväntsal. Som 
det nu var fick alla resenärer trängas i samma rum 
inte bara med varandra utan också med resgodset. 

Följande år tillkom en förstaklassväntsal i en 
särskild flygel. Skälet var nog inte bara skrivelsen 
utan ett allmänt behov att öka utrymmena i 
Vollsjö, som nu skulle avancera från halv-till 
helstation. Ystad Allehandas lokalreporter berättar 
den 20 juni: "Härvarande station, som hittills 
saknat 1 :e klass väntsal och bokhållare-rum, skall 
nu tillbyggas och förses med första och tredje 
klass väntsal och vestibul. Nu varande väntsal 
blir kontor och vestibulen bokhållare-rum. Nu 
varande kontor slås samman med inspektorens 
rum." 

Piraten ger ingen sammanhängande bild av hur 
lokalerna var disponerade under hans barndom. 



Ombyggnaden skymtar emellertid: 

 

Det inre av Vollsjö stationshus enligt en uppmätning som SJ gjorde 1959-just ritningen till Vollsjö 
station lät Claes Adelsköld inte reproducera i sina Arbetsritningar. Angivelserna av vad de olika 
utrymmena användes till i början av seklet är ibland bara förmodanden och andra rimliga tolkningar 
kan göras. Någon tillbyggnad gjordes inte efter 1889, bara förändringar av dispositionen och 
försiktiga moderniseringar. Jämför med fotot av exteriören på sidan 45. Renritning av Margit 
Gustafson efter en förlaga som tillhör Bertil Hulten. 

Tosterup hade klockor på bägge sidor av stationsbyggnaden, 
en åt perrongen och en åt körplanen. 
Ursprungligen hade den ena urtavlan visat åt körplanen. 
Men när stationshuset tillbyggdes blev inte 
urta v Ian flyttad och så fick vi väggur i sängkammaren! 
I vårt matrum (som var omkring sex alnar högt och 
vätte åt perrongen) stod klockstapeln, som femtiokiloslodet 
gick i, vid innerväggen. 

Bombi Bitt och hans mor 

Om Piraten själv fått färdigställa texten för trycket 
hade han nog eliminerat motsägelsen mellan de 
första båda meningarna. Mer oklart är hur han 
skulle ha gjort med fortsättningen. 

V ad klockan beträffar är det rimligt att dess lod 
och verk var placerade vid en innervägg med 
dess jämnare temperatur. Piraten berättar att urmakaren 
kom och justerade den en gång i månaden. 
Gunnar Persson hävdar emellertid att så 
skedde varje vecka, och det verkar rimligare med 
tanke på exakthetskraven och urmakarens ersättning, 
som ursprungligen var 200 riksdaler om 
året. Vollsjö hade säkert inte haft någon urtavla 
åt körplanen ty så var det inte på de andra YEJstationerna. 
Men kanske trodde Piraten på fullt 
allvar att den utbyggnad av stationshuset före 
hans födelse som han säkert hört talas om hade 
skett utmed huvudbyggnadens längdaxel. Ett 
indicium skulle förutom urtavlan ha varit ena 
hushalvans ovannämnda putsning. 

Det är inte alldeles lätt att få ihop ritningar och 
verbala beskrivningar till en sammanhängande 
bild av byggnadens disposition i början av seklet. 
Köket torde dock hela tiden ha legat i bottenvåningens 
sydöstra hörn. Det sydvästra rummet 
kan ha varit det utrymme som enligt tidningen 
först var vestibul men sedan blev rum åt bokhållaren, 
det vill säga (stations)skrivaren -nota 
bene hans bostadsrum, sin normala tjänstgöring 
hade han på expeditionen. 



Expeditionen kallas kontor i notisen och så 
även hos Piraten. Den ursprungliga expeditionen 
torde ha varit bottenvåningens nordvästra rum, 
som låg i anslutning till väntsalen. Det återstående, 
nordöstra rummet blir då "inspektorens 
rum", det vill säga ett bostadsrum för stinsfarniljen. 
Huruvida de två sistnämnda rummen 
verkligen slogs samman är tvivelaktigt -i alla 
fall finns skiljeväggen kvar på den sentida ritningen.
Även utan sammanslagning var det nordöstra 
rummet stort, och det måste ha varit det som 
Piraten kallar matrum. 

Också de båda bostadsrummen på andra våningen 
torde Johan Nilsson med familj ha disponerat. 
V ar ett föräldrasovrum och det andra barnkammare? 
Vi kan bara spekulera. Åt norr fanns 
här stora vindsutrymmen. 

Återstår utbyggnaden i ostsydost, som nog 
hela tiden var förstuga, och 1889 års tillbyggnad. 
Dess mindre rum åt bangården måste ha varit 
förstaklassväntsalen, som tydligen kom att användas 
allt mindre eftersom den 1911 förvandlades 
till resgodsexpedition (Piraten skriver liksom 
tidningen bagagerum). Innanför låg i så fall, 
under Fritiofs barndom, kontor/trafikexpedition/ 
postexpedition. 

Det är slående hur frikostig bostadsyta och 
stora biutrymmen som stinsfamiljen enligt denna 
tolkning förfogade över. Däremot var antalet 
rum inte särskilt stort. V ar sov familjens piga? 

Pumpen 

Jöns var chef och ende man på Pumpen, järnvägens 
vatten-och kolstation, som bestod av ett vattentorn 
med vindturbin på taket samt en kolgård. Stationskarlarna 
voro avundsjuka på Jöns för hans lediga syssla. 
Som bekant blåser det alltid i Skåne. Vindturbinen 
skötte sig själv och höll den stora vattencisternen i 
tornet fylld .... Baningenjören, som på sin tid byggt 
vattentornet, hade likväl förutsett möjligheten av tillfällig 
stiltje och inmonterat en handpump i vattentornets 
bottenvåning. Under årens lopp hade handpumpen 
rostat, men den sommaren blev den fri från 
rost. Den var en enkel konstruktion: pumpkolven 
fördes upp och ned av en vevstake, som drevs av ett 
stort svänghjul, som vevades runt, runt, runt av Jöns 
Pumpare. Han arbetade med överkroppen naken i den 
heta, oljiga luften i tomkammaren. Hans hud såg ut 
som en karta, ritad med vitt på svart, svettfåror i 
koldamm. Han slet vid sin vev, tyst, ihärdig, men utan 
hopp om något slut, likt galärslaven vid åran. Hans 
blick var häftad vid lodet på väggen, lodet, som hängde 
i ett snöre, förbundet med ett flöte i cisternen, och som 



långsamt som en timvisare sänkte sig längs en klumpig 
träskala, indelad i tum. 

Bombi Bitt och jag 

Pumphuset i Vollsjö, "pumpen" allmänt kallad, 
har fått sin historia grundligt utredd av Börje 
Andersson. Ångloket utvinner sin energi med 
kol, vatten och luft. Som maskineriets effektivitet 
är låg går det åt betydande mängder av alla 
varorna och de två första behöver fyllas på med 
något så när jämna mellanrum. Vollsjö låg alltså 
nära banans mittpunkt-40,8 km från Ystad, 35,5 
km från Eslöv. Där anlades även en kolgård som 
ifall man får tro ritningen var övertäckt från 
början, men som var öppen åtminstone från 1904 

då den förstorades. Från den hade pumparen att 
ösa kol i korgar som han sedan fick lyfta upp på 
en brygga på vattentornets framsida, så att 
kolningen kunde ske snabbt. Som vi minns användes 
renskurade kolkorgar att förvara kräftor i 
vid det stora fiskafänget. 

När det gäller "Vollsjöpumpens" äldre historia 
råder vissa oklarheter. Vattentornen på YEJ var 
enligt Adelskölds ritning i trä, men det i Vollsjö 
torde från början ha murats med rött tegel (som 
sedan putsades) nedtill och med gult upptill, där 
cisternen fanns. Vattnet hämtades ur en brunn 
strax söderomPumpen där vattentillgången ständigt 
torde ha varit god tack vare den närbelägna 
ån och en liten bäck som flöt ut i denna alldeles 
intill, efter att ha strukit förbi stationsområdets 
sydsida. Ytvatten direkt ur ån skulle ha varit 
alltför slamhaltigt, ansågs det. 

Vattnet pumpadesursprungligen upp med hjälp 
av en handpump till de sex tåg som i början var 
det normala dagliga antalet. 1885 blev pumparens 
arbete lättare ty då installerades en vindmotor, 
sedan den som ett par år innan tillkommit i 
Tomelilla tydligen hade fungerat väl. Det var vid 
denna tid som Ystads Gjuteri och Mekaniska 
Verkstad börjat tillverka vindmotorn "Viktoria", 
och det är en mycket rimlig gissning att den i 
Vollsjö var av det fabrikatet. Att Tomelilla fick 
vattentornet moderniserat på 1880-talet kan förklaras 
med den avgrenade banan till Simrishamn. 
Även det ursprungliga vattentornet i Löberöd 
fick vindpump. Kanske var det också nu 
som YEJ vattenstationer försågs med vevpumpar 
av den typ som Jöns och hans assistenter arbetade 
med -pumpen på Adelskölds första ritning var 
av annan konstruktion. Börje Andersson har vi-



Kol-och vattenstation vid YEJ enligt Adelskölds ursprungliga intention. Av någon anledning följdes 
den inte utan tornet byggdes i tegel i ställetför trä. Huruvida detfanns en sluten kolbodföre 1904 års 
utvidgning är osäkert. Ur Arbetsritningar öfver inom landet utförda jernvägsbyggnader, 1866. 

_! 

~~~ 

... -.. ~ '"· ',$}/ .. 

._,. ~ rrc=;;;;;;sn 
1 ~Jfr:
si~ i 
---
j 
---)_=
J 
f---
l -=~= -~ 
~ ,_:::,l= '~ ~~ ~-~cl Il . i----
--
·----~---
--
---
--
---
·
-·-----
--
·----·--
~ = 
r---w 
J==
i==ij :=-~1 
, 
---
·--1--
-
·~ 
r 
,-. " 
•1 u 
-----·---
i., 
~ -·--
-----
---
r--,-
------
_____:_ 
----
~
---
~ 
---
-,-
~ 



----------, 
~----
· ~ 
-~-
,_________ 
I 
I 
I 
I I 

Tomelilla vattentorn av år 1882 och dess vindpump 
av märket Viktoria. Den i Vollsjö var 
säkert av samma konstruktion. Handpumpen med 
dess vev stämmer medbeskrivningen i Bomb i Bitt 
och jag. Ystads kommunarkiv. 

dimerat vattenståndsmätaren med dess tumskala 
som Piraten skriver om. 

När den första "amerikanaren" skulle ta vatten 
i Vollsjö år 1900 befanns tendern vara för hög, så 
vattenrännan fick bändas över kanten. Därefter 
gjorde verkstaden i Ystad ett urtag i tenderkanten 
på de tre Richmondloken. 

Vattenkvaliteten var ett ständigt bekymmer för 
ångloken, allt påtagligare i takt med att ångtu berna 
blev fler och trängre. Den kalkrika berggrunden 
och jordmånen i Vollsjötrakten gav ett hårt vatten 
som avsatte besvärliga avlagringar. 1907 
försågs därför "pumpen" med ett avhärdningsverk 
som gjorde vattnet mjukare genom sodatillsats 
-hårdhetsgraden sjönk från 11,2 till 3,6. 
Reningsverket placerades i en cirkelrund, brädklädd, 
rödmålad utbyggnad på vattentornet. 

Samma år underlättades pumparens arbete ytterligare, 
för då installerades en tre hästkrafters 
fotogenmotor som reserv för vindmotorn när det 
inte blåste tillräckligt. Den krånglade ofta och 
fick tas till verkstaden i Ystad för översyn, och 
omkring 1910 ersattes den med en ångpump, 
matad av en utrangerad panna som suttit i en 
värmefinka. Ångpumpen tycks ha fungerat väl 
tills den efter första världskriget, och efter den 
period som är av direkt intresse för Piratenhistorikern, 
ersattes med en elmotor. Men fram 

"Pumpen" i Vollsjö strax före upprustningen. 
Den då fallfärdiga kolbryggan är nu helt borta. 
Innanför den träklädda utbyggnaden till vänster 
finns avhärdningsanläggningenfrån 1907. Foto 
1971 av Börje Andersson, som för övrigt har 
byggt en detaljrik modell av Pumpen i skala 1 :45. 



till på 1930-talet var vinden den huvudsakliga 
drivkällan och de andra maskinerierna reserver. 
Den skorsten som syns på många fotografier 
saknas på de äldsta ritningarna och torde alltså 
inte ha varit ursprunglig, utan tillkom nog samtidigt 
med ångpannan. 

Helmer Lång har gjort sannolikt att det var den 
svåra torksommaren 1904 som inspirerade till 
skildringen i Bombi Bitt och jag. Då fanns det 
alltså ännu ingen hjälpmotor. Det gjorde det 
däremot då Fritiof hade samma ålder som Eli i 
romanen. 

Stationsliv 

Några morgontidiga resenärer satt redan på väggbänkarna 
när Jakob ochKrakow gjordesittinträdeochjust 
som de stampade av sig snön öppnades en annan dörr 
i panelen och stinsens piga kom till synes. Hon gäspade 
en fråga i riktning mot bagagerummet om "ettan 
var i tid" och sedan hon därifrån fått det upplysande 

svaret att "det fick man veta ifall den var försenad" tog 
hon plats i baren i ena hörnet, låste upp diskdörrama 
och staplade några dussin bier på disken. Därefter drog 
hon upp fem flaskor, hällde innehållet i en kastrull, 
kastade i en handfull kryddnejlikor och ställde det hela 
att glödgas på kaminens värmekonsol. Och medan hon 
höll ett öga på kastrullen började hon diskserveringen 
av flasköl som dock ej kunde väntas ta riktig fart förrän 
tåget kom in. Över disken spred hon fläktar av sängvärme 
från sin slarviga påklädsel ... Nu kom det liv i 
väntsalens ölbar, korkar smällde och ölet rann utför 
morgontörstiga strupar. In kom Serrman själv i livpäls 
av fårskinn och man gav aktningsfullt rum åt honom 
när han begärde sitt varma öl. Han hade röda, dragsprängda 
ögon, svart bockskägg och en gles mustasch 
som föll i långa tömmar som på en mal. Och så länge 
Serrman var kvar kunde man tryggt ägna sig åt ölet och 
Trolle fjäskade ej med tiden ty revenyn av ölbaren gick 
till stinsen och ytterst hängde det på Serrman att 
tidtabellen hölls något sånär. 

Bokhandlaren som slutade bada 

En livfull skildring, full av konkreta detaljer. 
Berättarprestationen är så mycket mer beundransvärd 
som Piraten själv aldrig kan ha beskådat 
scenen i väntsalen. 1890, fem år före Fritiofs 
födelse, beslöt nämligen YEJ-styrelsen att dra in 
den rätt till "försäljning af maltdrycker i 3 :e 
klassens väntsalar" som stinsarna hade åtnjutit 
sedan banans öppnande. 

Inför beslutet företog trafikchefen en utredning 



av hur stora inkomster som stinsarna hade 
haft av ölförsäljningen. Alla stationer utom en 
uppgav belopp om mellan ett-och trehundra 
kronor om året. Avvikaren var stinsen i Vollsjö 
som uppgav sej ha tjänat 8-900. Orsaken var 
säkert den som Piraten anger: att tågen gjorde 
längre uppehåll just i Vollsjö för att ta kol och 
vatten, vilket gav passagerarna tid att gå in i 
väntsalen och läska sej. 

Stationsföreståndarna erhöll viss kompensation 
för de uteblivna intäkterna. Anmärkningsvärt 
är att stins Jeppsson i Vollsjö inte fick stort 
mer än de andra. Det måste ha varit ett ekonomiskt 
avbräck. 

Att ortens befolkning kom ner till stationen för 
att titta på tåget, i synnerhet dagens sista, finns 
omvittnat från många stationssamhällen. Så även 
från Vollsjö. Om inte annat kom man dit för att 
ställa klockan, berättar Gunnar Persson. En annan 
magnet kan ha varit tidningarna. 

Georg ... hörde hemma i stan och var tidningspojke 
vid järnvägen men drev för egen räkning ett detektivbibliotek 
som en ambulerande affär längs hela banan. 
Vi kommersade när han om kvällarna passerade 
Tosterup med sista tåget. 

Bombi Bitt och Nick Carter 

Mindre banor än YEJ hade på den tiden tidningspojkar. 
De var emellertid inte anställda av järnvägsbolaget. 
I YEJ-fallet tycks verksamheten ha 
inletts 1902 då kontrakt tecknades med Svenska 
Telegrambyrån. Försäljning fick till en början 
bara ske på perrongerna, men utsträcktes 1904 
till själva tågen, samtidigt som fiman fick försäljningsmonopol. 
1906 överläts tillståndet till 
Svenska Pressbyrån. Det har från andra håll 
berättats att de gjorde sina bästa affärer med sina 
tidningar inte bland de resande utan bland ortsbefolkningen 
på perrongerna. Det fanns inget 
transportmedel som var snabbare än tåget, och 
"tågbudet" hade de färskaste varorna. 

Bangård och byggnader 

Sedan vankade jag på den söndagsöde perrongen. 

Det var halvannan timme till nästa tåg och hela 
bangården låg tyst och övergiven. Vinden hade mojnat. 
Rälsen blänkte svalt mot den dalande solen. Trallan 
hade stock i hjulet, kylvagnens tankar vädrades för 
öppna luckor, semaforen stod på noll och i treans 
korsning sov en katt på växelkulan. 



Bombi Bitt och Nick Carter 

Vollsjö station var varken stor eller särskilt märkvärdigt 
utrustad, men den ägde både vanligheter 
och säregenheter som det kan vara värt att uppehålla 
sej något vid. 
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Östra halvan av Vollsjö stationsområde som Adelsköld ritade det. Trots den lilla skalan får man en 

uppfattning omplanlösningen i stationshuset, avträdet, banvaktsstugan och dess uthus. Godsmagasinet 
fanns inte från början och därför är dess plats bara markerad 

Spår 

Närmast stationshuset löpte det snörräta huvudspåret, 
spår 1. Norr om detta fanns spår 2, ett 
rundspår, så benämnt för att de hade växel i båda 
ändar så att loket kunde gå runt, det vill säga byta 
tågände. Så såg Vollsjö bangård ut från starten 
1865 ända till 1906. 1895 förlängdes dock spår 2 
sextio meter åt väster och åttio meter åt öster, 
varvid det kom att sträcka sej över landsvägen. 

Vi har sett att trafiken på Vollsjö ökade. Den 
bristande spårkapaciteten blev så småningom ett 

11 / 
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stort problem. I april 1903 skriver Johan Nilsson 
med stöd av ett antal trafikanter till järnvägsbolagets 
styrelse och betonar vikten av en utbyggnad. 
Särskilt under höstens högtrafiksäsong 
är bangården ofta överfull, och det är svårt att få 
fram en vagn till lastning eller lossning när trafikanten 
så önskar. Före tågmöten måste vagnar 
skjutas in på utdragsspåret och det blir långa 
avbrott i arbetet. 

Trafikchefen vitsordar problemen, men säger 
att man först måste få klarhet i de aktuella pla
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Vollsjös lastkaj och godsmagasin 
i slutet av 1970-talet. 
Foto Inga Emmelin Carlman, 
Göran Lavessons samling. 
nerna på en anslutande järnväg från TrelleborgSkurup-
Sjöbo. Det har man tydligen fått 1906, ty 
då beslutas och verkställs utbyggnaden som ger 



Vollsjö ett tredje rundspår. Det bör ha varit en 
omfattande anläggnings verksamhet ( den kostade 
totalt 13 400 kr och 516 m nytt spår lades ut, med 
begagnad räls). Närmast ån krävdes stora utfyllnader. 
Piraten nämner inte ombyggnaden, 
liksom han inte talar om bangårdens utseende 
innan spår tre hade kommit till. Det fanns utrymme 
reserverat för ännu ett spår mellan tvåan 
och trean men det blev inte utlagt förrän under 
andra världskrigets högtrafik. 

Tjärstrykningen i "Yankee fashion" sägs tilldra 
sig år 1900 men då fanns det ännu inget spår 
3 på Vollsjö bangård, trots att Piraten nämner det. 

Växlar 
Före utbyggnaden hade bangården tre växlar, 
därefter sex. Vid denna tid ändrades de naturligt
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vis för hand genom omläggning av spaken med 
dess kula. Om stationsskrivaren och sedermera 
stinsen Schl yter berättas att han brukade an vända 
kikare för att kontrollera att de yttersta växlarna 
låg rätt. 

Lastkaj 

Lastkajen låg där den normalt skulle ligga, på 
motsatt sida av stationshuset, eller på järnvägens 
baksida som i Vollsjö råkade vara dess framsida. 
Kajen låg i nivå med godsvagnarnas golv. Dess 
framsida var uppbyggd av stora kvaderstenar i 
två skift. Den första lastkajen var sextio meter 
lång. Vid bangårdsombyggnaden 1906 måste 
lastkajen förskjutas åt norr. Den blev nu åttio 
meter och hade plats för nio vagnar. 

Godsmagasin 



Det var inte förrän i augusti 1866 som styrelsen 
beslöt att i Vollsjö uppföra ett godsmagasin. Det 

Vollsjö bangård enligt 1906 års utbyggnad. 
Vissa förändringar kan noteras jämfört 
med det ursprungliga utseendet: stationshuset 
har byggts till, vedboden har 
flyttats ut ur dasset, kolgården vid Pumpen 
har förstorats. De tunna streckade 
linjerna markerar äldre spår som nu rivs 
upp, de grövre ett spår som inte blev 
utlagt förrän långt senare. Notera mellanplattformens 
förlängning i båda ändar. 
Karta i Riksarkivet, renritning Margit 
Gustafson. 

var byggt i trä liksom på YEJ övriga lantstationer. 
1879 blev det tillbyggt, obekant hur mycket. 

1903 var det enligt den ovannämnda skrivelsen 
i "miserabelt skick" och borde för länge sedan ha 
bytts ut mot ett "bättre och tidsenligare sådant". 
Behovet bekräftas 1904 av en korrespondent i 
Aurora (som i sammanhanget karaktäriserar Johan 
Nilsson som "human och tillmötesgående" 
mot trafikanterna). Utbyggnaden kom alltså 1906. 
Det nya magasinet, i trä även det, hade en bottenyta 
av 20 x 8 meter och fyra portar ut mot spår 3. 
Det låg förskjutet åt Eslövshållet jämfört med det 
gamla. 

Trallan användes för att lasta eller lossa ilgods 
och resods från persontågens resgodsvagn utan 
att tåget skulle behöva gå in till godsmagasinet. 
Även om bangården var plan (de omgivande 
linjesträckorna lutade uppåt västerut) kunde en 
stark vindpust sätta fart på en obromsad tralla 
eller vagn, och stocken i hjulet var en obligatorisk 
säkerhetsåtgärd. 

Snöskärmar 

Förflyttar vi oss från Tosterup till Grimsby kan vi 
läsa om de snöskärmar som skyddade lastkajen 
mot norr. 

Victoria Benediktsson har i en novell gett en 
suggestiv beskrivning av hur tåget kör fast en 
yrvädersdag på en järnväg som uppenbarligen 
har YEJ till förebild. Snön har alltid varit ett 
problem för de skånska slättbanorna. Rekordet 
torde ha satts 1929 när järnvägen från Lund mot 
Harlösa var spärrad i tre veckor, men YEJ hade 
sin beskärda del av bekymren. 1886 hade man 
fått betala I 000 kr för extra snöskottning, och två 
år senare hade trafiken stått stilla i sammanlagt 



tjugo dagar vilket hade lett till starkt minskad 
vinst. Ett tåg hade stått på Bjärsjölagårds station 
i två veckor. Och Piraten berättar: 

En trettonhelg lamslogs jämvägstrafiken av en snöstorm. 
Fem famnar från våra fönster och längs hela 
perrongen blev en ås av snö som i solskenet efter 
stormen kastade blåa skuggor: ett insnöat tåg. 

"Det fjärde F:et" 

Under 1880-och 1890-talet inköpte YEJ regelbundet 
mark intill banan för uppsättning av fasta 
snöskärmar. 

Den som i dag besöker Vollsjö tycker nog att 
platsen för den forna lastkajen ligger rätt skyddat. 
Då bör man minnas att det inte fanns särskilt 
mycket av vare sej bebyggelse eller träd på 
bangårdens norra sida närmast ån. Över huvud 
taget var slätten i Färs betydligt öppnare och mer 
trädlös för hundra år sen. 

Plattformar 

Utanför stationshuset låg mot spår I huvudplattformen, 
som övergick i den grusade stationsplanen. 
Fem famnar, det vill säga nio meter, bred, 
skriver Piraten, och det stämmer ungefär. 

När möteståg höll på spår 2 behövdes för de 
resandes bekvämlighet en plattform även där. 
"Plankbryggan mellan spår ett och två var för het 
för nakna fötter", berättas det i "Yankee fashion", 
och Piraten nämner den ännu en gång: 

Där gick stinsen sin motions promenad på plankbryggan 
mellan första och andra spåret. Stinsen var en sober 
man, känd för att vara kort i talet. Tvåhundra steg lång 
var bryggan och tvåhundra steg åt väster och lika 
många åt öster gick stinsen med avmätta steg och 
militäriskt korrekta och snabba vändningar vid ändpunkterna. 

Bokhandlaren som slutade bada 

Stinsens avmätta steg måtte ha varit korta, om det 
hade handlat om Vollsjö. Mellanplattformen var 
nämligen bara 80 meter lång även efter förlängningen 
1906 i båda ändar (dessfrrinnan 44). 
Fem år tidigare hade huvudplattformen fått samma 
längd. 

Plattform på en station benämns omväxlande 
perrong. Så även hos Piraten. 

Övergångar 



Ett av Vollsjös resterande synliga järn vägsminnen 
är den skarpa U-sväng som landsvägen gör vid 
södra infarten till samhället. 

Liknande V-svängar är inte helt ovanliga i 
levande eller döda stationssamhällen, men fallet 
Vollsjö är en smula speciellt. Normalt förlades 
ursprungligen bangårdens yttersta växel intill 
korsningen med den äldre landsvägen, som därmed 
kunde behålla sin sträckning (nykomlingen 
fick betala omläggningen), men i Vollsjö lades 
bangården hindrande från början. Skälet måste 
ha varit att den inte fick plats mellan den gamla 
vägen och ån. Stationshuset förlades på klassiskt 
maner i den gamla vägaxeln och torde ha gjort ett 
ståtligt intryck från båda hållen. 

Övergången var troligen bevakad från början. 
Åtminstone från 1910 stängdes den med fällbommar, 
och det är en rimlig gissning att dessa 
tillkom vid bangårdsutvidgningen 1906. Det är 
oklart om det från början hade funnits bommar 
eller grindar. 

Stationskarlarna står och ser på hur vagnen 

med Amelie rullar bort mot övergången ... 

Fotgängare kunde naturligtvis inte ta omvägen 
om landsvägsövergången utan följde något så 
när den gamla räta linjen, liksom de resenärer 
som utan vagn nalkades stationen från norr. Då 
fick de passera stängslet genom en grind. 

[K]om han någon gång till stationen så följde han till 
och med maningen på tavlan vidjärnvägsövergången: 
Stäng grindarna. Passera ej banan då tåg synes eller 
höres. 

"Ko och konfirmand" 

Nästan den texten fanns föreskriven i säkerhetsordningen. 
Ordningsföljden var dock "höres eller 
synes". 

Avträdet 

Plötsligt drevs jag av ett inre tvång till det publika 
huset, som var närmast till hands. För Männer stod det 
på dörren som slog igen efter mig med gnissel och 
brak, den stängdes av en räls stump som sträckte en lina 
över ett block. -Jag satt med ryggen mot fönstret, 
nedre rutan var tjärad men genom den övre föll kvällssolen 
snett, illuminerande den bruna panelen vid min 
sida. 



Bombi Bitt och Nick Carter 

Stationshuset i Vollsjö var ett nummer mindre än 
de på de "full vuxna" mellanstationerna, och även 
det publika huset fick mindre mått. Upptill på 
fronten fanns inte klass II-stationsdassens palladianska 
trefönstergrupp utan ett enklare arrangemang. 
Får vi tro Adelskölds översiktsritning 
fanns det till vänster en kvinnlig och till höger en 
något större manlig avdelning, som förutom 

Stationsavträdet i Vollsjö mot 
slutet av dess existens. Det av 
Piraten beskrivna fönstret 
vette mot nordnordväst och 
syns därför inte på bilden. 
Foto Inga Emmelin Carlman, 
Göran Lavessons samling. 

Avträdeshus på YEJ klass 2-stationer. Det i Vollsjö 
torde ha haft samma yttermått och lövsågerier, 
men annan disposition. 

pissoaren hade ett bås för sittande gäster (alltså 
utan dörrdirekt uti det fria), bakifrån belyst av ett 
fönster som vette mot västnordväst. 

Även när det gäller denna funktion tycks behoven 
i Vollsjö ha expanderat. På ett sentida foto ser 

vi att avträdet har en enda dörr på framsidan, 
vilket får tolkas så att herrarna har övertagit hela 
den främre delen, medan damerna får gå runt 
knuten och in i den före detta vedboden. Det 
knapphändiga källmaterialet tillåter dock även 
andra tolkningar. 

Vedboden 

blev därmed en egen, friliggande byggnad, belägen 
snett bakom avträdet. Bakom den kunde Eli 
och Bombi Bitt mötas utan störande blickar. 

Körplanen 

Utanför stationshusets sydfasad fanns i anslutning 
till vägen en rundad körplan. Den omgavs 
av enjämvägspark-trädgård som var både stinsens 
och allmänhetens. Att tillhöra en stinsfamilj 
var att föra ett halvoffentligt liv. 

Banvaktsstugan 

Den banvaktsstuga som låg snett emot stationshuset 
figurerar inte i Piratens berättelser. Emellertid 
vet vi att en förebild till Bombi Bitt-böckemas 



Boel var banvaktsänka och bodde där. Det 
var en dubbelstuga av YEJ standardmodell och 
hade nummer 12. Det ursprungliga uthuset kompletterades 
så småningom med en annan bod och 
en jordkällare. 

Nutida beskrivningar av Vollsjö station brukar 
förbigå banvaktsstugan men dess exteriör är nästan 
original. 

Semaforen 

På huvudplattformen utanför stationsfasaden stod 
semaforen. Till dess funktion återkommer vi. 

Bron 

Ursprungligen fanns det två järnvägsbroar intill 
Vollsjö. Den som låg strax öster om bangården 
byttes dock snart mot en trumma. Med "bron" 
avsågs i fortsättningen enbart Stampabron, det 
vill säga bron över Vollsjöån -för övrigt ett 
vattendrag med många namn på sin färd mot 
havet. Piraten står på bron i novellen "Stenskrift". 

Benmjöl var ett av de jordförbättringsmedel 
som användes under artonhundratalets stora 
agrara omvandling, och vid en fors i Vollsjöån 
fanns en vattendriven benstamp. Strax söder om 
denna byggdes bron, en av de största på YEJ. 
"Bron har en imponerande höjd, är unik i sin 
konstruktion och av stort kulturhistoriskt in-

Dubbel banvaktsstuga med uthus enligt YEJ standardmodell. En sådan var belägen snett emot 
stations huset i Vollsjö. Under Fritiof Nilssons barndom hade stugan försetts meden mindre utbyggnad 
på baksidan. De stora bostadsrummen vette mot banan i söder, de mindre köken mot norr. De båda 
lägenheterna hade gemensam förstuga och bagarstuga. I uthuset fanns plats för både kor,får, svin och 
höns. 

-Il 
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Bron, Pumpen, bangården och SJ sista driftsång 
lok som passerade Vollsjö station på en utflykt 
med Svenska Järnvägsklubben den 31 mars 
1972. Skydds räler och dubbla räcken fick bron 
först efter förstatligandet 1941. Även betlastaren 
och firma Björcks anläggning i bakgrunden tillhör 
det som inte fanns under Fritiof Nilssons 
barndom. Foto Börje Andersson. 

tresse", kan man läsa i en antikvarisk inventering. 
Det unika med bron är att den byggdes utan 
bärande landfästen -hela tyngden vilade på 
bropelarna av gjutjärn. Adelsköld var i flera 
avseenden en originell och lyckad konstruktör. 



Bron saknade ursprungligen ledstänger och fick 
först sådana enbart på norra sidan. 

Sven Christer Swahn har kopplat namnet Eli 
och Piratens första signatur "Eli Rem" till 
Zacharias Topelius berättelse med det namnet, 
om hur en amerikansk pojke räddar passagerarna 
genom att stoppa ett tåg just före en brinnande 
bro. Nog kunde den unge Fritiof ha stått på 
Stampabron och drömt sej in i Eli Rems roll, men 

Utsnitt ur Adelskölds ritning till bron över Vollsjöån 
med "smäcker gjutjärnspelare ". 
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dess järnkonstruktion kunde inte brinna. Däremot 
var det på tidiga amerikanska banor vanligt 
attävendjuparavineröverbryggadesmedtimmerkonstruktioner. 

Omedelbart väster om Stampabron passerade 
järnvägen åbrinken i en skärning som Piraten i 
förbigående nämner på några ställen. 

Lok 

Så kom Trolle ut på perrongen med uppslagen krage 
och lykta i hand och tåget rullade in. De rödmålade 
snöplogarna hängde som stövartungor över skenorna 
och slickade snö, loket hade mässingspuckel och på 
skorstenen satt en gnistsläckare och genom den stod 
den svarta kolröken så att det liknade eldsvåda i ett 
vinterödsligt skatbo. Stationskarlen hoppade ned från 
sista vagnens fotsteg där han tagit friplats från växeln, 
sprang uppåt perrongen och hojtade: "De e amerikanaren 
ode e Serrman som kör!" Trolle höjde sin lykta och 
loket blåste stoppsignal och gav ifrån sig en jättesuck 
av ånga medan bromsarna drogs till. -Bokhandlarens 
vakna blick hade i förbifarten uppfattat att lokomotivet 
hette Georg Stephenson och stationskarlens andfådda 
upplysning var ej så litet sensationell. Ty "amerikanaren" 
så kallades detta importerade och med ångbroms 
försedda nyförvärv till järnvägens lokpark. 

Bokhandlaren som slutade bada 

Kring sekelskiftet hade de svenska loktillverkarna 
fulla orderböcker och långa leveranstider. YEJ 
tillhörde de bolag som beslöt sej för att köpa 
amerikanskt. Närmaste anledningen var den förestående 



trafikeringen av den nya banan YBJ. 
De tre loken fick av den anledningen namnen 
Albo, S:t Olofoch Borrby. Ja, den senare stationen 
låg förstås på YGJ, men amerikanarna var 
tänkta för trafik på hela det YEJ-trafikerade 
nätet, inte minst på Nordbanan som var den 
viktigaste. Inget svenskt lok har för övrigt hetat 
Georg(e) Stephenson. 

Albo var klart för provkörning på den amerikanska 
nationaldagen, alltså den 4 juli, år 1900. 
"Ett förhållandevis vackert amerikanskt lok med 
rena linjer", anser kännaren Yngve Holmgren. 
Men även den relativa storleken och styrkan 
kunde vara ett skäl till att amerikanarna, som de 
allmänt kallades, väckte uppseende i början. Liksom 
de många klart osvenska dragen. Domernas 
utformning, dekormålningen och hyttens linjer 
var väl sådant som utomstående fäste sej vid. 
Men "mässingspuckel", det vill säga dom av 
mässing, hade inte amerikanarna, i motsats till 
äldre YEJ-lok som Magnus Stenbock. Hytten var 
rymlig, med bakåt utdraget tak och skärmar med 
fönster bakåt som reducerade dragigheten. Det 
kunde finnas skäl för lokförare Serrman att bära 
sin tjänstepäls om vintern, men amerikanarna var 
nog mindre kyliga än de äldre, engelsk-och 
svensktillverkade YEJ-loken. Årstiden i berättelsen 
gör att man kan sätta frågetecken för 
gnistsläckamäteti skorstensmynningen. Det satte 
ned effekten en smula och brukade därför reserveras 
för mer eldfängda säsonger. 

Ångbromsen var också ett amerikanskt drag 
men inte mer originell än att YEJ 1899-1900 
beslöt att förse även fem äldre lok med sådan, 
utöver skruvbromsen. Bromskraften ökade vilket 
var ett önskemål och kanske också ett myndighetsvillkor 
inför höjningen av banans största 
tillåtna hastighet, och det var lättare att stanna 
loket med precision, till exempel under vattenstationernas 
påfyllningsrör. De "rödmålade snöplogarna" 
var av gängse svensk modell, som 
starkt skilde sej från de amerikanska lokens stora 
ko-eller buffelfångare. 

Imponerande var "amerikanarna", men alla 
detaljer hade inte europeisk finish och framför 
allt var de mycket kolhungriga. YEJ lät radikalt 
bygga om dem redan 1912-14, och efter förstat-

Yngve Holmgren har uttalat sej gillande om utseendet på YEJ 13 Albo, av vilket han 1961 publicerade 
denna ritning. 
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"Amerikanaren" Albo, leveransfoto efter uppsättningen -loket levererades till Sverige i delar. 
Detaljer som lyktan, domerna och hyttfönstren visar på det främmande ursprunget. Märk de dubbla 
säkerhetsventilerna närmast framför hytten. Sveriges lärnvägsmuseum. 

ligandet flyttades de av SJ så småningom över till 

f.d. LKSJ där de hade sin sista tjänstgöring. 

Åter finns det anledning att småskuret påpeka 
skillnader mellan skönlitteratur och råmaterial. 
Stationskarlen säger "amerikanaren" i singularis 
och är uppenbart imponerad av fenomenet, men 
i så fall borde tidpunkten ha varit juli 1900 när 
ännu bara ett av Richmondloken var i tjänst-S:t 
Olof och Borrby blev klara i augusti. Sedan var 
"amerikanare" vardagsmat i Vollsjö. Men Jakob 
och Krakow anträder sin Stockholmsresa om 
vintern. 

Vagnar 

Bangården var en ypperlig lekplats. Tyvärr blev den 
dock strängt förbjuden, sedan lille Otto förolyckats ... 
Några pojkar, däribland Otto, lekte en dag i en tom 
godsfinka. Ett godståg höll vid stationen och lokomotivet 
växlade vagnar på bangården. Finkan skulle 
kopplas in i ett tågsätt. Lille Otto tittade ut genom 
dörröppningen. I samma ögonblick törnade loket häftigt 
mot finkan. Den tunga skjutdörren av järn slog 
igen med en smäll. Lille Otto blev halshuggen; kroppen 
föll in i vagnen, huvudet föll utanför. Blodet 
skvätte i den mörka finkan. Vi voro paralyserade av 
skräck. Lille Ottos lik bars bort i en presenning. 

Bombi Bitt och jag 

Lille Ottos olycksöde tycks inte ha haft någon 
direkt förebild i Vollsjö. Ystad-Eslövs järnvägs 
olycksjournal upptar inga allvarliga olyckor där 
mellan 1886 och 1914-det senare året kör tåget 
ihjäl en berusad man som promenerar på linjen 
öster om stationen. Men den 10 september 1900 
blev en minderårig gosse ihjälklämd mellan buffertar 
vid lek på bangården i Tomelilla. Det kan 
tänkas att historien hade berättats som ett varnande 
exempel för Fritiof och hans lekkamrater. 

Däremot stämmer det att de G-vagnar, det vill 
säga godsfinkor, som byggdes åren 1884-1893, 
ursprungligen hade skjutdörrar av plåt. Senare 
byttes de mot järnskodda trädörrar som inte 
bucklades så lätt och skyddade bättre mot frost. 
Till undvikande av olyckor som den beskrivna 
var det föreskrivet att de skulle vara försedda 
med säkerhetshaspar. 



Godsfinkor blev ofta avkopplade och kvarlämnade 
på stationen för lastning eller lossning. 
Eli och Bombi Bitt uppsökte en sådan godsfinka 
på bangårdens bortersta del när de ville vara 
ostörda. 

När det gäller personvagnar finns det hos Piraten 
åtminstone en detaljerad beskrivning: 

Med godståget på eftermiddagen reste far och jag till 
Löfvestad, närmaste stationen söderut, för att köpa 

När YEJ fyllde femtio år 1916 tog man fram ett av de äldsta loken (nr 2 Herrestad) och ett antal före 
detta särkupevagnar (märkfotstegen) till ettjubileumståg. Stig Nyberg/SJK-F. 

Vid tiden för Jakobs och Krakows Stockholmsresa är det troligast att YEJ använde dessa ny levererade 
länkaxelvagnar i snälltågen till Eslöv. Leveransfoto från Kockums år 1900, Sveriges lärnvägsmuseum. 

honung av klockaren där. Tåget hade bara en personvagn, 
en av älsta modellen, ursprungligen avdelad i tre 
tvärkupeer eller bås; förvandlad till s.k. genomgående 
vagn medelst en smal plattform i vardera ändan, 
upptagandet av några dörrar, smärre justeringar av 
inredet; men fotstegen utmed vagnens hela längd var 
ännu kvar och likaså skyltarna till dörrhandtag och 
reglar på vagnsidorna. Mitt på taket rykte den låga 
skorstenen från järnugnen i mittelkupen. 

"Det fjärde F:et" 

YEJ köpte liksom SJ sin första uppsättning personvagnar 
från den tyska firman Lauenstein. Den 
hade enligt tidens ( europeiska) sed särkupeer 
med direkt ingång utifrån. I England har de sista 
särkupevagnarna tagits ur trafik först i år, 1995, 
men Sverige och YEJ var tidigare ute. Till och 
med de personvagnar som var förvisade till tjänst 
i godstågen, närmast avsedda som utrymme för 
konduktören och för ett fåtal passagerare som 
åkte ett eller ett par stationshåll, var ombyggda 
till genomgångsvagnar. Att de värmdes med kamin 
och inte med ånga från lok eller ångfinka 
som andra personvagnar beror just på tjänsten i 
godstågen, där de inte alltid kunde vara kopplade 
i närheten av loket. 

Gossen i novellen, med sin troskyldiga inställning 
till sexuella ting, kan inte ha varit mer än 
sju-åtta år. Överfört på Fritiof blir det ett par år 
in på det nya seklet. 

Det märkliga är nu att alla andra personvagnar 
som Piraten beskriver från denna tid tycks vara 
särkupevagnar. Det gäller dem i snälltåget från 



Eslöv vid en tidpunkt då berättaren är åtminstone 
tio år: 

Vi pojkar stimmade till när den resvane herr Sjöland 
med cigarr i munnen lutade sig genom fönstret och 
utan att invänta konduktören lyfte av dörrklinkan. 

"Levande bilder" 

Godståg medP-vagnarpå väg 
över Vollsjöbron1901. Denna 
klassiska bild torde ha utgjort 
förlaga till Nils P. Lundhs bekanta 
målning. Vykort i Sveriges 
lärnvägsmuseum. 

Det gäller Jakobs och Krakows tåg från Skåne till 
Stockholm: 

Då fjärdingsmannen redan var på perrongen stack han 
in huvudet genom kupedörren ... 
Bokhandlaren som slutade bada 

Liksom tåget från Lund till Eslöv det klart angivna 
året 1911: 

Konduktören stängde kupedörrarna. I det öppna fönstret 
började Julia febrilt leta genom facken i sin börs. 
Tre terminer 

Det fanns visserligen särkupevagnar kvar i SJrullorna 
åtminstone 1907, men det är högst osannolikt 
att de skulle ha använts i fjärrtåg år 1900 
eller i vanliga tåg så sent som 1911. 

Likväl dessa särkupevagnar. Jag har ingen 
annan förklaring än att den unge Fritiof trots allt 
hade sett dem någon gång, eller åtminstone fått 
en_~ålande beskrivning. 

Annu en vagntyp nämns explicit, utöver den 
ovan beskrivna kylvagnen och godsfinkan (littera 
G). Det är den P-vagn på vilken Toll och Fatt 
färdas med sin last av tjära. Att P-vagn betyder 
grusvagn, det vill säga en öppen godsvagn med 
låga lämmar, står i novellen. Typbeteckningarna 
ingick förstås i järn vägspersonalens gängse fackspråk 
och stod också målade på vagnssidan. 

Tågens gång 

Sex gånger på dygnet fick Jöns mödosamt arbeta ned 
det fördömda lodet till sista strecket på skalan. Och sex 
gånger på dygnet tvangs han att med egen hand trycka 
ned spaken till avloppskranen, som tömde cisternen 
och på några korta minuter kom lodet att stiga till taket. 



Ty sex gånger om dagen stannade ett törstigt lokomotiv 
utanför vattentornet. 

Bombi Bitt och jag 

År 1904 -om vi bestämmer oss för att det är just 
det året som gäller -var det visserligen tio 
dagliga tåg, fem i varje riktning, som stannade i 
Vollsjö. Men det var kanske bara de sex snälltågen 
som tog vatten just där. En förmodan är att 
det blandade tåget och godståget, som drogs av 
äldre lok med sämre effekt och relativt större 
törst, försåg sej på de andra vattenstationerna. 

En tjänstetidtabell från YEJ kunde ge ett svar 
på den frågan och andra. I brist på sådan hänvisas 
vi till just frågor. Även om vattentagningen bara 
tog "några korta minuter" tycks det inte finnas tid 
ens för det uppehållet i tidtabellen. De nordgående 
tågen krävde 13-14 minuter mellan avgång 
från Lövestad och Vollsjö, en sträcka om 
nio km. De kilometern kortare stationshållen 
Y stad-Köpingebro och Tomelilla-Äsperöd, där 
ingen vattentagning var aktuell på de senare 
stationerna, avverkades av motsvarande tåg på 
11-13 minuter. Hur var det i Vollsjö? Kopplades 
loket loss och tog en vända bort till pumpen 
medan vagnarna stod vid plattformen? Piraten 
säger inget. 

Däremot berättar han om andra rutiner. Stinsens 
piga i Bokhandlaren frågar om "ettan", det 
vill säga morgonsnälltåget från Ystad, är i tid. 
Hon får inget vettigt svar men kunde ha fått ett, 
eftersom det borde ha hörts på telegrafen när 
Äsperöd meddelar "Tåg ut". Sedan kommer frågan 
knackandes från Lövestad om Vollsjö är 
berett att ta emot ettan, och Trolle tvingas avbryta 
biljetthanteringen för att ge ett jakande svar. 

Signallampan har redan hissats i semaforen. 
Den hade inte funnits från början utan tågen hade 
tagits in på stationen med handsignaler, men 
1879-80 hade YEJ försetts med fasta signaler, 
troligen i samband med att man antog statsbanornas 
säkerhetsordning. Det var en T-semafor 
i järn, alltså med vinge åt vardera hållet, som 
var placerad mittför stationshuset. Först när lokföraren 
med visslan har meddelat "Tåg kommer", 
fäller stationskarlen vingen till vänster om 
semaforstolpen nedåt i 45 graders vinkel för att 
replikera "Klart in". Hade det varit efter 1910 
skulle han i stället ha höjt vingen lika många 
grader, för att hindra att en genom linbrott nedfallen 
vinge felaktigt visade klart. 



Sedan är det stationskarlens uppgift att bevaka 
motväxeln vid bangårdens början. 
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Tidtabell för YEJ sommaren 1900. Minuttalen 
var justerade, men lika många tåg gick vid ungefär 
samma tid exempelvis 1904. Märk symbolerna 
efter stationsnamnet som indikerar "hotell" 
på alla stationer utom fyra. Sommarhållplatsen 
Ystad saltsjöbad hade sin första säsong. 
Snälltågen (St.) som trots namnet stannar 
på alla stationer klarar sträckan på drygt två 
timmar medan godståget (Gt. -ett sådant som 
TollochFattfärdadesmed)behöverfem. Men då 
ska det också växla på mellanstationerna. Det 
blandade tåget (Bt.) ligger däremellan. Minutsiffrorna 
är efter tidens sed understrukna på 
klockslag mellan 18.00 och 06.00. Zontariff, där 
längre resor blir billigare per längdenhet, tilllämpas 
ännu inte. Ur Sveriges Kommunikationer. 

Tåget stannar vid plattformen och utbyte sker 
av passagerare, res-och ilgods samt post. Så är 
det dags för avgång. 

Skrivaren blåste av tåget, sträckte ut armen till av

gångssignal. Långt borta svarade ett tjut från lokomo

tivet ... 

"Det fjärde F:et" 

Långt borta, eftersom vi plötsligt har med ett 

godståg att göra, och det fick ha upp till sextio 

vagnar. Helt enligt reglementet gav stations

skrivaren akustisk och visuell avgångs signal sam

tidigt. Sedan var det dags för honom att gå in till 

telegrafen på expeditionen och meddela "Tåg 

ut". 

De körtider och det trafikmönster som hade 

etablerats efter sekelskiftets banupprustning höll 



sig relativt länge även om detaljer kunde ändras. 

Det "tiotåg" som Amelie anländer med kom i 

själva verket tio-femton minuter senare. "Nio

tåget" på kvällen ankom en kvart före detta 

klockslag. (Sedan måste Eli i säng.) "Sextåget" 

från Eslöv (i "Levande bilder") var snarast ett 

femtåg. 

Centralorter 

När kräfttiden inföll var Lutterlögn alltid förste man i 
marknaden med en större leverans till stan. Han hade 
två fasta kunder där, trafikchefen för de sju banorna 
och rådman Krakel. 

"Lutterlögn" 

Av ålder, hävdar geografen ochjärnvägstjänstemannen 
Josef Svensson, hade Lunds omland haft 
sina yttersta östliga hörn i Hörby och Tomelilla., 
en triangel som Vollsjö ligger inom. Detta ändrades 
med järnvägarna, och den dominerande faktorn 
bakom det skånska privatbanenätets uppbyggnad 
var just strävan att dra handel och frakter 
till det lokala näringslivet, enkannerligen köpmännen. 

YEJ var en stor ekonomisk satsning för Ystad 
men staden fick sin belöning. (De banor som 
byggdes vid sekelskiftet vållade förluster.) Svensson 
nämner att banan genom sin taxepolitik medvetet 
koncentrerade frakterna till upphovsstaden. 
Vid seklets början var det tydligen en självklar 
sak i Vollsjö att man med "stan" menade Ystad. 
Man tillhörde Ystads omland både materiellt 
(Lutterlögns kräftor) och andligt (Fritiofs år i 
läroverket). "Malmö och Lund är ju inte vår stad 
som du vet", skriver Julia till Herman. 

Banans andra ändpunkt Eslöv expanderade 
och skulle få stadsrättigheter 1911. Vollsjö tillhörde 
dock inte dess omland trots att det var 
något närmare dit än till Ystad. "Eslöv! Jag har 
aldrig hört någon som gjort annat där än bytt tåg", 
utbrister Trolle när Jakob Bokhandlare köper 
biljett. 

Som helt ung hade han efter sin fader ärvt affären i 

Gyllevad, den gången en blomstrande lanthandel och 



ett bygdens varuhus. När så järnvägen byggdes över 

slätten fick den en sträckning som gick Gyllevad förbi, 

närmaste station lades en fjärdingsväg därifrån. En mil 

skulle inte ha betytt så mycket men fjärdedelen var 

ödesdiger, järnvägen kom på en gång för nära och för 

långt bort. J. P. Lange borde resolut ha flyttat sin affär 

till stationen där ett livaktigt samhälle växte upp. Han 

påstod alltid att han från början insett det kloka i att 

flytta. Men först hade han dragit sig för kostnaden och 

sedan drog han sig för att det redan var för sent och till 

sist var chansen försutten. Konkurrensen från stations

samhället blev alltmera kännbar i Gyllevad. 

Tre terminer 

Kampen mellan Ystad, Lund och andra städer 
om inflytande över det skånska omlandet kan 
analyseras och har analyserats i termer av Walter 
Christallers centralortsteori. Det finns en hel 
hierarki av centralorter, med en mikronivå i botten. 
På den senare återfanns Gyllevad. Den rimligaste 
förebilden i Vollsjötrakten är väl Fränninge 
som stämmer med avståndet till stationen, en 
fjärdingsväg, det vill säga en fjärdedels gammal 
svensk mil eller 2,8 kilometer. 

Det bör emellertid påpekas att Piraten inte 
heller här slaviskt följer några förebilder. Enligt 
Tre terminer är J.P. Lange född omkring 1859. 
Visserligen ska han som helt ung ha övertagit 
faderns lanthandel, men när YEJ öppnades förbi 
Vollsjö var han bara i sjuårsåldern. 

Centralortsteorin gäller i första hand det ekonomiska 
livet, den kommersiella servicen. Där 
skapade järnvägen ett nytt mönster. Men det 
fanns i landskapet äldre samband och gränser 
som fortfarande var viktiga för vanligt folk. I 
Färs härads centralort Sjöbo mönstrades beväring 
och hämtades doktorn av Bombi Bitt, och att 
använda järnvägen dit från Vollsjö via Tomelilla 
var både omständligt och komplicerat. Och inte 
tog man tåget via Tomelilla och Gärsnäs till 
Vitaby och Kiviks marknad, utan man red, åkte 
eller gick de dryga tre milen från trakten av 



Tosterup. 

Personal 

Ystad-Eslövs järnväg hade 1902 en ordinarie 
personal om cirka tvåhundra personer -därutöver 
kom kanske sextio extraanställda. En dryg 
femtedel benämndes "tjänstemän" och de övriga 
"betjänte". Att tjänstemännen var proportionellt 
fler än på andra privatajärnvägar berodde på att 
kansliet i Ystad servade flera av de sju banorna. 

YEJ var som andra banor organiserat i tre 
avdelningar vid sidan av den administrativa ledningen: 
trafik-, ban-och maskinavdelning. Vi 
ska räkna upp de befattningar som figurerar hos 
Piraten. 

Trafikchef 

"Tender-Johnsons" närmaste motsvarighet i verkligheten 
hette Claes Stedt, Y stadbanornas trafikchef 
1896-1911. Stedt var beryktad för sin hårdförhet. 
"Han låter aldrig tala med sig och vidare 
bestraffas minsta felsteg", skrev Arbetet 1906. 
Detta var i samband med den första stora svenska 
järnvägsstrejken, påMYJ, som indirekt ledde till 
att den lägre personalen även på YEJ fick lite 
bättre löner. Det var fackligt och politiskt turbulenta 
tider: 

De sju banornas ordinarie tjärstrykare hade på försommaren 
permitterats på obestämd tid av gubben Tender. 
Anledningen var att de beslagits med socialistisk propaganda 
bland järnvägsmännen, en brandröd agitation 
som hade gjort sig särskilt förledande mot deras mörka 
bakgrund. 

"Yankee fashion" 

Stedts hårdförhet riktade sej inte bara mot personalen. 
År 1900 fick han en mild reprimand av 
styrelsen sedan han vid en uppvaktning hånfullt 
hade rivit sönder en klagoskrivelse från en av 
banornas största godskunder, sockerbruksägaren 
Jakob Lachmann. Men Stedt tycks även ha 

Claes Stedt, 
Ystadbanornas 
trafikchef mellan 
1896 och 
1911, enförebildför 
Tender-
Johnson. 
Ur Svenska 
Järn vägsföreningen 



18761926, 
4, 1926. 

haft en vekare sida. Han spelade cello i Salomon 
Smiths frejdade stråkkvartett. Apotekare Smith 
var ordförande i järnvägens styrelse. 

I motsats till Tender-Johnson hade Stedt inget 
förflutet i Staterna. Hela hans järnvägsmannakarriär 
hade utspelats i Sverige. Däremot hade 
maskinchefen Dan Olson i många år praktiserat 
på engelska järnvägsverkstäder. 

Baningenjör 

Det krävdes ett beslutsamt stick från min sida och jag 
svarade: 

-Då e ja baningenjör! 

Men i min iver hade jag trumfat för högt och förlorade 
med klätt kort vad jag kunde ha tagit hem med en 
hacka. Varfn skrattade och själv måste jag skratta med 
för att inte göra mig löjlig. Baningenjören hade en 
ställning som ingen av oss kunde drömma om att nå. 
Till och med stinsarna ( och bland dem min far) gjorde 
stram honnör för honom när han en gång i kvartalet 
kom på inspektion i sin ångdressin och telegraferades 
ut och in som ett extratåg. Både vinter och sommar 
hade han gråverkskrage på rocken för dragets skull 
och i sina stora skyddsglasögon liknade han en uggla. 
"Böndag" 

1901, när arbetsuppgifterna svällde i och med de 
nya Y stadbanornas tillkomst, beslöts att inrätta 
en för Y stadnätet gemensam tjänst som baningenjör. 
Förste innehavare blev I var Jacobsson, 
en tämligen ung man med förflutet på järnvägen 
Stockholm-Västerås-Bergslagen. Han kom att 
efterträda Stedt som trafikchef. 

Åtminstone 1906 färdades Jacobsson i motordressin, 
och det är högst osäkert om Ystadbanorna 
hade någon ångdressin dessförinnan. 
Skyddsglasögonen tyder på en av den tidens 
öppna motordressiner. Både ång-och motordressiner 
var, i motsats till de manuellt framdrivna 
fordonen, alltför tunga för att snabbt kunna 
lyftas från spåret av sin besättning, och måste 
därför behandlas med samma säkerhetsföreskrifter 
som ett tåg. 

Stations inspektor 

Tjänstespråkets förkortning av "stationsinspektor" 
till "stins" kom ut bland folk i allmänhet. 
Men det fanns en annan förkortning. Jöns Pumpare 



talar om "spektoren". 

Fritiofs far Johan var förvisso stins i Vollsjö 
liksom Elis far var det i Tosterup. Vollsjö hade 
dock inte alltid varit stinsstation. Vanligt folk 
kallade alla stationschefer för stinsar, men befattningshavarna 
på de mindre stationerna hade 
egentligen den lägre graden stationsföreståndare. 

På den tid då Vollsjö förestods av en sådan var 

turbulensen betydande. När någon av banans 

stinsar pensionerades eller på annat sätt försvann 

blev det ett slags "hela havet stormar". Han 

efterträddes då normalt av stationsföreståndaren 

i Vollsjö som var primus inter pares, och luFkan 

där fylldes upp av stationsföreståndaren i Aske

röd eller Christineberg. Vollsjö station hann med 

sex chefer 1865-1882. 

Det lugnade ner sej när Vollsjö blev stinsstation 
under fader Nilssons företrädare J eppsson. 
Denne var elva år i Vollsjö. Det kunde ha blivit 
mer, men så kom det en oväntad revision som 
ledde till att stinsen avstängdes från sin tjänst. 
Det handlade tydligen inte om förskingring utan 
om "vårdslös redovisning": gods hade i viss 
utsträckning lämnats ut utan omedelbar betalning. 
Det hjälpte inte att stinsen åberopade att 
han under sina år inte missat ett enda av cirka 40 
000 tåg, eller att flera namnlistor cirkulerade till 
hans stöd -bland andra kyrkoherden och patron 
Flygare skrev på. (Det var storsint av den senare; 
han hade vid tinget dömts till skadestånd och 
tjugo kronors böter för ofredande av stinsens 
häst.) J eppsson avskedades och efterträddes alltså 
av Johan Nilsson, som närmast hade varit stationsskri 
vare på godsexpeditionen i Ystad (född 1857, 
elev vid YEJ 1873, stationsskrivare 1879, förste 
stationsskrivare 1882). 

När Piraten i "Vänner i Tranås" berättar om sin 
nattliga ankomst till den staden och talar om 
"tjänstgörande stinsen" använder han ordet i dess 
vardagsspråkliga betydelse. En korrekt järnvägsman 
skulle väl ha sagt "tjänstgörande tågklareraren". 



Stations skrivare 

Stationsskrivare var alltså en befattning i karriären. 
Skrivaren i Tosterup var som bekant en 
tämligen ung karl vid namn Trolle. I Vollsjö 
hette, vid den tid då Fritiof var i Elis ålder, 
stationsskrivaren (Carl) Wilhelm Schlyter, född 
1878. Efter ett mellanspel som stationsföreståndare 
i Askeröd kom han 1922 att efterträda Johan 
Nilsson som stins i Vollsjö när denne gick i 
pension. I motsats till Trolle tycks Schlyter varken 
ha vigilerat i Lund eller varit på sjön utan 
tidigt startat sin järnvägsmannabana -elev vid 
sjutton års ålder, två år senare kontorsbiträde. 

Dessförinnan torde han dock ha bevistat något 
läroverk. Stationsskrivaren var tjänsteman liksom 
stinsen, hade rätt att klarera tåg och behärskade 
telegrafering. Till tjänstemannaställningen 
hörde rätten att bära vit sommaruniform, vilket 
den om sitt yttre omsorgsfulle Trolle som bekant 
utnyttjade.* 

Stations karl 

Stationskarlarna tillhörde däremot kategorin 
"betjänte" -en beteckning som användes fram 
till 1908. De var diversearbetare. De biträdde till 
exempel vid tågklareringen: 

Vid semaforen stod stationskarlen, långt utåt linjen 

syntes lokets eldögon och rätt nu bar vinden en lång 

utdragen vissling, det var tågets angöringssignal. Då 

fällde han körsignal och började med handlyktan 

springa bortåt bangården till inkörsväxeln där hans 

post nu var. 

Bokhandlaren som slutade bada 

De hade mycket att bestyra med lastning och 
lossning av gods, både res-och fraktgods. De 
skötte elementärt fastighetsunderhåll: "stationskarlarna 
måste dra stuprännorna på magasinet 
med glödgade järnkulor när isvintern gick i snö i 
början på mars" om taktjäran på förekommen 
anledning hade klumpat sej. Men det ingick 
också i deras sysslor att hugga ved inte bara till 
väntsalen utan också till tjänstemännens bostäder. 

Det är oklart hur många stationskarlar som 
fanns såväl i Vollsjö som i Tosterup under seklets 



första år. Minst två i det senare fallet ( och troligen 
även i det förra): Piraten nämner två stationskarlar 
som bär Amelies respektive farbror Meisters 
tunga koffertar, eller som finns med på 
perrongen när herr Sjöland anländer för att visa 
levande bilder. 

* En av de personalkategorier som saknas i Piratens 
böcker är (tjänstemanna)eleverna, vilkas tjänstgöring 
är svår att belägga men som säkert inte saknades i 
Vollsjö. I K.G. Ossiannilssons roman Slätten (1909), 
som också utnyttjar Vollsjö skönlitterärt och beträffande 
ungefär samma år som Piraten, finns det på 
stationen i "Alby" två elever. För övrigt tecknar Ossiannilsson 
samhället med dess egendomliga torg, 
järnvägsbron och banlinjen västerut samt livet kring 
stationen med dess posthantering och arbete i 
godsmagasinet på ett sätt som kompletterar den bild 
som Piraten ger. Stinsen i Slätten är knappast kalkerad 
på Johan Nilsson medan det finns ett par likheter 
mellan Ossiannilssons stationsskrivare Meier och Piratens 
stationsskrivare Trolle. Den senare har fått sin 
syssla genom en släkting som är revisor i järnvägsbolaget 
medan Meiers släkting sitter i styrelsen. 

I motsats till stins och stationsskrivare hölls 
inte stationskarlen på YEJ med tjänstebostad. I 
Grimsby låg stugan på väg mot torget, nära 
stationen men inte på dess mark. Ja, på ett ställe 
i Bokhandlaren (men inte på andra) omtalas 
stationskarlen i singularis. 

Konduktör 

Under järnvägens trafikavdelning sorterade förutom 
den stationära stationspersonalen även tågets 
besättning bakom loket. 

Vad en tågkonduktör sysslar med är fortfarande 
allmänt bekant. Något har förstås förändrats 
på närmare hundra år: 

En konduktör hoppade alltid på och av tåget när det var 
i full gång och därför var yrket särskilt lockande. 

Bombi Bitt och Nick Carter 

Sådant förekommer ännu. Men i andra avseenden 
har yrket blivit mindre våghalsigt och därmed 
väl också mindre attraktivt för små pojkar. 
Piraten berättar upprepade gånger hur konduktören 
låser kupedörrar. För särkupesystemet redogörs 
särskilt i avsnittet om vagnar, men man bör 
observera konsekvensen att konduktören kunde 
förflytta sej på vagnarnas utsida under tågets 
gång, på de gångbräder som löpte utanför kupedörrarna, 



vilket naturligtvis kunde vara både 
riskabelt, kallt och vått, och som nog inte praktiserades 
regelbundet. 

Ännu i vår egen tid gäller att konduktören är 
tågbefälhavare. Det var således han och inte 
lokföraren som avgjorde när tåget kunde gå och 
som kommunicerade med stationens tågklarerare. 

Packmästare 

Men konduktören såg på klockan och sade att de var 
sena och packrnästaren såg på sin klocka och Trolle på 
sin och bägge nickade de. Så måste passagerarna ta 
plats, konduktören smällde igen kupedörrarna och 
Trolle blåste av tåget. 

"Levande bilder" 

Det närmaste ovan sagda åskådliggörs av citatet. 
Konduktören hade alltså en medhjälpare. Packmästare 
var en grad under konduktör och hade 
hand om det res-och ilgods som följde med 
persontågen. Dessutom bistod han ofta med 
bromsningen -se nedan. 

All tågpersonal skulle enligt säkerhetsordningen 
vara försedd med "rättvisande fickur". 

Bromsare 

Olof Karlsson var bromsare vid järnvägen och en 
flygande Don Juan, han var vidlyftig med flickor. Han 

Bromsaren hade en frisk och härdande syssla där han satt vid den oskyddade vagnsgaveln. Vagnen 
på bilden har littera I ( eller med den vanliga skånska beteckningen J). Piraten nämner inte typen men 
den var säkerligen vanlig i godstågen förbi Vollsjö. Leveransfoto från Kockums, Stig Nyberg/SJK-F. 

var redan tingsvan när det hände att han vid ett och 

samma vårting svor sig fri i tre mål om barnföda. De tre 

flickorna hörde henuna i skilda stationsamhällen längs 

banan. Godstågen gick sakta men höll också länge vid 

stationerna. 

"Juridik" 

Först under mellankrigstiden fick privatbanor 

som YEJ genomgående broms på sina vagnar. 

Det erforderliga antalet bromsare bestämdes av 



tåghastighet och vikt. YEJ hade en maximi

lutning av 10 promille och skulle ursprungligen 

ha var sjätte vagn bromsbar. När den högsta 

tillåtna hastigheten 1901 höjdes från 44 km (fyra 

svenska mil) i timmen till 50 km/h, fordrades 

broms och bromsare på var femte vagn. Brom

sarna agerade efter signaler från lokvisslan. En 

kort signal betydde lätt bromsning, tre korta full 

bromsning, det vill säga att skruvbromsens vev 

skulle dras till ordentligt, lång-kort angav att 

bromsen skulle lossas. 

Bromsare var en föga kvalificerad syssla och 

ingen ordinarie befattning vid järnvägen. Det var 

ett typiskt ingångsyrke för ungdomar. 

Banvakt 

Banavdelningen representeras, utöver baningenjören, 
av två yrkeskategorier hos Piraten. Saknas 
gör mellannivån banmästare. Och banvakterna 
nämns högst indirekt. 

Vid YEJ uppfördes från början fjorton dubbla 
banvaktsstugor. En sådan konsekvens var ovanlig; 
de flesta järnvägar hade en blandning av 
enkel-och dubbelstugor med övervikt för de 
senare. 76 kilometer delat med 28 vakter ger en 
genomsnittlig bevakningssträcka av knappa tre 
kilometer. Men tanken med dubbelstugesystemet 
var att vaktparen turvis skulle koncentrera sej på 
övervakning och underhållsarbete, vilket minskade 
behovet av tillfälligt anställda banarbetare. 

V aktsträckorna var ungefär lika långa men alla 
var inte lika arbetskrävande. Sträckningar över 
mossmark, trummor som behövde rensas, trästängsel 
i stället för stenmur som hägnad gav mer 
bekymmer. Omvänt kunde det vara som i en av 
anteckningarna inför ett romanprojekt: 

Procentarens käring ... kan liknas vid en äldre banvakt 
som fetmat på bekväma pass .. . under armen bär hon 



en hoprullad paraply som en signalflagg. 

"Hotell Korsakow -Piratens pusselbitar" 

(Detta, liksom en del annat, citerat med reservationen 
att Piraten själv inte slutgiltigt hade fär-

Postande banvakt som i givakt 
med sin hoprullade signalflagga 
visar "Alltväl". Ur Reglementen 
och instruktioner rörande 
banafdelningen, 1887. 

digställt texten för publicering.) Banvakten skulle 
enligt den äldre säkerhetsordningen posta för 
varje tåg. Var allt väl skulle han därvid hålla 
signalflaggan hoprullad intill kroppen. 

Banarbetare 

Hettan gjorde banan osäker: oförmodat kröktes rälsen, 

än här, än där. Banarbetarna sleto ont. Utan rast drogo 

de längs linjen, det ena laget efter det andra. Hamrarna 

klingade mot rälsspiken, stopphackoma svängdes, 

skovlarna rasslade i gruset. Svetten lackade. Men i 

varje lags tross ingick en dressin, lastad med bier. 

Bombi Bitt och jag 

Banarbetarna var inte ordinarie utan extra. Banunderhållet 
var ett säsongsarbete och utfördes 
främst om sommaren. Att rätta till solkurvor var 
nog ingen normal syssla-YEJ fickinspektörernas 
beröm för sin solida underbyggnad. Däremot 
byttes sliprarna sådär vart åttonde år vilket var ett 
omfattande arbete. Banarbetarna utförde vanligen 
sitt tunga arbete i lag med en banvakt som 
ledare. 

Det vanligaste sättet att justera spår läget var att 
pressa in mer grus under sliprarna, att "stoppa". 
Därav verktyget stopphacka och uttrycket stopparepojkar. 
Det senare förekommer i "Yankee 
fashion" och syftar alltså på banarbetarnas söner. 

Solkurvor var ett problem varma somrar på 
den tidens banor med deras tämligen enkla överbyggnad. 

F örrådskarlen 
i Ystad som lämnade ut taktjära till Toll och Fatt 
tillhörde väl också banavdelningen. 



Lokförare 

Återstår maskinavdelningens folk. 

Av tvåhundra ordinarie anställda på YEJ 1902 
var bara tolv lokförare, men de hade ett uppmärksammat 
yrke som nog inte bara fascinerade små 

Att köra ånglok med huvudet ute genom hyttens sidoöppning när snön yrde gav säkert föraren både 
rödsprängda ögon och reumatism. Värst var de äldre loken. Här YEJ 7 med godståg i Ystad 1940. 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

gossar. Det var också ett påfrestande arbete. YEJ 
hade inga nattåg men det blev tidiga morgnar och 
sena kvällar. Körningen krävde oavlåtlig uppmärksamhet 
på både maskinen och banan. Tidtabellen 
skulle hållas men loket hanteras så mjukt 
att kolförbrukningen minimerades. Loken hade 
slutna hytter men dragigt var det och föraren 
måste ofta titta ut genom sidofönstret ( eftersom 
röken slog ner och smutsade fönstren i framskärmen), 
så man förstår att Serrman hade både 
livpäls av fårskinn och "röda, dragsprängda" 
ögon. Loken var individer vilkas möjligheter och 
svagheter det gällde att känna, och att köra lok väl 
var något av en konst. 

Det fanns därför kompensationer. Lokföraryrket 
var både respekterat och välavlönat. 

Eldare 

Eldaren var, hoppades han, en bli vande lokförare 
som väntade på vakanser inom den kåren. A vancemanget 
kunde ta decennier, även om möjligheterna 
torde ha varit ovanligt goda på det kring 
sekelskiftet expansiva YEJ. Den distans som 
föraren höll till sin eldare är ofta omvittnad. Trots 
den täta arbetsgemenskapen duade de inte varandra. 

Eldarens huvudsyssla var att skyffla in kol i 
pannan, vilket kunde göras på både oskickligt 
och skickligt sätt. Han skulle också med injektorns 
hjälp fylla på vatten och hålla ångtrycket på 
optimal nivå, repetera signaler samt sköta skruvbromsen 
på lok som inte hade ångbroms. Vid 
längre stationsu ppehåll stannade föraren på loket 
medan eldaren gick runt med sin spruta och 
smorde loket samt kände på lagren för att upptäcka 
eventuell varmgång. (En av dem måste 
enligt säkerhetsordningen stanna på loket.) Både 
skyfflandet och smörjningen var ett smutsigt 
göra. Eldaren i "Levande bilder" torkar händerna 
på den trasselsudd som han säkert alltid hade i 
fickan, och för att understryka den orimliga högtidligheten 



i "Böndag" bär till och med lokeldaren 
stärkkrage. 

Kolkarl/pumpare 

Kolkarl var en gängse yrkeskategori pa angbanorna. 
Kol var en skrymmande vara som krävde 
arbetsinsatser både på och utanför loken. YEJ 

hade sedan 1879 ett lokstall i Bjärsjölagård och 

fick 1910 ett i Eslöv men den stora lokstationen 

var Ystad, och därifrån nämns en kollämpare i 

"Yankee fashion". 

Ovan har dock berättats vad Piratenläsaren 

redan väl vet, att det fanns en kol-och vatten

station även i Vollsjö, samt om arbetet där. I detta 

sammanhang behöver det bara understrykas att 

pumparen tillhörde maskinavdelningen och alltså 

inte sorterade under trafikavdelningens lokala 

stins. Även om stationskarlarna hade det jäktigt 

kunde han inte beordras att hjälpa till, så den 

avund som riktades mot honom var säkert befo

gad: 

Jöns log belåtet, när stationskarlama kallade honom 
lathund. Han drack kaffegök i tomkammaren eller 
stod bredbent på bryggan och spottade till måls på de 
blanka skenorna. 

Och: 

"Jöns e en bussi djävel, du Eli. Han kunde lätt ha sänkt 
oss i brunnen under tornet. Ja vet en, som han har sänkt 
där, för de e bara han som har nyckel till brunnskaret 
ode står i reglementet att de e ingen annan än han som 
får gå dit." 

Bombi Bitt och jag 

Posten 



Per Post vill lämna paketet från Amerika men 
Klerk vägrar att ta emot det inomhus. Per undrar 
om detta är förenligt med reglementet: 

Då blir ja tvungen till o fråga stinsen om en gårdsplan 
kan va ett hemvist. 

Nutida läsare kan undra vad stinsen hade med 
detta att göra. 

Det förhåller sej emellertid så att det moderna 
svenska postväsendets uppkomst har ett starkt 
samband med järnvägsnätets utbyggnad. 1863 
träffades en överenskommelse mellan posten 
och SJ som ledde till att poststationer inrättades 
i nästan alla järnvägsstationer utanför städerna, 
och överenskommelsen utsträcktes snabbt till 
privatbanorna. Posten fraktades ju med tåg där så 
var möjligt och vi fick postkupeer där försändelserna 
sorterades under gång av järnvägspostiljoner. 
Sådan fanns även på YEJ men figurerar 
inte hos Piraten. 

Den 1 maj 1865, alltså ett halvår sedan banan 
öppnats förbi Vollsjö men elva dagar innan den 

förenats med rikets övriga j ärnvägsnät, öppnades 

en poststation på järnvägsstationen i Vollsjö. 

Mönstret var likadant här som på andra håll: 

stationens chefblev även poststationsföreståndare 

och uppbar särskild ersättning för detta från 

postverket. Även järnvägsbolaget fick ju ersätt

ning för postfrakt och upplåtelse av lokaler. Det 

fanns gott om lugna stunder mellan tågen och 

därmed möjlighet att förena de båda sysslorna. 

Men när järnvägstrafiken och/eller posttrafiken 

nått en viss volym behövde stationsförestånda

ren hjälp. 

Johan Nilsson var förutom stins även poststationsföreståndare 
från sitt tillträde av tjänsten 
1893. Han uppbar ett arvode från posten om 600 
kr årligen och hade lika mycket i postbiträdesanslag. 



Posthanteringen sköttes alltså med järnvägsstationerna 
som expeditioner. Men när postverket 
på 1870-talet övertog ansvaret även för kronobrevbäringen 
byggdes det ut ett nät av lantbrevbäringslinjer, 
med stationerna som bas. Vollsjö 
fick sina första linjer 1876. Lantbrevbäraren 
hämtade sin post på stationen och lydde under 
stinsen i dennes egenskap av poststationsföreståndare. 

Alla omfattades inte av lantbrevbäringen: 

Torgama betjänades inte av brevbärare, var och en 
hämtade själv sin post vid stationen och minst kom det 
givetvis i fråga att stationsbefälet löpte kring i husen 
och delade ut brev. 

Bokhandlaren som slutade bada 

Verksamhetens expansion ledde den 1 maj 1915 
till att posten i Vollsjö öppnade eget, vid torget. 
Johan Nilsson kunde i fortsättningen koncentrera 
sej på järn vägssysslorna. 

I Ystad 

Det konstaterades ovan att stationshuseti Vollsjö 
låg på fel sida av bangården. Vad ska man då säga 
om Ystad? 

Det nämndes ovan att postbåtlinjen till Stralsund 
inte var nog för att få Södra stambanan att sluta i 
Ystad. Men när YEJ anlades och bangården 
placerades på delvis utfylld mark mellan staden 
och vattnet, lades stationshuset på sjösidan och 
huvudfasaden vändes mot kontinenten. Och så 
flyttades postbåten från Ystad till Trelleborg 
1867, bara ett år efter det att linjen till Eslöv stod 
klar! 

Ystadsfotot från seklets början visar inte bara stations huset med dess huvudfasad mot hamnen och 
godsmagasinet i korsvirke där Tall och Fatt gömde sej. Man ser också kajskoningens hammarband 
utmed vilka de lyckades praktisera sej bort ur konstapel Adrians åsyn. Vykort i Sveriges lärnvägsmuseum. 

Närmast inåt staden låg banhallen med sina tre 
spår. På bangårdens hamnsida låg godsmagasinet 
där Toll och Fatt fann en tillfällig fristad. Det var 
en stor byggnad som 1894 hade förlängts österut 
med 12,5 meter. 

Från loks tallarna hördes ... ett slammer av skovlar och 
spett som stack liv i elden under pannorna. 

"Y ankee fashion" 



YEJ äldre lokstall i Ystad låg, i motsats till den nu 
bevarade byggnaden, inom hör-och räckhåll för 
den egentliga stationen -hundratjugo meter från 
godsmagasinet om man ska vara noga. Loken 
hölls på sparlåga över natten så att ångtrycket 
inte skulle sjunka alltför lågt, men inför den nya 
dagens tjänst fick man raka ut aska och elda på. 

När amerikanarna kom uppfördes ett särskilt 
stall till dem. Ytterligare lok anskaffades och 
både stall och verkstäder blev alltmer trånga och 
orationella. 1914 stod en ny anläggning klar ett 
gott stycke österut. Men då hade Toll och Fatt för 
längesen försvunnit ur bilden. 

I Lund 

Vid pass klockan tio förmiddagen satt kandidat Herman 
Lange på Nedre Grand i Lund och drack en halv 
lageröl ... Från tåget hade han gått direkt till källaren. 
Tre terminer 

Helt kalkerat på Fritiofs egen ankomst till Lund 
torde detta inte vara. Åren kring 1912 avgick 
morgontåget från Vollsjö 6.31 (Herman hade ätit 
frukost vid sextiden) och efter ett snabbt byte i 
Eslöv anlände man till Lund redan 8.09. (Det 
fanns teoretiskt sett en kortare järnvägsförbindelse 
till Lund, med byte i Bjärsjölagård och 
Harlösa, men den nämnda var den snabba och 
naturliga.) Var verkligen Grand öppet så tidigt? 

Tåget till Harlösa rasslade förbi. En skur av gnistor 
slocknade över loket, två upplysta vagnar passerade 
som en svavelgul sky. De stannade och sågo efter tåget 
vars röda akterlykta försvann såsom kvävd av sot. 

-Var gång jag ser ett tåg längtar jag att resa långt 
bort, sade Anne drömmande. 
Tre terminer 

Det räckte säkert med två vagnar i kvällståget till 
Harlösa. Passagerarunderlaget var klent på den 
24 kilometer långa LReJ, och då hjälpte det inte 
att bolaget vid starten 1905 hade skaffat länkaxel 
vagnar med modem gasbelysning som gav 
ett starkt ljus med karakteristisk färg. Järnvägen 
vållade också sin ägare stora förluster. Lunds 
stad var ensam ägare från 1911, året innan det då 
promenaderna i stadsparken tänktes utspela sej. 

En annan orsak till att Revingebanan aldrig 
blev särskilt populär var att den av plats brist inte 
tilläts komma in på SJ-stationen i Lund. Dess 
huvudstation Lund S låg vid Södertull, i stadens 
dåvarande utkant, och persontågen utgick från 



hållplatsen Högevall intill badhuset som inte var 
mycket centralare. Anne Horten: 

Låt oss gå långa gången! 

Det var hennes eget namn på den långa, krökta stig 
som följde parkens yttre gräns mot revingebanan och 
landet utanför. 

Eftersom den krökta gången följde banan hade 
den dennas minimiradie 300 meter, liksom den 
nuvarande cykelstigen. Strax före Lund S korsade 
banan Malmövägen och där fanns de bommar 
mot vilka Herman går i väntan på sitt möte. 

För övrigt: även på tertiärbanor skulle före 
1922 sista vagnen enligt säkerhetsordningen ha 
två röda akterlyktor. 

På Simrisbanan 

Det var kö utanför toaletten i boggievagnen som gick 
akterst i tåget, skild från det övriga tågsättet av en 
godsfinka. Själv stod jag andre i kön, lutande mot 
resgodshyllan. Mannen närmast dörren till toaletten 
ryckte då och då i dörrhandtaget. 

-De e ju rent orimeligt! sade han med ett ansträngt 
leende. Vem kan de va? 

Till svar fick han bara ett stönande bortifrån kön, 
ingen visste vem som var på toaletten, ingen hade sett 
någon gå dit in. Jag beräknade att jag väntat på min tur 
i runda tjugo minuter. 

-E här ingen konduktör? fortsatte mannen. 

Det var inte så väl, konduktören åkte längre fram i 
tåget och vi var isolerade av godsfinkan och skulle så 
förbli tills tåget stannade. I värsta fall hade vi ännu en 
kvarts väntan framför oss, båttåget mellan Simrishamn 
och Malmö var ett verkligt snälltåg som bara 
stannade vid tre stationer på vägen. Det var alltså i den 
goda tiden före kriget då båttåget gick, det kallades så 
därför att det höll förbindelse med ångbåtsrouten Bornholm-
Simrishamn. Närmare bestämt var det i augusti 
1932.... 

Närkonduktören äntligen öppnade toalettdörren med 
sin nyckel hördes ett starkt prasslande av papper och 
en stor, mörk gestalt reste sig därinne. I ena handen 
höll han en tömd brännvinsflaska, med andra handen 
tryckte han en hopknycklad tidning mot sitt bröst. Ur 
tidningen drällde röda kräftskal. Konduktören höjde 
ett rop av överraskning: 

-Va tar ni er till, man? Sitter ni här o äter kräfs ! 



-Va ska en göra? svarade kräftätaren kavat men 
samtidigt med en avväpnande godlynthet. E ju förbjudet 
o dricka brännevin i kupeen! 

Konduktören skrattade. Ingen i kön .skrattade, ingen 
av oss kunde skratta. 
"Jon Esping emeritus" 

Gunnar Ohlson, vedhandlare och dansk vicekonsul 
i Simrishamn, var den närmaste förebilden till 
"konsuln" i en novell och en planerad bok av 
Piraten. Han hade kommunala uppdrag och ivrade 
för sin stads utveckling. 

1928 tog han initiativ till ett turistprojekt. Det 
bildades ett aktiebolag vid namn 0sters0en med 
ett aktiekapital om 25 000 kr. Fyra femtedelar 
kom från Bornholm, det övriga från Simrishamns 
stad och Malmö-Simrishamns järnväg. Ångaren 
Hammershus inköptes. Intressenterna slöt även 
ett avtal om annat samarbete. 

Projektets huvudslogan var "Over Land til 
Bornholm". Det handlade primärt om att få köpenhamnare 
att göra veckoslutsutflykter till norra 
Bornholm via MSJ och Simrishamn. I reklamen 
framhölls sjösjukan som ofta drabbade nattbåtsresenärema 
Köpenhamn-Rönne. Nu kunde man 
i stället åka "ruten med den korteste s0rejse": tåg 
från Hovedbanegården till Frihavnen, färja till 
Malmö F, promenad till lokalstationen. I tåget 
fanns två reserverade andraklassvagnar för Bomholmsresenärerna, 
och i Simrishamn växlades 
dessa ner till båtens tilläggsplats i hamnen. 

Trafiken kom igång 1929. Premiärturens danska 
reportrar var entusiastiska över MSJ-sträckans 
omväxlande karaktär-hälften Själland, hälften 
Jylland -och berömde tågets "lrederpolstrede 
Turistbanevogne". Det bör nämnas att konsul 
Ohlsons ide inte var helt ny. En båt hade skaffats 
redan till ett liknande projekt sommaren 1914 
som fått ett snabbt slut genom världshändelserna, 
och något slags samtrafik med Bornholmsbåtar 
hade förekommit sedan 1897. Andraklassvagnarna 
var inhyrda-även MSJ höll sej, liksom 
YEJ och flera andra skånska banor, bara med 
första och tredje klass. 

Sommaren 1937 skedde en reorganisering av 
verksamheten. En ny båt (Borgholm) köptes. 

Förut hade de reserverade vagnarna varit insatta 
i ordinarie tåg, men nu startades "Bornholmspilen" 
som bara gjorde uppehåll i Dalby, Sjöbo 
och Tomelilla. Den hade vagnsammansättningen 



F+4 B3 + BCo, det vill säga en resgodsfinka, fyra 
rena andraklassvagnar och en kombinerad andra-
och tredjeklass. Denna trafik fortsatte de 
följande somrarna tills ett nytt världskrig kom i 
vägen. 

"Båttåget" fanns alltså, men för att möjliggöra 
berättelsens dramatik fick Piraten lov att skarva 
ihop två faser till en. 1932, då episoden utspelas, 
kan de abonnerade vagnarna mycket väl ha varit 
skilda från det övriga tåget genom en särskild 
finka, men säkerhetssystemet var outvecklat och 
tåget gjorde uppehåll på alla mellanstationer. I 
det snälltåg som började köra 1937 hade passagerarna 
fem vagnars toaletter att välja mellan. 

Det är dock inte enda gången hos Piraten som 
MSJ-tågets toaletter används till icke avsett ändamål: 

Så gick tåget. Och den skarpe mannen mittför Sjok 
fortsatte att fixera Sjok, det var som om han ville 
honom någonting. Men det gick en bra stund och tåget 
närmade sig Tomelilla när den där långe mannen i 
kappan plötsligt lutade sig fram mot Sjok och sa: Har 
du en tia på dej? 

-En tia, sa Sjok. Tror du ja e sämre karl sa han och 
slog sig på plånboken. Och mannen i kappan höjde ett 
finger och lirkade med det: Följ med mej här. Sjok 
reste sig opp och de kom bort mot dörren i kupen vid 
toaletten och där visade mannen under kappan en 
kapsyl och då förstod ju Sjok vad det var frågan om ... 
De följdes åt in på toaletten. Där var de en god stund 
och delade litern broderligt och mannen fick tian. Så 
kom de ut från toaletten och Sjok såg livlig ut och 
ögonen spelade på honom och han tittade sig med en 
triumferande min omkring och de satte sig ner igen på 
sin plats. Mannen i kappan sade ingenting på en lång 
stund förrän tåget hade varit i Sjöbo. När de gick 
därifrån lutade han sig fram till Sjok och sa: Har du en 
tia till. 

-Tia till, sa Sjok och slog sig på plånboken. De reste 
sig upp igen och gick till toaletten. Det gick som med 
den första halv litern. När de kom ut från toaletten igen 
såg Sjok ut som en kamin, var rödblommig och lite 
mosig. Men han var stadig på benen och de slog sig ner 
igen. Men där var de bland passagerarna som förstod 
vad som försiggick och de tyckte inte det stämde 
riktigt med god ordning så de hade viskat något till 
konduktören. Han kom bort till Sjok och den där 
mannen och sade att såna där besök på toaletten det vill 
vi inte veta av. Men den långe med kappan visade sig 
vara en resvan person. Han förklarade genast för 
konduktören att det var inte alls frågan om någon 
bränn vinsförtäring eller något sådant, utan han visade 



långfingret på sin högra hand. Han var strakfingrad. Jag 
kan inte knäppa upp knapparna själv sa han. Därför 
harjag min gode vän här med mej som hjälper mig. Ni 
ska inte lägga er i det här. 

"Malmöresan" 

Det var Sjoks första resa på fyrtio år och den 
gången hade inte Simrisbanan funnits, står det. 
Så den aktuella Malmöresan måste ha gjorts före 
1933. 

Toaletter inbjuder till komik. Sven Delblancs 
beundran för Piraten är dokumenterad, och när 
han iÄminne använder samma motiv kan det ses 
som en hälsning till den äldre kollegan: "Och inte 
kommer vi in på tågklosetten, för där har Svensson 
och Stora Småland låst sig inne med en 
halvliter Renat." 

Till och från Stockholm 

-Sist ja reste te Stockholm så låg ja på halm o hade 
sällskap me baronens två hästar, men de va ändå 
liksom mänskligare. 

Bokhandlaren som slutade bada 

Det är Krakow som klagar. Han hade kanske inte 
rest särskilt illa förra gången. Tidigt skaffade SJ 
särskilda hästvagnar. För transport av dyrbara 
djur (man förmodar att baronens var sådana) 
fanns en mycket kort vagn med plats för tre hästar 
i bås med halmmadrasserade väggar och en avdelning 
för medföljande vårdare vid ena kortsidan. 
Den sista var i tjänst till 1891 så Krakow 
kan mycket väl ha färdats i en sådan. SJ hade 
även vagnar för mindre lyxiga hästar, liksom 
YEJ. 

Jakob och Krakow har anlänt till Eslöv med det 
första morgontåget från Ystad: 

Och efter två dryga timmars uppehåll kunde de installera 
sig i den kupe i fjärrtåget som skulle bli deras hem 
tills de nådde Stockholm. 

I själva verket torde ett sådant uppehåll i Eslöv 
inte tagit stort mer än en kvart, eftersom YEJtågens 
tidtabell var lagd med hänsyn till fjärrtågen 
på stambanan. Det fanns mycket riktigt vid sekelskiftet 
ett tåg som lämnade Eslöv 8.37 och 
ankom till Stockholm drygt ett dygn senare, 9.15 
-men det var ett snälltåg som före Alvesta bara 
stannade på Smålandsstationerna Älmhult och 
Vislanda, så det stämmer inte med den påstigande 
flickan som skulle rannsakas i Växjö. 



Nå, det fanns också ett blandat tåg som lämnade 
Eslöv 9 .20, som kom in i Småland på tidiga 
eftermiddagen (precis som i romanen) och som 
stannade på alla stationer. Men det gick inte 
längre än till Linköping. Där fick eventuella 
Stockholmsresenärer tillbringa natten. 

Bokhandlaren måste snart lägga tulubben ty han hade 
fått sin plats just över ångskåpet ... 

"Ångskåp" torde syfta på S torckenfelts ångvärmesystem 
som infördes vid SJ 1887 och sedan 
kallades högtrycksångvärme och fanns kvar så 
länge ångvärme fanns. Under varje soffa fanns 
en isolerad låda med gångjärnslock, och i den ett 
ångelement. Locket kunde ställas mer eller mindre 
på glänt med ett förnicklat handtag på väggen, 
men om locket hade fastnat i öppet läge blev 
det rätt varmt på soffan. "Dessutom berodde 
temperaturen på om vagnen gick nära loket", för 
att citera Erik Sundström. 

Den korta dagen blev all och fotogenlampan i taket 
tändes. 

Det tror vi inte på. Redan 1881 hade SJ börjat 
införa gasbelysning i personvagnarna, och nästan 
säkert fanns det vid sekelskiftet sådan i fjärrtågen 
på Södra stambanan. Och det äldre system 
som gasen efterträdde var stearinljus, inte fotogen. 
Fotogenlampor fanns kring sekelskiftet vid 
SJ bara på det tiotal vagnar som hade övertagits 
med Malmö-Billesholms järnväg och de torde 
inte ha gått i Stockholmstågen. Däremot hade 
personvagnarna på YEJ fotogenbelysning vid 
denna tid. 

Det hade ännu ej dagats då tåget lämnade Liljeholmens 
station och man redde sig till uppbrott i kupeema ... 
Herrstedt vaknade i samma humör som han somnat 
men blev tillgänglig när Krakow bjöd på morgonsup 
med sockerbit just som man åkte in i södra tunneln till 
Stockholm. 

Detta är ingen boggivagn så det kan inte ha varit 
här som Jon Esping låste in sej på toaletten, men 
kanske var det här som Sjok besökte samma 
ställe i samma ärende. Bilderna av MSJ Com 5, 
före detta BCom 5, är tagna i Bjärsjölagård 1943 
av E. Gustavsson. Den inre skylten meddelar: 
"Förbjudes att spotta på golvet, att hålla fötterna 
på sofforna, att ställa resgods på eller mellan 
sofforna. "Inget om alkoholförtäring således men 
det fanns ju andra skyltar. Sveriges Järnvägsmuseum. 



FÖRBJUDES 

: I ffiTwfmr:Tii rh.i ml eIl: 

Fram till 1929, då Årstabron stod klar, gick 
järnvägens infart till Stockholm via Liljeholmen. 
Därifrån återstod bara nio minuters resa till slutmålet. 
En tunnel innebar automatiskt ett tillfälligt 
mörker i den tidens tågvagnar och var säkert 
välkommen för den som ville överträda förbudet 
mot rusdrycksförtäring. Men "södra tunneln" är 
en anakronism, ty det var först 1911 som det 
tillkom en "norra tunneln" i och med att Norra 
stambanan leddes genom berget vid Hagalund. 

De återvände till stationen och kastade sig därifrån in 
i Klarakvarterets gator och gränder för att hyra rum. 

Det var inte bara i Horsagärde utan även i Stockholm 
som järnvägsstationen var en viktig lokaliseringsfaktor 
för hotell. 

På Jakobs och K:rakows snöpliga återresa från 
Stockholm berättas hur tåget lämnar banhallen. 
Banhallen på Stockholm C låg på platsen för den 
nuvarande stora vänthallen. Ombyggnaden 
skedde i slutet av 1920-talet. 

De tog första bästa tåg söderut och det var ett 
som gick till Norrköping.Ja, år 1900 fanns det ett 
sådant med avgång från Stockholm C 18.35. 

Man visste inte då -vännerna som följde honom till 
tåget visste inte varför han reste med ett blandat tåg, 
men det hade sin naturliga förklaring. Han hade nämligen 
fått löfte av en vän i Alvesta att få låna fem kronor 
och därför skulle han stiga av tåget i Alvesta och vänta 
på snälltåg där och det gjorde han. 

· "Tom bryter sig en bana" 

Detta skulle vara början av 1920-talet, men då 
gick det inte längre något tåg med beteckningen 
"blandat" på Södra stambanan. Däremot fanns 
Malmö-Hässleholm ett godståg med personvagn. 

Linjen var inte klar söderöver, snälltåget måste stanna 
någon minut i Lettaryd och för första gången såg jag de 
tre husen vid ån. 

"Morgon vid ån" 

Säkert ska detta vara en station vid Södra eller 
Östra stambanan genom Småland. Vanligaste 
orsaken till att linjen inte var klar var ett mötande 



tåg, och de sista dubbelspårsluckorna norr om 
Alvesta fylldes inte förrän 1953. 

Varia 

Askefall är en by på småländska höglandet, fyra mil 
från närmaste järnvägsstation. 
"Småländsk tragedi" 

Järnvägsnätet i Småland var glesare än det i 
Skåne. 1923, året för Göteborgsutställningen som 
figurerar i novellen, var det ännu inte fullt utbyggt. 
Banan Jönköping-Ulricehamn som korsade 
den dittills största luckan stod inte klar 
förrän 1940. Men inte ens dessförinnan kan någon 
småländsk by ha haft mer än tre mil till 
stationen. 

Det finns en parallell: 

Melycke är så avsides beläget som någonsin en by i 
södra Skåne, halvannan mil från järnvägen. 

"Malmöresan" 

Ingen skånsk kustby låg vid den aktuella tiden så 
mycket som en mil från en järnväg. Förebilden 
till Melycke anses var Kivik; dit är det nio kilometer 
till Brösarps station, står det som sagt i 
"Fallet med de svarta fötterna". Till Vitaby är det 
sex. 

Den 15 maj 1921 kl. 1.40 på morgonen ... Jag steg av 
nattsnälltåget från Stockholm efter att för 10 kronor ha 
köpt en s.k. stoppbiljett för att tåget skulle göra uppehåll 
i Tranås ... Väster om stambanan låg stationshuset 
. .. Tjänstgörande stinsen instruerade mig om vägen 
till Centralhotellet. 

"Vänner i Tranås" 

Detta med stoppbiljetten är en skojig detalj som 
bär osannolikhetens fulla prägel. "Sveriges Kommunikationer" 
1921 säger inget som helst om 
den, och den sakkunniga personalen på Sveriges 
Järnvägsmuseum har aldrig hört talas om stoppbiljetter, 
även om de inte håller för orimligt att de 
kan ha funnits. Att göra ett irreguljärt stopp med 
ett F-lokdraget snälltåg och sedan forcera för att 
hämta in den förlorade tiden krävde säkert stenkol 
för ett antal kronor om än inte en hel tia. 

Det fanns visserligen ett nattåg på sträckan 
som inte stannade i Tranås. Det var tåg 1 som 
lämnade Stockholm 20.05, avsett för resenärer 
till södra Skåne och Tyskland. Men varför ta det 
när det fanns två andra nattsnälltåg: i första hand 



nr 11 som lämnade Stockholm 19.50 och gjorde 
ordinarie uppehåll i Tranås 2.16, i andra hand tåg 
13-från Stockholm 20.36, till Tranås 4.34. Även 
om man tänker sej scenariot att Piraten missade 
avgången för tåg 11 hade han alltså ett lämpligare 
och billigare alternativ än tåg 1. 

De flesta har väl hört eller läst om mannen som reste 
från Malmö till Stockholm och som för bättre utsikts 
skull tog plats i restaurangvagnen. När tåget kom till 

Alvesta hade han hunnit med fyra flaskor starkvin och 
somnade med huvudet på bordet. 
Bock i örtagård 

Numera serverar AB Trafikrestauranger inget 
starkare än lättvin, men fram till omkring 1980 
kunde man få både sherry och portvin. Det såldes 
förutom glasvis även i kvartsflaskor, och 75 cl 
starkvin är sömngivande, precis som i Piratens 
anekdot. 

Egentlin skulle man ha premium för man åker med den 
här banan. Det ryster ju så man kan tappa löständerna, 

hihi! 

"Hotellbrand i Horsagärde" 

Det kan påpekas att sambandet mellan skakiga 
banor och förlorade löständer har varit ett 
vandringsskämt, åtminstone i Skåne. 

Från Malmö rullade ett extratåg norrut: en sovvagn, en 
kombinerad salong och restaurang, en finka med bagage 
och proviant. Det blev en lång resa men tiden gick 
fort under muntra libationer. OG regerade tåget, mitt i 
natten kunde han dra i nödbromsen och ordinera 
punsch från isboxen i finkan. . .. I Övertorneå var 
järnvägens ändpunkt ... 

"Millionären" 

Resan äger rum 1917 och banan till Övertorneå 
hade blivit klar två år tidigare. Så långt stämmer 
det. Men frågetecken kan sättas för den kombinerade 
salongs-och restaurangvagnen. Det som 
stämmer bäst på beskrivningen är de tre AB03vagnar 
som SJ skaffade 1897. De hade förutom 
matsalen en kafeavdelning, och den kunde nog 
fungera som salong. De hade heller inga förrådsutrymmen 
så de gick kopplade till en särskild 
finka. Men -redan 1903-04 ombyggdes kafeet 
till förråd. Alternativt kan förebilden vara vagntypen 
Ao3 som hade anskaffats 1899-1903 för 
tåget Nordpilen och som hade en stor salong i den 



ena änden och en liten i den andra. 

Sammanfattning 

Fritiof Nilsson Piraten var ett barn av ( den första) 
järn vägsepoken. Järnvägen och stationssamhället 
var den självklara ramen kring de barndomsupplevelser 
som gav stoff åt hans litterärt viktigaste 
arbeten. Som privatman fortsatte han att 
åka tåg hela livet, vare sej det gällde förflyttningar 
Malmö-Österlen eller Skåne-Stockholm. 
Järnvägens roll i hans litterära och privata värld 
må ursäkta utförligheten i texten ovan. 

Rätt mycket av Piratenforskningen har gått ut 
på att utreda förhållandet mellan fiktion och 
fakta, saga och sanning. Detta är naturligt med 
tanke på Piratens berättarteknik, att genom avstamp 
i en mycket handfast verklighet skapa 
trovärdighet åt även fantastiska förvecklingar. 
Att han lyckades framgår av forskningens allmänna 
resultat, att mycket som verkar trovärdigt 
i själva verket har varit rent ljug. "Man kan 
fortsätta dessa detaljundersökningar och skall 
finna att Piraten som författare huvudsakligen 
arbetade med konstruktiv fantasi och icke med 
verklighetsreportage", har Helmer Lång insiktsfullt 
konstaterat i en artikel från 1993. 

Genomgången av Piraten och järnvägen lägger 
inget nytt till denna allmänna bild. I den samtida 
verkligheten miste inte lille Otto huvudet, låste 
konduktören inte in passagerarna i deras kupeer, 
var inte mellanplattformen i Vollsjö tvåhundra 
steg lång. Piraten sammanfogade element från 
skilda håll och lät berättelsens logik styra helheten. 
Ändå gav han oss många inblickar i sin tids 
skånska och svenska järn vägsliv. 
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Vollsjö bangård med Yl-motorvagn 
som tåg 1490 på ingående 
från öster. Märk banvaktsstugan 
till vänster. Den 
ursprungliga "plankbryggan" 
mellan spår 1 och 2 har bytts 
mot en jordplattf orm med stenkant. 
Börje Andersson tog bilden 
1979, två år innan tågtrafiken 
upphörde mellan Eslöv 
och Tomelilla. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1896? 

År 1896 var ett år med goda konjunkturer och 
många nya förslag till järnvägar beviljades koncession, 
även om de flesta var bibanor till redan 
trafikerade banor. Östra Blekinge järnväg, Klinteha1!
1-°-Roma, Visby-Västerhejde och MarkarydVemge 
förverkligades senare som självständiga 
banor. Rimbo-Sunds järnväg fick koncession för 
~örlängningtillHallstavikochNättraby-Alnaryds 
Järnväg till Eringsboda. Krylbo-Norbergs järnväg 
fick bygga sin bibana Kärrgruvan-Klackberg 
och Hästveda-Karpalunds järnväg sitt bispår Färlöv-
Strö. 

Koncessionen Lindesberg-V alskog förföll. Den 
hade begärts som ett sätt att tvinga Köping-Hults 
järnväg till bättre samarbete med Frövi-Ludvika 
och Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägar och 
var inte längre aktuell sedan man fått ett tillfredsställande 
avtal. Tanken på en förbindelse Östervärn-
Södervärn i Malmö hade övergivits då det 
stod klart att den direkta banan Malmö-Kontinentens 
järnväg skulle byggas. Tanken på en 
bana Gränna-Tranås hade övergivits, då terrängen 
visat sig för svår och finansieringen omöjlig. 

I den svenska personsamtrafiken deltog de 
flesta banor, och man utfärdade inte bara vanliga 
enkla biljetter eller tur-och-retur, utan även rundturs 
biljetter, där också båtförbindelserna över 
Vättern (Hjo-Hästholmen), Siljan (Mora-Insjön), 
Dalslands kanal (Bengtsfors-Köpmannebro), 
Vänern (Sunnanå-Råbäck) och hästskjutsen Gössät~



r-Råbäck kunde ingå. 

Angspårvägslok i den form de hade på kontinenten, 
med förarplats i bägge ändar, tak och ofta 
någon inklädnad över hela pannan, hade vi inte 
haft i Sverige, med undantag av Djursholmsbanans 
två lok från Nydqvist & Holm 1890, som 
dock efter kort tid blev avklädda så att de blev 
vanliga ånglok. Motala Verkstad byggde dock 
1896 sex spårvägslok till den ryska banan St 
Petersburg-Sestroretsk. 

Statens järnvägar 

En ny statsbana öppnades Vännäs-Umeå, 31 km, 
med mellanstationen Brännland. Eftersom det 
stora stambanebygget till Boden var klart och 
man inte väntade några stora arbeten de närmaste 
åren, överlät Statens järnvägsbyggnader sina 
gamla sa~eltanklok till Statens järnvägar där de 
blev litt A nr 505-510. Ett femtiotal grusvagnar 
blev ombyggda till spannmålsvagnar litt Il genom 
att de fick högre väggar och gavlar. 

Malmbanans engelskbyggda malm vagnar hade 
från början varit utrustade med Westinghouse 
tryckluftbroms, men eftersom SJ inte övertagit 
de stora malmtågsloken från det konkursade engelska 
bolaget, hade man hittills försökt klara sig 
med handbromsning, med personalen vintertid 
klädd i tjocka vargskinnspälsar på de öppna 
bromsarsätena. Efter påstötningar köpte SJ nu 
till sist broms utrustning för nio lok litt Ga och Ge 

Motala Verkstad byggde sex ångspårväg slok till 
St Petersburg-Sestroretsk. Sveriges Järnvägsmuseum. 

som gick i malmtågen, och tryckluften visade sig 
fungera över förväntan bra. 

Den stora händelsen vid SJ var förstatligandet 
av Västkustbanorna, som visserligen byggts som 
fem separata järnvägar Malmö-Billesholm, 
Landskrona-Ängelholm, Skåne-Halland (Helsingborg-
Halmstad och Åstorp-Höganäs), Mellersta 
Halland (Halmstad-Varberg) och Göteborg-
Halland (Varberg-Göteborg), men speciellt 
efter öppnandet av tågfärjeförbindelserna till 
Danmark via Helsingborg och Malmö fått en 
genomgående trafik av stambanekaraktär, med 
alla tre vagnsklasserna och boggisovvagnar. Avtal 
om förstatligandet skrevs julafton 1895, och övertagandet 
skedde på nyårsdagen 1896. Med dessa 
banor följde 37 ånglok som helt avvek från SJ 
typer, och eftersom ånglokens littera hade nått 



till alfabetets slut, fick loktyperna littera efter en 
ny princip, och kallades VKBa, VKBb etc. till 
VKBk. Den vanligaste var VKBa i tretton exemplar 
med några små skillnader, ett litet fyrkopplat 
tenderlok med invändiga cylindrar som även 
fanns på många skånska privatbanor. De hade 
klarat de allt längre tågen någorlunda där banorna 
följde kusten, men inte över Hallandsåsen 
mellan Ängelholm och Laholm, där SHJ använde 
stora sexkopplade lok av Amerikainspirerad 
typ som blev VKBg, kraftigare än vad 
SJ hade vid denna tid. En annan märklig loktyp 
från SHJ var VKBh, ett godstågslok som var 
tänkt att klara godstågen över Hallandsåsen liksom 
också sockerbetståg på den mycket klent 
byggda tvärbanan Åstorp-Höganäs. En udda loktyp, 
VKBk, var ursprungligen maskinboggi till 
en ångvagn av Rowans typ, där pannan och hela 
maskineriet satt på boggin som kunde rullas ut 
från vagnskorgen vid underhåll. SHJ hade nyligen 
försett boggin med buffertar, koppel och hytt 
för användning som växellok, medan vagnskorgen 
kompletterades till en vanlig boggipersonvagn. 
Detta udda lok blev inte gammalt hos SJ, 
utan såldes 1896 till Lyckåkers sockerbruk som 

Det enda loket VKBk, SJ 503, var ursprungligen ångboggin till en av Borsig 1886 byggd ångvagn av 
Rowans typ. Redan 1890 gjordes ett litet provisoriskt växellok av bog gin och en vanlig personvagn av 
resten. Kort efter förstatligandet såldes loket till Lyckåkers sockerbruk som var under byggnad vid 
nuvarande Hasslarp, och det är tveksamt om det någonsin bar SJ-numret, eftersom det på bilden 
fortfarande är märkt SHJ. Till vänster SHJ 9, senare VKB 503. Sveriges Järnvägsmuseum. 

VKBa-typen var influerad av 
gamla engelska typer, till exempel 
vid KHJ och HHJ, och 
fanns i 18 exemplar vid väst

kustbanorna. SJ 483 var fd. 
GHB 7, byggt 1891 av Nohab. 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

VKBh-typen var ett försök att 
bygga ett godstågs lok som utöver 
vanlig tjänst på huvudlinjen 
också skulle kunna dra 
bettåg på den klent byggda 
ångspårvägslinjen ÅstorpHöganäs 
med 6,5 tons axeltryck, 
och var den första åttakopplade 
typen i Sverige. SJ 
500 var f d. SHJ 3 Rögla, 
byggd 1883 av Nohab. Efter 
förstatligandet de en tid som 
växellok i Göteborg och slopades 
redan 1906. Sveriges 



Järnväg smuseum. 

Med västkustbanorna fick SJ 
godsvagnar litt. No, SJ 14385

_87med järnstolpar och 14388 
med trästolpar, fd. SHJ 9193 
och 100. Väggarnavarfällbara 
utåt i sektioner, och 
stolparna satt innanför väggdelarna. 
På bilden SJ 14386. 
Fö,fattarens samling. 

var under uppförande vid nuvarande Hasslarps 
station. 

Med Västkustbanorna följde inte mindre än 
119 personvagnar varav inte mindre än 42 boggivagnar. 
SHJ, MHJ och GHB hade vagnar av de 
luxuösa typer med elbelysning som Kockums 
konstruerade 1888 för den genomgående trafiken 
Göteborg-Helsingborg. Från MBJ kom fyra 
långa boggivagnar som 1892-3 bli vithopbyggda 
av tvåaxliga vagnar. Tre boggivagnar hade ursprungligen 
varit ångvagnar. Västkustbanornas 
godsvagnspark var modern och bestod av för 
södra Sverige normala typer. Anmärkningsvärda 
var de fyra stora öppna godsboggivagnarna litt 
No från SHJ, och trettio vagnar för kreatur, hö 
och torv litt L3. 

Bergslagen 

Gävle-Dala järnväg hade sedan 1850-talet haft 
ett annat bromssystem än SJ och övriga banor, 
som hade det tyska systemet med bemannade 
skruvbromsar på i allmänhet var femte vagn, 
vilket är lämpligast vid gles trafik och många 
små lutningar. GDJ hade mycket tät trafik med 
för östgående tåg en lång och svår lutning från 
Granstanda till Storvik och för västgående en lika 
svår från Ryggen till Hosjö. Det var då för GDJ 
lämpligare att använda det engelska systemet 
med fällbromsar. På varje vagn fanns en lång, 
tung hävstång som normalt var upphakad i ett 
beslag. När de virkeslastade tågen passerade 
Granstanda i mycket låg fart stod personal vid 
sidan av spåret och hakade ur hävstängerna som 
med sin tyngd bromsade en axel på vagnen. Vid 
spåret i Övre Storvik stod sedan andra som hakade 
upp hävstängerna igen. Bromskraften blev 
mindre än vid skruvbroms och kunde inte varieras, 
men eftersom alla vagnar bromsades gick det 
bra. Dessutom var fällbromsen praktisk som 
parkeringsbroms i hamnar och brädgårdar. GDJ 



hade varit så envisa med fäll bromsarna, att grannbanorna 
BJ och UGJ varit tvungna att sätta fällbroms 
på de vagnar som regelbundet gick in på 
GDJ. Till sist hade nu GDJ börjat överväga att 
ändra sitt bromssystem och införa skruvbroms, 
men för att inte behöva anställa en mängd åkande 
bromsare på en gång provade man en egen uppfinning 
som kallades parbroms. Av etthundra 
virkesvagnar under tillverkning vid GDJ verkstad 
i Gävle blev femtio utförda med skruv broms 
och sluten bromshytt, där bromsstängerna var så 
utförda att i vagnens andra ände fanns en krok 
som kunde lyfta en spak som bromsade en av de 
andra femtio med ett slags omvänd fällbroms. 
Ganska snart märkte man dock att det var opraktiskt 
att behöva hålla samman vagnarna två och 
två, och att anordningarna påverkades av hur 
spända kopplen var. Efter bara några år blev de 
senare femtio ombyggda med normal fällbroms. 

En ny station, Korsån, inrättades av GDJ vid 
Käll vikens ban vaktsstuga för den trafik som kom 
med båt över sjön Hyen från Korså bruk. Ett 
dotterbolag till GDJ hade koncession på att bygga 
en bana Mora-Älvdalen-Rot, och öppnade under 
1896 den första delsträckan från Moranoret till 
Mora vid Mora-Vänerns järnväg. Den viktigaste 
delen av sträckan var en stor bro över Österdalälven, 
avsedd för både järnväg och landsvägstrafik. 
Väganslutningen hann inte bli klar tills 
järnvägen öppnades. 

Dala-Ockelbo-Norrsundetsjärnvägfickdetnya 
stationshuset i Ockelbo färdigt väster om stationen, 
mitt emot SJ stationshus och minst lika stort. 
Det finns ännu kvar 1995 men flyttat en bit sedan 
smalspåret rivits. 

Bergslags banan skaffade äntligen personboggivagnar 
från Atlas av tre olika typer, tredje klass 
litt Co, kombinerade andra och tredje litt BCo 
och post och resgods litt DFo. Deras formgivning 
liknadevadGöteborg-Boråsjärnvägnyligenskaffat, 
och avvek från SJ motsvarande typer genom 
något mindre längd, tak med cirkelbågssektion 
rakt utdragen över ändplattformarna (istället för 
elliptisk och nedkupat), boggier av Västkustbanetyp 
med balanser och fönstren i grupper om 
tre med det mittersta öppningsbart. Vagnarna var 
målade i olika färg för olika vagnsslag, än så 
länge liksom vid SJ med samma färg uppifrån 
och ned. Vagnsklass angavs med ovala emaljskyltar 
på gavlarna intill handtagen för uppstigning. 

Västerås banan SWB skaffade sina första större 
loknr37 och38 littFavMogultypmeden variant 



av Kraussboggi, och hade första tiden en del 
besvär med urspårningar innan man funnit den 
bästa fjäderutformningen. I Västerås byggdes ett 
nytt lokstall och ytterligare fem personboggivagnar 
anskaffades från Atlas. Både SWB och 
GDJ undersökte möjligheten att bygga en bana 
till Vansbro. 

Även andra banor i Bergslagen byggde virkesvagnar 
på egen verkstad, men inte i så stora antal 
som GDJ. Uppsala-Gävle byggde ytterligare 
treaxliga virkesvagnar av samma typ som året 
innan, så att antalet blev trettio. Eftersom GDJ nu 

Uttersbergs nya station bygdes samtidigt som Uttersbergs bruk råkade i kris. Foto omkring 1903 med 
loket KUJ 5 Riddarhyttan och vagnarna KUJ 133 litt. N och KUJ 202 litt. F. Båda bilderna Sveriges 
Järnväg smuseum. 

Bron över Österdalälven mellan Mora-Noret och Mora hade körbana av plank för vägtrafik. När tåg 
skulle komma stängdes vägtrafiken av en brovakt som bodde i stugan till höger. 
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Ritningar av två nya vagntyper 
för timmertrafiken från Dalarna 
till sågverken i Bomhus och SkutskäröverGävle-
Dala-banan som 
till sist införde skruvbroms i sina 
godståg. GDJbygde ''parvagnar" 
där en skruvbromsad vagn ur serien 
1101-1150 också kunde påverka 
en fällbromsad vagn ur serien 
1151-1200. UGJ byggde 



kraftiga treaxliga vagnar, varav 
921-930 hade skruvbroms. 930 
byggdes senare om till kranvagn 
nr 900. Flakets längd GDJ 7, 7m, 
UGJ7,77m 

tillät skruvbromsade vagnar fick de nybyggda 

skruvbroms men bara med öppet bromsarsäte. 

Nora-Karlskoga järnväg byggde liksom före

gående år tio virkesvagnar litt N med smidda 

järnstolpar. 

Köping-Uttersbergs järnväg byggde ett nytt 

imponerande stationshus av tegel i Uttersberg, 

trots att Uttersbergs bruk råkat i kris och höll på 

att omorganiseras som dotterbolag till Kohlsva 

bruk. 

Götaland 

Göteborg-Borås järnväg byggde ett bispår från 

Hindås till Nedsjön där man anlade ett uppford

ringsverk för flottat timmer. Vintertid hämtades 

också is från Nedsjön till hushåll, restauranger 

och järnvägens kylvagnar. 

Uddevalla-Lelångens järnväg avtalade med 

Munkedals pappersbruk om virkestransporter, 

och byggde ett spår från stationen Iväg (senare 

Ödsköld) till I vägsjön med timmeruppfordrings

verk och ett sidospår vid Sundsbron för timmer

vagnar som sedan kunde lossa sin last ute på bron 

över Ellenösundet ned i den flottled som ledde 



till Munkedal. Från Billingsfors station byggdes 

bispår till massafabriken och till timmerlossning 

i Laxsjön. 

Mellersta Östergötlands järnväg var under 
byggnad Linköping-Fågelsta och avsågs att dels 
transportera betor till sockerbruket i Linköping, 
dels ge den rika Östgötaslätten bättre förbindelse 
med residensstaden. 

DONJstation i Ockelbo. Södra 
delen av stations huset ( till vänster) 
är en tillbyggnad från 
1903 med postexpedition och 
tjänstebostad. Stationshuset 
finnsännukvar. Sverigeslärnvägsmuseum. 

I Småland höll både Kalmar och Växjö på att 
bygga smalspåriga lokalbanor mot Berga respektive 
Tingsryd, där man märkligt nog accepterade 
att bygga WTJ med 1067 mm spårvidd med 
tanke på eventuellt genomgående trafik till Ronneby 
över Bredåkra-Tingsryds järnväg, trots att 
det innebar tre olika spårvidder i Växjö. 

Skåne 

Helsingborg-Hässleholms järnväg köpte från 
Atlas ett lokaltågslok HHJ 6 Hyllstofta och sökte 
koncession på två sidobanor, Påarp-Skromberga 
och Bjuv-Kattarp, som skulle ha givit ännu bättre 
förbindelse till de skånska kolfälten. Endast delen 
Bjuv-Hyllinge blev dock byggd, och drevs 
som industrispår. 

De blivande Östra Skånes järnvägar började ta 
mer form. Gärds härads järnväg förbättrade linjen 
för att kunna höja hastigheten, och en ny bana 
Eslöv-Hörby var under byggnad. HästvedaKarpalunds 
järnväg hade ett bispår under byggnad 
från Färlöv till Strö för bettransporter. 

Simrishamn-Tomelilla järnväg ( eller som man 
stavade Cimbrishamn) hade sedan 1882 trafikerats 
som en lätt lokalbana med ångvagn enligt de 
ideer som Will Rowan utvecklat vid Vognfabriken 
Scandia i Danmark, och anslutit i Tomelilla till 
Ystad-Eslövs järnväg som gav Österlenborna 
förbindelse norrut och söderut, och sedan 1893 
även västerut till Malmö via Malmö-Tomelilla 
järnväg. MöToJ köpte CTJ 1895 och började en 
upprustning med högre axeltryck och hastighet. 



Johan Selme 

Sveriges Enskilda Järnvägars 
Ingenjörsförbunds Meddelande 

SEJIF 

"Midsommardagen år 1900 låg en ung maskiningenjör 
och våndades i gröngräset över livets 
besvärligheter, enkannerligen inom järnvägstjänsten 
och vid maskinavdelningen." Den unge 
ingenjörens järnväg förberedde en avsevärd expansion. 
Linjenätet skulle utvidgas och ny rullande 
materiel skulle anskaffas, vilket borde glädja 
varje järnvägstjänsteman. Säkerligen gladdes 
även vår vän i gröngräset; anledningen till våndan 
var, att han inte kände några mer erfarna kolleger 
vid andra enskilda järnvägar tillräckligt väl, för 
att kunna be om hjälp och råd. 

Lösningen på problemet var givetvis mycket 
enkel: "Varföre icke sända ut ett upprop för 
bildande av en maskiningenjörsförening". Den 
unge mannen författade ett upprop och några 
äldre och mer kända maskiningenjörer satte, om 
än något motvilligt, sina namn under. Ett förberedande 
möte hölls i Stockholm i september 
1900 och efter sed vanliga organisatoriska bestyr 
kunde Sveriges Enskilda Järnvägars Ingenjörsförbund 
(SEJIF) hålla sitt konstituerande möte i 
Gävle den 15 juli 1901. I stadgarna fastslogs att 
SEJIF:s mål var att verka för de enskilda järnvägarnas 
utveckling i tekniskt hänseende. 

Ingenjören i gröngräset var den då 32-årige 
Klas Pallin vid Nordmark-Klarälvens järnvägar 
och han har själv berättat om förbundets bildande 
(Pallin 1926). Förutom Pallins minnesanteckningar 
finns det två intressanta och läsvärda 
historiker över SEJIF. Den första skrevs av Vincent 
Ahlberg och gavs något försenad ut till 25årsjubileet 
1926 (Ahlberg 1928), den andra publicerades 
med anledning av SO-årsdagen 1951 
och hade författats av Nils Ahlberg (Ahlberg 
1952). Böckerna har en i det närmaste identisk 
disposision och är lätta att hitta i om man är 
intresserad av ett speciellt ämne. De ger en god 
överblick över förbundets agerande i olika frågor. 

Järnvägsförstatligandet under 1940-talet och 
efterföljande decennium betraktades inte oväntat 
med skepsis inom förbundet och ansågs sätta "en 
käpp i hjulet för de enskilda järnvägarna och 
därmed SEJIF" (Ahlberg 1952, s. 9). Förbundet 
överlevde förstatligandet, men inför hotet om en 
snar upplösning beslutade man den 9 augusti 



1940 att överlämna SEJIF:s arkiv till Järnvägsmuseum. 
I samlingen ingick förutom protokoll 
och liknande även scioptikon och bilder. 

SEJIF:s Meddelande 

Ingenjörsförbundet utgav fram till år 1965 en 
periodisk publikation med titeln Meddelande. 
Den är sällan citerad och förefaller relativt okänd 
trots att den innehållsmässigt i någon mån påminner 
om Statsbaneingenjören/Järnvägsteknik, 
som utgavs av Statsbanornas ingenjörsförening. 
Meddelande är förvisso en mer utpräglad 
föreningspublikation, men innehåller mycket 
intressant material som speglar den tekniska utvecklingen 
vid de enskilda banorna. 

Ur bibliografisk synpunkt är publikationens 
startår något problematiskt. I SJ: s bibliotek finns 
några maskinskrivna meddelanden från åren 
1900-1901, litterade A-E. Samtliga dessa har 
med förbundets bildande att göra. En nummerserie 
1-18 består dels av maskinskrivna, dels av 
tryckta meddelanden, där 1(1901) är protokollet 
från det konstituerande mötet. Andra dokument 
kallas Maskinavdelningens, Banavdelningens 
eller Styrelsens meddelande, med eller utan nummer. 
I Kungl. bibliotekets katalog anges nr 
1(1908) som första Meddelande med anteckningen 
att nr 1-18 saknas. 

Från och med nr 19 i april 1908 stabiliserades 
utgivningen och det är egentligen först nu man 
kan tala om en seriell publikation i egentlig 
mening. Titel, utgivningsår och nummer finns 

klart angivna och publikationen har fått en form 

och layout som den behöll genom åren. Formatet 

var oktav, i det närmaste AS, och Meddelande 

innehöll redan från början illustrationer i form av 

diagram och ritningar, senare även fotografier. 

Den egentliga utgivningen började alltså med 

nr 19(1908) och avslutades med nr 268(1964/ 

1965), tryckår 1965. Sammanlagt utgavs drygt 

250 Meddelande (några små rättelseblad oräk

nade). Utgivningstakten var vanligen 4-7 nr/år 



och omfånget varierade från ett blad till närmare 

hundratalet sidor. 

Från och med 1926 fick SEJIF ett årligt belopp 
från Svenska järnvägsföreningen, avsett som 
tryckbidrag till förbundets skrifter. Annonser 
infördes efter styrelsebeslut för första gången i nr 
190 (1942). 

Innehåll 

Det finns tyvärr inget separat utgivet register till 
Meddelande men i SEJIF:s båda historiker finns 
kronologiskt uppställda förteckningar över föredrag, 
rapporter och promemorior. Häri ingår 
Meddelande. Under rubriken "Förbundets arbete" 
döljer sig dessutom något som närmast kan 
betecknas som en kommenterad bibliografi över 
publikationen (Ahlberg 1928, s. 32-82; Ahlberg 
1952, s. 26-172). 

Innehållet i Meddelande kan grovt indelas i tre 
kategorier: föreningsärenden (protokoll, revisionsberättelser 
och liknande), uppsatser i järnvägsfackliga 
eller närliggande ämnen samt artiklar 
med mer allmänt innehåll. De sistnämnda är 
ofta presentationer av företag eller industrier där 
medlemmarna gjort studiebesök. De kan också 
handla om teknik utan direkt anknytning till 
järnvägarna. 

Uppsatser och artiklar ingår i allmänhet som 
bilagor till mötesprotokollen, men vissa Meddelande 
behandlar bara ett ämne och innehåller 
ingen föreningsinformation. Som exempel kan 
nämnas att det först utgivna numret 19(1908) var 

F.W .H. Pegelows Bestämmande afett tågs gångtider 
med användande af de virtuella banlängderna 
(17 s.), ett föredrag som Pegelow hade 
hållit vid förbundets årsmöte i Karlstad 1904. 

Åren 1928-1930 utkom tre avhandlingar av 
förste byråingenjören K.E. Nordling vid Bergslagernas 
järnvägar som separat utgivna broschyrer 
i serien: nr 93(1927) Grunderna för beräkning 
av värmeöverföringen i lokomotivångpannan 
(71 s.), nr 101(1928) Lokomotiv med 

ångöverhettning och enkel expansion. Grunderna 
för beräkning av dragkraft och bränsleförbrukning 
(58 s.) samt nr 113(1930) Lokomotiv med 
ångöverhettning. Blästerröret och skorstenen (93 
s.). 

Ytterligare ett par exempel på sådana temanummer. 



I nris 104(1929) och 110(1929) Försignalproblemet 
(7 resp. 18 s.) diskuterades flera 
förslag till nya försignaler. Med dagens terminologi 
kan man säga att "kör 40" enligt då gällande 
bestämmelser försignalerades som "vänta kör", 
vilket var ett problem då tågen blev större och 
snabbare. Rationalisering och tidsstudier av bl.a. 
växlingsarbetet behandlades i 231 (1949) Stipendieberättelse 
(58 s.) av P.O. Nyströmer. Nr 
238(1951) Stipendieberättelse över en studieresa 
till Schweiz och kompletterande studier i 
Sverige (27 s.) av Å. Rydbergh och T. Ström 
behandlade hjulslitage och flänssmörjningsanordningar. 

Åren fram till 1914 dominerades innehållet av 
två frågor: trafiksäkerheten och utarbetandet av 
en järnvägsteknisk handbok. På förslag av 
Svenska järnvägsföreningen hade Kungl. maj :t 
den 31 december 1904 tillsatt den s.k. Trafiksäkerhets 
kommitten. Järn vägsföreningen önskade administrativa 
och tekniska föreskrifter för kontroll 
av de enskilda järnvägarna. Kommitten lade 
fram sitt betänkande i september 1907. Betänkandet 
diskuterades och dissekerades inom SEJIF, 
se nr 22(1908)-30(1909), och förbundet avgav 
slutligen ett yttrande, nr 31 (1909). Kommittens 
förslag genomfördes aldrig. 

Förbundet hade 1908 beslutat att ge ut en 
järnvägsteknisk handbok. Ett 15-tal förslag till 
olikahandbokskapitel publicerades i Meddelande 
nr 32(1910)-52(1914). Förslagen dryftades på 
SEJIF:s möten och boken var i princp klar redan 
1913, men kriget kom emellan och publiceringen 
sköts upp. Först 1922 utkom del 1, Banavdelningen. 
Del 2 som skulle behandla Maskinavdelningen 
publicerades aldrig; de ovan nämnda 
uppsatserna av Nordling var ursprungligen tänkta 
att ingå i boken. 

Från 1920-talets första år blir innehållet mer 
blandat. Den ämnesmässiga omfattningen framgår 
av följande rubriker, som hämtats ur femtioårshistoriken 
(Ahlberg 1952, s. 222f): 

• Linjesträckning och underbyggnad 
• Sliprar 
• Broar och kulvertar 
• Bangårdar och industrispår 
• Stängselskyldighet 

• Telegraf och telefon 
• Signal-och säkerhetsanläggningar 
• Vägkorsningsfrågan 



• Byggnader 
• Elektrifiering 
• Standardiseringsfrågor 
• Lokomotiv och lokomotivdetaljer 
• Motorlok och motorvagnar 
• Vagnar och bromsdetaljer 
• Bränsle och matarvatten 
• Smörjoljor 
• Linjetjänst 
• Bussar och bilar 

Rapportörerna 

Ett viktigt beslut för Meddelande var när årsmötet 
1926 på styrelsens förslag tillsatte två 
rapportörer, en för ban-och en för maskinavdelningen. 
Dessa "skola hava att under tiden mellan 
förbundets möten följa utvecklingen förutom 
genom egna rön genom samlande av erfarenheter 
från andra järnvägar samt genom studium av 
järnvägstekniska tidskrifter och att vid mötena 
lämna redogörelse härför". Till rapportörer utsågs 
förste byråingenjören Y. Simonsson och 
maskiningenjören R. Bengtzon, båda från Bergslagernas 
järnvägar (årsmötesprotokoll 1926 i 
87(1926), s. 3f). Även efterföljande rapportörer 
hämtades ur BJ:s led. 

Rapportörerna redigerade var sitt Meddelande 
årligen från och med 1927. Maskinavdelningens 
första rapport, nr 94(1927), hade bland annat 
följande rubriker: Enmansdrift å ånglokomotiv 
vid Östra Skånes järnvägar, Bl nya snälltågslokomotiv 
litt H3S, Kombinationen av tryckluftsbroms 
i tåg och ångbroms å lokomotiv, Japanska 
järnvägarna ha övergått till centralkoppel. Banavdelningens 
första årsrapport, 95(1927), behandlade 
bland annat: Vägkorsningsfrågor, BJ:s 
nya rälsmodell, BJ:s nya bro över Göta älv, 
Kampen mot ogräs i ballasten, 24-årig eifarenhetav 
impregnerade sliprar(vid SRJ) och Något 
om tågbelysning. 

Den 2 juli 1947 beslutade SEJIF:s styrelse att 
rapportörernas berättelser skulle upphöra. Det 
ser ut som ett märkligt sammanträffande -dagen 
innan hade BJ blivit statligt bolag! Det var dock 
omständigheterna i samband med jämvägsförstatligandet 
i stort som ledde till beslutet, genom 
att basen för verksamheten helt enkelt hade bli vit 
mindre. 

Efter förstatligandet 

Meddelande fortsatte emellertid att utkomma 
med ett varierat innehåll, även om man tycker sig 



skönja ett ökat antal artiklar om industrier med 
eller utan direktjärnvägsanknytning. Av de järnvägar 
som var avsedda att förstatligas fanns i 
början av 1951 följande kvar: TGOJ, NBJ, SNJ, 
SRJ och KURJ. Bland de banor som inte skulle 
förstatligas hade SEJIF medlemmar vid NKlJ, 
SSnJ, SSLidJ, GSJ, DONJ och KNJ. 

Några av uppsatserna under 1950-talet behandlar 
förhållanden vid dessa "kvarvarande" 
banor. I nr 242(1952) behandlas koordinationsavtalet 
mellan SJ och TGOJ (s. 26-40) och valet 
av elektrolok vid TGOJ (s. 41-52). I en längre 
uppsats beskriver Å. Karlström i nr 254(1956) 
planeringen och utbyggnaden av TGOJ:s CTCsystem 
(s. 19-51). NBJ:s historia liksom järnvägens 
kommunikationsradio avhandlas i nr 
255(1957). Lidingöbanorna och deras helautomatiska 
signalsystem beskrivs i nr 263(1959). 
Men även SJ uppmärksammades; i nr245(1952) 
behandlas motoriseringen av SJ och användningen 
av diesellok i växel-och linjetjänst (s. 
11-40). 

Sista numret 268(1964/65) innehöll förutom 
årsmöteshandlingar och protokoll en artikel om 
Svenska Rotor Maskiner AB. 

Föreningen finns fortfarande kvar, men lever 
ett stillsamt liv. Nuvarande ordförande är TGOJchefen 
Curt Bylund. 
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Baltiska utställningen i Malmö 1914 

Den största järnvägsutställningen i Europa 

Den 15 maj 1914 invigde kronprins Gustaf Adolf 
Baltiska utställningen i Malmö, en industrimässa 
som ännu idag, 81 år senare, är den största industriutställning 
som någonsin har hållits i Sverige. 
Utställningens ändamål var att visa nyheter och 
innovationer från industri, hantverk och konst 
från länderna runt Östersjön. Förutom värdlandet 
Sverige var de tre övriga dåtida Östersjöländerna, 
Tyskland, Ryssland och Danmark, representerade 
på utställningen. 

Tanken på en stor svensk industrimässa väcktes 
redan år 1911 av Malmö Industriförening. Föreningen 
tryckte på med huvudtanken att Sveriges 
industri och handel behövde ryckas upp efter 
unionsupplösningen 1905. Iden mötte från början 
hårt motstånd, främst från mellansvensk och norrländsk 
industri. Det kom att ta flera år av lobbyverksamhet 
från entusiastiska skånska industrimän 
innan motståndet var borta och "Baltiskans" 
förespråkare fick erforderligt stöd från Sveriges 
regering och konung. Det "djärft planlagda 
skånsk-lokalpatriotiska företaget" kunde så inledas. 
Det tog i stort sett tre år av förberedelser och 
byggnadsarbete innan det var dags för den stora 
festen. 

"Den hvita staden" 

Baltiska utställningen pågick till den 4 oktober 
och blev en stor attraktion. Tyvärr förmörkades 
Europa av första världskrigets utbrott den 28 juli 
men Baltiskan kunde, trots att både Tysklands 
och Rysslands representanter i hast måste fara 
hem, slutföras utan avbrott. Drygt 900 000 personer 
löste entrebiljett. Avgiften var dagtid en krona 
för vuxna och 50 öre för barn. Arrangörerna 
kunde efter avslutningen räkna in totalt 1,3 miljoner 
kr i sålda biljetter, en fantastisk summa pengar 
på den tiden. Vinsten från verksamheten blev 
cirka 150 000 kr. Den totala budgeten hade legat 
på 4 260 000, vilket försiktigt jämfört mot-svarar 
ungefär 120 miljoner i dagens penningvärde. 

Utställningen, som kom att kallas "den baltiska 
hvita staden", byggdes upp på det område 
som idag utgöres av Pildammsparken. Områdets 
totala yta var 52 hektar. Till besökarnas förnöjelse 
fanns även ett stort nöjesfält, huvudrestaurangen 
Kastellet samt ett flertal enklare "öl och 
korfrestauranger", konfektyrkiosker, kafäer och 
pilsnerstånd. 



Vy över torget vid entren med "världens högsta 
trätorn". 

Arkitekt Ferdinand Boberg 

Chefarkitekt för utställningen var den kände Ferdinand 
Bo berg ( 1860-1946), vilken bland annat 
hade skapat monumentalbyggnader som Centralposthuset 
på Vasagatan och Rosenbad i Stockholm, 
Centralposthuseti Malmö och Gävle brandstation. 
Boberg hade redan före Baltiskan haft ett 
flertal utställningsuppdrag, bland annat Sveriges 
paviljongpåParisutställningen år 1900, Sveriges 
och Norges paviljong vid Louisiana Exposition i 
St. Louis år 1904 samt paviljongerna vid utställningarna 
i Berlin, St Petersburg och Stockholm. 

Inför Baltiska utställningen hade Boberg inspirerats 
av arkitekturen i de gamla hansestädema 
runt Östersjön, av skånsk och i viss mån av 
romersk arkitektur. Vid utställningens huvudentre 
byggdes ett 87 meter högt torn, det "högsta 
trätornet i världen". Ett stort antal paviljonger 
och utställningshallaruppfördes. Där fanns bland 
annat industri-, maskin-, järnvägs-och fiskerihallar 
samt en skogspaviljong. Konsthallen med 
spegeldamm var ett arkitektoniskt mästerverk. 
De fyra Östersjöländerna hade egna paviljonger 
och utställningshallar. 

Byggnaderna skulle emellertid inte står kvar 
för all framtid utan rivas efter utställningen. Av 
den anledningen uppfördes de ganska bräckligt, 
av träställningar, tjärpapp, gips, tyg etc. Huvudintrycket 
var emellertid ett mycket gediget byggnadsarbete. 
Världens högsta trätom stod dock 
inte kvar utställningstiden ut. Den 28 september, 
en vecka före utställningens avslutande, raserades 
dess överdel av 1914 års första skånska 
höststorm. 

Malmö spårvägar 

Malmö spårvägar hade varit förutseende inför 
den väntade högtrafiken under utställningsmånaderna. 
Samtliga motorvagnar reviderades 
under våren 1914. Tre nya motorvagnar hade 
inköpts tillsammans med ett tjugotal släpvagnar. 
Spårvägsnätet byggdes ut med en provisorisk 
linje från Fersens väg fram till Baltiskans huvudentre. 
För att få en planfri korsning med Malmöy 
stads järnväg, som strök fram utmed utställningens 
östra del, ävensom för att få en magnifik 
entre, byggdes en viadukt av trä från Fersens väg. 
Viadukten korsade MYJ och avslutades med ett 
upphöjt torg. På torget hade spårvägen en vändslinga 



samt två från slingan anslutande sidospår 
för väntande spårvagnståg. 

Spårvägen inrättade två speciallinjer för utställningsbesökare: 

• Linje Xl: Centralstationen-Norra Vallgatan-
Fersens väg-Baltiskan. 
• Linje X2: Lundavägen-FöreningsgatanTriangeln-
Baltiskan. 
Dessutom trafikerades en "hjälplinje" Triangeln-
Baltiskan 

Sommaren 1914 upplevde nog Malmö spårvägar 
sin höjdpunkt vad passagerarfrekvens beträffar. 
Den 15 maj, Baltiskans första dag, inräknades 
ett passagerarantal av 47 681 personer. Under 
lantbruksmötet kom toppsiffran. Under en 
enda dag reste inte mindre än 94 111 personer 
med spårvagn till och från utställningen! 

Järnvägslinjernas dragning i 
Malmö vid tiden för Baltiskan. 
Observera att det heter 
Malmö H och inte Malmö C. 
Ur Baltiska utställningens officiella 
berättelse, 1921. 

Järn vägsutställningen 

Styrelsen för Baltiska utställningen tillställde 
Kungl. Järnvägsstyrelsen en skrivelse, daterad 1 
mars 1913, med följande lydelse: 

Styrelsen för Baltiska utställningen i Malmö år 1914 
har inbjudit Järnvägsstyrelsen att deltaga i utställningen 
med sådana föremål som kunna anses lämpade 
att belysa verkets organisation, utveckling och arbetssätt. 
Utställningens ledande män hafva under hand 
framhållit, att det vore synnerligen värdefullt för utställningen, 
om Järnvägsstyrelsen kunde uppvisa de 
nyheter ifråga om transportmedlen, som för Statens 
Järnvägar hafva utförts af inhemska fabrikanter och 
detta desto mera, som fabrikanterna afjärn vägsmateriell 
icke visat någon som helst benägenhet att uppträda 
som utställare, under det att man nu med visshet vet, att 
Tyskland kommer att inom en särskild, stor byggnad 
låta sina industrialster på ifrågavarande område uppvisas 
genom den sedvanliga kraftiga medverkan, som 
de Preussiska statsbanorna under de senaste tretton 
åren lämnat å alla världsutställningar. 

Kungl. Järn vägsstyrelsen tog skrivelsen på största 
allvar och lät redan den 28 mars 1913 meddela 
Baltiska utställningens styrelse att Kungl. Maj:t 



hade bifallit Järnvägsstyrelsens hemställan beträffande 
deltagande i utställningen. 

Arkitekt för Statens järnvägars hall blev den 
kände stationsarkitekten Folke Zettervall som 
också ingick i Järnvägsstyrelsens utställningskommitte. 
Övriga ledamöter i kommitten var 
byrådirektör E.O. von Friesen, baningenjör Oscar 
Werner och notarie Carl Nordenson. 

Inom avdelningen "Maskiner, redskap, transporter 
samt elektricitet" blev järnvägsteknik en 
av huvudattraktionerna. Modern järn vägsmateriel 
förevisades i en i Sverige därefter aldrig skådad 
omfattning. Ban-och maskintekniska tjänstemän 
från SJ stod under hela utställnings tiden till 
besökarnas förfogande. 

Som berättas i ett annat bidrag komjärnvägsavdelningen 
på Baltiska utställningen att utgöra 
fröet till nuvarande Sveriges Järnvägsmuseum. 

Provisorisk spåranslutning 
till utställningsornrådet 

Utställningsområdet var lokaliserat till området 
Pildammarna, som i början av 1910-talet låg 
utanför Malmös centrala delar. MYJ som utgick 
från Malmö V hade sin linjesträckning mot Södervärn 
omedelbart öster om Pildammarna. Från 
dess huvudlinje utgick strax före Södervärn ett 
stickspår till Kronprinsens husarregemente. För 
att först transportera in byggnadsmaterial och 
senare utställnings gods och rullande materiel till 
utställningsområdet förlängdes "Kronprinsens" 
stickspår till att gå över kasernområdet fram till 
och över Rönneholmsvägen samt därefter till 
Pildammsområdet. Det förlängda stickspåret lades 
ut med begagnad räls från Ystad-Eslövs 
järnväg. Inom utställningsområdet utlades spår 
till industrihallen, maskinhallen och SJ-utställningen. 
Ett par spår drogs fram till södra sidan av 
den tyska utställningen. För närtransporter inom 
området använde man sig av tillfälliga decauvillespår 
och hästar. De järn vägsspår som var utlagda 
i utställnings gatorna var nedsänkta och grusades 
över för att inte vara till besvär för besökarna. De 
sista spåren övergrusades under natten mot invigningsdagen 
! 

Förutom all den rullande materiel som skulle 
ställas ut i Sveriges och Tysklands hallar, vilket 
totalt uppgick till nio normalspåriga ånglok, fyra 
elektrolok, åttamotorvagnssätt, en ångsnöslunga 
och cirka femtio person-och godsvagnar, tillkom 
ungefär 3100 vagnslaster med byggnadsmaterial 
och utställningsföremål. Allt detta transporterades 



över det enkla stickspåret! För rangering 
av vagnar inhyrdes ett växellok med personal 
från Y stadsbanan. Den stundom väldiga anhopningen 
av vagnar förorsakade ibland kaos, 
varför vagnsväxling pågick dygnet runt på utställningsområdets 
spår. Enbart till den svenska 
utställningen ankom 589 och till den tyska utställningen 
348 vagnslaster med utställningsgods. 
Den totala spårlängden inom de båda utställningarna 
var för SJ 210 meter under tak samt 
cirka 200 spårmeter utomhus, vartill kom drygt 
500 meter för bangårdsutställningen. Den tyska 
utställningshallen omfattade 790 spårmeter inomhus 
och cirka 250 utomhus. Den före Baltiska 
utställningen största järnvägsmaterielutställningen 
i Europa hade varit vid världsutställningen 
i Bryssel 1910, då den totala spårlängden 
för tyska riksjärnvägarna mätte 375 meter! 

Samtliga spåranläggningar på Baltiska utställningen 
lades ut av SJ banpersonal under överinseende 
av SJ bantekniska byrå. 

Statens järnvägars avdelning 

Statens järnvägars utställningshall var 70 meter 
lång och 24 meter i bredd. Tillsammans med den 
stora utomhusutställningen blev SJ-utställningen 
en av de största avdelningarna. 

Utställningshallen hade tre längsgående, pa
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rådetutomhusmättedrygt 150 

x 120 m. I hallbyggnaden fö

revisades lok, vagnar och 

modeller. En grafisk utställ

ning över SJ verksamhet hade 

arrangerats på långväggen, 

direkt synlig för besökare som 

kom in i hallen via huvuden

tren. 

I hallen visade SJ upp sex 
ånglok, varav tre historiska, 
ett elektrolok, en I/II klass sovvagn, 
en restaurangvagn och 
en I/II klass personvagn tillsammans 
med åtskilliga modeller 
av lok, vagnar, broar 
och bangårdsanläggningar. 
Utanför hallen fanns en bangård 
med centralförreglade 
växlar, ett komplett ställverk 
med ställverkshus och huvudsignaler. 
Ställverksbyggnaden 
återuppstod senare vid Tureberg, 
nuvarande Sollentuna, 
på linjen Stockholm-Uppsala. 
Vidare var en banvaktsstuga 
med två rum och kök uppförd. 
I stugan visades bilder och 
ritningar av olika husbyggnader 
såsom stationshus, boställshus, 
lokstallar och verkstäder 
som hade uppförts i SJ 
regi under 1910-talet. SJ trädgårdsmästare 
visade upp sina 
färdigheter med vackra planteringar 
utanför banvaktsstugan 
och runt hela utomhusutställningen. 

Eldriften som var under 
byggnad på Riksgränsbanan 
presenteradesmedkontaktledning 
och stolpar av "Malmbanetyp" 
samt ledningsstolpar 
för överföringsledningen. 



Kraftverks bygget i Porjus som 
skulle förse Malmbanan med 
elektrisk energi dokumenterades 
med bilder, ritningar och 
beskrivning i hallen. Vagnmateriel 
bestående av ett flertal 
person-, gods-och specialvagnar 
samt ångsnöslungan 

Fondväggen i Statens Järnvägars hall. Järnvägskartanfrån 1914 är 
dekorativt inramad med skarvjärn och rälsspikar, till och med det 
bevingade hjulet har förlängts med några skarvjärn. Modellen av 
ångfärjan Drottning Viktoria utgör ett smakfullt komplement. Alla 
foton från Malmö Museer om inte annat anges. 

A2 fanns till beskådande på utställningsgården. 

En mycket utförlig katalog på 192 sidor, utgiven i en svensk-och 
en tyskspråkig version, såldes till det facila priset av 50 öre. Båda 
utgåvorna slutsåldes långt före utställningens avslutning. 

Rullande materiel i SJ-hallen 

Statens järnvägar valde att på Baltiska utställningen presentera tre 
veteraner tillsammans med de senaste landvinningarna inom lokomotivtekniken. 
Iden var lysande och en första början gjordes som 

Statens Järnvägars hall under inredningsstadiet. Loken ärfrån vänster E 1155, Fryckstad, F 1200 och 
Göta. F 1200 erhåller en slutlig putsning. 

sagt till ett nationelltjärnvägsmuseum. Följande 
ånglok utställdes: 

Fryckstad, tillverkat av Munktells i Eskilstuna 
år 1855. Det var redan 1914 landets äldsta bevarade 
lok och representerade på utställningen en 
svunnen epok. Loket står idag på Sveriges Järnvägsmuseum 
i Gävle. 

Trollhättan, tillverkat av Nydqvist & Holm i 
Trollhättan år 1865, med verkstadens tillverkningsnummer 
1. Nydqvist & Holm blev landets 
största loktillverkare med även en betydande 
export. Även Trollhättan finns på Sveriges Jämvägsmuseum. 

A 75 Göta, tillverkat av Beyer & Peacock i 
Manchester 1866. Göta representerade SJ första 
snälltågs typ för den år 1862 öppnade stambanan 
Stockholm-Göteborg. Göta återfinnes på Sveriges 
Jämvägsmuseum i fullt kördugligt skick. 

E 1155, tillverkat av AB Atlas i Stockholm år 
1913 med tillverkningsnummer 133. Det första 
E-loket, nr 900, levererades år 1907. Typen var 
främst avsedd för trafik i Norrland och på banor 



med svag överbyggnad. E-loken blev SJ största 
standardserie med 130 lok levererade från de 
flesta av de svenska lokverkstädema. Utställningsloket 
E 1155 blev år 1951 ombyggt till litt 
E2, dvs. försett med en främre löpaxel. Efter 
ånglokstidens slut ingick E2 1155 i beredskapslokparken 
vars avveckling inleddes i början av 
1990-talet. Loket är ännu inte ( december 1994) 
rapporterat som skrotat. 

S 1174, tillverkat av AB Motala verkstad år 
1914 med nummer 512. Loktypen började levereras 
år 1908 och kom att omfatta 46 lok. Utställningsloket 
gjorde god tjänst under sina verksamma 
år. 1939-1952 var det stationerat i Gävle 
med tjänst på Ostkustbanan och sidolinjen 
Hudiksvall-Ljusdal. Det slopades 1973 och stod 
därefter i Vislanda i sex år innan det slutligen 
skrotades år 1979. 

F 1200, tillverkat av Nydqvist & Holm år 1914 
med tillverkningsnummer 1020. F-typen blev 
landets största ånglok. Den var avsedd för snälltågen 
på Södra stambanan där den gjorde mycket 
god tjänst fram till det att elektroloken tog över i 
mitten av 1930-talet. De elva F-loken blev då 

?.Vertaliga och avställdes på Centralverkstaden i 
Orebro. De mötte emellertid en ny vår i Danmark 
när hela serien köptes av DSB år 1937. Där blev 
de mycket omtyckta av personalen, och DSB 
nytillverkade 1942-1950 ytterligare 25 lok av 
samma typ. Utställningsloket F 1200 återkom till 
Sverige år 1963 och återfinnes idag, fullt funktionsdugligt, 
på Sveriges Järnväismuseum. Flokens 
historia är beskriven i SPAR 1989. 

Detenda utställda elloket var P 27, tillverkat av 
Asea/Siemens Schuckert och Vagn & Maskinfabriken 
i Falun år 1914 med nummer 105 respektive 
153. P 27 blev tillsammans med sitt 
systerlok nr 28 Sveriges första elektrolok för 
persontågstjänst. Det var ilikhet med elektroloken 
litt. 0 utrustat med en lågvarvig "stormotor", 
som via snedställda vevaxlar överförde motorkraften 
till blindaxlar och därefter via koppelstänger 
till dri vhjulen. De båda loken fanns under 
hela sin tjänstgörings tid på Malmbanan. Utställning~
loket återfinnes idag fullt kördugligt på 
Svenges Järnvägsmuseum. 

Modeller av lok, vagnar, broar 
och övriga anläggningar 

Lok litt. A, modell i skala 1: 10. Sveriges första 
moderna snälltågslok, byggt i 26 exemplar 



190~-1909. Lokmodellen från Baltiskan finns på 
Svenges Järnvägsmuseum där även A-loket nr 
1001 kan beskådas. 

Lok litt. B, modell i skala 1: 10. Modellen från 
Baltiskan finns också den på Sveriges Järnvägsmuseum. 
Ett flertal B-lok från beredskapsparken 
är bevarade och ett av dem, troligen B 1312, 
kommer att ingå i museets samlingar. 

Lok litt. S, modell i skala 1: 10. Också på 
museet i Gävle. 

Lok litt. R, mapp med ritningar. Det enda 
återstående av de fem R-loken, nr 97 6, kördes för 
egen maskin på Malmbanejubileet i Luleå år 
1988. Loket finns bevarat hos Sveriges Järnvägsmuseum 
men är för närvarande magasinerat. 

Lok litt. Tb, mapp med ritningar. Ett lok av litt. 
Tb, nr 864, finns kvar. Det blev försökslok för 

S_~aten~ lärnväg~~s utst~ll~~ng.1!ll~k litt. P 27, ångloken litt. E 1155, F 1200 samt S 1174. Bromodellen 
forestaller ?ron over Pite alv v1d Alvs byn. 1 förgrunden återfinnes en smalspårig boggi försedd med 

kullager, v1lket var en sensation år 1914. 

eldning med torvpulver 1914-1932. Det är bevarat 
med intakt torvpulverutrustning och finns 
numera i Sveriges Järnvägsmuseums vård. 

Förutom modellerna av lok och vagnar utställdes 
bland annat välgjorda modeller av tre nybyggda 
järnvägsbroar. Det var bron över Ångermanälven 
vid Forsmo, som på sin tid var Sveriges 
största bågbro av stål, bron över Flåsjöälven 
på Inlandsbanan, Sveriges första järnvägsbro 
utförd i armerad betong, samt bron över Pite älv 
på sidobanan Älvsbyn-Piteå. 

Person-, gods-och tjänstevagnar 

Sovvagn litt. Ao4, nr 2106. Ao4 representerade 
de nyaste sovvagnarna för trafik inom landet. 
Den hade elva kupeer och en tjänstekupe. Vagnen 
var utvändigt klädd med teaklameller. 

Restaurangvagn litt. ABo3, nr 2135. Vagnen 
representerade de 1910-1914 nyanskaffade restaurangvagnarna, 
som utmärkte sig för sin eleganta 
inredning. Väggarna i restaurangavdelningen 
utgjordes av ljus polerad björk. Fönstren 
var försedda med ventilationsjalusier av glas, 
medelst vilka man lätt kunde ventilera vagnen 
mellan två sittningar. Matsalen var avsedd för 40 
sittande gäster. Vagnarna gick i trafik på Södra 



och Västra stambanan. 

Personvagn litt. Bo3, nr 1371. Den utställda 
vagntypen tillkom redan 1902 men eftersom den 
representerade den i snälltågen Stockholm CMalmö 
respektive Göteborg vanligaste vagnen, 
som i internationell fackpress hade fått lovord för 
att vara rymlig och bekväm, ställdes den ut. 

Sovvagn litt. Co6, nr 2246. Vagnen, som återfanns 
på friluftsutställningen, representerade de 
senast anskaffade sovvagnarna. Den var främst 
avsedd för Norrlandstrafiken. Vagnen hade 15 
kupeer, var och en avsedd för tre passagerare. 
Nyheten med vagnen var att samtliga kupeer var 
försedda med toalettskåp, varför de stora toalettutrymmen 
i vagnsändarna som var vanliga på 
tidigare vagnar kunde förminskas. 

Personvagn (lokal tågsvagn) litt. C3d, nr 2230. 
Vagnen representerade standardtypen för tvåaxliga 
lokaltågsvagnar. Den hade emellertid med 
sitt relativt stora axelavstånd en relativt lugn 
gång. Vagnen vägde 16 ton och hade 59 sittplatser. 

Godsvagn (kylvagn) litt. H3, nr 27000. Vagntypen 
infördes år 1911 och var försedd med 
slutna isbehållare som påfylldes från taket. 

Vislanda hösten 1978. S-loket 1174, nytillverkat till Baltiskan, avställt för skrotning. Fotoförfattaren. 
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Utomhusutställningen med ångsnöslungaA-2, broprovningsvagn och kranvagn. Till höger SJ-hallen 
med det utbyggda taket över SWB personvagn. 

Godsvagn (öppen vagn) litt. lo, nr 517. Vagntypen 
hade amerikanska boggier av "diamond 
type". Vagnen var avsedd för grustransporter till 
banbyggnad och banunderhåll, lastade 36 ton 
och hade anordning för såväl botten-som sidotömning. 

Godsvagn (malmvagn) litt. M2, nr 28200. 
Malmvagnen litt. M2 representerade standardtypen 
för malmvagnar. Den var treaxlig och 
lastade 35 ton. 

Godsvagn (träkolsvagn) litt. NN4, nr 23607. 
Vagnen representerade en ny typ av öppna godsvagnar. 
De kunde utrustas med nedfällbara plåtlämmar 
och sidostolpar eller, som den utställda 
vagnen, ett löst skrov för transport av träkol. 



Godsvagn (specialtransportvagn), litt. So 1, nr 
227 59. En special vagn med två treaxliga boggier, 
avsedd för transport av tunga objekt. Vagnvikten 
var 35 ton och lastförmågan uppgick till maximalt 
60 ton. 

Kran vagn litt. Q2, nr 107 4. Kran vagnen var en 
nyhet. Vagnen var försedd med en 20 hk tändkulemotor 
som kunde användas både till lyftkranen 
och till vagnens framförande, det senare 
med en hastighet av 15 km/h. Kranarmen var så 
konstruerad att den helt gick att svängas in över 
vagnen, varför kran vagnen kunde transporteras i 
vanliga tåg. 

Broprovningsvagn litt. Q9, nr 1042. För belastningsprov 
av nya eller förstärkta broar hade 
tidigare anlitats ett flertal kopplade lok. Detta 
förfaringssätt visade sig mycket omständligt och 
dyrbart, varför bantekniska byrån på Kungl. Järnvägsstyrelsen 
beslöt att införskaffa några special 
vagnar för detta ändamål. Vagnen, en cisternvagn 
med en taravikt av 29 ton och en cisternvolym 
på 53 m3, representerade fylld med vatten 
en totalvikt motsvarande ett ånglok. Viktfördelningen 
var 10 ton per längdmeter. 

Tjänstevagn litt. Ql 1, nr 1100. Denna täckta 
vagn, som på utställningen benämndes "kraftvagn", 
hade ursprungligen litt. Gs. Vagnen var 
en nyhet för sin tid. Den hade en dieselmotor på 
55 hk som var kopplad till en likströmsgenerator. 
Avsikten var att bidra med belysningsström till 
banarbeten under den mörka årstiden. 

Abb. 12 und 13. Schneeschleud~r mit Schlepptender. 
Ma~stab 1:100. .....,--..c=::n--m---,,,.-~,--,(,/ 
Abb.12. 
Långsenslcht und sank• 
rechter L&ngssc,inltt. "<,i------
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SJ ångsnöslunga A-2, ett intressant objekt på utomhusutställningen. 

Ångsnöslunga A2. För snöröjning på Riksgränsbanan 
lät SJ anskaffa två ångdrivna snöslungor. 
Den första, Al, levererades år 1907 
medan den på utställningen visade, A2, var levererad 
år 1911. Snöslungorna var uppbyggda på 
ett kraftigt ramverk som vilade på två boggier 
med 5,5 m boggitappavstånd. I den trälamellklädda 
korgen återfanns en vanlig lokpanna, som 
försåg en liggande ångmaskin med 12 kg/cm2 
överhettad ånga. Den tvåcylindriga ångmaskinen 
utvecklade en effekt av 700 hk och drev ploghjulet 
från två sidor via en konisk kuggväxel. 



Slidstyrningen till de båda cylindrarna var en 
gängse lokomotivslidstyrning av system Walschaert. 
Elektrisk energi till den stora strålkastaren 
på snöslungan, till belysning i förar-och 
eldarhytt etc., erhölls från en ångdriven turbogenerator 
på 5 hk. Ploghjulet med en diameter av 
3,0 m var försett med tio radiellt anbringade, 
framtill öppna plogvingar. Runt ploghjulet fanns 
en excentrisk plåtkåpa som vid gång framåt via 
två sidoskärmar kunde skära ut lastprofilens form 
i snön. Snöutkast kunde ske till höger eller vänster 
om banan medelst en omställbar skärm. 
Tendern till snöslungan var en vanlig treaxlig Etender, 
försedd med luckor över koltaget för att 
förhindra att snö och is slungades ned. Övergångsbryggan 
mellan tender och snöslunga hade en 
bälg av vanlig person vagnstyp. Plogföraren som 
hade sin plats högt uppe på vänster sida reglerade 
medelst ångregulatorn varvtalet på ploghjulet, 
medan eldaren med en skruv reglerade cylinder-
fyllningsgraden och fram-eller backgång på 
ploghjulet. Plogföraren meddelade sig med eldaren 
och med föraren på påskjutningsloket genom 
signaler på en elektrisk ringledning. 

Huvuddata för snöslunga A2: 

Ploghjul, diameter 3,00 m 
Cylinder, diameter 430 mm 
Slaglängd 560 mm 
Varvtal, ångmaskin 265 rpm 
Varvtal, ploghjul 150 rpm 
Tjänstevikt, snöslunga 63,4 ton 
Tjänstevikt, tender 35,5 ton 
Kolförråd i tender 5000 kg 
Vattenförråd i tender 16 m3 
SWB personvagn BCo3, nr 115. Förutom all 

ovannämnd rullande materiel fanns ytterligare 
en personvagn utställd på Baltiskan, dock inte i 
SJ-hallen utan under ett hängtak på dess utsida. 
Det var Kockums Mekaniska Verkstads AB som 
visade upp en ny levererad kombinerad 2/3 klass 
personvagn med öppna plattformar, avsedd för 
SWB. 

Tyska järnvägarnas utställning 

De tyska järnvägarna representerades på Baltiskan 
av KPEV (Königlich Preussische EisenbahnVerwaltung). 
Att de preussiska statsbanorna representerade 
Tyskland i Malmö var med avsikt. 
Dels var de närmast gränsande till Sverige, dels 

Spåranläggningen med ställverk. Mast för öveiföringsledningen på Malmbanan samt kontaktledning 
med stolpar av malmbanetyp. 



Ljusne-Woxna AB visade upp sina motordressiner. 

var de genom ångfärjetrafiken Trelleborg-Sassnitz 
direkt förbundna med Sveriges statsbanor. 

Den tyska järnvägsutställningen återfanns i 
huvudsak i en 6300 m2 stor utställningshall med 
åtta spår men också i en mindre utomhusutställning. 
De åtta spåren i hallen var tillgängliga 
genom en markbunden travers med "spårvidden" 
19,1 m från firman Joseph Vögele AG i Mannheim. 
Firma Vögele hade även installerat en 
vändskiva med diametern 20,0 m. Den var fullt 
funktionsduglig med ett betongfundament som 
hade ett djup av endast 0,8 m. På utomhusutställningen 
visades vidare en vändskivemodell, en 
fjädrande stoppbock för säckstationer, diverse 
förhalnings spel samt en kon taktledning med stolpar. 
Den senare stod för strömdistributionen till 
marktraversen. 

I utställningshallen presenterade KPEV fem 
moderna ånglok, tre elektrolok, sex motorvagnar 
med olika drivsystem för persontrafik, två tjänstemotorvagnar, 
ett flertal personboggivagnar, en 
restaurangvagn tillhörande N orddeutsche Speisewagen 
Gesellschaft i Hannover, försedd med 
treaxliga boggier, en likaledes sexaxlig sovvagn 
samt ett flertal gods-och specialvagnar. 

Tyska ånglok 

Samtliga utställda ånglok var utvecklade för de 
preussiska statsbanorna. PS-och G82-loken kom 
att bli klassiska. Loken var samtliga utrustade 
med Schmidts överhettare, matarvattenförvärmare 
av system Knorr samtMarcottys rökförbränningsanordning. 
Den senare var avsedd att reducera 
de förluster som uppstod då vid otillräcklig 
lufttillförsel oförbrända gaser, främst kolväten 
och koloxid, gick upp i skorstenen. Anordningen 
blev mycket använd på tyska lok medan i Sverige 
bara några B-lok fick den monterad. 

Snälltågslok typ S102, nr 1203 "Halle" (DR 
Reihe 172). Ett sexkopplat, trecylindrigt lok som 
var nylevererat från Vulcan-Werke i StettinBredow. 
Snälltågsloken av typ S 102 var en direkt 
vidareutveckling av de tidigare fyrcylindriga loken 
av typ S10 för KPEV. Prov med det första 
trecylindriga loket hade visat att denna loktyp i 
prestanda var överlägsen de äldre, fyrcylindriga 
systerloken. De nya loken hade drivning från alla 
tre cylindrarna på den första drivaxeln, vilket var 
oestetiskt men effektivt. KPEV kom att beställa 
127 exemplar av loket, som blev det sista 2Ckopplade 



loket för snälltåg i Tyskland. Efter S 102 

---  // 

Plan över den tyska utställningen med spår till 
SJ utställning och till huvudområdet. Ur Zeitschrift 
des V ereines deutscher Ingenieure, 1915. 

Tyska hallen. Godstågs/ok typ G81, tillverkat av Hanomag. Loktypen kom 1918 till SJ som litt. Ga. 

komPacificlokattheltdominerasnälltågstjänsten. 
Bergslagernas järnvägars berömda snälltågslok 
H3s av år 1927 bär tydliga kännetecken av de 
preussiska S 102-loken. 

Persontågslok typ P8, nr 2478 "Erfurt" (DR 
Reihe 38). Ett sexkopplat, tvåcylindrigt lok, tillverkat 
av Linke-Hoffmann-Werke i Breslau. De 
preussiska PS-loken, varav det första tillverkades 
år 1906, kom att stå förebild till SJ B-lok. De 
tillverkades fram till 1928 i inte mindre än 3370 
exemplar! Ungefär trehundra P8-lok blev under 
efterkrigstiden typbetecknade Reihe 38 med diverse 
underlittera. De tjänstgjorde i Tyskland 
ända fram till ånglokstidens slut. 

Godstågs lok typ Tl6, nr 8141 "Frankfurt" (DR 
Reihe 942). Det var ett tiokopplat tanklok, tillverkat 
av firma Schwartzkopff i Wildau. Loket var 
försett med en modifierad rökgasöverhettare och 
avsett för tunga lokalgodståg och växling. KPEV 
satte 1236 exemplar av denna loktyp i tjänst 
under åren 1914-1924. 

Godstågslok typ G8', nr 4872 "Köln" (DR 
Reihe 552). På yttersta högra spåret, utefter väggen 
i den tyska hallen, återfanns två stora gods-
tågslok. Det främsta, typ G82, nr 4872 "Köln", 
var ett serietillverkat lok från Hannoversche 
Maschinenbau AG (Hanomag) i Hannover-Linden. 
Loket var en åttakopplare med utvändiga 
cylindrar. Godstågslok av denna typ kom att bli 
mycket vanliga på europeiska järnvägar ända 
fram till slutet av 1940-talet. KPEV beställde 
1913-1921 från olika tyska tillverkare det fantastiska 
antalet 4948 lok av typen! SJ som under 
1910-talet fick stort behov av nya godstågslok 
beställde år 1916 tjugo lok av denna standardtyp 
från Linke-Hoffmann-Werke. De littrerades i SJ 
lokpark Ga med nummerserien 1408-1427 och 
gjorde god tjänst fram till färdigställandet av 
huvudbanornas elektrifiering. Kanske uppkom 
tanken på denna lokanskaffning på Baltiskan. 

Godstågs/ok typ G8 1, nr 4869 "Magdeburg". 
Omedelbart bakom 4872 "Köln" återfanns ytterligare 



ett godstågslok av typen G8 ', nr 4869 
"Magdeburg" som var tillverkat av firman Orenstein 
& Koppel. Detta andra var speciellt såtillvida 
som att det var utrustat med en vattenrörspanna 
enligt system S troomann. Prov med vattenrörs 
pannor hade under 1910-talet pågått i flera 

år. Fördelarna ansågs vara att loken kunde förses 
med en enklare eldstad, inga stagbultar behövdes, 
vikten sjönk och ångbildningen förbättrades. 
Ingående prov med vattenrörspannor utfördes 
också i England där bland andra den sedermera 
berömde CME H. Nigel Gresley på LNER 
gjorde några mindre lyckade försök med den 
stora maskinen 2C-2, nr 10000, "Hush-hush". 
Lok med vattenrörspannor blev emellertid aldrig 
någon framgång. Man återgick till vidareutveckling 
av den traditionella ånglokspannan. 

Elektrolok 

KPEV hade elektrifierat linjerna MagdeburgLeipzig-
Halle samt den bergiga banan LaubanDittersbach-
Königszelt i Schlesien (nu LubanSzybowice-
JaworzynaiPolen).Denförstnämnda 
banan togs i bruk för elektrisk drift den 18 januari 
1911. De samtida elektroloken för dessa banor 
var koppelstångslok med högt liggande "stormotorer" 
och kraftöverföring via snedställda 
vevstakar till en i drivhjulens centrumlinje belägen 
blindaxel, vilket var det vid denna tid enda 
utförandet av elektrolok. Detta kom även att 
påverka SJ inför anskaffningen av elektrolok till 
Riksgränsbanan. Också de första typerna där, 
litt. 0 och P, var "stormotorlok". Koppelstångslok 
med kraftöverföring via kuggväxlar kom 
först några år senare då tekniken med snedskurna 
kuggväxlar hade hunnit längre i utveckling. 

Samtliga tyska elektrolok var försedda med 
speciella pannor för tågvärmen. Tågvärmesystemen 
i Tyskland var fortfarande till hundra 
procent baserade på ånga. Elektroloken måste 
därför i likhet med ånglok ta kol och vatten vid 
vissa stationer, och lokbiträdet tjänstgjorde i viss 
mån fortfarande som eldare. SJ persontågslok 
litt. P av år 1914, som var samtida med de på 
Baltiskan utställda tyska elektroloken, hade däremot 
huvudtransformatorn utrustad för elektrisk 
uppvärmning av tågen, och vagnmaterielen för 
persontrafik på Riksgränsbanan hade elektriska 
värmeelement. 

En variant av G8' -loket med "vattenrörspanna ". Loket var tillverkat av Orenstein & Koppel, BerlinTempelhof 



KPEV ellok ES 6, tillverkat av Borsig och Siemens-Schuckert, var en teknisk innovation. 

Utställda elektrolok i tyska hallen 

Snälltåg slok med axelanordningen 2D 1, typ EP 

235. Detta lok avsågs att ingå i utställningen 
under senare delen av augusti, men kom på grund 
av krigsutbrottet aldrig till Malmö. Det finns 
emellertid fullständigt beskrivet i den officiella 
utställningskatalogen. Loket var tillverkat av 
Linke-Hoffmann-Werke i Breslau i samarbete 
med Bergmann-Elektrizitäts-Werke i Berlin. Det 
var avsett för snälltåg på sträckan LaubanKönigszelt 
på den schlesiska bergsbanan. Loket 
var utrustat med en "stormotor" med en rotordiameter 
av 3,6 m. Två 90°-ställda vevaxlar överförde 
motorkraften till två blindaxlar, .från vilka 
driv kraften överfördes till dri vh julen med koppels 
tänger. Huvudtransformatorn var belägen i den 
ände som hade en tvåaxlig boggi av system 
Krauss-Helmholtz. 

Snälltågs lok med axelanordningen 1 C 1, typ 
ES 5, tillverkat av firma A. Borsig i samarbete 
med Siemens-Schuckert-Werke i Berlin. Loket 
var avsett för snälltågstrafik på linjen Magdeburg-
Leipzig-Halle. Även detta lok hade en"stormotor". 
En vinkelställd vevaxel överförde motorkraften 
till en blindaxel, belägen mellan dri vaxel 
I och IL Loket hade två förarhytter av vilka 
endast den främre var av full bredd. Framför den 
bakre förarhytten fanns aggregatet för motorkylningen 
placerat. Loket hade vidare gångbord 
från främre hytten utefter hela längden. Det kunde 
på horisontella bansträckor framföra snälltåg med 
en tågvikt på 350 ton med 90 km/h. Tågvärmepannan 
var belägen i främre hytten med vattenbehållaren 
under golvet. 

Snälltågslok med axelanordningen lCl, typ 
ES 10, tillverkat av Maffei-Schwartzkopff-Werke 
och Berliner Maschinenbau AG i Berlin. Loket 
som var avsett för snälltåg på linjen MagdeburgHalle 
hadeföljande huvuddata: drivhjulsdiameter 
1350 mm, löphjulsdiameter 1000 mm, fast axelavstånd 
3900 mm, totalt axelavstånd 8130 mm, 
största tillåtna hastighet 110 km/h, dragkraft 16,0 
ton, tjänstevikt 84,0 ton. 

Persontågslok med axelanordningen 2B 1, typ 
ES 2, tillverkat av Hanomag i samarbete med 
AEG Berlin. Loket var avsett för snälltåg och 
persontåg på linjen Magdeburg-Halle. Det skilde 
sig från de övriga elloken genom att det hade en 



lodrät vevaxel från "stormotorn" till blindaxeln 
("einbeinige Triebwerk"). Trots detta vevaxelarrangemang 
hade loket vid ett provtillfälle uppnått 
en hastighet av 130 km/h med ett tåg på 400 
ton! Huvuddata: drivhjulsdiameter 1600 mm, 
löphjulsdiameter 1000 mm, timeffekt 662 kW 
vid 79 km/h. Efter Baltiskan återgick loket i viss 
trafik. På grund av krigets brist på koppar måste 
emellertid kontaktledningama på KPEV delvis 
nedmonteras. Loket avställdes därför till efter 
krigsslutet och gick därefter i trafik till 1927, nu 
som DR E 0002. Den 18 april 1928 fick det sin 
hedersplats på Verkehrs-och Baumuseum i Berlin.
Under andra världskriget skadades loket svårt 
vid bombangreppen mot staden. Det som återstod 
av loket ställdes ut i det fria och kom under 
åren att delvis rosta sönder. I september 1993 
flyttades lokvraket till Museum för Verkehr und 
Technik i Berlin. Motorn befanns vara i relativt 
gott skick varför den upprustades och ställdes ut 
i museet. Vissa andra delar av loket återstår också, 
men ändå ett sorgligt slut för det enda bevarade 
tyska loket från Baltiskan. 

Motorvagnar 

KPEV skulle ställa ut inte mindre än åtta motorvagnssätt 
med skilda drivsystem på Baltiskan. 
Samtligas plats var den stora hallen. Sex motorvagnssätt 
var avsedda för persontrafik medan två 
var tjänstefordon. Två av de nedan beskrivna 
motorvagnarna, nr 1 och 7, blev emellertid aldrig 
utställda. De skulle enligt den ursprungliga planen 
ingå i den tyska utställningen först i slutet av 
augusti och då ersätta motorvagnarna 5 och 10. 
På grund av krigsutbrottet kom denna plan ej att 
förverkligas. De båda motorvagnarna fanns emellertid 
beskrivna i KPEV officiella förteckning. 

1. En femaxlig dieselelektrisk motorvagn 
med en tillkopplad tvåaxlig släpvagn, tillverkad 
av Wagenbauanstalt Gebrtider Gastell GmbH i 
Mainz, i samarbete med Brown Boveri AG i 
Mannheim. Motorvagnen var försedd med en 
treaxlig boggi i framänden på vilken maskineriet 
var monterat. I bakre delen fanns en tvåaxlig 
drivboggi med en dubbelsidig likströmsmotor, 
som via en kuggväxel överförde motorkraften till 
en mellan drivhjulen liggande blindaxel, vilken 
via koppelstänger drev vagnen. 
2. En fyraxlig ben solelektrisk motorvagn med 
en tvåaxlig släpvagn, inredd för klass 3 och 4, 
med täckt övergång via bälg mellan motorvagn 
och släpvagn. Vagnen var tillverkad av AG för 



Fabrikation von Eisenbahnmaterial och Bergmann-
Elektrizitäts-WerkeiBerlin.Bensolmotorn 
från Deutz var en sexcylindrig maskin som utvecklade 
170 hk vid 700 rpm. Kylaren var placerad 
på taket och gav vagnen ett säreget utseende. 
Drivboggin var försedd med två tasslagerupphängda 
seriemotorer av spårvagnstyp. 

3. En fyraxlig bensolelektrisk motorvagn för 
smalspår, tillverkad av Waggonfabrik L. Steinfurth 
i Königsberg i samarbete med AEG i Berlin. 
Vagnen var beställda av Ostdeutsche Eisenbahn-
Gesellschaft i Königsberg. Den hade en 
andra-och en tredjeklassavdelning samt förarhytt 
i båda ändarna. 
4. Ett tredelat ackumulatordrivet motorvagnståg 
med åtta axlar, tillverkat av van der Zypen 
und Charlier i Köln-Deutz, i samarbete med 
Siemens-Schuckert-Werke och AkkumulatorenFabrik 
AG i Berlin. Ackumulatorerna var placerade 
i fronten på de båda ändvagnama. Vardera 
ackumulatorn vägde 25,5 ton och hade en kapacitet 
av 562 Ah och 310 V spänning. Batterikapaciteten 
räckte för 100 km vägsträcka på 
horisontell bana. De båda drivboggierna hade 
var sin elmotor med effekten 66 kW, som via en 
kuggväxel 1:3 överförde motorkraften till drivhjulen. 
Vagnavdelningarna var inrättade för andra-, 
tredje-och fjärdeklasspassagerare. Vidare 
fanns en postavdelning, resgodsutrymme och två 
toaletter. 
5. Ettackumulatordrivetmotorvagnstågfrån 
AG zur Fabrikation von Eisenbahnmaterial i 
Görlitz, i samarbete med Bergmann-ElektrizitätsWerke. 
Motorvagnståget var av liknande konstruktion 
som det närmast ovan beskrivna. Det 
hade större ackumulatorkapacitet, 790 Ah, vilket 
räckte för 180 km färdsträcka. 
6. Ett ackumulatordrivet motorvagns tåg med 
dubbla motorvagnar, tillverkat av Linke-Hoffmann-
Werke i Breslau i samarbete med AEG och 
Akkumulatoren-Fabrik i Berlin. Vagnen var utrustad 
med_anordning för återladdning av ackumulatorerna 
vid motorbromsning. 
7. Ett tredelat motorvagnståg försett med 
Edison ackumulatorer och drivsystem, tillverkat 
av Linke-Hoffmann-Werke i Breslau tillsammans 
med Bergmann-Elektrizitäts-Werke i Berlin. 
Edisonackumulatorerna hade fördelar gentemot 
de dittills använda blyackumulatorerna 
bland annat för sin lägre vikt. De var fyllda med 
kaliumhydroxid, hade längre livslängd och ringa 
självurladdning. 
8. Ett tredelatmotorvagnståg, avsettförelek



KPEVbensolelektriska motorvagn, tillverkad av Görlitz i samarbete medBergmann Elektrizitätswerke. 
Påbyggnaden på taket är kylaren för bensolmotorn. 

trisk drift via kontaktledning, 15 kV, 16 2/3 Hz, 
tillverkat av Linke-Hoffmann-Werke i Breslau i 
samarbete med AEG i Berlin. Det bestod av två 
ändvagnar med förarhytt samt en mellankopplad 
motorvagn. Ändvagnarna var treaxliga med en 
boggi i framänden och en länkaxel i bakre änden. 
Motorvagnen var treaxlig med en länkaxel och 
en motorboggi med inbyggd, tolvpolig dubbelmotor, 
som via en kuggväxel 1 :3,74 överförde 
motorkraften till en blindaxel och därefter via 
koppelstänger till drivhjulen. Dubbelmotoms 
timeffekt var 500 hk vid en hastighet av 40 km/ 
h. 

9. Treaxlig ackumulatormotorvagn för tunnelunderhåll, 
tillverkad av Linke-HoffmannWerke 
i Breslau tillsammans med AEG i Berlin. 
10. Fyraxlig bensolelektrisk revisionsvagn 
för reparation och underhåll av kon taktledningar, 
tillverkad av Eisenbahndirektion Halle och AEG. 

Person-och godsvagnar 

1. Sexaxlig restaurangvagn tillverkad av 
Wagenbauanstalt Wegmann u.G. i Kassel. Vagnen 
hade två treaxliga boggier av amerikansk typ 
med ett boggicentrumavstånd på 15 170 mm. 
Vagnskorgen var träklädd med lodräta paneler 
av teak. Inredningen var magnifik, utförd i mahogny. 
Restaurangavdelningen rymde 40 gäster 
och var så anordnad att de sex borden med fyra 
platser på den ena sidan var ställda i 45° vinkel i 
förhållande till vagnens längdriktning, medan 
den andra sidans sex bord med två platser var 
anordnade i konventionell riktning. Vid varje 
fönster fanns fast installerade vinkylare, behållare 
rymmande två ordinära vinflaskor med tillhörande 
is! Denna extraordinära restaurangvagn 
mätte mellan buffertar 21,42 m och vägde 56 ton. 
Vagnen var beställd av Nordwestdeutsche Speisewagen 
Gesellschaft i Hannover. 

2. Sexaxlig boggisovvagn, beställd av KPEV, 
byggd av Linke-Hoffmann-Werke i Breslau. 
Vagnen var försedd med treaxliga boggier av 
amerikansk typ och avsedd för 1-och 2-klass 
resenärer. 
3. Fyraxlig personboggi vagn, 1 och 2 klass, 
med stålkorg. Vagnen var beställd av KPEV och 

tillverkad av van der Zypen und Charlier GmbH 



iKöln.Denvarenavdeförstaboggipersonvagnarna 
med stålkorg i Europa. KPEV var särskilt 
noga med påpekanden om "säkerhet vid kollisioner 
och brand". 

4. Fyraxlig boggipersonvagn, inrättad för 
dag-och nattåg, tillverkad av AG för Eisenbahnmaterial 
i Görlitz. 
5. Fyraxlig boggipersonvagn, 3 klass, avsedd 
för trafik på KPEV. V agnen var försedd 
med tre toaletter, varav två avsedda för herrar. 
(Det rådde ingen jämställdhet på 1910-talet, men 
trots allt fanns det en speciell damtoalett mitt i 
vagnen.) Vagnenhade68 sittplatser, var20,35 m 
lång mellan buffertar och vägde 44,2 ton. 
6. Fyraxlig boggipersonvagn, 3 klass, utrustad 
med gasljus och luftbroms typ Westinghouse. 
Vagnen var träklädd med listverk av Chlopora 
excelsa, ett träslag som kom från tyska kolonier 
och ersatte den dyrare teaken. 
7. Treaxlig personvagn, 3 klass. Vagnen var 
tillverkad av Hannoversche WagenbauanstaltAG 
och avsedd att inleda en standardserie av lokaltågsvagnar. 
Den hade 50 sittplatser, ångvärme, 

gasbelysning och Westinghousebromsar. Längden 
över buffertar mätte 12,64 m. 

8. Treaxlig personvagn, 4 klass, tillverkad 
av Gothaer Waggonfabrik AG i Gotha. Korridorlös 
vagn med direktinsteg till samtliga tre kupeer. 
Vagnen var försedd med en högt belägen bromsarhytt. 
9. Fyraxlig postvagn, tillverkad av Diisseldorfer 
Eisenbahnbedarf. Postvagnen hade en säkerhetsavdelning 
för värdepost, postsorteringsavdelning 
med fack, arbetsbord och två större, 
under golvet belägna, utrymmen för tidningar. 
Den uppvärmdes med ånga och fick i postavdelningen 
ljus från en generator vid ena boggin. 
Vagnskorgen var av trälameller och utvändigt 
plåtbeklädd. Längd över buffertar 18,7 m. 
10. Tvåaxlig post-och resgodsvagn, tillverkad 
av Wagenbauanstalt Gebr. Crede u.G. i Kasse!. 
Vagnen hade en tågbefälhavarkupe med toalett, 
resgodsutrymme, hundavdelning! och postavdelning. 
11. Treaxlig resgodsvagn med stålkorg, tillverkad 
av Wagenbauanstalt Wegmann u.G. i 
Kassel. En plåtklädd vagn som i likhet med den 

Fyraxlig kol-och grusvagn på den handvevade vändskivanfrån Joseph Vögele utanför tyska hallen. 

ovanstående var försedd med tågbefälhavarkupe, 
toalett och hundavdelning. 



12. Tvåaxlig resgodsvagn, tillverkad av Gewerkschaft 
Mechernicher W erke i Mechernich 
och beställd av Prinz-Heinrich-Bahn i Luxemburg. 
13. Fyraxlig djuplastningsvagn med lastförmågaav 
40ton, tillverkad av Deutsch-Luxemburgische 
Bergwerks-und Hutten AG i Dortmund. 
14. Treaxlig kylvagn, tillverkad av LinkeHoffmann-
Werke i Breslau. 
15. Fyraxlig självlossande godsvagn för kol, 
grus etc. Vagnen kunde lossas åt båda sidor av 
spåret eller mellan skenorna. Byggd av Wagenbauanstalt 
Talbot i Aachen. 
16. Tvåaxlig självlossande vagn för kol, grus 
etc. Lastförmåga 15 ton, tillverkad av LinkeHoffmann-
Werke i Breslau. 
17. Tvåaxlig självlossande vagn för kol, grus 
etc. Lastförmåga 16 ton, tillverkad av Waggonfabrik 
AG Uerdingen. 
18. Tvåaxlig flatbottnad vagn med 15 tons 
lastförmåga. 
19. Tvåaxlig öppen godsvagn, avsedd för 
koltransport, lastförmåga 20 ton. Vagnen var helt 
byggd i stål, med hjulbas 4,5 och längd över 
buffertar 9, 1 m, försedd med sidoportar och 
bromsarhytt. 
20. Tvåaxlig tankvagn för SkandinaviskAmerikanska 
Petroleumbolaget i Köpenhamn, 
tillverkad av Waggonfabrik Wegmann u.G. i 
Kassel. Vagnen var sensationell i sitt slag genom 
att den hade en en helsvetsad cistern. 
21. Tvåaxlig tankvagn, 18 m3 volym, avsedd 
för de danska stats banorna, tillverkad av Wagenbauanstalt 
van der Zypen und Charlier GmbH i 
Köln-Deutz. Cisternen var indelad i två rum, 
vilket gav fördelen att två olika oljesorter kunde 
transporteras i samma vagn. 

Förutom ovannämnda rullande materiel förevisades 
i den tyska hallen en prov anläggning från 
Knorr-Bremse AG i Berlin, som demonstrerade 
dels enkammarbromssystemet, dels den tryckluftbromsutrustning 
som senare kom att bli standard 
för alla europeiska järnvägar. Lite i skymundan 
visades en "självtätande, automatisk kopplingsanordning" 
för järnvägs-och spårvägsfordon, 
Scharfenbergkopplet. Detta automatiska koppel 
blev senare standard för motorvagnar, tunnelbanevagnar 
och spårvagnar. 

Uppföljningen av Baltiska 
utställningen 

Järnvägsutställningen på Baltiskan är den största 
järnvägsutställning som har hållits i vårt land, ja 
i hela Europa. Både Statens järnvägars och Deutsche 
Reichsbahns utställningar rönte mycket stor 



uppmärksamhet. Den stora besöksfrekvensen 
visade att allmänhetens intresse för järnvägar 
och järnvägsteknik var mycket stort. 

Två världskrig har härjat Europa sedan Baltiska 
utställningens dagar. Järn vägsresandet minskade 
i omfattning i och med att det internationella 
flyget tog över efter andra världskriget. I 
Europa och även i Sverige har det emellertid 
kommit en renässans för järnvägar ochjärnvägstekniki 
och med höghastighetstågen. Järnvägarna 
som på 1950-och 1960-talet ansågs föråldrade 
har återupprättat sitt anseende. 

Pionjärandan från Baltiskan har återkommit! 
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utställningen i Malmö 1914, Malmö 1921 

G. Christenson, A-M Ericsson & P-J Pehrsson, 
Baltiska utställningen 1914, Malmö, Signum, 
1989 

Elis B. Höjer, Lokomotivlära, Stockholm, 
Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1921 

Katalog far die Sonderausstellung der Königl. 
Schwedischen Staatseisenbahnen, Baltische 
Ausstellung in Malmö 1914, Stockholm, 
Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1914 

Lokmagazin, Heft 54 (juni 1972), Franckh'sche 

Verlagshandlung, Stuttgart 
Die Lokomotive, Heft 8-10, Wien 1915 
Organfar die Fortschritte des Eisenbahn

wesens in technischer Beziehung, Ausgabe 
4-9, Berlin 1916 

Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 

Band 59, Berlin 1915. 

Stickspår 

Det blev ovanligt många och vilseledande tryckfel 



i SPÅR 1994, inte minst i avdelningen Stickspår. 
Felet ligger i första hand hos undertecknad 
inskrivare som inte såg till att få texterna ordentligt 
korrekturlästa. Nu har redaktionen skärpt 
rutinerna och inte minst jag hoppas att det ska 
bära frukt. 

Gunnar Sandin 

Några rättelser till SPÅR 1994 

UGJ Älvkarlebroar 

Sid. 80, rad 9 i högerspalten: Vattenfallschefen 
hette Borgquist. 
Sid. 82, skissen: Högst upp står "1992 års bro" skall 
naturligvis vara 1982 års. 

Tattamåla 

Sid. 84, vänsterspalten: På rad 14 och 17 står 
"Horkaneryd", skall vara "Horkoneryd". På rad 
21 står "Horkanaryd", men skall vara 
"Horkonaryd", och på rad 24 skall "Horkaneryd" 
vara "Horkoneryd". (Det där med mansgris blir 
ju inte alls roligt annars ... ) 

Ett unikt telefonsystem 

Sid. 84, högerspalten: Rad 6 nedifrån står "telefonbetjänad", 
skall naturligvis vara telefonistbetjänad. 

Breda 

Sid. 88, vänsterspalten: I textens tredje rad står 
"Den massiva från Breda" -skall naturligvis vara 
"Den massiva fru Breda". 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1895? 

Sid. 92, högerspalten: Rad 19, står "SJ", skall 
naturligvis vara BJ. 

BTh 

PS 
Det står i artikeln om Förstlingen (sid. 8, högerspalt, 
sista stycket) att Adelsköld lämnade VVK 
1855 för att inte riskera att bli kommenderad. Det 
är fel, han skrev visserligen sin avskedsansökan 
men den måste han ha rivit sönder ty VVK:s rulla 
noterar att Adelsköld utnämndes till major i 
VVK 25/4 1862. Enligt rullan avgick han ur 
kåren 23/1 1875 ... 

Loken Sölve, Finn och Gerda 



I årsboken för 1994 efterlyste vi ursprunget till 
den gåtfulla namngivningen av nio lok på svenska 
järnvägar på 1870-talet. Det var ChristianstadSölvesborg 
som 1873 köpte Sölve och Gerda, 
och 1875 Finn. Sedan kom Gefle-Dala som 1875 
köpte Gerda, Sölve och Finn, och till sist SJ, som 
redan 1869 köpt ett två år gammalt begagnat lok 
från England och gett det namnet Finn, och 187 4 
kompletterade serien med Sölve och Gerda. Lars 
Erik Bernström i Mölndal kunde sin svenska 
litteraturhistoria och ledde namnen till en dikt av 
högvördige biskopen Tegner. Och Tegner hade i 
sin tur spunnit påen gammal saga, med ett typiskt 
folksagemotiv: en "god" människa får hjälp av 
en "ond" människa att utföra ett stort verk, på 
villkoret att han innan arbetet är färdigt måste ha 
tagit reda på vad hans "onde" medhjälpare heter. 
Och i Tegners dikt är det jätten Finn, som hjälper 
munken och missionären Laurentius att bygga 
Lunds domkyrka. Avtalet gick ut på att om inte 
Laurentius listat ut byggmästarens namn innan 
sista stenen lagts på plats, så skulle Laurentius 
lämna sina ögon i ersättning (huvva). Nå, sista 
dagen för bygget fick Laurentius höra hur jättemor 
sjöng vaggvisor för sina barn, djupt nere 
under kyrkan, och hon sjöng till barnen Sölve och 
Gerda, och hon sjöng om hur fader Finn sitter 
däruppe och murar. Och munken rusar ut och 

Märklig ledning i Kiruna. Foto 
Sveriges Järvägsmuseum. 

ropar glad till jätten -som har en sten kvar att 
passa in -"kom ner, Finn!" Varpå Finn blir vred 
och försöker skaka omkull sitt byggnadsverk, 
men lyckligtvis förstenas, så som sagans jättar 
brukar. Och man kan fortfarande se Finn stå och 
krama en grov pelare i kryptan under altaret-och 
som alla vet blir Lunds domkyrka aldrig riktigt 
färdig 

där bygges förgäves, år ut och år in 
och jätten Finn 
är skuld därtill -men ej domkyrkorådet 

Ja, det var sambandet mellan Sölve, Finn och 
Gerda. Men varför Finn heter Finn, och varför 
han och hans ej namngivna hustru gett barnen 
namnen Sölve och Gerda, det är fortfarande höljt 
i dunkel ... ochjag kan tyvärr inte få kontakt med 
herr biskopen! 

BTh 

Kiruna bangårdar 



På det här fotot, taget i Kiruna för sextio år sedan, 
ser vi en av Norrlands två ångsnöslungor i arbete. 
Över spåren ser vi två linsystem. Det ena är ju 
helt tydligt linbryggor för bangårdsbelysning, 
det bär upp både kabel och lyktor, men vad är det 
andra? Det visar en tråd över varje spår. Upphängd 
utan isolatorer så det kan knappast vara en 
kontaktledning, fast Kiruna bangård var elektrifierad 
redan 1920. Man kan inte ha lin bryggor för 
belysning tillsammans med eldriften, och man 
kan knappast ha elektrifierat med enkeltråd (start 
av malmtåg med 1200 kW effekt). 

Linbryggor fanns i Svartön 1922, men de såg 
inte ut så här, varje spårs kontaktledning var 
separat upphängd i isolatorer från linbryggan. 

Vad är detta för spindelväv? 

BTh 

Furudalsbanan 
-en äganderättslig gåta 

Från min tid som ansvarig för Gävledistriktets 
äganderättsliga ärenden har jag ett olöst ( olösligt?) 
problem kvar i kärt minne. På kartorna över 
Mora-Orsa järnväg (Daniel Kjellin, 1892-93) 
och Dala-Helsinglands järnväg (Magnus Hofren, 
1897-1900), liksom också på storskifteskartan 
(15 december 1897) finns från Orsa kyrka till 

"Orsa jordegares lastageplats" vid västra änden 
av Skattungsjön, också betecknat "Jonaland", 
utlagt ett markområde av 12 meters bredd betecknat 
"Furudals Bruksegare" eller "den s.k. 
Furudalsbanan". Detta cirka tre mil långa reservat 
från en i papperen helt obekant järnväg slingrar 
sig till en början omkring lokstallsområdet i 
Orsa, OHJ:s utgångslinje och DHdJ:s, men sammanfaller 
sedan huvudsakligen med DHdJ:s exproprierade 
ägofigurer. I markförvärvspapperen 
är längs hela sträckan den mark som DHdJ förvärvatfrån 
"den s.k. Furudalsbanan" särredovisat 
från allt annat förvärv. 

Hur dennajärnvägsdröm kommit till, vem som 
köpt marken, och när, och vilka planer som 
funnits för en bana mellan Skattungsjön och 
Orsasjön, vet ingen än så länge någonting om inte 
ens Riksarkivet. Det enda jag lyckats ta rätt 
påär, att marken påKjellinskartaöver Mora-Orsa 
järnväg kallas "Furudals Bruksegares skifte", 
och på Bergströms karta över Orsa-Herjeådalens 
järnväg "Furudals Bruks ägor, afsedda till järnvägsförbindelse 
mellan Orsa och Skattungssjöarna". 



På Hofrens karta över DHdJ är Furudalsbanans 
mark mestadels tagen i anspråk för 
banbygget mellan Orsa och Tappudden, och i 
expropriationsprotokollet står här antecknat" Ägs 
av Korsnäs Sågverks AB". Och i Korsnäsbolagets 
arkiv har jag, genom deras lantmätares goda 
medverkan, grävt igenom alla papper som rör 
Furudals Bruk, utan att en enda gång skymta 
ordet Furudalsbanan. 

Nog är det här en spännande fråga? 

BTh 

Telegram 

skall vara korta och koncisa. Jag har i min ägo två 
telegram som verkligen uppfyller villkoren. 

Det första är ett svar från trafikchefen på DHdJ 
till väg-och vattenbyggnadsstyrelsens järn vägsinspektör. 
Som många vet var DHdJ en av de 
allra sista Jehanderbanorna, innan den stolta 
järnvägsbyggarfirman tvingades till konkurs. 
Jehander skriver till te och ber om snarast möjliga 
besiktning, så att han kan få ut resterande del 
av entreprenadsumman. Te begär 30 november 
1900 sådan besiktning. Järnvägsinspektören begär 
omgående besked om vädret tillåter avsyning. 
Och te Bäckström blir, tyvärr, tvungen att 
den 31 november (jo, det står så!) svara: 

Marken snöbetäckt. Utmärkt slädföre. Omöjligt afsyna. 
Bäckström 

Mitt andra telegram är ännu kortare, men tyvärr 
vet ingen i vilket sammanhang det avsänts. Mottagare 
är bandirektören Sjögreen i Östersund och 
avsändare, 12 februari 1923, är Törjeson på bantekniska 
byrån. 

Bd Sjögreen Ös 
Ja 
Törjeson 

BTh 

Tattamåla 

Bredåkra-Tingsryds järnväg hade det besvärligt 
med sina stationsnamn. När man lade en station 
vid den ganska ensamma gård som på 1870 års 
generalstabskarta hette Lilla Räfvemåla var det 
vid ett vägskäl där vägen österut ledde till den 
stora byn Böket och den något mindre byn 
Horkoneryd, som dock hade ett stort sågverk, 
och vägen norrut till byn Tattamåla. Fagerfors 



var en gammal men liten spik-och redskapssmedja 
i Böket. 

Något längre norrut lades en station vid Öremo 
bruk, vid denna tid ett betydande sågverk med 
samma ägare som Horkoneryds såg. Öremo kunde 
man ju inte kalla stationen på grund av förväxlingsrisken 
med Örebro, utan denna station 
fick namnet Konga efter bolaget som ägde sågarna. 
Konga var 'annars hela häradets namn. 

När namnet Tattamåla på 1940-talet började 
kännas löjeväckande sökte man tillstånd hos 
regeringen att få byta namn till Fagerfors efter 
den då nedlagda spiksmedjan, men det var nära 
att man inte lyckats, eftersom på• samma bord 
också låg en ansökan från Kusfors i Västerbotten 
att få byta namn till Fagerfors. Regeringen tyckte 
dock att Tattamåla hade större behov av nytt 
namn. Samtidigt bytte också Horkoneryds såg 
namn till Fagerfors. Även andra orter ville just då 
byta namn, och åtminstone ett stationssamhälle 
till fick göra det, Lökebacken vid Lysekilsbanan 
ändrade namn till Brastad. 

ES 

Kristinehamn-Sjöändans järnvägs 
spårvidd 

Frågan varförnågra av Sveriges äldsta järnvägar, 
som redan från början hade samtrafikmed varandra, 
visserligen med sjötransport emellan, och 
där samme person, kapten C.E. Norström, lett 
projekteringen, skulle ha byggts med olika spårvidd 
är naturlig. Att hitta svaret kan vara svårt, 

eftersom det var i teknikens barndom, då man 

ännu inte visste vad som behövde standardiseras 

eller dokumenteras. De lättast tillgängliga käl

lorna är ofta motsägande eller felaktiga, och 

dessutom tillkommer bekymren med olika 

måttenheter vid den tiden (se SPÅR 1990). 

Den första gången Sjöändabanans spårvidd 
nämns i någon tryckt skrift är i Kgl Järnvägsstyrelsens 
statistik för 1868 där man uppger 37 
decimaltum = 1099 mm, men eftersom decimaltummen 
infördes 1855 måste den ursprungliga 
spårvidden ha varit definierad på något annat 



sätt. 

Claes Adelsköld skriver i sina 1901 utgivna 
Levnadsminnen, del II s. 37, att kapten Norström 
under en vistelse i Nordamerika rådgjort med 
John Ericsson om spårvidden för Frykstabanan 
och Kristinehamnsbanan, och att Ericsson sagt 
att för lokaljärnvägar skulle 3-3,5 fot vara lämpligt 
för att ge lägre anläggningskostnad, mindre 
friktion i krökningarna och mindre svårigheter 
att dra banan i kuperad terräng. Norström skulle 
ha föreslagit att banan med hänsyn till sin väntade 
stora trafik skulle byggas med ett ungefärligt 
medeltal mellan normalspårvidd och den minsta 
som Ericsson rekommenderade, vilket gjorde att 
man valde 3 fot 8,5 tum engelskt mått (eller 38 
decimaltum). Uträknat blir det 1130 respektive 
1128 mm. Adelskölds förklaring verkar krystad 
och han är inget sanningsvittne, utan anger dessutom 
för Lerviksbanan på s. 40 att den gavs 
smalare spårvidd än Sjöändsbanan för att den 
bara skulle transportera malm och järn, inte trävaror, 
och att spårvidden var 22 verktum (544 
mm) lika med "Kostasystemet" ( 600 mm), medan 
originalritningar visar 28 verktum (693 mm). 
Adelsköld uppger också på s. 40 att Kroppabanan 
utan ombyggnad skulle ha fått ånglok med 
hans radialaxel, vilket bägge är fel, då loket hade 
Asplunds boggi och spårvidden hade ökats från 
693 mm till 27 decimaltum (802 mm). Tillverkningslistor 
från Kristinehamns mekaniska verkstad 
sammanställda på 1900-talet uppger för det 
1867 byggda loket Vaulunder, verkstadens första 
lok, spårvidden 1099 mm. 

Harald Asplund uppger när han söker en tjänst 
vid SJ 1856 att han under sin anställning vid 
Munktells planerat arbetet med att "räta och 
bredda" banan som förberedelse för införande av 
ånglok. Han fick inte tjänsten, utan blev kvar hos 
Munktells tills han vid leveransen av lok till 
Kristinehamnsbanan 1858 accepterade att bli 
trafikchef och maskiningenjör vid denna med 
tillträde 1859. Ur ett intyg som chefen för norra 
väg-och vattenbyggnadsdistriktet Otto Modig 
skrev åt Harald Asplund, år 1862 då denne sökte 
ett resestipendium, kan man citera följande: 
"Kristinehamn-Sjöändans järnväg, anlagd med 
smalt spår för hästkraft, blev under Asplunds 
ledning utlagd med bredare spår för lokomotivkraft, 
därvid linjen ändrats så att alla kurvor nu 
äga radier av minst 2000 fot." Eftersom både 
Asplund och Modig skrev kort tid efter händelsen, 
borde de ju vara mer pålitliga än Adelsköld, 
som ibland tänjde på sanningen för att slippa 
nämna obehagliga personer i sina levnadsminnen, 
till exempel Asplund, Troilius och sin första 



fru, men varken Modig eller Asplund nämner 
något ursprungligt mått. 

Först när man går till Sjöändabanans styrelseprotokoll 
klarnar det. Det äldsta dokumentet från 
1842 är ett förslag av Norström att bygga en rak, 
bärkraftig landsväg Kristinehamn-Sjöändan, någonting 
i stil med vad man hade planerat från 
Västerås mot Norberg-Avesta-Falun. Den utfördes 
inte, men den 4 februari 1847 kommer civilingenjören 
C.S. Chiewitz med ett förslag som 
visar att man för samma kostnad som landsvägen 
skulle kunna få en järnväg, där han tänkte sig 
tvärslipers och ovanpå dem bandjärnsbeslagna 
långstockar. Spårvidden i detta förslag var 54 
tum till bandjärnsmitt, 52 tum till innerkant, 
något osäkert om det var svenska eller engelska 
tum. 

Brukspatronerna uppskattade förslaget och 
bildade ett bolag som hade bolagsstämma den 9 
november 1847. Tydligen tyckte man fortfarande 
att det var för dyrt, så Chiewitz hade 
omarbetat sitt förslag till tre fots spårvidd som på 
den 1830 byggda banan förbi fallen i Munkfors, 
och dessutom hade man låtit major 0. Lilliehöök 
och kapten Norström föreslå ett alternativ med 
tre fots spårvidd och valsad räls. De närmaste 
åren upptogs med diskussioner om förslagen och 
finansieringen. Först på bolagsstämma den 26 
mars 1849 bestämde man att anta Chiewitz förslag 
med Norströms komplettering i fråga om 
valsad räls i stället för band järnsbeslagna stockar. 
Arbetet startade med Norström som arbetschef, 
löjtnant Nordenankar som kontrollingenjör och 
Fredrik Sundler som entreprenör. 

Arbetet blev dyrare och långsammare än beräknat, 
och Frykstabanan med Adelsköld som 
kontrollingenjör blev klar hösten 1849 när ännu 
ett års arbete återstod för Sjöändabanan, så till 
bolagsstämman den 25 mars 1850 hade Nor

ström ombetts att komma med förklaring angående 
anledningen till förändringar i järnvägsbyggnadens 
konstruktion. Han beskrev då att 
"Chiewitz 1847 åsyftat att konstruera banans 
överbyggnad på det sätt som i Norra Amerika 
före denna tid brukades, eller att p~ tvärunderlag 
av trä lägga långstockar och därpå fästa smidda 
eller valsade platta järnskenor, samt att begagna 
helt simpla lastvagnar med lösa hjul och fasta 
axlar utan fjädrar eller smörjlådor. Då jag efter 
återkomst från den resa jag under loppet av år 
1848 verkställt till Europas kontinent, England 



och Norra Amerika emottog direktionens förtroende 
att som ingenjör leda järn vägsarbetet föranleddes 
jag att till följd av vad jag då sett föreslå en 
alldeles förändrad konstruktion och förändrade 
dimensioner för ifrågavarande bana, och föreslå 
valsade räls på tvärslipers. Dessutom ansåg jag 
nödigt att öka bredden emellan skenorna till 3 fot 
8 1/2 tum eller på yttre kant 4 fot." Måttet var 
alltså 44,5 verktum =1101 mm. 

Första tanken på ånglok på Sjöändabanan tycks 
ha väckts tidigt, väl av N orström. En artikel i 
Örebro Tidning, citerad julafton 1853 i Christinehamnsbladet, 
säger att man "var allvarsamt betänkt 
att anskaffa lokomoti ver för både Christinehamns-
och Frykstadsbanorna, och avvaktar endast 
det blivande resultatet därav på Norbergsjärnvägen, 
för vilken ett dy likt redan är anskaffat 
från herr Munktells verkstad i Eskilstuna". 

a. S:oJI 9rund 
/;. lJo/oJ/ o/ 9ru. 

c. cJ/eeperJ 
d .fån..9/rå/O ~ S Chte.wih. 
e. _Roi/s 
/ .h'jlo_prd,he 4(2, \84)J
· c5/o-:;7Je/ 

Vid bolagsstämman den 27 mars 1854 hade 

direktionen hoppats att kunna föreslå anskaffandet 

av lokomotiv, men inskränkte sig till att omlägga 

de svåraste krökarna i banan enligt ingenjör 

Sjögrens förslag. 

Vid bolagsstämman den 27 mars 1855 rappor

terades att omläggningen av vissa krökar blivit 

verkställd med undantag av någon bergspräng

ning. Revisorerna yrkade dock på att "ett för 

denna bana lämpligt lokomotiv måtte anskaffas. 

Vi känna visserligen att svårigheter möta, därför 

att man då måste gå i författning om anskaffning 

av nya räls". 



Vid bolagsstämman den 28 mars 1856 redovi

sades en utredning av W. Wenström. Utred

ningen visade, att man skulle behöva två lok i 

drift plus ett i reserv, och att ändringen skulle 

vara lönsam. Direktionen hade dock "hittills ej 

kunnat uppgöra något förslag till förändring av 

järnvägen för lokomotiv, men ville återkomma 

sedan någon erfarenhet under innevarande år 

vunnits angående driftkostnaderna vid Nora j äm

väg". 

Vid bolagsstämma den 13 september 1856 

berättade ordföranden Vahlund att "järnlokomo

tivet å Frykstads järnväg först i senare hälften av 

juli månad kunnat igångbringas" och att "direk

tionen inhämtat upplysningar från den hos Hr 

direktören och riddaren Th Munktell anställde 

mekanikus Asplund och från honom fått emot

taga ett utlåtande". I detta föreslog Asplund att 

loket från Sjöändan skulle dra upp sex vagnar i 

taget till Höjden och köra tolv vagnar ned till 

Kristinehamn med sammanlagt 500 skeppunds 

last. Ett lok skulle göra tre turer per dag och 

säsongen skulle innefatta 140 trafikdagar. Loket 

skulle motsvara Frykstabanans och ej väga över 

50 skeppund. Cylinderdiameter 9,5 tum som på 



Frykstabanan eller möjligen 9,75 tum kunde till

styrkas. 

Två lok beställdes och vissa förskottsbetal

ningar gjordes under 1857. 

Vid bolagsstämman den 29 juli 1858 visades 
ett kostnadsförslag från Asplund över ytterligare 
ändringar av kurvor påj ämvägen, och beslöts att 
byggande av lokomotivstall och vattenreservoar 
samt nödiga ändringar skulle utföras under ledning 
av Asplund. 

Slutsatsen är alltså att Adelsköld som vanligt 
hade slarvat med måttenhetema och att Asplund 
hade varit litet skrytsam om han inte syftade på 
att bredda banvallen och fria rummet. Spårvidden 
var 44,5 verktum = 1101 mm, men eftersom man 
inte använde så stor precision är nog 37 decimaltum 
= 1099 mm samma spårvidd. Att Lerviksbanan 
och andra hästbanor norrut fick smalare 
spår berodde på att man inte planerade samtrafik 
med färjor på sjöarna från början. 

En påtänkt breddning som inte blev av skymtar 
i en riksdagsmotion 1854 där det föreslås att 
Köping-Hults järnväg skulle förbindas med Sjöändabanan 
genom en bibana Svartå-BjörneborgKristinehamn, 
enligt ett förslag av Adelsköld. 

ES 

Ostkustbanan 

hade en förnämlig personvagnspark med nitade 
stålkorgar även på tvåaxliga vagnar. Ett undantag 
fanns, 0KB 71 litt. BCo, som byggdes 1906 
av Göteborgs mekaniska verkstad som Tidaholms 
järnväg nr 11. Den blev överflödig då TJ 
köpte en dieselmotorvagn 1925, och såldes till 
0KB som just började trafikera bandelen Njuronda-
Sundsvall-Härnösand med i övrigt inhyrda 
vagnar från Härnösand-Sollefteå järnväg. När 
stålvagnarna litt. BCoI levererades 1926 fick de 
en annan nummerserie, 0KB 51-59, men när 
sedan restaurangvagnarna litt. BCort kom 1927 
placerades de ihop med Tidaholmsvagnen som 
0KB 72-73. 

Varför köpte 0KB en enda vagn 1925 när man 
kunde hyra resten? Varför lades restaurangvagnarna 
i denna nummerserie? Skall man tolka det 
som att 0KB 71 åtminstone de första åren var 



serveringsvagn eller restaurangvagn i reserv? 

ES 

VGJ normalspår 

VGJ köpte 1932 från SJ femtio slopade vagnar, 
VGJ 1-10 litt. Gm, VGJ 11-30 litt. Im och VGJ 
31-50 litt. Nm. Vid förstatligandet av VGJ fanns 
mer än hälften kvar, men slopades omedelbart. 
För vissa är de tidigare numren kända: VGJ 6 = 
SJ 13301, VGJ 8 = SJ 13115, VGJ 30 = SJ 7424, 
VGJ 45 = SJ 15078, VGJ 47 = SJ 14551 och VGJ 
49 = SJ 12024. 

Christer Ahlberg 
Erik Walde 

Gröna personvagnar 

Innan den blå färgsättningen infördes vid SJ var 
ju den rödbruna färgen dominerande på personvagnar 
i Sverige. Under vissa perioder i "modem 
tid" förekom dock några gröna personvagnar. 

I järnvägarnas barndom fanns personvagnar i 
flera olika färger. Förstaklassvagnar kunde vara 
blå eller gröna, andraklassvagnar gröna och så 
vidare, men från sekelskiftet kom den bruna 
färgen att dominera. 

Ostkustbanans stålvagnar var gröna från början 
av 1920-talet, troligen lika som dåvarande 
tyska personvagnar. SödraDalarnes Järnväg hade 
också gröna stålvagnar på 1930-talet, och när 
TGOJ fick sina svetsade stålvagnar var dessa 
gröna, åtminstone från 1957 då fyra vagnar levererades 
från Kockums i Malmö. När sedan TGOJ 
övergav den gul-gröna färgsättningen på lok och 
motorvagnar blev personvagnarna rödbruna igen. 

När Roslagsbanan i början av 1950-talet beställde 
en serie stålvagnar målades dessa gröna, 
enligt uppgift efter det att banans VD hade varit 
på studiebesök i Schweiz. När SJ sedan övertog 
Roslagsbanan, kom man att måla alla fordon i 
denna gröna nyans, och denna färg blev sedan 
kvar tills de blå tågen tog över även här. 

Men också SJ har i modem tid haft gröna 
personvagnar. När man på 1950-talet ställde i 
ordning en(?) vagn med vilfåtöljer, fick denna en 
mörkt grön färg. 

Är det någon som vet mer om dessa gröna 
vagnar? Och vilka var de olika gröna nyanserna, 
för samma var de definitivt inte. Kan någon av 



SPÅRs läsare hjälpa till? 

Anders Hendel 
LOK 

Lokomotiv hytter 

Förarhytter på lok fanns som bekant inte från 
början. Många teorier om detta har under årens 
lopp vädrats, bland annat att man var rädd att 
lokpersonalen i en skyddad hytt skulle somna, 
eller förgiftas, eller inte ha utrymme att rätt sköta 
sitt arbete. Själv brukarjagjämföramed skepparens 
och rorgängarens plats, på en helt oskyddad 
brygga, på våra ångfartyg ganska långt in på 
1900-talet, och -i mindre skala -kuskens plats 
på postdiligensen. Tid för ny diskussion? 

BTh 

Behovet och nyttan av lokhytter var ganska omdiskuterade 
ända fram emot 1860. Några citat: 

M.M. vonWeber,Jernvägsskola, svenskövers. 
1857, sid. 191: För att skydda lokomotivförarne 
som äro mycket utsatta för häftiga verkningar av 
väder och vind, har man väl försökt förse deras 
plats med en överbyggnad, men man har därigenom 
alltid gjort intrång på det fria utrymmet 
för deras verksamhet. 

Frederick Williams, Our /ron Roads, 1852, 
sid. 240-242: Lokförarnas högst speciella arbetsuppgifter 
bör ej lämnas obeaktade. De utgör 
en viktig och intelligent grupp, som genom tidens 
fordringar har uppnått en ställning som är 
krävande, men som ändå lätt blir förbisedd av 
allmänheten. Det stora ansvar som åvilar förarna 
och eldarna på våra järnvägar förutsätter personliga 
kvalifikationer som är exceptionella när det 
gäller nykterhet, vakenhet, djärvhet och sinnesnärvaro 
i nödsituationer ... Lokförarens yrke är 
är sannerligen märkvärdigt. Inte ens på en solig 
och vacker dag och vid måttlig hastighet är detta 
något arbete för folk med svaga nerver. Undertecknad 
har prövat på det och funnit att trettio 
miles i timmen inte är någon föraktlig fart under 
sådana omständigheter, ty där jag rusade fram 
började jag förstå den sjöman som berättade att 
han en gång varit ute i en storm så hård, att en 
person som råkade gäspa med ansiktet i lovart 
var tvungen att vända sig i lä innan han kunde 
stänga käkarna ... Att se lokföraren, vilken om 
vintern uthärdar den kyla som uppstår av dyblöta 
kläder, eller när stormen sveper fram över landet 
i ena riktningen och han störtar genom den i 



andra riktningen med femtio, sextio eller rentav 
sjuttio miles i timmen, är att bevittna en märklig 
kamp. Men fram far han, med sitt fruktansvärda 
ansvar, med oförminskad uppmärksamhet, om 
dagen såväl som i vinternattens mörker. 

ES 

Tändsticksfabriken Gloria 

I slutet av 1940-talet stod längst ut på ett spår i 
Vetlanda några smalspåriga godsvagnar märkta 
TGJ 1-6, ganska "oprofessionellt" målade med 
ruterformig prick över J. De verkade inte ha rullat 
på lång tid, och jag frågade stinsen vad det var för 
några. Han visste inte, men ett halvår senare 
skickade han ett brev och berättade att TGJ betydde 
Tändsticksfabriken Glorias järnväg, som 
skulle ha gått från Vetlanda till en vax tändsticksfabrik 
strax utanför staden som varit planerad 
och nästan påbörjad när Kreugerkraschen inträffade 
1932. 

Vagnarna hade ursprungligen tillhört SRJ, sålts 
till torvmossar vid banan Vetlanda-Sävsjö 
1917-18 och blivit registrerade som privatvagnar 
vid HvSJ. TGJ 2 = HvSJ 356 litt. KN, TGJ 3 = 
HvSJ 359 litt. NN, TGJ 4 =HvSJ 369 litt. KN, 
TGJ 6 = HvSJ 370 litt. KN. 

Stinsens efterforskning ledde till att han överlämnade 
vagnarna till Vetlanda tändsticksfabrik, 
som snabbt skrotade dem. Är det någon som vet 
var Gloria skulle ha legat, och hur banan var 
planerad? 

ES 

På ett gräsbevuxet spår i Vetlanda 
stod 1950 fyra vagnar 
märkta TGJ, kvarlevor från 
ett industriprojekt som föll 
med Kreugerkraschen 1932. 
Foto Erik Sundström. 

Johan Axell 

informationschef och operativt ansvarig för JVM:s förändring 1993-1994 

Sveriges Järnvägsmuseum 1994 
-fortsatt förändring ett naturligt tillstånd 

Det svenska samhället genomgår för närvarande 
omvälvande förändringar. Förändringshastigheten 
är hög. Även Sveriges Järnvägsmuseum har 
påverkats och förändring har blivit ett naturligt 



tillstånd. Samtidigt ska museet i denna virvelstorm 
planera för en stabil och målinriktad utveckling 
där museet än mer har sin självklara roll som 
nationellt centrum för svensk järnvägshistoria. 
Allt som har hänt under det gångna året kan 
därför inte rymmas på några få sidor i denna 
publikation. Jag kan inte heller i detalj beskriva 
de händelser under året som har med museets 
antikvariska och kulturhistoriska verksamhet att 
göra. Främst beror det på att denna del av museets 
verksamhet har fått vila under 1994 i väntan på en 
ny museichef. Det beror också på att jag inte är 
expert på området. Jag föredrar därför att endast 
beröra de allra viktigaste händelserna under året. 

Jag vill dock först beskriva de krafter som 
driver förändringen vid museet. Förändringen 
får energi via tre ömsesidigt beroende drivkrafter. 
En drivkraft är den ständigt pågående förändringen 
av ägaren SJ som gör att nya krav ställs på 
museet -krav som kanske kan kännas främmande 
för vissa. Kraven från ägaren kan uttryckas 
mycket enkelt: öka antalet besökare, öka det 
ekonomiska bidraget till verksamheten via intäkter 
och höj samtidigt kvaliteten på museets verksamhet 
i stort, bland annat bevarandet och vården 
av fordon och föremål. Drivkraft nummer två är 
det ökande antalet besökande som verksamheten 
genererar. Idag balanserar vi på 30-40 000 besökare. 
1998 vill vi att museet besöks av 75 000 
personer. JVM måste därför kunna tillfredsställa 
krav från en mycket bredare och mer heterogen 
publik. Det ställs krav på upplevelse och information 
alternativt enbart vård av samlingarna. 
Den tredje drivkraften är förändrade attityder 
och värderingar i samhället om vad ett museum 
är och varför museer överhuvudtaget har ett 
berättigande. Den statliga museiutredningen visar 
på detta. Parallellt pågår dessutom en evolution 
inom museivärlden mot en mer öppen och 
beskrivande verksamhet till gagn för såväl den 
smala som den breda publiken. Det är därför 
naturligt att Sveriges Järnvägsmuseum också 
förändras. 

Under 1994 har vi utarbetat en affärsplan för 
museet. Affärsplanen ska ses som en verksamhetsplan 
för 1995 och framåt där syfte och mål för 
verksamheten är formulerade. Dessutom innehåller 
planen ett antal aktiviteter som museet ska 
genomföra samt vilka resurser som är nödvändiga. 
Vi har nu ett instrument för att kunna styra 
museets utveckling de närmaste åren. 

Den förmodligen för JVM viktigaste händelsen 
under 1994 och som också är en historisk 
milstolpe är att JVM fick ökade personella resurser 



från och med maj 1994. Här följer en kort 
presentation av JVM:s personal och inom vilka 
verksamhetsområden de har sin huvudsakliga 
sysselsättning: 

Robert Sjöö, ny museichef (fr.o.m. 1 januari 
1995) 

Museidelen: 

Kjell Palen, järnvägshistoriker, arkiv och 

bibliotek 
Sten Holm, ansvarig för fordon och teknik 
Claes Zachrisson, museitekniker 
Göran Jäderholm, föremålsregistrering 
Ted Nyberg, föremålsregistering 
Robert Herpai, fastighetsservice och arkiv 

Besöksdelen: 

Hjördis Matti, plats-och programansvarig, 

administration och guide 
Gunilla Lundberg, konferensansvarig, 

marknadsföring och guide 

Olle Andersson, butiksansvarig, ekonomi 

och guide 
Ingeborg Andersson, butik och guide 
Elisabeth Kronhöffer, butik och guide 

Organisationen innebär att varje medarbetare har 
fått ett tydligt ansvar och tydliga arbetsuppgifter. 
Verksamheten förutsätter samtidigt att tydlig 
samverkan ska ske då JVM trots allt är en liten 
arbetsplats. 

En annan viktig milstolpe 1994 som påverkar 
NM är det utvecklade samarbetet mellan SJ och 
JHRF. En samordningsman, Ingvar Carlen, tillsattes 
inom SJ för att hantera gemensamma relationsfrågor, 
särskilt fordonsfrågor och museitågstrafik. 
Samordningsfunktionen och det positiva 
samarbetet klargör JVM:s roll i förhållande 
till exempelvis museiföreningar och övriga enheter 
inom SJ. En enklare och smidigare dialog 
har påbörjats där samarbete sker på ett mer professionellt 
plan utan alltför stora inslag av 
personliga intressen. Samarbetet har även förtydligat 
JVM:s roll och ansvar som museum. 

Museet har tidigare antingen på eget initiativ 
eller via andra tagit på sig en omöjlig roll. I vissa 



avseenden har JVM varit ett museum, i andra fall 
agerat som förening. Samtidigt har museet tagit 
på sig en viss typ av myndighetsroll. Denna 
komplicerade sits löstes under 1994 och JVM har 
nu klivit ur denna situation och ska agera som ett 
professionellt arbetande museum. Det innebär 
också att JVM under inga omständigheter är 
ansvarig för någon form av beredskapslokshantering 
annat än de lok som ska bevaras i 
Sverige med JVM som ägare. Alla lokförsäljningsakti 
viteter sker via SJ Maskin di vision. JVM 
deltar endast med teknisk kompetens. Tyvärr 
drabbades en lokhämtning under sommaren av 
en kraftig urspårning med förstörda lok som 
följd. Det får inte upprepas. Ett lok såldes till 
USA och tre till Nederländerna, vilket gav ett bra 
ekonomiskt bidrag till JVM efter det att alla 
försäljningsomkostnader hade dragits ifrån. 

JVM har haft ett mycket bra samarbete med 
Järnvägsmusei Vänner under året. Förmodligen 
kommer vi att se det goda samarbetet utvecklas 

Gruppbild på Sveriges Järnvägsmuseums personal (bland uniformerade dockor) 1994 -innan 
museichef Robert Sjöö anställdes. Huvuden från vänster: Claes Zachrisson, Sten Holm, Elisabeth 
Kronhöffer, (överkonduktör 1870), Gunilla Lundberg, Göran Jäderholm, Hjördis Matti, (lokförare 
1870), Olle Andersson, Ingeborg Andersson, ( eldare 1870 ), Ted Nyberg, Robert Herpai, Kjell Palen. 
Foto Marie-Louise Andersen, SJ Information Nord, Gävle. 

Rälsspikning, lärnvägsmuseets Dag. Foto Marie-
LouiseAndersen, SJInformation Nord, Gävle. 

på sikt i och med JVM:s förändring. Det vore 
naturligt om en diskussion startade om hur det 
fortsatta samarbetet bör utvecklas. Vännerna 
kommer alltid att vara en oumbärlig kraft som 
stöd för verksamheten. Under 1994har Järnvägsmusei 
Vänner mycket hedervärt stöttat och bekostat 
räddningsaktionen av vagnskorgen från 
Lingarö utanför Hudiksvall. Dessutom har en 
lokomotor renoverats vilket vännerna ska ha 
stort tack för. Just dessa typer av insatser är 
mycket uppskattade och svåra att hantera på 
annat sätt än via vännerna. 

Upprustning av spårområdet påbörjades under 
1994, vilket var nödvändigt på grund av ett 
ökande antal fordon samt eftersatt underhåll. 
Administrationsbyggnaden rustades och nya arbetsplatser 
kom till under året. 

En av JVM:s största utmaningar är att verksamheten 
är mycket okänd hos den breda allmänheten. 
Samtidigt vill vi även lyfta fram museets 
kulturhistoriska ansvar för den svenska j ämvägshistorien. 
Darför har bildval, texter, filmer och 



rubriker i marknadsföringen inte alltid speglat 
fordon och föremål som fysiskt finns på museet. 
Museet måste dessutom attrahera nya grupper av 
människor och därmed väcka uppmärksamhet. 
Marknadsföringen under 1994 inriktade på den 
regionala marknaden med syftet att i första hand 

öka kännedomen om museets existens och att det 
ligger i Gävle. En enkel broschyr producerades 
som distribuerades via morgontidningen till prenumeranter 
i Gävle, Sundsvall, Falun och Uppsala. 
Affischering och annonsering i lokaltidningen 
samt reklamradio kompletterade. Affischer 
och broschyrer distribuerades till SJ:s 
försäljningsställen i landet. Museet bereddes även 
plats i SJ StationsTV under sommaren. JVM 
deltog även med äldre fordon i Vattenfestivalen 
under Tågets Dag -ett både uppskattat och kritiserat 
initiativ! Dessutom har museet figurerat i 
diverse turist-och kulturprogram i TV. Vi genomförde 
under sommaren en omfattande enkät 
där vi frågade 1100 besökare vad de bland annat 
tyckte om museet och varifrån de kom. Resultatet 
är mycket intressant. Glädjande var att en klar 
majoritet är mycket nöjda med museet. Många 
anger spontant i undersökningen att de är imponerade 
och glatt överraskade och att museet är 
familjevänligt. Personalen får också beröm. Endast 
en person var mycket missnöjd. Honom 
minns vi väl! Över två tredjedelar av besökarna 
hade aldrig varit på museet tidigare. Sommarbesökarna 
kommer från hela Sverige med fokus 
på närområdet och Mellansverige. Av 250 
gästrikebor var endast 14 från Gävle. I och för sig 
var gävleborna förmodligen på semester på annan 
ort när undersökningen gjordes, men vi är 
fortfarande mycket okända just i Gävle. 

Restaurangvagnen 100 år firades under 1994. 
Firandet kulminerade under Jämvägsmuseets Dag 
med ett specialtåg sammansatt av nästan bara 
restaurangvagnar. God mat serverades ombord 
och deltagande föreningar ska ha stor heder av 
arrangemanget. Samtliga platser såldes slut och 
turen gick Gävle tur och retur via Söderhamn och 
Kilafors. Järn vägsmuseets Dag blev för övrigt en 
publiksucce med cirka 3400 besökare. Det ska nu 
bli intressant att se hur publiktillströmningen blir 
1995 då JVM firar 80 år med ett gediget jubileum 
9 september. 

Jag vill sist men inte minst önska Robert Sjöö 
lycka till som museichef och i arbetet med den 
fortsatta utvecklingen av Sveriges Järnvägsmuseum 
till ett museum med gott nationellt och 
internationellt rykte. Med Roberts antikvariska 
kompetens och ledaregenskaper har museet nu 



fått den samlande kraft som behövs för att skapa 
stadga och driva verksamheten vidare. Föränd-ringen 
fortsätter! 
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E 1090, det första renoverade "svenskloket" vid stationen i Simpelveld, Holland, den 14 april 1995. 
Foto R. van Wilgenburg. 

Bernt Forsberg 

Svenska ånglok på utländska museibanor 

Sedan decennier är ånglokstiden ett minne blott. 
De sista nytillverkade ångloken för europeiska 
järnvägar, som kom ut på spåren i slutet av 1950talet, 
gick i bästa fall i trafik i cirka tio år. 

Det sista ångloket som tillverkades i ånglokens 
hemland England, 156 år efter det att Richard 
Trevithick år 1804 hade konstruerat sitt -och 
världens-första ånglok, var loket av Class 9F, nr 
92220, Evening Star, som levererades från 
Swindon i mars 1960 och avställdes efter endast 
fem års tjänst. Evening Star återfinns idag på 
National Railway Museum i York. 

Främst i England räddades många ånglok undan 
skärbrännarna, medan i de flesta övriga europeiska 
länder och även i Amerika en forcerad 
utskrotning tog vid. De nationella järnvägsmuseerna 
tog hand om några exemplar av de 
mest berömda typerna, men i de flesta fall kom 
utrymmesproblem att sätta gränsen till ett fåtal 
bevarade lok. 

I England, teknikhistoriens förlovade land, 
började veteranföreningar, preserved railways, 
att blomma upp. Det var föreningar, bildade av 
entusiaster, som hade försäkrat sig om en spårstump 
från en nedlagd bana och där verksamheten 
började med ett ånglok och några vagnar. 
Veteranföreningarna insåg att det gällde att se 
om sitt hus i tid när det gällde rullande materiel, 
varför åtskilliga skrotningsfärdiga ånglok rustades 
upp till kördugligt skick. 

Under 1970-talets mitt sköt järn vägsföreningar 
upp som svampar ur backen även i vårt land. De 
försåg sig med lok och vagnar. Några föreningar 
klarade på ett förtjänstfullt sätt av att återställa 
sina lok, medan andra inte hade tillräckliga resurser 
i vare sig mekaniskt eller ekonomiskt avseende 
utan lät loken stå. Många kommuner som 
hade järnvägen att tacka för sin tillkomst lät ställa 



upp ånglok som monument. De flesta av dessa 
lok har under de senaste åren räddats undan 
korrosion och vandalism genom insatser från 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Skrotgårdama runt om i Europa var i mitten av 
1980-talet tömda på restaurerbara ånglok. De 
nationellajärnvägarnahade gjort sig av med sina 
ånglok -utom Statens Järnvägar i Sverige. Den 
svenska regeringen hade redan på 1950-talet 
ålagt SJ att som "strategisk reserv" bevara driftdugliga 
ånglok av god standard. Efter provkörningar 
och utrangeringar bestod reserven på 
1970-talet av de tunga loktyperna B och E/E2/ 
El0. Loken blev rostskyddsbehandlade, i vissa 
fall helt insvepta i plastöverdrag, och inställda i 
för ändamålet uppförda skjul av korrugerad plåt. 
Lokskjulen uppfördes mestadels på ensligt belägna 
stationer utefter Inlandsbanan och dess 
bibanor. 

I och med detta lämnades inte beredskapsloken 
åt sitt öde. Loken kontrollerades enligt ett rullande 
schema och togs emellanåt ut för provkörning. 
Efter godkänd provkörning konserverades 
loket åter och ställdes undan i sitt skjul. 

Ryktet om att det i de djupa skogarna i norra 
Sverige fanns funktionsdugliga ånglok spred sig 
till järnvägsentusiaster i Europa. De svenska 
entusiasterna visste detta sedan länge. Åtskilliga 
personer som var intresserade av svenska ånglok 
reste den långa vägen upp till de norrländska 
skogarna i hopp om att finna ut ett lämpligt lok 
för sin veteranjärnväg. 

Det första exporterade veteranloket gick redan 
år 1972 till Danmark. Därefter har svenska lok 
funnit sina nya spår i Storbritannien, Tyskland, 
Holland, USA och Kanada. 

Driftdugliga ånglok från SJ hade emellertid 
långt tidigare sålts till europeiska järnvägsförvaltningar. 
De elva F-loken såldes till Danmark 
år 1937, tretton Tb-lok gick till Finland 
1942 samt fyra N-och två Ga/Gb-lok till Holland 
på 1930-talet. De sistnämnda kom för övrigt att 

i distriktet Limburg trafikera samma spår där det 
femtio år senare rullar svenska veteranlok. 

Nedan följer en förteckning land för land över 
de svenska veteranlok som nu, med stor framgång, 
trafikerar främmande spår. 

Storbritannien 



Det kan synas märkligt att det var Storbritannien, 
det land som i järnvägarnas början försåg många 
nybyggda banor i Sverige med lok, som 150 år 
senare blev bland de första att förse sig med 
svenska ånglok. 

Det första ångloket som fick brittiska spår 
undersinadrivhjul varSl 1928, somimars 1973 
inköptes av Richard Hurlock vilken deponerade 
loket hos Nene Valley Railway, en veteranbana 
i trakten av Peterborough som hade specialiserat 
sig på europeiska ånglok. 

Efter S 1 1928 har inte mindre än fyra SJ-lok 
funnit sina nya spår i Storbritannien av vilka ett, 
G11 1931, återvände till hemlandet. Förutom de 
fem svenska loken återfinns numera på Nene 
Valley Railway även det danska E-loket nr 996, 
vilket kan betraktas som halvsvenskt eftersom 
förlagan var vårt F-lok. 

B 1313 

Lok B 1313 överfördes till beredskapslokparken 
år 1962, konserverades och ställdes in i ett lokskjul 
vid Sågbäckens station på linjen BodenHaparanda. 
Loket kom att stå i sitt skjul i nitton 
år, till den 22 april 1981, då William J. Crawford 
från Edinburgh tillsammans med några kolleger 
från Scottish Railway Preservation Society besökte 
Sverige i avsikt att köpa lok. 

B 1313 befanns vara det lok man önskade sig, 
varför det kort därefter inköptes av mr Crawford. 
Det färjades över till Skottland och upprustades 
till driftdugligt skick av museibanan Bo'ness & 
Kinneil Railway i Edinburgh. Det trafikerade 
sedan denna bana i många år, fram till 1994. 
Loket såldes detta år till North Tyneside Steam 
Railway, Stepehnson Railway Museum. Det är 
för närvarande avställt för pannrevision. 

B 1697 

Ijuni 197 8 besökte några representanter för N ene 
Valley Railway Vislanda skrotplats i avsikt att 
köpa reservdelar till sina S-lok. Reservdelsköpet 
blev mycket lyckat eftersom de i en nyanländ 
loksändning observerade ett välbevarat B-lok. 
Det var nr 1697 som hade sänts till skrotning 
eftersom det inte helt motsvarade den ordinarie 
SJ-standarden -det tillverkades för SWB år 
1945. Anbud infordrades omgående från SJ och 
NVR köpte loket kort därefter. Den 2 oktober 
1978 lyftes det ombord på ett fartyg i Göteborg 
och lämnade därmed de svenska spåren. 



Loket rustades upp till kördugligt skick och 
kom i trafik redan i december samma år. 1982 var 
det svenska B-loket huvudrollsinnehavare genom 
att det medverkade i James Bondfilmen 
"Octopussy", för vilken samtligajärnvägsscener 
spelades in på Nene Valley Railway. Eftersom 
handlingen i filmen utspelades i f.d. DDR blev 
loket tillfälligt omdöpt till DR 38 243. I filmen 
kolliderar loket med en Mercedesbil, körd av 
agent 007. Kollisionsscenen som i filmen omfattar 
cirka 45 sekunder tog tre veckor att spela in 
och förbrukade tre Mercedesbilar. B-loket förblev 
intakt. 

Den gamla SWB-maskinen är sedan november 
1995 i nyrenoverat skick. Den har fått sitt sjuåriga 
panncertifikat förnyat och trafikerar regelbundet 
Nene Valley Railway, nu under sin gamla identitet 
SWB 101. 

Gll 1931 

År 1953 inköpte SJ två uddalok från Holland i 
avsikt att använda dem på de f.d. HNJ-banorna. 
De två loken var tillverkade av Vulcan Foundry 
i Newton-le-Willows, England. De härstammade 
från en serie av 935 lok, austerity locomotives, 
tillverkade under andra världskriget för användning 
dels i England, dels för insatser i Europa på 
de järnvägar som hamnade under allierad kontroll 
efter krigsslutet. 

De två loken, som blev SJ litt. G 11 nr 1931 och 
1932, kom aldrig till tjänst i England. De skeppades 
efter krigsslutet över till Holland där de gick 
i trafikfram till år 1953. Väl ankomna till Sverige 
byggde SJ om loken med sluten förarhytt och 
kortade av tendern, som från leveransen var 
fyraxlig, till treaxlig. Loken tjänstgjorde därefter 
under några år på de småländska banorna. 

Efter avställning och konservering ställdes nr 
1931 in i ett lokskjul i norra Hälsingland. Loket 
stod där fram till en höstdag 1972 då det drogs 
fram i dagsljuset för att inspekteras av mr Goodall 
från Pudsey i West Y orkshire, som hade 
funnit ut att det i Sverige fanns två exemplar av 
den i Storbritannien helt utskrotade Austeritytypen. 
Han fann att G 11-loket var i gott skick, 
varför han köpte det för användning på Keighly 
& Worth Valley Railway i West Yorkshire, inte 

Scen från filmen "Octopussy". B-loket nr 1697, omändrat till DR 38 243, närmar sig bron över 
Wansford River med 30 mph. En Mercedes avfyras från katapultrampen till höger och lämnar en 
framskärm runt lokets skorsten. Scenen upprepades fyra gånger innan filmens regissör var nöjd. Foto 
Peterborough Evening Telegraph. 



B 1313 under sin första provkörning i Bo'ness den 1 augusti 1982. Foto T.H. Noble, Glasgow. 

En sällsynt lokkoppling. Det berömda 2-10-0 nr 92220 Evening Star tillsammans med G111931 med 
persontåg på Keighley & Worth Valley Railway. Evening Star som var BR sista ånglok, byggt år 1960 
och avställt efter endast fem års tjänst, tillhör nu National Railway Museum. Foto Martin Welch. 

långt från Leeds, där loket omgående kom i 
trafik. 

Det gamla Austerity-loket var emellertid så 
intressant för britterna, eftersom det var det enda 
kvarvarande i serien på 935 lok, att man beslöt att 
restaurera det till ursprungskick. Loket stod under 
flera år i mitten av 1980-talet avställt i 
K& WVR lokmuseum i Oxenhope. En ny tender 
måste tillverkas samt förarhytten och andra förändringar 
från SJ-tiden åtgärdas för att loket 
skulle återfå sitt originalutseende. Detta arbete 
håller nu på att fullbordas, och G I I-loket skall 
återuppstå som WD (War Department) 79257. 

S 1178 

S-loket 1178 köptes i början av 1976 av Richard 
Hurlock, som deponerade det hos Nene Valley 
Railway. Loket upprustades omgående efter ankomsten 
till NVR och premiärkördes den 1 juni 
1977 i koppling med franska nordbanans 4-6-0lok 
nr 3 .628 i det första tåget till den nyrestaurerade 
stationen Orton Mere på Nene Valley-banan. 

Även S 1178 har varit inblandat i diverse 
filminspelningar. Det förekom i början av 1980talet 
i den engelska TV-serien "Hemliga armen" 
och vidare som statist i "Octopussy". Loket har 
till många engelska barns förtjusning vid åtskilliga 
tillfällen gestaltat "Thomas, the Tank 
Engine". 

Efter lång tjänst på NVR avställdes loket på 
hösten 1992 och står nu (mars 1996) i tur för en 
genomgripande revision. 

S11928 

Det första svenska lok som kom över till Storbritannien 
var SI 1928. Det köptes som tidigare 
nämnts av Richard Hurlock för Nene Valleybanans 
räkning. Avsikten var att loket skulle 
ställas upp som ett statiskt objekt vid Wansfords 
station. 

Det visade sig emellertid att den svenska konserveringen 
av lok för beredskapsändamål var så 
effektiv, att det var näst intill helgerån att ställa 
upp loket i "dött" skick. Efter det att NVR blivit 



godkänd för trafik kom därför den svenska S 1-an 
att som huvudattraktion trafikera den nya veteranbanan. 
Det förslets dock under åren, varför Hurlock 
och NVR beslöt att sälja det. 

Enligt uppgift köptes 1928 av en präst (engelska 
präster är mycket ångloksintresserade -den 
främste av dem alla var biskop Eric Tracey, vars 
fantastiska fotosamling återfinns påNEMi York), 
vilken i sin tur sålde det till Alan Gladden. Denne 
avled 1988 och loket ärvdes av fadern Les Gladden 
som i sin tur dog 1992, varefter loket ägs av 
hans änka. 

Mrs Glad den har deponerat S 1 1928 till B ygone 
Museum i Fleggburgh, N orfolk, där loket är 
statiskt uppställt bredvid den svenska motorvagnen 
Y7 1212 som också gjort tjänst på NVR. 

Tyskland 

Vid ånglokstidens slut i dåvarande Västtyskland 
var tanken på bevarande av bättre ånglok inte 
särskilt utvecklad. Flertalet av DB ånglok gick 
till skrotning och bara några räddades till de få 
museiföreningar som på 1970-talet fanns i Tyskland. 
Liksom i Sverige ställdes många ånglok ut 
som statiska objekt, oskyddade för väder, vind 
och vandalism. 

Veteranföreningen Freunde des Schienenverkehrs 
Flensburgs administrerar och trafikerar 
sedan 1980 Angelner Dampfeisenbahn, en 15 
km lång banlinje mellan Kappeln och Siiderbrarup 
i Schleswig-Holstein. Det nära grannskapet med 
Danmark fick FSF att redan 1977 anskaffa ett 
danskt växellok, F 654, och två DSB-vagnar, 
varmed föreningen 1980 startade veterantågstrafik 
på banan. Det lilla danska loket var emellertid 
alltför klent för större och tyngre tåg på 
banan, varför FSF började söka lämpligare lok. 

B 1266 

FSF fann sitt lok i Sverige. År 1982 köpte föreningen 
sitt första svenska ånglok, B 1266. Till 
loket var kopplad en boggitender men FSF ville 
ha en treaxlig tender, vilken önskan SJ efterkom. 
Efter ankomsten till Tyskland rustades B-loket 
upp i Flensburg. I sju år, 1982-89, drog B 1266, 
"die schöne Schwedin", veterantågen på banan. 

Loket genomgår för närvarande stor pannrevision, 
och FSF räknar med att det skall vara klart 
för trafik under 1997. 



S11916 

Ersättningslok för B 1266 blev ännu ett f.d. SJlok, 
littera Sl nr 1916, som FSF år 1990 köpte av 

Sl 1916 klart för avgång från Bf Kappeln i juli 1995. Foto Peters, FSF. 

Kalmarbanornas museiförening. SI-loket var i 
gott skick, varför det omgående kunde sättas i 
trafik på banan där det blev en ny "schöne Schwedin". 
Utöver veterantågstrafiken på AD har det 
varit insatt i tåg på DE-sträckan Niebiill-Dagebiill 
i Schleswig-Holstein. 

S6 1611 (GBJ S 23) 

Ett tredje lok från Sverige kom till banan år 1993 
då FSF från Klippan-Ljungbyheds Järnvägsförening 
förvärvade tankloket S6 1611. Detta lok 
tillverkades år 1918 av VM i Falun för Göteborg-
Borås Järnväg (GBJ) där det registrerades 
som S 23. Detta nummer kommer loket att bära 
i trafiken på Angelner Dampfeisenbahn. Det har 
fått nya tuber och beräknas vara i tjänst under 
1996. 

Angelner Dampfeisenbahn, Tysklands nordligaste 
museijärnväg, har i sin trafik enbart lok och 
vagnar från Skandinavien. Förutom rullande 
materiel från Danmark och Sverige ingår ett par 
trävagnar med öppna plattformar från NSB i 
vagnparken. Veterantågen på AD lockar årligen 
cirka 15 000 besökare. 

Holland 

Representanter för den mycket aktiva museijärnvägen 
ZLSM, Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij, med huvudort i Simpelveld-beläget 
i det sydöstra hörnet av Holland, gränsande 
till Tyskland i omedelbar närhet av Aachen, kom 
på hösten 1994 till Grängesberg i avsikt att inköpa 
välbevarade ånglok från den svenska beredskapslokparken. 

E 1090, B 1220, B 1289 
Besöket resulterade i att ZLSM köpte tre ånglok, 
E 1090, B 1220 och B 1289. De tre loken drogs 
till Uddevalla där de den 19 december 1994 
lastades pådetholländskafraktfartygetMV Scout 
Marin som var anpassat för kanaltrafik i Holland. 
Tidigt på morgonen den 23 december 1994, efter 
en lång kanalfart och flera slussar, låg Scout 
Marin förtöjd vid kaj i Limburg och lossningen 
av de tre lokomotiven kunde börja. 



På julaftonens morgon, den 24 december 1994, 
fanns de tre svenskloken på spår i Simpelveld, 
varefter alla inblandade entusiaster kunde fira en 
fröjdefull jul. 

Efter julfirandet började arbetet med att iståndsätta 
loken. Första lok till upprustning blev E 1090 
som i nyrenoverat skick gjorde sin premiärtur 
den 16 april 1995. Ett vackrare E-lok än nr 1090 
denna dag har säkerligen inte skådats sedan det 
sista loket av denna typ levererades till SJ för 75 
år sedan. 

Nästa lok till renovering var B 1289. Det blev 
driftklart i slutet av augusti 1995 och fick den 8 
september äran att inför tvåhundra speciellt inbjudna 
honoratiores och hundratals andra entusiaster 
framföra det officiella invigningståget på 
ZLSM. Det normalt svarta B-loket hade nu fått 
pannplåt, hytt och tender i en vacker grön färg 
och sotskåp och cylindrar i matt svart, vilket 
vackert kontrasterade mot den röda buffertplankan 
med gula nummer. Flodinventilerna överst 
på cylindrarna och siffrorna på skorstenen lyste 
i sin mässingglans, ledstängerna utefter pannan 
och på sotskåpsluckan glänste. 

ZLSM är att gratulera till en lyckad renovering 
av två bortglömda beredskapslok. B 1220 står nu 
i tur för renovering och kommer så småningom 
att återuppstå i sin forna glans. 

Danmark 

År 1937 köpte alltså Danmark de elva vid SJ 
överflödiga Pacificloken av littera F. De blev de 
första SJ-lok som exporterades till Danmark. Floken 
gjorde god tjänst hos DSB som nytillverkade 
ytterligare 25 lok av denna klass (se SPÅR 1989). 

S 1280, S21307 

Det var därför naturligt att det första exporterade 
svenska veteranloket, S 1280, redan år 1972 anträdde 
sin färd till vårt broderland Danmark. 
Köpare till loket var Helsingpr Jernbaneklub. 
HgJK körde S 1280 i många "veterantog" på 
banan Helsingpr-Hornbrek-Gilleleje, men kom 
därvid också till klarhet om att S-lokets förråd av 
kol och vatten inte var tillräckliga för längre 
utfärder på DSB spår. 

Omkring årsskiftet 1977/78 övertogs S-loket 
fören tid av ForeningenDalmose-Skelskpr Banen 
i Frederikssund, som använde det i trafik på 
linjen Skrelskpr-Dalmose på västra Själland. Efter 
några år återkom loket till HgJK. 



Museiföreningen Skånska Järnvägar, ägare till 
S2-loket nr 1307, hade vissa problem. S2-loket 
var för tungt för trafiken på SkJ-banan BrösarpSt 
Olof. En ordinär S-maskin skulle passa bättre 
för trafiken på SkJ, varför ett lokbyte aktualiserades. 
Medgivande till transaktionen erhölls från 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Lokbytetkom till stånd år 1989, varvid S 1280 

En nyrenoverad och vacker B-maskin, 1289, i fotokörning medgodståg på ZLSM mellan Schin op Geul 
och Wyljre den 8 oktober 1995. Foto Jens van der Vorm. 

återvände till fädernespåren och S2 1307 lämnade 
dem för en ny framtid i Danmark. Efter 
drygt sex månaders arbete var 1307 anpassat till 
de krav som DSB ställer på ett veteranlok för 
trafik på sina banor. 

Helsing~r J ernbaneklub uppgick i oktober 1995 
i Nordsjrellands Jernbaneklub (NsJK). Loket är i 
årlig trafik med många veterantåg från Köpenhamn 
och körs 5-10 000 kilometer varje år. 

USA 

Våren 1994 reste skrothandlare Rod Rodrigue 
från USA till Sverige för att köpa ett funktionsdugligt 
ånglok från den svenska beredskapsreserven. 
Hans avsikt var att placera loket på 
museibanan Belfast & Moosehead Lake Railroad 
i delstaten Maine i nordöstra USA. B&MLR är 
en 15 km lång veteranjärnväg mellan städerna 
Unity och Burnham. Ursprungligen omfattade 
banan 35 km och såldes för rivning till skrothandlare 
Rodrigue, som beslutade sig för att 
spara en banstump för turisttrafik, förhoppningsvis 
med ånglok. 

B 1149 

Mr Rodrigue bestämde sig för B-loket nr 1149, 
som tillsammans med nio vagnar ( två A2, fyra 
B2, två restaurangvagnar litt. Rl och en sovvagn 
WL3) levererades med fartyg till Searsport, Maine 
i mitten av maj 1994. Den 31 juli var det dags för 
"Grand Opening", varvid det nyrestaurerade Bloket 
döptes i champagne till Spirit of Unity. 

Kanada 

En 35 km lång bi bana, ursprungligen tillhörande 
Canadian Pacific, mellan städerna Hull och 
W akefield i den kanadensiska delstaten Quebec 
upprustades 1992 till veteranjärnväg. Den nya 
turist/veteranjärnvägen kom i det franskspråkiga 



Quebec att benämnas Choo Choo, La Cie ferroviaire 
avapeur. 

Ett måste för en veteranjärnväg är ett funk

tionsdugligt ånglok. Choo Choo fann, liksom så 
många andra veteranjärnvägar, sitt ånglok i 
Sverige. Bergslagernas Jernvägssällskap var 
ägare till E2 909, ett ånglok i mycket god kondition. 
Affären gjordes upp med SJ som köpte 
tillbaka ångloket från BJ s och samtidigt sålde 
dieselloket T43 244 och åtta boggivagnar litt. B3 
och en AB2-vagn till Choo Choo. Före leveransen 
måste emellertid loket byggas om för oljeeldning, 
vilket utfördes i Göteborg. 

Loket och vagnarna skeppades ut från Bremen 
i Tyskland dit de hade körts som extratåg, draget 
av T43-an. 

Sammanfattning 

Tretton svenska ånglok, av vilka tolv är tillverkade 
av de klassiska verkstäderna Nydqvist & 
Holm, Motala Verkstad och V &M i Falun, samt 
ett diesellok återfinns numera på veteranbanor 
runt om i världen. Loken är väl underhållna, de 
flesta är driftdugliga medan ett par är intagna för 
revision för att inom något år åter komma i trafik. 

En sann svensk tågentusiast kanske förundrar 
sig över att få se ett grönt B-lok i Holland eller en 
ljusblå S-maskin i England. Även filmstjärnan i 
"Octopussy", B 1697, var under en tid grönmålad 
och dessutom försett med rökskärmar. Våra lok 
blev vackra i sina nya kostymer! Statens Järnvägars 
ånglok var föga färginspirerade. Från Aloken 
år 1906 var alla SJ-lok svarta, även om 
några under sina sista år fick ljusgrå pannplåt. 
Samtliga ellok var fram till Ra-lokens ankomst 
bruna. Avvikande färger var otänkbara. Det var 
bara TGOJ, denna engelskinspirerade bana, som 
körde med sina mörkgröna ånglok, som även var 
försedda med den klassiska engelska skorstenskransen. 

Det är viktigt att vi inte lämnar våra emigrerade 
lok åt sitt öde.Jag har under åren, med varierande 
framgång, försökt att följa upp våra svenska 
emigrantlok, deras status och trafikförhållanden. 
En teknikhistorisk svensk kulturskatt finns till 
beskådan och omvårdnad i många europeiska 
och nordamerikanska länder. 

Veteranjärnvägar med svenska ånglok, 



nämnda i artikeln: 

Nene Valley Railway 

Wansford station, Stibbington, Peterborough PE8 
6LR, Cambridgeshire, England 
Keighley & W orth Valley Railway 
Haworth Station, Haworth BD22 8NJ, West 
Y orkshire, England 

Stephenson Railway Museum 

Middle Engine Lane, North Shields, Tyne & 
Wear, England 

Freunde des Schienenverkehrs Flensburg e. V. 

Postfach 1617, D-24941 Flensburg, Tyskland 

Nordsjrellands Veterantog 

Stokholmsvej 9, DK-3060 Espergrerde, Danmark 

ZLSM, Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij 

Stationstraat 20, NL-6369 ZH Simpelveld, Holland 

Moosehead Lake Railroad 

1 Depot Square, Unity, Maine 04988, USA 

Choo Choo Cie. 

C.P. 1032, succursale B, Hull (Quebec), J8X 
3X5, Kanada 

S2 1307 med danskt veterantåg 
vid Gentofte station på 
Sjcellands Nordbane i september 
1989. Foto Helsing(/Jr 
Jernbaneklub. 

Erik Sundström 

Adolf Eugene von Rosen 
och järnvägsmanin 1845 

I Jönköpings Tidning den 9 augusti 1845 läser vi 
följande notis (stavningen moderniserad): 

Flere från England nyligen hitkomna brev giva anledning 
förmoda, att den efter engelska bladet "The 
Times" omförmälda notis rörande ett bolags bildande 



i England i och för anläggande av en järnväg emellan 
Stockholm och Göteborg (se Jönköpings Tidning den 
12 sistlidna juli), är ingenting mindre än en för ro skull 
hopsatt historia eller ett försök att av lättrogenheten 
tillnarra sig penningar. 

Engelsmännen ämna verkligen komma hit och anlägga 
först en och därefter åtskilliga andra järnvägar 
genom Sverige. Teckningen förmäles nämligen redan 
vara avancerad så långt, att 3 miljoner p:d st. -d.v.s. 
omkring 36 miljoner R:dr svenskt banko -äro tecknade, 
direktion vald, en förste ingenjör tillförordnad 
och denne på vägen till Sverige för att verkställa 
undersökningar m.m. 

Notisen torde syfta på greve Adolf Eugene von 
Rosen och hans planer på ett järn vägsnät i Sverige, 
byggt med engelskt kapital, och tidningens tveksamhet 
återspeglar reaktionen på den finansskandal 
som i England kallades the Railway 
Mania. 

A.E. von Rosen var född 1797 och flyttade 
1820 till England där han samarbetade några år 
med John Ericsson. 1829 återvände han till 
Sverige som styresman för Motala Verkstad, 
biträde till Baltzar von Platen under dennes sista 
sjukdom. Därefter drev han Nyköpings Mekaniska 
Verkstad och blev major i flottans mekaniska 
kår 1833. Han arbetade några år som konsult 
för att införa ångfartyg vid Greklands och 
andra länders krigsflottor och återvände sedan 
1838 till arbetet med Ericsson i England för att 
exploatera dennes uppfinning av propellern, och 
kom då i kontakt med engelska finanskretsar, 
som vid mitten av 1840-talet sysslade med en 
våldsam spekulation i bildandet av olikajärnvägsbolag. 
Han lyckades få den engelske ingenjören 

John Rennie att skissa och grovt kostnadsberäkna 
flera järnvägar i Sverige, bland annat Göteborg-
Borås-Jönköping-Eksjö och MalmöEksjö-
Linköping-Stockholm, som förmodligen 
är vad tidningsnotisen syftar på. Med hopp om att 
få engelsk finansiering återvände von Rosen 
1845 till Sverige, lyckades den 27 november 
1845 få kunglig resolution på ensamrätt att under 
tjugo år anlägga de föreslagna banorna med 
engelskt kapital. De engelska kapitalisterna hade 
dock trasslat in sig så mycket i spekulation, att det 
inte gick att få tag på verkligt kapital, men von 
Rosen hade sådan framtidstro att han ändå med 
hjälp av brukspatron Arvid Hemström startade 
en "järn vägsbyrå" i Stockholm, varifrån han och 
hans medarbetare C.A. Forselius med pseudonymen 
Junius, sände ut broschyrer och artiklar om 
järnvägar, ungefär som 150 år senare Rail Forum 



och Curt Nicolin. Ett exempel var Upplysningar 
i afseende påjernvägsanläggningen i Sverige år 
1848. 

Aktiemarknaden i London kraschade 1846 och 
han led själv förluster, så att han inte klarade 
kravet att specificera banorna senast 1847. Han 
koncentrerade sig då på en bana Göteborg-Örebro-
Stockholm, som skulle kunna byggas i etapper, 
och han fick 1848 ett löfte om statlig räntegaranti 
för bandelen Örebro-Hult vid svensk 
finansiering, förbättrad 1851 för Köping-Hult 
vid utländsk finansiering om staten fick inlösenrätt 
efter fyrtio år. Av hans storslagna planer blev 
bara delen Örebro-Hult byggd. Arbetet startade 
1853 och den första biten öppnades 1856, med 
bi bana till Nora. Av den planerade delen ÖrebroHult 
blev sträckan Örebro-Svartå byggd mycket 
senare på 1890-talet, men då som en rent lokal 
bana utan tankar på genomgående stambanetrafik, 
fast en tid på 1950-talet gick expresståget 
"Värmlänningen"medXoa5-motorvagnarStockholm-
Örebro-Karlstad denna väg. · 

AdolfEugene von Rosen. 

Den man som mer än andra förknippats med 
the Railway Mania är George Hudson, textilhandlare 
i York, som 1827 investerade ett arv av 
30 000 pund i aktier i North Midland Railway, 
och sedan arbetade för att organisera byggandet 
av anslutnings banan York & North Midland. 
Han lyckades 1837 förvärva mark till den för 
bara en tredjedel av det pris huvudbanan betalt 
genom att betala med aktier och förespegla stora 
aktievinster. Han blev då utsedd till ordförande i 
en mängd nystartade järnvägsbolag. Det sades 
om honom att han ibland hade tjänat ända till 
100 000 pund på en dags aktieaffärer, och att han 
skulle stödja varendajärnvägsbolag om det bara 
lovade att dras genom York. 

År 1843 fick 24 banor koncession i England, 
1844 ytterligare 37 av 248 ansökningar, och då 
började alltfler bolag missbruka en av Hudsons 
ideer. Så snart man bildat en järnvägskommitte 
för att söka koncession, gav kommittemedlemmarna 
sig själva rätt att teckna aktier, och innan 
man ens betalt dessa sökte man sälja teckningsrätter 
på börsen eller på gatan. Ibland såldes fler 
teckningsrätter än de aktier man hade rätt att 
teckna. Detta lättvindiga sätt att tjäna pengar blev 
snabbt populärt, speciellt då pressen skrev mycket 
om projekten och om den fantastiska värdestegringen 
på teckningsrätterna. Parlamentet beslöt 
visserligen att kommittemedlemmar måste äga 



minst en aktie var, men det hjälpte inte. Under 
januari 1845 bildades 16 nya bolag, under februari 
och mars vardera 32, under april 52. Sen 
brakade det löst så att under en vecka i maj 89 nya 
bolag erbjöds. 

Advokater, mälkare och konsulter tjänade grova 
pengar. Fattiga och rika tecknade aktier för att 
omedelbart sälja med vinst. George Hudson bildade 
Midland Railway, som lyckades köpa och 
slå ihop flera mindre bolag. Parlamentet bestämde 
då att planer för nya banor skulle vara 
inlämnade senast den 30 november 1845, och att 
därefter ett uppehåll måste göras för att ansökningarna 
skulle kunna behandlas. Det kom in 815 
ansökningar och det var kö ända till söndag 
midnatt vid Board of Trade där de skulle lämnas 
in. Hudson blev berömd som den förste som sökt 
planera ett sammanhängande j ärnvägnät och blev 

En av de av järnvägsbyrån utgivna skrifterna. 
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Ett av förslagen att dra Västra 
stambanan norr om Mätaren. 
Adels köld, von Rosen och 
kommitten ville ha den över 
Örebro och Västerås, Ericson 
genom Södermanland. 

prinsgemålen Alberts vän och borgmästare i York. 

Skandalen kom sedan det visat sig att ett av 
Hudsonsbolag,EasternCountiesRailway,isjälva 
verket hade så dålig lönsamhet att det tagit av 
inbetalt aktiekapital för att betala utdelningen 
294 000 pund till aktieägarna, där han själv var en 
av de största. Fler liknande historier avslöjades, 
och plötsligt slutade alla järnvägsaktier att stiga 
i värde. Köparna hoppades till och med att deras 
banas ansökan skulle bli avslagen så att de bara 
skulle förlora värdet av teckningsrätten och slippa 



betala aktier som inte skulle kunna ge utdelning 
på mycket länge. 

När engelsmännen tappade förtroendet för investering 
i engelska järnvägar gällde det naturligtvis 
ännu mer för svenska, irländska eller 
andra utländska projekt, så A.E. von Rosen hade 
kanske tur som hann hem till Sverige före det 
värsta. Hans drömmar om ett svenskt stambanenät 
togs på allvar av politikerna i Sverige men 
inte hans tankar på engelsk finansiering. I stället 
bestämde regeringen att staten skulle bygga stambanorna 
och finansiera dem genom en bränn vinsskatt. 
Som chef för Statens Järnvägsbyggnader 
antogs översten Nils Ericson, och hans förslag 
till stambanor skilde sig hårdhänt och nästan 
demonstrativt från von Rosens genom att dras 
mellan Stockholm, Göteborg och Malmö utan 
någon hänsyn till mellanliggande städer, så att 
man passerade Växjö, Eksjö, Skara och Mariestad 
på någon mils avstånd. De enda befintliga 
städer som berördes av de första stambanorna var 
Lund och Jönköping, men i stället kom många av 
knutpunkterna att snart växa upp till nya städer, 
som Eslöv, Hässleholm, Nässjö, Falköping och 
Katrineholm. 
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Köping-Hults järnväg drabbades av en svår 
ekonomisk kris med misstankar om oegentligheter 
1855, så att von Rosen fick avgå som vd i 
bolaget. Han hoppades att SJ skulle lösa in KHJ 
och låta den ingå i Västra Stambanan, men fick 
uppleva ännu en svår motgång, när Nils Ericson 
valde att låta stambanan gå söder om Mälaren 
utan att passera Örebro, trots att Eric Sparre i 
riksdagen talat för alternativet över Örebro och 
Västerås. En liten tröst var att ett av snälltågsloken 
på KHJ fick namnet A E v Rosen. När 
förhållandena sedan lugnat sig återkom von Rosen 
till KHJ som styrelseordförande 1867-69. 

Claes Adelsköld, som alltid beundrat von Rosens 
framsynthet och sega ihärdighet, tog efter 
dennes död initiativ till att i Örebro uppresa en 
staty av A.E. von Rosen år 1898. 

Skrifter från järnvägsbyrån: 

(von Rosen), Promemoria i afseende påjernvägarne, 
Stockholm 1848 
von Rosen, Upplysningar i afseende på jernvägsanläggningen 
i Sverige, Stockholm 1848 
"Junius", Jernvägarne och statsmännen i Sverige, 



Stockholm 1851 
"Junius", Misshushållning eller sparsamhet? 
Artiklar i Aftonbladet april-maj 1857 
"Junius", Några ord om systemetför statens 
jernvägsanläggningar, Stockholm 1857 

"Junius", Recension afströskriften "Jernvägarne 
ochjernhanteringen" (C.O. Troilius), 
Stockholm 1857 

von Rosen, Om smalspåriga jernbanor och 
deras användbarhet för Sverige, Stockholm 
1861 

Örebro C med den byst av A.E. von Rosen som Adelsköld tog initiativ till. 

Bas Koenen 

Lamcos järnväg -"svenskbana" i Afrika 

Sett i världsskala byggdes det inte särskilt mycket 
ny järnväg mellan 1960 och 1990. Ett viktigt 
undantag var emellertid bulkbanorna -järnvägar 
som anlades för att transportera tungt massgods 
från en inlandsbelägen mineralfyndighet till en 
utskeppningshamn. Sådana banor tillkom i både 
Afrika, Australien, Nordamerika och Sydamerika. 

En bulkbana av särskilt intresse för oss svenskar 

är den som Lamco lät anlägga mellan Nimba och 

Buchanan i Liberia. 

Den byggdes av en amerikansk entreprenörsfirma, 
med amerikansk räls på afrikanska eller 
amerikanska sliprar. Loken var av General Motors 
konstruktion, tillverkade i USA eller Västtyskland, 
och från det senare landet kom också 
det allra mesta av vagnarna. En holländsk firma 
levererade större delen av teleutrustningen. Ändå 
känns det befogat med beteckningen "svenskbana", 
inom vederbörliga citattecken. Ty det var 
så att: 

1. En hel del av tjänstemannapersonalen bestod 
av svenskar, med bakgrund i SJ och TGOJ. 
2. Den första uppsättningen motorvagnar kom 
från Sverige, plus några andra fordon. 
3. Svenska företag medverkade i projekteringen 
och andra stod för viktiga leveranser. 

En stor del av kapitalet bakom Lamco och dess 
järnväg var också svenskt. En bakgrund var de 



pengar som Gränges hade fått i aktieinlösen när 
LKAB blev helstatligt. Världsmarknaden för järnmalm 
expanderade. Lamco blev en för svenska 
förhållanden mycket stor utlandssatsning. 

Den blev också uppmärksammad och debatterad. 
Kritiker ifrågasatte dess långsiktiga nytta för 
Liberias befolkning. Utvecklingen tycks ha gett 
dem rätt. A vsättningssvårigheter framtvingade 
en produktionsminskning redan innan den mest 
högvärdiga malmen var färdigbruten, och Ian

dets försämrade ekonomiska situation torde ha 

bidragit till det politiska kaos som inleddes vid 

nittiotalets början och som har förskaffat Liberia 

en tragisk global uppmärksamhet. I detta kaos 

kunde varken gruvbrytning eller järnvägsdrift 

upprätthållas. De få rapporter som nått omvärl

den talar om en svårt förfallen bana. 

Därmed kunde tiden sägas vara mogen att 
skri va dess historia. En fullständig sådan lär dock 
inte kunna åstadkommas ännu -mycket av källmaterialet 
ligger oåtkomligt i Liberia. Vi får 
hoppas att den historiken kommer en gång rimligen 
skriven på engelska. 

Tills vidare kan vi i svensk översättning presentera 
en beskrivning av Lamcos järnväg gjord 
av holländaren Bas Koenen, som i många år var 
vad som kunde kallas dess trafikchef. En första 
version publicerades redan 1969 av American 
Railway Engineering Association. Föreliggande, 
något förkortade översättning utgår från en revision 
av texten som Koenen gjorde 1984 och som 
han välvilligt har ställt till vårt förfogande. 

Två av de svenskar som arbetade som tjänstemän 
på Lamco är Raymond Hedman och Sven 
Ivarsson. Båda har hjälpt till att ta fram bilder ur 
egna och andras samlingar. Åtminstone Hedman 
planerar att sammanställa sina minnen från 
Lamcotiden. Han har också utförliga förteckningar 
över den rullande materielen, något som 
tyvärr inte har kunnat publiceras i detta sammanhang. 

En lista över Lamcos sammanlagt tretton svenska 
motorvagnar finns annars i en artikel av Tommy 



Bäckström i Järnvägar! nr 3/86. Tidigare hade 
banan beskrivits av reportrar från SJ-Nytt och 
Svenska Dagbladet. 

Översättningen och redigeringen är gjord av 
Gunnar Sandin. Lars Olov Karlsson har författat 
ett antal bildtexter. 

Bas Koenen har även nedtecknat sina minnen 
från Liberia och berättat om de människor han 
mötte där. Här några små utdrag. 

Min första kontakt med Lamcoprojektet kom via Deli 
Railway Company, ett holländskt företag för vilket jag 
hade arbetat somjärnvägsingenjör på Sumatra. Sedan 
företaget i slutet av 1957 hade övertagits av den 
indonesiska staten, på grund av politisk oenighet mellan 
den indonesiska och den holländska regeringen om 
Holländska Nya Guinea, skickades alla holländare 
hem och jag själv återvände till Europa i februari 1958. 

Sedan det indonesiska företaget gått förlorat förstod 
jag att Deli sökte efter ett järnvägsprojekt någon annanstans 
i världen, och på så sätt kom jag i kontakt med 
Lamcoprojektet. Det innefattade bland annat en järnväg 
för transport av järnmalm till kusten. De första 
mötena med oss om byggandet av järnvägen hölls i 
mars 1958 på Delis huvudkontor i Amsterdam. 

Som emellertid nästan hela bolagets kapital var 
bundet i de indonesiska tillgångarna och det kunde ta 
lång tid att eventuellt få någon kompensation från den 
indonesiska regeringen, fanns inget kapital till hands 
för bygget av en sådan järnväg. Jag tror också att 
svenskarna måste ha insett att det kunde vara problematiskt 
att lägga ut malmtransporten på ett privat 
bolag, eftersom transportkostnaderna representerade 
en del av malmens totala produktionskostnader. 

Företaget övergav därför sina ursprungliga planer 
och erbjöd sin personal åt svenskarna. På så sätt blev 
jag anställd av Sentab, en svensk ingenjörs-och entreprenadfirma 
med huvudkontor i Stockholm och en av 
Lamcosyndikatets ursprungliga medlemmar. 

Sentab skulle få ansvaret för uppläggningen av alla 
konstruktionsarbeten i Lamcoprojektet, inklusive järnvägen, 
medan Gränges, ett annat svenskt bolag som 
också ingick i syndikatet, skulle få ansvar för projektets 
hela mekaniska, elektriska och gruvtekniska del. 
Dit hörde järnvägens rullande materiel, signalutrustning 
och kommunikationssystem. 

Setab hade även anställt professor Timo Koster, en 
holländsk expert på tropiskjärnvägsteknik. Professor 
Koster hade arbetat åt den statliga järnvägen i Indonesien 



och var även professor i järnvägsteknik på tekniska 
högskolan i Bandung. Han tycks ha varit en 
gammal vän till Deli. Genom professor Koster anställdes 
jag i Sentab som ingenjör tillsammans med åtskilliga 
andra holländska tekniker av vilka en var Pieter 
Heesterman, civilingenjör och min före detta chef vid 
Deli Railway Company i Indonesien. 

Koenen placeras i bushen för prospektering. 

Vår första uppgift blev att finna den bästa platsen för 
en bro över St John's River vid Blaisie. Ett av de 
svenska arbetslagen hade redan gjort en lokaliseringsstudie 
om bron, men professor Koster menade att 
floden var alldeles för bred i det föreslagna läget. Det 
kom alltså an på oss att finna ett smalare ställe, helst 
med fast berg i flodbottnen för att underlätta grundläggningen 
och förkorta brospannet. V i försågs med 
en aluminiumbåt med utombordsmotor och hade att 
fara upp-och nedför floden för att göra iakttagelser 
och mätningar. 

Eftersom det var torrperiod var det en angenäm start 
på undersökningen att färdas på floden. Det skulle 
säkert ha varit långt mindre angenämt under regntiden 
när floden innehöll en massa vatten och hade mycket 
starka strömmar. Det tog oss inte så lång tid att finna 
ett lämpligare läge, och det behövdes sedan en vecka 
för att avsluta alla mätningar och sända resultaten till 
professor Kos ter för godkännande. Bron byggdes också 
på den platsen ett par år senare. 

Koenen arbetade därefterpåritkontoreti Buchanan 
med att bestämma den exakta linjedragningen. 

Att fastställa en balanslinje är i grunden en fråga om 
trial and error, även om man med viss vana kan 
komma rätt nära den optimala lösningen redan vid 
första försöket. Nu för tiden kan allt sådant arbete 
göras på dator och knappast några manuella beräkningar 
behövs. Dessutom var den typ av manuell 
räknemaskin som vi hade mycket tidskrävande. Det 
var den gamla typen där man ständigt måste vrida på 
ett handtag för att få fram resultatet. Miniräknaren 
hade inte introducerats ännu och persondatorer var 
okända. Det som då tog oss många månader kan nu för 
tiden utföras på några veckor med långt mindre arbetskraft. 

När järnvägsbygget inleddes i oktober 1960 var konstruktionsritningama 
bara delvis klara. För att få järnvägen 
färdig för transport av järnmalm i januari 1963, 
när de första tågen var planerade att gå, inledde 
entreprenören Raymonds jordarbeten på tre ställen 
utmed linjen. Deadline hade satts av Lamco för att få 
en tillräcklig mängd malm lagrad i Buchanan till april 
1963 när första malrnfartyget skulle lastas i hamnen. 



Jag upplevde hela tiden att Lamcoprojektet nog var det 
största projekt som Sentab någonsin sysslat med. Jag 
tror också att de som företag egentligen inte hade 
tillräckligt med personal för det och därför måste 
förlita sig på en mängd externa konsulter. Detta var 
särskilt uppenbart i fråga om utformningen och konstruktionen 
av järnvägen där de nästan helt förlitade 
sig på råd från Statens Järnvägar. Eftersom järnvägspraktiken 
i ett land som Sverige på många sätt skiljer 
sig rätt mycket från den i ett tropiskt land som Liberia, 
visade sig detta ha många avigsidor som vi upptäckte 
när järnvägen väl hade kommit i drift. Gränges hade 
där en långt bättre position. Eftersom de mest sysslade 
med gruvbrytning, malmhantering och frakt hade de 
nästan alla experter inom företaget och kunde praktiskt 
taget helt förlita sig på sin egen expertis. 

Liberia: geografi och klimat 

Republiken Liberia är belägen i sydvästra delen 
av Afrikas västliga utbuktning, helt inom den 
afrikanska västkustens regnskogsbälte, och har 
en yta av cirka 98 000 kvadratkilometer. 

Landet har en relativt lång kuststräcka om 565 
km från nordväst till sydöst. Själva kustlinjen 
karaktäriseras av utsträckta sandbankar som formats 
av vågorna, med laguner och mangroveträsk 
närmast bakom. 

Kustslätten är ett lågt liggande område med en 
bredd av 50-100 km. Den dräneras av parallella 
vattendrag, av vilka de flesta rinner upp på Guineas 
högland. En smal höjdrygg som genomlöper 
landet från nordväst till sydöst, med en 
medelhöjd av 270 m och som reser sig till 450 m 
inåt land, skiljer kustslätten från centralplatån. 
Ett antal mindre floder och åar kommer härifrån. 

I landets norra del stiger nivåerna till drygt 
1200 m och bildar den liberianska delen av Guineas 
högland, där Nimbabergen tillhör de högsta 
med toppar på upp till 1375 m i Liberia och 
1650 m i det angränsande Guinea. 

Liberia har ett klimat av monsuntyp med torroch 
regnperiod. Traditionellt räknar man torrperioden 
från november till april och regnperioden 
från maj till oktober. Under regnperioden kommer 
ett kort regnuppehåll från omkring sista 
veckan i juli till mitten av augusti, kallat mellantorrperioden. 
Årsnederbörden utmed kusten går 
upp till 5080 mm för att falla till cirka 2290 mm 
i Nimbaområdet. 

Årsmedeltemperaturen i Liberia sträcker sig 



från 25 till 28 grader, med maximitemperaturer 
om 43 grader i Tappitaområdet under januari och 
minimitemperaturerom 9 grader i Nimbaområdet 
under januari. 

Projektets historia 

Projektet började 1953 med att ett USA-bolag 
fick en koncession på sjuttio år för prospektering 
av järnmalm. Efter konsultation med den liberianska 
regeringen upprättades 1954 kontakt med en 
grupp svenska bolag som senare bildade det 
svenska syndikatet Lamco och blev medlemmar 
av projektet. I detta sammanhang konstituerades 
Liberian American-S wedish Minerals Company, 
Lamco. 

Undersökningarna koncentrerades först till 
Putubergen i sydöstra Liberia, men på hösten 
1955 måste planerna på malmproduktion där 
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Liberia med Lamcos anläggningar och järnväg. 
Ur Äke Ortmark, Lamco!, 1977. 

överges. De inriktades i stället på en annan del av 
landet, Nimbabergen, och den skotske geologen 
Sandy Clark skickades dit. 

Efter att ha färdats drygt 300 km i jeep och 
ytterligare 16 km till fots på en gammal stig kom 
han på julen 1955 fram till Nimbabergen där han 
upptäckte en stor järnmalmsfyndighet. Upptäckten 
följdes av intensiv aktivitet föratt fastställa 
malmens utbredning och kvalitet. 

1957 hade undersökningarna fortskridit så långt 
att man kunde fastställa, att fyndigheten innehöll 
cirka 250 miljoner ton högvärdig malm. Uppskattningar 
visade att det skulle krävas en investering 
av cirka 200 miljoner dollar för att exploatera 
gruvan samt att bygga järnväg, hamn och 
samhällen. På detta stadium blev det nödvändigt 
att skaffa kapital för utveckling av projektet och 
säkra en framtida marknad för malmen. På uppdrag 
av Lamco vände sig därför Gränges till den 
amerikanska järn-och stålkoncernen Bethlehem 
Steel Corporation. 

Efter utdragna och komplicerade förhandlingar 
ledde denna kontakt till att Bethlehem deltog 
med 25 procent i Lamcos koncession. Därpå 
bildade Lamco och Bethlehem Lamco Joint Venture, 
samtidigt som Bethlehem tog ansvar för en 
fjärdedel av investeringarna och garanterade att 



köpa en fjärdedel av årsproduktionen till aktuella 
produktionskostnader. Förhandlingar som pågick 
fram till 1960 inleddes med vissa östtyska 
stålverk om långtidskontrakt. 

Under åren 1960-1963 skedde en snabb anläggning 
av hamn,järnväg, gruva och samhällen. 
Brytningen inleddes i april 1963, och i maj bör

jade malmtågen köra på den nyss färdigställda 
järnvägen till upplag i Buchanan. Den första 
lastade malmbåten lämnande Buchanans hamn i 
juli. 

För att försäkra sig om malmreserver fortsatte 
Lamco prospekteringsarbetet. I ett område väster 
om Nimba upptäcktes fyra malmförande berg: 
Tokadeh, Beeton, Gangra och Yueillton, och 
detaljerade undersökningar utfördes med hjälp 
av diamantborrning och tunneldrivning. 

Den storskaliga exploateringen av Nimbas 
malmfyndigheter krävde en ursprunglig investering 
av 224 miljoner dollar. Senare erfordrades 
51 miljoner för anläggning av anriknings-och 
sintringsenheterna, förutom 10 miljoner för att 
utöka produktionen till 12 miljoner ton. 

Genom ett särskilt avtal delegerade Lamco och 
Betlehem uppgiften att leda hela projektet till 
Gränges. För att kunna fylla den bildade Gränges 
i Liberia ett särskilt dotterbolag, Lamco Joint 
Venture Operating Company. Ledningsansvaret 
för detta överfördes sedermera till det Grängesägda 
bolaget Gränges International Mining. 

Anläggningar 

Lamcos centraladministration, huvudverkstad 
och huvudförråd förlades alla till Y ekepa medan 
hamnen och och förädlingsanläggningarna fanns 
i Buchanan. 

Järnmalmsfyndigheterna på toppen av Nimba, 
med en ursprunglig höjd av 1375 m, och berget 
Gbahm innehöll ursprungligen cirka 250 miljoner 
ton högvärdig hematitmalm med en järnhalt 
av cirka 63 procent. Den största fyndigheten huvudmalmkroppen 
-hade ett fastställt djup av 
600 m. Utvinningen skedde genom pallbrytning 
i dagbrott. 

Av de andra områdena var Mount Tokadeh det 
första där produktion inleddes. Fyndigheten var 
belägen nära järnvägen och cirka 24 km från 



Y ekepa. Den beräknade malmreserven var cirka 
100 miljoner ton med en järnhalt av cirka 53 
procent. Med en årsproduktion av 1,5 miljoner 
ton skulle Tokadehgruvan ge en miljon ton färdigvara.
Även i Tokadeh utfördes gruv brytningen 
med dagbrott och grävskopor. På grund av den 
tryckta marknaden för järnmalm upphörde emellertid 
driften i Tokadeh under 1982. 

För att tillgodose stålverkens ständigt ökade 
efterfrågan på bättre malmkvaliteter och även 
kunna utnyttja en större del av malmtillgångarna 
uppförde Lamco i Buchanan en våtanriknings-
och kulsintringsanläggning som togs i drift i 
slutet av 1967. Anläggningarna konstruerades 
för en årlig kapacitet av 12 respektive 2 miljoner 
ton. På grund av minskad efterfrågan på pellets 
nedlades emellertid sintringsanläggningen i slutet 
av 1970-talet. 

Från anriknings verket fördes malmen på transportband 
till ett upplag. Därifrån fraktades den 
med hjälp av skopor och ett transportbandssystem 
till en utjämningsficka på kajen. Från 
fickan fördes malmen via ett transportband till 
lastaren. Hamnen var en utgrävd bassäng, skyddad 
av vågbrytare, med ett djup av 12,8 m utmed 
den 240 m långa malmkajen. På den liberianska 
regeringens begäran anlade Lamco en modernt 
utrustad handelskaj innanför den mindre vågbrytaren. 
Huvudvågbrytaren var cirka två km. 
Tre starka bogserare fanns för att att assistera 
hamn trafiken. 

Lamco anlade samhällen i Y ekepa och B uchanan. 
Störst var Y ekepa (Nimba), där det ursprungligen 
bara hade funnits ett par små byar, med 
cirka 500 lägenheter för högre personal och 1 7 50 
för arbetare. I Buchanan hade Lamco cirka 300 
lägenheter. Samhällena var planerade och uppförda 
i enlighet med moderna stadsbyggnadsprinciper 
och alla hus anpassades till tropiska 
förhållanden. 

Järnvägen 

När exploateringen av Nimbamalmen planerades 
var det nödvändigt att även planera en järnväg 
från gruvan till hamnen i Buchanan. 

Järnvägen var enkelspårig med normal spårvidd. 
Huvudspåret mätte 267 km och den totala 
spårlängden 330 km. På grund av den förväntade 
malmproduktionen beslöts det att bygga järnvägen 
för ett axeltryck av 30 ton, en högsta 
hastighet av 70 km/h för lastade och 80 km/h för 
olastade malmtåg samt moderna, centraliserade 



fjärrblockerings-och kommunikationssystem. 
Grängesbolaget såsom ledare för hela projektet 
överlät på Svenska Entreprenad AB , Sentab, all 
undersökning, planering, utformning och övervakning 
av konstruktionsarbetena. 

TGOJ ansvarade för alla elektriska och mekaniska 
konstruktioner, inklusive lok och malmvagnar. 
Dessutom tjänstgjorde sakkunniga från 
SJ, Deutsche Bundesbahn, leverantörer och andra 
som konsulter åt Sentab och TGOJ i specifika 
frågor kring projektet. 

Hela arbetet med banvall och spårläggning ut

Lamcos järnväg drogs delvis genom en kuperad terräng som gjorde snäva kurvor och starka lutningar 
ofrånkomliga. Torbjörn Eriksson tog bilden 1969, Lamcos arkiv. 

fördes av USA-företaget Raymond Intemational 
Inc. 

Sträckning 

Planeringen av järnvägen inleddes i mitten av 
1957 och måste i hög grad baseras på flygfoton. 
En preliminär lokalisering fastställdes med hjälp 

av fotogrammetriska metoder. Av Aero Service 
Corporation i Philadelphia tillhandahölls flygfoton 
överLiberia, tagna 1952-53 från en höjd av 
6 000 m och i skala 1 :40 000. Dess karteringsprogram 
omfattade dessutom en kontrollerad 
fotomosaik i skala 1 :20 000 och planimetriska 
kartor över Liberia i skala 1:125 000, 1:500 000 
och 1:1 000 000. Med hjälp av detta material och 
stereografiska metoder utlades 1957 en preliminär 
sträckning mellan Buchanan och Nimba. 
Bristen på vertikalt kontrollsystem gjorde det 
emellertid helt uppenbart att det amerikanska 
fotomaterialet endast kunde användas för dessa 
första utkast. Av det skälet utfördes från november 
1957 till februari 1958 en noggrann flygfotografering, 
täckande en remsa av cirka 6,5 km, 
längs den utlagda linjen, av Swedish Mapping 
Consultants. 

De erhållna fotografierna kompletterades med 
markkontrolldatasomtillhandahållits av Sentabs 
undersökningsgrupper som arbetade i bushen, 
assisterade av helikoptrar ochmedhjälp av aneroider. 
Utifrån detta material utlades med hjälp av 
stereografiska metoder en mer slutgiltig sträckning. 
Dessutom uppgjordes en höjdprofil och utfördes 
en preliminärmassberäkning för att skaffa 
en ungefärlig föreställning om vilka kvantiteter 



som behövde flyttas och till vilka kostnader. 
Baserat på dessa resultat inleddes den preliminära 
undersökningen. 

Fotokartor i skala 1:10 000 fanns nu till hands 
för hela området mellan Buchanan och Nimba. 
Denpreliminära undersökningen hämmades dock 
av följande faktorer: 

1 Området genom vilket linjen utlades var till 

stor del täckt av olika slags skog, vilket gjorde 

profilerna och därmed den valda sträckningen 

något otillförlitlig. 
2 Praktiskt tagetinga vägar existerade i området. 
3 Inga nivåkurvekartor fanns tillgängliga. 

Detvarförst tack vare en omfattande användning 

av helikoptrar som dessa svårigheter del vis kunde 
övervinnas. 

Den preliminära undersökningen avslutades 
under det första kvartalet 1959. Sedan alla fältresultat 
arbetats fram utlades en preliminär profillinje 
och gjordes en massberäkning. Främst på 
grundval av denna massberäkning och förekomsten 
av fast berg i ett stort antal provskärningar 
föreslogs, undersöktes och presenterades ett antal 
möjliga alternativ. 

Därpå inleddes den slutgiltiga undersökningen, 
och den linje som stakats under den preliminära 
undersökningen tjänade nu som referenslinje. 
Undersökningen omfattade följ ande huvudpunkter: 

1 Utstakning av räta linjer, skärningspunkter och 
kurvelement samt bevarande av dessa genom 
fixpunkter. 

2 Detaljerad utstakning av cirkulära kurvor och 

övergångskurvor. 
3 Noggrann mätning av huvudspåret. 
4 Exakt avvägning av fixpunkterna. 
5 Exakt avvägning av nivåprofilen. 
6 Avvägning av tvärprofilerna. 
7 Slutundersökningar för broar och trummor 

V ad beträffar de cirkulära kurvornas radie gällde 
följande: 

1 Huvudspårets minstakurvradie, normalt 500 m, 



kunde i extrema fall sänkas till 300 m, vilket är 
normala värden i kullig respektive bergig terräng. 

2 Huvudspårets minsta kurvradie i relativt flack 
terräng var 1000 m. 

Antalet kurvor i huvudspåret uppgick till 132, 
fördelat enligt följande: 

Radie, m Antal Kurvlängd, m % 
200-500 14 3 338 6,01 
550-1000 48 19 003 34,22 
1200-3000 62 30 525 54,97 
3900-10 000 _8_ 2 664 ____A,_8_Q 
132 55 530 100 

Av den totala längden 267 km utgjordes alltså 
55,5 km eller 20,8 procent av kurvor. Huvuddelen 
av de snäva kurvorna fanns mellan Kitoma 
och Sanokole. På detta 18, 7 kmlånga avsnitt med 
25 kurvor var höjdskillnaden 150 m och den 
maximala lutningen 17 promille. 

Detaljerade terrängstudier har visat att flertalet 
av dessa snäva kurvor kunde ha undvikits om 
nivåkurvekartor över området funnits tillgängliga 
vid tiden förundersökningen. Denna slutliga 
undersökning var klar mot utgången av 1960. 

Banvall och spår 

Lutningar 

Vid järnvägens utformning beslöts att begränsa 
den maximala uppförslutningen i rakt huvudspår 
för lastade malmtåg till 5 promille, medan motsvarande 
maximalt tillåtna uppförslutning för 
olastade malmtåg normalt inte skulle överskrida 
13,5 promille. Endast i några få fall kunde, beroende 
på terrängens faktiska lutning, den senare 
gradienten inte hållas, och man tvingades i den 
slutliga utformningen att införa några sträckor 
med 17 promilles lutning. 

De sista 4 km mellan terminalbangården i 
Nimba och malmlastningsstationen, där en maximal 
gradient av 20 promille var ofrånkomlig, är 
det enda undantaget från denna standard. På 
stationer och mellanliggande sidospår begränsades 
den maximalt tillåtna gradienten till 0,4 promille 
på en längd av 950 m. Utanför denna 
distans är den maximala uppförslutningen för 
lastade och olastade malmtåg begränsad till 3 
respektive 6 promille på en sträcka av 1000 m. 

I kurvor kompenseras dessa maximilutningar 



enligt formeln 

S = 500 
R-30 

där S = kurvkompensation i promille och R = 
kurvradie i meter. För en enskild kurva får summan 
av faktiskt vald lutning och kurvkompensation 
inte överskrida ovannämnda maximala 
lutningar i rakspår. 

Följande tabell anger vissa värden för kurvkompensationen 
vid olika radier: 

Kurvradie, m Kompensation, promille 

300 1,85 
500 1,06 
1000 0,52 
1500 0,34 
2000 0,25 
2500 0,20 
3000 0,17 

För att undvika plötsliga förändringar vid övergången 
från en radie till en annan har cirkulära 

Malmlastningsstationen i Nimba var banans norra ändpunkt. Foto från 1963, Lamcos arkiv. 

kurvor med en radie av 20 000 m lagts in överallt 
där skillnaden i angränsande kurvradier överstiger 
1 promille. Dessa kurvor är lika långa på båda 
sidor av spetsen. 

Bankar och skärningar 

Jordflyttningsarbetena inleddes i oktober 1960. 
Eftersom det inte fanns några vägar i den del av 
området som järnvägen genomkorsade, var det 
första arbete som entreprenören måste genomföra 
att bygga en serviceväg utmed den planerade 
järnvägen. Anläggningen av järnvägens underbyggnad 
skulle enligt planerna vara avslutad i 
mitten av 1962, men på grund av vissa svårigheter 
var den inte i huvudsak klar förrän i januari 
1963. Huvudskälet till förseningen var den mycket 
svåra situation som uppstod när tung utrustning 
för jordförflyttning skulle användas under regnperioderna. 

Allt det förflyttade materialet var, med undantag 
för en viss mängd berg, typisk afrikansk 
laterit. I torrt tillstånd är den ett idealiskt material 
att transportera, men efter en viss mängd regn blir 
den ytterst svår att hantera eftersom maskinerna 
börjar slira i leran. Detta hade även sina effekter 



på kompakteringen av banvallen, och under de 
första driftåren måste omfattande reparationer av 
bankarna utföras på grund av erosion som i 
huvudsak berodde på otillräcklig kompaktering. 
Dessutom verkade sanka områden som skulle 
genomkorsas hämmande på jordflyttningsprogrammet. 
Följande kvantiteter (kubikmeter) 
förflyttades: 

Vanlig jord 9 612 000 
Löst berg 118 500 
Sumpjord 298 000 
Fast berg 460 500 
Sidotag 1 888 250 
12 377 250 

Broar 

Totala antalet broar på järnvägen uppgick till 23 
enligt följande: 

A. Två större stålbroar (över St John's River) 

B. Sex mindre stålbroar 
C. 15 betongbroar 

Allmänt sett verkar flertalet broar något överdimensionerade, 
och på flera ställen skulle det ha 
räckt med trummor. Även här förtjänar det att 
nämnas, att eftersom inga nivåkurvekartor över 

Dubbelkulvert i närheten av Nimba. Bilden ärfrån julen 1969, det vill säga från torrperioden då de 
mindre vattendragen nästan har sinat. Foto Raymond Hedman. 

I Buchanan byggdes en viadukt över bangården. 

området fanns tillgängliga när undersökningen 

Foto Raymond Hedman. 

gjordes var det rätt svårt att avgöra de aktuella 
vattendragens avrinningsområden. 

Trummor 

På grund av karaktären hos den terräng som 
järnvägen genomkorsade och den mycket höga 
årsnederbörden om 4-5000 mm nedlades 698 
Armcokulvertar av korrugerad plåt med en total 
längd av 17 573 m. Trummorna skyddades mot 
korrosion genom dubbla asfaltskikt. 

I ett antal djupa skärningar var det dessutom 
nödvändigt att lägga ner perforerade betongrör 
omgivna av stenskärv för att säkra dräneringen 
av bankroppen. Dessa rör hade en total längd av 



13 800 m. 

Erfarenheterna av Armcokulvertarna var allmänt 
goda, men efter drygt tjugo års drift uppvisade 
en del av dem rostskador på insidan och 
skyddsåtgärder behövde vidtas. 

Mellanstationer 

Antalet mellanstationer med rundspår för malmtågsmöten 
och stickspår, huvudsakligen använt 
för uppställning av banarbetsfordon, var nio. 

Mellanstationer 

Namn Avstånd från Huvud-Sido-Stick-
Buchanan spår m spår m spår 

Mokra Town 18 140 958 958 84 
Gaye Peter Town 43 860 940 940 237 
Blezi 72 740 966 966 72 
Grebo 96160 951 950 107 
Bakohn 122 330 919 919 240 
Yila 153 660 998 998 305 
Tropoi 179 880 950 932 277 
Kitoma 210 500 950 953 249 
Sanokole 230 320 946 946 97 

Mellanstationernas läge datorberäknades med 

hänsyn till rullande materiel, linjeprofil och tid

tabell, och endast smärre anpassningar behövde 

göras till de faktiska terrängförhållandena. 

Gaye Peter Town har dessutom ett cirka 700 m 

långt spår till U ni Royal Plantations, medan 

stickspåren i Tropoi och Grebo förlängdes för att 

kunna användas för timmerlastning av de olika 

avverkningsföretag som arbetade i området. 

För att underlätta lastningen av malm i Tokadeh 

byggdes ett sidospår vid km 242, avsett att för

längas om brytningen där hade utvecklats enligt 

planerna. 



Spårläggning 

Enkelspåret var i huvudsak utformat efter specifikationer 
som upprättats av American Railway 
Engineering Association (Area). Räls, mellanläggsplattor 
och vanlig rälsspik levererades av 
Betlehem Steel Corporation, medan masonitmellanlägg 
och Riipingfjäderspik inköptes i Europa. 

Rälsen var av typ 132 RE med följande viktigare 
specifikationer: 

Vikt 65,5 kg/m 

Bas 152,4 mm 

Höjd 181,0 mm 

Huvuddjup 44,5 mm 

Huvud 76,2mm 

Midja 16,7 mm 

Area 83,5 cm2 

Rälerna var tillverkade med Siemens martinprocess 
enligt Areas specifikationer och hade följande 
kemiska sammansättning: 

0,69-0,82 % 
Mn 0,70-1,00 % 
P 0,04 max % 
Si 0, 10-0,23 % 

Rälerna levererades i längder om 11,89 m och 
sammanfogades tre och tre i en stationär Matisa 
brännsvetsningsanläggning i Buchanan innan de 
lades ut i spåret. Av det skälet levererades rälerna 
med oborrade ändar medan de borrade ändarna 
härdades. Den vanliga rälslängden i spåret var 
sålunda cirka 35,65 m. Rälernas Brinellhårdhet 
som nya låg normaltmellan 215 och 239 kp/mm2 
mot 331-401 kp/mm2 för de härdade ändarna. 

Tack vare den höga kolhalten var rälsen mycket 
härdig mot nötning och ytterst mottaglig för 
härdning under trafik. Efter tjugo års drift hade 
slitytans Brinellhårdhet ökat till 385 kp/mm2• På 
grund av den höga axellasten och den omfattande 
malmtrafiken krävdes inledningsvis ett mycket 
omfattande underhåll av skarvarna. För att reducera 
detta underhåll inleddes terrnitsvetsning enligt 
den SmW-process som utvecklats av Essenföretaget 
Elektro Therrnit i april 1965. Efter vissa 
svårigheter i början, som bland annat berodde på 



olämpliga förvärmningsprocedurer, var termitsvetsningen 
från mellanstation till mellanstation 
klar i slutet av 1969. Eftersom SmW-processen 
visade sig relativt besvärlig att hantera användes 
senare i stället SkV-metoden. 

Rälsförslitningen har varit ett problem i kurvor 
med radie under 1000 m. För att reducera detta 
ersattes alla standardräler i dessa kurvor med helt 
värmebehandlade räler som herrnitsvetsades enligt 
SkV-metoden. 

Slipning av svetsad skarv. Foto författaren. 

Rälsbefästningen md fjäderspik motsvarade 
inte alls förväntningarna. Spikarna arbetade sig 
upp och ett stort antal skenankare fick appliceras 
för att förhindra rälsvandring. Spiken tycktes 
helt enkelt vara olämplig vid så tung belastning. 
I kurvor ersattes befästningen successivt med 
fjäderklämmor av typ DE, som bland annat har 
använts av holländska statsjärnvägarna och på 
Ofotenbanan. 

Övergången till fjäderklämmor nödvändiggjorde 
emellertid ett fullständigt utbyte av underläggsplattor 
vilket gjorde den relativt kostsam. 
Pandrol hade utvecklat en fjäder kallad Hook in 
Shoulder som kunde användas tillsammans med 
underläggsplattor av Areastandard och som inte 
erfordrade borrning, svetsning eller specialverktyg. 
Det bör också nämnas att Pandrolklämman 
särskilt när det gäller montering och avlägsnande 
har stora fördelar framför DE-klämman. Erfarenheterna 
från Lamcobanan visade att de specialverktyg 
som behövdes för den senare inte var 
särskilt slitstarka under rådande förhållanden 
utan krävde en hel del underhåll och/eller utbyte, 
vilket är en definitiv nackdel i ett utvecklingsland. 
Av alla dessa skäl komjärnvägen att standardisera 
Pandrolklämman tillsammans med fjädern 
Hook in Shoulder. 

Sliprarna i spåret hade dimensionerna 18x23x 
260 cm och var alla av lövved. Följande typer och 
kvantiteter användes: 

Liberianska 242 250 
Nordamerikanska 283 800 
Brasilianska 73 950 
600 000 

De liberianska sliprarna sågades i Lamcos sågverk 
i Nimba och var alla arsenikimpregnerade 
enligtBolidenprocessen i Lamcos impregneringsverk 



på platsen. Följande träslag användes med 
angivna procentsatser: 

Dahoma (Piptadenia Africana) 50 
Azobe (Lophira alata) 15 
Tali (Erythrophloeum quineense) 10 
Iroke (Clorophora exelsa) 10 
Kokoti (Anopyxis Ealreensis) 5 
Bilinga (Sarcocephalus Diderichii) 5 
Frarnire (Termnalia lvorensis) 5 

Med undantag för sliprarna av kokoti har alla 
klarat sig mycket bra och visat sig ha en livstid 
om minst 15-20 år. 

De nordamerikanska sliprarna importerades 
direkt från USA och var av ek (96 % ) eller valnöt 
(4 %). Alla hade kreosotimpregnerats i USA. 
Alla eksliprarna utsattes emellertid för svår sprickbildning 
vilket allvarligt påverkade deras livslängd 
i spåret, som maximalt blev 5-10 år. 

De brasilianska sliprarna importerades direkt 
från Amazonas i Brasilien enligt följande träslag 
och procentandelar: 

Paracuba 35 
Sucupira 23 
Anani 22 
Urniri 8 
Massaranduba 6 
Cumaru 3 
Achua 2 
Ospecificerat 1 

Med undantag för sliprarna av paracuba och 
sucupira var alla brasilianska sliprar arsenikimpregnerade 
i anläggningen i Buchanan och 
erfarenheterna av dem i spåret var fullgoda. De 
impregnerade visade sig ha en minsta livstid av 
15-20 år medan de oimpregnerade förstördes 
nästan helt efter sex år. 

Ballasten till spåret producerades i två täkter. 
Från den första, N ekree cirka 12 km norr om 
Buchanan, hämtades cirka 50 procent av all ballast 
som behövdes för järnvägen tillsammans 
med all sten till hamnbygget. Sedan hamnen 
byggts färdig nedlades denna täkt och alla maskiner 
flyttades bort. I den andra täkten, Green Hill, 
som låg vid km 149, fortsattes driften. Där producerades 
all ballast för järnvägens norra del. 

Den ballast som producerats i Nekree visade 
sig vara av högre kvalitet än den från Green Hill. 
Årsproduktionen kom att stabiliseras kring 40 000 
kubikmeter, vilket räckte till både järnvägen och 



byggverksamheten. 

3 tums toppballast visade sig väl grov att hantera 
för stoppmaskinerna och maximistorleken 
reducerades därför till 2,5 tum. 

Spårläggningen började från Buchanan i september 
1961 och nådde Nimba den 2 mars 1963. 
Den tillgick enligt följande: 

1 Utläggning av sliprar. 
2 Utläggning av räls. 
3 Hopskruvning av skarvar. 
4 Spikning av var fjärde sliper. 
5 Tillåtelse för banarbetståg att använda spåret. 
6 Komplettering av spikning. 
7 Utläggning av underballast. 
8 Nivellering med Nordbergmaskiner. 

Några av de Henschelbyggda malmtågsloken i Buchanan, mars 1963. Lamcos arkiv. 

9 Baxning med maskindomkrafter och stopp

ning med Matisa B-17-maskiner. 
10 Förnyad nivellering. 
11 Utläggning av toppballast (första skikt). 
12 Baxning och stoppning. 
13 Utläggning av toppballast (andra skikt). 
14 Baxning och stoppning. 
15 Slutlig nivellering. 

Även om spårläggningen nådde Nimba i mars 
1963 och trafiken startade ungefär en månad 
senare var själva spåret långt ifrån färdigt. Men 
för att minimera störningarna på linjen befriades 
entreprenören från den slutgiltiga spårjusteringen 
som i stället utfördes av Lamcos egen banunderhållspersonal. 

Rullande materiel 

Lok 

Lokparken omfattade 1984: 

14 dieselektriska linjelok Henschel/GM HG 16, 
1950 hp 
2 dieselelektriska linjelok GM SD 10, 1950 hp 
2 dieselelektriska linjelok GM GP 10, 1950 hp 
5 dieselelektriska växellok GM SW 900, 900 hp 
5 dieselelektriska lokomotorer English Electric, 

400 hp 
4 dieselrälsbussar, typ British Rail Intercity 



HG 16-loken varbyggdaavHenschel WerkeAG 
i Kassel på licens från General Motors. De kan 
därför betraktas som skräddarsydda för Lamcos 
järnväg. De var försedda med driv-och transmissionsutrustning 
från General Motors Electro 
Motive Division -en V-16 tvåtaktsdieselmotor 
av modell 645E (ursprungligen 567C), huvudoch 
hjälpgenerator samt elektrisk styrutrustning. 
Motorn hade en effekt av 1950 hp vid 835 rim 
medan huvudgeneratorn tog in 1800 hp. Huvudramen 
och karossen var helsvetsade medan boggiramar 
och boggibalkar var av gjutstål. 

Loket var försett med med två treaxliga boggier 
av typ GM Flexicoil. Varje axel drevs av en 
tvångs ventilerad traktionsmotor från AEG. Axellagren 
kom från SKF och axlarna hade påkrympta 
hjul. 

Rullande materiel vid Lamcos järnväg. Tabellen sammanställd av Raymond Hedman 

Nummer Är Tillverkare Tillv.nr Typ Anmärkning 
101-103 1961 KVAB 200-202 Lokomotor Z43 Slopade omk 1970 
201-205 1962 GM 26774-26778 Växellok SW-900 
301-310 1962 Henschel-GM 30614-30623 Malmlok HG-16 
311-313 1966 Henschel-GM 30999-31001 Malmlok HG-16 
314 1970 Henschel-GM 31467 Malmlok HG-16 
101-105 ? Engl. Electric ? BR typ 08 Fd British Rail anskaffade 7 4 
315,316 1953 GM 18290, 18293 SD 10, omb. 1980 Fd 111. Centr. Gulf' 
401,402 1956 GM 22115,22125 GP 10, omb. 1981 Fd Ill. Centr. Gulf' 
71 1951 HC ? Rälsbuss YBos Fd TGOJ 54, lev 63, skrot 69 
72 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 2, lev 64 
73 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 5, lev. 64 
74 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 1, lev 66 
75 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 3, lev 65 
76 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 4, lev 66, omb t T-152 
77 1954 ASJ ? Rälsbussläp YBoy Fd GSJ 11, lev 66 
78 1954 ASJ ? Rälsbussläp YBoy Fd GSJ 12, lev 66 
80 1953 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd SJ 827, lev 69 
4 st, varav en ? ? ? DMUs, power car A.1, Fd British Rail Inter-City, 
hade nr 79096 trailer B.1 lev 72 
? 19552 ? ? Personvagn Bo Fd TGOJ 44 
1001-1025 1962 Ferrostaal ? Ballast car 
2001-2010 1962 Ferrostaal ? Flat car 70 ton 
2101-2120 ? ? ? Flat car 70 ton Fd Raymond Intemational4 
2121-2130 ? ? Flat car 40 ft Fd Raymond Intemational, ej 
tillåtna på linjen, användes i 
hamnväxlingen i Buchanan 
2131-2136 1967 Ferrostaal ? Flat car 70 ton Lev utan boggier 
2201-22?? 1973Lamco 
Flat car 70 ton Byggda efter samma ritningar 
som 2001-2010 men med 
amerikanska standardboggier, 
med rullager3 
3001-3005 1962 Ferrostaal ? Box car 
4001--4005 1962 Ferrostaal ? Tank car 



5001-5420 1962 Ferrostaal ? Ore car 
5421-5446 1964 Ore car Ers f förlorade vagnar 6.6 och 
11.10 1963 
5447-5496 1965 Ore car Ers f förlorade vagnar 25.7.64 
5497-5556 1966 Ore car Kapacitetsökning 
5557-5558 1966 Ore car Ers f förlorade vagnar 24.1.66 
5579-5608 1970 Ore car Kapaci tetsökning4 
6001 Lamco Stödvagn för kran 
6002,6003 Lamco Dikesrensare Med Gradall skopa 
7101-7105 1962 Ferrostaal ? Air dump car 50 ton 
? ? ? Low bed flat car Fd PRR lev 69 
? 1963 Cowans & ? Katastrofkran 150 ton 
Sheldon 

1. Två lok anskaffades 1979 och två 1980, oklart vilka som kom vilket år. SD 10 ombyggda 1980 från SD 9, 
GP 10 ombyggda 1981 från GP 9. 
2. Avser ombyggnad. 
3. 1973-76 utökades antalet flat cars med 20 på grund av den ökade timmertrafiken. De nya vagnarna bestod 
dels av ca 10 nybyggen från egen verkstad, dels av ca 10 renoverade 70-tons f.d. Raymondvagnar som 
tidigare inte varit tillåtna på linjen men nu fick boggier från slopade malmvagnar. 
4. 1970 uppgick antalet malmvagnar i tjänst till 506 medan sammanlagt 608 hade anskaffats t.o.m. detta år. 
Således hade 102 vagnar gått förlorade i olyckshändelser. Under perioden fram till 1980 utökades antalet 
malmvagnar gradvis till 518, troligen genom att tidigare slopade vagnar reparerats och åter insatts i trafik. 

Främre sidovy på de tysktillverkade loken med deras mycket amerikanska utseende. 

Bränsletankens kapacitet om 10 000 liter räckte 
för två returresor Nimba-Buchanan inklusive 
växlingsrörelser. Dieselolja användes även för 
kylning och smörjning av injektorerna och återfördes 
till bränsletanken via ett rör. 

Huvudgeneratorn var av likströmstyp och direkt 
förbunden med motorn via en flexibel 
skivkoppling. Generatorns rotor fungerade samtidigt 
som balanshjul för dieselmotorn. 

Loket hade utrustning för multipelkörning, 
dynamisk broms och pneumatisk broms av typ 
Knorr-KE. Den dynamiska bromsen använde 
traktionsmotorerna som generator. Med fulla 
förråd hade loket en total vikt av 176 ton vilket 
gav en axellast av 29,3 ton. Varje lok var utrustat 
med tågradio, fläktventilerad kabin, toalett och 
tvättställ. 

De tretton första loken hade efter 22 års tjänst 
kört närmare 3 000 000 km och underhållits i 
enlighet med General Motors instruktioner för 
exportlok. Enligt dessa bör följande underhåll 
utföras efter det som kommer först av tolv års 
tjänst eller 2 160 000 km: 

Motor -utbyte 
Huvudgenerator -utbyte 



Högspänningskablage -renovering 
Lågspänningskablage -renovering 

Alla motorer och huvudgeneratorer utbyttes mot 
enheter från General Motors. Den ursprungliga 
motortypen 567C byttes till den modernare typen 
645E. 

Flertalet traktionsmotorer ombyggdes av General 
Motors på revisions-och returbasis. Skälet 
var att de hade byggts av AEG enligt ett licensavtal 
som inte betraktades som standard av GM. 

Högspänningskablaget hade faktiskt klarat sig 
mycket bra, och enligt mätning var ingen allmän 
förnyelse nödvändig efter tolv år. Vissa kablar 
fick emellertid lov att bytas ut senare. 

Lågspänningskablaget byttes generellt ut efter 
hand. 

Både GPlO-och SDlO-loken förvärvades som 
reviderade enheter från Illinois Central Gulf 
Railway. De varav GM:s standardtyp och revisionerna 
utfördes i ICG:s verkstad i Paducah. 

GM-växelloken SW 900 var av tillverkarens 
standardtyp. De hade en V8 tvåtaktsdieselmotor 
av modell 567C med en effekt av 900 hp vid 835 

Engelsktillverkat växellok, fd. British Rail class 08, fotograferat 1975, respektive USA-byggt 
växellok, fotograferat 1976. Båda bilderna från Banskolans arkiv. 

Ett av de f d. engelska motorvagnstågen, Lamco-Inter City, som ersatte de svenska rälsbussarna. 
Lamcos arkiv. 

rim. De hade tvåaxliga boggier av gjutstål och en 
totalvikt med fulla förråd på 117 ton, vilket gav 
en axellast av 29,3 ton. De var utrustade med 
samma bromssystem och koppel som linjeloken 
och med tågradio. 

Erfarenheterna av alla slags GM-lok var ytterst 
goda, och tack vare sin robusta konstruktion var 
de särskilt lämpade för trafik med enhetståg. 

Lokomotorerna av English Electrics tillverkning 
köptes begagnade av British Rail 1973. 
Innan de transporterades till Liberia hade de fått 
en allmän översyn av Brel i Derby samt utrustats 
med centralkoppel och Knorr-KE-bromsar. De 
användes enbart för växling på bangårdarna i 
Buchanan och Nimba och avsåg i första hand att 
ersätta de SW-900-lok som dittills hade använts 



till detta. 

Dieselmotorvagnarna av typ Inter-City köptes 
1972 från British Rail som ersättning för de 
gamla SJ-motorvagnarna av typ YBo6. Innan de 
transporterades till Liberia fick de en fullständig 
översyn och renovering av Brel. 

Godsvagnar 

Malmvagnarna levererades dels av Ferrostaal i 
Essen, dels av Klöckner, Humboldt, Deutz i 
Köln. Förutom tio N-vagnar som byggdes på 
Lamcos centralverkstad i Nimba levererades alla 
andra vagnar (bortsett från de som efter byggperioden 
övertogs från Raymond) av Ferrostaal. 
Malmvagnarnas tvåaxliga boggier i gjutstål var 
tillverkade av den belgiska firman Hernicot enligt 
AAR:s standardutformning. Alla axlar hade 
ursprungligen rullager från SKF. Eftersom dessa 
erfordade fullständigt underhåll efter 150 000 
km, det vill säga praktiskt taget årligen, ersattes 
de successivt med Timken AP-rullager som behövde 
underhåll efter 500 000 km, alternativt åtta 
år. 

Den första serien malm vagnar levererades med 
presspassade hjul, men på grund av dåliga erfarenheter 
hade alla vagnar i den senare serien påkrympta 
hjul. Hjulen beställdes ursprungligen 
från Tyskland i enlighet med AAR:s specifikation 
M-107-59 (nu M-107-66) klass C. 

Det visade sig emellertid av tekniska skäl som 
sammanhängde med axellasten på 30 ton att 

Prototypen till malmvagn, fotograferad 1962. Lamcos arkiv. 

hjulringarnas fulla tjocklek inte kunde utnyttjas. 
Efter detaljerade undersökningar fastställdes 
därför att standardhjul i enlighet med AAR:s 
design CJ36 var den mest ekonomiska och lämpliga 
typen under rådande förhållanden. Alla hjul 
byttes utefterhandochdenyaklarade trafiken till 
full belåtenhet. 

Fjärrblockering 
och kommunikation 

År 1960 fick holländska Philips Telecommunicatie 
Industrie uppdraget att leverera och installera 
ett komplett, integrerat signal-och telekommunikationssystem. 
Projektet bestod av: 

1 Ett fjärrblockeringssystem (CTC) för centralstyrning 
från Nimba av hela järnvägstrafiken. 



2 Ett radiolänksystem för överföring av telefoni, 
telegrafisk fjärrstyrning, omläggning av signaler 
etc. mellan Nimba, Lower Buchanan och 
mellanstationerna. 

3 Ett system med bärvågstelefoni som anpassade 
de enskilda signalerna för överföring via radiolänksystemet. 

4 Ett radiokommunikationssystem typ VHF för 

a) kommunikation mellan sändaren i Nimba, 
linjeloken och underhållsfordonen (trafikradio), 
b) bangårdsrörelser (växlingsradio). 

5 Ett bantelefonsystem för telefoni på partledningsbasis 
mellan å ena sidan telefonväxlarna 
i Lower Buchanan och Nimba, å andra sidan 
mellanstationerna. 

6 Master för radiolänk-och VHF-näten. 
7 Utrustning för att garantera obruten tillförsel 
av kraft till kommunikationsutrustningen. 

8 Fjärrstyrningsutrustning för centraliserad övervakning 
och styrning från Nimba av all utrustning 
på mellanstationerna. 

I Lower Buchanan installerades utrustningen i 
huvudradiobyggnaden, med undantag för kontrollutrustningen 
som fick sin plats i länkstugan. 
Den senare var belägen utmed spåret vid km 3,6. 
I Nimba installerades hela utrustningen i huvudradiobyggnaden. 
På båda ställena placerades de 
två dieselgeneratoraggregaten i en särskild byggnad. 

På mellanstationerna fanns tre slags byggnader: 
ett krafthus som innehöll det dubblerade 
dieselgeneratoraggregatet, ett relähus med utrustningen 
för fjärrblockering och fjärrövervakning 
samt en länkstation med radiorelä-, bärvågs-och 

VHF-utrustningen. Nära den senare byggnaden 
restes även masten. 

Konstruktionen av all kommunikationsutrustning 
byggde på smidig utbytbarhet mellan olika 
fuktionella enheter. Särskilt användes i utrustningen 
för fjärrstyrning, bärvågstelefoni, radiolänk 
och fjärrövervakning Philips konklavkonstruktion, 
med separata tillslutna och lufttäta 
behållare som kopplades in i panelerna. En del av 
detta system stod klart för användning i november 
1962. Efter den ursprungliga installationen 



utfördes även av Lamco viss modifikation och 
utbyggnad, till exempel utrustning för automatisk 
överkoppling av mellanstationernas generatorer. 
Efter anläggningen av malmlastningsspåren 
i Tokadeh omplacerades dessutom radiomasten 
vid Old Serpentine till huvudradiobyggnaden i 
Nimba medan överdragsstationerna flyttades till 
själva Tokadeh tillsammans med en ny mast. 

Längre fram beskrivs den omfattande förnyelse 
och modifikation av det ursprungliga Philipssystemet 
som gjordes 1976-1980. Närmast följande 
beskrivning gäller den ursprungliga installationen, 
av vilken vissa delar bevarades. 

Fjärrblockering 

För överföring av styrimpulser och indikationer 
mellan kontrollcentralen och mellanstationerna 
användes ett elektroniskt tidmultiplexsystem. 

Alla mellanstationer mottog styrimpulser på 
en gemensam kanal medan varje mellanstation 
hade en egen kanal för indikationer. Varje mellanstation 
hade dessutom sin egen selektionskod 
som bestod av tre positiva och tre negativa pulser. 
Alla styrimpulser till en viss mellanstation sändes 
samtidigt efter intryckning av vederbörande 
startknapp. 

Inklusive ofrånkomliga fördröjningar på kontrollpanel 
och mellanstationer låg överföringstiden 
för samtidiga styrimpulser mellan 1,3 och 
2,4 sekunder. Tiden för mottagning av en indikation 
var i genomsnitt 0,6 sekunder med ett maximum 
av 1,2. 

Det integrerade kommunikations-och signalsystemet 
bestod av en tågledningscentral i Nimba, 
nio fjärrstyrda mellanstationer (Sanokole till 
Mokra Town) och terminalen i Lower Buchanan. 
Signalutrustningen i Nimba styrdes direkt via 
tråd. Alla styrimpulser till mellanstationerna 

"Flatcar" nr 2103,före detta Raymond lnternational, har här renoverats och försetts med moderna 
boggier (från havererade malmvagnar). I bakgrunden pelletsverket i Buchanan. Foto Raymond 
Hedman. 

överfördes via en och samma tidmultiplexa sändare. 
För denna sändare fanns en fullständig 
(inklusive krafttillförseln) reservanläggning som 
kunde kopplas in via ett reglage på kontrollpanelen. 
Detta bedömdes som nödvändigt för att 
garantera att de nödvändiga styrimpulserna omedelbart 
skulle kunna överföras med hjälp av 
reservsändaren även om någon del av den gemensamma 



styrsändaren av någon anledning 
upphörde att fungera. 

Alla kommandon från denna anläggning för 
omställning av växlar, signaler etc. på mellanstationerna 
matades, tillsammans med en identifikation 
av mellanstationen, in i en tidmultiplex 
sändare. Signalerna från denna sändare upptog 
en egen telegrafkanal och överfördes till alla 
mellanstationer via ett bärvågssystem och en 
7 000 MHz radiolänk. Den fullständiga signalen 
mottogs på alla mellanstationer, men ordern gick 
vidare till fjärrstyrningssystemet bara på den 
mellanstation som svarade mot tidmultiplexens 
stationskod. Den faktiska situationen på varje 
mellanstation (växelläge, signalsituationer etc.) 
återfördes kontinuerligt till Nimba via det tidmultiplexa 
systemet och visades på fjärrstyrningspanelen. 
Spårledningar fanns endast installerade 
på mellanstationerna samt på bangårdarna 
i Nimba och Buchanan. Dessutom var varje 
mellanstation förbunden med de närmast liggande 
genom ett dubbeltonigt låssystem som 
skulle hindra en sektion från att klargöras så 
länge det fanns ett tåg på den. Sektionen kunde 
klargöras först sedan den magnetförsedda sista 
vagnen i ett tåg hade passerat vederbörande detektor. 
Detektorer fanns placerade på båda sidor 
om mellanstationerna. 

För att ytterligare öka järnvägens säkerhet installerades 
197 4-1977 ett ATC-system (lntegratype 
ISR 72). Det kunde framtvinga bromsning 
av normala tågrörelser vid ankomsten till in-och 
utfartssignaler om fara hade uppstått, och fungerade 
som automatiskt tågstopp om hastigheten 
överskred bromsmarginalerna eller om en signal 
som stod på stopp passerades. Systemet framtvingade 
även hastighetsbegränsningar ute på 
linjen, antingen i utförslutningar eller vid banarbete. 

ATC-systemet (som finns utförligt beskrivet i 
en artikel av Railway Gazettes oktobernummer 
197 6) togs emellertid senare ur drift, framför allt 
beroende på vandalism utmed linjen som orsakade 
skador på permanentmagneterna. 

Inom Nimbaterminalen och i sektionen fram 
till malmlastningsstationen fanns ett lokalt CTS-

En kran röjer efter en urspåring i djungeln. Lamcos arkiv. 

Växellok 105 i Buchanan. Observera "soltaket" och den utbyggda "rangerplattformen" över 
centralkopplets infästning. Foto Raymond Hedman. 



system för styrning av växelrörelserna. I viss utsträckning 
använde man sig av dvärgsignaler och 
huvudsignaler. Som ovan nämnts styrdes växlingsrörelserna 
på bangården i Nimba upp till 
malmlastningsfickorna från en särskild anläggning. 

Varje mellanstation kunde dessutom styras 
lokalt sedan tågklareraren i Nimba utfört vissa 
handgrepp på sin kontrollpanel. Spårledningarna 
var inrättade så att lokala operationer kunde utföras 
endast om inga vägar var låsta. En tågväg 
frigjordes sedan den första spårledningen, i vilken 
en elektriskt manövrerad omkopplare var 
monterad, blivit fri efter passagen av det tåg för 
vilket en tågväg hade lagts. Det betydde att ett 
ankommande tåg måste klargöra den första spårledningen 
innan lokala operationer kunde beviljas. 
Så länge som sådana pågick kunde tågklareraren 
inte manövrera växelmotorerna eller 
ställa om signaler. På den mellanstation där lokala 
operationer utfördes kunde växlaren lägga 
om växlar men inte ställa om signaler. 

Radiolänksystemet 

Den utrustning som användes för radiolänksystemet 
arbetade med frekvensmodulation på 
7000 MHz-bandet och kunde hantera kanaler 
med upp till 4 kHz bredd. Detta gav systemet en 
hundraprocentig reserv för utbyggnad. 

På alla platser utom i Old Serpentine och 
Nimba bestod antennsystemet av paraboler med 
en diameter av 2, 10 m, kopplade till sändaren/ 
mottagaren via en kortvågsledare och en passiv 
reflektor om 180x240 cm i mastens topp. 

Detta arrangemang eliminerade de stora förlusterna 
vid långvågsöverföring samt reducerade 
kostnaderna för material, installation och 
underhåll. Parabolantennen täcktes med enradom 
som hindrade den från att dränkas i vatten. 

På grund av den låga masthöjden i Old Serpentine 
och Nimba placerades parabolantennerna 
direkt på toppen av masterna där. För den korta 
förbindelsen mellan Old Serpentine och Nimba 
användes parabolantenner med en diameter av 
endast 120 cm. 

Bärfrekvenssystemet 

Bärfrekvensutrustningen var helt transistoriserad. 
Systemet var inrättat för överföring av 24 
kanaler inom bandet 12-108 kHz och utnyttjades 



enligt följande: 

12 kanaler för telefoni mellan Nimba och Buchanan 
4 kanaler för telefoni till Sanakole, Yila Camp, 

Green Hill Quarry och Gaye Peter Town 
2 kanaler för partledning till alla mellanstationer 
1 kanal för VHF-radiosändning 
3 kanaler för tidmultiplex-och dubbeltonssändning 
2 reservkanaler 

En utbyggnad utöver 24 kanaler möjliggjordes 
genom installation av ännu ett bärvågssystem. 
Som nämnts var radiolänkutrustningen förberedd 
för upp till 60 kanaler. 

Kanalerna 1-12 på bandet 12-60 kHz användes 
för stamlinjerna mellan Nimba och Lower 
Buchanan. Alla andra kanaler, som individuellt 
förband terminalstationerna med mellanstationerna, 
upptog frekvensbandet 60-108 KkHz. 

Malmtågslok nr 303 vid tanknings-och servicebryggan 
i Buchanan. Foto Raymond Hedman. 

VHF -kommunikationssystemet 

För radiokommunikationen mellan trafikledningscentralen 
i Nimba och tåg, underhållsfordon, 
arbetslag etc. användes ett VHF-system. 
Detta serviceradiosystem var avsett för kommunikation 
med lok, tjänstefordon och annat utmed 
spåret. Systemet kontrollerades uteslutande via 
trafikledningscentralen i Nimba. 

Varje mellanstation var utrustad med en VHFsändare 
som fjärrstyrdes från Nimba via tidmultiplexsystemet. 
Röstöverföring till och från 
centralen i Nimba och mellanstationernas sändare/
mottagare sköttes ursprungligen genom 
bärvågs-och radiolänk. Radiosamtal från exempel 
vis ett tåg till Nimbacentralen initierades genom 
en tonsignalering som togs emot på mellanstationerna 
och via tidsmultiplexen överfördes 
till och presenterades för tågklareraren i Nimba. 
Tidmultiplexsystemet ersattes senare med ett 
system som fyllde motsvarande funktioner. 

Bantelefonsystemet 

För bantelefonsystemet användes två partledningslinjer 
som båda var förbundna med televäxlarna 
i Nimba och Lower Buchanan. Utrustningen 
var heltransistoriserad och innesluten i 
små väggmonterade boxar som var helt dammoch 
fukttäta. 



Partdelningslinjen var kopplad till radioreläsystemet. 
Den som använde linjen kunde ringa 
upp varje abonnent vid endera växeln genom att 
slå ett riktnummer före abonnentnumret. Även 
mellanstationer på samma partdelningslinje 
kunde ringas upp. Eftersom en partdelningslinje 
är en enda krets till vilken flera mellanstationer är 
kopplade parallellt, kunde bara ett samtal i taget 
föras. 

I vissa fall kunde ett samtal vara så angeläget 
att det inte kunde vänta tills linjen var klar. För 
den skull var partdelningslinjens mellanstationer 
försedda med påskyndningsutrustning. Genom 
att trycka ner en knapp kunde den användare som 
ville ringa koppla in sig på den upptagna linjen, 
och en tickande signal angav att en tredje part 
hade kommit in. Denna tredje part kunde sedan 
uppmana de båda andra att avsluta sitt samtal. Så 
snart en av_ dem lagt på luren var linjen klar och 
den önskade förbindelsen kunde åstadkommas 
med hjälp av fingerskivan. 

Radiomasterna 

Masternas lokalisering och höjd hade bestämts 
med hjälp av höjdkartor som byggde påflygfoton 

Upptill: Före detta TGOJ-rälsbuss som kom till Lamco 1963, samma år som bilden är tagen. Lamcos 
arkiv. Nedtill: Rälsbuss nr 75 redo för avgång med chartergäster som varit påjulbesökstrax efternyår 
1970. Foto Raymond Hedman. 

och på information som erhållits vid fältundersökningar. 
Andra faktorer som spelade in var 
kostnaden för tillfartsvägar, platsens tillgänglighet, 
underhållsmöjligheter etc. Vid Old Serpentine, 
Kitoma, Grebo och Gaye Peter Town fick 
masten och överdragsstationen förläggas på visst 
avstånd från relähuset och generatorbyggnaden 
för att stå tillräckligt fritt. 

Vid bestämningen av masthöjden utgicks från 
en fri höjd av 25 m över varje hinder. Den marginalen 
innefattade 0,6 Fresnelzon, kartans otillförlitlighetsgrad 
och vegetationens tillväxt. 

Som redan berättats flyttades radiomasten vid 
Old Serpentine till huvudradiobyggnaden i Nimba 
när malmlastningsstationen i Tokadeh öppnades, 
medan en annan mast restes i själva Tokadeh. 
I stället för att gå huvudradiobyggnaden-Old 
Serpentine-Sanokole gick signalerna nu huvudradiobyggnaden-
Tokadeh-Sanokole. 

Nedan ges en sammanställning av masternas 



placering, höjd och nivå: 

Plats Masthöjd Höjd över 
havet 
Lower Buchanan 63 6 
Mokra Town 99 40 
Gaye Peter Town 1 99 107 
Blezi 150 181 
Grebo2 78 230 
Bakohn 63 210 
Yila 135 225 
Tropoi 99 250 
Kitoma3 63 395 
Sanokole 99 432 
Old Serpentine4 18 1000 
Nimba 12 520 

1 Masten ungefär 300 m från spåret. 
2 Masten på toppen av en kulle, cirka 1000 m från 
mellanstationen. 
3 Masten på toppen av en kulle, cirka 7500 m från 
mellanstationen. 
4 Masten nära baspunkten Old Serpentine, cirka 
3000 m från huvudradiobyggnaden. 

Masterna var tillverkade av den holländska firman 
Polynorm. Det fanns två typer, en duplexmast 
upp till 99 m och en triplexkonstruktion däröver. 
Båda typerna var sammanfogade av prefabricerade 
(triangulära) standardsektioner med 3 m 
längd och 374 mm öppning. Alla strukturella 
förbindelser var vårtsvetsade. En sida i varje 
sektion var försedd med steg för att underlätta 
klättring. Duplexmasterna bestod av två pelare 
på 2,85 m avstånd från varandra, triplexmasterna 
av tre pelare på samma inbördes avstånd. En 
plattform i toppen på båda masttyperna förenklade 
underhållet samt inställningen av reflektorer 
och varningsljus. Stegen utmed den ena pelaren 
var försedd med en säkerhetskonstruktion. Masterna 
dimensionerades enligt Retmastandard Tr 
116 för en vindhastighet av 31 m/s. Duplexmasterna 
hade fyra, triplexmasterna tre uppsättningar 
gajlinor av typ Felten och Guilleaume. 

Alla masterna hade flygvarningsljus med glödlampor 
av extra lång livslängd, med dubbelljus i 
toppen och 0-3 mellanljus beroende av masthöjd. 

Generatorutrustning 

För att säkra kraftförsörjningen till kommunikationsutrustningen 
i Nimba, Lower B uchanan och 
mellanstationerna användes dieselgeneratoraggregat 
av märket Samofa, modell 2-S-108. 
Mellanstationernas utrustning bestod av två 



dieselgeneratorer om 15 kVA, komplett med 
bränsletank, startbatterier och automatisk omkopplare. 
Bränsle-och smörjoljetankarnadimensionerades 
för en månads kontinuerlig drift. 

Dieselmotorerna var av vattenkyld typ, tvåcylindriga 
fyrtaktsmotorer med en effekt av 24 
hp vid 1200 r/m på havsytans nivå eller 22,8 hp 
vid samma varvtal på 2000 m höjd. Motorn var 
flexibelt kopplad till en självreglerande, självmagnetiserande 
enfas växelströmsgenerator, vattentät 
och med radiostörskydd. Generatorn hade 
en effekt av 15 kVA, en effektfaktor av 0,85, 
220 V spänning med 2 % variation och en frekvens 
av 60 Hz med 2 % variation vid 1200 rim. 

Motorn och generatorn var monterade på en 
gemensam, svetsad stålram, som i sin tur var 
fastgjord på ett betongfundament. 

Fjärrblockeringsutrustning 

Alla mellanstationer var ju obevakade samt övervakade 
och styrda enbart från Nimba. Av det 
skälet hade systemen för fjärrstyrning och övervakning 
följande utrustning: 

1 Fjärrstyrning med cirka 26 funktioner vid varje 
mellanstation. 
2 Fjärrstyrning med tre funktioner för VHF-radion 
vid varje mellanstation. 
3 Fjärrindikation med 26 fjärrblockeringsfunk

tioner och 13 radiofunktioner vid varje mellan

station. 
4 Sammankoppling i båda riktningarna mellan 
två angränsande stationer. 

För styrfunktionema användes en heltransistoriserad 
multiplexutrustning. 

För att öka tillförlitligheten vid hanteringen av 
tågtrafiken var kontrollfunktionerna för fjärrblockering 
och VHF-radio inte kombinerade utan 
uppdelade på två helt separata multiplexsystem. 
Av samma skäl förlades de operativa telegrafifrekvenserna 
till skilda frekvenskanaler. Fjärrindikationerna 
i CTC-systemet visades på fjärrblockeringspanelen 
medan de fjärrindikationer 
som gällde telekommunikationerna visades på 
en särskild panel i elektronikverkstaden i Nimba. 

Modifikationer och förändringar 



Eftersom Philipssystemet var praktiskt taget det 
enda i sitt slag som levererats till en järnväg, och 
som Philips av olika skäl hade avbrutit tillverkningen 
av systemet redan 1968, blev det allt 
svårare att vidmakthålla utrustningen på den 
höga nivå av operationell tillförlitlighet som erfordrades 
för järnvägens säkerhet. Dessutom hade 
Philips sedan 1968 avbrutit produktionen och 
lagerhållningen av reservdelar för systemet, även 
om de på vår begäran visade sig villiga att tillhandahålla 
skräddarsydda reservdelar. Detta blev 
emellertid ytterst kostsamt och tidskrävande. 

Philipssystemet gav inte trafikledaren någon 
specifik information om antalet tåg, tjänstefordon 
och/eller arbetslag inom varje blocksträcka och 
säkerheten byggde därför enbart på hans bokföring 
av rörelserna inom olika blocksträckor. 
Främst av detta skäl beslöts det 1975 att ersätta 
delar av Philipssystemet. 

De grundläggande kraven vid ett utbyte var 
följande: 

1 Den nya utrustningen skulle vara av modem 
utformning och i full enlighet med järnvägsoperatörers 
krav på säkerhet och tillförlitlighet. 

2 Det befintliga lokala förreglingssystemet på de 
båda terminalbangårdarna och de tio mellanstationerna 
skulle behållas. 

3 Modernt utformad utrustning skulle anskaffas 
för att förbättra övervakningen och styrningen 
av de enkelspåriga blocksträckoma mellan stationerna 
och därmed skapa ökad operationell 
säkerhet. 

4 Den anskaffade systemtypen skulle om så önskades 
möjliggöra i grunden enkla utbyggnader 
och modifikationer som minimalt störde de 
normala operationerna. 

5 Tillfredsställande support och försörjning med 
reservdelar skulle garanteras för en period av 
minst 15 år från leveransdatum. 

Med utgångspunkt från den befintliga utrustningens 
faktiska kondition försiggick därpå utbytet 
enligt följande: 

1 Utbyte av radiolänksystemet utmed hela järnvägen, 
det vill säga av både radiorelä-och 
bärtelefonisystem. 

2 Utbyte och utbyggnad av huvudtelefonväxlama 



i Nimba och Buchanan. 
3 Utbyte av fjärrblockeringsapparaturen i huvudradiobyggnaden 
i Nimba. 

4 Utbyte av fjärrblockeringssystemet på de tio 
mellanstationerna och två terminalbangårdarna. 

5 Byte från ett blockskyddssystem som byggde 
på detektering av sista vagnen (med ändmagneter 
på det sista fordonet kombinerat med 
magneter i spåret) till ett system som byggde på 
genomgående spårledningar. 

6 Installering av ett datoriserat övervakningssystem 
som kunde ge tågklareraren fullständigare 
information och möjliggöra en säkrare 
styrning av trafiken på banan. 

Efter utförliga och detaljerade förfrågningar och 
undersökningar hos flera tillverkare av detta slags 
utrustning beslöts och genomfördes följande: 

1. Radiolänksystemet ersattes med utrustning som 
levererats av firman Farinon i San Francisco. 
Jämfört med det gamla systemet med dess 
kapacitet av 24 kanaler hade det nya en 
förhöjkapacitet av upp till 120 kanaler. En utförlig 
modifikation av kanalfördelningen kunde göras. 
Dessutom saknade det gamlas ystemet batterireserver 
utmed linjen vilket i praktiken innebar 
att kommunikationerna helt avbröts vid ett 
generatorfel. Farinonsystemet kompletterades 
med en batterireserv som räckte 18 timmar. Det 
partlinjebaserade telefonsystemet ersattes med 
en utrustning som gav varje station egen linje. 
2. Huvudtelefonväxlarna, med en sammanlagd 
kapacitet av 900 abonnenter (500 i Nimba, 400 i 
Buchanan) och tolv stamlinjer mellan Nimba och 
Buchanan ersattes med ett system som hade en 
sammanlagd kapacitet av 1400 abonnenter (800 
i Nimba, 600 i Buchanan) och 19 stamlinjer. 
Utrustningen levererades av Stuttgartföretaget 
Standard Elektrik Lorenz. 

En Kalmarbyggd dressin. Bakom den en lokomotor av Z43-typ i mars 1963. Lamcos arkiv. Nedtill: T 
1005 i Nimba1969. Den totalhavererade någon vecka efter det att foto tagits av Raymond Hedman. 

3. Fjärrblockeringssystemetersattes med en kombination 
av system levererade av LM Ericsson 
och General Railway Signalling, Rochester, USA. 
Ericsson tillhandahöll sittfjärrblockeringssystem 
JZA711 medan GRS levererade sitt system Trakode. 
De stod också för ett datorbaserat övervaknings-



och larmsystem, MIS. 

Ericssons system JZA711 är ett elektroniskt 

fjärrblockeringssystem utformat för att passa till 

en rad olika tillämpningar. Kommandon och 

indikationer överförs på en enda kanal, genom 

tidmultiplexteknik via en 7000 Mc/s radiolänk, 

med standardmodem kopplade till överförings

utrustningen. Systemet har en konventionell in

dikationspanel och styrningen sköts från tang

entbord. 

I MIS-systemet presenteras alla fältstatus-och 
systemförhållanden på två färgvideoskärmar. 
Översiktsskärmen ger en allmän överblick av 
spårsystemet (med hjälp av stiliserad grafisk 
representation) inklusive stationsnummer, läge 
för tåg med angivet nummer, riktning etc., medan 
en annan skärm detaljerat visar en viss mellanstation 
inklusive ockuperade spår med tågs nummer 
och färdriktning angivna, tillsammans med 
individuellt läge för växlar och signaler, larm etc. 
Tågklarerarens kommandon till datorn går via ett 
tangentbord. 

Trakodesystemet detekterar tågen kontinuerligt 
mellan stationerna, samtidigt som det tillhandahåller 
ett helsäkert signalmedium från 
mellanstation till mellanstation. Systemet är en 
utveckling av den grundläggande spårledningsprincipen 
där energi tillförs rälsen i sektionens 
ena ände och detekteras av ett relä i den andra. I 
den mest basala utformningen är det helt enkelt 
så att hjulen och axlarna på varje järnvägsfordon 
inom sektionen kortsluter energikällan och berövar 
reläet dess energi, vilket får det att frigöras. 
Frigörandet avladdar kretsar som annars skulle 
låta signaler visa klart i den aktuella blocksträckan, 
tillåta omläggning av växlar etc. Detta 
system kom att användas inom järnvägens stationsområden. 

Trakodesystemet utnyttjar energipulser som 
går in i rälerna och överförs genom alla spårledningarna 
i ett visst block. Pulserna ges med 
regelbundna intervall -cirka 1,5 till 2 sekunder 



-och själva pulserna är av cirka 0,25 sekunders 
varaktighet. Genom att välja den tillförda energins 
polaritetpåbasis av förhållandena på sändarsidan 
och fastställa respektive polaritet på mottagareller 
reläsidan vidarebefordras två olika typer av 

informationsstatus -en för varje polaritet. Dess

utom kan Trakodesystemet generera dubbel pulser 

-två pulser av motsatt polaritet i snabb följd, med 

ett längre intervall mellan dem. Medan enkel

pulserna kallas "positiva" och "negativa" alltef

ter polariteten hos en viss räl i förhållande till den 

andra, kan dubbelpulserna vara av sekvensen "-/ 

+"eller"+/-", vilket medgör överföring av ytter

ligare två slags statusinformation -en möjlig 

summa av fyra utöver den fullständiga brist på 

pulser som inträffar när spårkretsen är sluten. 

Varje ände av en viss spårledning fungerade 
omväxlande som sändande och mottagande punkt. 
Pulserna från den ena till den andra överfördes i 
intervallerna mellan pulser i motsatt riktning. 
Genom att göra karaktären hos pulserna i varje 
riktning beroende av förhållandena vid respektive 
sändarsida och sedan tolka dem på motsatt 
sida fick man alltså ett kontinuerligt informationsutbyte 
mellan de båda punkterna. 

Den direkta sändnings-och mottagningsutrustningen 
i varje ytterkant av mellanstationen 
var belägen i ett skåp intill linjen, i anslutning till 
infarts signalens isolerade anslutningar. Alla kretsar 
till blocksignalerna fanns i sådana skåp. 

Överdragskretsarna bestod helt enkelt av ett 
par spårreläer som förband batteriet med rälerna 
på ena sidan av dess isolerade anslutningar med 
samma polaritet som togs emot på den andra 
sidan. När den aktuella spårlängden var större än 
vad somkunde hanteras av en ensam spår ledning, 
gjorde överdragskretsen att spåret kunde uppdelas 
i två kortare kretsar som sedan fungerade i 
följd. Den faktiska längden hos en spårledning 



bestämdes i första hand av den ballastresistens 
( elektriskt läckage från räl till räl) som rådde 
under "värsta tänkbara" förhållanden och av rälsshuntningsegenskaperna 
hos de olika fordonen, 
återigen under "värsta tänkbara" förhållanden 
(till exempel ett lätt tvåaxligt fordon). 

På stationerna använde sig det sist installerade 
systemet av fast spänningssatta spårkretsar som 
matades direkt från likriktare. Eftersom Trakodespårreläerna 
var känsliga för växelströmspulsationer 
hämtades den faktiska spårenergin från 
batterier. I skåpen vid mellanstationerna och 
blocksignalerna kom batteriernas energi från en 
eller två nickel-kadmiumceller (beroende påspåregenskaperna) 
vilkas spänning hölls uppe genom 
en likriktare matad från en lokal växelströmskälla. 
På stationerna kom växelströmmen från de 
befintliga generatorerna. Trakodesystemets 
överdragsskåp drevs av primära batterier (fyra 

serie-parallellkopplade Edison Carbonaireceller ), 
eftersom det skulle vara opraktiskt att installera 
dieseldrivna generatoraggregat för att förse dem 
med växelström. 

Systemet hade en hög shuntkänslighet, det vill 
säga förmåga att detektera närvaron av tåg med 
låg vikt såsom banarbetstrallor, och medgav användning 
av relativt långa spårkretsar. 

Vad ballastresistensen beträffar kan det vara 
värt att nämna att det ursprungligen förutsatta 
värdet 15 ohm verkade alldeles för högt, särskilt 
under regnperioden, och att ett värde om 5 ohm 
var långt mer realistiskt. Detta innebar också att 
avståndet mellan överdragsenheterna fick minskas 
från 9,5 till cirka 5 km och att fler enheter 
följaktligen fick installeras. 

Det måste konstateras att samverkande system 
som utformats och levererats av olika tillverkare 
var långt ifrån lätta att hantera, och även om 
skälen för en kombination av Ericsson-och GRSutrustning 
var av teknisk art och ville kombinera 
den bästa tekniken från båda tillverkarna, fanns 
det en rad nackdelar med avseende på garanti, 
och systemet bör därför inte allmänt rekommenderas. 

Underhåll och tillförlitlighet 

Förebyggande underhållsprogram och scheman 
utvecklades för allt reguljärt underhållsarbete. 
Detta resulterade i lägre felfrekvens och underhållskostnader. 



Systemet hade uppvisat en hög grad av säkerhet 
och tillförlitlighet. Den mest väsentliga utrustningen 
var dubblerad, som radiolänken (automatisk 
överkoppling) och de dieseldrivna generatoraggregaten 
på varje mellanstation. Särskild 
uppmärksamhet måste visas de mycket svåra 
atmosfäriska förhållandena, med bland annat täta 
och intensiva åskväder. Spårledningarna behövde 
justeras mellan regn-och torrperioder. Omfattande 
åskskydd fick installeras på alla kablar för 
att förhindra skador. Det mesta av utrustningen 
fanns installerad i luftkonditionerade lokaler. 

Trafik 

När trafiken inleddes den 19 april 1963 var 
varken rälssvetsningen på banans norra del eller 
signalsystemet färdiga. Nedsatt hastighet gällde 
för hela linjen vilket gav malmtågen körtider om 
11-12 timmar. Tågen kördes endast om natten 
för att möjliggöra ett obrutet spårsvetsningsarbete 
liksom förbättringar av banvallen under 
dagtid. Det var endast den rullande materielens 
mycket goda köregenskaper samt driftpersonalens 
förmåga och skicklighet som gjorde att trafiken 
alls kunde starta vid denna tid. Maskinpersonalen 
instruerades dessutom att köra huvuddelen av 
sträckan med hastigheter som medgav ett snabbt 
stopp vid oväntade hinder. Eftersom inga signaler 
eller växelmaskiner utan endast manuellt opererade 
och låsta växlar fanns installerade på 
mellanstationerna vid denna tidpunkt, klarerades 
tågen med hjälp av detaljerade tågorder via radio 
från trafikledarna i Nimba. 

I många år var sedan hela järnvägen i god 
kondition och driften var så modern och säker 
som avsikten varit. Med hänsyn till spårunderhållet 
fick emellertid de lastade och tomma 
malmtågens hastighet begränsas till 60 respektive 
70 km/h. Ett lastat malmtåg kunde därför 
köras från Nimba till B uchanan på cirka fem och 
en halv timme vilket innefattade en viss marginal 
för avbrott. Ett tomt malmtåg behövde fem timmar 
från Buchanan till Nimbainklusive två stopp 
för tågmöten. Den allmänna medelhastigheten 
var sålunda cirka 48 km/h för lastade tåg, vilket 
sågs som fullt godtagbart med tanke på lokens 
relativt låga dragkraft och de starka lutningarna 
som begränsade hastigheten till cirka 25 km/h på 
åtskilliga ställen. 

Härintill visas den grafiska tidtabellen för 1981. 
Tåg 11, 13, 15 och 17 är lastade malmtåg bestående 
av tre lok och nittio malmvagnar med en 
bruttovikt av cirka 11 000 ton, medan tåg 19 och 
21 består av upp till två lok och sextio malmvagnar 



med en bruttovikt om cirka 7400 ton, av 
vilka tåg 19 hade lastats i Tokadeh. Tåg 12, 14, 
16, 18, 20 och 22 är tomma malmtåg medan tåg 
51 , 52, 53 och 54 är resandetåg (motorvagnar). 
Vid malmlastning i Nimba växlades trettio vagnar 
i taget med ett ensamt tåg lok eller två multipelkopplade 
växellok på den fyra kilometer långa 
sträckan med 20 promilles stigning från terminalbangården 
till malmfickorna. Sex malmfickor 
med en kapacitet av vardera 2000 ton och en total 
kapacitet av 12 000 ton möjliggjorde lastning av 
sex vagnar åt gången. Varje ficka hade två luckor 
och varje malm vagn stod under lastningen på en 
elektronisk våg i spåret som automatiskt styrde 
lastningen till 95 ton. Varje returresa med en 
grupp om trettio vagnar för lastning av 2850 ton 
malm, inklusive nödvändig lokrundgång, inspektion 
och bromsprov av malmvagnarna tog omkring 
en timme och 15 minuter, av vilket endast 
15 minuter behövdes för lastningsproceduren. 
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När 90 eller 60 vagnar hade lastats växlades de 
tre linjeloken från lokverkstaden till vagnarna 
efter inspektion etc. Sedan utfördes ett bromsprov 
med hela tåget varefter det stod klart att 
lämna Nimba för färd mot Buchanan. 

Alla meddelanden till och från malmlastningen, 
kontakten mellan tågbesättning och bromsprovare 
etc. utfördes med hjälp av växlingsradiosystemet. 
När tåget stod klart att lämna Nimba 
skiftade tågbesättningen över till trafikradiokanalen. 
Sedan trafikledaren lagt tågväg fick 
tåget lov att ge sig av mot Buchanan. 

Normalt stannade inte ett lastat malmtåg förrän 
det nådde Buchanan eftersom det hade prioritet 
på linjen. Detta var nödvändigt på grund av dess 
stora bruttovikt. I kombination med de automatiska 
tryckluftsbromsarna av typ Knorr-KE användes 



lokens dynamiska bromsning för säker 
kontroll av hastigheten i området SanokolaKitoma. 

När tåget anlände till Buchanan kördes loken 
till ett inspektionsspår för kontroll, bränslepåfyllning 
etc. De lastade malmvagnama, maximalt 
45 i taget, växlade av ett växellok till vagnvändaren. 
Framför denna lösgjordes varje vagn 
och hanterades med ett system av rangerbromsar, 
varefter en vagn åt gången spelades in i vagnvändaren. 

Efter vändning och lossning i vagnvändaren 
sköts den tomma malmvagnen ut av nästa lastade 
vagn, varefter den flyttades genom en rangerbroms 
och destinerades till ett av de tre spår där 
malmvagnar kopplades samman och drogs till 
terminalens avgångsspår. Hanteringen i vagnvändaren 
tog 50-60 sekunder per vagn och nittio 
malmvagnar kunde sålunda lossas på 90-105 
minuter. Inklusive erforderlig tid för koppling av 
malm vagnar och tåglok samt utförande av bromsprov 
var tomtåget redo att återgå till Nimba efter 
2-2,5 timmar. 

Underhåll och översyn av den rullande materielen 
utfördes i centralverkstaden i Nimba, medan 
enklare service och reparationer kunde utföras 
vid materieldepån i Buchanan. Lokhjulen behövde 
svarvas om efter cirka 150 000 km för nya 
hjul respektive 130000och 120000kmförandra 
och tredje användningsperioden. Lokens tillgänglighet 
var mycket god, och vad loken beträffade 
var det därför möjligt att hålla tågschemat med få 
avbrott. 

1980-talets tidtabell krävde följande effektuttag: 

Gaspådrag Lastat tåg, % Tomtåg,% 

Läge 8-6 42 54 
Läge 5-1 8 16 
Tomgång 27 23 
Dynamisk bromsning 23 7 

Nedanstående statistik över lokens prestationer 
från 1966 till 1983 visar att den mekaniska 
tillförlitligheten hos både tåglok och växellok 
sjönk efter 1981. Den berodde i första hand på ett 
ökat antal elektriska fel och det faktum att 
omkabling hade uppskjutits av ekonomiska skäl, 

Lokan vändning Intern och kommersiell trafik (vagnlaster) 
Linje/ok Växellok Ingen statistik, ingen kommersiell trafik före 1967 



Mek. Trafik-Död-Mek. Trafik-Död-Lamco internt Externa transporter 
till-tid % tid % till-tid % tid % All-Olja Bygge Tim-Gum-Kogäng-
gäng-mänt under-mer mi koslighet 
lighet gods håll nöt 

1966 78,9 e.u. e.u. 89,5 e.u. e.u. 1967 1 735 172 2 222 163 
1967 82,1 54,0 28,1 89,3 39,2 50,1 1968 2 048 245 1 111 286 
1968 83,9 63,5 20,4 96,4 50,6 45,8 1969 2 452 338 1 162 839 
1969 85,3 74,3 11,0 89,1 51,8 37,3 1970 2 095 390 984 1 027 
1970 82,9 75,4 7,5 84,4 56,7 27,7 1971 2 078 437 966 1 074 
1971 83,9 69,4 14,5 90,1 58,1 32,0 1972 2 512 452 1 393 2 748 
1972 81 ,0 72,8 8,2 91 ,6 59,9 31 ,7 1973 2460 447 838 4 387 72 134 
1973 85,4 74,0 11,4 87,9 71,0 16,9 1974 2437 425 837 3 123 13 176 
1974 86,5 74,2 12,3 90,7 75,8 14,9 1975 2 418 443 1 318 2 886 107 
1975 86,5 70,7 15,8 83,3 72,1 11,2 1976 2 419 437 1 510 4 052 53 
1976 84,7 63,4 21,3 91,2 70,1 71,1 1977 2 632 432 1 667 2 454 16 
1977 84,1 64,1 20,0 87,7 57,5 30,2 1978 2 171 447 1 059 3 713 15 
1978 81,1 58,1 23,0 83,2 52,1 31,1 1979 1 999 452 665 2 858 10 
1979 79,0 60,1 18,9 82,4 55,2 27,2 1980 1 635 397 591 2 772 
1980 78,0 61,5 16,5 82,1 52,6 29,5 1981 1 776 424 689 1423 
1981 83,0 58,8 24,2 93,8 54,4 39,4 1982 968 328 525 882 
1982 77,6 54,1 23,5 94,2 58,1 36,1 1983 1 213 309 198 1 386 
1983 70,3 36,4 33,9 74,9 45,1 29,8 

gången i mekanisk tillgänglighet anskaffades 
främst den tryckta situationen på järnmalms-1979 och 1980 från GM ytterligare fyra standardmarknaden, 
som även tvingade Lamco att dras-lok med 1950 hp. Förutom transporten av järntiskt 
reducera malmproduktionen, som framgår malm hade järnvägen vissa kommersiella frakter 
av nästa tabell. För att delvis kompensera tillbaka-av gummi, timmer, sågat virke etc. -se tabellen 

ovan. 

Malmtrafik 
Netto 1000 ton Malmtåg från 1000 tonkm Kapacitet i mitten av 1980-talet 
Nimba Toka-Nimba Toka-brutto Linjens kapacitet efter full utbyggnad bestämdes 

deh deh i första hand av det faktiska antalet lok och 
malmvagnar i linjetjänst samt det faktiska antalet 
1963 2 562 324 1 096 

trafikdagar.

1964 7 185 985 3 073 

Eftersom gruvan arbetade med ettårsschema 

1965 8 003 1 332 3 725 

om 300 dagar och malmfickornas kapacitet be

1966 8 003 1 096 3 421 

gränsades till 12 000 ton (inga större lager pro

1967 8 195 1 045 3 505 



jekterades kring malmkrossen), innebar det att

1968 9 795 1 287 4 189 
järnvägen tvingades frakta så smidigt som möj

1969 11 500 1497 4 918 
1970 12 525 1 676 5 357 ligt vad gruvan under samma tidsperiod produce1971 
11 425 1 502 4 886 rade. 

1972 11408 1492 4 879 Eftersom det dessutom arbetades treskift, det 
1973 12 001 733 1 578 154 5 361 vill säga dygnet runt, betydde det att tågschemat 
1974 12 063 1 295 1 548 260 5 578 

fick läggas upp därefter och att tågen fördelades 

1975 10 860 1 568 1 394 301 5 172 

jämnt på dygnets timmar. Dettainnebarocksåatt 

1976 9 197 1 204 1190 221 4 334 

förseningar i tågens avgångstid bara fick vara

1977 9 025 1 198 1 186 215 4 259 

högst marginella, ty på en enkelspårig linje bety

1978 9 638 171 1 257 32 4 071 

der försenade avgångar automatiskt förseningar 

1979 9 874 77 1 289 14 4175 
på alla mellanstationer utmed linjen, vilket ska

1980 12 068 61 1 617 12 5 067 
1981 11 370 1 138 1 556 201 5 234 par en "krusningseffekt" som i sista hand leder 
1982 8 601 2 300 1065 420 3 594 till inställda tåg och förlorad produktion. I den 
1983 7 655 1 000 3 199 här aktuella tågplanen var det maximala antalet 
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Malmtåg med två stora och ett mindre lok i januari 1965. Lamcos arkiv. 

tåg som kunde köras med det aktuella antalet lok 
och malmvagnar sex, vilket innebar 480 vagnar 
om dygnet. 

I denna tågplan är det maximala antalet tåglok 
och malmvagnar på linjen elva respektive 330, 
med ett extra lok och nittio vagnar för malmlastning. 

1984 var det totala antalet tåglok 18 och det 



totala antalet malm vagnar 517. Men räknar man 
med en tillgänglighet på 7 5 procent för loken och 
93 procent för malm vagnarna var bara 13 lok och 
460 malm vagnar faktiskt tillgängliga för trafik. I 
det avseendet bör det betonas att i synnerhet 
lokens tillgänglighet låg något i underkant, främst 
på grund av högvoltskablagets kondition. 

Enligt tågplanen fördelades tågloken och malmvagnarna 
enligt följande: 

Linje/ok Malmvagnar 
Malmlastning 1 Malmlastning 90 
Linjetjänst 11 Linjetjänst 330 
Linjereserv 1 Reserv Nimba 30 
Revision 1 Reserv B uchanan 30 
Reparation 2 Reparation verkstad 30 
Verkstad ---2 Översyn Buchanan _]_ 
18 517 

Tågplanen förutsatte: 

4 x 90 malmvagnståg/dygn från Nimba, 360 vagnar/ 
dygn 
1 x 60 malmvagnståg/dygn från Nimba, 60 vagnar/ 
dygn 
1 x 60 malmvagnståg/dygn från Tokadeh, 60 
vagnar/dygn 
= 480 vagnar/dygn 

Om tidtabellen höll skulle det i princip vara 
möjligt att minska antalet reservvagnar i Nimba 
och/eller Buchanan och därmed använda 30 vagnar 
för extra produktion. Detta hade tidigare 
prövats men kunde inte upprätthållas under någon 
längre tid, och den faktiska årliga kapaciteten 
stannade på 300 x 480 x 95 = 13 680 000 ton. 

Varje ökning av transportkapaciteten skulle 
därmed kräva ytterligare rullande materiel, eftersom 
sön-och helgdagar med hänsyn till främst 
banunderhållet bara kunde användas delvis och 
även kräva ytterligare personal för både tågdrift 
och banunderhåll eller leda till omfattande övertid, 
vilket av säkerhetsskäl generellt borde undvikas. 

Rullande materiel 

Banunderhåll

Linje-Växel-Loko-Motor-Malm-Övr. 
lok lok mota-vag-vag-gods-Följande utrustning fanns tillgänglig för under

rer nar nar vagnar håll av banvall och spår: 



1 Matisa BRNI 85 för automatisk stoppning och 1963 10 5 3 1 395 50 
nivellering1964 10 5 3 3 371 50 
1 Matisa R7-D ballastreglerare 1965 10 5 3 3 421 50 
1 Matisa D-911 ballastkompakterare1966 13 5 3 5 476 50 
1 Grandall grävmaskin, monterad på flakvagn, för 1967 13 5 3 4 476 56 
dikesrensning etc. 

1968 13 5 3 4 476 56 
1 P&H kran, modell 320, för utplacering av räls etc.

1969 13 5 3 5 476 56 
1 Matisa PV 5 spårkontrolltralla 1970 13 5 3 5 506 56 
6 Wickham inspektionstrallor med nio säten 1971 14 5 3 2 507 50 
4 Umeå lastdressiner med två säten och Hiabkran 1972 14 5 3 2 510 56 
med ett tons lyftkraft 1973 14 5 7 510 57 
3 Geismar lastdressiner med sju säten och Hiabkran 1974 14 5 5 7 510 61 
med 5 tons lyftkraft

1975 14 5 5 5 510 66 
1976 14 5 5 5 510 66 

Utöver denna utrustning fanns ett antal maskiner 

1977 14 5 5 5 512 66 

och verktyg som motordrivna handstoppare, räls

1978 14 5 5 5 512 66 

kapar och rälsborrmaskiner, bultdragare, spik

1979 16 5 5 5 517 66 
1980 18 5 5 5 518 63 utdragare, domkrafter etc. 

1981 18 5 5 5 517 61 

Två lokomotorer av Z43-typ med arbetståg i

1982 18 5 5 5 517 62 

Buchanan 1961. Observera att de är utrustade

1983 18 5 5 5 513 62 

med centralkoppel. Vagnarna tode vara begagnade 
från USA. Lamcos arkiv. 

Avställda lokomotorer i Yekepa våren 1976. Foto Raymond Hedman. 

Bland inspektions-och lastdressiner ingår sådana 
som användes för underhåll av fjärrblockerings-
och kommunikationssystemet. 



All underhållspersonal, med undantag för den 
i Green Hill Quarry, var stationerad i Nimba eller 
Buchanan. Av det skälet fanns en indelning i 
södra linjen (Buchanan-Bakohn), norra linjen 
(Bakohn-Nimba) och rörliga styrkan. Personal i 
norra och södra linjen var ansvarig för allt normalt 
underhåll av banvall och spår som banvallsreparationer, 
dikesrensning, buskröjning, sliperochrälsbyte, 
växelunderhåll, enklare stoppningsarbete 
med handdrivna stoppmaskiner etc. Rörliga 
styrkan utförde all reguljär stoppning och 
ballastreglering. Med 1984 års tågplan kunde 
BNRI 85-maskinen producera 450 m i timmen 
eller 1500-1700 m om dygnet. Hela spåret, inklusive 
bangårdar och mellanstationer, med en 
total längd av cirka 330 km, kunde alltså genomgås 
på 194-220 dagar eller på 39-44 femdagarsveckor. 
Inklusive erforderlig tid för underhåll av 
maskinerna, som utfördes på centralverkstaden i 
Nimba, blev tiden mellan två stoppningscykler 
15-18 månader vilket bedömdes som fullt acceptabelt 
under rådande trafikförhållanden. 

Som nämnts lyckades entreprenören inte få all 
grusning och banvallsreparation klar när trafiken 
startade den 19 april 1963. Särskilt järnvägens 
norra del var föremål för en rätt omfattande 
aktivitet som sluttningsstabilisering i skärningar, 
bankreparationer efter erosion etc. Efter drygt 
tjugo års drift var banvallen stabil, och arbetena 
med den koncentrerades i huvudsak på uppdykande 
skydd mot erosion och förbättring av 
ytdräneringen, buskröjning etc. 

Det konsterades också att det tog avsevärd tid 
innan av banad mark åter täcktes med vegetation, 
i synnerhet gräs. Enligt erfarenheterna från andra 
järnvägar som arbetade under liknande förhållanden 
som Lamcos var den förväntade livslängden 
på rakspår 450-475 miljoner bruttoton. Den 
livslängden bestämdes främst av rälsutmattning 
och inte på förslitning, eftersom förslitningen i 
rakspår endast var cirka 3 mm på tjugo år. 

V ad rälsutmattningen beträffar noterades det 
att det så småningom uppstod sprickbildning i 
rakspår vilket i några fall ledde till räls brott. För 
att undvika detta och även öka rälsens livslängd 
skedde rälsbyte på åtskilliga ställen. Efter tjugo 
år hade rälsen i rakspår burit cirka 375 miljoner 
bruttoton, varav mestmalmtransporter, och borde 
i princip ha hållit för ytterligare 100 miljoner 

Växellok typ English Electric GA. 

bruttoton. Med den begränsade malmtrafiken vid 



1980-talets mitt om 8,5 miljoner ton om året 
skulle detta innebära ytterligare 7 ,5 år. 

I kurvor har den ursprungliga rälsens livslängd 
emellertid varit mycket mindre: 

Kurvradie, m Faktisk livslängd, 
miljoner bruttoton 

200 32,9 
300 33,5 
400 36,7 
500 40,0 
550 45,7 
600 52,6 
800 73,2 
1000 85,0 

Enligt kalkyler som utgår från malmvagnskonstruktionen 
och särskilt från boggitypen AAR 
borde det inte ha funnits några kurvor med mindre 
radie än 1350 m. Eftersom detta av olika skäl 
inte alltid var möjligt, blev förslitning ett direkt 
resultat särskilt i snäva kurvor. För att i görligaste 
mån begränsa detta ersattes alla standardstålräler 
i kurvor med radie under 1350 m vid rälsbyte 
med fullt värmebehandlade räler från Betlehem 
Steel. Dessa räler hade minst dubbel så lång 
livslängd som standardrälerna. 

Dessutom installerades rälssmörjningsapparater 
i ett antal snäva kurvor eftersom själva 
smörjningen också minskade hjulslitaget på den 
rullande materielen. Tyvärr påskyndades därmed 
sprickbildningen. 

Planer och projekt 

Kapacitet 

De olika projekt som utformades handlade i hög 
grad om att öka järnvägens maximala kapacitet. 
En omfattande studie i detta syfte som utfördes 
av Transmark, ett dotterbolag till British Rail, 
gav följande resultat: 

1. Järnvägens absoluta teoretiska kapacitet med 
rådande utformning av mellanstationer och signalsystem 
var 19 godståg per dygn. 
2. Eftersom alla tåg måste möta ett annat tåg på 
varje station måste detta maximala antal innefatta 
kommersiell trafik, banunderhållståg och 
alla andra tåg utom dressiner. Om tomtåg måste 
möta lastade tåg på alla stationer skulle den 
planerade körtiden öka från 5 till 6,5 eller 7 
timmar. Minsta försening av ett enda tåg skulle 



emellertid försena alla andra tåg under resten av 
veckan, och ett tåg som försenades mer än en 
timme skulle framtvinga inställelse av minst ett 
tåg i varje riktning. Tillfällig blockering av en 
mellanstation på grund av underhållsarbete, 
signalfel, lokfel eller växling av av godsvagnar 

skulle obönhörligen leda till inställda tåg. Det 
skulle inte finnas något tid tillgänglig för arbetsdressiner 
att stanna utan att försena alla övriga 
tåg, och ingen tid för stoppningsarbete annat än 
på söndagar. 

3. Varje försök att arbeta vid systemets absoluta 
teoretiska gräns var uppenbart oacceptabelt, och 
det var mera meningsfullt att definiera absolut 
kapacitet som innefattande användningen av alternativa 
tåglägen, så att ett försenat tåg kunde 
invänta nästa tillgängliga läge och låta andra tåg 
behålla sin riktiga tidtabell. Den metoden förutsatte 
att reservvagnar finns tillgängliga i båda 
ändar av järnvägen -annars skulle en försenad 
ankomst av ett tåg automatiskt leda till för sen 
start på dess nästa tur på grund av fördröjningar 
i tömningen eller lastningen av vagnar. Kapaciteten 
bestämdes av det längsta tidsintervallet 
mellan alternativa stationer och absolut teoretisk 
kapacitet reducerades till absolut kapacitet, vilket 
blir tio godståg om dygnet. 
4. Detta antal tidtabellslagda godståg borde ge 
visst utrymme för arbets-och underhållståg, men 

Malmtågslok 308 i Nimba 1969. Foto Raymond Hedman. 

dessa skulle behöva inställas med kort varsel om 
tidtabellslagda tåg var försenade, och blockeringen 
av en mellanstation i kombination med 
försening av ett tåg skulle leda till kumulativa 
förseningar och inställelser. Det rekommenderades 
därför att järnvägens faktiska kapacitet skulle 
innefatta användning av endast vart tredje teoretiskt 
tågläge och därmed minska till endast sju 
godståg om dygnet. 

5. Transmarks beräkningar förutsatte alla en hög 
tillförlitlighet vid vagnslastning och -lossning 
med en maximal uppehållstid av två timmar. 

Lamcojärnvägens faktiska kapacitet, baserat 
på 300 arbetsdagar, låg sålunda någonstans mellan 
sex och sju lastade malmtåg om nittio vagnar 
per dygn vilket skulle ge cirka 16,5 miljoner ton. 

Enligt trafikens ursprungliga uppläggning fanns 



nittio vagnar tillgängliga i både Buchanan och 
Nimba, men eftersom alla berörda system uppvisade 
hög tillförlitlighet minskades antalet reservvagnar 
i både Buchanan och Nimba successivt 
till trettio vagnar vardera. Om en höjd faktisk 
kapacitet skulle krävas kunde det emellertid åter 
bli nödvändigt att öka antalet reservvagnar i varje 
terminal till minst 45. 

Kapaciteten hade kunnat ökas genom en förlängning 
av malmtågen. Undersökningar visade 
att tåglängden, främst på grund av den ondulerande 
banprofilen som gav upphov till mycket 
starka koppelkrafter i långa tåg, inte borde överstiga 
140 vagnar med alla loken i fronten. 

Baserat på 300 trafikdagar och sex malmtåg 
per dygn skulle detta betyda en ökning med 
8 550 000 ton, en ökning av järnvägens faktiska 
kapacitet till cirka 25 miljoner ton. En förlängning 
av tågen skulle emellertid nödvändiggöra 
en förlängning av mellanstationer och bangårdar 
och kräva kapitalinvesteringar. Vad beträffar förlängning 
av tågen borde man även betänka, att 
med det krav som fanns på liberianisering av 
förare och trafikledare skulle personal med mindre 
erfarenhet, kombinerat med svårigheten att 
köra långa malmtåg på en ondulerande bana, 
sätta praktiska gränser för detta alternativ. 

Enklaste sättet att öka kapaciteten skulle ha 
varit att sätta upp extra blocksignaler mellan de 
befintliga mellanstationerna, eftersom det skulle 
möjliggöra för tåg som färdades i samma riktning 
att följa tätare på varandra. I kombination med 
växlar och uppställningsspår skulle detta även 
reducera förflyttningstiden för rörlig banunder

"Flat car" nr 2206, tillverkad i Yekepa omkring 1975. Foto Raymond Hedman. 

"Inter-City"-tåg vid terminalen i Buchanan. Tåget ommålat i Lamcosfärger. Foto RaymondHedman. 

hållsutrustning och följaktligen öka den faktiskt 
tillgängliga tiden för spårunderhåll. 

Det studerades även ett antal andra alternativ, 
som nya mellanstationer mellan de befintliga och 
partiellt dubbelspår, som alla skulle kräva betydande 
kapitalinvesteringar och därför inte närmare 
övervägdes. 

Projekt som skulle kräva ökad kapacitet 

Några huvudskäl bakom sökandet efter en ökning 
av järnvägens faktiska kapacitet har varit 



två projekt: 

a. Miferguiprojektet 
b. Lamco-Bongs gruvprojekt 
a. Nimbakedjan sträcker sig in i det angränsande 
Guinea och innehåller betydande reserver av 
högvärdig järnmalm. Avståndet till huvudreserverna 
är 15-20 km. Miferguiprojektet kom till i 
mitten av 1960-talet. Eftersom avståndet till Guineas 
huvudstad Conakry skulle vara cirka 1000 
km var den logiska transportvägen för malmen 
genom Liberia på Lamcos järnväg. Det skulle 
emellertid kräva en spåranslutning 15-20 km 
från terminalbangården i Y ekepa till pålastningsplatsen. 
Den årliga produktionen i Mifergui pla

nerades till 15 miljoner ton. Eftersom Lamcos 
produktion på grund av den tryckta järnmalmsmarknaden 
hade reducerats från 13,5 till 8,5 
miljoner ton skulle i princip cirka 8 miljoner ton 
ledig kapacitet kunna ställas till Miferguis förfogande. 
Varje ökning utöver den faktiska kapaciteten 
16,5 miljoner ton skulle kräva de tillkommande 
kapitalinvesteringar som beskrivits ovan. 

b. Enligt prognoserna i mitten av 1980-talet skulle 
malmkropparna i Nimba och Gbahm vara tömda 
på högvärdig järnmalm vid decenniets slut. 

Bong Mining Company, som exploaterade en 
lågvärdig malmtillgång (32-38 % Fe) stod inför 
en liknande situation. Lamcos planer på fortsättning 
efter en uttömning av malmkropparna Nimba-
Gbahm gick ut på exploatering av ett antal 
malmkroppar i Gangra-och Yuellitonbergen. 
Eftersom malmen i de områdena emellertid är av 
lägre halt än den högvärdiga Nimba-Gbahmmalmen 
skulle den behöva förädlas i en anrikningsanläggning. 
Ett av de alternativ som övervägdes 
var att göra detta i en modifierad våtanrikningsanläggning 
i Buchanan, medan det andra 
alternativet var att transportera malmen till Bonggru 
van, eftersom där redan fanns ett anrikningsverk. 

En utförbarhetsstudie som gjordes rekommenderade 
en spåranslutning om cirka 105 km från 
mellanstationen Grebo på Lamcos järnväg till 
Bonggruvan. Även detta skulle kräva en betydande 
ökning av järnvägens transportkapacitet 
och motsvarande kapitalinvesteringar. 

Det bör nämnas att ett antal järnmalmsprojekt 
befann sig på planeringsstadiet världen över, 
men på grund av överproduktionen från befintliga 



anläggningar i kombination med en tryckt 
malmmarknad och svårigheter för stålindustrin 
hade de alla svårt att attrahera de penningmedel 
som erfordades för investeringarna. Det förmodligen 
enda undantaget var Carajasprojektet i Brasilien, 
som mot slutet av 1980-talet förväntades 
nå en årlig kapacitet av 35 miljoner ton. 

Lamcotillägg 

I början av 1960-talet råkade Lamcobanan ut för en 
rad urspåringar av malmvagnar, varav till sist en 
som var så omfattande att försäkringsbolaget beslöt 
att utreda närmare vad som hänt. 

Vid uppmätning visade det sig att de flesta vagnar 
var på väg att bli mer smalspåriga än banan, och 
därför stoppades driften några månader. Det framgick 
så småningom att den tyske leverantören av 
axlar och hjul hade valt och fått godkänd en amerikansk 
dimensionering av axlarna och hjulens inpassning 
på dem. Leverantören hade ingen erfarenhet 
av så grova axlar som dessa, som var avsedda för 
30 tons axeltryck, och framförallt ingen hydraulpress 
som klarade att pressa på hjulen torra som var 
föreskrivet. Därför hade man utan tillstånd strukit 
molybdensulfidfett (Molykote) på axlarna, och i 
motsats till olja är det en evig smörjning som aldrig 
sipprar ut. Varje gång man bromsade så att hjulen 
blev varma blev presspassningen lite lösare, och 
när man sedan körde genom en kurva skruvade sig 
hjulen en aning närmare varandra tills spårvidden 
inte längre stämde. Alla hjulen skickades tillbaka 
och gjordes om. 

ES 

En av de svenska rälsbussarna slutade sina dagar som en stationär restaurang. Foto 1975 från 
Banskolans arkiv. 

Hjördis Matti 

Järnvägens kvinnor 

Det var inte lätt att hitta material till utställningen 
Järnvägens kvinnor. Fotografier och annan dokumentation 
om kvinnornas arbete vid järnvägen 
var mycket svårt att få fram. V år förhoppning med 
utställningen var att kvinnor som jobbar, har 
jobbat eller haft anhöriga vid järnvägen skulle 
höra av sig med sina berättelser och fotografier. 
Endast ett fåtal har hittills hört av sig och delar av 
det materialet har tagits med här. Med denna 
artikel hoppas jag inspirera läsarna av SPÅR att 
komma med sina bilder och berättelser. 



Rallarkockor 

När det gäller järnvägens kvinnor och deras arbete 
så kan man inte komma ifrån att allting 
började vid spisen. De allra första kvinnorna var 
"kaffehurroma", som när rallarna byggde järnvägen 
gick runt och sålde Rio-kaffe, blandat med 
kaffesurrogat, intubi, för 5 öre koppen. Kaffet 
kokades på myrvatten om man inte var i närheten 
av en bäck eller sjö. 

Sedan kom rallarkockoma. Många av dem var 
driftiga affärskvinnor även om de kanske inte 
alltid framställts som sådana. Men de skulle sköta 
om ett helt rallarlag oni cirka 15 man. Matlagning, 
städning, klädvård, hämta ved och vatten, elda 

m.m. ingick i en rallarkockas uppgifter. Råvarorna 
till matlagningen skulle också införskaffas. 
Av bönder och samer köpte man eller bytte till sig 
kött och fisk m.m. Hos handlaren kunde kockan 
köpa bruna bönor, ärter, amerikanskt fläsk, salt 
sill och olika konserver. Hade hon tur kunde hon 
ibland få tag i sådana delikatesser som potatis, 
smör och ost. På flera ställen anställde kockoma 
pigor som hjälpte dem. Kafeer och andra matställen 
öppnades av kockorna. Flera av dessa kvinnor 
hade följt sina män till banbygget. Rallarkockan 
räknades som en i laget. Hon högaktades av 
rallarna och man skröt ofta över sin duktiga kocka. 

När rallarna efter en tids hårt ackordsarbete ställde 
till med fest, kom folk från när och fjärran och 
även s.k. lösaktiga fruntimmer från närbelägna 
städer och större samhällen. I visor och andra 
berättelser har kockorna blandats ihop med dessa 
kringdrivande kvinnor och därför framstått i en 
sämre dager. 

Den rallarkocka som vi mest hört talas om är 
Svarta Björn, men jag tror inte att man kan säga 
att hon är representativ för alla. Svarta Björn 
hette egentligen Anne Rebekka Hofstad. När 
Malmbanan byggdes var hon en av många rallarkockor 
och kom att bli en riktig superkändis. 
Kirunakännaren Hjalmar Falk, som jag för övrigt 
haft förmånen att lyssna till vid flera tillfällen 
under mina år i Kiruna, kunde aldrig förstå varför. 
Han brukade säga: "Hon har fått ett uppsnyggat 
rykte med åren. Förmodligen var hon av 
samma skrot och korn som Trumf-Karin och 
flera andra av kockorna, men av någon anledning 
har kring Svarta Björns namn skapats en legend 
som förmodligen innehåller en del överdrifter." 
Det har skri vits flera böcker och oräkneliga artiklar 
om Svarta Björn. Den förste som uppmärksammade 
henne var Ernst Didring, som med 



början 1914 gav ut romantrilogin "Malm". I den 
första delen som hade underrubriken Männen 
som gjorde det har han skildrat Svarta Björns 
våldsamma död. Med konstnärens frihet har 
Didring ändrat lite på historiska fakta. Att TrumfKarin 
slog ihjäl henne med en tvättstöt är kanske 
inte med sanningen överensstämmande. Enligt 
dödsattesten var dödsorsaken lungsot. 

Svarta Björns grav finns på rallarkyrkogården 
i Tornehamn där hon ligger bredvid alla andra 
som stupat i striden mot vildmarken. 

Även andra kvinnor fanns kring rallarna som 
sjuksköterskor. I Katterjokk fanns en sjukstuga 
med plats för tio personer. Eftersom läkaren 
oftast var kringresande och inte hade någon egent

lig utrustning med sig fick sjuksköterskorna dra 
ett tungt lass. 

Maka, mor 

Rallarna hade sina basar och högre chefer, de 
som ledde järnvägsbygget, och de i sin tur hade 
sina kvinnor som jag också räknar in blandjärnvägens 
kvinnor. I museets utställning har Sara 
Gustafva Brolin fått representera dessa kvinnor. 
Hon var hustru till Claes Adelsköld, som ledde 
järnvägsbygget vid Gävle-Dala järnväg. Sara 
Gustafva var 17 år (brudgummen 37) när de 
vigdes 1861. Bröllopet ägde rum i brudens hem 
i Söderhamn. 

I sina levnadsminnen skriver Claes Adelsköld: 

Den sjuttonåriga förtjusande äldsta dottern i huset, 
Sara Gustafva Brolin, hade en gång i sin barndom 
blifvit spådd af en klok gumma, att "hon skulle få en 
man med fjädrar i hatten", och detta slog nu in -hvilket 
inte alltid är förhållandet med spådomar; ty hon fick 
verkligen en man med k. väg-och vattenbyggnadscorpsens 
svarta strutsplym i hatten och vigseln förrättades 
af prosten på Ärnäs, brudens och af oss alla 
innerligt afhållne morbroder. -På detta sätt blef jag 
förenad med min nuvarande hustru, som varit alldeles 
för god för mig ... -Att bröllopet var storartadt med 
middag, serverad i flere rum i mina svärföräldrars, ej 
långt därefter nedbrunna hus i Söderhamn, behöfver 
jag väl ej säga. Och dagen efter var bal för säkert ett par 
hundra gäster, vid hvilken "lilla hustrubarnet" förekom 
i en ljusblå sidenklänning med silfverbroderier 
och diadem i samma stil å hufvudet -någonting aldrig 
skådadt på den tiden. Och att hon "mera liknade en 
engel än en människa", det ej allenast uttalades öppet 



af fiskargummorna, utan erkändes alldeles säkert i 
tysthet af alla. 

Claes Adelskölds levnadsminnen som finns i 
fyra volymer innehåller en del om hur man levde 
och tänkte från mitten till slutet av förra seklet. 
Kvinnornas historia kan man läsa sig till mellan 
raderna. I SPÅR 1987 finns en avskrift av Claes 
brev till "lilla hustrubarnet" som han skrev under 
en resa till London 1864. 

Tur utan retur av Elsy Lindblom (serien Liv i 

Banvaktshustru, Bengtsfors på 1950-talet. Foto Lennart Nilsson. 

Sverige) skildrar mycket finten "järnvägshustrus" 

liv. Järnvägsfamiljerna blev experter på uppbrott 
och anpassning. För att kunna klättra uppåt på 
befordrings stegen gällde det att snabbt söka tjänster 
och vara beredd att flytta till andra järnvägssamhällen. 
Elsys berättelse börjar i Nuortikon, 
1923, där fadern var anställd vid transformatorstationen 
som ledningsvakt, och sedan får man 
följa familjens flytt genom hela landet. 

Telegrafister och kontorsskrivare 

1867 fick SJ sin första ordinarie kvinnliga telegrafist, 
fröken Julia Amanda Charlotta Hammar. 
Samma år började fröken Augusta Lovisa Guldbrand 
som skrivbiträde i Falköping. 1869 anställdes 
Bertha Charlotta Gyllencreutz (född 1832, 
avgång med sjukavlöning 1902, död 1905) som 
telegrafist vid Statens Järnvägar. 187 4 anställdes 
SJ:s första kvinnliga kontorsskrivare. Samma år 
kom också en lag som gav kvinnor rätt att bestämma 
över sin egen arbetsförtjänst. 

De flesta av pionjärerna var adelsdamer. Det 
ansågs nämligen mycket fint att tjäna staten och 
synnerligen lämpligt för en adelsdam som kunde 
vara tvungen att försörja sig själv. I järnvägens 
början fanns ingen bestämmelse om att kvinnan 
inte fick ha kvar sin tjänst när hon gifte sig. Den 
tillkom efter 1908. 

Vi vet inte så mycket om hur våra företräderskor 
klarade av sina uppgifter, men i Svensk 
Järnvägstidning av 1909 säger landshövding M. 
Sahlin (generaldirektör vid SJ 1904-07) att han 
hade de bästa erfarenheter av kvinnliga medarbetare. 
De viktigaste egenskaperna ansåg han vara 
pålitlighet, samvetsgrannhet och intresse för arbetet, 
och "här ha kvinnorna fyllt måttet. Det 
gifves bättre och sämre bland dem liksom bland 



karlarna, men bland kvinnorna lutar det kanske 
mera åt det bättre". 

En pionjärinsats gjorde fröken Edith Djurson. 
Hon gick i giftastankar, och innan lysning skulle 
avkunnas 7 mars 1912 gick hon till sin chef, 
byrådirektör Flodin, och frågade om hon fick ha 
kvar sin tjänst om hon gifte sig. Det trodde chefen 
men rådde henne att skri va en ansökan till generaldirektören. 
Lysningen avkunnades, men strax 
efter kom beskedet från GD Pegelow -avslag. 
Lysningen fick tas tillbaka men fröken Djurson 
gav sig inte utan uppsökte GD, som dock var 
mycket oförstående och stod fast vid sitt avslag. 

Dågick hon till kommunikationsministern Axel 
Schotte. Han ändrade på beslutet genom att ringa 
Pegelow och be honom ta upp ärendet igen. Allt 
verkade ordna sig, Järnvägsstyrelsen skulle bara 
fatta beslut om vilken lönegrad hon skulle placeras 
i. Det blev samma lönegrad som hon hade 
anställts i sex år tidigare och det blev ett nytt 
besök hos GD. Han var lika hård och obeveklig 
som förut -och kommunikationsministern lika 
vänlig och tillmötesgående. Järnvägsstyrelsen 
fick ändra sitt beslut och fröken Djurson, eller fru 
V alentin, fick tills vidare stå kvar som extra i den 
lönegrad hon redan hade som ogift. 

Tidningarna skrev en hel del om fröken Djursons 
besvärligheter, och en teckning gick runt i 
pressen visande henne sittande framför en skrivmaskin 
med en vagga bredvid sig. Så såg man 
hennes framtid! 

1939 kom lagen om att kvinnor inte fick avskedas 
på grund av äktenskap, havandeskap eller 
barnafödande. Innan Behörighetslagen, som gav 
kvinnor rätt att inneha statstjänst, kom 1925 
diskuterades i riksdagen yrkesförbud för kvinnor. 
Elof Lindberg (s), redaktör för Västerbottens 
Folkblad, och järnvägstjänstemannen Ahl 
var emot att kvinnor skulle ha eget arbete och 
menade att "En kvinna kan ej tjäna två herrar" 
och "Kvinnans plats är vid spisen". 

Grindvakter 

Mycket tidigt, långt innan kvinnorna kom in i 
telegrafi-och kontorsyrkena, fanns det en annan 
grupp järn vägskvinnor och det var grindvakterna. 

Många kvinnor vaktade grindar utan egen lön. 
I makens, banvaktens, tjänst ingick detta. I 
lärnvägsminnen hittar jag: GustafTeodor Hammar 
född i Lerbäck, Örebro län 10 juni 1836. År 
1872 började han som rallare vid N ara-Karlskoga 



järnväg och anställdes vid samma järnväg som 
banvakt 1 juni 1873 med en lön av 40 kr i 
månaden plus 5 kr för bevakningen av grindar. I 
samma skrift läser jag om Gustaf Johansson född 
8 oktober 1848 i Stolpastugan i Stenbrohults 
församling, Kronobergs län vars hustru hette 
Karolina och var född 19 juli 1845 i Öja socken, 
samma län. De gifte sig 1872 och bosatte sig i 
Vislanda där Gustaf fick arbete vid järnvägen. 
Han arbetade som banvakt och de bodde i en 
banvaktsstugai SandvikpålinjenMalmö-Stockholm. 
Gustaf fick 40 kr i månaden samt fri bostad 
och bränsle. Hustrun Karolina passade grindarna 
vid vägövergången och fick för detta 3 kr i 
månaden. Ovanstående är det enda om kvinnors 
arbete som jag funnit i skriften Järnväg sminnen. 

Grindvakt var bland de första kvinnoyrkena vid järnvägen. Här på ett vykort, avsänt från Söderala 
1922. 

Det finns en hel del intressanta tidningsklipp 
om grindvakter. I alla dessa kan man läsa om 
kvinnornas plikttrogenhet. I ur och skur, vardag 
som helgdag, skötte de sin uppgift, och som regel 
hade de en lång anställningstid vid sin grind. Det 
fanns de som var i åttioårsåldern när de slutade. 

Selma Johansson i Mossle vid Värnamo var i 
35 år (1921-1956) grindvakt vid Skåne-Smålands 
järnväg. 

Börje Thoursie, Gävle, har berättat om grindvakten 
som skrev ett brev till baningenjören: 
"Snälla baningenjören, kan jag inte få slippa gå 
och släcka lyktorna vid grinden, mina knän är 
gamla och slitna och jag orkar snart inte gå till 
grinden och det är ändå ingen som använder 
den." Detta var 1950 när Börje var vikarierande 
baningenjör på 17. bansektionen i Sollefteå. Han 
och en vägingenjör från Umeå åkte ut och inspekterade. 
Jo, mycket riktigt, kvinnan skötte sin 
plikt, lyktan vid grinden tände och släckte hon 
morgon och kväll, men de enda som använde 
grinden var några skidåkare! Brevet finns tyvärr 
ej bevarat men jag förmodar att kvinnan blev 
befriad från sin uppgift. Platsen hette Verksamheten, 
minns Börje. 

Elisabeth Palm, Eksjö (född 1862) läser jag om 
i SJ-Nytt från december 1952. Hon skötte järnvägsgrindarna 
i Eksjö punktligt som ett urverk i 
52 år utan att vara borta en enda dag för sjukdom. 
Hon övertog grindvaktssysslan som liten flicka 
efter sin mor. I sin lilla grindstuga hade Elisabeth 
ett tiotal höns. Eftersom stugan låg endast några 
meter från järnvägen och hönorna tyckte om att 



spatsera på banvallen, fick Elisabeth lära dem att 
på kommando spatsera in och ut i stugan allteftersom 
tågen passerade. 

Den sista grindvakten var Lilly Skeppner, född 
1927, anställd vid Nora Bergslags järnväg år 
1955 som grindvakt vid Grönälven, uppsagd 
1979 därför att banan lades ned och revs upp. 

Till att passa grindar dög kvinnorna och enligt 
cirkulär från 1860-talet fick de också skotta snö 
för 15 öre i timmen, men när konung Karl XV var 
ute på spåret gömdes de undan: 

Circulaire Ordres 

till Baningenieurerna vid Westra Stambanan från 

Göteborg. Under den tid som det nu på försök antagne 

banbevakningssättet användes och intill dess att an

norlunda kan vara förordnadt, bör vid alla tillfällen då 

det blifver tillkännagifvet att Konglig person befinnes 

å bantåget, vare sig extra eller ordinarie, den föränd

ring iakttages vid bevakning af grindar som stänga 

öfver Banan, att istället för den posterande qvinnan 

skola af de vid Banans underhåll tjenstgörande Ban

vaktarne vid sådana vägöfvergångar bestrida vaktgör

ingen; och hvilka personer liksom Banbevakningen då 

böra vara lika och snyggt klädda i deras tjenstgörings

kläder lämpade efter årstid och väderlek. 

Göteborg å jernvägsbyrån den 14 juni 1861 

C.E. N orström 

Vid sekelskiftet åkte konung Oskar II och drott

ning Sofia ofta tåg mellan Norge och Sverige, 



och till konungens arbetsuppgifter hörde att in

viga olika järn vägssträckor. 

Drottning Sofia fick också vara med i utställningen 
Järnvägens kvinnor. Hon hade en egen 
järnvägsvagn som nu visas på Sveriges Järn vägsmuseum, 
och den är i det skick den var när den 
kom till museet 1927. I JVM:s bildarkiv finns 
inte en enda bild på drottning Sofia men flera på 
konungen när han invigde banorna. Bilden på 
drottning Sofia till utställningen fick lånas från 
Nordiska museet. 

Första kvinnan som chef 
för en jämvägsrestaurang 

Wilhelmina Skogh ( 1849-1926), född Wahlgren 
i Rute socken på Gotland, reste 13 år gammal 
med ångbåt till Stockholm för att tjäna sitt uppehälle. 
Efter någon månad fick hon börja diska på 
Strömparterren vidNorrbro. Arbetstiden var från 
halv nio på morgonen till halv två på natten. Hon 
härdade ut, fast besluten om att själv en gång äga 
en restaurang, och hon ville lära sig yrket från 
grunden. 

När jämvägsrestaurangen i Storvik skulle öppnas 
sökte hon anställning som restauratris. Det 
var många sökande, och det berättas att när hon 
gick till Järnvägsstyrelsen för att få besked fick 
hon veta att hon var alldeles för ung (hon var då 
24 år). Ett rasande duktigt fruntimmer, en fröken 
Wahlgren, låg bäst till! 

Fem år senare, 1878, lät hon bygga ett hotell i 
anslutning tilljärnvägsrestaurangen. 1884 köpte 
hon järnvägshotellet i Bollnäs. Hon öppnade 
turisthotell i Rättvik, gjorde flera resor till Eng

land och Frankrike och besökte flera reseföretag, 

bland annat Cook' s. 1902 blev hon chef på Grand 

Hotel i Stockholm och skapade dess vinterträd

gård. När hon hade sparat en miljon lät hon bygga 

Villa Foresta på Lidingö som privatbostad. 

Wilhelmina såg inte endast svårigheterna utan 

i ännu högre grad möjligheterna, och fanns det 



inga möjligheter så skapade hon dem. Detta var 

förmodligen nyckeln till hennes framgångar. I 

slutet av sin memoarbok skrev hon: 

Arbete är lifvets lycka och glädje. Det ligger en stor 
sanning i orden "arbete befordrar hälsa och välgång". 
Hvilken tillfredsställelse att känna det, då man så godt 
man kunnat fyllt budet: "du skall tjäna ditt bröd i ditt 
anletes svett!" Huru ljuf är ej hvilan efter arbetets 
fullbordan och hur behagligt är det ej, då man någon 
gång kan slå sig lös och njuta af sådana förströelser 
som verka upplifvande på våra lifsandar! 

Tågklarerare och platsvakter kvinnliga 
stinsar 

193 7 fick SJ sin första kvinnliga tågklarerare, fru 

Frida Backlund i Täng (Östersund Västra), an

ställd 1936-1951, gift med en järnvägare. 

1985 utbildades den första kvinnliga fjärrtågklareraren. 

Efter vad jag kan förstå har det funnits kvinnliga 
platsvakter på många små stationer och 
hållplatser redan före 30-talet. Oftast var det 
kvinnor som var gifta med eller döttrar till en 
järnvägare, och som bodde i stationshuset och 
skötte hem och barn samtidigt med jobbet. På de 
flesta stationer ingick utöver biljettförsäljning, 
godshantering, tågklarering m.m. att också vara 
poststationsföreståndare. Hela familjen var oftast 
engagerad i att utföra arbetsuppgifterna även 
om en person formellt innehade tjänsten. Det var 
sällan tjänsterna utlystes utan jobbet fick man 
ofta i "arv". 

Inga-Lotte Jonsson, Gävle, berättar att hon 
1943 började som platsvakt vid Blekinge Kustbanor. 
Hennes farfar anställdes som banvakt vid 
Härsjön 1889. Fadern efterträdde honom 1920 
och bröderna arbetade också vid järnvägen. Själv 
gick hon som 19-åring på eget initiativ till järnvägens 
expedition ("byrån") och frågade om hon 
inte kunde få något jobb. En tjänst som platsvakt 
i Rosenholm erbjöds. Det finaste jobbet inom 
järnvägen för en kvinna (på den tiden) var att vara 
platsvakt, berättar Inga-Lotte. Hon berättar också 
att hon blev kallad" den kvinnliga stinsen". Inga



Lotte har efter det arbetat på olika avdelningar 
och platser inom SJ. 

Inga-Lotte berättar också att det redan på 30talet 
fanns en kvinnlig platsvakt i Härsjön vars 
far var stins. På banan Karlshamn-Vislanda fanns 
också en tidig kvinnlig platsvakt. 

Gunvor Nilsson, Söderhamn, berättar om sin 
mor Ruth Nilsson, född 25 december 1904, som 
var platsvakt 1928-1957 vid 0KB och senare SJ 
i Maråkerby (Hudiksvall-Gävle). I 29 år vinkade 
hon av tågen, sålde biljetter osv. till indragningen 
31 maj 1957. Då blev endast posten kvar på 
stationen. Maråkerby hållplats anlades 1924. 

Ulla Westerlind berättar om sin mor, som var 
plats vakt i Meselefors ( 1946-1953). Modem hette 
Jenny Flodman (född 1906). Hon var gift med 
Erik Flodman som arbetade på banan. Jenny 
började sin bana som platsvakt i Vinlidsberg 
(nära Storuman). 1941-44 arbetade hon enbart 
vid järnvägen (ej kombinerat med poststation). 
Ulla minns, att under krigsåren fick modem ofta 
gå ut på nätterna och mata djuren (hästar och kor) 
som stod i vagnar på stationen. Jenny var också 
plats vakt i Håsjö och i Kinstaby ( 1960-65), och 
där var poststation. 

Här fick även Ulla en del av sin yrkesutbildning. 
Modem innehade tjänsten men det var 
dottern som gjorde jobbet. Av olika anledningar 
kunde Ulla inte själv inneha tjänsten. Här skolades 
hon in i postyrket, fick senare en egen tjänst 
och arbetar fortfarande inom posten. 

Min egen första anställning var som platsvakt 
i Rensjön på Malmbanan Kiruna-Riksgränsen. 
När fjärrblockeringen infördes (1958) blev 
stinsarna och stationskarlarna överflödiga. Rensjön 
och Torneträsk ansågs dock behöva ha kvar 
biljettförsäljning, godshantering och sin poststation. 
Att platsvakter skulle anställas fick jag höra 
av en tillfällighet. Jag hade året innan tagit realen, 
skulle fylla 19 år, hade en son som var sex 
månader och väntade mitt andra barn men det 
avskräckte mig inte! 

Jag skrev ett brev till trafikinspektören i Luleå, 
Erik Orvandt, och anmälde mitt intresse för tjänsten. 
Jag hade ingen jämvägsbakgrund, hade inte 
ens vuxit upp nära järnvägen. Hade åkt tåg en 
gång, på skolresa från Övertorneå till Stockholm, 
när jag var 13 år. 

Nu hade jag kommit till Malmbanan med min 
man, som varit arbetslös i Tomedalen och av 



arbetsförmedlingen anvisats jobb vid upprustningen 
av Malmbanan -som den tidens rallare. 
Tjänsten som platsvakt utlystes senare,jag sökte 
och fickjobbet. Ett överklagande påverkade inte 
beslutet men fördröjde tillsättningen. 

I november 1958 fick jag börja öva, två veckor 
på posten och en vecka på SJ Gods i Kiruna. En 
av stationskarlarna var kvar i Rensjön och väntade 
på en ny tjänst. Till en början ersatte jag 
honom vid ledigheter och blev ensam i jobbet i 
maj 1959. Jag födde min andre son nyårsafton 
1958. 

Jag arbetade sex timmar om dagen och lönen 
var 3.27 i timmen. Vi bodde i stationshuset så jag 
kunde låta dörrarna stå öppna till expeditionen 
och sköta barn och hem samtidigt så gott det gick. 
Vid vissa tillfällen fick jag anställa barnflicka. 
Redovisningar och annat skrivarbete kunde jag 
göra på kvällarna när barnen sov. 

Åren i Rensjön ser jag som några av de viktigaste 
i mitt liv. Rensjön var vid den tiden en av 
Lapplands större samebyar och hade cirka trettio 
hushåll. Landsväg fanns inte utan man var helt 
beroende av järnvägen. Jämvägsförbindelsema 
var goda. Skoltåg, gods-och lokaltåg kom och 
gick. Lapplandspilen gjorde uppehåll och kom 
med postsäckar och expressgods. Malmtåg, lastade 
och tomma, passerade dag och natt. Turister 
kom och skulle tas om hand av "stinsen". 

1963 flyttade vi från Rensjön och jag lämnade 
järnvägen för att komma tillbaka 1989 till 
Malmö C. 

Städerskor -lokalvårdare 

Det är inte lätt att hitta uppgifter om SJ-städerskornas 
liv och arbete. Tidningsklipp, om det 
överhuvudtaget funnits några sådana, har ej sparats 
och andra artiklar har ej heller skrivits. Emy 
Rosell, Borås, som arbetat som kontorsbiträde i 
Örebro 1943-47 på trafikavdelning-, telefonväxeloch 
trafiksektionen samt baningenjörsexpeditionen, 
har skrivit och berättat om sin mormor 
Anna Säll, Hallsberg. Hon blev änka 1906 och 
försörj de sig och sina tre barn -födda 1901, 1903, 
1905 -som städerska på trafikavdelningens överliggning 
i Hallsberg. Bostaden var i samma hus 
så mellan 1908 och 1936, då hon pensionerades, 
var arbete och familjeliv inom samma väggar, 
alltså tjänst så gott som dygnet runt. Anna Säll 
avled 1958. 

Emys mamma, Ester Pettersson, Örebro, född 



1901, blev änka 1928 när maken blev ihjälkörd 
under växlingsarbete på julaftonen i Örebro. Ester 
har arbetat inom SJ fram till pensioneringen 
1961, som städerska på maskinavdelningens över

liggning i Krylbo och som vagnstäderska och 
effektvårdare i Örebro. 

Hjördis Sturk, platsvakt i Rensjön 
1958-1963. Foto Svlvm. ttOlD ÖVCR 
HAVET 
1.1S 9 METER 
Anita Pettersson och Maud Österholm på SJ 
Städ i Gävle har tecknat ner sina minnen från 
1973 och framåt. De berättar att det var cirka 
tjugo kvinnor som städade en vagnpark om cirka 
femtio vagnar per dygn. Bangården var ej planerad 
för vagntyperna, så det var inte det lättaste för 
kvinnorna att klättra upp i vagnarna. Sopor skulle 
tas om hand, pottor och tvättställ rengöras. Det 
kunde förekomma att resenärerna använt tvättstället 
som WC. Sovvagnarna skulle dammtorkas 
och allt skulle vara skinande blankt innan man 
bäddade. Sänglinnet skulle räknas och bäras ut. 
Påslakanen var tvättade i lut och våtmanglade så 
de var ihopklistrade och svåra att åtskilja, vilket 
medförde att städerskorna blev skinnflådda på 
underarmarna. Cirka sjuttio bäddar per person 
fick städerskorna ta hand om. Sittvagnarna skulle 
också städas och när tåget var klart för avgång var 
den sista uppgiften att platsmarkera. Städerskorna 
hade stor frihet i arbetet under eget ansvar och 
arbetsglädjen var stor trots kyla, snö och kalla 
vagnar på vintern och alldeles för hett under 
varma sommardagar. 

Biljettförsäljare 

Att sälja biljetter till tågen var från början förbehållet 
männen. I min tjänst som platsvakt i Rensjön 
ingick biljettförsäljning. Till 1963 skrev jag 
ut alla biljetter för hand och taxeringen slog jag 
upp i olika taxe-och avståndstabeller. Från Rensjön 
åkte man mest till Kiruna, Abisko, Björkliden, 
Vassijaure och N arvik, och dessa biljetter 
var enkla att skriva ut. Men det kunde ändå ta lite 
tid. När "lappgubben" stod i luckan fick jag ställa 
frågor: V art skall du åka? Tur och retur eller 
enkel? Skall hunden följa med? Hade jag tur 
behövde jag inte vänta så länge på svaret. Jag 

behärskade finska språket hjälpligt och de flesta 
av de äldre samerna talade lapska och finska 
hellre än svenska, men de sparade på orden. 



När jag sommaren 1989 (trettio år senare) 
sålde biljetter på Malmö C upptäckte jag flera 
likheter. Många av kunderna i Malmö kom från 
olika länder i Europa och alla behärskade inte 
svenska, engelska eller tyska. Därför gick det 
ibland långsamt och jag fick ställa liknande frågor 
som till samerna. Utlandsbiljetter fick man 
också slå upp i flera olika tabeller och böcker 
innan biljetten var klar att skrivas ut för hand. När 
SNAP-systemet slogs ut, vilket hände då och då, 
fick även svenska biljetter skrivas för hand och 
avstånd, resvägar, priser m.m. inhämtas i olika 
tabeller. 

Till allt detta kom enorma köer och irriterade 
kunder, och vi biljettförsäljare satt dessutom i 
bås innanför en glasruta. Kunderna skällde på oss 
och SJ. Flera biljettförsäljare kollapsade. Lönerna 
var låga, arbetstiden oregelbunden och dessutom 
personalstyrkan liten. 

För att underlätta öppnades Tågresebutiken, 
som bara skulle sälja utlandsbiljetter, och det kan 
liknas vid att öppna en dammlucka i ett vattenfall. 
När butiken öppnade, veckan före midsommar 
1990, vällde kunderna in och telefonerna 
gick varma. Butiken var inte förberedd för anstormningen. 
Det fanns varken personal eller 
hjälpmedel att klara jobbet tillfredsställande. Men 
nu är även detta historia. 

Jag kan tillägga att de flesta som arbetar med 
att sälja biljetter tycker om sitt jobb. Det finns så 
mycket positivt i kontakten med människor och 
de flesta är också medvetna om sin roll som 
företagets ansikte utåt. 

Resebyråverksarnheten inom SJ började 1915 
i Stockholm och lades ner 1990. SJ Resebyrå var 
i flera år den största resebyrån i Skandinavien 
och här kunde man också hitta många av järnvägens 
kvinnor. 

Idag har SJ närmare 700 kvinnor anställda för 
att sälja biljetter till tågen. 

Stationsskrivare 

1960 började Kaisa Gunnarsson (född Gullberg) 
en tvåårig stationsskrivarkurs tillsammans med 
15 män och hon blev SJ: s första kvinnliga stationsskri 
vare. Kaisa berättar: 

Ekonomiskt trängda privatbanor var tidigt ute med att ersätta manlig stationspersonal med betydligt 
billigare kvinnliga platsvakter. Ebba Andersson tjänstgjorde på BLHJ-stationen Revingeby. 



Catrine Lönnström, en av de första kvinnliga lokförarna på Malmbanan ( 1988 ). Foto Åke Barck. 

Till Sveriges första kvinnliga stationsskrivare fanns 
ingen uniform så NK:s herrskrädderi fick uppdraget 
att sy. Det blev en korsning mellan dåvarande manlig 
vinteruniform och en damdräkt enligt den tidens mode. 
Ingen tänkte på att den skulle utformas så att jag som 
tågklarerare t.ex. bekvämt skulle kunna klättra över ett 
godståg. 

Mössa kunde jag få ur uniformssortimentet, minsta 
storlek med korkskivor under svettremmen blev nästan 
tillräckligt liten. Med slipsen gick det också bra. 
Värre var det med skjortan men det löstes genom 
allmänna handelns vanliga vita pojkskjortor. 

Uniformen kom egentligen bara till användning 
under utbildningstiden i Hässleholm. På den tiden 
sköttes tågklareringen där endast av stationsskrivare. 
För att kunna rycka in i tågklarerararbetet fick man den 
delen av utbildningen först. 

Efter utbildningen och en kort tids ytterligare arbete 
iHässleholmförsvannjagin i admin!strativtarbete. Ut 
på station igen, som stationsinspektor, kom jag först 
1979, och då behövde en sådan inte längre bära uniform. 

På tal om uniformer för kvinnor läser jag i SJNytt 
nr 1 1947: 

Städerska å ångfärja på på SJ bekostnad utan avdrag å 
avlöningen erhålla följande persedlar in natura, nämligen 
klädning av svart yllesatin bestående av blusliv, 
bälte och kjol samt förkläde av klot, försett med spetsar 
nedtill" (1921 års reglemente, särtryck 156a). Tågstäderskorna 
hade också från början samma uniform 
men fick senare en grå rock och båtmössa med mössmärket 
SJ i svarta bokstäver på blå botten. 

De kvinnliga väg-och platsvaktema hade endast en 
blå armbindel med "SJ" i gula bokstäver. En käck och 
klädsam mössa skulle bestämt lysa upp många 
småstationer ute i landet och göra de kvinnliga 
"stinsarna" ännu populärare. Och när nu de manliga 
väg-och platsvaktema i högtidligt formulär fått uniformsmössa 
med krönt SJ, så ... 

Tågpersonal 

1975 fick SJ sinförstakvinnligakonduktör. 1995 
arbetar cirka 400 kvinnor i tågtjänst och drygt 
800 män. 

1977 fick SJ sin första kvinnliga lokförare men 
Roslags banan lär ha varit före. Där utbildades två 
kvinnor till lokförare redan 1972, och Saltsjö



banan fick sin första kvinnliga förare 197 5. Idag 
arbetar cirka sjuttio kvinnor med loktjänst och 2 
500män. I utställningen Järnvägens kvinnorfick 
bilden av Lotta Robertsson, SJ:s första kvinnliga 
X2000-förare, stå i kontrast till bilden av Catrine 
Lönnström, en av de första kvinnliga lokförarna 
på Malmbanan (1988). Catrine sitter påpälsad 
framför instrumentpanelen i ett pipande, visslande 
och vibrerande Dm-lok, Lotta ser ut att sitta 
i en modern telefonväxel. 

197 8 fick SJ sin första kvinnliga växlare. 1995 
finns cirka trettio kvinnliga växlare. 

Idag finns kvinnorna representerade inom de 
flesta yrken inom SJ men endast ett fåtal på högre 
chefsposter. Monica Andersson är sedan årsskiftet 
generaldirektör för Banverket. SJ:s informationsdirektör 
och ytterst ansvarig för Sveriges 
Järnvägsmuseum, Gunnel Sundborn, ingår i företagsledningen 
och är styrelseledamot i koncernföretagen 
TrafikRestauranger och SweFerry. 

Sveriges Järnvägsmuseum har idag fyra fast 
anställda kvinnor av totalt elva anställda. Dessutom 
är fem kvinnor tillfälligt anställda för att 

bemanna receptionen under helger, semestrar 
och andra ledigheter. 
Denna artikel är den första i SP ÅRs historia 
som skrivits av en kvinna! 
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Lotta Robertsson, SJ första kvinnliga X2-förare. Foto Erland Glitze. 

Janis Priedits 
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Klagshamns cementfabrik och spar 

Fabriken och samhället 

För drygt ett sekel sedan fanns inget i Klag~hamn, 
ej heller udden. Men det som fanns under Jorden, 
kalkgrunden, skulle ge mycket. Så mycket att en 
industri, ett samhälle, en hamn och rentav nytt 
land växte fram. Skutorna kom och gick,järnväg 
från Tygelsjö drogs fram. Industrisamhället blev 
till och Klagstorpsortens mångsekelgamla allmogehävd 
var bruten. . . 

Idag återstår inte mycket av kalkindus~nn. De_n 
sista kalkugnen står dock kvar som ett mdustnhistoriskt 
minne över epoken. Rester av cementfabriken 
används bland annat av en ridskola. 

Kalkbrytning i mindre skala startades av Lars 
Hermodsson och några av hans söner 1878. Hermodsson 
ägnade sig givetvis även åt kalkbränning, 
och denna enkla, icke-industriella ~~rksamhet 
pågick till 1896 under namnet Vastra 
Klagstorps Kalkbruk. Samma år bildades Klagstorps 
Kalkbrotts AB som övertog den gamla 
firman. Det nybildade aktiebolaget hade i huv~dsak 
danska ägare men tre år senare övergick 
ägandet i svenska händer. Man kan säga att 
verksamheten under denna tid började expandera 
på allvar. Kalkugn och järnvägsbank av 
schaktmassor tillkom 1896-98, verkstäder, lokstall, 
pumphus och kraftstation 1898. 

Några år in på det nya seklet anlade~ en cementfabrik 
med tre roterugnar och ytterhgare en 
kalkugn. Orten Klagshamn hade und~r ~lomstringstiden 
omkring 1910 över 1200 mvanare 
och var centrum i dåvarande Bunkeflo. Förutom 
den största arbetsgivaren cemenfabriken fanns 
även andra, bland annat en kalksandstensfabrik, 
en gas betongfabrik, en gödningsfabrik, en destilleringsfabrik 
och ett tunnbinderi. Samhället hade 
inte mindre än fyra krogar! .. 

Folk strömmade till från alla håll. Anda uppifrån 
Småland och Blekinge kom de, stenhuggare, 
rallare, smeder och andra arbetare. Samhället 
växte och affärer, hotell, Folkets hus och 
egnahem kom till undan för undan. 



Under drygt tre decennier upplevde samhället 
företagsoptimism varvad med konjunktursvackor 
och andra kriser. Cementfabriken var berömd för 
sin högkvalitativa portlandcement både inom 
och utom landet och hade därför kunnat hålla 
jämna steg med andra tillverkare. 

Redan 1918 stod första krisen för dörren. Göteborgs 
Bank AB tog över och fortsatte driften 
till 1934. År 1922 hade dock ett nytt bolag bildats 
under namnet Klagshamns Cementverks AB. 
Produktionen var då 400 000 fat portlandcement 
per år. 

Under 1930-talets första år inträdde en avmattning 
i konjunkturen. Depression i f?rening_ med 
en långvarig byggnadsstrejk ledde till en mmskning 
av cementkonsumtionen inom landet. Konkurrenten 
Limhamns cementfabrik (ägd av dåvarande 
Skånska Cement AB) sju kilometer från 
Klagshamn fortsatte dock att expandera. I Klagshamnsfabriken 
kämpades det tappert för att genom 
rationaliseringar och tekniska förbättringar 
försöka uppnå bättre lönsamhet och konkurrenskraftiga 
priser. Ägaren, Göteborgs Bank tillsammans 
med Skandinaviska Kredit AB, tvingades 
år 1930 låna fabriken 2,5 miljoner kronor till 
bland annat en ny ugn och nya kvarnavdelningar. 
Antalet anställda var då omkring 300. 

År 1934 köpte Skånska Cement Klagshamnsanläggningen 
och verksamheten minskade alltmer. 
1936 stod det klart att hundra arbetare var 
definitivt avskedade, och 1938 var storindustrin 
i Klagshamn oåterkalleligen slut. En del personal 
fick anställning i Limhamnsfabriken medan andra 
bereddes arbetsmöjligheter vid eternitfabriken 
i Lomma. Den senast tillkomna cementugnen 
monterades ner för vidare transport till Oaxens 
kalkbruk i Södermanland. 

De kvarvarande anläggningarna såldes 1942 
till Laguna AB, ett dotterbolag till Kockums 
Mekaniska Verkstads AB i Malmö, som 1967 
vidaresålde dem till byggföretaget BPA. Byggnaderna 
förföll alltmer och vandaliserades, marken 
växte igen och naturintresserade personer 
ville att det förvildade området, som är rikt på 
växtlighet med många sällsynta arter, skulle bevaras 
som det blivit, utan intrång av park-eller 
fri tidsanläggningar. 

En ljuspunkt i förödelsen kom 1985 då Malmö 
kommuns enda kalkugn (byggd 1903) restaurerades. 
Därmed räddades ett fint industrihistoriskt 
minne i Klagshamn. Under ugnens glansdagar 



kunde man bränna tio ton kalk per dygn. Arbetet 
där var eftertraktat eftersom man till stor del 
rådde sig själv. Lönen 1918 var 35 öre i timmen. 

Spåren och loken 

För en så stor industri som denna behövdes det 
naturligtvis spårbundna transporter, och i Klagshamn 
blev resultatet två spårvidder, 900 och 
1435 mm. Smalspåren tillkom 1897-98 mellan 

Ur Ekonomiska kartan över Malmöhus län 1917. 

Klagshamns station på KTJ och hamnen (2 km), 
medan normalspåret öppnades 1898 mellan Tygelsjö 
och Klagshamn ( 4 km). Den sistnämnda 
sträckan utgjordes av privatbanan Västra Klagstorp-
Tygelsjö järnväg (KTJ), vars huvudsakliga 
transporter utgjordes av produkter till och från 
cementfabriken. Persontrafik fanns också men 
upphörde redan 1927. 

Mellan cementfabriken och hamnen låg banan 
som treskensspårig. Kalksandstegelfabriken ute 
vid hamnen fick också spårförbindelse, liksom 
kalkbrottet. Spåren utvidgades allt eftersom verksamheten 
växte. Spårsystemets totala längd uppgick 
på 1920-talet till inte mindre än 17 kilometer. 

För transport av kalksten från brott till kalkugn 
och fabrik användes både ordinära tippvagnar av 
plåt och vagnar med träkorg. Som dragkraft 
användes enbart ånglok. Möjligen kan hästar ha 
utnyttjats på kortare sträckor, men vagnarnas 
tyngd och mängd gjorde att ångkraft i regel 
behövdes. Några diesellok är ej kända. Sådana 
fanns visserligen redan i början av seklet men de 
var driftosäkra och dyra. 

0 1 k,,,,, 
p___ _ 

Kalkbrottet omkring 1910. Observera vagnarna av trä. Man ser tydligt att kalkbrottet är nystartat och 
ej särskilt djupt. 

Lok 4 samt ett okänt lok vid okänd tidpunkt. Båda fotona kommer från Föreningen Klagshamns och 
Västra Klagstorps historia. 

Totalt behövde cementfabriken tio smalspåriga 
ånglok. De första anlände redan 1897 från 
Danmark. De var begagnade men endast två år 
gamla. Lok 1 användes inte mindre än 43 år i 
Klagshamn ! Nästa tre lok kom också från Danmark, 
och var precis som de två första endast 
några år gamla vid ankomsten till Klagshamn. 



Loken 6-10 inköptes nya från Orenstein & Koppel 
i Berlin mellan 1906 och 1919. Tyvärr finns 
inget Klagshamnslok bevarat vid något museum, 
så vi får nöja oss med bevarade foton, varav ett 
syns här intill. 

De sex första loken skrotades medan nr 7-10 
åren 1939-43 såldes för andra uppgifter. Lok 8 
och 10 kom till Limhamns cementfabrik där de 
tjänstgjorde mellan kalkbrottet och fabriken. Lok 
9 byggdes om till 7 60 mm spårvidd och skrotades 
inte förrän 1960. Närmare uppgifter om loken 
och deras ångpannor finns i boken Industrilok i 
Skåne -Malmöhus län. 

Efter nedläggningen 1939 upphörde smalspårstrafiken 
och rälsen revs till största delen upp. 
Reguljär godstrafik på normalspåret slutade 1939 
men viss bettransport pågick till 1945, då även 
den upphörde. Rälsen kvarlåg dock till 1963. 

Smalspårslokstallet lär ha legat kvar en bit in 
på 1960-talet. Stationshuset i Klagshamn finns 
ännu kvar, dock som privatbostad. Som postkontor 
fungerade byggnaden ännu 1982. Ett par år 
senare kunde man ännu skönja rester av 900 mmbanorna 
i loks talls grunden. Vid den restaurerade 
kalkugnen finns ännu några meter kvar av normalspåret. 
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En tåggrupp i Vaggeryd 1996 



Vaggeryd var vintern 1996 den sista större station 
vid SJ där man fortfarande hade manuell 
tågklarering, särskild tågvägsklargörare och därtill 
semaforer som två av tre infartssignaler. 
Dessutom uppvisade Vaggeryd en mycket tät 
trafik med två-och trevägsmöten nästan varje 
timme. Planer på att bygga om Vaggeryds station 
med modernt ställverk föreligger dock, och 
beräknas ske under 1996. Därför beslöt Sveriges 
Järnvägsmuseum att dokumentera arbetet vid 
Vaggeryds station under ett tretågsmöte. 

Dokumentationen gjordes dels på video, dels 
genom fotografering och insamling av dokument. 
Därtill fördes noggranna anteckningar om 
arbetets förlopp. Materialet finns sedan våren 
1996 på Sveriges Järnvägsmuseum där det kan 
studeras av den som är speciellt intresserad. 

Dokumentationen i filmen visar ett tågs väg 
genom Vaggeryds station (även om film och 
bilder med nödvändighet egentligen visar flera 
tåg under två dagar). Vid flera tillfällen på dagen 
möts här dock tre tåg, och saken blir genast än 
mer komplicerad. Omkring 11.00 kommer här 
dessa tåg: 

Halmstad 
Mot 
Jönköping 

Från Nässjö klockan 10.47 tåg 1039 som 10.58 
går vidare mot Värnamo. 

Från Värnamo kommer 10.53 tåg 1040 som 

10.55 fortsätter mot Nässjö. 
Från Jönköping kommer 10.50 tåg 1009 som 
11.00 återvänder dit som tåg 1008. 

Vad som sker i tidsföljd är, sett ur tågklarerarens 
perspektiv (i alla fall i princip, vissa moment 
under tågens ankomst till Vaggeryd kan ske i 
annan ordning beroende på hur de olika tågen 
håller tiderna etc.) följande: 

• Nässjö ringer och lämnar ut-anmälan för tåg 
1039 och då-klart-anmälan för 1040, dvs. "då 
1039 inkommit, klart för 1040 till Nässjö". 
• Norrahammar (den närmaste bevakade stationen 
på Jönköpingslinjen) ringer och lämnar utanmälan 
för 1009 och lämnar då-klart för 1008. 
• Värnamo ringer och lämnar ut-anmälan för 
1009 och lämnar då-klart för 1039. 



Bangården i Vaggeryd. 

Mot 
Spår I 
Spår 2 

Spår 4 

Vaggeryds station den 21 februari 1996 med tåg mot Jönköping, Halmstad och Nässjö. Spåren är, 
från vänster, 4, 3 och 1. Samtliga tåg utgörs av motorvagnar littera Yl, dock alla i olika utförande 
och färgsättning. Alla foton är tagna av författaren. 

Tågklareraren noterar i TAM (Tåganmälnings)boken 
och verifierar det med sin signatur. 

• Tågankomstsignalen från Nässjö ringer (mellanlånga 
signaler), och samtidigt tänds en lampa på 
tågankomstpanelen bredvid ställbocken. 
• Signallampan för tågankomsten kvitteras och 
slocknar (genom att en knapp under den trycks 
in). 
• Bommarna vid Industrivägen, Storgatan och 
plattformsövergången fälls med tryckknappar. 
• När bommarna är nere och efter det att tågvägen 
inspekterats ( växelklotens läge kontrolleras) ställs 
semaforen vid infarten från Nässjö till "kör 40" 
(två vingar snett upp). Allainfartssignaleri Vaggeryd 
visar "kör 40" eftersom det finns oförreglade 
växlar i alla tågvägarna. 
• Bommarna vid Industri vägen går automatiskt 
upp när tåget passerat. 
• Bommarna vid Storgatan tas upp med tryckknapp 
när tåget passerat. 
• Tåg 1039 stannar vid plattformen, spår 2. 
• Bommarna vid plattformsövergången tas upp 
med tryckknapp när tåget passerat. 

• Semaforen vid infarten från Nässjö ställs till 
"stopp". 
• Tågvägsklargöraren meddelar tågklareraren 
muntligt att han lagt växlarna rätt, "klargjort 
tågvägen", mot Nässjö för tåg 1040. 
• Tågklareraren inspekterar tågvägen genom att 
iaktta växelklotens lägen. Detta kan han göra 
genom att luta sig ut genom fönstret på tågexpeditionen. 
Han kan också göra det från sin 
plats vid ställbocken. 
• Tågankomstklockan ringer för tåg 1009 från 
Jönköping (lång signal). 
• Tågankomsten kvitteras och lampan slocknar. 
• Bommarna vid Ödestuguvägen och Storgatan 
fälls med tryckknappar. Bommarna vid plattformsövergången 
behöver inte fällas då tåget 
kommer in till spår 4. 
• Infartssignalen från Jönköping (huvudljussignal) 



ställs till "kör 40" (två fasta gröna sken) 
med KIS-nyckel. 
• Bommarna vid Ödestuguvägen går upp automatiskt 
när tåget passerat. 
• Bommarna vid Storgatan tas upp med tryck

knapp när tåget passerat. 

• Tåg 1009 stannar vid plattformen, spår 4. 
• Låsningen av infartssignalen från Jönköping 
tas tillbaka med KIS-nyckel. Signalen har dessförinnan 
automatiskt gått till "stopp" när tåget 
passerat. 
• Tågankomstsignalen ringer för tåg 1040 från 
Värnamo (korta signaler). 
• Tågankomsten kvitteras och lampan släcks. 
• Bommarna vid Götaforsvägen fälls med tryckknapp. 
• Infartssignalen från Värnamo ställs till "kör 
40". 
• Tåg 1040 passerar infartssignalen. 
• Bommarna vid Götaforsvägen lyftes med tryckknappen 
när tåget passerat övergången. 
• När tåg 1040 passerat infarts växlarna ställs 
semaforen åter till "stopp". 
• Tåg 1040 ankommer till plattform, spår 1. 
• Tågvägsklareraren lägger om växlarna i bangårdens 
södra ände och ger med handsignal "klart" 
(ena armen rakt utsträckt) till tågklareraren, som 
kvitterar med samma signal, när han genom att 
iaktta växelklotens lägen konstaterat att tågvägen 
för tåg 1039 ligger rätt. 
• Tåg 1040 är klart för avgång mot Nässjö från 
spår 1. 
• Bommarna vid plattformsövergången, Storgatan 
och Industrivägen fälls med tryckknapparna. 
• Utfartssignalen (en huvudljussignal) mot Nässjö 
ställs till "kör" med KIS-nyckeln. 
• Tåg 1040 får avgångssignal, och avgår mot 
Nässjö. 
• När tåget passerat övergångarna vid plattformen 
och Storgatan tas bommarna upp med tryckknapparna. 
• Bommarna vid Industrivägen går automatiskt 
upp när tåget passerat. 
• Utfartssignalen går automatiskt till "stopp" när 
tåget passerat, och låsningen tas tillbaka med 
KIS-nyckeln. 
• Tåg 1039 mot Halmstad är klart för avgång från 
spår 2. 
• Bommarna vid Götaforsvägen fälls med tryckknapp. 
• Utfartssignalen mot Värnamo, även den en 
huvudljussignal, ställs till "kör" med KIS-nyckeln. 
• Tåg 1039 får "avgång", och avgår. 
• Utfartssignalen går automatiskt till "stopp" när 
tåget passerat. 
• När tågklareraren ser att utfartssignalen gått till 



"stopp" trycker han upp bommarna vid Götafors-

Tågklareraren och tågvägsklargöraren vid ställbocken. 
Tågvägsklargöraren snabbar upp sitt 
arbete genom att använda cykel. 

Från ställbocken kan bommar fällas och lyftas 
och signalerna ställas om. Däremot finns inga 
centralt omläggbara växlar. 

vägen (som tåg 1039 då har passerat) med tryckknappen. 

• Låsningen av utfartssignalen tas tillbaka med 
KIS-nyckeln. 
• Tåg 1008 mot Jönköping är klart för avgång 
från spår 4. 
• Bommarna vid Storgatan och Ödestuguvägen 
fälls med tryckknapparna. 
• Utfartssignalen (huvudljussignal) mot Jönköping 
ställs till "kör" med KIS-nyckeln. 
• Tåg 1008 mot Jönköping får "avgång", och 
avgår. 
• När tåget passerat Storgatan tas bommarna upp 
med tryckknappen. 
• Bommarna vid Ödestuguvägen går automatiskt 
upp när tåget passerat. 
• Utfartssignalen slår automatiskt om till "stopp" 

Tågvägsklargöraren vid södra 
bangårdsinfarten. När tåget 
från Halmstad kommit in 
låser han upp växeln, lägger 
om den, låser igen och signalerar 
"klart" med armen till 
tågklareraren. När tågklareraren 
så sett att växlarna ligger 
rätt är det klart för utfart 
mot Halmstad. 

när tåget passerat. Låsningen av utfartssignalen 
tas tillbaka med KIS-nyckeln. 

• Tågklareraren ringer Värnamo och lämnar inanmälan 
för tåg 1040 och ut-anmälan för tåg 
1039. 
• Tågklareraren ringer Jönköpings godsbangård 
(som nu är närmaste bevakade station på 
Jönköpingslinjen) och lämnar in-anmälan för tåg 
1009 och ut-anmälan för tåg 1008. 
• Tågklareraren ringer Nässjö och lämnar inanmälan 
för tåg 1039 och ut-anmälan för tåg 
1040. 



Tågklareraren noterar i TAM-boken, och verifierar 
med sin signatur. 

Sen inträder ett kort lugn tills det blir dags för 
nästa tåggrupp. 

Växlarna närmast stationen 
kan inte låsas, utan måste vara 
bevakade när tåg passerar. 
Här är det tågvägsklargöraren 
som lägger ny tågväg efter 
ett inkommande tåg från 
Nässjö. 

Börje Thoursie 

Något om längdmätningar 

Längs våra järnvägar ser vi kilometertavlor, vita 
fyrkanter med svarta siffror. Inte så många funderar 
väl närmare över vad de anger eller varifrån 
de angivna siffrorna har mätts. Men för alla som 
sysslat med spårunderhåll eller med järnvägens 
äganderättsjuridik är längdmätningen en viktig 
grund. Den är järnvägens koordinatsystem. Med 
dess hjälp kan man ange exakt var ett spårfel 
iakttagits och skall avhjälpas, men viktigare och 
mera permanent är först och främst att precis 
kunna ange var överenskommelser träffats om 
korsningar med kablar, rörledningar, vägbroar 
och kraftledningsstråk. 

Längdmätningssiffrorna är viktiga för all exakt 
platsangi velse, men det spelar ingen roll 
varifrån den ursprungligen räknats. De privatbyggdajärnvägarna 
angav i regel avståndet från 
banans ena ändpunkt och huvudort med styrelsens 
säte -ett markant undantag var Bergslagsbanan 
som mätte från Falun till Göteborg, där 
dess ledning fanns. Statsbyggda banor mättes 
med få undantag från Stockholm, där styrelsen 
och makten fanns, men en del kortare banor fick 
en alldeles egen mätning, till exempel Pite-och 
Skelleftebanorna som mättes från Älvsbyn respektive 
Bastuträsk. Egendomligt nog mättes dock 
de tidigare byggda Öviks-och Umebanorna genomgående 
från Stockholm! 

Grängesbergskoncernens järnvägar, TGOJ, 
som ju innehöll tre stora, från början fristående 
järnvägar, använde olika hundratalssiffror för att 
särskilja de olika banornas mätetal. OFWJ behöll 
sin gamla mätning från noll i Oxelösund men 
ÖKJ:s återstående del Frövi-Köping fick en trea 
före mätetalet och Frövi-Ludvika en fyra. 



Genom ändring av järnvägsnätets struktur har 
man fått en hel del underliga konsekvenser av 
ändrade trafikvägar och nedlagda eller förstatligade 
och sammanslagna privatbanor, och jag 
skall berätta om en del sådana roligheter. 

Den som till exempel kör ett timmertåg i Dalälvens 
flottningssystem från Borlänge till Malungsforsterminalen, 
kör hela tiden på vad vi nu 
för tiden kallar Västerdalsbanan. Han börjar sin 
resa på km 64 i Borlänge -det är SDJ, Södra 
Dalarnes järnvägs, mätning från Krylbo till Rättvik. 
Men sex km längre norrut, km 70 i Repbäcken, 
byts längdmätningen till km 29 (från 
Falun) på Falun-Västerdalarnes järnväg, som 
inte längre existerar dessa första 29 kilometrar! 
FVJ slutade i Björbo, km 70 från Falun, och där 
byter vårt tåg längdmätning till 260, och det är 
SWB, Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägs, 
genomgående mätning från Stockholm över 
Ludvika, trots att banan inte längre finns i livet 
mellan Ludvika och Björbo. SWB når 298 i 
Vansbro, och där möter vår lokförare MoraVänerns 
längdmätning 150 km från Kristinehamn, 
och når med den 205 i Malungsfors. Det 
blev fyra olika längdmätningssystem på den resan, 
men det kunde ha blivit fem, för sista biten 
195 Malung-205 Malungsfors hette en gång för 
sextio år sen 200 Malung och 210 Malungsfors 
på den numera till största delen rivna banan 
Brintbodarne-Malung-Limedsforsen ! 

Lite enklare är det för lokförarkollegan som 
kör Österdalsgrenen av timmertågen. Han startar 
också med km 64 i Borlänge och följer SDJ 
kilometrar till Rättvik, 128 km från Kry lbo. Men 
där byts siffran till 142 km från Gävle, eftersom 
man kommer in på Gävle-Dala järnvägars mätning, 
trots att biten Grycksbo-Rättvik sedan länge 
inte finns annat än ijärnvägshistorien. Med GDJ 
mätning når man 182 km i Mora och börjar på ny 
räkning med noll, på Mora-Elfdalens järnväg, 
och når målet, Oxbergsterminalen, på km 28. 

Men sedan får man inte glömma att timret på 
sin väg till havet möter ytterligare fyra längdmätningar. 
Vi kör från Borlänge, km 23 i Bergslagsbanans 
system till dess nolla i Falun, och så 

Gefle-Dala järnvägs mätning från 92 i Falun till 
noll i Gävle. Sedan beror de på vems timret ärKorsnäs 
bolags stockar fortsätter längs Bomhusbanan, 
Gävle-Lövharsuddens järnväg, från noll 
i Gävle till km 8 i Karskär, men STORAs virke 
färdas längs Uppsala-Gävles kilometrar med 
114 i Gävle till 98 i Skutskär. Så AB Trätåg 



trafikerar ettjärnvägssystem med tio olika längdmätningar 
mellan timmerskogarnas terminaler 
och sågverken vid havet. 

Inte bara genom sammanslagning av privatbanor, 
med var sin utgångspunkt för mätningar, 
utan också genom långsam och tveksam och 
sparsamjärnvägsbyggnadspolicy, har vi fått liknande 
upplevelser på vår kära Inlands bana. Den 
är ett bra exempel på hur man behandlar tre 
privatbanor som en ny enhet men längdmäter 
nybyggen som om man inte hade några principer 
alls. Banans södra del, Kristinehamn-Sveg, består 
av Mora-Vänerns järnväg med noll i Kristinehamn, 
biten Mora-Mora Noret som är statsbyggd, 
biten Mora Noret-Orsa som inköptes 
från GDJ och Orsa-Herjeådalens järnväg med 
nolla i Orsa. Här vidtog man den ovanliga åtgärden 
att mäta om linjen Mora-Sveg och låta den få 
Kristinehamnskilometrar. Gävlekilometrarna 180 
i Mora Noret och 193 i Orsa ersattes alltså av 
MVJ:s 221 i Mora och 234 i Orsa, och sedan fick 
OHJ byta sin nolla i Orsa och 123 i Sveg mot 234 
respektive 357. Men sedan möter vi helt SJBbyggda 
banan hela vägen upp till Gällivare, och 
då är det ju klart att man fortsätter Kristinehamnslängdmätningen 
hela vägen? Ack nej, den tveksamhet 
som segare och segare fördröjde Inlandsbanans 
färdigställande, och som ledde till att 
vissa tvärbanor byggdes innan anslutning till 
Inlandsbanan var möjlig, ledde till tre egendomliga 
längdmätningar för banan till Jämtland till 
Lappland. Alltså: från Sveg till Brunflo har vi 
kilometrar från Kristinehamn och når i Brunflo 
527, men den byts mot 571, som är kilometer från 
Stockholm på Norra Stambanan eller vad som 
från början hette Stambanan genom Norrland alltså 
mätt via Uppsala och Krylbo. "Stambanan" 
lånar vi från 571 Brunflo till 586 Östersund. 
Dock var det inte så enkelt från början, för fram 
till vintertidtabellen 1918, då södra Inlandsbanedelen 
genom Jämtland provisoriskt öppnats för 
trafik Östersund-Åsarna, hade man helt automatiskt 
börjat räkna "Stockholmskilometrar" från 
Brunflo söderut, och Åsarna blev då några år 
slutpunkten för en mätserie Stockholm-KrylboÅnge-
B runflo. 

På samma sätt räknade man ett tag Stockholmskilometrar 
på den nybyggda banan ÖstersundHoting-
Vilhelmina, men från vintertidtabellen 
1920 övergick man till den speciella Östersundsmätningen, 
som fortfarande gäller, med noll i 
Östersund. 1922 sker också en ändring för SvegBrunflo 
som öppnats för genomgående trafik och 
i det sammanhanget fått genomgående Kristinehamnslängdmätning. 
Det verkar dock troligt att 



man under de första byggnadsåren laborerat med 
en speciell Brunflomätning för den del av bygget 
som intill 1922 bedrevs självständigt från Brunflo 
söderut -vi har dokumentation att Hackås 
kallats 31 och Åsarna 68, men detta var säkert 
bara en provisorisk mätserie. 

Vi återvänder till Östersund. Där var det som 
arbetet med den statsbyggda delen av Inlandsbanan 
formellt började år 1908, och där satte vi 
alltså 1920, efter något funderande, en ny nolla, 
och med den körde man på ända tills man 1929 
kom till Sorsele, 389 km från Jämtlands huvudstad. 
Men året efter, 1930, kom Lyckselebanan 
fram till Storuman (efter att ha sovit i Lycksele i 
sex år) och den hade sin egen mätning från noll i 
Hällnäs på Stambanan genom övre Norrland, 
och av någon underlig och för mig okänd anledning 
bröt man då Inlandsbanans Östersundsmätning 
i Storuman och lät Lyckselebanans Hällnäskilometrar 
fortsätta norrut mot Sorsele. Så i 
Storuman byter dagens resenärer från 312 km 
från Östersund till 167 km från Hällnäs, och med 
den mätningen fortsätter resan till Arvidsjaur, 
stationen som från början inte visste på vilken 
bana den skulle ligga ( eftersom man kalkylerade 
med en Inlandsbana via Kasker och Arjeplog!). 

Till Arvidsjaur kom banan med det vackra 
arbetsnamnet Jörn-Gubblijaure 1928, och satte 
då upp skylten 76 km från Jörn. 1933 kom banan 
söderifrån fram till Arvidsjaur, närmast från 
Sorsele, och skrev då 328 km "från Hällnäs", 
men när man sedan fortsatte norrut mot Jokkmokk 
fick J örnmätningen fortsätta, så Jokkmokk 
blev 249 km från Jörn, i stället för vad man tycker 
skulle vara mera logiskt, 64 7 km från Östersund. 
På Arvidsjaurs station borde då ha stått 473 km 
från Östersund ... 

Nå, nu var det så att man långt tidigare börjat 
bygga bana från Gällivare söderut mot Porjus, 
och då använde man sig ovanligt nog inte av en 
egen bibanelängdmätnin~ utan räknade "från 
Stockholm över Krylbo, Ange och Boden" med 
km 1312 i Gällivare. Så när bygget 1927 var klart 
till Jokkmokk norrifrån så hette Jokkmokk "km 

1412". Men tio år senare, när hela Inlandsbane

systemet knöts ihop, då vände man på längd

mätningen de sista tio milen och lät Jörnkilo



metrarna gå fram till Gällivare, som alltså blir 

349 km från Jörn istället för 747 km från Öster

sund, eller-helt logiskt-1289 km från Kristine

hamn ... 

En liten Inlandsbanebit, som varit sin egen 

ursprungliga längdmätning trogen till sin död, 

var Hedebanan, som hela sin livstid hade nollan 

i Sveg och nådde slutpunkten Hede med 72 

kilometer. 

Den engelskbyggda Malmbanan, The S wedish 
and Norwegian Railway Company, var från början 
helt fristående från det svenska järn vägsnätet 
och hade givetvis sin egen längdmätning med 
noll på malmkajen i Luleå där dess byggnadshistoria 
började. Redogörelserna för banbygget 
visar en längdmätning som så småningom når 
222, cirka två mil ovanför Gällivare. Malmberget, 
den nordligaste trafikstationen, hette 212. 
Gällivare heter idag 1312 (med Stockholmsmätning 
via Boden, som heter 1144) och Malmberget 
är idag 1319. När SJ 1891 övertog Malmbanan 
så delade man längdmätningen i Boden 
och räknade från Stockholm både mot Gällivare 
och Luleå. Så Luleå fick byta från km 1 till km 
1180. 

En tankeväckande ändring kan vi finna på den 
ursprungliga Södra stambanan, Malmö-Falköping, 
som från början längdmättes från Malmö 
norrut och från Falköping med Stockholmsmått 
söderut, tills man möttes efter 37 ,5 gamla mil vid 
Bankeryd. Trots nyordningen i rikets måttsystem, 
som tvingade fram en ommätning till kilometer, 
förblev biten Falköping-Nässjö märkt 
från Malmö och Stockholm till 402 i Bankeryd 
ända till 1928, då man bestämde sig för att låta 
den bli en egen enhet med noll i Falköping och 
113 i Nässjö. Min personliga fundering är att det 
var just i det ögonblicket man glömde bort de 
ursprungliga stambanenamnen och lät den genomgående 
huvudlinjen Katrineholm-Malmö 
(med genomgående Stockholmsmätning) bli 
Södra Stambanan. 

Att ändra en längdmätning tycker alla som 
hållit på medjärnvägsjuridik och lantmäteri vara 



en dödssynd. Det betyder att man bryter en gammal 
tradition -folk på banan kan besvärliga 
punkter och identifierar dem med kilometertal och 
det betyder att alla kontrakt och överenskommelser, 
allajournalblad om broar, vägkorsningar, 
kablar, rörledningar, kraftledningskorsningar etc. 

måste ändras och ges nya mätetal, och man måste 
vara säker på att ALLA exemplar av alla journaler 
och överenskommelser blir ändrade. Därför 
måste våra förfäder ha haft ett slavjobb när det 
gällde linjerna Mora-Sveg och Jokkmokk-Gällivare. 
Också för Ostkustbanans del tycks en 
sådan ommätning ha skett, möjligen före banans 
invigning, eftersom banans lantmäterikartor har 
mätetal från Gävle som korrigerats till mätetal 
från Uppsala i direkt fortsättning på UppsalaGäv 
le järnvägs km 114 i Gävle. Men även i 0KB 
norra ände har en all varlig ommätning äit rum, 
eftersom den ursprungliga privatbanan i Adalen, 
Härnösand-Sollefteå, numera också mäts i 
Uppsalakilometrar. Andra banor som mätts om, 
och liksom Gällivare-Jokkmokk i motsatt riktning, 
är Sundsvall-Torpshammar, som efter förstatligandet 
mätts om från Ånge med Stockholmsmått, 
liksom även de andra inköpta banorna 
Hudiksvall-Näsviken och Söderhamn-Bergvik, 
som efter förlängning till respektive Ljusdal och 
Kilafors vid införlivandet med SJ mättes om från 
anslutningen till Norra Stambanan. Också DalaHälsinglands 
järnväg, som i enlighet med sitt 
bolagsnamn mätte från Orsa till Bollnäs, mättes 
vid förstatligandet om från noll i Bollnäs till 119 
i Orsa, men att döma av gamla grafiska tidtabeller 
gjorde man då en oförsiktighet -man lät 
Bollnäsmåtten fortsätta till 132 Mora Noret, vilket 
man några år senare tvingades byta ut mot den 
ovannämndaMVJ-(Kristinehamns-)mätningen. 
Kärt (?) besvär förgäves ... 

Sedan har vi två egendomligheter utanför mitt 
gamla arbetsområde Norrland: den nybyggda 
statsbanan Frövi-Krylbo och de inköpta banorna 
Hallsberg-Motala-Mjölby och Örebro-Frövi. 
Där gjorde man den underliga krumeluren att 
man i båda fallen mätte om från båda hållen. För 
HMMJ lät man mätningen på Östra Stambanan i 
Mjölby (261 km från Stockholm) fortsätta norrut 
mot Motala, till den mötte Västra Stambanans 
Stockholmsmått från 200 i Hallsberg, och man 
möttes i närheten av Fågelsta, 278 km i båda 
räkningarna. Att döma av nu gällande tidtabeller 
tycks den saken sedermera ha ändrats, så att man 
numera endast räknar från Hallsbergs 200 ända 
till Mjölby 295. 

För den norra delen, Örebro-Frövi-Krylbo, lät 



man Hallsberg-Örebro, som mättes från Stockholm 
via Hallsberg (200) fortsätta över ÖrebroFrövi 
(som haft sin nolla i Örebro) och vidare ut 
på den nybyggda banan i riktning mot Krylbo, 
men samtidigt fick Norra Stam banans kilometrar 

(161) i KrylbofortsättasöderutmotFrövi, tills de 
möttes i Sällingetrakten vid km 258. Och såvitt 
jag vet lever detta tokiga förhållande kvar. 

Vi får inte glömma de knepigheter som uppstår 
när man ändrar en linjesträckning. När man till 
exempel rätat den stora öglan i Ljusne, "Ljusnekroken", 
blev 0KB nästan en kilometer kortare, 
och samma sak skedde när man gick i två tunnlar 
mellan Älvsbyn och Brännberg i stället för runt 
bergen. Då låter man helt enkelt den befintliga 
längdmätningen fortsätta på nybygget vid den 
plats där det avviker från gamla linjen, och där 
linjerna sedan förenas återgår man till den gamla 
längdmätningen utan att bekymra sig för att man 
då "konstruerar" en kilometer som är mycket 
kortare än tusen meter. Det blev till exempel så 
vid Brännberg att den nya linjens km 1110 kom 
att stå cirka 180 meter söder om den gamla 
linjens 1111, och i Ljusne står den nyalinjens 182 
knappt 100 meter söder om gamla 183. På det 
viset har man inte behövt rubba sina gamla journaler 
och överenskommelser. 

Sådana här saker händer vid de flesta kurvrätningar, 
men i allmänhet blir resultatet inte så 
våldsamt som de här beskrivna, det brukar räcka 
med något hundratal meter. Mitt eget första överraskande 
möte med sådana fenomen var när jag 
1939, vid längdmätning för elektrifieringen av 
stambanan upp till Boden, gick med en mätning 
förbi Nyåker och konstaterade att kilometer 824 
bara var 810 meter lång-innanjag hunnit ta reda 
på 1919 års linjerätning, vid Öreälvsbygget, kliade 
det ordentligt i de små grå ... 

Till sist -det finns också tillfällen då kilometrar 
blir längre. När vi byggde om Borlänge 
bangårdar, flyttade ut all godstågshantering till 
en ny rangerbangård och befriade stadsdelen 
Bullermyren från den del av Siljansbanan som 
gick snett genom kvarteren, så var vi tvungna att 
förlänga både in-och utgående linjen på SDJ. Det 
ledde till att banan genom Borlänge blev cirka 
1200 meter längre. Hur löser man sådana problem 
i längdmätningen? Jo, sista anknytningen 
mellan gamla och nya linjen blev där den nya 
Siljansbanan strax före Repbäckens station anslöts 
till gamla Västerdalsbanans sträckning. Då fick 
det helt enkelt bli 2200 meter mellan km 69 och 



km 70. Vet man det går det bra -annars kanske 
man funderar en smula över hur lång "en kilometer" 
egentligen kan vara! 

På samma sätt tillkom den längsta kilometer 
som jag varit med om, nämligen den 3216 meter 
långa kilometer 482 på den 1942 nybyggda 
ingångslinjen till Ånge. Ånge var ju från början 
en säckstation för stambanans tåg, men 1942 
byggdes en stor ögla så att stambanetågen kunde 
köra genom Ånge utan att vända och byta lok. 

Någon kan ju efter dessa utläggningar med allt 
skäl undra hur man kan använda ett längdmätningsprotokoll 
som koordinatsystem om inte 
alla kilometrar är en kilometer långa. Jo, det 
hänger ihop med vårt sätt att använda längdmätningen 
-man mäter alltid framåt. Man anger 
ett objekts läge som dess avstånd från närmast 
tidigare kilometertavla; man får aldrig mäta bakåt 
från nästa tavla, hur nära den man än är. På det 
viset spelar det för objektangivelsen ingen roll 
om en kilometer vid Öreälven är för kort eller en 
kilometer vid Repbäcken är för lång. Den järnvägsmässiga 
lokalangivelsen består sålunda av 
kilometertalet +ett metertal -den gångväg, som 
strax innan Repbäckens bangård korsar "den 
långa kilometern" heter till exempel 69 + 1653 även 
om de allra flesta platsangivelser har tresiffriga 
metertal från +001 till +999. 

Så nästa gång du åker tåg på en för dig ny eller 
ovanlig sträckning -titta på kilometertavlorna 
och fundera över varifrån deras längdmätning 
räknats! 

AlfZettersten 

Karl Tiren -en märklig stins 

Den 1 januari 1912 fick Bergviks station i Hälsingland 
en ny inspektor när Karl Tiren tog 
befälet över en av de större stationerna på sträckan 
Söderhamn-Kilafors. Bergviks station hade sedan 
1861 betydelse för kommunikationerna, som 
slutstation för en smalspårig järnväg mellan Söderhamn 
och Bergvik. Resenärer och gods transporterades 
vidare med ångbåt över sjön Bergviken 
i det kommunikationsnät som förband 
Söderhamn med Bollnäs. När ångbåten nådde 
Landafors svarade en järnväg med hästdragna 
vagnar för transporten mellan sjöarna Bergviken 
och Varpen. Ytterligare en ångbåt förde passagerare 
och gods över Varpen till Bollnäs. Banvallen 
efter den hästdragna järnvägen finns delvis kvar 
och arbeten pågår för att återskapa banan. På 



Varpen går sedan ett par år en ångbåt som tar 
passagerare. 

För det lilla brukssamhället Bergvik fickjärnvägen 
stor betydelse. Sågverket och massafabriken, 
för övrigt världens första för sulfitmassa, 
behövde en förbindelse med hamnen i Söderhamn. 
Det skulle dock inte gå många år förrän 
banan fick normalspår och förlängd sträckning 
så att den nådde Kilafors. Banan fungerar fortfarande 
som länk mellan stambanan och Ostkustbanan 
även om dess betydelse för de lokala 
kommunikationerna har upphört. 

Stationshuset fick stå kvar på sin ursprungliga 
plats när den normalspåriga järnvägen drogs 
förbi Bergvik. Avståndet mellan stationsbyggnaden 
och spåret krävde en ovanlig och originell 
byggnadskonstruktion. Trappan som förband 
väntsal och expedition med perrongen blev både 
lång och brant. Den fick dessutom en överbyggnad 
som skydd för väder och vind. 

När Karl Tiren tillträdde hade den nya sulfitfabriken 
i V ann sätter fungerat några år. Bergviks 
station rangerade fabrikens ransporter. Bolaget 
höll sig med eget lok som drog godsvagnarna 

efter industrispåret mellan fabriken och stations

området. Övriga större kunder var Bergvik & Ala 

kraftförvaltning, affärerna på orten och ett tämli

gen omfattande lantbruk i närliggande byar. 

Ett tecken på samhällets expansion var att 
Bergvik blev kapellförsamling och fick en egen 
kyrka tre år efter Tirens ankomst. Han blev själv 
den förste kördirigenten i församlingen, om än 
tillfälligt vid kyrkans invigning. Fortfarande 
sjungs varje år den hy Ilnings sång som Karl Tiren 
komponerade till invigningen. Ärkebiskop 
Nathan Söderblom visade sin uppskattning genom 
att begära att stycket sjöngs två gånger. 

Bergvik var som redan nämnts en av de större 
stationerna utmed denna bandel. Endast Marmaverken, 
ett annat fabrikssamhälle i närheten med 
sågverk och sulfatfabrik, kunde konkurrera. Bergvik 
som ort mätte sig dock inte med de stationer 
och samhällen där Karl Tiren tidigare hade tjänstgjort. 
Frågan varför han valde Hälsingland och 
Bergvik är obesvarad och kommer väl att så 
förbli. En kvalificerad gissning är att han ville ha 



en inspektorstjänst som gav utrymme för andra 
intressen. Misstanken att hans stridbarhet, egensinne 
och omfattande sidoverksamhet gjort honom 
obekväm i fråga om högre tjänster kan 
heller inte negligeras. Ställt utom allt tvivel är 
dock att Bergvik under åren 1912 till 1934 hade 
en av de mest originella stinsar som svenskjärnvägshistoria 
någonsin kunnat uppvisa. Egenheter 
brukar förknippas med chefer men sällan i den 
omfattning som här gör sig gällande. 

Även med ett generöst textutrymme är det en 
omöjlig uppgift att teckna en komplett bild av 
Karl Tiren. Det kortaste avsnittet skulle bli hans 
järnvägsmannagärning, även den löper som en 
röd tråd från studentexamen i Östersund till 
pensioneringen i Bergvik 1934. Betydligt längre 
texter behövde skrivas om hans sameforskning, 
fiolbyggeri, konstnärliga arbeten, insatser för 

spelmansmusiken och den klassiska musikbildningen. 
Ett särskilt avsnitt krävdes dessutom 
för att skildra myterna kring honom. Denna artikel 
blir mot den bakgrunden endast ett försök att 
skapa några konturer av originalet Karl Tiren. 

Barndomen 

Karl Tiren var inget arbetarbarn som arbetat sig 
upp på samhällsstegen. Han var inte barn till en 
järnvägare som kände förpliktelsen att gå i fars 
fotspår utan son till kyrkoherde Olof Tiren i 
Oviken. Även på sin mors sida hade Karl präster 
och andra yrkesmän med bildning. Musikaliteten 
fanns som ett arv, bland annat från fadern. Storebror 
Johan visade tidigt konstnärliga anlag och 
var redan när Karl växte upp en erkänd och 
berömd målare. Johan och Karl kom, var och en 

Karl Tiren på sin expedition. I 
Bergviks stationshus hade 
Karl Tiren sin arbetsplats 
mellan åren 1912 och 1934. 
Före ankomsten till Bergvik 
hade han förordnanden på 
många orter i Norrland. Under 
tiden i Kiruna, åren efter 
sekelskiftet, grundlades hans 
speciella kärlek till Lapp land. 
Han tjänstgjorde en längre tid 
i Boden före tjänsten i Bergvik. 

på sitt sätt, att satsa en betydande del av sin 
skaparkraft på samerna. Ett folk som även vid 
den här tiden befann sig i ett trängt läge med 



behov av stöd från starka personer som bröderna 
Tiren. 

Karl Tiren växte upp i vad som kan beskrivas 
som en landsortssociete. Den lärdom som fanns 
i hemmet påverkade hans uppväxt som till en 
början var mycket utvecklande och harmonisk. 
Familjens ställning i bygden var stabil fram till 
dagen när slaget föll. Karl var bara åtta år när 
Olof Tiren fick avsked från sin tjänst efter 17 år 
som kyrkoherde i Oviken. Han hade ertappats 
onykter i tjänsten och denna förseelse användes 
mot honom med all kraft. Kanske var det en 
lärostrid i församlingen som fick en falang att 
använda tillfället till att bli av med kyrkoherden. 
Under alla förhållanden var det märkligt att så 

lång tid som 17 år behövdes om det gällde att 

upptäcka kyrkoherdens svagheter. 

Familjen tvingades lämna tjänstebostaden för 

att flytta till ett litet enkelt torp. Därmed blev 

Karls framtid mycket osäker. Hans familj var 

med ens utfattig och det var enbart genom mo

derns kraftfulla agerande som den till slut ändå 

blev ljus. Kristina Tiren tog stort ansvar för den 

krossade familjen. OlofTiren återfick aldrig livs

lusten och kraften under sina återstående år. 

Kristina däremot åtog sig alla tänkbara uppgifter 

i det samhälle där hon tidigare varit kyrkoherde

fru. Hårt arbete från moderns sida och hjälp från 

inflytelserika vänner förde Karl Tiren till såväl 

studentexamen som tjänst inom järnvägen. Han 

började i Östersund och de första anteckningarna 

om honom härrör från januari 1889. Inom SJ 

hade Karl Tiren flera placeringar innan han 1904 



kom till Bergvik. Han var utbildad telegrafist och 

tjänstgjorde på stationer i södra Norrland innan 

han 1904 kom till Kiruna. 

Innan händelserna i Oviken lämnas man det 

vara av intresse att nämna, att Karl så småningom 

fick uppdraget att för kyrkans räkning måla ett 

porträtt av sin då avlidne far. Detta porträtthänger 

i sakristian till Ovikens gamla kyrka bland övriga 

kyrkoherdebilder. Det blev något av en posthum 

upprättelse av den gamle prästen när sonen fick 

måla hans porträtt. 

Jämsides med karriären inom SJ bedrev Karl 

Tiren språkstudier med resor till England, Frank

rike, Italien och Tyskland. Resorna bidrog också 

till att utveckla känslan för konst, och flera av 

Karl Tirens far, mor och syster. 
Karl står bakom systern 
Calise. Bilden speglar familjens 
hårda öde efter det att 
den gamle kyrkoherden tvingats 
lämna sin tjänst i Ovikens 
församling. Den togs omkring 
1885 utanför torpet i Side dit 
familjen fått flytta. De yngsta 
barnen och hustrun Kristina 

drabbades hårt, men den viljestarka 
Kristina såg till att 
det ändå gick barnen väl i 
livet. Det fanns dock ingen 
som förstod Karls längtan till 
konsten. Brodern Johan var 
hansförebildmenstarkakrafter 
förde honom in på tjänstemannabanan. 

hans tidiga målningar är bilder från de länder han 
besökte. Karl Tiren hade ofta glädje och nytta av 
sina goda språkkunskaper. Det var bland att 
annat ett av skälen till att han i augusti 1908 
befann sig i Wien som representant för Svenska 



Järnvägsmannaförbundet vid en veckolång, internationell 
kongress med representanter från 
hela Europa. 

Han blev tidigt vän med Wilhelm PetersonBerger, 
han målade, byggde fioler och drömde 
innerst inne om att helt få ägna sig åt måleri. Den 
rätten hade förvägrats honom i ungdomen och 
han skulle inte heller senare i livet bli konstnär på 
heltid. 

Sameforskningen 

När Karl Tirens intresse för samernas kultur 
väcktes vet ingen med bestämdhet. Han hade 
många tillfällen att se och umgås med jämtländska 
samer i sin uppväxtmiljö, men det var från 
1909 som sameforskningen blev en betydande 
del av hans liv. Förmodligen hade hans ide växt 
fram under en längre tid. För utomstående betraktare 
ter sig intresset nästan maniskt. Han 
offrade tid, möda och pengar för att förverkliga 
detta mål och fick trots detta vänta mycket längre 
på sin framgång. Tidvis var även tjänsten inom 
SJ i fara när överordnade irriterade sig över 
Tirens ständigt återkommande tjänstledighetsansökningar. 

Först 1942, när Nordiska museet bekostade 
utgivningen av Die lappische Volksmusiki serien 

Acta Laponica, var han framme vid målet. I dag, 
mer än fyrtio år efter hans död, är denna bok med 
samisk folkmusik en ovärderlig tillgång för unga 
samer som söker sina rötter i sitt folks gamla 
melodier och texter. Det finns dessutom intresse 
för en nyutgåva på svenska, byggd på det originalmanuskript 
som förvaras på Nordiska museet. 
Den tyskspråkiga bok som gavs ut saknar en hel 
del av det som Karl Tiren tog upp i sina texter. 

Kiruna var vid sekelskiftet ett nybyggarsamhälle 
som nyss fått sin järnväg och med en 
gruvdrift som knappt hade påbörjats. Ett par år 
efter sin ankomst till Kiruna, 1906, lät Tiren 
bygga en stuga påNuoljas sluttning i Abisko. När 
han under tiden i Norrbotten förlorade en dotter 
anlade han en familjegrav intill stugan. V arken 
stugbygget eller anläggandet av graven kunde 
göras så där utan vidare. Karl Tiren fick gå till 
högsta instans med sin begäran, och det var bland 
annat med stöd från samerna som han till slut fick 
sina tillstånd. När Abisko nationalpark anlades 
några år senare anmodades stugägarna att riva 
sina byggnader. Att Tirens stuga fortfarande ligger 
kvar på sin plats beror på den gravplats som 



han anlade. Graven kunde inte avlägsnas och då 
fick även stugan vara kvar. Den ägs fortfarande 
av familjen Tiren. Den som befinner sig i Abisko 
kan se stugan från turiststationen. Den är klassad 
som kulturminnesmärke men används av familjen 
som ett vanligt fritidshus. Många turister 
söker sig upp till gravplatsen från vilken man har 
en hänförande utsikt. 

I familjegraven vilar dottern samt Karl Tiren 
med fruarna Ellen och Astrid från äktenskap 
ingångna 1903 och 1944. Det senare efter att 
Tiren varit änkeman under fem år. 

Vännerna 

I gästboken från stugan i Abisko, döpt till 
Nuoljalid, finns namnteckningar efter många av 
Karl Tirens vänner. Bland konstnärsvännerna 
fanns bland annat Bror Hjort och Leander Engström. 
I den närmaste vänkretsen ingick den 
legendariske fotografen Borg Mesch som tagit 
flera av de mest förekommande bilderna av Karl 
Tiren. Det finns anledning tro att Borg Mesch 
följde Tiren på några av vandringarna. Bland 
vännerna fanns också LKAB:s disponent Hjalmar 
Lundbohm, vars kulturella insatser i Norrbotten 
än i dag beskrivs som revolutionerande. 

Även gästboken från Elfviks herrgård i Bergvik, 
Tirens pensionärsbostad, visar att han gärna 
samlade kulturella personligheter kring sig och 
lät ortsbefolkningen lyssna till de berömda gästerna. 

Forskningen kring samernas gamla kultur, 
främst jojken, fick allt större omfattning. Åren 
1911 till 1916 tog Tiren ut långa perioder av 
tjänstledighet för att följa samerna när de sommartid 
flyttade sina renhjordar från det ena betesområdet 
till det andra. Ibland hade han sällskap, 
ibland reste och vandrade han ensam. I sitt bagage 
bar han oftast en fonograf, utlånad av Nordiska 
museet. Med den kunde han spela in jojkar 
för senare bearbetning. Vintertid besökte han 
flera av de större marknaderna i Norrbotten för 
att även där söka melodier och texter bland 
samerna. Omkring femhundra vaxrullar finns 
bevarade, och några av dem är kopierade och 
spelade i anslutning till radioprogram om Karl 
Tiren. Det berättas att en samekvinna gjorde ett 
plötsligt utfall mot Tirens fonograf samtidigt 
som hon ropade: Trolltyg ! Fonogafen gick sönder 
och Tiren fick vänta på en ny. Brev från Ernst 
Manker bekräftar att museet behövde förse sameforskaren 
med ny utrustning. 



Dagböckerna från de här åren är också bevarade. 
Böcker som berättar om strapatser, motgång 
och framgång. Ibland fick Karl Tiren gå 
många mil bara för att finna ett ingen same ville 
jojka för honom. Laestadianismen hade ett fast 
grepp om många samer och jojken var i stort sett 
förbjuden eftersom den betraktades som utslag 
av synd, i alla fall för den rättrogne. I sådana 
situationer hjälpte det inte ens att Tiren kunde 
visa upp introduktionsbrev skrivna av dåvarande 
landshövdingen i Norrbotten, Karl J. Bergström. 
Breven var skrivna på svenska, samiska och 
finska. Landshövdingen uppmanade samerna att 
vara tillmötesgående mot Tiren och hans medvandrare, 
stadsnotarien Nils Andersson från Lund, 
som representerade en folkmusikkommission 
med intresse för samekultur. 

Vid andra tillfällen hade han turen på sin sida 
och kunde på en och samma gång få spela in 
många jojkar. Ett exempel är mötet med samen 
Nila Ribbia på en plats där varken Ribbia eller 
Tiren borde ha befunnit sig just vid det tillfället. 
De melodier och texter han fick spela in och 
uppteckna den gången har en framskjuten plats i 
hans bok. Mötet betraktades av övriga inblandade 
som näst intill övernaturligt. Att Tiren stod 
i förbund med makterna var en utbredd uppfattning. 
Med sitt sinne för dramatiska effekter gjorde 
han nog ingenting för att stävja den mytbildningen. 

Karl Tiren på forskarfärd. Här befinner han sig på vandring mellan Nikkaluokta och Kebnekajse. I 

bakgrundenskymtarTuolpagorni. Bildens kvalite talar för att Borg Mesch varmedpå vandringen som 
fotograf 

Kunde stoppa blod 

Karl Tiren använde skickligt de kontakter han 
lyckades få bland samerna. Dagboksanteckningar 
visar att han dessutom var mycket generös mot 
dem som hjälpte honom. Deras förtroende gentemot 
honom blev med tiden mycket stort. Vid ett 
tillfälle fick han vara begravningsförrättare när 
en gammal samekvinna avlidit medan hennes 
familj och deras renar befann sig långt ute i 
fjäll världen. Flera av dessa dramatiska händelser 
finns nedtecknade, ibland försedda med illustrationer. 

Det var också av samerna han lärde sig en 
läkekonst som senare skulle bli mycket omdiskuterad. 
Det berättas att Karl Tiren stoppade blodflödet 
på en växlare som klämt av armen i höjd 
med axeln under växlingsarbete på stationen i 
Bergvik. Mannen höll på att förblöda när Tiren 



tillkallades för att om möjligt stoppa blodflödet. 
Han lyckades och därmed räddades järnvägsarbetaren 
till livet. Uppgifterna om den mirakulösa 
händelsen nådde ortspressen och det blev 
stora rubriker. Uppsalaprofessorn Louis Backman 
läste artiklarna och gick i polemik mot den 
verbalt stridbare Karl Tiren som kände sig mycket 
kränkt av professorns tvivel. Backman ansåg att 
det fanns en naturlig förklaring till händelsen och 
spekulerade i att växlarens kropps pulsåder klämts 
åt genom yttre påverkan. Tiren hävdade att det 
var precis vad man först hade gjort på ol ycksplatsen, 
men misslyckats med. Mannen hade varit 
bortom all hjälp om inte ett mirakel inträffat. 

I en av dagböckerna beskriver Tiren hur han 
själv fått hjälp av en norsk same som botade hans 
skadade hand. De ramsor som samen läste över 
handen har återgivits med fonetisk skrift i dagboken. 
Orts bor som minns Tiren berättar att folk 
med tandvärk och andra smärtor fick rådet att gå 
till honom för att få hjälp. 

Antagligen förekom en och annan debatt om 
läkekonst även i Karl Tirens egen familj. Sönerna 
Einar och Gunnar utbildade sig till läkare 
och bör ha haft en del att säga om faderns sätt att 
bota sjukdomar. 

Långt till målet 

Om nu Karl Tiren mötte strapatser när han samlade 
in underlaget för sin bok omjojkning så var 
de långt ifrån över när den sista fjällvandringen 
avslutats. År efter år gick utan att boken blev 
utgiven och det stora hindret var pengar. Han 
hade själv till stor del klarat ekonomin under 
forskningsperioden. Inkomsten från de tavlor 
han målade och sålde gick ofta till sameforskningen. 
Ett och annat penningbidrag lyckades 
han få utöver stödet från Nordiska museet där 
Ernst Manker var hans främsta kontakt och förespråkare. 
Karl Tiren var själv mycket skicklig 
när det gällde att tala för sitt projekt. Det framgår 
i mängder av tidningsklipp från lokal-och rikspress. 
När han framträdde i Stockholm kunde de 
stora morgontidningarna göra hel-och halvsidor 
om honom. Sameforskning var av allt att döma 
något exotiskt, och Tiren försummade inte dessa 
tillfällen att framhålla behovet av en fullständig 
dokumentation av forskningsresultaten. 

I början av 1930-talet motionerades i riksdagen 
till förmån för sameforskningen. Svenska 
Dagbladet beskrev arbetet som en kulturgärning 
och ansvaret för utgivningen av resultatet som en 



statsangelägenhet. Citat ur en ledare i Socialdemokraten 
visar hur Tirens samtida såg på hans 
verksamhet: 

Tiren är också den ende man i vårt land, ja i hela 
världen, som är kompentent att bearbeta och utgiva det 
sällsamma melodimaterial han med sådan skicklighet 
avlockat en döende, till stor del bortgången, generation 
av sagesmän. Detta är känt och omvittnat av de 
främsta in-och utländska auktoriteter inom etnologins 
och musikens områden. Men han är själv redan en 
gammal man, snart 62 år fyllda. Det ligger sålunda en 
fara i dröjsmål. 

Det starka mediestödet och riksdagsmännens 
begäran om statliga pengar räckte dock inte. Det 
gick ytterligare ett tiotal år, fram till 1942, innan 
Karl Tiren kunde hålla det första exemplaret av 
sin bok i handen. 

Folket han älskade. Bland Karl Tirens många bilder tagna av fotografen Borg Meschfinns denna från 
ett läger i Rautasjärvi. Med dessa människor kände sig Karl Tiren befryndad. Vad denna samhörighet 
kom att betyda vet man först i dag när Tirens sameforskning blivit näst intill ovärderlig. 

När Karl Tiren inledde sin järnvägsmannabana var det i Östersund. År 1894 målade han denna 
detaljerade akvarell av sin arbetsplats. Foto Anders Eriksson 

I dag, 54 år senare, använder unga samer boken 
med vördnad och minns med tacksamhet den 
man som skapade en länk mellan flera samiska 
generationer. De samer som överlät sina texter 
och melodier till den nitiske forskaren var födda 
omkring 1830. 

En färgstark målare 

-Karl är bättre än jag ... 

Omdömet gav Johan Tiren, Karls äldre bror. 
Citatet finns i ett brev skrivet av en man som 
hörde konstnären betygsätta sin yngre bror. Karl 
kom aldrig som sin bror till Konstakademien som 
elev och lärare. Inte heller fick han sina tavlor 
antagna av Nationalmuseum. 

Karl Tirens konststudier sammanföll alltså med 
hans språkresor vilket framgår av flera målningar 
från bland annat Frankrike och Italien. Hans 
måleri kom med åren helt att präglas av känslan 
för fjällvärlden. Från tidiga målningar finns exempel 
på förmågan att måla porträtt och djur. 
Längre fram var det däremot ytterst sällan han 
infogade några levande varelser i sina målningar. 

Landskapets skönhet tycktes honom vara nog 



och särskilt ofta målade han motiv från Abisko 
och Torne träsk. Flera av hans motiv hämtades 
från Norge som han ofta besökte under tiden i 
Norrbotten. 

I dokument efter Karl Tiren framgår att han vid 
flera tillfällen fick sälja målningar till SJ, sin 
arbetsgivare. Bland annat gjorde han en målning 
avsedd att användas vid en av företagets permanenta 
utställningar i New York. 

Karl Tiren är representerad med sakrala målningar 
i bland annat Bräcke kyrka. Nyligen påträffades 
en målning gjord för ett krematorium i 
Sundsvall. Av någon anledning hade tavlan, visande 
ett uppståndelsemotiv, monterats ner. Den 
påträffades hoprullad i ett förrådsutrymme när 
Tirenforskaren Anders Eriksson, Östersund, sökte 
efter tav Ian som finns omnämnd i äldre konstnärslexikon. 
I konstböcker framhålls att Karl Tiren 
erhöll Grand Prix i Paris år 1900 för ett lappländskt 
diorama samt att hans tavla De dödas ö har en 
framskjuten plats på Wargentinskolan i Östersund. 
På Österåsens hälsohem ingår en vacker 
Tirentavla från Korsådalen bland övrig konst i 

vilken ingår Amelin, Osslund, Johan Tiren och 
andra konstnärer i Karl Tirens generation. 

Konsten fick stor betydelse i släkten Tiren med 
Johan som den mest erkände av dem alla. För den 
konstintresserade finns härintill en förteckning 
över "Tirenarna", som man brukar säga i Oviken 
med omnejd. Det finns för övrigt planer på ett 
Tirencentrum i Oviken för att på en enda plats, 
deras fädernebygd, kunna samla konst och annan 
kvarlåtenskap i ett museum. 

Fiolbyggaren 

Karl Tirens begåvning innefattade även musiken. 
Till en början närmade han sig violinen med 
största tveksamhet. Då anade han inte att hundratalet 
instrument skulle lämna hans verkstad, tillverkade 
av honom själv, eller att tusentalet fioler 
skulle lämnas i hans vård. En äkta tirenarna är 
försedd med en särskild inläggning i fiolhalsen. 
Fioler som Tiren tillverkade eller preparerade 
med sin egenhändigt framtagna impregneringsvätska 
har namn och nummer skrivna på fiolbottnens 
insida. En omfattande brevsamling visar 
att ryktet om Tirens handlag nådde musiker i 
såväl Sverige som andra länder. 

Själv spelade Karl Tiren klassisk musik men 
han ägnade även spelmansmusiken sin uppmärksamhet. 



Bland annat var han ofta anlitad som 
domare vid spelmansstämmor i södra Norrland, 
och han fick spelmansförbundets högsta utmärkelse 
för sina tjänster. Särskild uppmärksamhet 
gav han folkmusiken från Jämtland genom att 
nedteckna och trycka en serie häften med polskor 
från hemlandskapet. 

Bland de närmaste vännerna fanns tidigt Wilhelm 
Peterson-Berger. Vänskapen sattes dock på 
hårda prov när Karl anslöt sig till den grupp 
musiker som menade att musikkritiken var mer 
till skada än nytta. Peterson-Bergers namn förekom 
inte i den debattartikel som innehöll denna 
åsikt. Han kände sig trots detta angripen och 
kränkt, varför de båda vännerna kom att gå en 
verbal match mot varandra i en liten trycksak 
med titeln Är musikkritiken tabu? Året var 1926, 
och deras regelbundna möten och kontakter upphörde 
efter den bataljen. 

Peterson-Berger tillät dock att en av hans artiklar 
om Tirens forskning fick användas som förord 
i Die lappische Volksmusik. Detta tolkades 
av Tiren som en gest av försoning även om allt 
inte blev som förr. När deras vänskap var som 
starkast uppträdde de tillsammans i Östersund 
och spelade musik som Peterson-Berger tillägnat 
sin ungdomskamrat. 

Skrönorna 

Kring en person som Karl Tiren finns naturligtvis 
många historier. Hans påstådda förmåga att bota 
sjukdomar gav upphov till en del berättelser. 
Bristen på respekt för överordnade är också omvittnad. 
Bland annat finns historien om hur generaldirektör 
Granlund gjorde oanmäld visit på 
stationen i Bergvik. Ryktet hade nått honom att 
inspektoren därstädes aktade konsten och musiken 
högre än plikten som SJ:s tjänsteman, något 
som bland annat kunde föra med sig att tågen fick 
avgå någon minut för tidigt om Tiren hade bråttom 
att komma upp till sina tavlor eller fioler. 

Tillsammans med familjen. 
Karl Tiren bodde som pensionär 
på Elfviks herrgård åren 
1934-1954 varefter han för 
en kort tid flyttade till sin 
gamla tjänstebostad i stationshuset. 
Här med makan Ellen 
och från vänster sönerna 
Torne (präst), Gunnar och 
Einar (båda läkare). 



Karl Tiren på sin arbetsplats. Stations huset i Bergvik medden personal som tjänstgjorde när J. Loqvist 
tog bilden 1929. Från höger Karl Tiren, stationsinspektor, Widengren, stationsskrivare, Östergren, 
stationskarl, Orrmark, stationsskrivare, Eriksson och Stolt, båda stationskarlar. 

Tiren tog av allt att döma i ordentligt när 
Granlund framförde sina farhågor. 
-Säg bara till hur ni vill ha det, jag klarar mig 
nog, lär han ha sagt till sin generaldirektör 
-Snälla bror, ta inte i så häftigt, avvärjde 
Granlund varefter frågan var utagerad. 
Det berättas kring denna händelse att Granlund 
blev kvar på middag och Tiren på sin station. 

Otvetydigt var det så att Karl Tiren förlitade sig 
på att hans stationsskri vare skötte rutinerna på 
stationen. Dottern till en av dessa stationsskrivare 
har berättat att Tiren aldrig meddelade om han 
skulle ta hand om nästa tåg innan drog sig tillbaka 
till lägenheten. Stationsskrivarna tog därför som 
vana att passa vid signalflaggan. Kom inte Tiren 
ner tog de själva hand om ankommande och 
avgående tåg. 

"Ett skimmer av festivitas" 

Hur allmänheten såg på chefen för Bergviks 
station framgår av följande citat ur Ove H. Bergwalls 
barndomsskildring av livet i Bergvik och 
det närliggande bostadsområdet Österbacken. 

Det var någon gång på sommaren vi drog in på Österbacken. 
Jag var stor nog för att den dagen skulle häfta 
vid minnet. Gång på gång har jag också senare i livet 
erinrat mig den. 

Far mötte mor och övriga vid järnvägsstationen, 
vars säregna "trapphus" mellan perrongen och stationslokalen 
nästan helt gömdes i släntens lumrnighet. Vi 
var reströtta och ägnade det unika stationshuset ingen 
uppmärksamhet. 

Först sedan vi gjort oss någorlunda hemmastadda 
upptäcktes skylten med stationsnamnet, under vilken 
angavs att avståndet från Stockholm var trehundraarton 
kilometer. 

Först senare lärde vi oss också veta vem stinsen var. 
Han var minsann ingen stins vilken som helst. Högst 
sällan såg man honom trippa utför trapporna, men i 
minnet ser jag den skäggprydde i vit järnvägsmannauniform, 
och den hoprullade röda flaggan snurrande 
mellan de ständigt spelande fingrarna. Det var alltså en 
ganska stor händelse att se stinsen själv stoppa ett tåg, 
och den gången han gjorde det hade han allas ögon på 
sig, ty ett skimmer av festivitas omgav honom alltid. 
Han var nämligen inte endast stins -han var också 
ortens enda kulturpersonlighet. 



När jag blev större, jämförde jag alltid "vår" station 
med andra stationer och "vår" stins med andra stinsar. 

Jämförelsen utföll undantagslöst till vår fördel. V år 
station och vår stins -de var prototyperna för alla 
stationer och alla stinsar. 

Småningom fick jag höra att vår stins besatt förmågan 
att stämma blod. Men detta var en historia för sig. 
Omdenna hans märkliga egenskap viskades det endast 
man och man emellan. Det var liksom en offentlig 
hemlighet, detta med blodstärnningen. Svartkonst? 

Däremot gjordes ingen hemlighet av stinsens konstnärsskap. 
Alla visste att han målade och att hans tavlor 
med lapplandsmotiv var eftersökta och alla visste att 
han var en mästare på violin. 

Rälsbussen försenad 

Respekten var stor bland de underlydande. Flera 
år efter det att Tiren blivit pensionär åkte han 
rälsbuss och skulle stiga av vid Elfviks anhalt i 
närheten av den herrgård där han bodde. På 
bussen hade han fått syn på en fiollåda vars ägare 
naturligtvis måste plocka fram instrumentet. Karl 
Tiren spelade en god stund. Rälsbussföraren hade 
så stor respekt för den gamle inspektoren att han 
hellre försenade bussen några minuter än beordrade 
honom att stiga av. 

Med åren fick Tiren många tecken på bevis för 
sin duglighet. Bland annat erhöll han Litteris et 
artibus som synligt bevis även på kunglig uppskattning. 
Nordiska museet tilldelade honom en 
plakett utställd av Samfundet för Nordiska museets 
främjande. Denna hyllning fick han lagom till 
sin 75-årsdag. Spelmännen visade sin aktning 
och uppskattning genom att ge Tiren sitt främsta 
förtjänsttecken, guldmärket. Detta tecken tillfaller 
endast sådana som gjort förbundet särskilt 
stora tjänster. För Karl Tiren var det bland annat 
de många uppdragen kring de stora spelmansstämmorna 
som renderat honom denna u ppmärksamhet. 

1943 fick Karl Tiren en orden som enligt 
statuterna skulle lösas med några hundra kronor. 
Kring denna händelse finns det en historia som 
räknas till de färgstarka bland alla skrönor och 

De dödas ö kallade Karl Tiren den tavla som räknas till hans bästa målningar. Motivet är hämtat från 
dalgången Rautasjaure, väster om Kiruna. Tavlan har sedan många år en hedersam placering på 
Wargentinsskolan, gymnasiet i Östersund. Foto Anders Eriksson. 
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Från stugan i Nuolja. Medan 
röken från cigarren stiger ser 
den gamla konstnären ut över 
det landskap han älskade och 
från vilket många av hans tavlor 
blev målade. 

historier som skapats kring Tiren. Han var vid 
den tiden besviken över att det dröjt så länge 
innan han fick den hjälp han behövde för att ge ut 
boken om samernas folkmusik. Mot den bakgrunden 
vägrade Tiren att lösa ut sin orden. 
Obekräftade uppgifter anger att det var fråga om 
Vasaorden. Att de inte skämdes! Kräva att han 
själv skulle lösa ut en hedersbetygelse! Han som 
offrat så mycket av sin egendom för att genomföra 
vad han såg som sitt uppdrag. Det kostade 
endast några hundra kronor men var ändå för 
mycket i relation till de försakelser som Tiren 
ansåg sig ha fått utstå i kampen för boken. 

Sönerna tyckte dock att pappa Karl borde få 
bära sin orden varför de löste ut försändelsen och 
gav pappan ett presentkort på gåvan. Varpå den 
egensinnige stationsinspektoren nålade fast 
presentkortet i stället för ordenstecknet när han 
något senare skulle gå på landshövdingemiddag. 
Sant eller osant? Berättelsen finns återgiven i 
tidningsartiklar och ligger helt i nivå med vad 
Tiren kunde tänkas göra när han ville markera en 
åsikt eller sitt missnöje. 

Åter till Nuoljalid 

Den 1 september 1955 lämnade Karl Tiren sina 
instrument och sina penslar för gott. Han avled i 
Stockholm och begravningsgudstjänsten hölls i 
Högalidskyrkan den 8 september med sonen 
Torne Tiren som officiant. Två dagar senare ägde 
gravsättning rum intill stugan i Abisko. 

Tiren hade under åren haft ett gott förhållande 
till pressen. Från slutet av 1880-talet och framåt 
finns mängder av klipp bevarade. Särskilt anmärkningsvärd 
är den uppmärksamhet som 
huvudstadstidningarna och de större regiontidningarna 
ägnade stinsen från Bergvik. När han 
avled hade Dagens Nyheter följande rader i sin 
omfattande dödsruna: 

Intensiv och glödande i allt han företog sig var Karl 
Tiren. När budet om denne sameälskares bortgång når 
folket i kåtorna skall det tystna vid eldarna. Och 



långsamt skall jojkningen glida genom dimmorna på 
vattnet, och de skall trösta varandra med den kunskap 
de en gång skänkte honom: att vi under denna jordevandring 
inte kan äga någon större förmögenhet än att 
vara omgivna av avlidna fränders välvilja. 

När kistan gravsattes på den lilla privata kyrkogården 
i Abisko hade samevännen och kämpen 
Karl Tiren återvänt till de marker han älskat 
under större delen av sitt innehållsrika liv. Efter 
sig lämnade han tusentals minnen i form av 
instrument, notböcker, handskrifter, tavlor, tidningsartiklar 
och, inte minst, det stora praktverket 
Die lappische Volksmusik. 

Vad hände sedan? 

Man kunde tro att en personlighet som Tiren inte 
skulle falla i glömska efter något tiotal år. Ändå 
var det vad som höll på att ske. I den mån namnet 
Karl Tiren förekommit under senare år är det i 
större lexikon där han omnämns för sin sameforskning. 
Vidare i ett par radioprogram, signerade 
av forskaren Inger Stenman, Härnösand, 
och barnbarnet Harald Tiren, samt i en artikel i 
norrländska Provins, skriven av barnbarnet S verker 
Tiren. Dessutom finns då och då, men inte 
ofta, tavlor målade av Karl Tiren till salu på 
auktioner runt om i landet. 

Från 1993 har följande inträffat som berör 
minnet av Karl Tiren: Större delen av hans kvarlåtenskap 
i form av brev, dagböcker och andra 
handlingar har lyfts fram ur gömmorna och samlats. 
Dagböckerna från början av seklet harrenskrivits 
och finns tillgängliga. Två utställningar 
genomfördes under 1995, en i Bergvik och en på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Tavlor, instrument 
och övriga föremål presenterades vid dessa tillfällen. 
En minnesskrift framställdes till utställningarna 
och i anslutning till dem förekom dessutom 
artiklar i lokal-, region-och fackpress. 

Söderhamns kommun har låtit uppkalla en väg 
efter Karl Tiren. I Bergvik finns planer på en 
permanent utställning, om möjligt i den gamla 
herrgård där han bodde under tjugo år efter 
pensioneringen. 

Särskilt betydelsefult är att bokenDie lappische 
Volksmusik med Karl Tirens sameforskning och 
nedtecknade jojkar har upptäckts av de samer 
som i dag söker efter sina fäders musik och 
kultur. Originalmanuskripet till boken är som 
sagt bevarat och det finns därmed inga hinder för 
den som vill ge ut arbetet på svenska. Denna 
artikel i Spår bidrar förhoppningsvis också till att 



minnet av en märklig person hålls levande. 

Det är nu upp till varje läsare att själv avgöra 
om påståendet att Karl Tiren är en av märkligaste 
stinsar som SJ haft i sin tjänst håller för en 
närmare granskning. 

En konstnärssläkt 

Karl Tiren 23.61869-1.9.1955 

Född i Oviken, Jämtlands län. Målare, stationsinspektor, 
folklorist. Utförde ett antal kyrkmålningar, 
bland annat i Bräcke och Sundsvall. Representerad 
på Jämtlands museum, Wargentinskolan i 
Östersund, Österåsens hälsohem med flera platser. 
Grand Prix i Paris 1900 för ett lappländskt diorama. 
Målade även på uppdrag av SJ för utställningar i 
bland annat New York. 

Johan Tiren 12.10.1853-24.8.1911 

Bror till Karl Tiren. Konstakademien 1877-1880. 
Lärare vid samma akademi 1903-1911. Representerad 
i Nationalmuseum, Nordiska museet samt 
museer i Malmö, Norrköping, Kristianstad, Gävle 
och Östersund. Johan Tiren kände starkt för samernas 
livsvillkor vilket också avspeglades i hans 
konst. 

Gerda Tiren 11.1.1858-9.10.1928 

Maka till Johan Tiren. Utbildad vid Konstakademien. 
Målade porträtt och landskap, vanligen med 
lappmotiv. Samtida bedömare menade att hon till 
viss del avstod från en konstnärlig karriär för att 
ägna sig åt maken och hemmet. Hon är representerad 
i Nationalmuseum. 

Nils Tiren 19.8.1885-13.3.1935 

Son till Gerda och Johan Tiren. Är mest känd för 
åttiotalet skolplanscher som under flera decennier 
ingick i de svenska skolornas naturundervisning. 

Stina Tiren 25.10.1886-5.12.1951 

Dotter till Gerda och Johan Tiren. Studier vid 
Konstakademien 1905-1910. Representerad i Nationalmuseum 
och museet i Östersund. Målade 
landskap och porträtt och utvecklade en stark känsla 
för fjällandskapet. 

Rakel Tiren 30.11.1889-11.1.1967 

Brorsdotter till Johan och Karl Tiren. V ar under 
flera år knuten till Rörstrands konstavdelning. Hon 



arbetade även med mönsterritning för Jämtlands 
hemslöjd. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1897? 

Statens Järnvägar 

• Inga nya bandelar var under byggnad för SJ, 
men stora arbeten pågick för att förbättra kapaciteten 
på malmbanan Luleå-Gellivare, där man 
öppnade lastspår till Hermelingruvan vid Malmberget, 
ökade spåren vid Svartön och började där 
också bygga ett nytt lokstall. Arbete fortsatte 
med bispårfrån Umeå till Storsandskäroch Umeå 
hamn. Stockholmsutställningen ute på Djurgården 
visade att optimismen och konjunkturerna 
var lovande, och krävde vissa extra spår och 
ombyggnader av plattformarna av Stockholm C. 
De under 1896 förstatligade Västkustbanorna 
fick en stambanemässig trafik och SJ köpte åtta 
nya snälltågslok litt. Cc för detta. 
• Godstrafiken ökade över hela landet och SJ 
köpte inte mindre än 537 nya godsvagnar, varav 
65 täckta litt. G1, 70 treaxliga malmvagnar litt. 
Ml, 257 öppna vagnar med stolpar och låga 

väggar litt. NI, 95 timmervagnar litt. NNI och 50 
kalkvagnar litt. Rl. Den ökade timmertrafiken 
gjorde också att timmeruppfordringsverket i 
Fryksta blev utbyggt med ångmaskin, samt att 
timmerlossnings bryggorna i Stugsund och M yssje 
(Marmaverken) blev förstärkta. 

• Måltider under längre järnvägsresor hade man 
tidigare alltid fått kasta i sig vid uppehåll på 1530 
minuter vid någon stationsrestaurang, men 
det började kännas alltmerobekvämt. Restaurangvagnar 
hade införts vid Uppsala-Gefle järnväg 
redan 1895, men SJ hade dröjt, bland annat 
därför att man som statligt verk inte kunde göra 
lika lokalt anpassade avtal med värdshusvärdar, 
utan först måste utreda organisationsformen, och 
därför till och med hade bett preussiska statsbanorna 
om råd. Under 1897 skaffade emellertid 

En av SJförsta restaurangvagnarvarextra luxuös 

SJsvenskbyggda malmvagnar 
för Gellivarebanan. 

UGJlok17avvekfrånSJstandard 
både tekniskt och estetiskt. 



Rättvik fick ett centrum kring 
stationen i vikingastil. 

Svartåbanan hade kalkvagnar för trafiken från Latorp och Lanna. 

SJ sina tre första restaurangboggi vagnar, varav 
en var speciellt luxuös och hade visats av Kockums 
Verkstad vid Industri-och slöjdutställningen 
i Malmö 1896. Inredningen var kafä-restaurang 
-serveringsrum -kök -litet kontorsrum. Skafferi 
fanns i en intillkopplad tvåaxlig resgodsvagn 
så att passagerare varken behövde eller kunde gå 
genom tåget förbi restaurangvagnen. Därför fanns 
det ingen korridor förbi köksavdelningen, och 
restaurangvagnen brukade kopplas i den ände av 
tåget där första och andra klass vagnar gick. 

Bergslagen 

• Uppsala-Gefle järnväg skaffade två nya starka 
person tågslok UGJ 17-18 från Motala Verkstad 
av Mogultyp med axelanordning lC-3 som då 
ännu inte fanns vid SJ utom de som övertagits 
från Skåne-Hallands järnväg året innan. De hade 
kolvslider som var en nyhet för Sverige. Meningen 
med kolvslider är att få en snabbare öppning 
av ångkanalerna kombinerat med utbalansering 
av ångtrycket på sliden. Lokens formgivning 
verkade ganska amerikansk och avvek 
mycket från SJ, genom till exempel lanternin på 
den breda hytten, fyrkantiga fönster och höga 
gångbord, men UGJ hade egna estetiska traditioner 
även i fråga om vagnar. Tendrarna var målade 
"Uppsala-Gefle-Ockelbo" vilket tydde på 
att man hoppades kunna fungera som en genväg 
mot Norra Stambanan. 
• Gefle-Dala järnväg hade Sveriges tätaste godstrafik 
med virke från sågverken vid stranden av 
Runn mellan Falun och Korsnäs, och med träkol 
från Gävle hamn till järnbruken vid banan. Året 
före hade GDJ försökt öka kapaciteten genom att 
byta bromssystem i godstågen från fällbroms till 

skruvbroms som SJ och andra banor redan hade, 
och nu tog GDJ det radikala steget att på sin egen 
verkstad bygga tvåaxliga timmervagnar med 18 
tons lastförmåga i stället för det vanliga 11-12 
ton. De nya vagnarna hade grövre axlar och 
fjädrar, samt långbalkarna förstärkta med spänns 
tag. Axlarna var fria länkaxlar, som alltså hade 
så mycket glapp mellan lagerboxar och lagergafflar 
att axlarna genom inverkan av de konsvarvade 
hjulen kunde ställa in sig i en liten 



vinkel mot tvärsriktningen. Härigenom gick vagnarna 
lättare i kurvor och kunde göras med större 
axelavstånd, 4 meter i stället för 3,35 på GDJ 
äldre timmervagnar eller 3,76 på SJ timmervagnar 
med samma längd, 7 m. Det fanns en 
gammal tumregel att vagnar inte skulle ha längre 
axelavstånd än halva underredets längd, men 
denna begränsning kunde man nu gå ifrån. De 
gamla smala timmervagnarna breddades genom 
attstolparnaficknyakonsolerochgovletbreddat 
från 2,02 till 2,29 m. Som ersättning för gamla 
slopade vagnar byggdes på egen verkstad också 
två långa personvagnar litt. BCF nr 45-46 med 
hela 6 m axelavstånd, för användning i personförande 
godståg, även dessa med länkaxlar. Vid 
Rättvik byggdes järn vägshotell och kallbadhus. 

• Frövi-Ludvika järnväg byggde ett nytt lokstall 
i Kopparberg i det märkliga byggnadssätt som 
förekom på vissa banor, ett slags korsvirkes-
konstruktion med stomme av gammal räls och 
infällda väggpartier av tegel. Gruvfälten började 
få elektrisk kraft, och det utnyttjades även av 
banan, så att stationen i Lindesberg fick elektrisk 
belysning och Storå fick elektrisk vattenuppfordring. 
• Örebro-Svartå järnväg öppnades med lok och 
vagnar som antingen köpts begagnade från Öre
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BDJ tåg i Vikersvik hade boggivagnar för träkol. 

bro-Köpings järnväg eller byggts på ÖKJ verkstad. 
Banan fullföljde en av de tankar som funnits 
med den ursprungligen planerade banan Köping-
Hult, nämligen en förbindelse från Örebro 
åt Kristinehamn, men eftersom sedan länge SJ 
kunde köra via Hallsberg och Laxå, fick ÖrSJ 
bara lokal betydelse för kalkbrotten och samhällena 
i Kils bergssluttningen. ÖrSJ anslöt vid Örebro 
Södra station på SJ. 

• Norra Hälsinglands järnväg mellan Hudiksvall 
och Bergsjö öppnades som Sveriges nordligaste 
891 mm-bana. Dess lok-och vagnpark motsvarade 
vad som skaffats av andra banor i skogstrakter, 
till exempel i Dalsland och Småland. 
• Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg, ägd av 
Kopparberg & Hofors sågverks AB, öppnades 
för allmän trafik i hela sin sträckning LinghedOckelbo-
Norrsundet, efter att tidigare åtminstone 



delvis ha använts bara för det ägande bolagets 
egen trafik. Ett långt bispår byggdes till den 
nya sågen i Linghed. 
• Bredsjö-Degerfors järnväg, smalspårigt dotterbolag 
till Nora-Karlskoga järnväg, moderni

serade och ökade antalet boggiträkolsvagnar genom 
att utnyttja små gamla malmvagnar som 
boggier. De fraktade träkol till Degerfors, Valåsen 
och Skrekarhyttan från en mängd kolbryggor 
vid lastplatser och sidospår efter banan. 

• Utsjö järnväg som ägdes av Uddeholmsbolaget 
och flera andra bruksföretag och sedan 1873 
hade fraktat timmer från Dalälven till Uvån i 
Klarälvens övre tillflöden för vidare flottning 
ned mot Stjärn, Munkfors, Deje, Mölnbacka och 
Forshaga lades ned. Loken såldes till den under 
byggnad varande Östra Blekinge järnväg som 
också hade 1067 mm spårvidd, 3,5 engelska fot. 
Timmervagnarna med träram skrotades, medan 
de som hade järnunderrede skickades till Hagfors, 
där de blev kvar som skrot utom en som blev 
tjänstevagn vid lokstallet. 
• Stockholm-Rimbo järnväg skaffade ytterligare 
16 boggigodsvagnar med stolpar litt. No utöver 
de fem som skaffats året innan, varav åtminstone 
fyra fick löst sommarpersonskrov med tanke på 
trafiken till Stockholmsutställningen. 

Smalspårsbanorna skaffade 
snabbare lok för persontåg, 

t. ex. KBJ 1 Thor. 

Götaland 

• Dalslands banan fick känning av det första förebudet 
till unionsupplösningen då mellanrikslagen 
upphävdes så att Sverige och Norge blev ur tullsynpunkt 
separata länder. Därför måste Mons 
station byggas ut med tullkammare, första klass 
väntsal och bostäder för tullpersonal. 
• Halmstad-Nässjö järnväg hade bibanan TorupHyltebruk 
under byggnad. 
• Göteborg-Borås järnväg skaffade inte mindre 
än 55 nya godsvagnar, till största delen av Bergslagsbanans 
typer. 
• Borås-Herrljunga järnväg var under ombyggnad 
från "snålsparrig" med fyra fots spårvidd till 
normalspår, och hade köpt tre nya stora ånglok, 

Nättrabybanan öppnades till 



Alnaryd. Under granrisgirlangerna 
står till höger direktör 
Axel E. Lindvall. 

två personboggivagnar och 24 godsvagnar. Man 
räknade med att en stor del av smalspårsvagnama 
skulle kunna ändras till normalspår, men de gamla 
loken var både klena och utslitna. 

• Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg 
hade också börjat förbereda sin kommande ombyggnad 
till normalspår genom att byta en bro i 
Vänersborg. 
• Skåne-Smålands järnväg öppnade sin andra 
delsträcka Markaryd-Strömsnäsbruk. Eftersom 
även banan Markaryd-Veinge var under byggnad 
kom man överens med rivalen HässleholmMarkaryds 
järnväg att slå ihop stationerna i Markaryd 
till en stor gemensam, men man hade redan 
hunnit bygga var sitt stationshus. Banan norr om 
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Strömsnäsbruk var under 
byggnad, och bangården i 
Ljungby var ombyggd för att 
korsa den smalspåriga Vislanda-
Bolmens järnväg. 

• Växjö-Alvesta järnväg som 
trafikerades av både SJ och 
Karlskrona-Växjö järnväg, 
men hade egna godsvagnar för 
att kunna kvitta vagnhyror på 
förmånligaste sätt, köpte tjugo 
nya vagnar från Vabis, nr6170 
litt. Nl och 71-80 litt. NNl. 
• Mellersta Östergötlands 
järnväg öppnades från Linköping 
till Fågelsta där man 
fick förbindelse till lika smalspåriga 
Fågelsta-VadstenaÖdeshögs 
järnväg. MÖJ byggdes 



framför allt för att transportera 
betor till sockerbruket 
i Linköping, men också för 
lokal persontrafik på den tätbefolkade 
och burgna Östgötaslätten. 
• Kalmar-Berga järnväg öppnades 
som första delen av ett 
lokalbanenät med 891 mm 
spårvidd kring Kalmar. Alla 
loken var tanklok och fick 
namn efter fornnordiska gudar. 
Godstågsloken nr 1-2 

Ett av landets fulaste lok, LaKJ 12, visade sig vara stort, dyrt och oanvändbart. 

blev Thor och Balder, och de snabba persontågsloken 
nr 3-5 med axelanordning 2B, motsvarande 
vad Blekingebanorna hade infört året 
innan på 1067 mm spårvidd, blev Frigga, Freja 
och Nanna. 

• Nättraby-Alnaryds järnväg öppnades med endast 
600 mm spårvidd, trots att Blekinge för 
övrigt hade smalspårsbanor med 1067 mm spårvidd 
och trots att en statlig kommitte avrått från 
denna smala spårvidd för annat än lokala industribanor. 
• Västergötland-Göteborgs järnväg var under 
byggnad, ett av landets mest ambitiösa smalspårsföretag, 
med huvudlinjen Göteborg-Skara. 

Skåne 

• Gärds härads järnväg och dess systerbolag var 
under ombyggnad från slingrande klena lokalbanor 
för att bli en modern snabb förbindelse från 
Kristianstad till Eslöv, senare kallad Östra Skånes 
järnvägar. Den nybyggda delen Eslöv-Hörby 
öppnades under året, Hörby-Tollarp var under 
ombyggnad med tyngre räls, Karpalund-Tollarp 
hade fått ny räls och en förlängning från Degeberga 
till Brösarp var under byggnad. 
• En ny ångbåtslinje hade öppnats TrelleborgSassnitz 
med snabb järn vägsförbindelse söderut 
mot Berlin. Tåg i förbindelse med ångbåtarna 
gick tills vidare på Lund-Trelleborgs järnväg 
med förbindelse norrut via SJ, och en ny bana 
kallad Malmö-Kontinentens järnväg var under 
byggnad för att även Malmö, Göteborg och Norge 
skulle få bättre förbindelse med Tyskland. 
• Malmö-Trelleborgs järnväg hade ansetts vara 
alltför krokig för att kunna ta någon Tysklandstrafik, 
men hade ändå låtit rusta upp linjen och 
köpa en ny personboggivagn för att inte bli helt 



utslagen av den parallella konkurrenten MalmöKontinentens 
järnväg. En ny sidobana till Klagshamns 
kalkbrott var under byggnad. 
• Landskrona-Kjävlinge järnväg hade börjat ge 
upp hoppet om att kunna använda de stora lok 
som köpts från Baldwin i USA. Efter att en tid ha 
hyrt ett mer traditionellt skånskt lokalbanelok 
från Lund-Trelleborgs järnväg köpte LaKJ ett 
eget, nr 10, från Nohab med axelanordning lB-2, 
av den typ som på SJ kallades VKBa. 

Verkstäderna 

• Södertälje Verkstäder startade sin verksamhet 
under ledning av Philip Wersen, tidigare chef för 

Philip Wersen grundade Södertälje Verkstäder. 

Vabis -Vagnaktiebolaget i Södertälje, som året 
innan hade sagt upp sig i en dispyt med disponenten 
hos ägaren Surahammars Bruk. De nya 
verkstäderna låg nära Vabis, och blev efter några 
år dubbelt så stora, framför allt genom Wersens 
skickliga marknadsföring. Därmed började det 
bli överkapacitet för vagntillverkning i landet, 
ännu mer accentuerad när Stora Kopparberg två 
år senare beslöt att bygga lok och vagnar i Falun. 
För att få en jämnare efterfrågan på vagnar blev 
både Vabis och Södertälje Verkstäder medlemmar 
i Vagnuthyrningsbolaget som lät bygga vagnar 
när verkstäderna hade ledig kapacitet och 
hyrde ut vagnar till banor som hade tillfälliga 
behov, eller som hade så bråttom att de inte kunde 
vänta ut den vanliga leveranstiden. Vabis slutade 
bygga vagnar 1911 och övergick först till motordressiner, 
sedan till bilar. 

• Kristinehamns Mekaniska Verkstad levererade 
till Kinnekulle-Lidköpings järnväg som var under 
byggnad de två första av en serie på tio små 
sexkopplade tanklok för lokalbanor. Loken var 
konstruerade av Viktor Klemming, överingenjör 
vid SJ, och var försedda med Klemmings patenterade 
tvåkammarkoppel. Detta koppel hade konstruerats 
för att lösa det speciella problem som 
uppstod när KiLJ byggdes så att man fick ett 
triangelspår Lidköping-Forshem-Skara. Man 

kunde då inte längre lita på att en vagn alltid gick 
vänd åt samma håll, och måste ersätta de gamla 
kopplen med hake i en ände med symmetriska 
tvåkammarkoppel med hake i bägge ändar. De 
övriga loken i serien levererades till KlintehamnRoma, 
Slite-Roma, Ronehamn-Hemse, HjoStenstorp, 
Kalmar-Torsås och Mellersta Östergötlands 



järnvägar. På 1950-talet fanns sex av 
dem kvar på SJ som litt. K4p. Klemmings koppel 
kom därefter att bli standard i Västergötland, på 
MÖJ och många småländska banor, samt på 600 
mm-banan Helsingborg-Råå-Rarnlösa. 

En annan bestående 
insats 
av Klemming 
var tvåkammarbufferten. 

Många lokalbanor köpte från Kristinehamn den loktyp som Klemming 
konstruerat för KiLJ. 

Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1995 

Åter en lista över stora och små, översiktliga eller 
detaljborrande, utmärkta eller likgiltiga alster 
om svenskjärnvägshistoria. Avgränsningen mot 
nutida förhållanden är oskarp, liksom mot den 
undervegetation som småbanorna utgör. Subjektiviteten 
i urval och omdömen är väl insedd. 

Några utförliga och goda järnvägsböcker har 
kommit under året. Särskilt vill jag dock betona 
att ett par skrifter i enklare utförande borde ha 
varit riktiga böcker och att ett antal seminarieuppsatser 
förtjänar att bearbetas till artiklar kanske 
för publicering i kommande nummer av 
SPÅR. 

Utöver förtecknade arbeten kan nämnas goda 
artikklar av Lena Andersson-Skog om järnväg i 
Norrländsk uppslagsbok (1-3, 1993-95). Ett 
större uppslagsverk som snart är fullbordat är 
Nationalencyklopedin, som får vänta på ett samlat 
omdöme till ett senare sammanhang. 

Som vanligt har Sven-Erik Olsson skaffat fram 
merparten av underlaget. Ett tack också till Gunnar 
Håkansson och Frank Stenvall. 

Tillägg 1988: 

Anna Bråkenhielm & Monika Gunnarsson, 
"Smalspåret i pressen. En studie av pressens 
bevakning av smalspåret 1987", D-uppsats i 
samhällsvetenskap, Växjö, 126 s. [Visar att 
VHVJ var framgångsrikt i sin PR-verksamhet 
under invigningsåret 1987.] 



Martin Jägersten, "Sveriges järnvägars betydelse 
som lokaliseringsfaktor", B-uppsats(?) i 
ekonomisk historia, Göteborg, 13 s. [En litteraturgenomgång 
av den internationella och 
svenska utvecklingen som märkligt nog förbigår 
Fogel.] 

"Järnvägen", i Attfärdas i Halland, Settern, 
44 s. [Nio olika författare har skrivit korta 
eller halv korta bidrag om landskapets järnvägshistoria. 
Några bygger på gedigna källor 
som Leanders HNJ-bok. Svagheterna är annars 
desamma som i många texter av det här 
slaget, oförmåga att rätt sätta in de lokala 
företeelserna i ett större sammanhang. Förtjänsterna 
delas också med annan hembygdslitteratur, 
nämligen framlyftandet av konkreta 
detaljer och uppletandet av nya bilder.] 

Yngve Sandberg, "Kommunikationer", i Linghed 
genom 100 år, 3 s. [Några obetydliga episoder.] 

Helmer Thornvall, "Bohusbanan", i Sundet 
runt. Så minns jag hembygden, eget förlag, 
2 s. [Ointressant från Stenungsund.] 

Tillägg 1989: 

Hilding Andersson, "När Västgötabanan var 
klar levde bygden upp och VGJ uttyddes som 
Vår Goda Järnväg", i Så var det då. Berättelser 
om Angered, Fritidsnämnden AngeredBergum, 
7 a. [Bl.a. om problemen med lutningen 
Lärje-Gunnilse för både upp-och nedgående 
tåg.] 

Annika Backlund, Kicki Bobacka & Gunnar 
Håkansson, Valtåget 1988, 98 s. [Dokumentation 
med många svartvita bilder och sparsam 
text om miljöpartiets kampanjtåg -en 
udda men intressant tågbok.] 

Eiwor Engström-Sedenmalm, "Järnvägen Gössäter-
Mariestad 100 år 1889-19-12-1989. 
Äskekärr -samhälle uppvuxet vid järnvägen", 
Lugnås hembygdsförening, 43 s. 
[Förutom författarens text omtrycks ett 
"Minnesblad" från öppningsåret med en utförlig 
behandling av järnvägens tillkomst.] 

Sture Stamming, Fridafors. Samhället vid vattenfallet. 
[3 s. om stationen som inte tillhörde 

de ursprungliga på KWJ -alldeles för lite.] 



Lars Åhlström, "Järnvägen i Ludvika", Marnäs-
Posten (23), 16 s. [En vederhäftig översikt 
med goda illustrationer som bl.a. redogör 
för de olika järnvägsbolagens personalbostäder.] 

Tillägg 1991 : 

Ivar Göthberg, "Kommunikationer", i Nybyggarliv 
i Tullinge, 7 s. [Om resor på 1910-talet 
med skol-och mjölktåget Södertälje-Stockholm 
samt något om Separators bana.] 

Harald Leandersson, "Med Svalan från Attsjö 
till Furu by", Det händer i Furuby socken, 4 s. 
[Bygger på SJK 29.] 

"När Hosjö anhalt var den stora samlingspunkten", 
Korsnäs-bygden, 3 s. [En av alla dessa 
skildringar av kvällstågets attraktion på bygdens 
folk.] 

Johanna Petersson, "Näringslivets utveckling i 
Ljungby köping 1870-1915", C-uppsats i 
historia, Växjö, 75 s. [Förf. säger sej inte ha 
funnit att SSJ hade samma ekonomiska problem 
som ViBJ, men då har hon inte letat tillräckligt.] 

Ernst Sandgren, "När järnvägen kom till byn", 
i Otto Svennebring (red.), Karlslunda socken, 
2, Karlslunda Hembygdsförening, 9 s. [Om 
LCJ, denna sällsynt olönsamma bana.] 

Tillägg 1992: 

Ulrica Cramby, Anna Hägglund, Therese Nilsson 
& Christina Sjöqvist, "Inlandsbanan från 
inlandets livsnerv till lönsam turistprodukt?", 
Turismlinjen, Falun/Borlänge, 51 s. 
[En acceptabel allmän historik även om författarna 
tycks överskatta Inlandsbanans ursprungliga 
ekonomiska och militära betydelse. 
Redogör sedan för utredningar och debatter 
fram till slutet av 1992.] 
Olle Flodby, "Järnvägsförbindelsen" och 
"Slätmossen", i Handen. Från vägskäl till 
kommuncentrum, Hanveden, 6 s. [Kort om 
gamla stationen med dess långa trappa och 
anslutande torvbana.] 

Eric Karlsson, "Godsmagasinet i Kosta -och 
varuförsörjningen", i Ekeberga 1992, Ekeberga 
hembygdsförening, 3 s. [Författaren 
håller sej föredömligt till det smala ämnet.] 
Kersti Lindelöf & Edith Thulin (red.), "Järn



vägen", i Löberöd i ord och bild, Löberöds 
dokumentationsgrupp, 4 s. [Tre foton, varav 
ett med felaktig bildtext, och en anekdot, inte 
mycket mer.] 

Tillägg 1993: 

Per Andersson, "Carl Jehander -järn vägskungen", 
i Glimtar ur Långaryds historia, 3, 
Långaryds och Långaryds norra hembygdsföreningar, 
16 s. [För mycket person-, för 
lite järn vägshistoria för att tågentusiasten ska 
var tillfreds. Vem skriver den biografi som 
Sveriges störste järnvägsentreprenör så väl 
förtjänar?] 

Gösta J. Carlsson, "Stockholm-Roslagens 
järnvägar 1886-1905. En studie i redovisningsprincper", 
B-uppsats i ekonomisk historia, 
Stockholm, 16 s. [Ett fint litet pionjärarbete 
som visar att SRJ, i likhet med amerikanska 
järnvägsbolag och troligen flertalet 
svenska, under perioden inte gjorde regelbundna 
avskrivningar på de fasta anläggningarna, 
vilket skapade fiktiva vinster, reella utdelningar 
och likvidationshot som fick avhjälpas 
med tillskott från aktieägarna.] 

Klas Fjellgren, "De tidiga enskilda järnvägarnas 
betydelse för bergshanteringen och bruksindustrin 
i Värmland", B-uppsats i ekonomisk 
historia, Stockholm, 18 s. [Hade varit intressantare 
om författaren reflekterat över alternativa 
transportlösningar som kanaler och 
förbättrade vägar.] 

Assar Prick, "Skåne-Smålands lokstall i Markaryd", 
i Markarydsbygden, 3, 2 s. [Lite 
märkligt att SSJ 1903 byggde stall så nära 
huvudanläggningen i Strömsnäsbruk.] 

Bo Gyllenberg, "Torvindustrin i Boalt", Glimåkra 
hembygdsförenings årsbok, 3 s. [Hårddata 
om en av landets många olönsamma 
torvströfabriker.] 

Rune Hermansson, "Några glimtar från DalaGävle 
[!] järnvägs byggnadstid 1855-1959", 
Korsnäsbygden, 10 s. [Collage av samtida 
pressklipp.] 
Susanna Hurtig, "Järnvägsarbetare i Sverige", 
B-uppsats i historia, Stockholm, 23 s. [Förutom 
det som trycktes i boken lärnvägsmannaminnen 
finns en stor mängd manuskript i 
Nordiska museets arkiv. Uppsatsens genomgång 
ger en kompakt bild av de järnvägsanställdas 
enkla sociala bakgrund.] 



Karolina Kolb, "Stationshus utmed Roslags

banan", B-uppsats i konstvetenskap, Stockholm, 
63 s. [En välgjord studie som dock är 
snävare än titeln kan få en att tro. Den handlar 
primärt om kvarvarande stationshus och 
väntkurer belägna inom Danderyds kommun 
och ritade av Sigurd Cronstedt -brorson till 
SJ-chefen.] 

Gösta Olsson, "100 man bärgade torv på Normans 
myr vid Boalt", Glimåkra hembygdsförenings 
årsbok, 5 s. [Komplement till men 
också divergenser från Gyllenbergs artikel (se 
ovan). Högst 3,5 km räls säger olika handlingar 
som Gyllenberg citerar, 10 km säger 
Olssons gamla sagesmän. Fallet belyser en 
principiell brist i mycken hembygdslitteratur.] 

Arne Wallenberg, "En ovanlig stins", Byarums 
hembygdsförenings årsskrift, 7 s. [En rad 
anekdoter om Pontus Widesheim. Inte alla 
förtjänar trycksvärtan.] 

Tillägg 1994: 

Göran P.D. Adolfson, "Post-, järnvägs-och 
telekommunikationer", i Gräsgård mellan 
hav och hed, Gräsgårds hembygdsförening, 
17 s. [Författarnarnnet borgar för en sakkunnig 
behandling av ämnet.] 

Jutta Andren, Rune Eriksson & Tom Pehrsson 
(red.), Tomelilla 1865-1890. En bildkavalkad, 
1, Tomelilla hembygdskrets, 2 s. [En anekdot 
och två goda foton.] 

Henrik Bohlin, "Borgholm-Böda järnväg. En 
studie av intressemobiliseringen för anläggandet 
av en enskild järnväg", B-uppsats i 
ekonomisk historia, Stockholm, 21 s. ["Uppsatsens 
resultat är att endast en intressents 
motiv kom att realiseras när Borgholm-Böda 
järnväg anlades. Kapitalstarka Borgholmsbor 
med intresse för en växande turism kunde 
dock inte ensamma försvara banans fortsatta 
drift. Relevant forskning visar att de två viktigaste 
motiven, satsningen på en transportbana 
för timmer och avhjälpande av allmänt 
efterblivna näringar, inte i detta kan anses 
ekonomiskt försvarbara."] 

Kristina Dalgård & Bo Sundin, "Järnvägar", 
Västerbotten genom tiderna, 2, 9 s. [Först i 
länet var hästbanan i Robertsfors, sen kom i 



olika etapper de olika statsbanebyggena. En 
invändningsfri framställning som tar fasta på 
länets många intressanta järnvägsbroar.] 

Olle Ekstedt, "Stationen och smalspåret", i 
Historier från Hov, Vinga, 4 s. [Skojig liten 
skildring från en småländsk sanatoriestation. 
Men det kunde ha stått mer om sanatoriets 
hästbana.] 

Assar Prick, "Markarydsjärnvägarna", i Markarydsbygden, 
4, Markaryds lokalhistoriska 
förening, 10 s. [Behandlar utvecklingen fram 
till WMaJ invigning. Flertalet foton irrelevanta 
för ämnet.] 

Rune Frode, "Järnvägarna", i Hultsfred från by 
till storkommun, eget förlag, 8 s. [Stor obalans 
i dispositionen, det mesta handlar om 

NOJ.] 

"Förslag till järnväg Älvdalen-Stöa", Släkt 
och hembygd nr 11, 4 s. [Referat av Manne 
Briandts utredning om mellanriksbana och 
om den lokala opinionen.] 

Börje Hallin, "Österlenbanor -förr och nu. 
Med anledning av ett 100-årsjubileum", 
Österlen, 8 s. [Hallin kan sin österlenska järnvägshistoria 
och håller inte inne med sitt engagemang. 
Skriver utförligt om olika jubileer 
och utfärdståg.] 

Anita Håkansson, "Katrineholm. Planering och 
bebyggelse i ett stationssamhälle 1880-1915", 
B-uppsats i konstvetenskap, Stockholm, 42 s. 
[Analyser av olika stadsplaner, bland annat 
relaterat till Edelsvärds idealplan för Falköping.] 

Egon Johansson, "Järnvägen Vaggeryd-Jönköping 
100 år", Byarums hembygdsförenings 
årsskrift, 15 s. [En fin artikel med en härlig 
skröna om hur drottning Sofia under färd med 
HNJ toalettlösa ångvagn tvingas uppsöka stationsdasset 
i Månsarp.] 

Jubileumsalmanacka 1894-1994. GöteborgBorås 
Järnväg, Hultafors Bygdegårdsförening, 
28 s. [Huvudsakligen foton i frikostigt 
format, de flesta även återgivna i GBJboken.] 

"Järnvägen och Hovslätts station", i Hovslätt 
100 år 1894-1994. Den femte boken om Hovslätt, 
Hofslätts hembygdsförening, 10 s. [Korrekta 



fakta och en del foton som inte finns 
hos Stig Nyberg eller i JVM. Den nostalgiska 
tonen slipper man sällan i texter av det här 
slaget.] 

Jan Källberg, "Köping-Uttersbergs Järnvägs 
tillkomst", B-uppsats i historia, Stockholm, 
25 s. ["Jag har medvetet avhållit mig från 
muntliga lokala källor, för att undvika att 
skrönor legitimeras genom min text." En god 
ambition och en hygglig uppsats, men Källberg 
erkänner att han inte lyckats besvara 

frågan om vilken av aktörerna bakom KUJ 

som var viktigast.] 

Arvid Liander, "Tur och retur Bollnäs-Söderhamn 
på 1870-talet", Hälsingerunor, 17 s. 
[Omtryck från 1950.] 

Erik Lindgren, Något om posten vid järnvägen 
Frövi-Ludvika, 32 s., Något om posten vid 
järnvägen Malmö-Vellinge-Trelleborg och 
anslutningar i Tygelsjö och Vellinge, 40 s., 
Något om posten vid Inlandsbanan, 32 s., 
Något om posten vid järnvägen GöteborgBorås, 
29 s., Något om posten vid Östra 
Värmlands järnväg, 37 s. [Av sedvanligt 
god kvalitet. Häftena har väl störst värde för 
post-och personhistoriker men innehåller 
också mycket för den järnvägshistoriskt intresserade.] 

Danuta Lindsjö, "När "jernvägen" var ung", 
Höörs kulturnämnd, (85 s). [Ett antal renskrivna 
och kopierade tidningsartiklar om 
främst mellanskånsk järnvägshistoria. Dock 
inte tillräckligt heltäckande ens för den som 
vill skriva en historik om Höörs station, samtidigt 
som en rad av Stig-Allan Lundins artiklar 
i Från Prins August till Skåningen onödigtvis 
tryckts om.] 

Klas Lithner, "Postrånet på Simrishamnsbanan", 
Postryttaren, 10 s. [Vissa kompletteringar 
av artikel publicerad 1991.] 

Carl-Gunnar Olsson & Gert Ekström, "Lokomotivångaren 
Svanen", i Alla våra ångslupar, 
Allt om hobby, 2 s. [Den märkliga och kommersiellt 
misslyckade amfibien Svanen är 
omskriven förr men här ges en god sammanfattning 
och dito ritning.] 

Aina Paradis-Fahlander, "Södra järnvägsstationen 



i Visby. Med en kort inledande historik 
över järnvägens tillkomst", C-uppsats i konstvetenskap, 
Stockholm, 72 s. [En noggrann genomgång 
av byggnadens ursprungliga utseende 
och senare förändringar, med en utförlig 
ritningsbilaga. Beteckningen "södra" förbryllade 
mej först och motiveras inte, men avser 
troligen att skilja stationshuset från hamnstationen.] 

Åke Petersson, "Järnväg genom socknen", i 
Förlösa socken. En hembygdsbok, Förlösa 
Hembygdsförening, 4 s. [Naivt hållen skildring 
som med fördel hade koncentrerat sej på 
själva Förlösa.] 

Bengt Rosen, "Järnvägen mellan Ljungby och 
Traryd uppriven", i Markarydsbygden, 4, 
Markaryds lokalhistoriska förening, 2 s. [De

taljerat om det ämne som rubriken anger.] 

Göran Rönn, "Värdet i en värdelös gruva -
Riddarhyttebolagets köp av Hultebo gruvor 
1920", Bergslagsarkiv, 22 s. [Värdet var det 
långa avtal om låga malmfrakter på SJ som 
följde med gruvan, som som bolaget kunde 
använda som prispress på KUJ, visar Rönn 
övert1gande efter en ambitiös genomgång.] 

Lena Animmer, "Sveriges Järnvägars Tjänstemannaförbunds 
arkiv", Riksens arkiv -det 
gamla som det nya. Årsbok för Riksarkivet 
och Landsarkiven, 7 s. [Sammanlagt 35 hyllmeter 
i Riksarkivet fylls av dessa arkivbildare.] 

1995: 

Leif Ahlberg, "Pumpstationseldare i Hanhals, 
August Emil Ek", Vår Bygd, 2 s. [Enbart av 
personhistoriskt intresse.] 

Lennart Ameen, "Järnvägarnas roll i Sveriges 
infrastruktur", Ymer, 8 s. [Ameen summerar 
synpunkter och informationer som han presenterat 
tidigare.] 

Arne Andersson, "Historien om en gammal 
banvaktskur", Varnhemsbygden, 5 s. [Egentligen 
en bomvaktskur. Handlar mest om dess 
metamorfos till sommarstuga.] 

Olle Andersson, "Vaktstugan 25 Gropen", 
GDJ-nytt nr 1, 3 s. [4950 m var denna vaktsträcka 
mellan Sågmyra och Bjursås som rationaliserades 



bort 1934.] 

Tore Attelid, "'Förstlingen' första svenskbyggda 
lokomotivet", Svensk Bergs-& Brukstidning 
nr 3, 4 s. [Attelid bygger delvis på 
föråldrade uppgifter men presenterar några 
intressanta data som man gärna skulle se belagda. 

Bo Bergman, "Minnen från krigsårens vintrar", 
ÖSJ-bladet nr 4, 3 s. [Hårt att lämpa meterved 
från tendern när snöstormen ven och 
tåget körde fast.] 

Jan Bergsten, "När 'tysktågen' rullade", Karven 
nr 3, s 2. [Tyskarna skulle under kriget ha 
erbjudit sej att bekosta utbyggnad till dubbelspår 
av södra Malmbanan!] 

Svante Bolander, "Grödingebanan öppnad. 
Trafiken mellan Stockholm och Järna", Tåg 
nr 1, 5 s. [Om utvecklingen och planeringen 
sedan 1950-talet. Den här sortens historiska 
summeringar är nyttiga.] 

Jan Brorson, "Rallbana eller railväg -när eng

elsmännen byggde järnväg till Arboga", 

Hembygdsföreningen Arboga Minne årsbok, 

26 s. [Om de "engelska" banorna KHJ och 
FLJ men också om andra järnvägar i Arbogatrakten. 
Ingen oäven uppsats även om Nils 
Ericson råkat bli felstavad.] 

Axel Callander, "Genom vackra Hälsingebygder", 
Häsingerunor, 9 s. [Om resa på NHJ, 
omtryck från 1900.] 

Lennart Danielsson, "SJ:s avtalstrafik", Tåg nr 
9, 5 s. [Om utvecklingen sedan 1958 med 
tonvikt på dagens olika avtal som grundligt 
presenteras.] 

Frank Edgar, "Radiostyrda lok", Tåg nr 3, 4 s. 
[Om tretti års användning på SJ. God beskrivning 
och förteckning över vilka lok som 
varit utrustade för radiostyming.] 

Anders Elfvinge & Björn Lillfors, "X-tågen, 
en lyckad satsning?", B-uppsats i kulturgeografi, 
Stockholm, 23 s. [Ja, svarar författarna.] 



Joachim Eliasson, "DWK-motorvagnar i Sverige", 
Motorvagnen nr 2, 5 s. [Översikt av de 
fordon och mekaniska utrustningar som levererades 
hit.] 

Henry Eriksson, "Från järnvägsrallare till 
Förste Banmästare. En rallarunge minns", 
Skenbladet nr 1, 9 s. [Skildringar från UEJ 
och OKB.] 

Sven Eriksson, "Järnvägens betydelse för Näsum", 
2, Näsums hembygds-ochfornminnesförenings 
årsbok, 31 s. [Behandlar SOEJ efter 
öppnandet med tonvikt på trafikplatserna i 
Näsums socken -Axeltorp, Barnakälla, Näsum, 
Sibbarp och Östafors. Fin bild av ett beredskapslokhus 
-sådant ser man inte ofta i 
hembygdslitteraturen.] 

Bengt Flygt, "Spårvagnar, bussar och järnvägar", 
i Uppsalas tekniska historia (Uppsala 
stads historia 6: 12), 32 s. [Fyra sidor om järnväg 
är naturligtvis på tok för lite. Hamnbanebolaget 
nämns inte alls.] 

Bemt Forsberg, "Baltiska utställningen i Malmö", 
Spår, 19 s. [Järnvägsavdelningen på 
denna den mest legendariska av svenska utställningar 
(vid sidan av Stockholm 1930) har 
beskrivits förr men inte så detaljerat sedan 
den officiella rapporten gjordes.] 

-"Sveriges Järnvägsmuseum åttio år", Spår, 
10 s. [En välgjord institutionshistorik med 
personliga perspektiv. Synd bara att museet 
flyttade från den huvudstad där det hade hört 
hemma -en uppfattning som författaren kanske 
inte delar.] 

-Uppsala-Gäfle Järnvägar. Lokomotiven och 
deras personal, Stenvalls, 114 s. [Magnifika 
bilder och en sakkunnig text med många 
intressanta detaljer. Men även om innehållet 
är bredare än vad underrubriken antyder, är 
den stora bristen att vi inte äger någon bred 
och modem framställning av UGJ trafikplatser, 
administration, trafik, godsvagnar m.m. och 
vem skriver den nu när ångloksgodbitarna 
är utplockade? Lite noggrannare språktvätt 
hade inte skadat.] 

Svante Forsreus, "Christinehamns järnväg", 
Tåg nr 10, 7 s. [Tack vare källstudier kan 
Forsreus ge oss en fylligare och i detaljer riktigare 
bild av banan än den som förmedlas av 
Bodstedt. CJ var i likhet med ett par andra tidiga 
småbanor ovanligt vinstgivande.] 



Rutger Friberg, "Modellen och dess förebild: 
kranvagnar i Sverige", Allt om Hobby nr 6 & 
7, 3 + 3 s. [Läckra bilder, bland annat av detaljer, 
och kort men kunnig text.] 

Assar Prick, "Skåne-Smålands järnväg", i 
Markarydsbygden, 5, Markaryds lokalhistoriska 
förening, 23 s. [Prick betonar i Alf 
Åbergs efterföljd konsul P. Olssons nyckelroll 
bakom SSJ. Utförlig genomgång av äldre 
projekt. Utvecklingen fram till öppnandet 
följs sedan genom tidningscitat.] 

Carl-Eric Fridolfsson, Norra Ving i svunnen 
tid. Norra Vings hembygdsförening. [Sju sidor 
om LSSJ och SAJ. Den senares tillkomst 
gav upphov till anslutningsstrid som gick 
ända till regeringen. Axvalls stationshus hade 
rykte som landets fulaste.] 

Hans Geete, "Askersund-Skyllberg-Lerbäcks 
järnväg (ASLJ)", Förstlingen, nr 3, 2 s. [Alltför 
kort för att vara intressant.] 

Pia Gellerstedt & Åsa Pettersson, "Mälarbanan. 
Från pissoir till foaje", B-uppsats i 
kulturgeografi, Stockholm, 20 s. [Underrubriken 
avser egentligen Västerås stationshus förvandling. 
Man kan med författarna ifrågasätta 
tillskyndarnas ekonomiska kalkyler. Ett konglomerat 
av intressenter blir nog regel vid 
framtida jämvägsutbyggnader, men kommunala 
engagemang i sådana sammanhang är 
förvisso ingen ny företeelse.] 

Lars Granström, "ULJs postvagn", Allt om 
Hobby nr 6, 2 s. [Om SJ DFol lp 735. Bygger 
delvis på artikel av Arne Hällqvist från 1975.] 

-& Ove Danneskog, "Eugen Andersson, järnvägare 
och fotograf', Roslagsexpressen nr 3, 
2 s. [Om stationstjänst på Uppsala Ö.] 

-"Från stationskarl till 'stins'. Karl-Erik Gryden 
berättar", Ros lagsexpressen nr 2, 2 s. 
[Mest om Faringe på 1960-talet.] 

-"Lars Karlsson, stationskarl och banarbetare", 
Roslagsexpressen nr 4, 2 s. [Bra att Granström 
& Danneskog genomför sina intervjuer 
men ibland blir resultatet inte så märkligt.] 

Lars Granström & Martin Ragnar, "Moderna 
finkor på Gotland", Spårstumpen nr 59, 3 s. 
[Om Gp 310030-39 som nog var en felsatsning 
och fick ett kort liv på ön.] 



Bertil Gustafsson, "Delary järnväg kom till 
slutpunkt där det fanns kraftresurs i vattenfall", 
Markarydsbygden, 5, Markaryds lokalhistoriska 
förening, 5 s. [Verkligen inte mycket 
om själva banan.] 

Gunnar Hall beck, "Ett fotografi berättar", 
GDJ-nytt nr 2, 4 s. [Pt 1002 i Björbo på 1950talet. 
Fina kommentarer som vidgas till minnen 
från resa med stort helgtrafiktåg.] 

Staffan Hansson, "Porjus: ett kraftverk för industrins 
utveckling i övre Norrland", D~dalus, 
23 s. [En god summering av Hanssons 
avhandling om Porjus vars järnvägsavsnitt 
omnämndes i förra årets Utkast.] 

Inga Haraldson, "Badliv i Bjerred. Lundabornas 
egen badort under tidigt 1900-tal", 
Hembygdsföreningen i Lomma kommun, nr 
32, 6 s. [Livfull och nostalgisk minnesteckning 
av badlivet vid Öresund och inte minst 
tågresorna dit.] 

Gunnar Hermansson, "Västkustbanan Syd samarbete 
över kommun-och läns gränser", i 
Från landskommuner till Skåneförbund. Tre 
decennier av mellankommunalt samarbete i 
sydvästra Skåne, SSK, 6 s. [Om en kommunal 
samarbetsgrupp och en utredning från 
1989 som satte mycket ambitiösa mål, men 
delvis påverkade den utbyggnad som Banverket 
nu genomför.] 

Mats Hjälmroth, "DWK/MAK-motorer vid 
NBJ", Förstlingen nr 1, 4 s. [Kom att bli standard 
på NBJ under senare år, upp till fyra 
kördes i multipel. Bra ritning och intressanta 
foton från krigets gengasdrift.] 

-"Lokomotiven 'Svartelfven' och 'Carl IX"', 
Förstlingen nr 4, 2 s. [Utdrag ur besiktningar 

1876-1896.] 

-"Öppna godsvagnar typ Iss vid NBJ", Förstlingen, 
nr 2, 4 s. [Vagnarna ägnades så småningom 
mest åt skrottransporter. Högklassiga 
foton och ritningar.] 

Yngve Holmgren, "Järnvägen till Östanå 
Bruk", Göinge hembygdsförenings årsbok, 
7 s. [Bearbetning av utmärkt artikel från 
1987.] 

Jimmy Hållman, "NKlJ", Förstlingen nr 4, 
3 s. [Resa utmed FNBJ med historiska återblickar.] 



Anders Jansson, "HSJ BCo 201 -SJ Cop 792", 
Jernvägsnytt nr 1, 3 s. [Noggrann redovisning 
av ombyggnaderna av denna vagn som 
ursprungligen hade en ovanligt påkostad IIklassavdelning.] 

-"Hundra år med svenska restaurangvagnar deras 
utformning och utveckling", C-uppsats 
i konstvetenskap, Göteborg, 80 s. [Allsidig, 
kunnig, välskriven. Janssons studie måste utvecklas, 
kanske till en akademisk avhandling 
med mer om internationella jämförelser och 
designarbetets villkor, kanske till en bred kulturhistorisk 
expose med bilder av hög kvalitet 
-helst bådadera. I alla händelser måste den 
göras tillgänglig för en större läsekrets.] 

Sven G.H. Johansson, "Lokomotiveldaren" 
och "Lokomotivföraren", eget förlag, ca 140 

+ 150 s. [Underrubrikerna talar om "Minnen 
och historiska tillbakablickar från tiden som 
lokeldare och rälsbussförare vid HNJ på 
1930-och 1940-talen" resp. "från tiden som 
lokförare vid SJ i Borås från 194 7 till pensioneringen 
1980". Man kan uppfatta en del filosofiska 
funderingar som onödiga utvikningar, 
men det är ändå att beklaga att dessa livfulla 
memoarer inte har kunnat utkomma i en form 
som varit hanterligare och gett det rika bildmaterialet 
rättvisa.] 

Anders Karlsson & Lena Andersson-Skog, 
Inlandsbanan. Sevärdheter i Västerbottens 
län, 28 s. [Pedagogisk turistbroschyr. Ger en 
god bild av de orealistiska föreställningar om 
Norrlands möjligheter som Inlandsbaneprojektet 
var ett uttryck för.] 

Ingrid Knöös, Lammhults järnvägsstation, i 
Spår från förr ... , Aneboda-Lammhults Hembygdsförening, 
5 s. [Sympatisk liten artikel. 
Mycket känns igen från andra stationsskild

ringar, men ny för mej var uppgiften att stationskarlamas 
hustrur måste gå ner och mjölka 
korna i boskapsvagnar som blivit försenade.] 

Olle Krantz, "Järnvägens anpassning", Historisk 
tidskrift nr 4, 10 s. [Bitvis rätt kritisk recension 
av Torbjörn Mårtenssons avhandling 
Bantågens gång som togs upp förra året.] 



Lasse Kvarnström, "Den politiska modellen stationskarlar 
och brevbärare 1897-1919", 

Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 

nr 65, 14 s. [En teoretisk analys av de principer 
-byråkratisering, patriarkalism etc. -som 
låg till grund för 1919 års reglemente. De anställda 
svarade med politiska metoder som 
besvär och petitioner, som bland annat avsatt 
stora spår i riksdagstrycket.] 

Elisabeth Lagvik, "Nils Ericson -banbyggare 
från Långban", Teknik & kultur nr 1-2, 3 s. 
[Alltför kort för att vara intressant. Vi skulle 
behöva en modern fyllig biografi över Ericson.] 

Ingemar Landin, "Att åka på fribiljett", Skara 
Järnvägsblad nr 1, 4 s. [Redogörelse för reglerna 
på en del bolag, inklusive minnen från 
egna familjeresor.] 

-"Gamla tidningar berättar om järnväg", 
Skara Järnvägsblad nr 4, 4 s. [Lättvindigt 
sammanställda notiser från 1913.] 

-"Järnvägar som inte blev av. När Timmersdala 
skulle bli järnvägsknut", Skara Järnvägsblad 
nr 4, 8 s. ["Knut" är väl mycket 
sagt, men järnvägen tänktes fortsätta till 
Askersund via Moholm.] 

-"Järnvägsbråket i Tidaholm 1907", Skara 
Järnvägsblad nr 2, 8 s. [Striden om anslutningsvillkor 
mellan HSJ och TJ var ovanligt 
hätsk och seg. Artikeln anger tyvärr inte datum 
för när det faktiska samutnyttjandet av 
stationen inleddes.] 

Ulf Landin, "Jag minns mitt 60-tal -ett kåseri 
medjärnvägsintresserade ögon", 1, Nynäståget 
nr 4, 4 s. [Stockholm med soptåg och 
andra ånloksinsatser. En av dessa hågkomster 
från tågintresserade läroverksår.] 

Henning Larsson, Järnvägsminnen från Haparandabanan, 
Stenvalls, 151 s. [Ellesen har 
något att berätta -även från Glommersträsk 
och Vindeln -och ett språk att berätta det på. 
Ett välkommet återbruk av artiklar ur SJ-Nytt 
men förlaget kunde ha eliminerat en del omtagningar 
ur författarens andra böcker och 
mellan de enskilda kåserierna.] 

Ulf Larsson, "Riddarholmen eller Kungsholmen? 
Debatten kring sammanbindningsbanan 



och Stockholms brofrågor 19261931", 
Polhem nr 4, 47 s. [Många paralleller 
till dagens debatt om "getingmidjan" och 
tredje spåret. Brokonstruktören Otto Linton 
var en centralfigur i 2-0talets diskussioner.] 

Göran Lavesson, "Järnvägsfinal i Klagstorp", 
ÖSJ-bladet nr 3, 3 s. [Bildreportage från de 
sista godsturerna sommaren 1974.] 

Per Olof Lind, J 1393. Skånska Järnvägars lok 
nr 4, Skånska Järnvägar, 8 s. [Folder med elementära 
fakta om typ och individ.] 

Oscar Linde, "Kvarnsvedens smalspåriga järnväg", 
Tunum, 8 s. [Omtryck från 1960. En 
bana som denna har trots sin ringa längd väl 
så intressant historia som många trafikbanor 
och skulle behöva behandlas med motsvarande 
utförlighet.] 

Erik Lindgren, Om posten vid Lelångenbanan, 
39 s. [Se tidigare beskrivning av och omdömen 
om serien.] 

Torsten Lindqvist, "Barndomsminnen från 
Hesselby station", Spårstumpen nr 59, 2 s. 
[Hågkomster från sexårsåldern utan större 
tyngd.] 

Malte Ljunggren, "Karlshamn-Vislanda-Bolmens 
järnväg (KVBJ)", 1, Ångkvasten nr 2, 
8 s. [Även om HKJ. Förtjänar liksom Ljunggrens 
andra serier fler läsare än den lilla 
klubbtidningens.] 

-"De svenska ellokens historia", 10-11, Ångkvasten 
nr 1 & 2, 10 + 6 s. [Om 1948 års lokkommitte 
och om Dm.] 

Khatareh Lunden & Sylvia Stålkrantz, "Dubbelspåret 
Rönninge-Järna. Föreslagna linjer 
under perioden 1901-1910", B-uppsats i kulturgeografi, 
Stockholm, 19 s. [Lite snopet för 
läsaren uppskjuter författarna svaret på frågan 
om varför Strömlinjen valdes till en kommande 
C-uppsats. Detta var inte sista gången 
som stambanan fick en olycklig sträckning 
förbi Södertälje.] 

Peter Löf, "Rivning av NKlJ Karlstad-Deje", 
Jernvägsnytt nr 4, 4 s. [En god beskrivning av 
processen.] 

Bengt Löfgren, "Järnvägsspåret till Bofors 
skjutfält har rivits", Förstlingen nr 4, 2 s. 
[Om spårets historia med enkla men instruktiva 



kartskisser. Ett kontrakt med marinen 
fördröjde rivningen i cirka tretti år.] 

Hans Modig, "SJ, järnvägspolitiken och den 
ekonomiska omvandlingen efter 1920, Historisk 
tidskrift nr 4, 4 s. [Recension av Lena 
Anderssons-Skogs avhandling, som förtecknades 
1995. Opponenten berömmer det långa 
perspektivet och den breda ansatsen.] 

Johan August Mörk, "Att försöka få sig arbete. 
Några anteckningar ur minnet av en västgöte", 
Spår, 6. s. [Omtryck.] 

Rolf Mörth, "50 år som lokman", Förstlingen 
nr 3, 2 s. [Intervju med Bengt Prins. Mest om 
tjänstgöring på det värmländska BJ-nätet.] 

Carl-Göran Nilsson, "Om lokomotivs dynamik", 
Karven nr 1, 4 s. Med rättelse i nr 2. 
[Intressant och pedagogiskt om varför ånglok 
rullar och stampar.] 

Bengt G. Nilsson, "Tågfärjan Malmöhus", 
Klart spår nr 4, 4 s. [Personliga minnen från 
en farkost som med rätta har uppväckt nostalgiska 
känslor hos fler personer än författaren.] 

Ola Nilson, "Ånglok på det östgötska smalspåret", 
IX-X, Gurklisten nr 1 & 2, 2 + 4 s. 
[Först om NÖJ 10 och 11, sedan om NVHJ 
21, som fick små kol-och vattenförråd i hytten 
för att kunna köras i stall utan tender innan 
de korta vändskivorna hade bytts ut.] 

Sven-Eric Nilsson, "Södra stambanans väg till 
Osby", 2, Osby Hembygdsförenings årsbok, 
22 s. [Ett gediget stycke forskning. Om hur 
projektet fortskred 1853-54.] 

Christer Nyqvist, "Vetlandakungen", Jernvägsnytt 
nr 4, 5 s. [Om Wilhelm Petri som 
startade grynfabrik, ivrade för HvSJ och gav 
namn åt lok.] 

Anders Olsson, "Trelleborg-Rydsgårds järnväg 
100 år", ÖSJ-bladet nr 2, 8 s [Koncis och 
vederhäftig resume av utvecklingen på en 
sömnig slättbana, extremt beroende av 
sockerbetstransporter, som kom med i den 
stora järnvägshistorien genom entreprenören 
Posses kupp i Klagstorp. Påpekande: Mellanköpinge 
hållplats var annonserad något år.] 

Osborn Olsson, "Från EJ till SJ på en liten bibana", 



Tåg nr 9, 3 s. [LyJ förstatligandeprocess 
1939 komplicerades av krigsförhållandena 
med vedeldning, gengasdrift och vagnbrist.] 

Torsten Olsson, Norbergsbanorna. Järnvägar i 
Norbergs bergslag sedan 1853, Stenvalls, 
168 s. [Norbergstrakten erbjuder mycket järnvägshistoria 
på en koncentrerad yta: NJ, KNJ, 
KlbJ och KKJ plus en passerande stambana 
och en mängd industrispår och andra småbanor. 
Allt behandlas i Olssons bok. Viktigt 
är att Bodstedt har kunnat korrigeras på centrala 
punkter om både NJ och Förstlingen.] 

E. Bertil Persson, "Järnvägen Lakaträsk-Edefors", 
Karven nr 2, 2 s. [Ett projekt från 1896 
som aldrig nådde koncessionsstadiet.] 

-"Lagerhistoria i museet", Karven nr 2, 3 s. 
[God beskrivning av olika utföranden på viktig 
detalj.] 

-"Robertsfors bruksjärnväg", Karven nr 3, 
3 s. [Presentation av Bruksmuseet. Sveriges 
enda smalspår med snögalleri? Komplettering 
med loklista i nr 4.] 

Tom Persson, "Prärievagnen", Tåg nr 9, 2 s. 
[Om B3g 2623 som ännu 1966 kördes i skoltåg 
Ronneby-Johannishus.] 

Alf Pettersson, Tåg in Laxå, I.P. förlag. [Cirka 
15 sidor om SJ och LRJ. Nils Ericson godkände 
självsvåldigt Gustaf Nermans avsevärda 
ändring av stambanans stakning och därmed 
blev det ett samhälle i Laxå. Nog hade 
det väl funnits mer att säga om järnvägen i 
Laxå under senare decennier?] 

Janis Priedits, Industrilok i Skåne -Malmöhus 
län, SJK Småbaneavdelning, 152 s. [Ett påpekande 
vid sidan av Utkastets egentliga 
ämne: Småbaneavdelningens landskapsböcker 
och inte minst denna innehåller en mängd 
koncentrerad industrihistoria som borde vara 
av intresse långt utöver lokentusiasternas 
krets. För de senare kan påpekas att Priedits 
löpande kompletterar bokens uppgifter genom 
notiser i Småbanebulletinen och ÖSJbladet.] 

Martin Ragnar, Ängspårvägen Visby-Visborgs 
slätt-Hallvards. Historien om Kaffebrännar'n 
& Rone-Majen, SJK, 119 s. [Härligt att det 
gått att få fram så mycket material om denna 
obetydliga gotländska järnväg. Kartor, tabellbilagor, 



allt finns med. Det hela blir inte sämre 
av att boken är så trevligt skriven.] 

Bertil Rehnberg, "Arkösund -en lyckad felsatsning 
för Vikbolandsbanan?", Spår och 
Tåg nr 97, 2 s. [Det blev inget av den tänkta 
uthamnen men försäljningen av badhotellet 
gav god vinst.] 

-"MÖJ Dx 2", Spår och Tåg nr 96, 2 s. 

-"Normalspårsvagnar på smalspår", Spår och 

Tåg nr 97, 2 s. [Om trafiken Kimstad--Skärblacka.] 
-"NÖJ ånglok nr 17 och 18", Spår och Tåg 
nr 96, 2 s. 

-"Rälsbuss garage i Vadstena", Spår och Tåg 
nr 98, 2 s. [Med ritning. Det var svårt att stanna 
exakt i det korta stallet så påkörningarna 
blev många.] 

-"Sommarminnen", Spår och Tåg nr 98, 2 s. 
[Lika vagt innehåll som rubrik.] 

-"Vikbolandsbanans första motorvagnar", 
Spår och Tåg nr 97, 3 s. [Foto av vagn 2 i utbränt 
skick 1926.] 

-"Östgöte som ritade de stora SJ-ångloken", 
Spår och Tåg nr 96, 2 s. [Kort biografi över 
Carl Flodin.] 

Carl Reuterbrink, "Ett par färder på NBJ", 
Förstlingen nr 3, 3 s. [Bland annat om hur ett 
reaktorkärl med 6 m diameter fraktades till 
Otterbäcken efter ånglok 16.] 

-"Minnen av kamrater vid järnvägar", Förstlingen 
nr 2, 4 s. [Hade varit mer intressant om 
Reuterbrink velat vara mer frispråkig.] 

-"Minnesvärda järnvägsgubbar", Förstlingen 
nr 1, 2 s. [Korta karaktäristiker av 
NBJ-och TGOJ-personal, mest lokförare.] 

-"På Bredsjölinjen under NBJ-epoken", 

Först-!ingen nr 4, 3 s. [Det behövdes mycket 

grus-ning i de kurviga backarna.] 

-"Rälsbussförare vid NBJ", Förstlingen nr 3, 

4 s. [En mängd väl små vardagsdetaljer som 



ändå bidrar till bilden av NBJ.] 

-"Vintern 1976 till 1977 vid NBJ", Förstlingen 
nr 4, 3 s. [Mycket snö och plogning. 
Sen kom en häftig vårflod och det beryktade 
raset på Bredsjölinjen.] 

Stig Samuelsson, "100-årsjubileum på Lelångenbanan", 
Allt om Hobby nr 4, 2 s. [Trevliga 
teckningar.] 

Gunnar Sandin, "Fritiof Nilsson Piraten och 
järnvägen", Spår, 40 s. 

-"Sydvästra industrispåret i Lund och Källbymölla 
hållplats", ÖSJ-bladet nr 4, 6 s. [Även i 
Gamla Lund-Nytt nr 5 men med andra bilder.] 

-"Torna och Barajärnvägsbolag", ÖSJbladet 
nr 2, 3 s. [Ett bolag från 1853 men 
ingen järnväg.] 

Johan Selme, "Sveriges Enskilda Järnvägars 
Ingenjörsförbunds Meddelande", Spår, 3 s. 
[Om en givande men föga beaktad järnvägshistorisk 
källa.] 

Lennart Serder, "Regionaltrafik och Pågatåg", 
i Från landskommuner till Skåneförbund. Tre 
decennier av mellankommunalt samarbete i 
sydvästra Skåne, SSK, 5 s. [En rapp skildring 
av pågatågssystemets komplicerade tillkomst 
och start samt utvecklingen fram till 1989 då 
Länstrafiken tog över ( och Serder övergick 
till SJ).] 

Jonas [Sjöberg], "Något om E 1189", Nynäståget 
nr 1, 3 s. [Ofullständig individhistoria.] 

Rolf Sten, "En bild berättar", Skenbladet nr 4, 
2 s. [Analys av foto från Sollefteå omkring 
1890.] 

-"För tjugofem år sedan. En återblick på nedläggningen 
av Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg", JTJ-nytt nr 3, 4 s. [Om den formella 
processen och rivningen.] 

-"Mellan Orsa och Bollnäs", 5-6, Skenbladet 
nr 1 & 4, 5 + 5 s. [Nu om lok och vagnar.] 

-"Mellan Woxna och Lobonäs. En återblick 
på Woxna-Lobonäs Järnväg 1908-1932", 12, 
JTJ-nytt nr 2 & 3, 3 + 4 s. [En ny serie av 
Sten, i uppläggningen lik hans tidigare.] 

Erik Sundström, "De första vagnarna med järnunderrede", 



Tåg nr 7, 2 s. [Om NSJ äldsta G-, 
KN-och NN-vagnar av vilka några användes 
i mer än åtti år.] 

-"Hur många gånger kan man bygga om en 
vagn?", Tåg nr 9, 2 s. [Om FVÖJ N 50-70 
som blev både L, IG och Gl.] 

-"Kristinehamn-Sjöändans järnvägs spårvidd", 
Spår, 3 s. [En Stickspårsnotis som klarar 
kvalifikationsgränsen för denna översikt. 
Utreder trovärdigt den komplicerade frågan.] 

-"Raketvapen och den korta privatbanan", 
Tåg nr 1, 2 s. [Hur vagnar som fraktat flytande 
syre till tyska V2-raketer fann vägen till 
JLJ.] 

-"Vad hände vid Sveriges järnvägar 1896?", 
Spår, 7 s. [Det hände mycket nu när the great 
depression var över: nya banor öppnades och 
projekterades, ny materiel anskaffades. Den 
stora SJ-händelsen var införlivandet av Västkustbanan 
med dess brokiga lok-och vagnpark, 
allt som vanligt sakkunnigt antytt. Avsnittet 
om GDJ bromsar väcker intresset för 
Sundströms planerade bromshistoria.] 

Tord Siistler, "Grevbanan. Byggs ut efter 120 
år", Nostalgia nr 1, 2 s. [Intressant foto från 
1915 med persontåg på Ystads hamnspår. Efter 
Siistlers död har Nostalgia för övrigt slutat 
att skriva om tåg.] 

Nils Söderberg, "Järnvägen och Gotlands 
landsbygd", Spårstumpen nr 59, 2 s. [För

utom mjölk, slaktdjur och sockerbetor frakta

des tidvis mycket halmbalar.] 

Karl-Erik Söderdahl, "Multipelkoppling av 
Z4p", Spårstumpen nr 60, 4 s. [Dubbelkoppling 
var nödvändig i de gotländska bettågen. 
Noggrann beskrivning av förfarandet.] 

Börje Thoursie, "Hur redovisar vi stambanor?", 
Skenbladet nr 2, 3 s. [En kritik av 
lärnvägsdata som lär påverka dess tredje 
upplaga.] 

Lars Toresbo, "Järnväg genom Vika", Slagan 
nr 6, 3 s. [Projektet har beskrivits förr, bland 
annat av Rolf Sten i hans DONJ-bok.] 



Nils Wallenborg, "Fjärrgodståget LinköpingHultsfred", 
Tåg nr 10, 2 s. [Om turer med E2draget 
tåg 1950 då livet ännu flöt så lugnt att 
det fanns tid till improviserade bad-och 
kaffepauser på resan. Linjeerfarenhet och 
körskicklighet var avgörande för att få fram 
ett tungt tåg på den backiga banan.] 

Magnus Wallqvister, "Den sista skolresan på 
Trollhättebanan", Skara Järnvägsblad nr 2, 
2 s. [Skolresor med tåg var exotiska redan 
1968 då denna gjordes.] 

-"Tumleberg -en liten järnvägsknuts förändring", 
Västgötabygden nr 4, 3 s. [Ett typiskt 
stationssamhälles upp-och nedgång. Turnleberg 
hade rentav folkhögskola ett slag. Sista 
affären lades ner 1988.] 

Ingemar Wikenros, "Unden-Wikens spårvägsaktiebolag", 
i Edet. Gården och industrierna 
vid Edsforsen i Undenäs socken", eget förlag, 
2 s. [Den intressanta timmerbanan hade varit 
värd en utförligare behandling.] 

Nils Erik Wååg, Adelsköld i Kristianstad och 
som det vart, mf ÖSJ, 96 s. [Välskriven bok 
om CHJ och dess fortsättning. Tyvärr ett 
splittrat innehåll, vilket författaren ( enligt en 
diskussion i ÖSJ-bladet) tycks medge.] 

Väring i ord och bild, från slutet av 1800-talet 
och fram till våra dagar, Studiecirkeln "Gamla 
Väring". [Två sidor om järnvägen. Stämmer 
det verkligen att denna lilla Västgötastation 
hade tretti anställda vid sekelskiftet?] 

"50 år sedan elektrifieringen av järnvägen 
Gävle-Falun", GDJ-nytt nr 1, 2 s. [Mycket 
om förhistorien, inget om genomförandet.] 

Stickspår 

Sagan om den bortsprungna 
kättingen 

En gång i tiden hände det sig att kättingsmedjan 
i Ljusne skulle utrusta en offshore.kranplattform 
med ankarkättingar. Plattformen var under byggnad 
i Holland, och den skulle utrustas med fyra 
och en halv kilometer långa ankarkättingar. De 
tvåtusen länkarna på en sådan kätting är cirka 
nittio centimeter långa och smidda av decimetertjockt 
stål. Det betyder att en ankarkätting till den 
här kranen vägde omkring 300 ton, och den 
lastades vid kättingsmedjan, allt medan länk efter 



länk kontrollerades, på ett tågsätt av tolv 
öppna vagnar utan sidoväggar. Och så transporterades 
denna jätteorm till Stugsund och lastades 
ombord på en båt för vidare befordran till Amsterdam. 
Tre sådana laster hade man klarat av den 
här höstmorgonen 1980 skulle den fjärde och 
sista levereras. 

Nu var det så att kättingen nog hade hört att den 
skulle få tillbringa sitt återstående liv i den kalla 
Nordsjön, och den gillade inte den tanken. Om vi 
förutsätter att en kätting har huvud och svans, så 
tror jag att den var lastad med huvudet sist. Och 
när specialtåget rullade ut från Ljusne låg 
kättingen alltså och såg ut över Hälsinglands 
skogar och längtade ut. Och på något sätt fick den 
loss huvudet, och slank ut över vagnsänden. 

Nu började en lustig dans -den fria änden av 
kättingen slog naturligtvis emot allt som fanns att 
ta tag i, mest kontaktledningsstolpar, och för 
varje stolpe som fick sig en kram åkte lite mera 
kätting av tåget. Stolparna fick sina ordentliga 
törnar, men ingen bröts av, så ledningen behöll 
spänning och lokföraren märkte ingenting av vad 
kättingen hade för sig. Länk för länk gled av, 
huvudet fastnade mellan några stenblock, och 
efter några minuter hängde en kilometerlång orm 
av kätting bakom tåget och viftade. Den krökte 
ledningsstolpar så att ledningen kom ner på hal va 
höjden, och den slog sönder signal-och telefonreläskåp, 
men ingen märkte någonting. En liten 
bit norr om Skallgårdssund löpte gamla riksvägen 
parallellt med banan längs en grund havsvik. 
En farbror med Mercedes upptäcker helt 
plötsligt att han fått sällskap på vägen av en vilt 
sprattlande kättingorm, och styr i förtvivlan rakt 
uti havetförattklaralivhanken-lyckligtvis utan 
allvarligare skador. Ett par hundra meter längre 
norrut där Ostkustbanan och gamla riksvägen 
skiljs åt tappar så kättingen definitivt taget och 
hela resten åker av tåget och blir liggande som en 
stor klump, modell visitkort av jättehund. Och 
allt är stilla, utom tåget som ostört fortsätter in 
mot Sandarne, där man stoppas och får besked att 
kättingen lupit iväg i frihet ... 

Det var en tant i en gård på skogen som hade 
haft en del gruff med banmästaren så hon kunde 
hans telefonnummer -och hon upptäckte att 
järnvägens livsfarliga ledning hade kommit halvvägs 
ner mot marken där hon hade sin utfarts väg. 
Så hon ringde och grälade på banmästarn, och 
kättingens rymning uppdagades. Och vi inspekterade 
vad halvannan kilometer offshorekätting 
kan göra i frihet. 



Den hade verkligen inte bara ringlat sig som en 
orm, utan den hade också viftat med sin huvudände 
och varit långt ute på sidan av spåret. Vi såg 
hur den rumsterat om i småskogen, och märkena 
visade att den kunnat hoppa över små tioårstallar, 
som lämnats helt oskadade, för att förgöra vad 
som fanns längre ut. Vad kan inte en frihetsälskande 
kätting göra? 

Ja, friheten blev inte så lång-med grävmaskin 
lastades den åter upp på flakvagnarna och förtöj des 
denna gång ordentligare, och fick så fortsätta 
sin färd mot havsdjupen. Men ett par dygn i frihet 
fick den, och vi som var med och utredde rymningsförsöket 
blev ett roligt minne rikare. Och 

Så här ser specialtågets lastning ut. Samtliga Här sprang kättingen i kanten av gamla riksfoton 
Ewert Carlsson, Söderhamn. vägen. 

Så här bar den sig åt ute i skogen. Här fastnade den bortsprungne! 

I 

.. 

, r 

det bästa var ju att varken människor eller kätting 
blev skadade! 

BTh 

Ett originellt brobelastningsprov 

År 1850 var man sysselsatt med ett brobygge 
över Elbe vid Wittenberge, för att kunna knyta en 
önskad bana från Magdeburg till stambanan Berlin-
Hamburg. 1850 byggde man fortfarande stora 
broar i träfackverk. Detta var ett jätteföretag hela 
sträckan över Elbes huvudfåra, över intilliggande 
våtmarker och en sedan länge avsnörd 
bifåra skulle, inklusive en 345 meter lång bankbyggnad, 
bli 1600 meter lång. Och konstruktionen 
utgjordes av fem stenvalv, ett svängspann, 
"huvudbron" med elva träfackverksspann om 54 
meter plus ett med 40 meters spännvidd och 
ytterligare tolv stenvalv. Stenvalven var cirka 19 
meter vida. 

De tolv huvudspannen skulle alltså byggas 
som gallerfackverk av plank, ett system som 
utvecklats i USA av brobyggaren Howe och som 
använts där i ett flertal projekt. 

Men man tycks ha varit lite misstrogen mot 



konstruktionen -eller, rättare sagt, det fanns 
något som hette preussische Grundlichkeit. Så 
man lät bygga upp ett av 54-metersspannen på 
landbacken, och anslöt ett spår dit. Och så utfördes 
på detta spann femton olika belastnings prov, 
bl.a. med de femBorsigloken Fortuna, Dioskuren, 
Cosmos, Salamander och Donner, med vikter 
mellan 30 och 33 ton. I vissa prov hade spannet 
också belastats med 100 ton stångjäm. Men de i 
litteraturen omtalade proven 6 och 7 var nog de 
märkligaste man hört talas om. Vid det förra 
försöket användes ett infanterikompani, 240 man, 
som i taktfast marsch plågade brospannet -det 
visade sig att nedböjningen blev två tum och man 
iakttog inga oroande vibrationer. Sedan kom det 
i mitt tycke roligaste provet. Man samlade kompaniet 
så nära spannmitten som möjligt och lät 
mannarna "på högt kommando", alltså i takt, 
hoppa jämfota på stället, och takten reglerades så 
att man hoppade exakt i takt med brospannets 
egna svängningar. 

Dessutom plågade man brostackaren med en 
last motsvarande ett lokomotivs vikt (ca 16 ton) 
som fick falla från mellan 6 och 9 tums höjd. Man 
fick ändå inte upp nedböjningen till 3 tum. Och 
när man till sist hade upprepat försöken över 
hundra gånger tyckte man att det inte kunde 

finnas något tvivel om Howesystemets säkerhet 

och hållfasthet. 

Den här bron levde ända till 1884, då den 

ersattes av en stålbro, som levde till 1910 då 

banan byggdes om till dubbelspår. Nog är det 

fantastiskt vad våra förfäder kunde, ifråga om 

broteknik, och inte minst ifråga om material

provning "på stället"! 

BTh 

Källa: Hans Pottgiesser, Eisenbahnbrucken aus 
zwei Jahrhunderten, 1985. 

Angående dromopetarden 

I Järnvägsmusei Vänners årsbok SPÅR 1988 
skriver Börje Thoursie om dromepetarden och 
har förhoppningen att någon gammal och erfaren 
broingenjör eller banmästare kan berätta mer. 



Jag är varken broingenjör eller banmästare, jag 
var lokinspektor när jag pensionerades. Jag känner 
mig ej så gammal men jag fyller 70 nästa 
gång. Erfaren? Ja så där, men dromopetarden har 
jag erfarenhet av som lokpersonal. 

Dromopetarden sattes upp vid södra landfästet 
vid bron över Indalsälven mellan Ragunda och 
Bispgården. För sydgående tåg! 

Jag började i lokverkstaden i Ånge i maj 1946 
och kom senare ut på åkning som lokbiträde. 
Hastigheten över Ragundabron var då 40 km/h. 
Ihärdiga rykten påstod att bron svajade 13 cm i 
sidled vid tågens överfart. På SO-talet sänktes 
hastigheten till 20 km/h på grund av brons tillstånd. 
En del lokförare talade skämtsamt om att 
är tåget försenat tar vi igen det över bron. 

Fällan sattes upp i början av SO-talet. Att den 
sattes upp för sydgående tåg som redan passerat 
bron kan hänga samman med att många förare 
började öka farten för att klara den långa tiopromillesstigningen 
förbi Ragunda upp mot 
Håsjö. Vidare bodde banvaktErikssoni banvaktstugan 
söder om bron men norr om landsvägskorsningen 
(landsvägen Ragunda-Bispgården) 
så han hade nära till och kunde bevaka fällan. Ja, 
jag skriver fälla för vi kallade den så, ibland 
råttfälla, och Börje Thoursies tolkning av den 
engelska texten to be hoist with one 's own petard 
betyder att gå i sin egen fälla. 

Dromopetarden finns beskriven i SJ särtryck 
151 från 6 juni 1932. I särtrycket finns tabeller 
som anger hur stort avståndet skall vara mellan 
"pedal" och knalldosa vid olika hastigheter. Vid 

20 km/h skall avståndet vara 5,6, vid 60 km/h 
16,7 meter. 

Det krävdes ganska omfattande anordningar 
för att sätta upp en fälla och att ordna bevakning. 
En del förare försökte lura fällan genom att då 
lokets löphjul träffat pedalen sätta till lokets 
direktbroms och på så sätt minska hastigheten 
fram till knalldosan och undvika att dosan small, 
vilket aldrig lyckades vad jag kan erinra mig. 

Ny betongbro över Indalsälven var klar hösten 
1955 och första tåg över var pt 2491 som gick 
Vännäs-Ånge och mötte lgt 8202 som gick ÅngeLångsele 
i Ragunda. Lgt 8202 var första norrgående 
tåg över nya bron. Som lokbiträde på 
8202 var det en särskild känsla att åka över på den 
nya bron. 



Arne Bruman 

PS 

Världen är liten. Jag var med baningenjör Olausson, 
som svarade för brobygget, och tog emot de 
första tågen över nya bron. Det ser ut som om 
Arne Bruman och jag har mötts! 

Börje 

Svenskklingande stationsnamn 
i Canada 

I nordvästra Ontario finner man på banan Fort 
William-Superior Junction en ännu existerande 
station med namnet Larson och ytterligare en bit 
norrut på Canadian Nationals huvudlinje i närheten 
av Sioux Lookout en på 1980-talet nedlagd 
station Sunstrom. Den senare fick liksom ett litet 

f.d. stationssamhälle sitt namn för att hedra en 
banmästare Sunstrom som omkom där 1914 i en 
sprängningsolycka. Han tillhörde en familj som 
omkring 1820 utvandrade från Lule Gammelstad. 
Vet någon vem Larson var? 

ES 

Dichtung und Wahrheit 

Några år på 1890-talet upplevde August Strindberg 
i Paris och Skåne märkliga ting, stoff för 
hans romaner Inferno och Legender. Till exempel: 

Då jag förnött två timmar på en bänk, går ett välklätt 
och vackert fruntimmer förbi mig för att inträda i första 
klassens väntsal. Det låg i denna dams sätt att röra sig 
och hela hennes väsende något som hos mig väckte 
obestämda hågkomster, och nyfiken att få veta hur hon 
tog sig ut sedd framifrån vaktar jag på dörren för att 
beskåda henne när hon skall komma förbi igen. Efter 
att ha väntat länge, tar jag mig före att gå in i den där 
väntsalen. 

Ingen är att se där inne; och det finns ingen annan 
dörr att komma ut igenom; det finns intet toalettrum. 

Strindberg har tidigare berättat hur han tänkt 
besöka (men inte hittat) "stenkolsgruvorna i H." 
och inget tvivel kan råda om att H. står för 
Höganäs. Järnvägsstationen måste vara Höganäs 
övre. Det något yngre stationshuset vid Höganäs 
nedre hade en enda väntsal. 

Mysteriet med den försvunna damen har länge 



fascinerat mej, men nu jag fått fatt i planritningen 
till stationen vid Höganäs övre, så som den såg ut 
före utbyggnaden 1903 -se nästa sida. 

Någon förstaklass finns inte markerad. SkåneHallands 
järnväg, som byggde banan 1885, hade 
för ovanlighetens skull bland skånska privatbanor 
tre vagnsklasser, men de relativt få resenärerna 
i de två överklasserna fick här som i regel 
annars dela väntsal.Vem som ritade SHJ stationer 
är tills vidare obekant. Den 1 januari 1896, 
cirka två år före Strindbergs besök, förstatligades 
järnvägen och första klassen slopades, men en 
skylt med "I & Il" kan mycket väl ha suttit kvar 
på dörren. Det var kanske ritningens "Il klass 
väntsal" som författaren avsåg. 

Det skulle dock ha förutsatt att Strindberg själv 
åkte tredje klass och satt i den folkliga väntsalen, 
och det stämmer inte med vad vi vet om hans 
resvanor även under frekventa perioder av 
penningproblem. En annan tolkning är att han 
satt i andra klass väntsal och såg kvinnan försvinna 
in i det som på ritningen betecknas "damrum". 
Det var helt säkert ingen eufemism för 
toalett utan en klasslös väntsal just för damer som 
ville vara skyddade för påflugna uppvaktningar 
och cigarrök. Strindberg kan möjligen ha tolkat 
det rummet som ett reservat för förstaklassresenärer. 

Det kan emellertid inte ha undgått honom att 
rummet verkligen hade två ingångar, plus en dörr 
till något som kanske är ett toalettutrymme. Försvinnandet 
var alltså inte särskilt mystiskt. Men 
så är ju Legender skönlitteratur, måhända ett 
reportage från en inre verklighet men inte från en 
yttre. 

Gunnar Sandin 

Tigare publicerat i Sydsvenska Dagbladet, mars 
1996. 
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Bottenplanet på stations huset i Höganäs övre några år efter förstatligandet. Redan 1919 ersattes det 
(och Höganäs nedre) med en ny station i annat läge. SJ stationshusritningar, Riksarkivet. 

Mera banhall 

1993 skrev jag en artikel i Spår om svenska 
banhallar. Året därpå fick jag anledning tillfoga 



dels att jag hade missat en hall, den i Landa 
(närmare uppgifter om den är mycket välkomna), 
dels att också Trelleborgs banhall hade haft eldrift. 

Nu påpekar Mats Heinerud att även Storliens 
banhall hade eldrift 1945-65. Sistnämnda år, 
med början i maj, revs den, och rivningen lär ha 
påskyndats av en "hotande" aktion för att bevara 
den historiskt och arkitektoniskt intressanta byggnaden. 
Däremot finns den överbyggda vändski 
van kvar i Storlien, berättar Mats. 

Ännu en komplettering kan göras. Det var 
Adolf Anderberg somritade banhallen vid Malmö 
F, och han var stadsarkitekt i Malmö. Faktiskt 
planerades i Malmö ytterligare två banhallar som 
aldrig blev utförda, båda på 1890-talet. Det ena 
gällde lokalstationen vid statsbanestationen, den 
andra Malmö V där det 1897 uppfördes ett nytt 
stationshus som enligt planerna skulle ha haft en 
hall över spår 1. Resultat blev ett delvis uppglasat, 
djupt tak över stamplattformen. 

Om Gärdsbanans banhall i Degeberga refererades 
Vo V-inspektörens negativa utlåtande. Ett 
liknande omdöme kom från sedermera generaldirektören 
Rudolf Cronstedt som gjorde en studie-
och inspektionsresa till sydsvenska privatbanor 
i september 1883: "Vid Degeberga station 
var med stationshuset samrnanbyggt en slags i 
tvenne lika hälfter avdelad banhall, varav den 
ena delen användes till vagnbod och den andra 
till lokomotivstall och verkstad, vilket var en 
ganska eldfarlig anordning." 

Gunnar Sandin 

Längdutvidgningskoefficient vän 
eller fiende? 

Man kanske inte tänker så mycket på den där lilla 
utvidgningsfaktorn, 0,0000125 för varje grad men 
när det gäller stora broar kan det bli både 
märkbart och kännbart. Den här lilla historien 
från brobygget över Firth ofForth, strax norr om 
Edinburgh, hittade jag i H.S. Smith, The World's 
Greatest Bridges, 1953. 

Man hade räknat med att när den sista skarven 
bultades samman stålkonstruktionens längd skulle 
passa precis vid en lufttemperatur av 60° F (15,5° 
C), så att bulthålen i undre huvudbalkarnas norra 
och södra delar skulle stämma exakt överens. 
Men som så ofta händer det saker -dels blev 
brobygget lite försenat, så det blev oktober, och 
det betydde cirka 5°F svalare, och dels började 



det blåsa en elak och envis nordost. Men en solig 
oktoberdag verkade allting passa in, och med 
hydrauliska domkrafter lyftes de sista balkarna 
på plats. Allt gick bra, bultarna gick precis i sina 
håll på den västra sidan av spannet -men den 
kalla nordosten hade inte vilat, så på östra huvudbalken 
fattades en kvarts tum. Den arga längdutvidgningskoefficienten 
hade slagit till. Och mr 
Smith skriver (min översättning): 

"Till varje pris måste stålet utvidgas för att 
sluta mellanrummet, och det fanns bara ett sätt att 
göra det. På 60 fots längd på båda sidor om mitten 
bäddade man in balkarna i hyvelspån och oljigt 
trassel, slog på fotogen och tände på. Och på ett 
par minuter hade stålet sträckt sig så att bultarna 
kunde slås genom hålen, och situationen var 
räddad." 

En kul saga ur verkligheten (18 oktober 1889), 
eller hur? 

BTh 

Kiruna bangårdar 

Vi efterlyste i SPÅR 1995 en spindel vävsliknande 
kontaktledningsbyggnad någonstans i Kiruna. 
Erik Sundström har lyckats identifiera plats, spår 
och ledningsnät. Fotot är taget på LKAB: s tunnelbangård, 
som elektrifierades med 7 50 volts likström. 
Tunnelbangården trafikerades med AEGbyggda 
boggilok. 

Nya rön om stationsdasset 
i Vollsjö m.m. 

1995 publicerade jag artikeln "Fritiof Nilsson 
Piraten och järnvägen" och troddemej därmed ha 
kommenterat alla relevanta textställen hos denne. 

I Piratensällskapets årsbok samma år, I Piratens 
anda, omtrycks emellertid berättelsen "Ackvisition". 
Den är kort och lätt vägande (Piraten 
tog aldrig med den i någon av sina samlingar) 
men handlar onekligen om järnväg. 

Huvudpersonen är adelsmannen Henry Fox de 
Weeland från Sennevad: 

Han ivrade oförtrutet för sin hembygds utveckling, 
kulturellt och ekonomiskt. Hans livs storverk var järnvägen 
Benestad-Västerby (som förbinder staden med 
Sennevads hjärta) och han utförde det i sin ungdom, då 
han var löjtnant i survivans vid grenadjärema och 
nybliven herre till fädernegodset Strömsnäs ... Linjen 
stakades och Henry Fox bildade bolag. Så gällde det att 



skaffa kapital till järnvägen och animera kommuner 
och enskilda. 

Och Henry Fox ger sej ut på en expedition som är 
mödo-men lyckosam. Det lossnar sedan han fått 
ett stort belopp tecknat av en ökänt snål bonde. 
Först drivs bonden ut ur sitt gömställe, sen betvingas 
han när Fox utför ett herkuliskt kraftprov. 

Piraten kan ju ha fått uppslaget av historien om 
hur kapital på 1880-talet anskaffades till MalmöBillesholms 
järnväg: 

AEG-lok, tillhörigt LKAB, 
Kiruna. 

Sedan man med ledning av taxeringslängden uppgjort 

en förteckning över de aktiebelopp som borde tecknas 

av olika personer i staden, åkte de fyra herrarna -

Herslow, Beijer och två vänner -omkring i ett par 

dagars tid och hemsökte sina offer, vilka så gott som 

samtliga, kanske med mer eller mindre glatt sinne, 

funno sig i det dem anvisade ödet. En och annan 

försökte undslippa, bland dem en förmögen trävaru

handlare, som det var omöjligt att anträffa hemma. Till 

slut upptäcktes han emellertid just som han försvann 

runt ett hörn av tullhuset. Sällskapet steg ur vagnen, 

delade sig och gensköt sin man, som hemkördes, och, 

trots försök att slippa undan med 1,000 kr., till slut 

förmåddes att teckna på hans lott kommande 10,000 

kr! 

Gunnar Fridlizius i Malmö stads historia, 4, 1985 

Skönlitterärt har jakt påjärnvägskapital skildrats 
även i Erik Fahlmans Firman Åbergson (1914, 
Mora-Vänerns järnväg) och Sven Rosendahls 
Jättarna leker (1953, Bosjöbanan). 

Vilken bana var då förebild för Piraten? Ja, 
års boksredaktören Helmer Lång hävdar att Henry 



Fox var "identisk" med Henry Rääf. Och i så fall 
handlar det om Ydre, en trakt som Fritiof Nilsson 
lärde känna under sina år som advokat i Tranås. 

I Ydre härad tänker man på två järnvägar. Den 
ena pretendenten är Eksjö-Österbymo, öppnad 
1915 efter en utdragen tillkomstprocess. Den 
andra är Vimmerby-Ydre som nog är det främsta 
förebilden, bland annat för namnlikheten Vimmerby-
Västerby. Smalspåriga VYJ tillhörde landets 
mera misslyckade banor, öppnad (för allmän 
trafik) 1924 och slutgiltigt nedlagd redan 
1940. Torsten Sundkrans har i Ångkvasten nr 3/ 
1986 tecknat dess historia. 

Egentligen fanns det ännu ett Piratencitat om 
järnväg som jag visste om när jag skrev artikeln 
men strök av utrymmesskäl. På uppmaning av 
Helmer Lång kommer det här: 

Det blir värre o värre o resa nu för tiden, de e trångt på 
både bussar o tåg nu sen de fattiga också fått råd o resa. 
Ibland e de för djäkligt med den s k demokratin. Först 
så ändra di biljetterna så alla ble likadana -nu e di 
bruna både andra-o tredjeklassbiljetterna. Förr va där 
ju skillnad, andra klass va gröna o så kunde man se på 
färgen vilken klass folk tillhörde. Ja för min del bruka 
alltid för o inte ble å me min biljett så satte ja den i 
hattbandet på kubben. 0 de visste konduktörerna på 
banan här så di tog alltid biljetten på hatthyllan o 
klippte den. 

"Konsul-serien" 

"Banan här" är givetvis Malmö-Simrishamns 
järnväg, konsuln bor i Simrishamn. I förra årets 
artikel står att de från SJ inhyrda andraklass 
Bornholmsvagnarna var undantag på MSJ, men 
det är inte riktigt eftersom den högre vagnklassen 
fick ändrad beteckning från första till andra klass 
redan 1925, fyra år före Bornholmstrafikens nystart. 
Enligt styrelsebeslut hösten 1936 indrogs 
så på våren 1937 andra klass i Simrishamnstågen. 
Därmed kunde tågsätten minskas med en 
tvåaxlig vagn. Andraklassresandet hade allmänt 
minskat vilket tillskrevs den förbättrade komforten 
i tredje klass. Det var alltså bara under tolv 
år som konsuln kunde ha just andraklassbiljetter 
i hattbandet på sina resor Malmö-Simrishamn. 

Jag undrade i min artikel om bemanningen på 
Vollsjö station under Piratens barndomsår. Här 
kunde jag ha fått vägledning av artikeln "På 
Löberöds station" som Herman Kronqvist skrev 
i Frostabygden 1963. 

Löberöd överensstämde rätt väl med Vollsjö i 



trafikomfattning. Kronqvist tjänstgjorde där som 
16-årig kontorsbiträdeselev 1910. Ett ordinarie 
kontorsbiträde och stinsen utgjorde tjänstemännen. 
Så tycks det ha funnits två ordinarie stationskarlar 
samt en tredje som främst hade hand om 
kol-och vattenstationen men i motsats till Jöns i 
Tosterup gärna hjälpte till med annat. Åtminstone 
kolningen lär dock inte ha varit lika omfattande 
i Löberöd som i Vollsjö. 

Uppsättningen av emaljerade reklamskyltar 
var i regel likadan från station till station på en 
och samma privatbana, och Kronqvist kompletterar 
därmed listan på vad som torde ha funnits i 
Vollsjö: "reklamen om Arboga margarin, Helsingborgs 
galoscher, om stängselnät och skördemaskiner, 
om kex och kaffe". 

Visselpipan som tågklarerarna gav avgång med 
i Grimsby togs efter ändring i tjänstgöringsreglementet 
ur reguljärt bruk 1911. 

Toll och Fatt sinkade godståget en smula trots 
sin flinkhet, men det tåget brukade enligt Piraten 
vara försenat. Kronqvist vidimerar. 

På sin inspektionsresa 1883 besökte Rudolf Cronstedt 
Ystad-Eslövs järnväg, och han beskriver 
banans vanligaste typ av snöskärmar, som även 
figurerar hos Piraten. De bestod av upprättstående, 
kasserade sliprar som grävts ner i marken. 

Jag skrev i förbigående att Vollsjö, i likhet med 
många andra skånska stationer, fick en mekanisk 

betlastningsanordning under andra världskriget. 
Men det var en lapsus. 

Det är bekant att mångajärnvägshistoriska arkivhandlingar 
fortfarande för en osäker existens, 
trots insatser från Riksarkivet, SJ Centralarkiv 
och andra. Det skänker å andra sidan amatörforskaren 
glädjen att göra arkivfynd på oväntade 
ställen. På jakt efter annat besökte jag Ystads 
kommuns byggnadskontor och fick tips om en 
mängd kartor och ritningar som förvarades där 
under provisoriska förhållanden sedan de räddats 
från stadens utrymda järnvägsstation. I det 
rika materialet fanns bland annat ( ett tack till 
Christer Persson som visade på dem!) ritningar 
som ger mej anledning att på två punkter revidera 
vad jag skrev i min artikel. Jag börjar med att 
upprepa ett Piratencitat ur den: 

... stationshuset, en tvåvåningsbyggnad av gulaktigt, 
sotanlupet tegel vars perrongfasad vanpryddes av 



reklamskyltar av plåt och som på solsidan hade ett 
trapptorn vilket gav egen ingång åt skrivarens rum. 

Bokhandlaren som slutade bada 

Trapptornets existens ville jag "tills vidare" betvivla 
trots att det styrktes av "vaga minnesbilder". 
Det förekom inte på någon av mina ritningar, 
det hade inte efterlämnat några märken i 
stationshusets sydfasad sådan som den kunde 
studeras under senare decennier och någon sådan 
tillbyggnad hade, av protokollen att döma, inte 
varit uppe för beslut i jämvägsbolagets styrelse. 

Men tornet fanns! Det framgår av den här 
återgivna uppmätningsritningen som enligt påskrift 
är från 1897. Att dess enda uppgift är att ge 
stationsskrivaren (eller "bokhållaren" som han 
kallas på ritningen) egen ingång framgår också. 
Tornet är emellertid inte ursprungligt och tillkom 
heller inte vid 1889 års utbyggnad. En annan 
upphittad ritning över stationshuset är odaterad 
men visar troligen läget närmast efter utbyggnaden. 
Skrivaren bodde då (som jag förmodade) i 
det sydvästra rummet i huvudbyggnadens bottenvåning. 
För att komma dit måste man passera 
tredje klassens väntsal. Vi vet inte skälet till 
omdisponeringen och tombygget var skrivarens 
önskan om större avskildhet eller familjen Nilssons 
önskan om större sammanhängande bostadsyta 
på bottenvåningen. 

När och varför trapptomet revs är obekant. I 
samband därmed återuppfördes inte den risalit för 
entren från "gatusidan" -som föregick det 
och som skymtar på Adelskölds översiktsplan 

Vollsjö stationshus som det torde ha varit inrättat under Fritiofs barndom. Bagagerummets tunna 
mellanväggar vittnar om den genomförda ombyggnaden. Familjen Nilsson disponerar kök, fem 
rymliga rum och en stor övre hall-mer än kollegerna på de ursprungliga klass Il-stationerna. Ritning 
i Ystads kommuns byggnadskontor. 
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Inre utformningen på Lövestads stationsavträde enligt Adels kölds ritning från 1865 och en uppmätning 
från 1924. 

(Spår 1995 s. 48). Att stationshusets enda offentliga 
ingång åt söder togs bort är ett tecken så gott 
som något på hur "felvänt" det hade blivit i 
förhållande till samhället. 

På andra punkter visar de båda ritningarna att 
flera av mina gissningar i lokaldispositionen 
varit felaktiga. Den nya flygeln från 1889 hade 
förstaklassens väntsal åt söder och expedition åt 
norr, mot banan. Mellan dem låg ett bagagerum 
som senast 1897 förlängdes ut till västra ytterväggen 
så att det fick dagsljus genom en halv 
fönsterbredd men samtidigt försköts något söderut 
genom att förstaklassväntsalen gjordes smalare 
och expeditionen delvis bredare, vilket krävde 
flyttning av två murstockar -ingen liten manöver. 
(Som tidigare berättats inkorporerades hela 
den finare väntsalen av resgodset 1911.) Den 
svängda utbyggnaden i öster, som jag tolkade 
som en ursprunglig förstuga, tycks från början 
och även under Fritiofs uppväxt ha varit stationsföreståndaren/
stinsens finrum. 

En annan byggnad där frågan om den inre 
dispositionen har om inte lösts då dock problematiserats 
genom en nyfunnen ritning är stationens 
avträde. Man kan undra om detta verkligen 
uppfördes så som det skymtar på Adel skölds 
plan. Sentida foton ger ingen antydan om att det 
skulle ha funnits två dörrar på framsidan. Kanske 
fick Vollsjö från början ett stationsdass av 
standardtypen för klass Il-stationer på YEJ, och 
med här återgiven inredning. 

En planritning från klass Il-stationen Lövestad, 
daterad 1924, har förmodligen tillkommit i 
samband med en förändring. Där har damavdelningen 
beskurits till ett enda bås. Det andra 
har fått ge rum för en trappa till vindsvåningen. 
Även herrarnas utrymme har beskurits till förmån 
för ett utrymme med beteckningen "privat", 
det vill säga reserverat för stinsfamilj och kanske 
även övrig personal. De offentliga utrymmena 
behövde inte ha samma kapacitet i en tid då det 
fanns toaletter i vagnarna och tågen inte gjorde 
lika långa uppehåll för intag av öl och andra 
drycker. 

Kanske hade liknande förändringar gjorts i 
Vollsjö. Ändå går det inte ihop med Piratens 
beskrivning i Bombi Bitt och Nick Carter. Den 



avdelning där man sitter med ryggen mot fönstret 
är just den privata, som man får förmoda att 
Fritiof normalt nyttjade, men det publika mansbåset, 
med sina intressanta graffiti, hade sidoljus. 

Här behövs mer forskning! 

I ÖSJ-bladet nr 1/1996 har Anders Olsson sakkunnigt 
kommenterat min Piratenartikel oc~ funnit 
ett antal fel som det är min pinsamma phkt att 
redovisa: 

1. Piratens närmaste stationiKivikhette Vitaby, 
inte Vitemölla. 
2. Kristineberg bytte namn till Skarhult 1901, 
inte två år senare. 
3. Löberöd är inte exempel på en typisk järnvägsspontanort. 
Liksom i fallet med Vollsjö hamnade 
största delen av samhället på järnvägens 
baksida. 
4. Tidtabellen på sid. 58 är från 1905. 
5. Posten i Vollsjö öppnades 1866. 

6. Redan från samma år hade YEJ ett eget 
lokstall i Eslöv. 

Och Anders Olsson kompletterar med en iakttagelse 
i "Småländsk tragedi". Jag citerar: 

När Algot kommer hem från utställningen i Göteborg 
berättar han om "en ölflaska så stor som vattentornet 
vid stationen därhemma". Hemma i Askefall är det 
fyra mil till stationen. Det kan verka långsökt att 
jämföra flaskan med ett fyra mil avlägset vattentorn, 
men för Piraten som vuxit upp på Vollsjö station var 
uppenbarligen höjden på järnvägsvattentorn ett naturligt 
referensobjekt. 

Gunnar Sandin 

Uppfinningarnas tid är inte förbi 

Alan R. Newton har fått amerikanskt patent nr 
5 377 910 på ett sätt att bygga järnvägar utan 
rälsskarvar. Det är ganska enkelt, man bara sätter 
fyra hjul på varje axel, och låter höger y~terskena 
och höger innerskena överlappa en bit. Sedan 

slipper man skarvdunket oc~ solku~vorn_~_. M~? ~ 
hur anger man spårvidden vid en sadan Jarnvag. 
För säkerhets skull har mr Newton inte visat hur 



en växel ser ut i detta system. 

ES 

Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 1995 

1995 fyllde museet åttio år. En historik över 
dessa åtta decennier ingick i det årets SPÅR. 
Jubileumsåret kom att bli ovanligt rikt på aktiviteter 
då program verksamheten sköt fart på allvar, 
och kulmen blev naturligtvis Järnvägsmuseets 
dag den 9 september, som också blev dagen för 
vårt officiella födelsedagskalas. Jag får därmed 
anledning att redan i inledningen framföra museets 
tack för den gåva från Jämvägsmusei vänner 
som då överlämnades, eller snarare presenterades, 
av ordföranden Anders Hendel, en renovering 
av museets modell av Årstabron med en för 
utställningen anpassad monter. Bron i skala 1: 100 
kommer att bli ett kärt återseende för många och 
ett intressant nytillskott för andra. Målsättningen 
har varit att kunna visa den på museidagen 1996, 
men sannolikt måste vi ge oss till tåls ytterligare 
en tid innan bron återkommer och då i basutställningen. 

Personal 

1995 fullbordades omorganisationen av museet i 
och med att jag som sista länk tillträdde som 
museichef vid årsskiftet. Den fasta personalstyrkan 
uppgick därmed till 10,5 tjänster. Till det 
kommer inlån och arvodesanställda. Genom 
Järnvägsmusei vänner har vi också haft ALUpersonal 
till vårt förfogande. Följande personer 
har mer eller mindre varit knutna till museet 
under året: 

Fast personal: 

Robert Sjöö, museichef 
Hjördis Matti, program, administration och 

personal 
Ingeborg Andersson, reception 
Olle Andersson, butik och ekonomi 
Robert Herpai, fastighet 
Sten Holm, fordon och teknik 
Göran Jäderholm, föremålsregistrering och 

kontors teknik 
Elisabeth Kronhöffer, reception (halvtid) 
Gunilla Lundberg, konferens och 



marknads-föring 
Kjell Palen, järnvägshistoria och 
dokumentation 
Claes Zachrisson, teknik 

Inlån: 

Ted Nyberg, foto och fastighet 
Ulf Oja, fastighet och teknik (maj-dec.) 
Börje Steen, teknik (halvtid, okt.-dec.) 

Arvoderade: 

Renee Edlund, reception och guidning 
Eva Hagström-Mattsson, reception 
Peter Landström, teknik ( okt.-dec.) 
Per Lidfors, fastighet (juni-sept.) 
Eeva Mattsson, reception 
Veronica Sillen, reception och guidning 

(feb.-dec.) 
Annika S wahn, reception 
Gunnar Walinder, teknik (okt.-dec.) 

ALU-anställda genom Järnvägsmusei vänner: 

Kristoffer Gotthold 
Bo Hjalmarsson 
Rolf Johnson 
Kalle Persson 

Karl-Erik Eggefjord har vid ett antal tillfällen 
anlitats som lok-eller motorvagnsförare. Under 
juli praktiserade Barbara Elving på museet med 
uppgifter inom besöksverksamheten. På museidagen 
och vid enstaka tillfällen har följande 
bidragit med insatser för verksamheten: Tommy 
Bergqvist, Göteborg; Jan Bill ock, Borlänge; Gert 
Ekström, Tekniska museet; Lars Gröndal, Ban

verket; Johnny Hallgren, Stockholm; Mats Holmgren, 
Vännäs; Rauli Joutsijärvi, Grängesberg; 
Thomas Larsson, Stockholm; Bertil Pettersson, 
Gävle; Erland Pettersson, Ludvika; Mats Risberg, 
Falun; Bo Sandberg, Piteå, Göte Sjöö, 
Västerås och Dan Thunberg, Grängesberg. Som 
särskilt uthållig musei vän måste framhållas Olle 
Olsson som kört minitåg under hela sommaren. 
De flesta helger har man också hittat vår självutnämnde 
huskatt och kunnige guide Börje 
Thoursie i museet. 

Således har ovanligt många varit engagerade 
under året. Trots detta råder allt annat än arbetsbrist. 
Detta kräver samverkan över ansvarsområdena 



och arbete i projektform. JVM sökte 
pengar från det departementsstödda sysselsättningsprojektet 
Sesam, vars syfte är att arbetslösa 
museiutbildade skall få arbetstillfällen för registrering 
och vårdbehovsbedömning av de svenska 
museernas stora samlingar. Vi sökte medel för 
två antikvarier för föremålsregistrering i vårt 
system Primus samt en arkivarie för ordnande 
och förtecknande av våra arkiv. Tyvärr fick vi 
avslag i den första ansökningsomgången. Ett nytt 
tillfälle kommer våren 1996 då vi hoppas att 
kulturdepartementet inte bortser från järnvägens 
kulturhistoriska betydelse. 

Utställningar och evenemang 

Vårt mål för besöks talet infriades inte riktigt 
även om det blev en ökning med 13 procent från 
1994. Totalt hade vi 33 7 49 besökare under året, 
vilket nästan var i nivå med rekordåret 1993. Vi 
slog dock rekord i antal besökare under en dag 708 
personer den 18 juli. Intäkterna per besökare 
har också ökat, vilket är ett gott betyg åt vår 
museibutik och dess sortiment. Men det som 
kanske är allra mest glädjande är det positiva 
betyg museet har fått i de enkätundersökningar 
som genomförts under sommaren. Inte minst är 
många, särskilt kvinnliga besökare, mycket positivt 
överraskade av att ha kommit till ett "riktigt 
museum" med en vacker, spännande och informationsrik 
utställning och inte till ett "smutsigt 
loks tall med en massa lok". Hur trevligt än det 
sistnämnda kan låta för många av SP ÅRs läsare 
är det viktigt att vi breddar vår publik. För att 
väcka nyfikenhet och hitta nya kategorier besökare 
är det nödvändigt att variera sig och hitta 
andra infallsvinklar på jämvägshistorien. Tillfälliga 
utställningar är därför av stor betydelse. För 
detta ändamål har vi avsatt rummet mellan receptionen 
och korridoren till basutställningen. Under 
1995 hade vi här fem separatutställningar: 

Vägar-Järnvägar-Omvägar 
4-31 mars. Mårten Landgrens bilder, skulpturer 
och reliefer 
Järnvägs hus 

11 april-3 sept. Svenska hus vid järnvägen, i 
anslutning till TV-serien Svenska hus 
Sveriges Järnvägsmuseum 80 år 
9 sept.-1 okt. Jubileumsutställning om museet 
under åtta decennier 
Den målande stinsen 
7 okt.-5 nov. Karl Tiren -konstnär, fiolbyggare, 
folklivsforskare och stins i Bergvik. I 
samarbete med Alf Zettersten och Bergviks 
Allting 



Järnvägens kvinnor 

11 nov.-14 jan. 1996. Kvinnors roller genom 

140 år av svenskjärnvägshistoria. 

Utöver detta genomfördes ett antal arrangemang: 
rallardag 1 mars för sportlovslediga, med berättaren 
och trubaduren Agge Theander och ångtåg, 
guidad tur med Börje Thoursie på Bomhusbanan 
6 augusti, Järnvägsmuseets Dag 9 september och 
julmarknad 9 december. Museet deltog också 
med Novelty och en monter vid Tågets Dag i 
Stockholm 19 augusti samt med ångtåg under två 
dagar i samband med SJ W orld Cup i bandy i 
Ljusdal 27-28 oktober. Tre tisdagkvällar i november 
hölls föreläsningar i samband med utställningen 
om järnvägens kvinnor med, i tur och 
ordning, Lena Hokfeldt (SJ:s jämställdhetsansvariga), 
VanjaMoser(somjobbarmedarbetsmiljöfrågor 
inom verket) och Lena Wennberg 
(som sitter i SJ:s styrelse). 

Under sommaren hade vi teatergruppen Pegasus 
engagerad på tisdagkvällar och helger för korta 
föreställningar i och utanför museet. Banvaktsstugan 
hölls öppen på söndagarna i juli. Vi skaffade 
ett elektriskt, batteridrivet minitåg som invigdes 
på museidagen, men för den dagliga trafiken 
under säsongen hyrde vi Kalle Karlssons 
tåg. 

Några förändringar har gjorts i basutställningen. 
Ångdressinen från SWB har ersatt ångloket BJ 
27 bakom fångvagnen från UWHJ och elloket BJ 
0 214 samt ångloket ElO 1746 har fått lämna 
plats för en av SJ:s första landsvägsbussar, som 
vi har tillfälligt i deposition från Scaniamuseet i 
Södertälje, och Rapidloket nr 988. 

SVERIGES JÄRNVÄGSMUSEUM Hur det började 
~Ut~lod,L 
80 ÅR 
Frånjubileumsutställningen om museet. Från montern blickar museets förste chef, Oscar Werner, ut 
över rummet. Foto Kjell Palen. 

Göta kördes under museidagen. Dels fick hon skjutsa museets gäster från och till Gävle C, dels gick 
hon i täten för ett 1800-talståg somfinal på tågparaden på linjen förbi museet. Foto Kjell Palen. 

Tomteflickor i butiken under 
julmarknaden: Renee Nyberg 
och VeronicaSillen. Foto Kjell 
Palen. 
iil11~,t~~,,:
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Det nya minitåget provkördes 
med Olle Olsson vid spakarna. 
En deljusteringar befanns 
nödvändiga, varför reguljär 
trafik fick anstå till nästa säsong. 
Foto Kjell Palen. 

Lokhusbygget börjar ta form i 
vinterkylan. Konstruktionen 
består i två parallella beredskapsskjul 
med plåtar endast 
på ytterväggarna. Takbalkarna 
skall förlängas mot en gemensam, 
förhöjd takås. Foto 
Ted Nyberg. 

Konferenser och gruppbesök 

Konferensverksamheten har visat sig värdefull 
för museet. Vi kan erbjuda en exklusiv och annorlunda 
miljö i sådana sammanhang, som också 
möter stor uppskattning. Omfattningen har ökat 
väsentligt och under året har bland annat ABB 
~ricsson och Sand vik, liksom många avdelninga:. 
mom SJ och Banverket, förlagt konferenser hos 
oss. Vi har också åtagit oss grupparrangemang 
där resa med tåg eller rälsbuss kombinerats med 



besök på museet -SwedeRail har exempelvis 
kommit vid ett flertal tillfällen med järnvägsanställda 
från hela världen, och Andersson & Lundqvist 
Resebyrå i Gävle har bjudit in leverantörer 
och kunder till workshop på museet. Gefle 
Dagblads hela personal reste med ångtåg till och 
från museet i samband med tidningens hundraårsfirande. 
Vi körde också ångtågspendel mellan 
museet och Furuvik för tidningens prenumeranter 
vid ett tillfälle. 

Gr?ppreseverksamheten, främst per buss, har 
ocksa gett oss ett stort antal besökande. PROResor 
och Presentresor i Stockholm samt Mariefreds 
R~setj änst har stadigt återkommit med grupper. 
V 1 har haft en del besök från skolor och 
förskolor men tyvärr i alltför liten utsträckning. 
Skolresandet har minskat kraftigt i hela landet de 
senaste åren, varför det lånabesökstalet ändå inte 
är så förvånande. Skolorna är en viktig målgrupp 
för kunskapsspridning, och då vi vet att vi kan 
erbjuda ett både barnvänligt och informationsrikt 
museum har vi trots allt stora möjligheter för 
framtiden. 

Marknadsföring 

För tredje året i radhar en ordentlig satsning 
gjorts på att göra museet mera känt. Tillsammans 
med reklambyrån Lundberg & Co. genomförde 
vi under året en kampanj som innefattade affisch 
med vykort, Vykort från Gävle; programbladet 
Anno 199 5 som gickmed morgontidningarna i en 
stor del av Mellansverige en lördag i juni; guide~
oken Genom Tid och Rum som delades ut gratis 
till besökarna, samt sex olika annonser, om föremål 
från museet presenterade med en lockande 
~oä~g, publicerade i ett antal tidskrifter och dagstldnmgar. 
Marknadsföringen blev till och med 
prisbelönad då vi nominerades som en av tre 
utvalda till en "Oskar", för bästa kampanj inom 
besöksnäringen 1995, av HSMA (Besöksnäringens 
marknadsförening). Vi besegrades dock 
på mållinjen av Gröna Lund på deras hemma

plan, Tyrol, vid en för en museiman annorlunda 

men inte oangenäm tillställning. 

Som en av Gävles viktigare publikdragare har 

vi i flera sammanhang samarbetat med Gävle & 

Co (kommunens turistbyråbolag), Furuvik och 

Gävles övriga större museer. Vi deltog med en 



monter i en utställning vid Gavlerinken i sam

band med gruppspelet i ishockey-VM. Museet 

var också en av hållplatserna för en turistbuss 

som under sommaren gick med tidtabellslagda 

turer mellan besöksmålen i Gävle och Furuvik. 

Vi har även funnits med i annonser om Gävle 

samordnade av Gävle & Co. 

Fordon och föremål 

Under året har många fordon överförts på JVM. 
Från SJ Persontrafik och Godstransport har vi 
fått resgodsvagnarna F7 3380, 3382 och 3383, 
sovvagnarna WL2 4425 och 4481, WL3 4562, 
4563 och 4602, postvagnen DF40 4682, elloken 
Da 812 och 936 samt Hg 755. WL2 4425 har 
placerats hos KJmfoch WL3 4602 hos GBBJ. Da 
936 finns på KLJ. WL3 4562 byttes bort till 
OKBv mot WL14 2862. 

Ångloken J 1296 och W 1229 som varit deponera~
e hos SkJ har transporterats till Grängesberg 
1 _avvaktan på renovering. Från Sveg hämtade 
v1 S 1 1923 som förtjänstfullt iordningställts 

a:GBBJ och anlände till museidagen för uppvisnmg 
i kördugligt skick. Smalspårståget som stått 
uppställt i Nässjö har placerats om för bättre 
förvaring. Loket, f.d. HvSJ 4, och resgodsvagnen, 

f.d. VJ 90, är nu deponerade hos AGJ, personvagnarna, 
f.d. NVHJ 47 och 51, står hos SkLJ i 
lokstallet i Skara och f.d. MÅJ 11 finns hos 
SRJmf. Omfördelningen föranledde naturligtvis 
en del bistra miner i Nässjö och bland de övriga 
föreningar som hoppats på en deposition, men vi 
såg oss nödsakade att placera fordonen där man 
kunde erbjuda bästa vård. I museets nya bestämmelser 
ställs bland annat krav på inomhus förvaring, 
vilket också medför att vi måste se över ett 
~ntal depositioner som i dag inte förvaras på ett 
tillfredsställande sätt. 

Vi har under året också fått en hel del andra 
föremål till samlingarna. Ett upprop efter uniformer 
i SJ-Nytt gav oss värdefulla komplement. I 
övrigt kan nämnas ritningar och ett fotoalbum 
efter museets förste chef, Oscar Werner, som 
skänktes till museet av hans barnbarn. På museidagen 
överlämnades dessutom en gipsbyst av 



Werner för placering bakom museichefens rygg 

för att hålla ett vakande öga över verksamheten. 
Av Gävle kommun erhöll vi samma dag ett 
bordsstandar med kommunens vapen. Viktigare 
var kanske att kommunen efter förslag från GD 
Stig Larsson och landshövdingen lovade att titta 
på möjligheterna med en busshållplats vid museet, 
förhoppningsvis något som kan lämna skrivbordet. 

Eftersom vi inte fick Sesam-medel fick vi inte 
den skjuts på föremålsregistreringen som vi hade 
hoppats på. Vårt föremålssystem, Primus, har 
emellertid fungerat alldeles utmärkt, liksom vårt 
samarbete med SJ-Data. 

Fastigheten 

En del investeringar har under året kunnat göras 
i vår utemiljö. Viktigast är att vi startat arbetet 
med att återuppföra avförda beredskapslokhus. 
Projektet omfattar två komplex i form av 150 
meter långa byggnader för dubbla spår. När allt 
står klart får vi alltså ett tillskott på 600 spårmeter 
under tak. Även om lokhusförvaring inte är perfekt 
för museiföremål, är skyddet för omedelbar 
väta och vind av utomordentligt stor betydelse 
för den del av våra samlingar som i dag står under 
bar himmel. 

Hela det område som nu disponeras av museet 
har nu också stängslats in. Trots detta hade vi 
besök av unga glass-och läsktjuvar. Värre var att 
vi hade inbrott i UGJ-stallet varvid el verktyg och 
lastmaskinen stals. Den senare fick vi tillbaka 
men erfarenheterna har resulterat i nya lås och 
larm. 

En utegrill bestående av sotskåpet till E2 1455 
med tilltagen uteplats har byggts bortom minitågbanan. 
Äntligen är också uthuset till banvak:tsstugan 
från Hosäter uppfört. Uppsnyggningen 
och städningen av museiområdet har accelererat. 
I vårt stora område har vi en oerhörd utvecklingspotential 
för framtiden. 

Samarbete med andra 
institutioner och organisationer 

Tillsammans med Postmuseum i Stockholm har 
vi undersökt förutsättningar att uppmärksamma 
järnvägspostens upphörande i mars 1996, vilket 
resulterat i en dokumentation utförd av docenten 
i etnologi Sören Jansson, publicerad i Post-



Museets sotskåpsgrill har förutsättningar att bli väl använd. Foto Ted Nyberg. 

Novelty stod uppställd för allmän beundran under Tågets Dag i Stockholm. Robert Herpai informerade 
om loket och museet. Foto Robert Sjöö. 

museums meddelandeserie, och att postvagnen 
DF40 4682 överförts på JVM. Inom Samdok och 
kommunikationspoolen har museet samordnat 
en dokumentation av Nordpilen, nattåget Stockholm-
Kiruna t.o.r. Projektledare var Kjell Palen, 
som också är museets Samdok-representant. 

Under året har vi diskuterat möjligheterna att 
uppmärksamma museistaden Gävle i en arbetsgrupp 
bestående av JVM, Länsmuseet med Järnriket, 
Skogsmuseet Silvanum, Lantmäteriets 
Karteum och Gävle & Co, som framför allt koncentrerat 
sig på gemensam marknadsföring. Ett 
vidare forum för Gävles kulturaktörer där vi har 
deltagit har varit Tvärgrupp Kultur med Gävles 
kulturchef som sammanhållande. Museichefen 
har också deltagit i årets IATM-konferens, vilken 
hölls i Oslo men med många intressanta 
utfärder till bland annat Hamar, Rjukan och Stavanger. 
V år kollega på J ernbanemuseet, Andreas 
Dreyer, stod för ett utmärkt program med ett 
viktigt tema för diskussionerna: hur museerna 
skall hantera en föränderlig omvärld. Nya krav 
ställs påmuseerna, vilket kräver annorlunda metoder 
och en stor öppenhet mot nya besökskategorier. 
Vi kunde konstatera att vi i de nordiska 
länderna nått längst när det gäller detta. Föredragshållare 
från Stockholms stadsmuseum fick 
en del delegater från övriga Europa att ruska på 
huvudet när man berättade om speciella utbildningsinsatser 
och teman för parkeringsvakter, 
som fick lära sig stadskärnans historia, och unga 
skinnhuvuden, i ett försök att ge en historiskt 
sansad bild av förebilden och idolen Karl XII. Vi 
skall väl akta oss för värstingresor på tåg, men att 
anpassa den utåtriktade verksamheten mot olika 
intresseområden är nödvändigt för att vidmakthålla 
och förhoppningsvis öka intresset för 
j ärnvägshistorien. 

Under 1995 inleddes också det redan omnämnda 
samarbetet med amatörteatergruppen Pegasus. 
Sällskapet spelade, under sommaren och vid 
vissa evenemang, upp två korta spel på museiområdet 
och ett antal överraskningsuppträdanden 
i museet. Det har varit en trevlig bekantskap för 
oss, och vi har med teatergruppen på ett nytt sätt 
levandegjort museet. För våra besökare och konferensdeltagare, 
som i högsta grad är levande, har 
restaurang Laxön från Älvkarleö tillfredsställt 
matbehoven i form av uppskattade luncher och 



middagar i museets restaurangvagn eller i första 

utställningsskeppet. Under sommaren har Lax ön 
också drivit Cafe Ångvisslan på entreprenad. 

Regelbundna kontakter har hållits med JHRF 
(Järn vägshistoriska Riksförbundet) i gemensamt 
angelägna frågor som bevarande, antikvariska 
riktlinjer, reservdelar, fordonsfördelning med 
mera. Bevarandefrågor fokuserades också på 
MRO:s vårmöte i Uppsala, vid vilket JVM deltog. 
Det är av största betydelse att vi samverkar 
med det ideella intresset, då vi står för en gemensam 
del av en många gånger förbisedd men 
oerhört betydelsefull del av vårt nationella kulturarv. 
Vi måste tillsammans hitta en väg till ett 
större och vidare engagemang för vård och bevarande 
av järnvägsmiljöer. Inom kulturminnesvården 
som den ser ut i dag "glöms" dessa ofta 
bort, kanske i brist på kunskap. Museiföreningarna 
har här verkligen en uppgift och möjlighet att bli 
ambassadörer för järnvägsfrågor på länsmuseer 
och kulturmiljöenheter. 

Jämvägsmuseets Dag den 9 september, som 
detta år dessutom var jubileumsdag, krävde också 
hjälp från andra än museets egen personal. I en 
tågparad på linjen förbi museet deltog fordon och 
personal från museiföreningarna BJs, GBBJ, 
GDJrnf, OKBv och SKÅJ. För särskilt inbjudna 
gäster uppfördes ett tält, för vilket våra kollegor 
på SJ Stab Information Nord svarade. De bidrog 
också med att engagera underhållningen som 
bjöds från scenen under dagen av Leif Kronlunds 
orkester och Sofia Källgren. Under museidagen 
bidrog även Gävle Modelljärnvägsklubb och 
bussgruppen från Östhammar till att förhöja 
upplevelsevärdet. Marknaden sköttes som vanligt 
med den äran av Järnvägsmusei vänner med 
benäget bistånd av Anders Svensson. 

Museivännernas viktigaste bidrag under 1995 
har annars varit den ALU-arbetskraft som under 
föreningens vingar har hjälpt oss bygga lokhus. 
Detta stora projekt kommer liksom vår samverkan 
med vännerna att löpa vidare under 1996. Ett 
år som förhoppningsvis ger ett fylligt underlag 
till kommande rapporter från verksamheten vid 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Spelet Den stora matkalabaliken grundade sig löst på rallarupproret i Nora. Hasse Bergqvist stod för 
manus och agerade även länsman med stor pondus. Foto Ted Nyberg. 

Innehållet i årgångarna 1986-1995 



av årsskriften SPAR 

1986 

Bemt Forsberg, Gävle lokstation före Järnvägsmuseets 
tid 

Bemt Forsberg, Snälltågsmachin nr 7 5 Göta 

Erik Sundström, Museets nyförvärvade godsvagn 
SJ 17554 Os. 
Erik Sundström, Ockelbobanan -en pigg 101åring 
Gottfrid Fröderberg, När vi köpte GävleOckelbo 
järnväg 
Erik Sundström, Vedtrafiken i Stockholmsområdet 
på 1940-talet 
En trådrallare berättar. Intervju med ledningsmästare 
Paul "Putte" Ericsson, Gävle 
Nils Nilstam, Xl-3015 och Xl5 -några steg 
i snabbtågsutvecklingen i Sverige 
Lars Olov Karlsson, Järnvägsmuseum under 
1985 

1987 

Ulf Diehl, Svenska förbränningsmotorvagnar 
under 40 år 

Bemt Forsberg & Olle Palm, Upsala-Gefle 
Järnvägars unika fyrcylinderlokomotiv litt Bb 
-ett nyförvärv till Sveriges Järnvägsmuseum 

Gösta Björe, Paradiset 1937 

Börje Thoursie, Sju banor -sju stationer 

Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järnvägar 
för hundra år sedan? 

Hans Nyberg, Haparandabanan nyåret 1940 

Per Gustav Dalheim, Något om floran på järnvägarnas 
banvallar och spårområden 

Björn Linn, Skyddade järnvägsstationer 

Claes Adelsköld, Resebrev från 1864 

Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1986 

1988 

Sven G.H. Johansson, På HNJ verkstad i 
Halmstad på 1930-talet 

Henrik Ranby, Höganäs-Mölle Järnvägolönsam 



badbana med intressant arkitektur 
Bemt Forsberg & Olle Palm, UGJ stortankar, 
Sveriges största tanklokomotiv 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järnvägar 
år 1887-1888? 

Torgny Svensson, Malmvagnshistoria 

Erik Sundström, Västkustbanans och andra 
tidiga personboggivagnar 
Börje Thoursie, Dromopetarder -hastighetskontroll 
före A TC 

Utrangerad (dikt) 

Per Restadh, Commeatu Opes 

Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1987 

1989 

Bernt Forsberg, F 1200 sjuttiofem år 

Urban Thiel, Järnvägen och militärt försvar 

Ulf Diehl, Östra Centralbanans bil vagnar 

Erik Sundström, En tidig pulvergodsvagn 

Otto Stjernqvist, Klosterverkens järnvägsplaner 
före Byvalla-Långshyttans järnväg 

Lars Olov Karlsson, Jernbanemuseet i Odense 

Börje Thoursie, Något om hjulingar 

Håkan Olsson. Malmö-Limhamns lok 1 
Limhamn 

Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järnvägar 
1889-1890? 
Gunnar Sandin, Utkast till spårhistorisk bibliografi 
1988 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1988 

1990 

Börje Thoursie, Järnvägsbygge i fjällterräng. 
Inledning till Svanbeck 

Per Svanbeck, Sjunde arbetsstationen af Stambanan 
genom Norrland 

Stefan Olsson, DONJ 6 Linghed, en smalspårig 



amerikanare 
Lars Olov Karlsson, Nygammalt museum i 

Utrecht 
Erik Sundström, Spårviddshistoria 
Efterlysning 
Yngve Holmgren, Rättvisan -historien om ett 

loknamn 
Börje Thoursie, Sagan om Pärla 
Karl-Gösta Alvfors, Järnvägsprojektet Brös

arp-Simrishamn-Borrby 
Lars Olov Karlsson, Celeber fältkista 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn

vägar 1891? 
Gunnar Sandin, Utkast till järnvägshistorisk 
bibliografi 1989 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1989 

1991 

Hans Eriksson, Turbinloken vid TGOJ 
John Rennie, Som järnvägsprojektör i Sverige 
Gillis Albinsson, Landstingen och järnvägarna 
Lars Olov Karlsson, V erkehrshaus i Luzern 
Gunnar Sandin, Helsingborg: 99 års "ban

gårdselände" och dess slut 

Kanonvin och mässingskapell för 125 år sedan. 
Från byggandet av banan Katrineholm-Norrköping 

Johan Selme, De enskilda järnvägarnas 

minnes skrifter 
Bernt Forsberg, Nohab och ryssloken 
Leif Ölmeborg, Militären och Inlandsbanan 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn

vägar 1892? 
Gunnar Sandin, Utkast till järnvägshistorisk 
bibliografi 1990 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1990 

1992 

Bernt Forsberg, Torvpulvereldning av lok. 



Ett försök att tillvarata inhemska tillgångar 
Lars Ander, Österås, station för ett kungligt 
sanatorium 
Johan Viktor Granath, Konsten att bygga järnvägsbroar. 
Med inledning av Börje Thoursie 
Erik Sundström, Landshövding E J Sparre mannen 
som gav sitt namn åt fem ånglok 
Kjell Nordling, Något om koncessions

begreppet m.m. i fråga om enskilda järnvägar 
Igor Kiselev, Mitt institut och mitt museum 
Gunnar Sandin, Utkast till järnvägshistorisk 

bibliografi 1991 

Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järnvägar 
1893? 

John E. Björklund, Chicago-New York 1916 

Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1991 

1993 

Gunnar Sandin, Sveriges trettitvå (?) banhallar 

Erik Sundström. Lok i vinjett 

Lars Olov Karlsson, Illinois Railway Museum 

Udda bilder 

Bernt Forsberg, Dieselväxelloken littera Vl 

och V3 
Gunnar Sandin, Utkast till järnvägshistorisk 
bibliografi 1992 
Per Restadh, Historien och historier om automatkopplet 
Peter Hagren, Järnvägsspontanorterna Nässjö, 
Vännäs, Storuman -en jämförelse 
Lars Erik Bernström, Svenskajärnvägars resehandböcker 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järnvägar 
1894? 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 
1992 

1994 

Erik Sundström, Förstlingen -ett unikt lok 
och tre uppfinnare 
Lars Olov Karlsson, De brittiska loken i 
Sverige 
Lars Magnusson, Stockbanan. En historik över 
trästockbanan mellan Hyn och Spaksjön 
Bernt Forsberg, Statens järnvägars elektrolok 



av typen H 

Lars-Olof Georgsson, Kindsbanan 
Gunnar Sandin, Svensk järnvägsstatistik 

Anders Jansson, Restaurangvagnen 100 år. 
Pionjärgärning på Uppsala-Gävle järnväg 
Lars Olov Karlsson, National Railway 
Museum, York 

"Den fridsamme", Järnväg på Åland 

Gunnar Sandin, Utkast till järnvägshistorisk 
bibliografi 1993 
Börje Thoursie, UGJ Älvkarleöbroar -ett litet 
detektivarbete 

Stickspår 

Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järnvägar 
1895? 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 
1993 

1995 

Bernt Forsberg, Sveriges Järnvägsmuseum 
åttio år 
Gunnar Sandin, Utkast till järn vägshistorisk 
bibliografi 1994 

Johan August Mörk, Att försöka få sig arbete 

Lars Olov Karlsson, Järnvägsmuseet i New 
Delhi 
Gunnar Sandin, Fritiof Nilsson Piraten och 
järnvägen 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järnvägar 
1896? 

Johan Selme, Sveriges Enskilda Järnvägars 

Ingenjörsförbunds Meddelande 
Bernt Forsberg, Baltiska utställningen i Malmö 
Stickspår 
Johan Axell, Sveriges järnvägsmuseum 1994

fortsatt förändring ett naturligt tillstånd 

Årgångarna 1987-1994 innehåller även Järnvägsmusei 
Vänners årsberättelse 

0 



Järnvägsmusei Vänner: Arsberättelse 1994 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avger härmed 
sin berättelse för verksamhetsåret 1994-95 
Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Per-Ulf Tegner, kassör 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Hans-Fredrik Wennström 
Erik Sundström 
Michael Skoglund 
Hjördis Matti/Robert Sjöö 

Föreningens medlemsantal 1995-07-01: 902 personer, 
varav fyra ständiga medlemmar och 39 
familjemedlemmar. 

Under året har styrelsen avhållit åtta protokollförda 
sammanträden. Föreningen har under året 
sänt ut medlemsinformation. 

Föreningens årsstämma hölls den 1 oktober 
1994 på Sveriges Järnvägsmuseum. Årsboken 
SPÅR 94 utkom i januari 1995. Föreningen deltog 
tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseum 
på Hjulmarknaden i Stockholm i december 1994. 

En äldre lokomotor har av två medlemmar 
renoverats och målats. Den blev klar lagom till 
museidagen 1994. Lite senare fraktades en vagnskorg 
från trakten av Hudiksvall till museet i 
Gävle. Vagnen kommer från fyrf otabanan ForsaHudiksvall. 
Järnvägsmusei Vänner har bidragit 
med pengar för att genomföra denna transport 

Bokslut 

Resultaträkning 94-07-01-93-07-0195-
06-30 94-07-30 

Intäkter 

Medlemsavgifterl 104 995 104 839 
Gåvor 4 854 5 961 
Försäljning årsböcker 13 145 13 084 
Inbetald expeditionsavgift 100 
Annonsintäkter 3 223 
Intäkter Jämvägsmuseidagen 8 670 15 834 
Ränteintäkter 18 912 14 386 

150 676 157 327 

1) Medlemsavgifter för 1994 5 470 



Medlemsavgifter för 1995 98 085 

Familjemedlemmar 1995 1440 

104 995 

Kostnader 
Porto 6 695 7 200 
Administration och kontor 5 701 2456 
Årsbok, tryck och distribution 75 726 54 855 
Inköp för museet 10 000 
Reklam och säljkostnader 2 610 
Kostnader Jämvägsmuseidag 1 034 6 032 
Årets överskott 51 520 84174 
150 676 157 327 
Balansräkning 
Tillgångar 95-06-30 94-06-30 
Postgiro 
Bank2 398 099 
63 181 
296 956 
Fordringar 1108 5 930 
Varulager __l __l 
399 208 366 068 
Skulder 
Leverantörsskulder 1 620 
Reserverade museikostnader 20 000 40000 
21 620 40 000 
Eget kapital 
Kapital från föregående år 326 068 241 894 . 
Årets överskott 51 520 84 174 
377 588 326 068 
Skulder och eget kapital 399 208 366 068 

2) Postgiro Jämvägsmuseidag 900 
Giro kapital 2 554 
Förenings giro 244 645 
Fasträntekonto 2 år 100 000 
Fasträntekonto 1 år 50 000 

398 099 

Styrelsen vill härmed framför sitt tack till medlemmar, 
företag och privatpersoner för det gångna 
verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktas till dem 
som arbetat med årsboken SPÅR. Vi ser med 
tillförsikt fram emot nästa verksamhetsår och är 
övertygade om en fortsatt framgång för Föreningen 
och dess verksamhet. 

Gävle den 5 september 1995 

Anders Hendel Erik Sundström 
Erik Hedlund Morrgan Claesson 
Per-Ulf Tegner Hans-Fredrik Wennström 
Börje Thoursie Michael Skoglund 



Robert Sjöö 
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1901 levererades återigen tvåaxliga vagnar till SJ för lokaltågsbehovet. Sveriges Järnvägsmuseum har under 

1997 startat ett renoveringsprojekt med målsättning att skapa ett tidigt 1900-tals lokaltåg. Första vagn ut är 
före detta C3a 1314, nu i tjänstevagnsutförande men en gång lika vacker som sin syster på bilden, nr 1319. 

Bernt Forsberg 

0 0

Anglokens "bla band". 
Högfartsprov utomlands och i Sverige 

Under 1800-talets sista tjugo år hade ånglokstekniken 
utvecklats från enkla maskiner till allt 
större och framför allt snabbare lokomotiv. Samtidigt 
hade vetskapen om att en god PR effektivt 
kunde gagna den egna järnvägen vuxit hos de 
stora järnvägsbolagen, framför allt i England och 
Amerika. 

Många bolag började under denna tid skryta 
med att i sin trafik ha "världens snabbaste lokomotiv". 
Kontrollen av de mer eller mindre fantastiska 
hastighetsuppgifter som uppgavs för loken 
var inte särskilt omfattande, och "fartrekorden" 
uppmättes med diverse primitiva metoder. 
En person utrustad med fickur som hade 
sekundvisare tog tid mellan ett par mileposts och 
räknade därefter ut den aktuella hastigheten. 
Någon större hänsyn till vare sig tågvikt eller 
banans lutningsförhållanden togs inte. 

Senare under 1900-talet kom varje höghastighetsprov 
att göras av tåg med bestämd 
tågvikt och dynamometervagn. 

Det var främst i USA, England och Tyskland 
samt i viss mån Frankrike som man tävlade om 
att vara innehavare av "ånglokens blå band". I 
andra länder, så även Sverige, företogs stundom 
hastighetsprov med nya loktyper för att dokumentera 
lokens prestanda, indikerad effekt samt 
kol-och vattenåtgång. Några allvarligare försök 
till nya hastighetsrekord gjordes däremot inte. 
Jag har dock funnit ett dokumenterat höghastighetsprov 



med ånglok i Sverige, vilket refereras 
senare i artikeln. 

I facklitteraturen förekommer åtskilliga uppgifter 
om vilket lokomotiv som var det snabbaste 
i världen. Många av dessa uppgifter har dock 
senare bedömts som mer eller mindre osannolika. 

Artikeln behandlar de fem mest spektakulära 
hastighetsrekorden i ånglokens historia, ävenså 
ett par svenska rekord. Samtliga i artikeln beskrivna 
"rekordlok" finns bevarade påjärnvägsmuseer 
i sina respektive länder. 

New York Central Railroad 999 

I april 1893 rullar ett märkligt ånglok ut från 
verkstäderna i Albany i den amerikanska delstaten 
New York. Loket, det första i N-serien, 
skulle egentligen ha fått nummer 901, men chefkonstruktören 
William Buchanan har redan från 
början planerat något stort för detta lok, varför 
han ger det nummer 999. På tendern finns beteckningen 
"Empire State Express". 

Med sitt höga pannläge och sina stora drivhjul 
erbjuder loket en ståtlig anblick. Axelanordningen 
är 2B, det vill säga loket har en tvåaxlig boggi och 
två kopplade drivaxlar. Drivhjulsdiametern är 
hela 86 tum eller 2184 mm. Loket är ett tvåcylindrigt 
våtånglok med cylinderdiametern 483 
mm och har planslider. 

Den 10 maj 1893 står 999:an på ett sidospår i 
Syracuse och inväntar den ankommande "Empire 
State Express", New York-Chicago. Lokbyte 
sker och 999:an kopplas till ESE för den 
vidare färden mot Buffalo. Tåget består av fyra 
sexaxliga personvagnar och en fyraxlig bagagevagn. 
Tågvikten är runt 200 ton. Förutom de 
betalande passagerarna (helt ovetande om vad 
som skall komma) befinner sig ombord även ett 
antal "officiella" personer, utrustade med kronometrar. 

Med en försening på elva minuter får lokförare 
Charles Hogan avgångssignal och öppnar 
regulatorn. 999:an drar långsamt igång med ESE 
från Syracuse. Efter en dryg halvtimmes färd 
med en genomsnittlig hastighet av 80-90 mph är 
större delen av förseningen inkörd. 

Charlie Hogan är förberedd på vad som komma 
skall, och kort före Batavia öppnar han regulatorn 



Rekordloket 999. Foto (liksom övriga i artikeln) JVM. 

för fullt och ökar cylinderfyllningen något. Banan 
lutar cirka 3 promille och hastigheten ökar 
mer och mer för att nå sin höjdpunkt. De kronometerförsedda 
personerna ombord på tåget 
jämför efter fartupplevelsen sina tider och finner 
att tåget har kört en mile på 32 sekunder, vilket 
ger en hastighet av 112,5 mph eller 181 km/h. 

Detta var det första "officiella" och lyckade 
försöket till världsrekord för ånglok och 999:an 
kom att bli berömd. Idag står hon på hedersplats 
i Museum of Science and Industry i Chicago. 

Great Western Railway nr 3440, 

City ofTruro 

I England,järnvägarnas och hastighetsrekordens 
förlovade land, var konkurrensen mellan de olika 
järnvägsbolagen stenhård. Det förekom ofta att 
olika bolag trafikerade samma slutstation från 
sina respektive hemstationer i London. 

Great Western Railway, GWR, hade under 
många år haft monopol på den viktiga trafiken 
med "båttågen" mellan Plymouth och London. 
Båttågen befordrade passagerare från oceanfartygen 
till London. I april 1904 öppnade emellertid 
London and Southwestern Railway (LSWR) en 
egen station i Plymouth och började därmed 
konkurrera med Great Western om passagerarna. 
Båttågs trafiken genererade en enorm prestige för 
deinblandadejämvägsbolagen varför båda gjorde 
sitt yttersta för att vara den ledande banan. 

Den 9 maj 1904 beslöt Great Western att en 
gång för alla visa konkurrenten LSWR vem som 
var störst. Fem vagnar med post från det nyss 
anlända German Lloyd-fartyget s/s Kronprinz 
Wilhelm kopplades till ett lok ur "City" -klassen, 
nr 3440 City ojTruro. 

City ofTruro hade samma grundutförande som 
det ovan beskrivna amerikanska 999, med den 
skillnaden att det var byggt med utvändiga ramplåtar. 
Drivhjulen låg alltså innanför ramarna 
och koppels tängerna utanför. Drivhjulsdiametern 
var 6 fot 8,5 tum (2045 mm). Våtånglokets båda 
inneliggande cylindrar hade diametern 18 tum 
(457,2 mm). 

Till officiell kontrollant för färden hade GWR 
utsett en av sina högre tjänstemän, Charles RousMarten, 
som med erforderliga kronometrar tagit 
plats i den första postvagnen när posttåget "Ocean 



Mail" startade från Plymouth. 

Hela färden Plymouth-Paddington Station, 
246,75 miles, avverkades (borträknat tid för lokbyte 
i Bristol) på 3 timmar och 37 minuter. 
Höjdpunkten var "Ocean Mails" färd nerför 
Whiteballbanken mellan Exeter och Taunton. 

Inte rekordloket City of Truro men väl systerloket City of Bath. 

City ofTruro uppnådde och överskred vid detta 
tillfälle den "magiska" gränsen 100 mph. 

När mr Rous-Marten hade kontrollerat sina 
uppmätta tider kunde han till GWR-direktörernas 
stora förnöjelse meddela att postttåget hade 
överskriditdrömgränsen, the ton-up, och uppnått 
102,3 mph ( 164,6 km/h), visserligen inget världsrekord 
men väl nytt engelskt rekord! 

Loket City ofTruro kan idag i sin glans beskådas 
på National Railway Museum i York. 

Königliche Bayerische 
Staatseisenbahnen, S 2/6 3201 

Tre år efter City of Truros spektakulära färd 
nedför Whiteballbanken levererar den kända lokbyggarfirman 
J.A. Maffei i Mi.inchen ett nytt 
expresstågslok till bayerska statsbanorna. Det 
nya loket, S 2/63201, väcker stor sensation redan 
vid presentationen och de inbjudna representanterna 
för de bayerska statsbanorna ser med tillförsikt 
fram mot vad som komma skall. 

Loket var för sin tid en fantastisk skapelse. Det 
var ett fyrcylindrigt kompoundlok med cylinderdiametern 
410/610 mm och axelanordningen 2B2. 
Drivhjulen mätte 2,2 m i diameter. Ångpannan 
låg med sin underkant helt ovanför de höga 
drivhjulen. Rökskåpsluckan var konisk, förarhyttens 
främre gavel, skorsten och dom utformade 
som vindklyvare och förarhyttens tak nerdraget 
mot pannans överkant. Loket var en tidig representant 
för den under 1930-talet mycket omhuldade 
strömlinjeformen. 

Att det nya bayerska loket skulle blir ett fartvidunder 
kunde ingen ta miste på. Det förefaller 
som om de samtida svenska maskiningenjörerna 
Hilmar Collberg vid UGJ och Carl Flodin vid SJ 
influerades av det bayerska loket inför konstruktionen 
av kompoundloken litt. Ba vid UGJ och 
litt. F vid SJ. 

Den 2 juli 1907 var det så dags för ett höghastighetsprov 



på bansträckan Miinchen-Augsburg. 
På Miinchen Hbfkopplades lok S 2/6 3201 till ett 
tåg bestående av fyra personboggivagnar, en 
total tågvikt av 150 ton. För provet erforderliga 
protokollförande personer fanns med på tåget. 

Under färden uppnåddes en topphastighet på 
154,5 km/h, vilken hastighet kom att förbli tyskt 
rekord under 28 år, fram till det att "strömlinjeloket" 
DR 05 002 erövrade det "blå bandet". 

K. Bayerische Staatsbahn S 2/6 3201 återfinns 
sedan 1925 i originalskick på Verkehrsmuseum 
i Niirnberg. 

Deutsche Reichsbahn 05 002 

Vid 1930-talets mitt kom höjdpunkten för ånglokens 
utveckling i Europa. 1935 levererade Borsig 
i Berlin till Deutsche Reichsbahn tre formidabla 
expresstågslok som klassades till "Reihe 05" 
med nummer 05 001-003. Loken hade axelanordningen 
2C2, alltså en tvåaxlig löpboggi 
främst, därefter tre kopplade dri vaxlar och slutligen 
en tvåaxlig boggi underfyrboxen. Drivhjulsdiametern 
var 2300 mm -en dryg halvmeter 
större än på SJ B-lok! Loken var trecylindriga. 

DR 05 002. Strömlinjekåporna 
avlägsnades under kriget. 

Yttercylindrarna drev mellersta drivaxeln och 
innercylindern den första. Panntrycket var på 
hela 20 kp/cm2. 

I Europa och USA blev under 1930-talet 
strömlinjeformen tongivande för nya expresstågslok. 
Sålunda var 05-loken helt inklädda i ett 
vackert, rödlackerat plåtskal. Lok 05 003 levererades 
desutom i "omvänt" utförande. Loket var 
utfört för eldning med kolpulver och vänt så att 
det normalt gick i backgång med förarhytten 
främst men med tendern i normalt läge. Anordningen 
visade sig i längden inte tillförlitlig varför 
loket efter några år vändes rätt. 

Tyskland skulle som bekant under 1930-talet 
vara bäst och världsledande inom de flesta områden, 
så även inomjärnvägstekniken. Ånglokens 
världsrekord skulle föras hem till das Vaterland, 
så hade "fiihrern" bestämt. 

Rekordförsöket gjordes den 11 maj 1936 på 
sträckan Hamburg-Berlin. Oberlokföher Oskar 
Langhans och eldare Höhner hade fått i uppdrag 
att med lok 05 002 och ett tåg bestående av en 



mätvagn och tre personboggivagnar, total tågvikt 
197 ton, uppnå absolut maximal hastighet. 

Efter stationen Wittenberge, halvvägs mellan 
Hamburg och Berlin, höll tåget en hastighet på ca 
160 km/h. Eldaren hade byggt upp fyren tillräckligt, 
med fullt tryck och vattenstånd i pannan. 
Langhans ökade cylinderfyllningen till drygt 35 
% och öppnade regulatorn för fullt. Några minuter 
senare kunde han på lokets hastighetsmätare 
konstatera att han körde cirka 200 km/h, varför 
han stängde regulatorn och saktade ner farten. 

I mätvagnen registrerades maxhastigheten till 
200,4 km/h. Loket 05 002 hade därmed, i enlighet 
med fiihrerns order, erövrat lokens världsrekord. 

Efter rekordfärden återgick loket till reguljär 
trafik, tillsammans med sina båda systerlok, i 
expresstågen Berlin-Dresden och Berlin-Hamburg. 
Strömlinjeinklädnaden borttogs senare och 
loket överlevde både fiihrer och krig. Även detta 
rekordlok kan, åter i sin röda, strömlinjeformade 
glans, beskådas på Verkehrsmuseum i Niirnberg. 

London and North Eastern 
Railway A4 4468, Mallard 

Den dokumenterade bedriften med det tyska 
loket 05 002 gav Chief Mechanical Engineer H. 
Nigel Gresley vid den brittiska järnvägen London 
and North Eastern Railway, LNER, mycket 
bekymmer. Rekordet måste till varje pris återerövras 
till England! 

Gresley hade konstruerat en ny loktyp. Det 
första exemplaret i serien A4 var i mitten av 1935 
på väg ut från verkstäderna i Doncaster. Det var 
nr 2509 Silver Link, ett trecylindrigt, strömlinjeformat 
Pacificlok (2Cl). Drivhjulen mätte 80 
tum (2032 mm) i diameter, cylindrarna 470 mm. 
Högsta ångtryck var 250 psi (17 ,6 kp/cm2). 

Med ett specialtåg bestående av sju personboggivagnar, 
tågvikt 230 ton, uppnådde Silver 
Link den 27 september 1935 en hastighet av 
112,5 mph (181 km/h). 

Gresley var nöjd med sin nya loktyp. under 
1935 kom ytterligare tre A4:or ut i trafiken med 
expresstågen på LNER mellan London King's 
Cross och Newcastle. Verkstäderna i Doncaster 
levererade senare flera lok i klassen, som 1937 
var uppe i 35 lok. 

Sir Nigel (kungen hade nu adlat honom) var 



emellertid inte tillfreds med att det var ett tyskt 
lok som hade det "blå bandet". Något måste 
göras! 

I slutet av juni 1938 meddelade sir Nigel officiellt 
att han till den 3 juli hade beordrat ut ett 
specialtåg för utförande av vissa" speciella bromsprov". 
Ett lok från A4-klassen valdes ut till 
specialtåget. Det blev nr 4468 Mallard (Vildanden). 
Att just det loket valdes ut har förklarats 

De brittiska rekordloken. Ovan Silver Link 1935, foto The Locomotive Publishing Co. Ltd. Nedan Mallard, 
foto i Matton 1988, Lars Olov Karlsson. 

med att det var sir Nigels hobby, fågeljakt, som 
fällde avgörandet. Ett tekniskt faktum var dock 
att M allard var det första loket i klassen som hade 
försetts med K y lchap-bläster och dubbelskorsten, 
varför det vid det aktuella tillfället var överlägset 
alla andra lok i klassen. 

I Grantbarn, 170 km norr om King's Cross, 
kopplades Mallard till specialtåget, som bestod 
av en dynamometervagn och tre boggivagnar, 
tågvikt 244 ton. Lokförare Duddington, lokeldare 
Bray och inspektör Jenkins hade fått sina order 
om vad som gällde för färden. 

Redan nio kilometer syd om Grantham har 
tåget uppnått en hastighet av 150 km/h. Kort efter 
Stoketunneln lutar banan något, varför Duddington 
och hans eldare gör sitt yttersta. Mallard får 
mer ånga i sina tre cylindrar och ökar hastigheten 
mer och mer. Strax före stationen Essendine, vid 
milepost 90, når loket sin högsta hastighet, 126 
mph (202,8 km/h). 

För ett kolvånglok som Mallard kan hastigheten 
betraktas som helt otrolig. Drivhjulen gjorde 
8,82 varv per sekund och kolvhastigheten var 
11,65 rn/s! Påfrestningen för maskineriet var 
enorm, varför Mallard redan i Peterborough, 46 
km från Grantham, måste avkopplas på grund av 
varmgång i mittencylinderns lager. 

Hastigheten hade registrerats i mätvagnen och 
"VM" för ånglok kom därför att återbördas till 
järnvägarnas hemland. Ånglokens "blå band" 
kom aldrig att erövras från Mallard. Det kom ett 
stort krig året efter rekordfärden varför alla tankar 
på nya hastighetsrekord fick falla. 

Trots krig och elände i Europa försökte dock 
Pennsylvania Railroad i USA 1941 erövra det 
"blå bandet" med sin fyrcylindriga mastodontmaskin 



S 1 6100 i Malletutförande, axelanordning 
3B B3. PRR:s världsrekord, vilket skulle ha varit 
141 mph (227 km/h), underkändes dock på grund 
av undermålig dokumentation. 

LNER A4 4468 Mallard, "världens snabbaste 
ånglokomotiv", kan i sin forna glans, med VMplaketten 
på pannsidan, beundras på National 
Railway Museum i York. 

"Höghastighetsförsök" med 
ånglok i Sverige 

Några aspirationer på att ens komma i närheten 
av de ovan nämnda hastigheterna uppstod aldrig 
i Sverige, trots att några av våra svenska loktyper 
mycket väl borde ha kunnat uppnå hastigheter en 
bra bit över 140 km/h. 

Ett icke dokumenterat hastighetsprov med det 
nylevererade loket A 1000 utfördes av SJ 1906. 
Vid detta prov skall hastigheten 137 km/h ha 
uppnåtts. Om detta är riktigt kan det betraktas 
som det gällande svenska hastighetsrekordet för 
ånglok. 

På Bergslags banan förekom emellertid, den 30 
oktober 1914, ett dokumenterat höghastighetsförsök. 
Tidpunkten var sannolikt mycket väl 
planerad. Baltiska utställningen, där SJ hade 
förevisat sitt nya snälltågslok F 1200, hade nyligen 
avslutats, och SJ var i oktober i full färd med 
att planera sina provkörningar med F-loket. 

Lokförare Johan Rudh från Åmål hade fått 
order att med lok H3 60 och ett provtåg bestående 
av tre boggivagnar köra sträckan Göteborg B:sTrollhättan 
(72 km) på 48 minuter. För att ankomma 
till Trollhättan i rätt tid måste därvid 
genomsnittshastigheten uppgå till 90 km/h. På 
vissa sträckor, utan hastighetsnedsättningar, 
måste därför Rudh emellanåt pressa upp sitt lok 
till hastigheter en bra bit över 120 km/h. 

Mellan S urte och Trollhättan uppnåddes en 
maximihastighet på 125,5 km/h, vilket är dokumenterat 
som svenskt hastighetsrekord för ånglok. 
Rudh kommenterade efter färden rekordhastigheten 
sålunda: "Om så hade påfordrats så 
hade loket kunnat uppdrivas till över 135 km/h." 
Tåget ankom dessutom till Trollhättan 9 sekunder 
före tidtabellen! 

Lokomotivmanna & Maskinist Tidning för 
mars 1915 kommenterar händelsen bland annat 
sålunda: 



En god förutsättning för det lyckade resultatet var 
naturligtvis till stor del den omständigheten att lokföraren 
efter eget omdöme fick göra nödvändiga förberedelser, 
även i fråga om val av lok m.m., därvid ju 
alltid det ena i ett eller annat avseende kan hava 
företräde även ifråga om lok av samma typ. 

Vid provkörningar på linjen Stockholm-Uppsala 
med det till SJ nylevererade loket F 1200 
uppnåddes under november 1914 vid ett flertal 
tillfällen topphastigheter på 115-120 km/h. Om 
tillstånd för ett "verkligt" höghastighetsprov hade 
givits från Järn vägsstyrelsen så skulle med största 
sannolikhet loket ha varit fullt kapabelt att med 
distans erövra det svenska hastighetsrekordet för 
ånglok från både A 1000 och H2 60. Det var inte 
lokens konstruktion som hindrade uppnåendet 
av höga hastigheter i Sverige, det var snarare de 
dåtida banornas överbyggnad och beskaffenhet 
som inte höll måttet. 

Det enda dokumenterade höghastighetsprovet 
ger därför titeln "Sveriges snabbaste ånglok" till 
Bergslagernas järnvägars lok, H3 60. 

Källor 

W. Reuter, Rekordlokomotiven, Motorbuch Verlag, 
Stuttgart 1978. 
Lok-Magazin, 31 (augusti 1968)&42(juni 1970). 
Lokomotivmanna & Maskinist Tidning, mars 
1915. 
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Ovan A 1000, SJ troligen snabbaste ånglok. Nedan BJ H3 60, det dokumenterat snabbaste ångloket i Sverige. 

Göran l äderholm 

Några pärlor ur samlingarna 

Modell från ångans barndom 

I början av augusti 1996 fick jag ett telefonsamtal 
från Malmö museer om att de önskade returnera 
en deponerad ånglokomobil. DepositionshandJingen 
från 1973 talade om "ånglok tillverkat av 
Jonzoninv.nr 137". Ingen nu anställd på Järn vägsmuseum 
hade sett maskinen i fråga. 

Med spänning öppnade vi kartongen från 
Malmö och fann en modell av synnerligen intressant 
slag. Det visade sig vid närmare granskning 
att modellen hade mycket avancerade tekniska 



lösningar. Bland annat fanns inlagt ett flertal 
tuber i den stående pannan. Detta samt att modellen 
är försedd med säkerhets ventil, slidreglering 
och excenterskiva gjorde att vi blev nyfikna på 
konstruktören "B.J. JONZONI CARLSKRONA" 
som enligt texten på rambalken hade tillverka~ 
modellen år 1835. 

Sammanfallande i tiden får Järnvägsmuseum 
ett brev från en medlem i familjen Jonzon som 
efterfrågar sin anfaders modell, som vi då inte 
hunnit placera i basutställningen, och han bifogar 
ett utdrag ur Svenskt Biografiskt Lexikon om 

B.J. Jonzon. 

Biografin förtäljer att BJJ var 23 år när han 
konstruerade och byggde modellen. Han använde 
då ungefär samma konstruktionslösningar som 
de världsberömda uppfinnarna John Ericsson 
(Novelty) och George Stephenson (Racket) hade 
gjort före honom. Vidare kan man i biografin 
bland annat läsa att Bror Johan Jonzon, född 
1812 i Mariestad, hade börjat sitt yrkesliv med 
anställning på Motala verkstad som bland annat 
ritare, modellbyggare, förman och verkmästare. 
Så småningom kom han in vid flottan och blev 
underlöjtnant vid Flottans mekaniska kår 1840. 

Framhållande BJJ:s teoretiska och praktiska 
kunskaper om ångmaskinen, hans kännedom om 
skeppsbyggeri, hans skicklighet i engelska och 
hans personliga bekantskap från ungdomen med 
John Ericsson föreslogs 1843, att BJJ skulle få 
regeringens uppdrag att i Amerika studera Ericssons 
propeller och därmed förbundna tekniska 
problem. BJJ åkte samma år och blev mycket väl 
mottagen av John Ericsson, som gärna velat behålla 
honom som medarbetare, men BJJ fortsatte 
sin studieresa i Amerika, England och Frankrike. 

Efter hemkomsten 1844 redovisade han ett 
tjugotal ritningar och egna synpunkter på propellerns 
konstruktion. Trots konservativt mot-

B.J. Jonzons lokomobil. Foto Ted Nyberg. 

stånd lyckades BJJ få till stånd byggandet av 

Sveriges allra första propellerdrivna örlogsfar

tyg (före de flesta europeiska länder), ångkorvet

ten Gefle. 



BJJ författade böcker om ångmaskiner och 

deras handhavande. De påbjöds som läroböcker 

såväl för flottans blivande officerare som till 

navigationsskolorna. 

BJJ hade många officiella uppdrag, som när 
han till exempel tillsammans med Claes Adelsköld 
utarbetade "Förslag till fullständigt etablissemang 
för flottan vid Hustagefjärden" samt 
en storstilad plan för vidgning av Stockholms 
saltsjöhamn och reglering av Mälaren genom 
damm-och slussbyggnader inne vid Essingeöarna. 
Adelsköld skildrar BJJ som "en av flottans 
skickligaste såväl sjö-som maskiningeniörsofficerare". 

Med kännedom om ånglokomobilens ursprung 
och tillverkare var det nu med stor glädje vi 
kunde meddela familjen Jonzon att "pärlan" hade 
återkommit och placerats i basutställningen. 

Yuppienalle från förr 

En intressant epok inom konsten att kommunicera, 
som inleddes före telefonen och ungefär 
samtidigt med morsetelegrafen, var visartelegrafen. 
Den började, enligt Göteborgs Handelsoch 
Sjöfartstidning, införas på Västra stambanan 
i december 1857. Den användes från början som 
enda möjligheten att kommunicera med de närmast 
liggande stationerna från ett stillastående 
tåg efter linjen. 

Det gick till på följande sätt: 

Instruktion för Konduktörer 

§ 1 
Konduktören åligger tillse att bantåg är försett med 
följande apparater: 

a) en visare-telegrafapparat. 
b) en ledningsstång, medelst hvilken apparaten kan 
sättas i förbindelse med telegrafledningen. 
c) en öfverspunnen koppartråd, hvars ena ända fastsättes 
vid ledningstångens nedre del. 
d) en jordningstråd av koppar hvars ena ände är 
fästad vid en skruftving af järn eller annan metall, 
med hvilket nämnde tråd kan sättas i förbindelse 
med rälerna. 

Obs. Öfverallt der metalltrådar begagnas som ledningar 
för telegrafiskt ändamål, böra dessa, der de 



med skrufvar eller på annat sätt sammanbindas, 
hafva metalliskt rena ytor. 

§2 
Då omständigheter göra det behöfligt för konduktören 
att från banan telegrafera till någon af stationerna, 
tillgår på följande sätt: 

a) förbindes ledningstråden med linietråden. 

Obs. Är linietråden betäkt med snö eller is, frigöres 
den derifrån på det ställe, der stången upphänges, så 
att stångens ledningstråd kommer i omedelbar beröring 
med linietråden. 

b) sättes jordledningstråden medelst skruftvinget i 
förbindelse med rälerna (se föregående anm.) 
hvarefter 
c) stångens nedre del medelst koppartråden fastskrufvas 
vid den venstra af de å telegrafapparaten 
befintliga två messingsskifvor samt jordledningstråden 
vid den högra. 

Obs. Skulle visaren stå orätt omflyttas trådarna. 

d) har allt blifvit på nämnda sätt förberett, gives 
larmsignal med fyra eller flera tätt efter hvarandra 
följande hvarf, hvarefter, sedan all telegrafering 
stationerna emellan upphört, konduktören signalerar 
en af dem. 
e) sedan stationen svarat gifves såsom igenkännings 
tecken från tåget "tåg", hvarpå stationen svarar 
"förstått" med ett hvarfoch konduktören på öfligt 
sätt afgifver sitt meddelande. 

§3 
Afvaktar konduktören å banan svar på afsändt telegram, 
anmäles detta för stationen, på det telegraflinien 
må för detta ändamål hållas "öppen". 

§4 
Då stationen anropar konduktören, hvilket sker med 

fyra eller flera tätt efter hvarandraföljande hvarf, 

svarar konduktören derpå med ordet "tåg" såsom 
igenkännings tecken. 

§5 
Denna instruktion skall alltid medfölja tågtelegrafapparaten. 

Visartelegrafen krävde inga batterier eller andra 
strömkällor i motsats till morsetelegrafen. Strömmen 
som behövdes alstrades av magneter när den 



som telegraferade vred runt veven på ovansidan. 
Bokstäverna är placerade i alfabetisk ordning 

runt visartavlorna. Vid telegrafering vrider man 
veven till mitt över den bokstav man vill sända 
och gör där ett litet uppehåll. Induktionspulserna 
flyttar denna rörelse till visaren på mottagarapparatens 
mindre tavla där visaren då pekar på 
samma bokstav. Mottagarens visare följer vevens 
rörelser så att bägge passerar över en bokstav 
samtidigt. 

Det var lätt att lära sig sända. Svårigheten låg 
i mottagningen och den ökade om telegraferingen 
gick fort. Telegrafisten måste med ögonen 
oavbrutet följa visarens rörelser och kunde 
inte skriva ned bokstäverna förrän hela ordet 
telegraferats. Man hann knappt avläsa bokstäverna 
förrän de försvann och vid kontroll måste 
hela ordet repeteras. En stor nackdel var att 
visartelegrafen inte lämnade någon skrift som 
kunde bevaras som bevis på utväxlade meddelanden 
i samband med säkerhetstjänsten. Visartelegrafen 
ersattes därför efter hand med morsetelegrafer, 
speciellt på de större stationerna. Systemen 
användes dock parallellt fram till 1910talet. 

Yuppienalle från 1800-talet, 
vikt 53 kg. 

Carl Calov 

Sala, Degermyr ... Västerås. 
Stationstjänst under fem decennier 

Efter uppväxt vid Sala silvergruva blev jag våren 
1937 inkallad till militärtjänst för att göra rekryten. 
Jag tjänstgjorde som signalist vid Fältartilleriet i 
Stockholm. Där fick man köra omkring med häst 
och kärra, lastad med signalmateriel. Man använde 
sig av telefoner och Morseapparater. Det 
besvärligaste var tråddragning genom täta skogsbackar. 
Man fick gå med tunga kabelrullar på 
ryggen och dra ut tråden. 

Jag var dock vid denna tid mycket besvärad av 
finnar på ryggen som gjorde ont vid belastning. 
Jag uppsökte S:t Görans hudklinik och fick behandling. 
Man skar upp finnarna, smetade på 
salva och lade en extra linneduk på ryggen, och 
jag fick ett läkarintyg på att jag inte kunde bära 
tung packning. Därefter behövde jag endast bära 
kartfodralet och fick för det mesta tjänstgöra 



inom militärstaben. Alltså inget ont som inte har 
något gott med sig! 

Så mycket mera är väl inte att nämna om detta 
än att det var ett gott kamratskap och att vi i juli 
hade en skön övningsmånad på Mörkö, två mil 
söder om Södertälje. 

Hösten 1937: muck och sedan arbetslös. På 
den tiden fick man som ungkarl inget arbetslöshetsunderstöd, 
i synnerhet om man kunde bo 
hemma hos någon av föräldrarna. Min mor som 
var änka fick heller ingen änkepension, något 
som ännu inte var uppfunnet. 

Jag beslöt mig därför att söka in på Tärna 
folkhögskola till den så kallade Övre avdelningen, 
och jag blev antagen till vinterkursen på 
stipendium. På så sätt hade jag mitt uppehälle 
klart över vintern, eftersom det var en internatskola. 

Jag hade tur, ty bara två veckor efter att kursen 
slutade i april 1938 fick jag börja en avlönad 
aspirantkurs hos SJ i Stockholm-jag hade lagt in 
ansökan om anställning där sedan ett par år. Efter 
Tärnavistelsen hade jag inga kontanter, men SJ 
förskotterade för mat och husrum om man abonnerade 
för hela tiden på en matservering som 
rekommenderades. 

Den röda mattan 

Under min aspirantkurs i Stockholm inträffade 
att dåvarande kung Gustav V kom tillbaka från 
en av sina rekreationsresor till franska Rivieran. 
Han reste med tåg och kom med sitt ressällskap 
i den blå kungavagnen. Då skulle den röda mattan 
vara utrullad tvärs igenom stationshuset i en 
särskild gång, som förde genom den kungliga 
väntsalen. 

Mattan förvarades i ett förråd uppe på vinden, 
och vi var några mannarfrån resgodsavdelningen 
som fick ta itu med att bära ner den väldiga 
mattrullen, som var 57 meter lång och 1,20 meter 
bred. Ett ännu värre arbete var ju att efteråt bära 
rullen uppför trappan. Till arrangemanget hörde 
också en röd matta som var 8,80 x 5,20 meter och 
som lades ut direkt på plattformen där de resande 
skulle stiga av. 

Generaldirektören för SJ var själv ute på plattformen 
och hälsade kungen välkommen tillbaka 
till Stockholm, samt beledsagade sällskapet genom 
den särskilda väntsalen till väntande bilar 
utanför Centralstationen. Det var fullt med folk 



som tittade på händelsen, och det var ett unikt 
tillfälle för mig som kom från landsorten att få se 
majestätet på så nära håll där han gick fram, 
huvudet högre än alla andra. 

Numera förvaras de röda mattorna i ett särskilt 
rum på bottenvåningen och fraktas med gaffeltruck. 
De används sällan. Kungaresor inom landet 
sker med bil och statsbesök anländer vanligen 
med flyg eller båt. 

Vid ett studiebesök i Hagalund fick vi titta in i 
kungavagnen som har sovkupeer, serveringsrum 

Kungamottagning med röd matta på Stockholm C. Folket hade anledning att se upp till Gustav V. Foto JVM. 

och salong. Då fanns även en blå kronprinsvagn 
med liknande inredning, men den blev senare 
ombyggd för andra ändamål, och kungavagnen 
finns nu att beskåda på Sveriges Järn vägsmuseum. 

Tärnsjö 

Efter kursen fick jag min första anställning i 
Tärnsjö, där jag i början av juni 1938 fick ett 
långvikariat i stället för en stationskarl som skulle 
göra rekryten. Det var Gunnar Dahlander, som 
ett par år senare slutade vid järnvägen och så 
småningom avancerade till rektor på Konsums 
folkhögskola. I Tärnsjö hade jag också mycket 
samarbete med Sten Söderberg, som då hade 
tidningsdistribution inom samhället men sedermera 
steg till landstingsråd i Västmanland. 

I övrigt var det mycket att lära och praktisera 
innan man så att säga blev matnyttig inom järnvägsmannayrket. 
På grund av arbetets natur kom 
man i kontakt med mycket folk och fick en hel del 
bekanta ute på samhället. Ibland gjorde vi cykelturer 
ut till Östaviken vid Dalälven under fina 
sommarkvällar. 

Normalt var vi tre personer i tjänstgöring, 
föreståndaren och två andra. Stationshuset var av 
trä och rödfärgat, och hade formen av ett blockhus 
med stora överhängande utbyggnader från 
övervåningen, så att resande kunde stå under tak 
om det regnade. Man hade tidigare hållit sig med 
andra och tredje klass väntsal, men nu var andra 
klassens slopad och i den fick jag bo under 
vikariatet mot en hyra av 15 kronor per månad. 
Månadslönen var heller inte så stor, 182 kronor. 
Av hygieniska anordningar fanns det i resgodsavdelningen 
en kallvattenkran och avlopp. I ett 
särskilt hus låg utedass för resande och personal. 



I augusti inträffade en värmebölja. Andremannen 
hade semester och vi hade fått en vikarie 
för honom. Föreståndaren kom då plötsligt och 
sade att vi måste tömma latrinkärlen från utedasset. 
På den tiden var det inte så kinkigt med 
föreskrifter från hälsovårdsnämnden, utan tömningen 
skulle utföras så som den förmodligen 
hade utförts alla år tidigare. Vi lastade på ett par 
buttar i taget på trampdressinen och körde iväg i 
hettan och flugsvärmarna en kilometer norrut 
från bangården där det var tallskog och hedmark, 
och där tömde vi helt sonika ut huttarna i diket vid 
sidan av banvallen. Sedan var det bara att åka 
tillbaka med de tomma kärlen, hämta ett par 
andra och upprepa samma procedur. 

Tågen drogs oftast av ånglok av olika modeller. 
Ett lok kallades "Strykjärnet" därför att det 
hade en viss likhet med ett sådant. Vissa tåg utgjordes 
dock av tvåaxliga rälsbussar som allmänt 
kallades "mandelkubbar", något som de påtagligt 
påminde om. 

Åskväder 

I Tärnsjö förekom då och då kraftiga åskväder. 

Vi hade bords telefoner med mycket metalldelar, 

och de var otäcka att hantera då blixtarna kom. 

Det var så att man tyckte att telefonerna stod och 

hoppade på borden. På väggen invid intaget satt 

en kristallkontakt och därifrån slog blixtar upp 

till en meter ut i expeditionslokalen, så man fick 

akta sig för att sitta i närheten. Jag vet inte vad 

denna anordning skulle vara till för nytta och har 

aldrig sett den på någon annan station. 

Rikstelefonen utifrån allmänheten kunde man 

låta bli att svara i, men tåganmälningstelefonen 

för tågklareringen var man tvungen att använda. 

Där rörde det sig dock om helt korta samtal. 

Egentligen borde skyddsombudet ha kopplats 
in på förhållandet, men de äldre kollegerna på 
stationen ansåg tydligen att det måste vara på 
detta sätt. 



Sala 

Sommaren gick mot sitt slut. I oktober kom 
Gunnar Dahlander tillbaka i tjänst och jag blev 
för min del åter arbetslös. Någon vecka på senhösten 
arbetade jag i en handelsträdgård i Sala, 
som låg där tingsrättens hus nu finns. 

Sedan dröjde det till nyåret 1939, då vi fick en 
riktig snövinter och jag blev kallad av stinsen till 
Sala för att snöröja på bangården. Någon snöslunga 
fanns inte utan det gick så till, att vi var ett 
lag som med skyfflar skottade snö från bangården 
upp i öppna järnvägsvagnar. Det var ett 
drygt arbete att kasta snön så högt. Sedan sköts 
vagnarna med lok ut på ett utdragsspår vid Sagån, 
och där måste vi med skyfflar skotta ur vagnarna 
igen. 

I februari fick jag dock anställning "på riktigt" 
vid SJ, och det blev yttertjänst med växling och 
godshantering. Åren kring 1940 var kraftverksbyggena 
i Norrland i full gång och varje kväll 
kom i persontåget från Västerås, främst från 
Asea, en godsvagn med il-och expressgods som 
skulle lastas om till två sena snälltåg, ett mot övre 

Omlastning i Sala på kvällen av 
resgods och gods till kraftverksbyggena 
i Norrland. Författaren 
står i dörröppningen. 

Norrland och ett mot Jämtland. Godset skulle 
därvid sorteras upp i högar alltefter övergångsstationerna 
i snälltågens väg, för att underlätta 
för konduktörerna vid urlastningen. Den som 
stod inne i godsfinkan i Sala ropade ut respektive 
övergångsstationer till den som tog emot godset 
för att sortera upp det på plattformsvagnarna, till 
exempel "Vännäs och bortom" för gods till Umeå, 
Lycksele och Storuman, "Bastuträsk och bortom" 
för gods till Skellefteå, Arvidsjaur, Jokkmokk, 
Porjus, Harsprånget osv. 

Eftersom vi här i trakterna litet skämtsamt 
talade om Lappland som "Lapphälvite", kunde 
man få höra skämtsamma utrop som "Långsele, 
Sorsele, Arsele och bortom". 

Tillfällig stationsarbetare 

På hösten 1939 blev jag inkallad till repetitionsövning 
i det militära, och samma dag som jag 
hade ryckt in till Stockholm började andra världskriget! 
Jag kommer så väl ihåg, att jag samma 
kväll besökte ett kafe på Östermalm där det på 



dagsnyheterna i radion berättades att Hitler hade 
yttrat: "Jag har tagit på mig min grå fältuniform, 
och den kommer jag att bära tills segern är 
vunnen!" 

Nå, repmånaden gick till ända, och de allra 
flesta av mina kamrater fick order om att stanna 
kvar för förlängd tjänstgöring, lika med beredskapstjänst. 
Jag fick dock rycka ut, ty det ansågs 
att jag bättre behövdes vid järnvägen, ochjagfick 
sedan inte någon inkallelse under hela kriget. 

Trafiken vid järnvägen ökade mer och mer. 
Man behövde tågklarerare för att bemanna fler 
stationer och även hålla nattskift på småstationer. 
Jag satte igång och pluggade SJ Säkerhetsordning 
koncentrerat under några veckors tid, 
och i slutet av november fick jag åka till Stockholm 
och avlägga tågklarerarexamen. 

Jag fick sedan mitt första vikariat som tågklarerare 
i Runhällen, en station ett par mil norr om 
Sala. Sedan följde omväxlande tjänstgöringar, 
antingen på hemstationen Sala eller inom det 
område som den skulle hålla reservpersonal för. 

Det förekom lite underliga benämningar på 
den nyanställda personalen vid trafikavdelningen. 
Först var man tillfällig stationsarbetare och sedan 
stationskarlsaspirant, varpå följde extra ordinarie 
stationskarl och ordinarie stationskarl. 

Detta med tillfällig stationsarbetare var en tämligen 
ny benämning då jag började, och de äldre 
kanske inte ens kände till att den fanns. Första 
gången jag kom till Broddbo station för ett vikariat 
var där en gammal stationsmästare som snart 
skulle pensioneras, och då han frågade vad jag 
hade för benämning, för att anteckna mig på 
tjänstgöringslistan, utbrast han: "Jaså, tillfällig 
stationsarbetare, jo de var en fin titel de!" 

Degermyr 

På hösten 1940 bemannades ytterligare en hel del 
småstationer på stam banan genom Norrland med 
tågklarerare, som fick gå i treskift på så kallade 
militärmötesplatser. Jag blev då placerad i 

Degermyr, en station en mil söderom Vännäs. Vi 
var tre man som fick gå i skift, det vill säga 
eftermiddag, förmiddag och natt, fri efter natt 
samt åter påföljande dag eftermiddag osv. Detta 
pågick oavbrutet i ett halvår. Någon riktig fridag 
fick vi inte. Normalt skulle man ha frisöndag 
varannan sön-och helgdag, och därför hade jag 



fjorton "förlorade frisöndagar" att ta igen efter 
vintern. Det kunde dockjärnvägen inte kompensera 
i fritid, utan jag fick 343 kronor i kontant 
ersättning. 

Traktamenten skulle vi få som ersättning för 
fördyrade levnadsomkostnader, men det var endast 
2.90 per dygn i långtidstraktamente, så det 
var inte mycket att kompensera de nya omkostnaderna 
med. 

Stationen hade en väntsal, och ett par personförande 
tåg stannade för resande, så vi sålde även 
biljetter. I övrigt pågick lastning av ved och 
träkol vid lastkajen, så vi hade rätt mycket växling 
med godsvagnar. 

Bostadsfrågan hade järnvägen löst så att vi fått 
en tjänstevagn att bo i för billig hyra. Det var en 
gammal köksvagn, kanske en kvarleva sedan 
rallarnas tid. Den var plåtklädd och hade tunna 
väggar. En diskbänk, en slasktratt, en järnkamin 
och ett par sängar var hela utrustningen. Mat fick 
vi laga själva så gott vi kunde. Det blev väl mest 
kolbullar och fläskpannkaka. Byn bestod av några 
få hus och en handelsbod. 

Vintern var kall. Termometern stod på 30 
minusgrader flera veckor i sträck, så man började 
ibland undra om det var något fel på den eftersom 
den inte rörde sig. På grund av de dåligt isolerade 
väggarna i bostadsvagnen måste vi dygnet runt 
elda i kaminen. Det bildades tjock frost på väggar 
och fönster så vi behövde inte ha gardiner. Man 
kunde ändå varken titta in eller ut. Vi eldade med 
stenkol och den som hade nattskiftet fick då och 
då se till att det var eld i kaminen, annars gick det 
inte att vistas i vagnen. Det kunde dock förekomma 
att uniformskappan frös fast i rimfrosten 
på innervägen, så att man försiktigt med en kniv 
måste skära loss den på morgonen! 

Störd nattsömn 

Det var ofta tågförseningar, ända upp till 12-15 
timmar, och för att det inte skulle bli för krångligt 
med omläggningar av tågmöten fick sådana tåg 

Bostadsvagnen vid ett töväder. Normalt gick fönstren inte att öppna i kylan. 

formellt ställas in och det utfärdades en ny tidtabell. 
Tågen fick gå som extratåg. 

Det kunde därför hända, att det godståg som 
~kulle ta med lastade vagnar vid kajen kom mitt 
1 natten och växling av vagnar måste ske. Eftersom 



bostadsvagnen stod på kajspåret fick den 
följa med i växlingsrörelsema, och det störde 
förstås nattsömnen. Det förekom till och med att 
vagnen fick en puff så att vi som låg där helt 
plötsligt höll på att kastas ur sängarna. 

Man höll på att elektrifiera bandelen men ännu 
:'ar det ångloksdrift. Tur var det, ty man hade från 
Järnvägens sida avsett att vi skulle elda kaminerna 
med ved, och en hel bod var full med meterved. 
En handsåg och en yxa utgjorde hela utrustningen 
för vedhanteringen. Vi fick dock aldrig 
tid att stå där och såga ved, ty det var full rulle för 
jämnan på stationen och dessutom måste ju telefonerna 
passas. Med bara en man tjänstgörande i 
taget gick det inte att vara ifrån expeditionen 
någon längre stund. Att på tjänstgöringstid stå i 
vedboden och såga och hugga, samtidigt som 
man hade tågklarering, var en ekvation som inte 
gick ihop. 

Vi klarade emellertid eldningsproblemet ändå. 
Godstågen fick ofta göra uppehåll på stationen 
för m?te, eller därför att Vännäs inte hade plats på 
bangarden att ta emot ankommande tåg. Vi passade 
~å på att_hämta stenkol från loken i spannar 
och hmkar. V1 hade alltid att elda med och brasan 
i kaminerna slocknade aldrig. 

Fastfruset tåg 

Vännäs station begärde ibland att vi skulle koppla 
av och sända enbart loket vidare. Vagnarna blev 
ståe~de kvar. En gång hände att ett sådant tågsätt 
blev msnöat och frös fast. När vi sedan fick ett lok 
att sätta framför för att dra tåget vidare orkade det 
inte rubba vagnarna. Jag hade vid det tillfället 
n~ttskif!et, och jag försökte med att koppla loss 
nagra fa vagnar, som loket också lyckades dra 
loss. Sedan fick jag backa och koppla på, gå litet 
l~ngre tillbaka i tågsättet och ta med några ytterligare 
vagnar osv. ända tills tåget tog slut. 

Det var ett långt tåg och mycket snö på bangården, 
så det tog en rundlig tid att komma fram 
och jag underrättade tågledaren om att det skull~ 
ta åtskillig tid. Efter närmare tre timmar hade 
hela tåget kommit loss. Det var ett Gb-lok som 
drog. Det var den största typen av ånglok, och när 
ett sådant drar igång och det går tungt, kommer 
det ångstötar så det låter som kanonskott ur 
skorstenen. 

Det fanns en banvaktsstuga i ena änden av 
~angården, och utanför den hade ångloket hela 
tiden kämpat med att dra igång tåget. På morgonen 
efter kom banvaktsfrun och undrade vad vi 



egentligen höll på med. Hon hade inte fått en 
blund i ögonen på hela natten för allt oväsendet. 

Degermyrs station med träkolsvagnar vid lastkajen. 
Ortsbefolkningen kallade byn Negerbyn därför att 
snön ofta blev svart av allt träkolsdammet. 

Tysk och svensk 

officer samt 

svenska järn vägs

män framför ett 

tyskt permittenttåg, 

dock inte i Deger

myr 1941 utan i 

Helsingborg 1943. 

Foto JVM. 

Tågmöten 

På bangården fanns bara två spår för tågmöten 
samt ett kaj spår. Detta kunde skapa problem vid 
tågmöten, till exempel om båda tågen var för 
långa så att de inte fick plats på respektive spår. 
Den enda vettiga lösningen var då, om man hade 
plats på kaj spåret, att koppla av några vagnar och 
sätta undan dem, men tid tog det, och sådana 
tågmöten är inte att rekommendera när det gäller 
tågföring. 

Det finns en gammal vits om tågklareraren 
som fick en skriftlig förfrågan från tågledningen 
om varför tågen vid ett visst tillfälle hade blivit 
försenade på stationen. Tågklareraren svarade 
kort och gott: "Tre tåg, två spår, en man." Detta 
är dock inte bara en vits ty det inträffade faktiskt 
ett par gånger för mig. Hur man klarar en sådan 
historia är emellertid beroende av omständigheterna, 
varför det skulle bli för omständligt att 
närmare gå in på det. 

Invignings tåget 

Elektrifieringsarbeten pågick som sagt och i slutet 
av januari var de klara. Den 1 februari 1941 
skulle ett invigningståg komma och köra norrut. 
På det skulle dåvarande kronprinsen, sedermera 



kung Gustav VI Adolf, vara med. Vi fick order i 
förväg, att allt skulle göras för att tåget inte skulle 
bli försenat. På grund av lok-och tågkrångel 

utefter linjen var det dock två timmar sent då det 

passerade Degermyr. 

Den stränga kölden gjorde också att rälsbrott 
uppstod. Banvakterna for varje dag på trampdressin 
utefter sina respektive sträckor och undersökte 
rälsen. Vid ett tillfälle hade en tungt 
lastad vagn med slag i hjulen orsakat nittio rälsbrott 
bara på sträckan Ånge-Långsele. Slag i 
hjulen uppstår då de på grund av något fel på 
vagnens bromssystem sitter låsta under gång. De 
asar då på rälsen varvid en platta uppstår på 
hjulringen. När sedan bromsen lossnar blir det 
väldiga slag mot rälsen. 

Tysktågen 

Transitotrafiken med tysktågen hade kommit 
igång, och vi hade ofta sådana tåg som antingen 
passerade förbi eller stannade på stationen för 
tågmöte. 

Tåg som gick söderut hade soldater på permission 
med sig, men det förekom också lasarettsvagnar 
med sårade och invalider. Då ett sådant 
tåg stannade, och det var ofta på nätterna, hoppade 
gärna sjukvårdare och vakthavande officerare 
av och tog sig en promenad på plattformen. 
Jag hade läst litet tyska så jag passade på och 
pratade med dem, för att få övning i språket och 
för att de alltid uppträdde artigt och korrekt. 

Det var dock otäckt att se de invalidiserade 
människorna i lasaretts vagnarna. Såsom nattågs

klarerare på en ödemarksstation i Norrland, och 
emedan jag kunde prata litet med officerarna, var 
jag en av de få personer här i landet som fick titta 
in i fullbelagda tyska lasarettsvagnar. 

En marsch på liv och död 

Vi hade ju praktiskt taget ingen fritid, men efter 
nattjänstgöring kunde man på eftermiddagen, 
efter att ha sovit några timmar, åka ut någonstans. 
Det var inte ofta att det passade med persontågets 
tid, så man fick i stället åka på loket på något 
godståg in till Vännäs och likadant tillbaka. Man 
kunde på det sättet besöka Umeå och det var 
alltid en avkoppling. I övrigt var vi rätt isolerade 



på vår station. 

En gång då jag besökte Umeå för att gå på 
badhuset var jag sedan på en biograf på kvällen. 
Det var förresten premiär på den då så populära 
Alice Babs-filmen "Swing it, magistern". Sent 
på kvällen, då jag skulle tillbaka från Vännäs, 
fanns det oturligt nog inget godståg att åka med, 
såjag beslöt mig för att promenera till Degermyr. 
Det fanns en landsväg emellan, men den gick i 
krökar så det var tolv kilometer att gå. 

Det hade snöat på dagen men på kvällen blev 
det klart och kallt. Termometern visade 35 minusgrader 
i Vännäs. Det var inte plogat på vägen, 
det var moddigt att gå, och jag kände mig rätt slak 
efter den föregående nattjänstgöringen och badet. 
Det var drygt att gå i uppförsluten och jag 
skulle gärna ha satt mig ned någonstans för att 
vila, men jag förstod att här gällde det att hålla 
igång. Att kämpa vidare var enda chansen att 
överleva i den stränga kölden, men marschen tog 
två och en halv timme i anspråk, så nog var jag 
tacksam då jag till slut fick krypa ner i sängen den 
natten. 

Frampå våren 1941 fick vi avlösning. Nya 
mannar placerades på i Degermyr, och vi fick 
komma tillbaka till våra respektive hemstationer. 

Krylbokatastrofen 

Det var den 19 juli 1941, en klar och varm härlig 
sommarmorgon, då vi började med växlingsarbete 
på Sala järnvägsstation. Vi hade ett ånglok 
till förfogande och var ett växlingslag på fyra 
personer: lokföraren, en växlingsbas som ledde 
arbetet, en avkopplare och en skjutspassare. 

Vid femtiden, då vi rangerat en halvtimme, 
kom tågklareraren och sade att det kommit order 
från Krylbo och tågledaren i Stockholm att vi 
omedelbart skulle ge oss iväg till Krylbo med 
ångloket, ty det hade inträffat en katastrof och de 
behövde hjälp. 

Vi for genast iväg. Då vi kom till Rosshyttan, 
stationen närmast Krylbo, stannade vi och frågade 
tågklareraren hur läget var. Han visste dock 
inte något mera ty telefonförbindelserna med 
Krylbo hade brutits, men enligt uppgift skulle 
hela området kring Krylbo station stå i brand. 

Vi fortsatte, och då vi kommit ytterligare några 
kilometer såg vi ett väldigt rökmoln torna upp sig 
vid horisonten. Vi beslöt därför att ta det försiktigt 
vid infarten till Krylbo ifall spåret skulle ha 



förstörts någonstans. 

Vi kom dock in på bangården, och där rådde ett 
fruktansvärt kaos. N attsnälltåget från Östersund 
var fullständigt utbränt, endast bärande, svartbrända 
järnkonstruktioner fanns kvar av vagnarna. 
Detta tåg hade stått vid plattformen närmast 
stationshuset, då ett tyskt ammunitionståg 
som kommit in på bangården omedelbart fattat 
eld varefter ammunitionen börjat explodera. 

Passagerarna på nattsnälltåget behövde ingen 
väckning. Alla rusade ut i nattdräkterna, och man 
tordes inte stanna kvar i stationshuset av rädsla 
för att det skulle störta samman, utan det blev en 
vild flykt genom trädgårdar och villatomter så 
långt ut från bangårdsområdet som möjligt. 

Även invånarna i Krylbo skyndade i blotta 
nattdräkterna till skyddsrummen eller ut i skogen, 
i förvissning om att samhället var utsatt för 
ett bombanfall. Som genom ett under krävdes 
inga dödsoffer, men 24 skadade måste föras till 
Avesta lasarett. Runtom i Folkärna, Grytnäs och 
Avesta hade man känning av lufttrycket från 
explosionerna. 

En gasvagn som man fruktade skulle explodera 
stod också på bangården. Några brandmän 
sprutade hela tiden vatten på den för att den inte 
skulle bli för varm, och med gemensamma ansträngningar 
lyckades de skjuta bort den från det 
farliga området. Om denna vagn exploderat hade 
giftig gas spritts ut i samhället. 

På postkontorets byggnad kom en buffert nedflygande 
på taket och slog ett stort hål. Rummen 
under blev åtskilligt ramponerade. Runtom på 
gator och gårdar låg delar av järnvägsvagnar, och 
även blindgångare kunde man hitta litet här och 
där. Av 130 person-och godsvagnar återstod 
efter förmiddagen bara förvridna stålskelett. 

Strax i början av katastrofen sprang en lokförare 
till Södra Dalarnes järnvägs lokstation norr 

Parti av bangården i Kry/bo med utbrända, ännu rykande vagnar. I bakgrunden godsmagasinet. Bakom 
sprängningen av det tyska ammunitionståget låg, enligt egen utsago, brittiska agenter, men det var meningen 
att explosionen skulle ske ute på linjen. JVM. 

om Krylbo, hämtade ett ånglok och körde ner det 
till det brinnande ammunitionståget. Man lyckades 
koppla loss och köra undan ett par av de 
främsta vagnarna som innehöll nitrolit. Utan 
detta rådiga ingripande hade det kanske inte 
blivit mycket kvar av Krylbo samhälle ... 



Räddningsarbete 

Vi utrustades av stinsen i Krylbo med stålhjälmar, 
och vår första uppgift blev att dra undan det som 
återstod av snälltåget till ett sidospår i utkanten 
av bangården. 

Strax i början av händelseförloppet hade en 
tankvagn med bensin exploderat, och det var den 
stora skrällen som skakade hela samhället. V agnen 
sprack mitt itu. Den ena halvan hade enligt 
uppgift flugit rätt upp i luften över stationshuset, 
vidare över hustaken i samhället och fallit ner i 
Dalälven. Den andra halvan låg kvar i en stor 
krater som rivits upp i spåret. Denna våldsamma 
explosion ledde till att brinnande bensin spreds ut 
över bangården, och därför antändes alla tåg vid 
sidan om så snabbt och även plattforms taken. Ett 
helt godståg lastat med ved brann och utvecklade 
en oerhörd hetta. Detta bidrog till att ammunitionen, 
som mest bestod av handgranater och 
projektiler till granatkastare, exploderade undan 

för undan så att det small i ett kör. 

Brandkårer från Avesta och andra orter var 
igång, men fick mest inrikta sig på att rädda 
stationshuset och godsmagasinet samt husen i 
samhället närmast bangården. Stationshuset var 
tämligen urblåst, och inte heller ute i samhället 
fanns det många fönsterrutor kvar. 

Vi fick fortsätta hela förmiddagen med att dra 
in och puffa ut tåg över bangården. På grund av 
den olidliga hettan från de brinnande godstågen 
och risken för granatsplitter höll vi oss alla inne 
i ångloket, tätt tryckta bakom dess väggar av 
pansarplåt, då vi passerade fram och tillbaka vid 
sidan av ammunitionståget. 

Så småningom lyckades vi röja undan även på 
något av godstågsspåren, och vi fick därefter äta 
lunch påjärnvägens bekostnad inne påjärnvägsrestaurangen. 
Där fanns dock ingen fönsterruta 
hel och det låg glassplitter lite varstans, så det var 
med en viss tvekan som man åt av maten eftersom 
det kunde finnas splitter även i den. 

Bangården erbjöd vid middagstiden en skrämmande 
anblick. Delvis förvridna spår, raserade 
plattformar, uppbrända plattformstak, delvis uppbränt 
godsmagasin och överallt skelett av järnvägsvagnar. 
Efter väl förrättat värv fick vi åka 
tillbaka till Sala med ångloket, efter en dag som 
man givetvis aldrig glömmer. 



Morjärv 

Efter midsommar samma år blev jag beordrad till 
Morjärv på ett tvåveckorsvikariat som tågklarerare. 
Där var svensk militär som hade övningar, 
och där var in-och utlastning av folk och hästar 
och materiel. Det var en veritabel värmebölja 
hela tiden. Vi inlånade järnvägare fick bo uppe på 
vinden i stationshuset, och där var hett som i en 
bastu. 

På linjen från Morjärv mot Boden finns inom 
synhåll en kraftig uppförsbacke. Det var fortfarande 
ångloksdrift, och det kunde förekomma att 
loket inte rådde dra ett tungt lastat militärtåg 
uppför backen utan "korkade", det vi11 säga att 
tåget blev stående. Man fick därför alltid se efter 
om loket orkade uppför genom att betrakta röken 
från loket ute i skogen. Om det då inträffade att 
röken plötsligt stod stilla fick man skicka ut ett 
påskjutningslok. Det loket fick köra försiktigt 
och då det kommit fram till tåget skjuta på det 
bakifrån tills det hade kommit upp för backen. 

Så mycket mera är väl inte att säga om detta 

Stationshuset i Morjärv. Det kunde bli hett under 
taket när solen gassade. Foto JVM. 

vikariat än att det var ljust dygnet om, så att det 
var litet svårt att skilja på natt och dag. 

Fritidshuggning 

Under krigsåren, då Per Albin Hansson var statsminister, 
utgick uppmaning från myndigheterna 
att så många som möjligt skulle ge sig ut och 
fritidshugga ved i skogar, som anvisades genom 
kommuner och skogsvårdande myndigheter. Man 
fick fri tidshugga för eget behov eller rent ideellt. 
Sådan ved som huggits ideellt disponerades och 
fördelades av myndigheterna. 

Även inom järnvägsmannakåren hörsammades 
denna appell, och på Sala station gick 
stationsinspektoren själv före med gott exempel 
och sysslade en hel del med fritidshuggning. 
Detta inspirerade givetvis personalen, och ett 
flertal gav sig i kast med huggning. Vi for då ut 

på cykel till en anvisad skogslott på Sala stads 
skog och högg och staplade upp travar med 
meterved. Det var en frisk och stimulerande fritidssysselsättning 
som bidrog till att lösa bränslefrågan, 
samtidigt som skogen blev gallrad och 
rensad från vindfällen. 



Poststationer 

Vissa stationer var på den tiden kombinerade 
post-och järnvägsstationer. För att vikariera på 
dem måste man först sätta sig in i alla de postgöromål 
som kunde förekomma. Man fick några 
dagars övning på en sådan station, och sedan 
ansågs man också kunna tjänstgöra som postkassör. 
Det var ett trevligt och intressant arbete, men 
det gavs också en del problem. 

Postgöromålen betraktades mera som en bisyssla. 
Järnvägsutövandet måste naturligtvis 
komma i första hand, till exempel tågklarering, 
växling med godståg, försäljning av biljetter osv. 
Det gjorde att kunder som kom för att få postgöromål 
uträttade kunde få vänta rätt länge, innan 
man fick tid att ägna sig åt sådant. Dessa stationer 
var i regel enbemannade, och man kunde ju inte 
hålla på med mer än en sak i taget. Detta skapade 
givetvis irritation hos kunderna och bidrog till att 
expeditörens arbete blev stressigt. 

Legitimationer var ofta ett svårt problem för en 
vikarie. Den ordinarie stationsföreståndaren hade 
ofta varit på samma station i många år och kände 
sina kunder, så de var bortskämda med att inte 
behöva visa någon legitimation då de hämtade 
pengar. Med pensionärerna var det inget större 
problem. Man såg att det var gamla människor, 
och pensionerna var så små på den tiden att det 
knappast behövdes någon legitimation. Värre 
var det med bönderna då de kom för att hämta 
sina mjölklikvider. Det kunde röra sig om rätt 
stora pengar, men det var rätt hopplöst att få dem 
att legitimera sig. De sade att de aldrig hade 
behövt göra det förut, och man kunde inte gärna 
begära att de skulle med häst åka kanske en mil 
hem igen för att hämta en legitimation. Troligen 
hade de heller inte någon sådan hemma, om de 
överhuvudtaget visste vad en legitimation var för 
något. 

Det var otäckt att bara lämna ut större belopp 
o~h skriva ordet "känd" bakpå postanvisningen, 
vilket Postverket fordrade att man skulle göra, 
men vad var alternativet? Man fick lita på Guds 
försyn och hoppas att det skulle gå bra. 

Jugansbo 

En dryg mil norr om Sala låg Jugansbo station 

mitt i en jordbruksbygd. Det var en enmans

station med förenad post-ochjärnvägstrafik, och 



där tillverkades också kabeltrummor så att man 

hade en del växling med godstågen till och från 

kaj. Det förekom även utlastning av hö och halm 

samt en del styckegods. 

Bommar för vägövergång fanns i båda ändar 
av bangården, och de sänktes och höjdes från ett 
vevstati v mitt framför stationshuset. Där var korta 
sidospår för tågmöten samt till kaj och godsmagasin, 
och då ett godståg var långt kunde det 
hända, att bakre delen av tåget stod kvar på 
vägövergången och hindrade landsvägstrafiken 
då växling pågick. Det var förmodligen inga 
vackra ord som yttrades av de vägfarande medan 
de stod i kö, men växlingsarbetet var ju tvunget 
att utföras. 

Under tiden växte också kön av postkunder i 
väntsalen, och efter avslutat växlings-och godsarbete 
kunde man ha fått både olja och smuts på 
händerna. Tvättmöjligheterna var primitiva med 
~ndast ha~dfat och kallvatten, så det var precis 
mget trevhgt arbete att sedan direkt ta hand om 
postkunder och hjälpa till med att fylla i prenumerations-
och allehanda andra blanketter. Det 
var att arbeta under förhållanden som en nutida 
kassör inte har en aning om. 

En lunchrast på en timme var inlagd i arbetsschemat 
mitt på dagen, men ibland då godståget 
från Gävle var försenat kunde det komma just vid 
lunch tiden, och då var man tvungen att ta itu med 
arbetet. Sedan då expeditionen var öppen igen 
s~od postkunderna där, och förväntade sig givetvis 
att någon skulle vara i tjänstgöring. Vissa 
dagar kunde det därför vara svårt nog att få i sig 
en matbit. 

Vintertid kunde det vara problem med snödrev 
i växlar och vägövergångar, eftersom bangården 
låg rätt öppet ute på fältet. Man kom dock i 
kontakt med många människor och tiden gick 
fort, emedan det var mycket att göra. 

Intill stationen låg en lanthandel, så det var lätt 
att göra inköp om man behövde någonting. Det 
var ett familjeföretag och ägaren hette Norström. 
De hade en son som hette Bertil, en trevlig ung 
man som ofta hämtade post på stationen. Han 
blev senare den kände skådespelaren Bertil Norström. 
I TV-serien "Panik i butiken", där han 
medverkade som en sorts alltiallo, torde han ha 
känt igen sin situation från Jugansbotiden. 



Främlingshem 

Utefter linjen Sala-Gävle fanns en enmansstation 
med förenad post-och järnvägstrafik. Den hette 
Främlingshem och låg rätt isolerad med bara 
något enstaka hus i närheten. 

På den stationen fanns inte elström. Det var 
som om man hade förflyttats ett halvsekel tillbaka 
i tiden då man kom dit för att vikariera. Bo 
kunde man göra i ett vindsrum i stationshuset, 
men några som helst hygieniska bekvämligheter 
fanns inte, utan man fick tvätta sig i ett handfat. 

Som belysning använde man fotogenlampor 
och stearinljus. Ute i ena änden på bangården var 
bommar vid en mindre landsväg, och dit fick man 
gå då det började bli mörkt och tända en bomlykta. 
Mitt framför stationshuset stod en T-semafor, 
och på stolpen fanns en anordning så att man 
kunde tända en 1 y kta och hissa upp den till toppen 
på semaforen för att få signalbelysning. På 
stationshusets yttervägg satt en fotogenlampa 
som plattformsbelysning, det var allt. 

Sommartid var det förstås trevligare att tjänstgöra 
där, men då var myggplågan svår. I väntsalen 
verkade det som om traktens alla myggor 
ständigt hade kongress, och då man öppnade 
biljettluckan kom en jämn ström av myggor in på 
expeditionen. En Flitspruta fanns dock där och 
den kom flitigt till användning. Annars hade man 
inte stått ut med att vistas på stationen. Efter varje 
besprutning låg det tätt packat med myggor på 
fönsterbräden och bord. 

Kerstin bo 

Mellan Sala och Gävle fanns också en enmansstation 
med namnet Kerstinbo. Det var en förenad 
post-och järnvägsstation. Utlastning av 
torv från en närbelägen mosse förekom samt ved 
och hö eller halm. Arbetet bestod dock mest av 
postgöromål samt utlämning av paket från 
systembolaget i Sala. Detta gods förvarades på 
expeditionen eftersom det kunde vara stöldbegärligt. 
Från en snickerifabrik i samhället förekom 
då och då utlastning av byggnadssnickerier, 
men i övrigt var godsmängden ringa. 

Ett år under kriget hade järnvägsledningen 
ställt in ett person tågspar mellan Gävle och Sala 
för att spara på lokbränsle, och resande hänvisades 
till att resa med lokalgodstågen. Detta var 
dock påfrestande på grund av växlingen och 
godshanteringen på stationerna, och godstågen 



blev ofta försenade. Godståget mot Gävle på 
kvällen hade egentligen bara behovsuppehåll i 
Kerstinbo, så om inget godsutbyte fanns skulle 
tåget passera stationen utan att stanna. Detta 
klargjordes genom signaler mellan konduktör 
och tågklarerare redan då tåget var på ingång. 

En kväll på senhösten då jag vikarierade hade 
det dock kört ihop sig ordentligt. Godståget mot 
Gävle var redan ett par timmar försenat då det 
ankom, och på bangården skulle vagnslaster hämtas 
och tomvagnar sättas in. Dessutom var det i 
magasinet mycket snickerier som skulle lastas, 
liksom säckar med potatis och äpplen. De senare 
måste lastas i uppvärmd godsvagn, emedan avsändarna 
hade betalat frakttillägg för sådan transport. 

Endast passagerarvagnen i tåget hade ett uppvärmt 
utrymme, varför den måste växlas in till 
magasinet för lastning. De resande, som redan 
var irriterade över förseningen, blev inte på bättre 
humör över det timslånga uppehållet i Kerstin bo, 
utan de kom ut på magasinsplattformen och 
skällde i ett kör medan vi höll på och lastade 
gods. 

Vad sedan konduktören fick utstå under den 
vidare färden till Gävle, dit tåget ankom ungefär 
vid midnatt, kan man bara ana, men detta är 
endast ett exempel bland många på hur besvärlig 
och pressande järn vägstjänsten kunde vara under 
krigsåren. 

Matproblem 

Vid ett flertal av småstationerna saknades möjlighet 
att få mat någonstans, och på grund av 
krigsårens ransoneringskort ville ingen privatfamilj 
åta sig någon matgäst. Det kunde till och 
med saknas affär i närheten. På enmansstationerna 
kunde man inte åka hem med tåg och stanna där 
över natt för att åka tillbaka nästa dag, utan 
vikarien måste bli kvar hela tiden. 

Då man hade vikariat på ett par veckor fanns 
ingen annan möjlighet än att få mat tillsänd med 
tåg. Det gick så till att fruarna, eller ungkarlarnas 
mammor, fick göra i ordning en matbox, gå till 
hemstationen och sedan sända ut den till den 
station där vikarien höll till. Efter att ha tillgodogjort 
sig innehållet sände så vikarien tillbaka den 
tomma boxen nästa dag. Det var ett uppoffrande 
arbete för de hemmavarande, men det var nödvändigt, 
annars hade vikarien inte kunnat existera 
och följaktligen hade järnvägstrafiken på 
vikariatsstationerna inte fungerat. De hemmavarande 



fick dock ingen ersättning för detta för 

Ovan: Jugansbo station den 
3 maj 1936 enligt vykort. Det 
kraftigt utskjutande taket var 
typisktför de ursprungliga 
SGGJ-stationerna. Anordningen 
i bangårdens bortre del 
var ( enligt Bo Gyllenberg) utlastnings 
tornet till en år 1919 
anlagd linbana från ett 2,5 km 
avlägset kalkbrott som ägdes av 
Stora Kopparberg AB. 

Främlingshems station 1950. 

I 

Kerstinbo station på 1920-talet. 
Stig Nybergs samling. 

Hedesunda station 1936. 

järnvägen i bokstavlig mening livsviktiga arbete, 
trots att det i många fall pågick under hela 1940talet. 

Fruarna kunde åtminstone trösta sig med att de 
fick fribiljetter på järnvägen att åka med, men 
värre var det för mammorna. De var diskriminerade 
och fick inte en enda fribiljett, trots att de 
kunde ha hållit på och sänt matboxar under flera 
års tid. 

Hedesunda 

En gång mitt i vintern 1940 skulle jag tjänstgöra 
som vikarie i Hedesunda och kom dit med ett tåg 
kvällen före. Stationen låg för sig självt, cirka tio 
minuters promenad från samhället som ligger 
uppe på en grusås. Jag hade aldrig förut varit där 
så jag kände inte till de lokala förhållandena och 
mörkt var det ute, men jag hittade dock upp till 
samhället, där man hade ordnat med överliggningsrum 
hos en familj. 

På morgonen dagen efter skulle jag hjälpa 
stationsmästaren med godståget. Nu bar det sig 
inte bättre än att jag tog fel på vägarna i morgonmörkret, 
och efter drygt tio minuters promenad 
kom jag fram till kyrkan som också låg för sig 
själv, ett bra stycke från samhället. 



Eftersom jag inte såg till någon järnväg där och 
inte heller kunde erinra mig att jag hade sett 
någon kyrka kvällen före, så förstod jag att jag 
hade gått fel. Det var bara att vända tillbaka till 
samhället, där jag för säkerhets skull frågade 
någon om vägen till stationen. Det var förargligt 
eftersom jag bar järnvägsuniform, och denne 
någon tittade lite underligt på mig. Jag kom dock 
fram till stationen en halvtimme försenad. Godståget 
hade då redan kommit in och stationsmästaren 
var litet förgrymmad på mig, ty han 
trodde att jag hade sovit över, men då han fick 
min förklaring till förseningen fick han sig ett 
gott skratt på min bekostnad och saken var ur 
världen. 

I övrigt är det inte så mycket att säga om 
Hedesunda, annat än att det var en rätt jobbig 
station och att den låg mitt ute på slätten, så att där 
var kallt och blåsigt vintertid. Sommartid hade 
man emellertid möjlighet att göra utflykter till 
den långsträckta ön i den närbelägna Dalälven, 
där det fanns fina bad-och campingplatser. 

Gysinge 

Mitt på linjen Sala-Gävle låg stationen Gysinge 
med bron över Daläl ven. Där var en vattenpost så 
att godstågen fylldes på med vatten i loken. 

Stationen var en så kallad underrättelsestation, 
det vill säga att banvakterna skulle varje morgon 
vid en bestämd tidpunkt underrättas om särskilda 
anordningar på linjen mellan Gysinge och Hagaström. 
Det skedde genom en gemensamhetslinje, 
så att det ringde i samtliga banvaktsstugor på en 
gång då man ringde på från Gysinge. 

Stationshuset hade en gång brunnit ned och 
ersatts med ett nytt hus i funkisstil. Detta var dock 
ett fuskbygge, så man fick elda på ordentligt i 
värmepannan och hålla elementen heta för att 
kunna visas där då det var kall väderlek. 

Gysinge, en av Sveriges relativt få stationer i 
funkisstil, på foto från 1950. JVM. 

Detta föreställer inte lsätra på 1940-talet utan 
Tärnsjö ( en annan station där författaren tjänstgjort, 
se ovan) på 1930-talet, men illustrerar väl 
vilka problem som snön kunde ställa till med. Det 
högra loket är SGGJ 4, det vänstra något av dess 
systerlok 1-3 eller 5. På mittspåret står enfd. 
motorvagn. Stig Nybergs samling. 

Snöstormen i Isätra 



En söndag i slutet av januari 1942 var jag och 
vikarierade i Isätra, en enmansstation som låg på 
slätten öster om Sala. 

Det var den värsta dagen i mannaminne med 
full snöstorm och trettio minusgrader. Stationshuset 
som var av trä var väl ett fuskbygge också 
det, ty trots fuu fyr i den stora värmepannan i 
källaren och radiatorer i huset var det så dåligt 
isolerat, att det drog och pep i alla väggar och 
fönster i stormen. Det var omöjligt att få upp 
temperaturen till mer än tre plusgrader på inne 
expeditionen, och i väntsalen var det så kallt att 
där kunde ingen människa vistas, utan jag måste 
ha resande som väntade på tåg inne på expeditionen. 

Varje gång man öppnade ytterdörren för att gå 
ut till plattformen kändes det som om man hade 
fått ett slag på käften av stormen, och i ställverket 
gick det inte att rubba en enda växelvev. Snön 
hade yrt in i växlarna på bangården och packat sig 
så hårt, att det skulle ha behövts korp för att få 
bort den. Jag meddelade tågledaren att jag inte 
kunde åta mig några tågmöten den dagen på 
grund av omständigheterna. Jag kunde inte ensam 
klara av snöproblemen, och att få tag på 
snöröjarhjälp på söndagen var inte möjligt. 

Samma dag ägde en stor fältskjutning rum där 
i trakten, och i orts tidningarna dagen efter kunde 
man läsa om, att många deltagare hade förfrusit 
öron, näsa, händer och haka. 

Runhällen 

Påföljande vinter, 1942-43, fick jag ett långvikariat 
i Runhällen. Det var en övergångsstation 
mellan dåvarande Stockholm-Västerås-Bergslagens 
järnväg och SJ. Det gjorde att den stationen 
var i särklass tungarbetad. Det kom varje dag 
ett godståg från Enköping med vagnar som skulle 
överföras till SJ, godståg mot Gävle och vice 
versa, och likadant från Gävle till Enköping. 
Dessutom kom en hel vagn full med styckegods 
från Enköping som skulle lastas om till en SJvagn, 
och likaså en så kallad isoleringsvagn, 
samt en vagn med grövre maskiner och varor 
s~m inte behövde transporteras i täckt vagn. 
Likadant var det i omvänd riktning från Gävle till 
Enköping. 

Alla vagnsnummer skulle antecknas och särskilda 
övergångskort skrivas ut. Lastning av vagnar 
pågick dessutom på båda sidor om bangården, 
så det var väldigt mycket växlingsarbete. 



SWB:s ånglok skulle varje gång vändas på en 
vändskiva, och allt detta arbete skulle en enda 
man utföra! Det var en nästan omänsklig arbetsuppgift, 
som dessutom försvårades av att det 
kunde vara flera decimeter djup snö på bangården. 

På kvällarna kom en rälsbuss från Enköping 
med en släpvagn fullastad med ilgods, som skulle 
lastas om till norrgående tåg mot Gävle. Eftersom 
rälsbussen hade släpvagn med sig fick man 
sedan växla in den till vändskivan och vända hela 
ekipaget, så att den följande morgon kunde gå 
rättvänd tillbaka till Enköping. 

Runhällen var en av de få SJ-stationer som 
ännu använde sig av telegrafapparat. Med den 
beställdes tomvagnar till stationen, och likaså 
kom på telegrafremsan besked om tilldelade vagnar 
från vagnfördelningen. 

Det var en vinter som man aldrig glömmer och 
som man tänker tillbaka på med blandade känslor. 
Efter den hade jag fått nog av vikarierandet 
för en tid och beslöt mig för att söka till någon 
lämplig station, för att få lära mig expeditionsarbetet 
ordentligt. 

Mackmyra 

Våren 1943 fick jag erbjudande om placering 
tills vidare i Mackmyra, en station el va kilometer 
söder om Gävle. Jag tackade ja och lyckades 
ordna ett rum i ett hus ett par hundra meter från 
stationen. Det var en station med två man som 
fick gå i skift omväxlande förmiddag och eftermiddag. 
Två kilometer norrut fanns ett kafä som 
också hade matservering, så dit åkte jag två 
gånger per dag till måltiderna. 

Jag köpte mig på sommaren en ny cykel, eftersom 
jag skulle cykla så mycket till och från 
kafäet. Den cykeln var sista skriket, utrustad med 
en del finesser, och allt fungerade bra så länge 
sommaren varade. Det visade sig dock på vintern 
att cykeln var felkonstruerad såtillvida att skärmarna 
satt för nära inpå hjulen. Cykeln var tydligen 
en skrivbordsprodukt, ritad av någon karriärsugen 
ingenjör, ty så snart som det var någon 
nysnö på vägen slog den sig fast mellan hjulen 
och skärmarna, så att hjulen inte gick runt. Ibland 
var det inget annat att göra, än att ta cykeln på 
ryggen och bära den! 

Vi hade expeditionstid på stationen från nio på 
morgonen, och eftersom frukosttiden på kafäet 
låg ganska nära inpå, var förutsättningen att man 



kunde cykla normalt för att hinna tillbaka till 
stationen tills den skulle öppnas. På grund av 
svårigheterna med cykeln kom jag dock ibland 
försenad tillbaka till stationen, och inte var det 
särskilt lustigt att komma med cykeln på ryggen 
då kunder stod utanför stationen och väntade. 

Nu kanske någon invänder att jag skulle ha 
skaffat specialdäck med en lämpligare dimension. 
Under krigsåren var det dock brist på cykeldäck, 
och de som fanns var av dålig kvalitet, så 
det hände ofta att de exploderade. Det var inte 
bara att välja och vraka, man fick minsann vara 
glad om man överhuvud taget kunde få tag på ett 
däck hos någon cykelhandlare. 

Under tre vintrar fick jag hålla på och kämpa på 
?etta ~ätt med cykeln, och alltsedan dess är jag 
mte vidare förtjust i cykelåkning. 

Sulfitfabriken 

I närheten av stationen fanns en sulfitfabrik och 
dit hade vi växling med massavedsvagnar. Det 
fanns också en vagnvåg på stationen. Alla massavedsvagnar 
skulle först vägas och uppgift sändas 
till avsändningsstationerna för fraktuträkning. 

Sulfitfabriken hade eget spår med en gemen

Runhällens station 1937. Observera vattentorn, tvåaxlig Hilding Carlsson-rälsbuss och vågskjul. JVM. 

sam landsvägs-och järnvägsbro över Gavleån, 
som gick fram mitt emellan stationen och fabriken. 
Vintertid kunde det vara problem med järnvägsspåret 
på bron, ty bilarna packade snö i 
spårrännorna så det blev is och kunde vara risk 
för urspårning, åtminstone för tomma vagnar. 
Bil trafiken var visserligen ringa under krigsåren, 
men last-och varubilar for över bron. 

Mjölktåg 

Under de första åren då jag var i Mackmyra kom 
med persontåget på förmiddagarna en transport 
med mjölk från en närbelägen station. Mjölken 
förvarades i små bleckkrukor på två-tre liter som 
var inställda i en trälåda. Alltsammans hämtades 
av ett bud och distribuerades till respektive mottagare 
på bruket. Dessa transporter var mycket 
billiga, endast 20 öre för hela sändningen, och 
togs upp på en särskild mjölkfraktsedel. 

Sedan mjölken distribuerats kom budet tillbaka 
med tomkrukorna, och de transporterades 



tillbaka till avsändningsstationen med persontåg 
på eftermiddagen. Denna transport var gratis. 

Sådana transporter mellan olika stationer gav 
resande anledning att kalla sådana tåg för mjölktåg, 
och uttrycket mjölktåg fick en något nedsättande 
innebörd. Dessa mjölktransporter upphörde 
efter krigstiden, men ända till frampå sjuttiotalet 
kunde man vid biljettköp få höra äldre personer 
fråga om det var mjölktåg som de skulle resa 
med. 

Zigenarna 

Ett zigenarläger hölls på somrarna i närheten av 
stationen. En gång hade zigenarna beställt en 
vagnslast kor från Västergötland. De lastade ur 
korna i Mackmyra och sålde dem till bönder i 
trakten. 

På grund av mul-och klövsjuka några år tidigare 
hade restriktioner för kreaturstransporter 
utfärdats, och efter en tid kom polis till stationen 
och hörde sig för om transporten. Enligt ett 
tidigare cirkulär fick inte kor lastas ur på en 
station med mindre än att veterinär hade gett 
tillstånd. Detta cirkulär hade stationsföreståndaren 
dock glömt, och han blev instämd till domstol 

för tjänstefel. Som tur var hade ingen sjukdom 
utbrutit i besättningen hos de bönder som hade 
köpt kor av zigenarna, men stationsföreståndaren 
fick böta hundra kronor och det var nästan en 
halv månadslön då. 

Zigenarna kom ofta och åkte med tågen, men 
det var ibland problem med biljetterna. Familjebiljetten 
var en bra och populär rabattform. Det 
kunde dock hända att det kom tio-femton zigenare 
och påstod att de tillhörde samma familj. 
Förmodligen hade man samlat ihop alla barn från 
lägret. Vi hade dock ingen befogenhet att begära 
att samtliga skulle visa legitimation, så det var 
inte mycket annat att göra än att skriva ut biljetten. 

Redovisning 

Tiden i Mackmyra var givande i utbildningshänseende. 
Vi hade också två underlydande stationer 
som vi skötte redovisningen åt. Dessutom 
hade vi avlöningslistorna för alla tre platserna. 

På den ena orten fanns ett stort slakteri som 
sände och fick vagnslaster med kött från Skåne. 
Dessa vagnslastfraktsedlar var det verkliga eldprovet 



ifråga om taxering, därför att både SJ och 
enskilda järnvägar kom in i bilden. Vagnslasterna 
gick nämligen på SJ till Gävle och sedan på 
Gävle-Dala järnväg till Storvik, sedan på SJ igen 
till Sala och vidare över SWB till Kolbäck, där 
TGOJ tog vid fram till Flen varefter vagnarna 
åter kom in på SJ för vidare befordran till Malmö. 

Dessutom var det färskvarutransport och tillägg 
för befordran i vissa personförande tåg samt 
ky 1 vagnstillägg och så kallat av kopplingsförbud, 
det vill säga att vagnarna inte fick bli stående på 
någon station. Till varje enskild järnväg utgick 
också en särskild avgift, som skulle läggas ovanpå 
fraktkostnaderna. 

Övertid 

Det har under senare år förekommit diskussioner 
om att slopande av övertid inom företag och 
offentlig sektor skulle skapa 15 000 nya jobb. 
Här rör det sig om övertidstimmar som alltid 
innebär stora kostnader för arbetsgivaren. 

För oss som tjänstgjorde på stationerna var det 
dock inte så, särskilt inte på småstationerna. 
Enligt direktiv från SJ ledning fick betalning för 
övertid endast tas upp vid tågförsening efter 
arbetstidens slut. Förseningar som inkräktade på 
matraster godkändes knappast. Man ansåg att en 
förskjutning av rasten var möjlig. 

I Mackmyra, som var redovisningsstation för 
såväl Södra Valbo som Rörberg, hade vi vid 
månadsskiften mycket redovisningsarbete: biljett-
och godsredovisning för alla tre stationerna 
samt efterkraven. Efterkravsbetalning för mottagna 
godssändningar var på den tiden mycket 
vanligt, och redovisningen av efterkraven var en 
tidsödande historia. Vi kunde varje månad ha 
upp till sju sidor efterkravsbelopp införda i en 
stor liggare, och alla efterkrav som inte var utlösta 
vid månadens slut skulle överföras till nya 
upplägg för den nya månaden. Det kunde bli flera 
sidor i journalen. Dessutom skulle de inlösta 
efterkraven summeras och redovisas för statistikens 
skull. 

Redovisningsarbetet var synnerligen besvärligt 
och tidsödande därför att SJ inte hade kostat 
på Mackmyra en räknemaskin, trots att det var 
redovisningsstation. 

Redovisningen kunde ta upp till sex timmars 
övertid i anspråk, övertid som i regel måste 
utföras på en söndag. Tjänstgöringstiden på söndagarna 
var uppspaltad på ett par timmar då och 



då, med raster på ett par timmar mellan tågtiderna. 
På söndagarna var endast en man i tjänstgöring 
och skulle passa tåg hela dagen från 8 på 
morgonen till 22 på kvällen. Man fick då ta till 
den "lediga tiden mellan tågen" för att hinna med 
all redovisningen, men någon ersättning för denna 
övertid fick vi inte trots att den utfördes på 
obekväm arbetstid. Obekvämlighetstillägget var 
ännu inte uppfunnet, och vi fick inte så mycket 
som tack för besväret. 

Slängskjuts 

Vid den ena underlydande stationen, Södra Valbo, 
fanns alltså ett slakteri, som tog emot vagnar med 
djurkroppar och även sände köttvagnar. Eftersom 
dessa vagnar kom och sändes med persontågen, 
måste växlingen gå snabbt för att alltför 
stora förseningar skulle undvikas. 

Bangården var byggd i enklaste laget med 
endast två spår. Några tågmöten förekom inte 
där, tågmötesspår saknades och avståndet till 
närmast liggande stationer var kort, endast två 
respektive fyra kilometer. 

När en vagnslast kom från Sala gick den sist i 
tåget och då var det enkelt. Man backade upp hela 
tåget till slakteriet och kopplade av vagnen där. 

När däremot en vagnslast kom från Gävle var 

det knepigare. Då gick vagnen först efter loket. 
Sedan tåget hade kommit in vid plattformen 
kopplades vagnen loss, och nu tillämpades en så 
kallad slängskjuts. Kopplet mellan lok och vagn 
var helt utskruvat, en man ställde sig på buffertarna, 
höll sig fast i ett handtag med ena handen 
och gav framåtsignal till föraren. En annan ställde 
sig vid växelklotet för att passa växeln. Lokföraren 
accelererade kraftigt en kort bit och sänkte 
sedan farten, så att vagnen av egen kraft trycktes 
mot lokets buffertar. Mannen på buffertarna 1 yfte 
snabbt av kopplet och gav åter framåtsignal till 
loket. 

Lokföraren accelererade åter kraftigt, så att 
loket hann förbi växeln innan vagnen av egen 
kraft kommit fram dit, och mannen vid växeln 
lade snabbt om klotet så fort loket passerat. 
Vagnen rullade nu av sig själv in på sidospåret, 
men om den inte kommit fram till önskad plats 
måste loket åter backas förbi växeln och föras in 
på sidospåret för att skjuta på vagnen, varefter det 
backades tillbaka till tåget. 



Slängskjuts var egentligen inte något som rekommenderades 
i växlingsinstruktionerna, men 
kunde tillgripas på småstationer i trängda lägen. 
I Södra Valbo däremot förekom slängskjuts så 
gott som dagligen på grund av de speciella omständigheterna. 
Personalen där hade övat upp sig 
till experter på detta slag av växling, och mig 
veterligt förekom heller aldrig något olyckstillbud 
där. 

Telegram 

Televerket hade ett avtal med SJ om att Mack

myra station skulle vara utskrivningsställe för 

telegram på lyxblankett. Vi hade därför ständigt 

ett försvarligt lager av lyxblanketter liggande, 

och det var en trafik som vissa dagar kunde vara 

rätt omfattande. Telestationen i Gävle ringde ut 

innehållet i texten, som man fick anteckna och 

sedan skriva ut telegrammet på skrivmaskin. Det 

var ofta födelsedags fester i trakten, och det kunde 

komma ett flertal telegram på samma dag. Då 

fick man samla ihop ett lämpligt antal och sedan 

gå eller cykla ut med telegrammen till mottaga

ren. Ibland fick man fara ut till samma mottagare 

flera gånger på en dag. 

Det var trevligt att komma med telegrammen, 

ty människorna hos mottagaren var alltid i fest

stämning och det vankades många gånger kaffe 

och annat gott. Man fick passa på och fara ut på 

lämpliga tider mellan tågen eller på kvällen. 

A.·B KARTOGRAFISKA INSTITUTeT 

Författaren har tjänstgjort på åtminstone åtta av 
stationerna påfd. Sala-Gysinge-Gävle järnväg: 



Jugansbo, Runhällen, Tämsjö, Kerstinbo, Gysinge, 
Hedesunda, Främlingshem och Mackmyra. Dessutom 
berättas om Södra Valbo som på kartan (ur 
Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, del 3) har 
kvar sitt gamla namn, Sveden. 

Andra telegram än sådana på lyxblankett ringdes 
från Gävle ut direkt till mottagaren. 

Städning 

Det var trägolv både på expeditionen och i väntsalen, 
och de skulle skuras en gång i månaden. Då 
kom en städtant från Tärnsjö, stannade ett par 
timmar mellan ett par tåg, skurade golven och 
gjorde storstädning i övrigt. Hon hade hand om 
städningen på stationerna utmed hela linjen och 
for så med tågen fram och tillbaka. 

För städningen på varje station fick hon fem 
kronor. Det var sannerligen inte mycket för så 
mycket arbete och så mycket tid som hon fick 
sätta till, även för resorna. Dessutom fick hon 
inte femman i handen på en gång utan den skulle 
sättas upp på avlöningslistan, så hon kunde få 
vänta i veckor på betalningen. 

Jubileumsutställning 

Sommaren 1946 var det jubileumsutställning i 
Gävle med anledning av stadens femhundraårsjubileum, 
och det var ett stort evenemang. Vi fick 
tillökning på linjen med ett extratåg varje dag 
från Västerås till Gävle och tillbaka, och persontrafiken 
var verkligen livlig den sommaren. 

Min mor i Sala behövde dock hjälp med huset 
och trädgården, och eftersom jag nu hade blivit 
väl insatt i alla på en mindre station förekommande 
göromål, ansågjag att jag inte hade någon 
anledning att vara kvar i Mackmyra längre. Av 
familjeskäl sökte jag tillbaka till Sala och fick det 
beviljat. 

Tågklarerarvikarier 

Efter återkomsten till Sala blev det expeditionstjänst 
på hemstationen och diverse vikariat på ett 
flertal stationer. 

Dessa tågklarerarvikarier var de verkliga allroundjärnvägsmännen. 
Många kunde vikariera 
även för stationsmästare och skulle alltså klara av 
allt som förekom, och detta dessutom ständigt 
under nya betingelser på nya stationer. Det gällde 
bara att så snabbt som möjligt sätta sig in i de 



lokala förhållandena. 

Förhållandena för vikarierna kunde vara besvärliga. 
Under ett treveckorsvikariat i Broddbo 
på vintern 1947 var det en verklig köldperiod, 
och vattenledningen till resgodsavdelningen frös 
så att man inte kunde få något vatten. Man fick 
samla ihop snö och smälta för att kunna koka en 
kopp kaffe. Varannan dag fick man åka till Sala 
för att få tillfälle att tvätta sig. 

Nuförtiden har utvecklingen gått därhän, att 
det på storstationerna sitter specialister som var 
för sig eller i grupp sysslar enbart med sina 
tilldelade arbetsuppgifter, och som inte behöver 
sätta sig in i vad man sysslar med inom övriga 
arbetsområden vid järnvägen. 

Under åren i slutet av 1940.talet började livet 
åter att normaliseras. Biltrafiken kom igång så 
smått och trafikintensiteten vid järnvägen tonades 
successivt ner. 

Ibland fick jag vikariera som konduktör på 
linjen Västerås-Sala-Gävle, och åtskilliga gånger 
blev det övernattning på överliggningsrummen i 
Gysinge och Gävle. 

En gång åkte jag som konduktör på ett dubblerings 
tåg mellan Gävle och Sala. Det var annandag 
jul. SJ hade skrapat ihop den sista vagnsreserven, 
och tåget bestod av tvåaxliga vagnar 
med träbänkar och gasljus. Egendomligt nog var 
det inte en enda vagn i tåget som hade toalett. 
Resandeklagade på detta, och jag var tvungen att 
stanna ett par gånger på stationer för toalettbesök. 
Stationerna hade förstås inget annat att 
bjuda på än utedass. Det var ju inte så trevligt i 
vinterkylan och tåget blev också försenat, men 
det kunde inte hjälpas. Nöden har som bekant 
ingen lag ... 

Folkhögskola i Tyskland 

På eftersommaren sökte jag och fick en kontoristbefattning 
som föreståndare för stationen i Broddbo, 
en mil från Sala utmed linjen till Krylbo. Min 
mor hade sålt huset och bodde i en hyreslägenhet, 
och eftersom hon snart skulle få folkpension 
ansåg jag att jag kunde etablera mig litet mera på 
egen hand. 

Befattningen skulle tillträdas från och med 
oktober, och jag fick vissa betänkligheter inför 
vintern. Som jag inte hade något eget hushåll 
måste jag åka mellan staden och stationen, men 
det passade inte alltid att åka tåg.Jag hade skaffat 



en hjälpmotor på cykeln, men eftersom jag fortfarande 
hade samma cykel kvar visste jag att det 
inte skulle fungera vintertid, och för övrigt var 
det för långt att åka. Jag hade försatt mig i en 
brydsam situation och nu var goda råd dyra. 

Då dök helt överraskande en räddande ängel 
upp. Jag fick i tjänsten på stationen i Sala kontakt 

med en tysk flicka, som berättade att hon vistats 

på Tärna folkhögskola över sommaren som 

utbyteselev från en folkhögskola i Tyskland. 

Hon var pionjären på området, och det var avsett 

att någon före detta elev från Tärna skulle få 

komma till den tyska folkhögskolan i stället. 

Jag gick och funderade litet på det som hon 

berättat och fick en ide. Jag besökte rektorn på 

Tärna och hörde mig för hur det låg till. Han 

bekräftade vad jag hört men sade att ingen dittills 

hade anmält sig för utbytet. Jag anmälde mig då 

som intresserad, och rektorn lovade att ta upp 

ärendet med skolan i Tyskland. 

Efter ett par veckor fick jag positivt besked. 
Samma dag som jag anträdde befattningen i 
Broddbo lade jag in ansökan om tjänstledighet 
för studier i Tyskland under fem månader från 
och med november, och jag fick ansökan beviljad 
med visst löneavdrag. Jag behövde alltså inte 
hysa några bekymmer för vintern eftersom skolan 
i Tyskland var en internatskola. 

Efter en månads tjänstgöring gav jag mig alltså 
iväg. Förbindelserna med Kontinenten gick fortfarande 
med Skandinavien expresserna över Danmark, 
genom Jylland och Flensburg. Efter ett 
dygns resa steg jag av Neumi.inster. Därifrån gick 
resan mot Ltibeck med ett arbetartåg på morgonen. 
Det var rena spöktåget med urgamla vagnar 
som hade dörrar utifrån, direkt in i varje kupe, 
och träbänkar som sittplatser. Jag fick byta tåg 
ännu två gånger men kom på förmiddagen fram 
till Ratzeburg, en stad två mil söder om Ltibeck. 
Här blev det en promenad på två kilometer innan 



man kom fram till skolan, som låg i närheten av 
domkyrkan. 

Under terminen lärde jag känna min blivande 
hustru, en av eleverna, och det gjorde att vistelsen 
i skolan blev än mer givande. Som avslutning 
på skoltiden gjorde vi en bussresa på några dagar 
till Tyrolen. Efter skoltiden förlovade jag mig 
med henne, och det blev överenskommet med 
rektorn att hon skulle sändas till Tärna som utbyteselev 
frampå våren. 

Broddbo 

Våren 1953 började den egentliga tjänstgöringen 
vid Broddbo. Jag bytte bort den eländiga cykeln 
och köpte en Vespa mot mellanskillnad, ty nu 
måste jag kunna komma omkring oberoende av 
tågen. I maj kom min fästmö från Tyskland och 
började på folkhögskolan i Tärna. Efter kursens 
slut flyttade hon till Broddbo och vi gifte oss. 

Broddbo station. På bänken författarens tyskfödda 

hustru. 

Vi fick ett bostadslån på 2 500 kronor, och det 
skulle enligt myndigheterna räcka till möbler och 
allt. Nog var det i snålaste laget men vi fick ju 
komplettera så småningom. Lägenheten i stationshuset 
bestod av tre rum med kakelugnar 
samt kök med järnspis, vatten och avlopp. Utedass 
fanns i ett hus för sig, som också hade en 
avdelning för resande. Trädgårdsland, jordkällare 
och uthus med vedbod och tvättstuga ingick 
i hyran, som var 65 kronor i månaden. Ved fick 
vi skaffa själva och där kom Sala stads skog till 
heders. Det passade bra ty den gränsade direkt 
mot bangården. 

Sommartid for vi omkring en hel del på Vespan. 
Jag ville ju visa min fästmö så mycket som möjligt 
av hennes nya hemland. 

Tjuvbroms 

Dåjag tjänstgjorde en kväll på vintern i Broddbo, 
kom ett godståg från Krylbo. Redan då tåget var 
på ingång på bangården såg jag att det var fråga 
om tjuvbroms i bakre delen. 

Jag stoppade tåget, och vagnen med tjuvbromsen 
kom att stanna mitt för stationshuset. 
Ena hjulringen var rödglödgad så den sken som 
en sol i mörkret. Jag kopplade bort bromsen på 



vagnen, och medan tåget stod kvar smälte snön 
bort på marken under den. Tåget kunde sedan 
fortsätta mot Sala. 

Om det hade varit torrt och varmt sommarväder 
hade det mycket väl kunnat slå eld i vagnsbottnen. 

Stormen 

På nyåret 1954 kom den kraftigaste storm som 
man varit med om. Träd blåste omkull så att det 
uppstod stora kala ytor i skogarna. Träd blåste 
över vägar, järnvägar, kontaktledningar och 
elledningar. Hela samhället i Broddbo var mörklagt 
en hel vecka efteråt. Endast vi på stationen 
hade ström, så vår bangårdsbelysning gick som 
ett ljust stråk genom samhället. Tågtrafiken lamslogs 
tidvis och vi måste inrätta extra nattskift, ty 
tåg med resande stod i timmar och väntade. 

Sedan det värsta hade röjts upp följde en hektisk 
tid på stationen. Den omkullblåsta skogen 
skulle tillvaratas. Det blev rena invasionen av 
skogsarbetare, de kom ända från Finland. Baracker 
sattes upp i bygderna, uppköparfirmor 
kom och etablerade sig, livsmedelsaffärerna i 
samhället blomstrade. Vagnar med timmer och 
massaved lastades vid kajen på stationen dygnet 
runt, månad efter månad. Jag begärde och fick en 
man till på stationen. Frampå sommaren anlades 
provisoriska sågverk ute i socknarna och man 
började lasta sågade trävaror. Det dröjde två år 
innan utlastningarna mattades av och vi åter fick 
normala förhållanden. 

För vår privata del förde stormen det goda med 
sig att det fanns ved att hämta, hur mycket som 
helst alldeles gratis. 

Älgen 

Det fanns gott om älg i skogarna och ibland blev 
någon påkörd av ett tåg. En natt väcktes vi av 
tjänstetelefonen, som var överkopplad till föreståndarens 
bostad på nätterna och som skulle 
anlitas i speciella fall. Det var tågklareraren i Sala 
som meddelade, att en lokförare rapporterat att 
han kört på en älg på bangården i Broddbo. Han 
ansåg att jag borde se efter om älgen möjligen låg 
kvar där. 

Det var en mörk vinternatt och rätt mycket snö, 
så jag tog handsignallyktan med och hittade 
mycket riktigt älgspår i snön, där påkörningen 
skulle ha skett. Någon älg fanns inte, men spåren 
ledde mot skogen och jag följde dem in i skogen 



ett stycke. Då reste sig plötsligt en stor älgtjur i ett 
buskage bara två meter borta och brölade rakt 
emot mig. Han var skadad i bakdelen, så han satt 
i snön och kunde tydligen inte gå vidare. 

Jag skyndade mig tillbaka till stationen och 
ringde polisen i Sala. De kom snart ut med gevär 
och följde mig ut i skogen, och så sköts älgen och 
stacks så att blodet fick rinna av. Sedan kom en 
slaktare på morgonen och tog hand om älgkroppen. 

Julklapp 

Vårt första barn, en son, föddes 1955 och nu hade 
vi blivit en familj på riktigt. En fördel var det med 
bostaden direkt på arbetsplatsen, men det hade 
också sina nackdelar. Man hade alltid en viss 
jourtjänst. Då man till exempel hade matrast kom 
det ofta folk och ville ha något uträttat, och det 
var svårt att säga ifrån till sådana som kanske 
hade åkt en mil eller två till stationen. 

Vintern 1955-56 var kall och snörik, och i jultrafiken 
1955 var det stora svårigheter för järnvägen. 
Personalen blev till julhelgen avtackad av 
SJ med en gratifikation på 3.50 per person. Den 
skulle användas till besök på ett kafä, varefter 
räkning från kafäet skulle sändas in till Stockholm. 
Det var enda gången som vi fick en julklapp 
av företaget. 

Snöproblem 

I Broddbo avgick det första persontåget 06.30 
och resande började kommaredan omkring 06.15. 
Sedan skulle ett tidigt lokalgodståg in på sidospår 
för växling och godshantering vid magasinet. Ett 
snälltåg hade förbigång av godståget, så det blev 
full rulle på stationen. 

Vår tjänstgöring började 06.00, och förutsättningen 
för att det skulle fungera var att det var 
snöfritt i växlarna, så att man kunde lägga om 
dem från ställverket. Vintertid hände det ofta att 
det hade snöat på natten, så man måste ut och 
sopa rent växlarna i båda ändar på bangården 
innan tågen kom. Den tid vi hade till förfogande, 
alltså en kvart, var alltför kort. Man måste därför 
hålla snö beredskap cirka en halvtimme före tjänstgöringens 
början varje morgon för både eldning 
och snöröjning. Även morgonpigga resenärer 
hade rätt att vänta sig en sprakande brasa i kaminen 
i stället för en kall och otrevlig väntsal. 

Tjänstgöringen borde ha börjat en halvtimme 



tidigare på vintrarna, men SJ-ledningen hade 

ingen förståelse därför. Byråkraterna vid skriv

borden i Stockholm ansåg att man kunde snöröja 

under tjänstgöringstiden, men det var en ekva

tion som inte gick ihop. Man fick följaktligen 

göra en halvtimme övertid varje morgon, och på 

en hel vinter blev det många övertidstimmar för 

vilket besvär man inte hade så mycket som tack. 

I jämförelse med andra personalgrupper var 
det också orättvist. Expeditionspersonalen på 
storstationerna och resebyråerna behövde inte 
bekymra sig om snöproblem på morgnarna och 
inte heller konduktörer och tågmästare, vilka 
kunde gå direkt ut till sina tåg som stod framväxlade 
på utgångsstationerna. 

Tågklarerarna på småstationerna var en grupp 
som stod bland de lägsta inom SJ-hierarkin och 
ingenting var att bry sig om. Det var en grupp 
som ändå skulle utrotas eftersom det automatiska 
säkerhetssystemet enligt planerna byggdes ut. 

Vid större snöfall hade man banpersonal till 
hjälp med snöröjningen, men väderleksrapporterna 
var knapphändiga på den tiden, och det 
enda säkra som man kunde lita på var den egna 
snöberedskapen, som måste tillämpas hela vintrarna. 

Inspektioner 

Ordet "stins" är en förkortning av "stationsinspektor", 
och av ortsbefolkningen blev man 
ibland på småstationerna tilltalad med "inspektorn". 

Inspektioner ingick i tjänstgöringen. Varje dag 
skulle bangården inspekteras, det vill säga man 
fick se efter att inga obehöriga föremål fallit av 
vagnslaster eller att något annat hade inträffat, 
som kunde utgöra fara för tågtrafiken. Tågklarerare 
skulle också alltid se till att tågvägen var fri 
för ankommande och avgående tåg, så att inte 
vagnar eller andra tåg hindrades på något sätt. 

Även från högre ort gjordes inspektioner. Kontrollörer 
kom en gång varje år och gick igenom 



alla kassor, räkenskaper och redovisningar. 

Distriktschef eller trafikinspektör och deras 
medhjälpare for ibland med särskild dressin 
mellan stationerna för inspektion. Då gällde det 
att det var rent och snyggt överallt, annars blev 
det anmärkning. Bland annat utedassen var utsatta 
för inspektion, där fick inte finnas spindelväv 
eller annat skräp. Men vanligen fungerade 
den så kallade djungeltelegrafen, det vill säga att 

stationerna på linjen underrättade varandra i för

väg om att inspektion var på väg. Det mesta hann 

alltså respektive station se över innan inspektio

nen kom. 

Under den stränga förvintern 1955, då vi som 
nämnts fickjulklapp, hände det att ett halv dussin 
hoprullade presenningar frös fast på bangården. 
Det hade kommit regn och blötsnö så vi kunde 
inte få loss dem, och att med våld försöka med 
spett kunde ha lett till att de gått sönder, vilket 
hade varit den sämsta lösningen. Presenningarna 
fick alltså ligga kvar i väntan på töväder. Detta 
kom dock aldrig, utan först då vårsolen började 
göra sitt dök de fram ur snön. 

Vid denna tidpunkt skulle en inspektion 
komma. Jag förstod att jag skulle få en grav 
anmärkning om det uppdagades att presenningarna 
legat där i flera månader, så jag chansade på att 
skotta på av den snö som ännu fanns på bangården, 
så att det såg ut som vissa ojämnheter i 
snötäcket. Inspektionen kom och tittade sig omkring 
litet varstans, men ingen reagerade på snöhögarna 
utan den drog vidare till nästa station. 

Det var kanske ojuste gjort av mig, men jag 
tyckte inte att jag skulle behöva bli bestraffad för 
något som jag inte kunde råda över. Jag kunde 
inte rå för vad vädrets makter hade ställt till med. 

En man steg av tåget ... 

På påskaftonen 1956 steg vid sjutiden på kvällen 
en något påstruken man av från ett norrgående 
tåg och ansåg att tåget gick för sakta, så han ville 
ha en taxi till Avesta. Kafeet i Broddbo hade 
också taxirörelse så jag hänvisade honom dit och 
tänkte inte mera på saken, än att jag tyckte att det 
verkade snurrigt, då tåget strax skulle fortsätta 
vidare. 



Nästa persontåg norrut gick vid halvniotiden, 
och då det kommit till efterföljande station rapporterade 
lokföraren att han sett en man gå på 
spåret i mörkret mitt ute i skogen, men att mannen 
gått åt sidan och låg krälande vid sidan av 
spåret då tåget körde förbi. 

Ett stort snälltåg skulle gå i samma riktning en 
halvtimme senare. Jag underrättade Sala och begärde, 
att tågklareraren skulle underrätta snälltåget 
med en order om nedsatt hastighet på den 
ungefärliga sträckan. 

Lokföraren på snälltåget såg också en man som 
gick och vinglade vid sidan av spåret men avståndet 
för att stanna var för kort, trots nedsatt hastighet, 
så tåget körde förbi en bit innan det kunde 

stanna. Lok-och tågpersonalen gick tillbaka och 
letade med handsignallyktor, och hittade en man 
som hängde över staketet vid sidan av banan. 
Han hade fått en törn av främre hörnet på loket, 
så att han kastats ut mot staketet. Mannen var i 
omtöcknat tillstånd och även berusad. I ena bakfickan 
hade han en delvis urdrucken halvliterbutelj 
med brännvin, och flaskan var hel trots påkörningen! 

Tågpersonalen tog med mannen till Krylbo 
och en ambulans hämtade från lasarettet i A vesta. 
Ena handens fingrar var krossade. Tydligen 
hade han tagit tag med handen på rälsen då han 
kröp vid sidan av spåret vid det första tågets 
passage. 

Enligt vad jag senare erfor från kafäet hade 
taxibilen varit ute på körning då mannen kom och 
ville åka, och då hade han gett sig av igen och 
tydligen fått för sig, att han skulle gå påjärnvägsspåret 
till Krylbo i stället för att ta landsvägen. 

Kontorist 

År 1950 hade jag sökt och kommit in på järnvägens 
kontoristkurs i Stockholm. Kursen pågick 
i cirka två månader och avsåg att utbilda oss 
i alla slag av expeditionstjänst, och den skulle 
även utgöra en inkörsport för att söka befattningar 
som stationsmästare. 

Nåväl, under 1950-talet drogs stationsmästartjänsterna 
in alltmera. Troligen fick endast ett 
fåtal av oss kursdeltagare chansen till en stationsmästartjänst, 
och jag fick heller aldrig den möjligheten. 
Efter kursen kunde vi dock söka kontoristbefattningar, 
och min första fick jag som 



trafikplatsföreståndare i Broddbo, där tjänstgöringen 
redan har beskrivits utförligt. 

Y rkesbenämningen kontorist var för oss som 
tjänstgjorde på småstationerna mycket underlig 
och helt missvisande. Titeln ger folk i allmänhet 
uppfattningen att vederbörande enbart sitter vid 
ett skrivbord på ett kontor och sysslar med papper. 
Att i en kontorists arbetsuppgifter skulle 
ingå växling med godsvagnar, lossning och lastning 
av gods, gräsklippning, snöröjning med 
mera ingick inte i medvetandet. 

En episod från Västerås belyser detta. Då jag 
fick förflyttning från Broddbo till Västerås sökte 
jag bostad i staden, och på den tiden var det svårt, 
ja nästan omöjligt att hitta en lägenhet. Vid ett 
tillfälle sökte jag med anledning av en annons en 
lägenhet på Allegatan, där en viss gårdskarlssyssla 
skulle ingå i hyresvillkoret. Huset låg på 
bekvämt gångavstånd från stationen. 

En äldre man som ägde huset talade om att 
hyresgästen skulle ombesörja snöröjning, och 
han frågade vad jag hade för yrke. Jag sade att jag 
var kontorist vid järnvägen. Han slog då ifrån sig 
helt och ansåg, att en kontorist inte kunde kunde 
ägna sig åt snöröjning. Jag talade om för honnom 
att jag kom från Broddbo, och att jag där hade 
haft mera snöröjning än vad en villa-eller gårdsägare 
i allmänhet har. Jag nämnde bland annat 
snöröjning av växlar på bangården och likaså på 
plattformar och utanför stationshuset. Han verkade 
dock inte övertygad, utan sade att en kontorist 
inte hade sådana händer att han kunde hålla i 
en snöskyffel! 

Det blev alltså avslag, men sedan fick vi lägenhet 
i en villa i närheten av samma gata. Den ägdes 
av ett gammalt par, som var glada att få en del 
hjälp med snöröjningen. Det var en hörn tomt och 
det innebar att trottoarerna skulle snöröjas emot 
två gator. 

Smågrisar i väntsalen 

På 1950-talet tillhörde Broddbo de stationer som 
klassades ner. Det gjorde att servicen gentemot 
allmänheten blev sämre och kunde ta sig extrema 
uttryck. 

En finare, äldre dam kom en vintereftermiddag 
till stationen och önskade beställa biljett för en 
längre resa inklusive sov-och sittplatsbiljetter, 
samt resonera om resan och få en tidtabell uppgjord. 
Ett lokalgodståg skulle strax komma in på 
stationen, och då skulle det växlas med godsvagnar 



samt dessutom lossas och lastas styckegods. 
Den ensamme tågklareraren upplyste damen 
om att han tyvärr inte kunde göra något åt 
resan för tillfället och att det kanske skulle ta tid 
med godståget. Damen sade att hon gott kunde 
vänta en stund och slog sig ned i väntsalen. 
Väntsalarna på småstationerna var i allmänhet 
påvert inredda med träbänkar vid väggarna, och 
det enda som piggade upp tristessen kunde vara 
några färgglada affischer. 

Tågklareraren måste nu ut på bangården och 
dirigera växlingen, och även ett tågmöte skulle 
klaras av. Efter en halvtimmes arbete visade det 
sig, att en bur med smågrisar skulle lastas av på 
stationen. Då det var vinter och kallt kunde de 
inte placeras utomhus utan måste tas in i uppvärmt 
rum. Det lilla bagageutrymmet på stationen 
var redan fullt, och på expeditionen kunde 
man inte gärna ta in en bur med grisar som skrek 

Det gamla och vackra men 

opraktiska och trånga stations

huset i Västerås var författa

rens arbetsplats i många år. 

Det förekom att utländska 

turister frågade var Haupt

bahnhof eller Hovedbane

gården i staden var belägen. 

Med tanke på stationshusets 

utseende trodde de att de av 

misstag hade stigit av på någon 

mindre förortsstation. 

och härjade. De var förmodligen hungriga efter 
den långa transporten, så det skulle inte gå att 
höra vad som sades i telefonen. Alltså, väntsalen 
var den enda möjliga lösningen. 

Dörren till väntsalen slogs upp, kalluften rusade 
in, grisburen bars fram och ställdes mitt på 



golvet. Damen satt och skruvade på sig och 
började helt naturligt finna det hela otrevligt. 

Tågklareraren måste emellertid ut påbangården 
igen, och efter att ha sysslat med godståget ännu 
en halvtimme och klarat av ett nytt tågmöte 
kunde godståget äntligen vinkas av mot nästa 
station. Damen i väntsalen hade under tiden 
försvunnit och kom inte tillbaka, och därmed 
hade järnvägen förmodligen förlorat en kund.Nu 
kunde tågklareraren äntligen underrätta mottagaren 
om grisarna, men eftersom denne bodde 
mer än en mil från stationen dröjde det ännu en 
god stund innan han kom med traktorn och hämtade 
sitt gods. 

Resebyrån 

Hösten 1956 skulle det bli storrenovering av 
stationshuset i Broddbo. Det skulle inrättas toaletter, 
badrum och värmepanna. Bostaden måste 
utrymmas och expedition och väntsal ändras om. 
Jag var inte pigg på att vara med om en ombyggnad, 
så jag sökte transport till ett annat tjänsteställe. 
På grund av goda språkkunskaper fick jag 
erbjudande om tjänst på resebyrå, antingen i 
Uppsala, Stockholm eller Västerås. Jag valde 
Västerås och började där i november. Då hade 
just en bensinransonering inträtt, så det blev en 
väldig fart på persontrafiken och en riktig hårdkörning 
med biljettförsäljning under hela jultrafiken. 

Arbetet pål resebyrå, var i och för sig en intressant 
tjänst. Resebyråtjänst är dock inte det drömjobb 
som många föreställer sig. Det består inte 
enbart av att sitta vid en disk och prata med 
kunder. Det är mera att göra bakom kulisserna. 
Mycket av arbetet består av biljettskrivning, 
räkningsutskrivning, telefontjänst och redovisningar. 
Man fick syssla med alla sorts biljetter, 
båt-, flyg-, buss-och järnvägsbiljetter i både inoch 
utland. 

Från mitten av maj till framåt slutet av juli var 
det så mycket att göra att man ständigt måste 
arbeta övertid, ofta från sju på morgonen till nio 
på kvällen. Detfanns två kategorier på resebyrån. 
Dels sådana som anställdes direkt och som aldrig 
gjorde söndags tjänst, då ju resebyrån var stängd 
på söndagar, dels de som i likhet med mig var 
inlånade från järnvägen och dessutom fick tjänstgöra 
varannan söndag på stationen. Man fick på 
detta sätt varje sommar förstörd, och någon semester 
beviljades inte under högsäsongen. 

Efter fem år hade jag fått nog av detta.Jag sökte 



och fick ett stipendium av SJ för språkstudier i 

England och vistades där i två månader, varefter 
jag fick en tjänst på biljettexpeditionen i Stockholm 
C. Efter ett år i Stockholm fick jag en tjänst 
på biljettexpeditionen i Västerås och flyttade 
tillbaka. 

Under åren på resebyrån hade jag goda kontakter 
med ABF och ledde några studiecirklar i 
engelska, tyska och svenska för invandrare. Jag 
hade gärna lett någon kurs i esperanto också, men 
Västeråsavdelningen visade ett svalt intresse så 
någon sådan kurs blev aldrig utannonserad. Tyvärr 
visade det sig att det blev stora restskatter, så 
jag ansåg mig tvungen att sluta med den verksamheten. 
Med tanke på den tid man får offra på 
förberedelser för att studierna ska bli givande för 
deltagarna får det väl betraktas som ett ideellt 
arbete, och sådant borde premieras. 

Tågtidtabellen 

I Västerås lät man varje år ge ut en egen tågtidtabell 
i fickformat, som trycktes hos Västra Aros 
Tryckeri. Den var en tidtabell med direktförbindelser 
mellan Västerås och ett flertal större 
orter i landet. Den distribuerades gratis och blev 
mycket populär. Den trycktes i 20-30 000 exemplar 
varje gång men tog i regel slut långt före 
giltighetsperiodens utgång. Den underlättade 
också arbetet för oss på stationen, särskilt vid 
telefonupplysningar om tågtider. 

Västerås var i tidtabellshänseende den kanske 
besvärligaste storstationen i hela landet, på grund 
av att det alltid blev tågbyte vid längre resor i alla 
riktningar. Något bättre blev det då Lapplandspilamainfördes, 
men annars fick man alltid räkna 
med tågbyte i Sala, Uppsala eller Frövi, i Hallsberg, 
Katrineholm eller Norrköping, och dessutom 
kanske på ytterligare något ställe i resans 
väg. Det gjorde att det blev jobbigt att se efter i 
Sveriges Kommunikationer, som SJ tidtabell då 
hette, för tjänstgörande personal och förmodligen 
i ännu högre grad för de resande själva. 

Vintern 1956-57 övertog jag arbetet som redaktör 
för Västeråstidtabellen och fortsatte med 
detta arbete tjugo år framåt. Det var en fri tidssysselsättning 
som varade sex-sju veckor varje gång 
och ofta måste utföras på söndagar och helger, 
liksom under sena och tidiga nattimmar. Först 
skulle manuskript utarbetas och sedan skulle 
korrekturexemplar från tryckeriet granskas och 
rättas två eller kanske tre gånger. Det var ett 



intressant och stimulerande arbete men också 
ansvarsfullt. Några felaktigheter fick inte förekomma, 
och om ändå något smärre fel insmugit 
sig var det ett olycksfall i arbetet. Sådant förekommer 
som bekant även i SJ egen tidtabell, där 
ett rättelseblad vanligen finns med i den första 
upplagan. 

På 1940-talet gick tågen enligt uppgjorda tidtabeller 
lika varje dag i veckan. Efter att ha lärt in 
de avgångstider som man hade intresse av, kunde 
man lita på att tågen alltid gick på dessa tider. 
Järnvägen var ett trafikmedel som folk kunde lita 
på alla dagar och i alla väder. 

Under sin indragningsiver på 1950-och 1960talen 
drog SJ in vissa tåg under veckosluten, och 
man började låta tågen gå på olika tider även 
andra dagar i veckan, så till slut var Sveriges 
Kommunikationer ett enda sammelsurium av 
undantagsbestämmelser. På vissa sidolinjer kunde 
det förekomma rena skräckexemplen, där inte ett 
enda tåg hade samma avgångstid alla dagar i 
veckan. Det gjorde att folk hade svårt att läsa 
tidtabeller och föredrog att skaffa bil i stället för 
att anlita järnvägen, och detta tidtabellskineseri 
bidrog givetvis till den slutliga nedläggningen av 
sidolinjerna ifråga. Huruvida denna effekt av 
tidtabellskrånglet var avsedd av järnvägsledningen 
eller inte kan man undra. 

Stationshuset i Västerås 

I början av 1960-talet var de sociala och hygieniska 
förhållandena för personalen på biljettexpeditionen 
i Västerås under all kritik. Vissa 
skift hade en tjugominuters rast inlagd. Då hade 
man inte tid att gå ut på stan eller ta sig till 
hemmet för någon måltid utan måste stanna på 
arbetsplatsen. Lunchrum fanns inte på expeditionen, 
endast ett hörn bakom ett biljettskåp där det 
fanns en hylla och plats för en stol. Trångt och 
eländigt var det, och på somrarna invaderades 
hörnan av svartmyror som kröp på väggarna och 
på det lilla bordet. 

Personaltoalett fanns inte, utan man måste 
besöka toan i väntsalen, där ofta alkoholister 
vistades i hallen. Man kunde bli trakasserad och 
riskerade i värsta fall att bli nedslagen. Vi fick 
dock senare en personaltoalett i resgodsutrymmet. 

I resgodsavdelningen i anslutning till biljettexpeditionen 
var taket otätt, så det regnade in och 
var ibland blött på golvet. Resgodset hade en stor 
port ut till plattformen, och den måste stå öppen 
då gaffeltrucken körde ut och in. Vintertid rusade 



kalluften in i resgodset och vidare över en öppen 
disk in i väntsalen. 

Vi i biljettluckorna hade en 
decimeterhög glasskiva som 
sköts åt sidan då vi expedierade 
kunder. På grund av lufttrycksskillnader 
mellan kalluften 
i väntsalen då resgodsporten 
stod öppen och den 
varmare luften på expeditionen 
uppstod det drag genom 
öppningen i biljettluckan, och 
det var obehagligt för biljettexpeditörerna 
att få detta kalldrag 
rätt i brösthöjd. På grund 
av luftströmmarna då väntsalsdörrarna 
öppnades uppstod det 
dessutom tvärdrag genom 
biljettluckan, ibland inåt och 
ibland utåt. Det var besvärligt 
då man växlade pengar med 
kunderna. Ibland kom en vindpust 
så att sedlar flög in och 
ned på golvet i expeditionen, 
eller tvärtom for ibland sedlar 
rätt ut i väntsalen. Kunden 
måste då själv plocka upp sedlar 
från gol vet. 

Vi fick en luftväxlare som 
blåste in ytterluft på expeditionen, 
och det var en förbättring. 
Innerluften tryckte då 
emot kalldraget från väntsalen, 
men därmed fick sedlarna 
större benägenhet att flyga 
ditut. Dessutom stod det ofta 
bilar utanför stationshusväggen 
och tomgångskörde 
och vi fick in avgaser på expeditionen 
vilket var otrevligt. 

De flesta övriga storstationer 
i landet hade en annan typ 
av biljettluckor, där biljetter 
och sedlar lades i en försänkt 
skiva under glasväggen. Med 
ett handtag rullades skivan 
runt och sedlarna berördes 
knappast av luftdrag. Jag 
vände mig till vår verksläkare, 
lade fram problemet och krävde 
att han skulle se till, att vi 
fick sådana anordningar även 
i Västerås. Det lyckades. Det 



blev betydligt trevligare för 
både personal och kunder. 

Västerås station på 1970-talet. En resenär väntar vid biljettluckan, en 
annan står och hänger nära en av de myntautomater som var så vanliga 
på denna tid. 

Vi hade under mina första år i Västerås en 
underinspektor som biljettexpeditionsföreståndare. 
Han satt i ett särskilt rum. Den befattningen 
drogs sedan in, och en föreståndare ur den 
lägre karriären fick sitta vid ett bord inne på 
expeditionen. 

Vi hade gamla mekaniska biljettmaskiner som 
förde mycket oväsen. För personal som tjänstgjorde 
år ut och år in vid dessa maskiner var det 
ansträngande och kunde med tiden ge hörselskador. 

Under de sista åren av min tjänstgöring kom en 
reform som innebar att vi skulle tjänstgöra var 
tredje söndag i stället för som tidigare varannan. 
Den lät bra på papperet men i praktiken fick den 
motsatt verkan. På grund av personalbrist sökte 
personalledaren med ljus och lykta efterfolk som 
kunde ställa upp för extra söndags tjänstgöring på 
övertid. Resultatet blev alltså, att av tre söndagar 
i rad fick man tjänstgöra två. 

En biljettförsäljares vardag 

Detta handlar om hur en järnvägsexpeditör på 
biljettexpeditonen i en medelstor svensk stad på 
1970-talet upplevde en arbetsdag. 

På grund av personalbrist händer ibland att 
man får göra dubbla skift, och dagen börjar då vid 
halvsextiden på morgonen med att göra biljettmaskinen 
klar för försäljning genom att bokföra 
räkneverkets ställning, räkna igenom växelkassan 
och ta fram formulär för biljetter som måste 
skrivas för hand. 

Dagens första morgonpigga resenärer står redan 
och tittar på. Det finns nämligen två kategorier 
resande: dels de som kommer i mycket god 
tid och står och trycker på dörrlåset när väntsalsdörrarna 
öppnas, dels sistaminutenresenärerna 
som kommer så sent som möjligt för att inte behöva 
vistas någon minut i onödan i väntsalen. 
Om någon sådan till äventyrs skulle ha tagit fel på 
tågtiden och råkar komma 15-20 minuter före 
avgångstid, utbrister han besviket : "Äsch, då 
hade jag ju inte behövt komma redan!" 



Första morgontåget ska avgå 06.00, och efter 
det att de första kunderna fått sina biljetter blir det 
i regel en paus på 10-15 minuter, då det praktiskt 
taget inte händer någonting, och sedan kommer 
som sagt sistaminutenresenärerna. 

Då det första tåget har avgått blir det litet 
lugnare tempo. En del andra sysslor kan klaras av 
som inte direkt har med försäljningen att göra 
som sortering av fraktsedlar, genomgång av dagens 
tjänstepost med mera. 

Under tiden har det samlats några mindre önskvärda 
"kunder" i väntsalen, det vill säga alkoholiserade 
personer som strövar omkring på staden 
mer eller mindre hemlösa och söker sig en tillflykt 
i väntsalen en stund på morgonen. Eftersom 
de ofta uppträder störande ses de inte med blida 
ögon av tågresenärerna och måste utvisas. I första 
hand görs detta av stationens egen personal, 
men om det inte hjälper måste man tillkalla polis 
för en rensning. Sådana rensningar av väntsalen 
kan ibland påfordras flera gånger på samma dag. 

Vid sjutiden är det aktuellt med det första 
långväga tåget med förbindelser till Kontinenten 
och då kommer en annan kategori av resenärer, 
de förväntansfulla som ska ut på semesterresa 
eller en längre utlandsvistelse. Man gör förfrågningar 
om resan, ber att få tidtabeller-eventuellt 
utskrivna för hand, begär upplysningar om hur 
vagnarna står i respektive tåg osv. Allt sker i en 
gemytlig stämning med ljusa förväntningar inför 
resan. En semesterresa är alltid något spännande, 
och särskilt de unga förstagångsresenärerna gläder 
sig inför vad de ska få uppleva. 

Men så kommer fem minuter före tågets avgång 
en höjdare från ett närbeläget brukssamhälle. 
Han beställer en biljett som det tar en stund 
att räkna ut priset på. Avstånd måste räknas ut 
och pristabeller anlitas. Biljettförsäljaren arbetar 
snabbt och rutinerat, men efter två minuter skriker 
den resande genom biljettluckan: "Det var 
fan vad det går lusigt här!" Det säger sig självt att 
det inte går snabbare av detta föga uppmuntrande 
tillrop, men den resande får sin biljett i tid för att 
hinna med tåget. 

Om det skulle visa sig att någon inte hinner få 
sin biljett i tid får man använda sig av "heta 
linjen", en direkttelefon till tågexpeditionen, och 
underrätta tågklareraren. Man släpper inte gärna 
iväg ett tåg utan att de resande hunnit stiga på, 
förutsatt att de har beställt sina biljetter före 
tågets ordinarie avgångstid. 



Efter ytterligare en timme är det dags för nästa 
tåg till huvudstaden. Då är det mest folk som är 
ute i affärer, en publik som uppträder strikt och 
kortfattat, mest förstaklassresande. Försäljningen 
sker med maskinbiljetter och flyter snabbt undan. 
Vidare reser många studerande på morgnarna 
och denna försäljning går också snabbt, 
under förutsättning att alla har sin legitimation 
klar. I början av en studiesäsong kan det vara 
både si och så med den saken, och det orsakar 

Svensk väntsalstristess. Skälet 

till att SJ tog dessa oglamou

rösa bilder från Västerås 

station (nu på JVM) var att man 

ville visa hugade reklamköpare 

vilka lediga väggytor man hade 

att erbjuda. 

alltid en hel del irritationer som sinkar försäljningen. 
Ofta har den studerande en förälder med 
som ivrigt intygar att sonen eller dottern går i den 
eller den skolan, men det hjälper föga eftersom 
man måste ha en legitimation med sig på tåget att 
visa upp för konduktören. 

Nu har folk kommit igång på allvar och telefonerna 
låter höra av sig allt oftare. Man gör diverse 
förfrågningar om tågtider, beställer sov-och sittplatser. 
Mer personal har kommit och sköter sina 
respektive arbetsuppgifter. Mottagare av expressgods 
underrättas per telefon. Så går förmiddagsskiftet, 
och vid 13-tiden är det slut, tid för middag 
och en stunds middagssömn. 

Klockan 16.15 är det dags igen för kvällsskiftet. 
Det börjar med rusningstiden som sträcker sig till 
framåt sjutiden på kvällen. Då kommer folk från 
sina respektive arbeten eller konferenser för att 
resa hem eller till annan ort. Däremellan turister 
och inom denna kategori en hel del utländska, till 
exempel den hemvävda gumman från Östtyskland 
som uppträder i svart sjalett och kommer för 
att hälsa på barn och barnbarn, bosatta i Sverige. 
Hon blir innerligt lättad och tacksam om hon 
finner att hon kan få svar på sina reseproblem och 
göra sig förstådd på sitt eget språk. Så kommer 
den västtyske turisten som har för sig att han 
ovillkorligen måste tala engelska i Sverige och 



på bruten engelska gör sina förfrågningar och 
beställningar. Vidare dyker en grekisk familjefader 
upp ur vimlet och köper den verkliga långbiljetten 
för hela familjen till Tessaloniki, för ett 
besök i hemlandet efter en tids arbete i Sverige. 
En barnrik zigenarfamilj kommer också och bestämmer 
sig slutligen för en familjebiljett efter 
ivrig diskussion om priser och rabatter. 

Framåt kvällen kommer den besvärlige resanden, 
en som dukar upp en historia om att han 
tillfälligtvis saknar pengar men måste resa dit 
eller dit. Han erbjuder kanske en klocka som pant 
för biljettköpet och lovar dyrt och heligt att han 
ska sända pengar vid framkomsten. Det fordras 
åtskillig bestämdhet från biljettförsäljarens sida 
för att säga ifrån att sådana affärer inte går för sig, 
och det kan ta tid innan personen ifråga ger upp. 

En äldre dam som tagit fel på avgångstiden för 
sitt tåg och råkar komma i sista minuten blir så 
nervös då hon ska skriva ut en check, att hon blir 
darrhänt och inte kan skriva. Biljettexpeditören 
använder sig av "heta linjen", lugnar henne och 
säger att hon kan skriva i lugn och ro, tåget 
väntar. 

Ett par engelsktalande ungdomar kommer och 
önskar upplysningar om övernattningsmöjligheter 
på ett vandrarhem eller billigt hotell, och 
efter ett par telefonsamtal har biljettexpeditören 
lyckats ordna även en sådan service. 

Överhuvud taget erbjuder väntsalen en om

växlande anblick med folk i ständig rörelse. Det 
är rena mannekänguppvisningen med kreationer 
i kortkort, midi och maxi. Allmänt uppträder de 
resande på ett vänligt och korrekt sätt och ungdomen 
sköter sig bra, men undantag finns förstås, 
till exempel någon som nonchalant plockar upp 
en rent otroligt tillknycklad sedel ur fickan och 
slänger fram den vid betalningen. 

Som en anmärkningsvärd lustighet kan också 
nämnas, att på 1950-talet tilltalade ungdomarna 
biljettförsäljaren med "farbror" men tjugo år 
senare, på 1970-talet, sade ungdomarna utan 
vidare "du", trots att samme biljettförsäljare följaktligen 
var tjugo år äldre. Detta beror på att 
språkbruket har förändrats och det är ju ingen 
nackdel. Man känner det snarare som en utjämning 
av generationsklyftan. 

Ibland kommer också den notoriskt kverulante 



resenären, som passar på tillfället att skälla över 
SJ varje gång han får kontakt med någon av dess 
tjänstemän. Vidare kommer den annars alltid 
bilburne resenären, som tar tåget bara då han har 
något fel på bilen och har uppfattningen att tågen 
alltid är försenade. Så fort han har kommit innanför 
väntsalsdörren rusar han fram till biljettluckan 
och frågar hur mycket tåget är försenat, 
trots att någon försening överhuvud taget inte har 
förekommit. 

En företeelse som blir allt vanligare är också 
familjefadern som kommer med sin lille telning, 
som aldrig har åkt tåg men önskar göra en tågresa 
till en närbelägen station. Det är barn som så att 
säga har vuxit upp i familjebilen. 

En representant från ett hem för omhändertagna 
ungdomar kommer och frågar om en yngling 
klädd så och så har köpt biljett och till vilken 
ort. Det är någon som har gett sig ut på rymmen 
och nu efterforskas. 

Det är så dags för sovvagnsresande åt olika 
håll, och sedan lugnar försäljningen ned sig inför 
natten. Det är nu mest bara folk som kommer för 
att växla pengar till de olika slag av automater, 
som vi har försetts så rikligt med här i landet. 

Vid midnatt är det stängningsdags, kassan ska 
räknas ihop och det kan ta upp till en timmes tid 
med redovisningen. Strax efter midnatt ringer en 
dam och säger att hon måste få tala med någon. 
Hennes man är alkoholiserad och har försvunnit. 
Han har inte varit hemma sedan morgonen. Hon 
har hört med polisen men med negativt resultat, 
och hon undrar om vi på stationen har sett någon 
med beskrivet utseende i väntsalen. Eftersom så 
inte varit fallet kan biljettexpeditören inte annat 
än att ge några tröstens ord och avsluta med att 
han tyvärr inget kan göra. Efter det att luren lagts 
på känner man sin begränsning. Tiden medger 
inte något längre samtal, och efter en arbetsdag 
på cirka 16 timmar orkar man bara inte sätta sig 
in i och försöka lösa en medmänniskas problem, 
ehuru man givetvis skulle önska att man kunde 
vara till någon hjälp. 

Mycket mera skulle kunna vara att tillägga om 
allt som händer i en väntsal, om episoder både 
lustiga och mindre lustiga, men det får räcka med 
ytterligare ett par exempel: 

Den gamle mannen som varje dag kom från 
ålderdomshemmet vid en bestämd tidpunkt, så 
exakt att man kunde ställa klockan, öppnade en 
förvaringsbox, plockade ut en vinflaska och tog 



sig en rejäl klunk, ställde in flaskan igen och lade 
ned förvaringsavgiften för nästa dygn. Det var 
väl så att man inte fick ha alkoholhaltiga drycker 
på hemmet. Då var väntsalen den lämpliga platsen 
och samtidigt blev det en motionsrunda. 

Och så var det finnen som alltid tycktes vara i 
högform, en glad och fryntlig människa, som 
sken som en sol och som kunde låta så här vid 
biljettbeställningen: "Åka Finland, suupa på båten, 
rispa med kniiven, bara liite ... " 

Åter till Sala 

Lördagen den 25 februari 1989 premiäråkte jag 
med VL-tåget,järnvägens nya storsatsning i Västmanlands 
län, från Västerås till Sala. Det var den 
dagen vintermarknad i Sala, och man förväntade 
sig vissa positiva överraskningar även på stationen. 
Men nej, till min stora förvåning visade det 
sig, att stationen var helt stängd och tillbommad 
mitt på lördagsförmiddagen. Här hade SJ haft 
tillfälle att visa framfötterna med välkomstjippo 
på stationen för tillresande från alla tåg med 
kaffeservering och musik i väntsalen och något 
arrangemang för barnen. Man lockar inte kunder 
med att så långt det är möjligt hålla stängt och inte 
ha personal i tjänstgöring. 

Samma dag var lokstallet i Sala öppet för besökande. 
Där fanns ett ånglok och ett ellok att 
beskåda, men i övrigt gav hela området ett beklämmande 
intryck. Lokstallet var fallfärdigt 
med tak som höll på att rasa in, en vändski va utan 
tillfartsspår och ett område med ogräs och sly. 
Godsmagasinet där det förr var liv och rörelse 
med omlastning av gods och kunder var nu fullt 
med gifttunnor, förmodligen sådant som skulle 
sprutas på banvallarna mot ogräs. 

När man vandrade omkring på bangården gav 
det ett overkligt intryck. Man kunde inte låta bli 
att tänka på hur det var på 1940-talet, då Sala 
station var i sina glansdagar med ett sjuttiotal 
man anställda, och då växlingsrörelser med lok 
och vagnar pågick hela dagarna. 

Ett lustigt intermezzo från den tiden kan nämnas 
som avslutning och lätta upp den dystra 
stämning som denna sista skildring ger. 

Rätt över bangården i Sala gick ofta folk från 
Norrmalm till stationshuset och vidare in i staden. 
En gammal krokig gumma kom en dag 
vandrande över. Eftersom hon hade svårt att stiga 
över rälerna gick hon sakta. En växlingsrörelse 



måste stoppas, och växlingsledaren gick fram 
och skällde på henne för att hon hindrade trafiken 
på bangården. 

Sedan han skällt ut henne grävde hon ur kjortelfickan 
fram en hörlur, satte den för örat och 
frågade: "Va sa herrn?" 

Tablå! Till och med växlingsledaren som var 
en rätt barsk herre fick sig ett gott skratt, vilket 
hela växlingslaget instämde i. 

Sala stations hus som det såg ut under författarens barndom, före elektrifieringen. JVM. 

l 

Albert Engström 

Järnvägen och jag 

Mina tidigaste barndomsminnen äro oupplösligt 
förknippade med byggandet av Nässjö-Oskarshamns 
Järnväg, där min far blev en av de första 
stationsinspektorerna. Järnvägsbolaget fick koncession 
år 1869, mitt födelseår, och ungefär samtidigt 
med mina första steg på den lärda banan 

d.v.s. dåjag lärde mig läsa, lärde jag mig också att 
telegrafera. Då järnvägen i hela sin längd öppnades 
för trafik-år 1874-blev min far inspektor vid 
Bohult station ej långt från Oskarshamn och året 
därpå konstruerade han en pall åt mig att stå pånär 
jag telegraferade, ty jag var så liten att jag eljest 
icke skulle hanått upp till morseapparatens nyckel. 
Det dröjde icke länge förrän jag kunde sköta en 
telegrafists alla åligganden. Jag kan -skulle jag 
tro -ännu telegrafera, fast efter det gamla morsealfabetet, 
somi stort sett är det sammasomdet nya 
internationella. I alla händelser kan jag utan ringaste 
besvärgöra mig förstådd på en morseapparat. 

Engelska ingenjörer byggde banan och engelska 
arbetsförmän kommenderade den invasion av 
rallare, som översvämmade våra småländskaängder. 
Bland mina första lekkamrater voro sönerna 
till en verkmästare Baff, en renodlad underhuggare. 
Att pojkarna Baff icke lyckades demoralisera 
mig, är ganska underbart, ty de försökte 
införa londonbusarnas ton och degeneration hos 
oss lantliga oskulder. Under mina första medvetna 
barnaår fick jag bli vittne till mycket av det 
som kan försiggå i en millionstads gränder. Jag 
stirrade på alltsammans med öppna ögon men 
ungefär som man ser på en annan planet. Jag var 



strängt hållen hemma och absolut naiv i sund 
mening.Jag liksom kände i luften att något försiggick 
omkring mig, som icke var riktigt. 

Rallarna terroriserade trakten utmed banan. 
Slagsmål och mord voro icke sällsynta. Och mitt 
i hopen av skränande vilddjur som slogos med 
buteljer och andra tillhyggen gingo vi barn och 
betraktade dessa uppträden som helt naturliga. 
Två saker lärde vi oss -att icke förvånas över 
något och att icke bli rädda. Av denna lärdom har 
jag haft mycken nytta i livet. 

Jag fick också lära mig livet i arbetarekasemer. 
Glädjelösavardagar, då de förgrämda kvinnorna, 
vida om underlivet i väntan på nästa unge, hämtade 
männens veckoslant och köpte härsken sill 
hos samvetslösa handelsmän, och hemska lördagskvällar 
och söndagardå orgierfirades inomhus 
och utomhus och knivarna sutto löst. 

Jag var då sex år gammal och det mesta står 
inetsat i min själ. Jag reflekterade nog inte över 
vadjag såg. Men nu tror jag mig begripa det. Jag 
är emellertid tacksam för att jag vid så unga år 
fick lära mig förstå ting, som annars höra till 
mognare år -och för att jag icke gick under på 
grund av denna lärdom. Mycket var undangjort, 
dåjag kom ut i livet. Många dö vid gamla år utan 
att ha fått se det jag såg som barn. Och dessa 
gamla dö utan att ha förstått den underliga byggnad 
som kallas samhälle och ha gått blinda genom 
det ännu oförklarligare, som kallas Liv. 

Den närmaste följden av järnvägens fullbordan 
blev det mest hänynslösa exploaterande av 
den småländska skogen. Bönderna lurades och 
deras skogar blevo pitprops, som fick ruttna i 
engelska kolgruvor. 

Men det sjudande liv som plötsligt flammade 
upp i våra skogar var också något att lära av. Jag 
såg redan då på det med målarögon och lärde mig 
beundra arbetet. Hur ofta har jag icke suttit på ett 
lass stockar och sjungit i kapp med bonden medan 
den lurviga hästen slog bitar ur isgatan i de 
väldiga backarna och sträckte ut för livet, ty att 
stanna betydde döden. Eller på ett kolryss från 
milor längst uppe på åsarna, sjungande och svart 
som en neger mot vägens och skogarnas vintervithet. 

Men detta var järnvägens konsekvenser. Nu 

vill jag berätta om järnvägen och vad som hörde 



till den. 

Det första lokomotiv som körde på N.O.J. var 
ett litet engelskt arbetsdito vid namn Turfy. 
Möjligen sviker mig mitt minne, men namnet 
påminde om Turfy. Och varför inte? Ty adjektivet 
turfy har med kapplöpning att göra. 

Turfy var en liten hostande, spottande och 
fräsande maskin som säkerligen i avseende till 
konstruktionen mera närmade sig Stephensons 
"Rocket" än Nydqvist & Holms sista skapelser. 
När den skulle uppför en stigning, gav den illusion 
av lungsot och skulle man med ett stetoskop 
ha lyssnat till dess innanmätes funktioner, hade 
man ögonblickligen ordinerat sanatorium. 

Lokföraren var min vän. Han hade fallit i 
beundran över min brådmogenhet i fråga om 
telegrafering och då jag klev upp på min pall och 
målmedvetet kallade på Forshult eller Berga för 
att anmäla tågets avgång: tgtrt =tåg ut rätt tid eller 
ankomst: tgnrt =tåg in i rätt tid -eller om 
det inte var rätt tid och jag förirrade mig in i 
siffrornas värld och med ögat på vägguret och 
handen på nyckeln telegraferade så eller så många 
minuter över klockan så eller så-kunde han inte 
dölja sin vilda glädje. Han visade tänderna i sitt 
av sot och olja svartglänsande ansikte och slog 
sig på knäna och försäkrade att jag en gång skulle 
bli trafikchef, om jag fick leva och ha hälsan. Och 
så bad han min far att jag skulle få följa med hans 
underbara Turfy till nästa station och åka hem 
med kvällståget. Ty han ville lära mig att sköta 
också ett lokomotiv. 

Jag darrade av iver, innan min far beslöt sig för 
att låta mit följa med och när jag äntrat maskinen, 
sattes jag ögonblickligen i arbete. Jag fick lära 
mig att observera manometern och att hålla i 
diverse handtag och spakar, öka och sakta farten, 
och jag kan försäkra att jag verkligen levde. Jag 
var Gud. Eller åtminstone hans representant på 
Nässjö-Oskarshamns Järnväg, en inskränkning 
som den senfödde läsaren möjligen finner högst 
väsentlig. Och ibland tog lokföraren fram en 
brun flaska ur kolboxen och satte den för munnen 
och sade skål. 

Denne lokförare var en verklig hedersman, 
men hade intet emot en sup då och då med 
lämpligt mellanrum. Mitt i ett brunt vilt skägg 
satt en liten lerpipa laddad med Chandeloupe 
eller Bellman. Han bestod av välvilja och älskade 
sitt yrke. Men när Turfy visade tendenser att 
sköta sig själv och icke lyda förarens handgrepp 



och underliga manipulationer med skruvar och 

oljeförhållanden, svor lokets herre så förfärligt 

att man tyckte sig se små blåa lågor spruta fram 

ur hans röda gap. En bonde skulle ha hoppat av 

maskinen, men jag som umgåtts med rallare och 

var expert i deras idiom tyckte att hans reaktion 

var helt normal. Men det var stämning och ro

mantik i att susa fram på de blanka skenorna 

tvärsigenom skogen. Maskinen gungade och 

stötte på sina primitiva fjädrar och man tyckte sig 

flyga som en skadskjuten and. 

En dag hände min barndoms största händelse 
åtminstone för mig som sjuåring. Jag hade fått 
lov att följa med min vän och gynnare några 
kilometer åt Forshult till. Rallare höllo på med 
reparation av s.k. frostknölar på banan. Det gällde 
det då ännu icke utklarade skenskarvsproblemet 
och platsen var en hög banvall.Jag stod vid ratten 
-för att tala symboliskt. 

Banan var så ny att man ännu icke hunnit göra 

staketen färdiga på båda sidor. 

I en kurva upptäckte jag en fiende, en tjur som 
kommit in på banan. Jag bromsade. Jag skrek på 
föraren: "Farbror, en tjur." 

Men föraren log bara slött. Han satt på en box 
och var fjärran från denna världens små bekymmer. 
Bredvid honom stod en butelj. 

Detta är så länge sedan att jag nu inte kan påminna 
mig om det behövdes vidare kraft för att 
bromsa. Men jag lät ångvisslan tjuta i hopp om att 
tjuren skulle förfäras och lämna spåret. Men 
fruktan var främmande för tjurens psyke och han 
spurtade mot loket, en ny rival, en fiende, som 
han måste tillintetgöra. Jag bromsade med sina 
sjuåriga muskler och loket saktade, men icke 
tillräckligt. Sammanstötningen var oundviklig 
och skedde. Jag slöt icke ögonen. Jag tror jag 
tvärt om spärrade upp dem. Tjuren vände hornen 
rakt in mellan buffertarna med avsikt att tillintetgöra 
Turfy, men han själv blev tillintetgjord. Sen 



minns jag bara ett krasande, en stöt, en våldsam 
gungning -vi hade spårat ur och stodo säkert 
stilla på färska slipers av småländsk tall. Banan 
blev röd. Rött rann nedför banvallen. 

Då vaknade lokomotivföraren. Han var ädel 
nog att icke förebrå mig, kanske därför att spåret 
var ju bara ett utan växlingsmöjligheter. Men jag 
skickades till en banvaktsstuga för att hämta folk. 
Jag sprang som en klassisk löpare och inom kort 
hadejag fått tag i intresserade bönder. Alltid skall 
jag minnas hur de lade tjuren -eller rättare köttet 
-på en tralla och försvunno och hur jag sedermera 
fick springa hem för att rapportera olyckan. 

"Tjuren vände hornen rakt in 
mellan buffertarna med avsikt 
att tillintetgöra Turfy, men han 
själv blev tillintetgjord." 

Jag var röd av blod ända upp till axlarna, ty jag 
skulle gubevars hjälpa till att släpa fram resterna 
av tjuren ur hjul och från pistonger och andra 
maskindelar. Jag var stolt därför att jag fick leka 
med och fick vara en man bland män. 

Men jag fick aldrig åka på lokomotiv mera. Nu 
anser jag det också bekvämare att åka efter loket 
-åtskilliga vagnar akteröver i en bekväm kupe 
och läsa om sista mordet eller sista försnillningen. 

Livet på en sådan där liten station var på den 
tiden bland de tristaste en man kan komma ut för. 
Men min far sökte förädla tillvaron. Han planterade 
träd -ett förnämligt företag -och blommor 
trivdes under min mors och hans vård. Av en 
ödemark gjorde han det bästa som kunde göras. 
För mig var hela tillvaron ett under. Nya ting 
upplevdes dagligen. Min radie från stationshuset 
blev för varje dag längre och mystiken växte med 
kvadraten på avståndet. Det var som att erövra 
nytt land. Och jag dök in i de susande skogarna 
och drömde väldiga ting. Vid Bohult låg en 
mosse med tranbär och ett dike som någon torpare 
grävt. Där lärde jag mig åka skridskor. Och 
diket slutade i en vildskog som för mig var 
befolkad med gemytliga troll och vänliga häxor, 
goda björnar och vänslande vargar. 

Jag fick tidigt lära mig att inte frukta något. Jag 
hade tendenser att bli mörkrädd. Men jag fick 
lära mig att gå ärenden i mörka höstnätter och gå 
rakt på ett ljud vars ursprung jag icke förstod och 
som skrämde. Min far, hos vilken jag icke sett 
någon rädsla, ingav mig mycket tidigt övertygelsen 
att en människa som icke gör illa, icke heller 



har någon anledning att vara rädd. 

Men jag var kanhända icke tillräckligt konsekvent, 
ty jag blev stundom dumdristig. Jag hade 
observerat att min far, om han någon gång träffade 
en bekant på tåget, brukade stå på fotsteget 
och följa med långt på andra sidan växlarna och 
tala med vännen. Så hoppade han av ung och 
spänstig -ty han var då som läsaren kan förstå 
mycket yngre än jag är nu. 

Jag hade försökt denna gymnastik, men fick 
dask i stjärten efter en något vågad avhoppning. 
Jag fann det praktiskt att stiga upp på ett fotsteg 
på baksidan av tågsättet för att hoppa av vid ett av 
mina smultronställen på banvallen. 

Men tåget ökade farten. Och banvallen var 
kantad av sten. Jag visste ju att man måste hoppa 
av i rörelsens riktning, men jag fann rörelsen för 
stark.Jag stod på en finkas fotsteg och skälvde av 
iver och nyfikenhet, förstod att jag, om jag hoppade 
av, skulle riskera att slå ihjäl mig och var 
redan överens med mig själv att följa med till 
Berga station och sedan springa hem. 

Då lutar sig tågets konduktör ut genom finkans 
fönsteroch spottar uti världsrymden. Antagligen 
jönköpingssnus. 

Han upptäckte mig, den lille mannen, som stod 
på fotsteget, en bild av villrådighet, och han knöt 
näven åt mig och skrek något. Jag hoppade rakt 
ut i universum, knöt ihop kroppen och rullade 
som en boll utför en sluttning, där det icke fanns 
sten, men bara Epilobium och hallon. Jag hamnade 
i ett hallonsnår, låg stilla några sekunder 
och undrade om jag levde. Det rann blod från 
kinder och händer, men jag levde. Och jag kom 
plötsligt att tänka på hur ledsna far och mor skulle 
ha blivit om jag icke levat ---Sen dess har jag 
aldrig hoppat av tåg. Man lär sig alltid något --

Under åtskilliga år levde jag i järnvägens tecken. 
Jag inbillade mig vara en mycket viktig funktionär, 
då jag fick följa min far på hans mycket 
samvetsgranna inspektion av växlarna före varje 

tågs ankomst. Jag fick förtroendet att öppna 

posten -som då var kombinerad med järnvägen. 

Jag fick lacka postpåsarna och skri va ut papperen 

som behövdes. Jag levde en stationsskrivares 



tämligen monotona liv tills jag fyllt tio aelva år. 

Men en dag gjorde jag en kapital dumhet. Sista 
tåget hade gått från Bohult. Nästa station var 
Forshult (nu lär finnas stationer emellan) -och 
min uppgift var att telegrafera till Forshult att 
tåget gått i rätt tid = ---• -.-. 

Min far hade gått ut i trädgården. Jag knackade 
Forshults signatur men fick intet svar. Situationen 
var i så mån viktig att nästa station nödvändigt 
bör veta att tåget är i annalkande. Det kan ju 
hända allt möjligt. 

Då flög det i mig att jag måste knacka alarmsignalen, 
S.O.S. = ••• ---..., den internationella, 
ännu brukade. 

Alla som ha sysslat med telegrafi veta hur 
hemsk denna signal låter. Och på den tiden, i 
järnvägens och telegrafens barndom, lät den om 
möjligt hemskare än nu. Jag tror att den förut 
aldrig använts på Nässjö-Oskarshamns Järnväg. 

Tänken er själva. Klockan bortåt nio påkvällen 
ljuder ett nödrop: Hjälp. På alla stationer från 
Oskarshamn till Nässjö höres skriet S.O.S. = 
Save Our Souls. Min far kom in på expeditionen 
och jag slutade med nödropet. 

"Har du telegraferat till Forshult?" 

"Forshult svarar inte." 

Jag förstod att jag gjort en dumhet. 

Min far närmade sig apparaten, men just då 
hans hand var nära nyckeln kom något som på 
den tiden kallades "allmänt telegram"= ...... ••• 
= SSSSSS etc. Man telegraferade från Eksjö och 
frågade om någon olycka hänt på linjen. Någon 
hade skrikit alarmsignalen. Var det eldsvåda? 
Var det mord någonstans? Hade Hjert och Tektor 
gjort inbrott? -ty de båda skurkarna härjade just 
då i vår hemtrakt. 

Saken blev aldrig utredd. Jag teg. Och sedan 
dess har jag aldrig ropat Save Our Souls. 

Dåjag på gamla dar berättade för min far att jag 
varit orsaken till denna småländska oro, gav han 
mig en lång blick. Han hade misstänkt att det var 
jag som åstadkom förvirringen. Men saken var 
för länge sedan preskriberad och jag var sedan 
åtskilliga år mycket äldre än min far var, då jag 
begick denna hart när kriminella förseelse. 



Då ett tåg stannar vid någon liten station, 
samlas traktens befolkning, särskilt pojkar och 
flickor, för att gapa på vagnar och passagerare. 
Detta sakförhållande betyder att järnvägen ännu 
är ny hos oss och att dess betydelse fortfarande är 
mycket stor. Allt har kommit slag i slag, uppfinningarna 
kräla om varandra, man är litet osäker, 
då det gäller lufttrafiken, men Banan,järnvägen, 
spåret, är något att hålla sig i. Detta är icke typiskt 
för Sverige. Jag har sett samma nyfikenhet överallt 
i Europa. Vid små anhaltsstationer i Sydfrankrike, 
i Sydtyskland, i Ryssland, ja, även i 
Skottland och England samlas traktens befolkning 
för att beundra -och bli beundrad. Bondpojkarna 
uppträda tip top och de shinglade eller 
bobbade pigorna känna sig mogna att möta all 
konkurrens. Närjag för en kort tid sedan var nere 
i Småland, konstaterade jag till min glädje att 
befolkningens naivitet är densamma som i min 
ungdom. Där fanns samma gapande på denna 
märkliga maskin, som kan förflytta gods och 
människor och där fanns samma naiva beundran 
för kläderna och hattarna i andraklassen som i 
min ungdoms vår. 

Det finns en gammal historia som på ett underbart 
sätt målar vår nations karaktär. Man skriver 
att vi äro ett trögt folk, fullt av hetsigheter. Det är 
möjligen riktigt. Men det finns situationer, då 
man icke kan utveckla hetsigheten. 

Det var på den tiden det icke fanns korridorer 
i järnvägsvagnarna. Man fick stiga in direkt från 
perrongen och var internerad utan tillgång till 
toalett eller andra raffinerade agremanger. En 
bonde kom i sista ögonblicket inhoppande i en 
kupe och konduktören slog igen dörren efter 
honom och gav tecken till avgång. 

Olyckan gjorde att bonden, när konduktören 
slog igen dörren, fick alla fingrarna på ena handen 
i kläm i närheten av gångjärnen. Fingrarna 
blevo naturligtvis ögonblickligen tunna som flugvingar 
och det övriga av handen svullnade förfärligt. 
Men intet var att göra åt saken. Bonden satt 
fast och led dödsskuggans kval. Efter någon 
timme stannade tåget äntligen vid nästa station. 
Och bonden lutade sig mer än vansinnig av 
smärta ut genom fönstret och skrek: "Ja har fått 
fingra' imella, ja har fått dom i kläm å dä gör så 
ont." 

Konduktören (en konservativ ämbetsman): 
"Tacka fan för att det gör ont. Skulle det göra 
gott, skulle naturligtvis varenda bonde sitta med 
fingrarna i kläm." 



Har någon av mina läsare suttit framtill på 
lokomotivet och slukat kilometer? Min fråga är 
kanske onödig, ty en stor del av mina läsare är 
järnvägsmän och bör ha haft tillfälle till denna 
sensation. Under kriget var jag ett par gånger i 

Tyskland och träffade händelsevis några ingenjörer 
som hade göra i närheten av Mannheim. Jag 
fick följa med från Heidelberg, där jag befann 
mig, fick åka främst på ett lokomotivs kofångare. 
Det var lustigt nog i början, men så småningom 
verkar kilometerslukningen faktiskt som om man 
skulle svälja räls och räls äro hårdsmälta. 

Men nu måste jag återgå till min första intention, 
den jag njöt av, då jag började skriva detta. 
Jag kände mig så solidarisk med begreppet järnvägsmän, 
att jag med ens hoppade rakt in i min 
ungdom. Ty ända till den tidpunkt, då jag måste 
ut i världen och klara mina egna hyskor, har jag 
mest umgåtts med järnvägsmän. De ha en säregen 
humor, kanske något av den galghumor, 
som speciellt tilltalar mig personligen. Och jag 
hoppas, att det är denna galghumor som räddar 
dem från allvarliga sviter av det uppslitande och 
monotona arbete, som är deras uppgift. 

Innan jag slutar måste jag berätta ett ungdomsminne. 
Då min far blev stationsinspektor i Bo hult 
och järnvägen var alldeles ny, opponerade bönderna 
sig mot biljettprisen. De ansågo dem oförsynt 
höga. I socknen fanns en gammal bonde som 
var verkligt rik och i följd därav ytterst snål. Jag 
har svårt att tänka mig hans like på det området. 

Han hade affärer i Oskarshamn och fann så 
småningom att det blev billigare att resa på tåg dit 
än att mobilisera en skjuts med häst, havre, hö, 
kvarter. Varje gång han skulle resa, försökte han 
pruta ned biljettpriset. 

En gång stod jag i biljettluckan, sju år gammal 
och mycket kavat. Bonden knackade. 
"Va köster en bellejätt te Döderhultsvik?" (Os

karshamns ursprungliga namn var Döderhultsvik 
och bönderna använde i det längsta detta. Mellan 
Bohult och Oskarshamn fanns då för tiden endast 
stationen Forshult.) 

"En och femti." 

"Di säjer att prisera har sjonket -" 

"Nej, det är bestämda priser." 



Antagligen tyckte bonden att jag var för ung 
för att sköta en biljettförsäljares krävande syssla. 
"Men di säjer att dä har sjonket. Hanses pappa 
har sagt att di skulle sänka prisera -" 

"Det har han inte sagt. Ska de va en biljett?" 

"Nää, inte för dä priset. Då går ja te Forshult, 
där får ja'n för sjuttifem öre." 

Och gubben knallade iväg hela milen till Forshult, 
naturligtvis på banan. Ty den vägen var 
förbjuden och gen. 

Snart bli järnvägarna antikverade som kommunikationsmedel. 
Vi höja oss från jorden och 
dimpa ned på adressorten. Eller sitta i våra länstolar 
och trycka på en knapp och se eller tala med 
dem eller de vi vilja träffa. 

Jag frågade nyligen min vän Erik Axel Karlfeldt 
om han hade skaffat sig radio i likhet med mig. 

"Nej, jag vill vara i fred. Rymden är ju full av 
röster." 

I detta ligger något hemskt men underbart 
storslaget. Friden är slut på jorden. Kanske vi 
snart bli så mogna för ofriden, att vi icke märka 
den. Det påstås att nere i Baku i olje-distriktet 
fanns en ångvissla som tutat dag och natt i trettio 
år. En natt tystnade den på grund av något fel i 
maskineriet. Och hela staden vaknade. 

"Men di säjer att dä har 
sjonket. Hanses pappa har sagt 
att di skulle sänka prisera -" 

"Det har han inte sagt. Ska 
de va en biljett?" 

AlbertEnströms berättelse har 
tidigare tryckts i flera sammanhang. 
Illustrationerna här 
har hämtats ur Smålandshistorier, 
1929. 

Anders Jansson 

Restaurangvagnar på Statens Järnvägar 
-ännu ett hundraårsjubileum 

Huruvida reformsteget med afseende å restaurationsväsendet 
vid statsbanorna blir uttaget fullt, först när 
alla stationära restaurationer slopas och dylika inrättas 
i sjelfva tågen, hvilket väl vore det egentligaste, blifva 



vi måhända framdeles i tillfälle att yttra oss öfver. 
Säkert är emellertid, att de fasta järnvägsrestaurationerna 
på flera håll mera fylt ett slags lokalbehof än varit 
till resandes beqvämlighet. 

Denna djärva förhoppning ur Svensk Jämvägstidning, 
den 29 januari 1892, är, mig veterligen, 
den första gången restaurangvagnar diskuteras i 
svensk press. Drygt två år senare införde Uppsala-
Gävle järnväg restaurangvagnar i några av 
sina tåg -skildrat i Spår 1994 -för att vinna 
fördelar i konkurrensen med SJ om trafiken mot 
Norrland, och ytterligare tre år senare anammades 
servicen av Statens järnvägar på östra/södra 
stambanan. 

I föreliggande text, som i huvudsak är ett 
utdrag ur en C-uppsats i konstvetenskap, presenteras 
införandet och vagnarna fram till och med 
första världskriget, vilket i stort sammanfaller 
med trävagnsepoken. 

Bakgrund 

Att under 1860-och 1870-talen resa mellan Stockholm 
och Göteborg eller Stockholm och Malmö 
tog i runda tal 32 respektive 57 timmar, för 
andraklassresenärerna knappt halva tiden. Med 
det perspektivet faller det sig naturligt att långväga 
resenärer måste erbjudas såväl mat som 
husrum utmed vägen. På så sätt kom järnvägsrestauranger 
och järnvägshotell att växa upp i 
eller invid många större eller lämpligt belägna 
stationer, till en början i statens, det vill säga SJ, 
regi, senare från 1870-talet i regi av enskilda 
personer och företag. 

Allteftersom minskade restiderna till följd av 
nya och genare banor samt högre ban-och 
materielstandard med åtföljande högre tåghastighet 
-och i motsvarande mån ökade de 
resandes krav. Sverige var med god fart på väg 
från ett agrart u-land till en modern industristat, 
och just 1890-talet framstår som ett av de mest 
omvälvande decennierna såväl tekniskt, socialt 
och kulturellt som ekonomiskt. 

Inom Statens järnvägar präglades 1890-talet, 
och speciellt dess andra hälft, av en storartad 
trafikökning. Ett av prestigeobjekten var snabbare 
förbindelser med kontinenten. Sedan 1892 
hade svenska ( och norska) järnvägar direktvagnar 
dit via Västkustbanan och tågfärjeförbindelsen 
Helsingborg-Helsingör, och SJ fick det 1895 
med sin led Malmö-Köpenhamn. Tågen fick 
dock gå den långa omvägen, med flera färjeöverfarter, 
genom Danmark varför många resenärer 



istället valde postbåtsförbindelsen över GedserWarnemtinde 
eller Malmö-Stralsund. 

För erhållande av en snabbare förbindelse öppnades 
1897 "Kontinentalrouten TrelleborgSassnitz", 
statssubventionerad från såväl svenskt 
som tyskt håll, och med anslutning till båten 
insatte SJ nu dagsnälltåg från Stockholm via 
Malmö. Verkställande direktören för Rederi AB 
Sverige-Kontinenten, Gustaf 0. Wallenberg, tillskrev 
(den 15 januari 1897) tillsammans med 
konsuln G. Beijer i Malmö, med anledning av 
den nya förbindelsen, civildepartementet med 
förslag att insätta restaurangvagnar i det nya 
tåget "därför att det måste ligga oss varmt om 
hjärtat att denna förbindelse-skandina vexpressen 
-Stockholm-Berlin måtte blifva så god som 
möjligt". De argumenterade vidare: 

I detta hänseende kan ingenting effektivare företagas 
än att både söka minska resans längd och vidtaga 
sådana anordningar, att den åtminstone förefaller den 

resande kortare. I förra hänseendet ärstörre tåghastighet 
ett önskemål, vilket dock icke allt för snart torde vara 
att påräkna. I det senare torde ingen lyckligare lösning 
av frågan kunna företagas än insättande af restaurantvagnar 
-en åtgärd, som äfven förr eller senare inbesparar 
ett par längre uppehåll vid stationer för de 
resandes bespisande. Om restaurantvagn finge medfölja 
tåget, blefve resan mycket angenämare. Ätandet 
är ett tidsfördrif och de tre målen, som skulle 
inmundigas, afdela dagen, så att den förefaller mycket 
kortare. 

Efter denna inledning tog förslagsställarna upp 
de invändningar som Jämvägsstyrelsen kunde 
tänkas göra mot förslaget: att SJ inte ägde eller 
hade råd att skaffa några restaurangvagnar; att 
tidtabellerna, med inlagda måltidsuppehåll, redan 
var utfärdade; svårigheterna med tredjeklassresenärerna; 
samt slutligen att tågen inte kunde 
vidlåtas någon viktökning; varpå invändningarna 
möttes med förslag till deras avhjälpande. 
Den första kunde lösas genom förslagsställarnas 
försorg under vissa villkor och förbehåll, varvid 
nämndes att Kockums redan lämnat dem anbud 
på en färdig vagn. 

Som mer nationella, regionala och lokala avläggare 
till de stora världsutställningarnas generalmönstringar 
av den framskridande moderniteten 
anordnades många mindre expositioner. Under 
sommaren 1896 (6 juni-27 september) hölls en 
sådan, Industri-och Slöjdutställningen, i Malmö. 
På den ställde stadens stora och växande industri, 



Kockums Mekaniska Verkstad, ut en, efter vad 
det framstår, på spekulation byggd restaurangvagn. 
På utställningen belönades vagnen med 
hedersdiplom och guldmedalj och fick höga poäng 
i omröstningen, 147 av 150 möjliga (det tål 
dock påpekas att man var ganska frikostig med 
medaljer). Efter utställningen offererades vagnen 
(i brev den 8 oktober 1896) Kungl. Järnvägsstyrelsen 
som dock avböjde köp, enär man ansåg 
nattågen som redan för tunga och lämpliga dagsnälltåg, 
med uteslutande första-och andraklass, 
ännu ej hade införts. 

Från ytterligare åtminstone ett håll blev Järnvägsstyrelsen 
utsatt för påtryckningar. I brev den 
28 september anhöll källarmästaren Carl Schweitz 
i Båstad om att restaurangvagn försöksvis under 
ett år skulle insättas på den sedan årsskiftet 
förstatligade Västkustbanan. Västkustbanan hade 
sedan starten till stor del varit inriktad på den 
långväga trafiken mellan Norge och Danmark/ 
kontinenten, och vagnparken var anpassad därtill 
med en stor uppsättning tekniskt avancerade och 
luxuöst inredda boggivagnar(se t.ex. Spår 1988). 
I dagtåg hade SJ avskaffat första klass hösten 
1893 men vid övertagandet av Västkustbanan 
tvingades man behålla den där. Tyvärr är Schweitz 
brev utrensat ur SJ arkiv sedan trettiotalet år, och 
hans bevekelsegrunder och argument går bara att 
gissa. Sannolikt hade han besökt utställningen 
och där tagit del av Kockums vagn. Av formuleringen 
i Järnvägsstyrelsens svar, avgivet först 
efter påstötning från Schweitz, att döma verkar 
även han ha erbjudit sig att på egen risk och 
bekostnad svara för vagnen -ett entreprenörskap 
som inte bestrids av hans profession. 

Nu fick vi ingen svensk Pullman eller Nagelmackers, 
vare sig i namn av Schweitz eller Wallenberg; 
bokstavligen medan den sistnämndes 
brev var under befordran från Skåne till statsrådet 
von Krusenstjema på civildepartementet 
började Järnvägsstyrelsen själv agera i frågan. 
Dels vände man sig till Königliche Eisenbahn 
Direktion i Altona (den 19 januari 1897) med en 
förfrågan om hur de administrerat sin restaurangvagnsrörelse, 
dels till Kungl. Majt (den 21 januari) 
med en begäran att få ombygga ett par av 
sexton tidigare beställda men ännu ej levererade 
boggivagnar. Svaret blev positivt och den 17 
februari undertecknades kontrakt med Kockums 
om tillverkning av två restaurangvagnar littera 
ABo för leverans före 1 april respektive 1 juni. 
Den första av dessa, 1080, var den som tillverkats 
1895-96 och visats på Industri-och Slöjdutställningen, 
medan 1081 byggdes under våren, lika 
den föregående men lite enklare i sin utsmyckning. 



Egentliga förrådsutrymmen saknades på 
dessa bägge vagnar varför tvenne resgodsfinkor 
littera Fl iordningställdes för detta ändamål. 

Genom annonsering i pressen infordrades anbud 
på avgift för rätten att inneha rörelsen i 
vagnarna, ett tillvägagångssätt som detta år användes 
vid en större översyn av restaurangrörelserna 
vid SJ stationer. På detta sätt antogs källarmästaren 
Axel Backman, Stockholm, vilken 
kom att inneha serveringen i många av SJ vagnar 
under de första åren. 

Den 25 maj 1897 rullade för första gången på 
Statens järnvägar en restaurangvagn ut från Stockholm 
i tåg 7, kontinentexpressen mot Malmö, för 
vidare anslutning till Trelleborg. Ångbåten hade 
gått sedan den 1 maj. 

Restaurangvagnen framfördes i tågen 7 och 8; 
det förstnämnda med avgång Stockholm vid tiotiden 
på förmiddagen och ankomst Malmö/Trelleborg 
cirka 22.30 respektive midnatt. Tåg 8 

avgick Malmö/Trelleborg cirka 7.30 respektive 

6.20 och ankom Stockholm framemot 20 på 
kvällen. Möjligen gick restaurangvagnen till en 
början endast på sträckan Katrineholm-Nässjö. 
En tredje vagn, ABo 1092, var dock beställd och 
levererades den 20 oktober 1897 varefter restaurangvagn 
sannolikt medföljde hela vägen. 

Det dubblerande tåget som infördes nästkommande 
sommar gick som nattåg och kom inte att 
föra restaurangvagn. 

Innan trafik infördes på någon ytterligare linje 
eller fler tåg mer restaurangvagn infördes, anskaffades 
ytterligare en vagn, 1258, vilken levererades 
1900. Det är inte osannolikt att "vagnöverskottet" 
kom till användning som chartrade 
vagnar eller i chartrade tåg för till exempel kungafamiljen. 

De första vagnarna 1897 

Utställningsvagnen, det vill säga den blivande 
1080, kan ses på bilden nedan på sin plats under 
utställningen, in vid musikpaviljongen snett framför 
huvudrestaurangen, flankerad av vapensköldsprydda 
flaggstänger med unionsflaggan piskande 
i vinden. Om den redan från början var målad i SJ 
färger, vilket inte är osannolikt -som en annan 
flirt med Järnvägsstyrelsen var monterat lagerboxlock 
med tre kronor på -var den antagligen 



grön med ljus randning som dekor, SJ färg för 
andra klass. Hade den varit mörkblå, färgen för 
första klass, hade den på bilden sett betydligt 
ljusare ut på grund av den använda akromatiska 
plåten vilken avbildar blå färger ljusare än vad 
ögat uppfattar dem. Inget uppseendeväckande i 
uppbyggnaden: högvälvt tak med lanternin, plåtklädda, 
lätt insvängda eller gamberade sidor och 
öppna plattformar i bägge ändar; vagnkorgen var 
dock något längre än på SJ övriga boggivagnar. 
De stora cylindrarna i underredet var gasbehållare 
för belysningen. 

Den utställnings besökare som gick uppför trappan 
till plattformen närmast i bild, vagnens köksände, 
hade där mötts av två dörrar, den högra till 

Kockums "Restaurationsvagn" under Industri-och Slöjdutställningen i Malmö 1896, sedermera SJ ABo 1080 
( 1897). Från vänster: vestibulen med ett "vitt" fönster, två fönster till kafeet, fem till matsalen -de med vita 
servetter, de två dubbelfönstren till korridor/kök. Till vänster i bakgrunden utställningens huvudrestaurang. 
Foto av Alexiz Brandt i Kockums broschyr för vagnen. Repro från Nordiska museet. 

Kockums "Restaurationsvagn", matsalen mot kafeet. Foto som föregående bild. 

köket och den vänstra till korridoren in till matsalen, 
märkta "Kök" respektive "Restaurant". 
Det, mot vad som komma skulle, förhållandevis 
lilla köks utrymmet var uppdelat i ett kök, med en 
liten treplattig spis mot yttre gavel väggen, och ett 
serveringsrum. Enkla, pärlspåntspanelade väggar. 
Restaurangdelen var uppdelad i en matsal 
närmast köket och ett kafä. Gavelväggen mot 
köket upptogs av en buffe, flankerad av dörren 
till serveringsrum/kök till vänster och den till 
korridoren till höger. Buffän var en vanlig praktmöbel 
i det borgerliga hemmets matsal och här 
tjänade den som blickfång, samtidigt som den 
fyllde en praktisk funktion för förvaring och som 
upp-och avställningsyta med en lucka in till 
pentryt. 

Som producerad för att visas på en utställning 
hade ingen möda sparats på inredningen, präglad 
av brinnande dekorationslust i det sena seklets 
stileklektiska anda, enligt en källa med kejsar 
Frans Josefs "Hof-Speisewagen" som förebild. 
Väggsektionerna under fönstren liksom taken 
var täckta med paneler av linkrusta. Gavelväggen 
mot kafäet i matsalen hade de övre fälten i askrot 
medan dessa i kafäet var av spegelglas. Fönsterrutan 
i dörren mellan avdelningarna var helt täckt 
av ett etsat vegetativt mönster. De smala partierna 
mellan de stora fönstren i matsalen var 
utformade som pilastrar med övre halvan kannelerad 
och kapitäl i brons, på bägge sidor omgivet 
av askrotfanerad panel, medan kafäet här var 



försett med spegelglas. Den bredare sektionen 
mellan kafäets bägge fönster kröntes av en fronton 
som också kom igen över dörrarna till vestibulen 
respektive matsalen. Taksparrarnas gördelbågar, 
växta ur väggarnas pilastrar, bildade i 
lanterninen ett spröj sverk med moriska influenser 
som orientalisk krydda. "Stiltyranniets" regelböcker 
föreskrev för matsalar möbler i renässans 
eller barock. Stolarna var av den senare ordningen, 
levererade av AB A. Swenssons Möbleringsaffär 
i Malmö, för övrigt en annan av utställningens 
guldmedaljörer. Möbleringen var i ett plus 
två-sittning med tre bordsgrupper i matsalen och 
två i kafäet, totalt alltså trettio platser. Mellan 
kafäet och plattformen fanns en vestibul med ett 
handfat och vid sidan av detta en toalett. 

Om och i så fall i vilken utsträckning vagnen 
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SJ ABo 1081, tillverkad av Kockums 1897. Kopia från SJK Ritningsarkiv. 

byggdes om i samband med att SJ köpte den är 
oklart. Toaletten ändrades med stor säkerhet till 
ett litet kontorsrum men i övrigt framgår intet. 

De bägge följande vagnarna, 1081 och 1092, 
utfördes i stort som den första men med enklare 
ekipering vilket avspeglas i deras kostnad: för 
1080 betalades 24 000 mot 20 500 kr för 1081, i 
bägge fallen utan boggier. Bägge saknade dock 
genomgång, hade fler bord, större spis och kontor 
invid vestibulen, detaljer som kan ha ändrats 
på den första vagnen innan den sattes i trafik. 

Som förrådsvagnar iordningställdes under 
april-maj tvåresgodsvagnarlitteraFl, med nummer 
1776 och 1797, vid SJ huvudverkstad i 
Malmö, och i september ytterligare en, 1795, till 
den tredje vagnen. De bägge första delades i två 
avdelningar, varjämte tillkom en toalett i ett 
avskilt rum, och utrustades med speceriskåp, ett 
isskåp tillverkat av Anton Olsson i Örnsköldsvik, 
klädkrokar, luftsugare och ett fönster i gaveldörren. 
För den tredje hade man fått några erfarenheter 
varför skjutdörrarna på sidorna kompletterades 
med ett par väl tätade svängdörrar. 
Ett klädskåp för personalen tillkom liksom två 
köksbord, ett större och ett mindre, och två värmeelement. 
Dessutom skulle befintliga dörrar 
och fönster tätas bättre. Som lös utrustning försågs 
de med två större vattenflaskor och en 
mindre, samt två truppvagnslyktor. De två andra 
finkorna kompletterades därefter på samma sätt. 



En andra generation vagnar 

Under sex år var tågparet mellan Stockholm och 
Malmö det enda på statsbanorna som förde restaurangvagn, 
och innan någon annan trafik kom 
till stånd beställdes ytterligare en vagn, 1258, 
vilken levererades år 1900 av Kockums. Med 
erfarenheter från de tidigare och problem sedan 
länge med för tunga tåg, utfördes denna så att 
förrådsfinkan kunde undvaras. Detta medförde i 
sin tur en reducering av antalet platser till 24 vid 
fyra bordsgrupper och utan uppdelning i matsal 
och kafä. I övrigt var den lik de tidigare. 

Med början 1903 kunde så de tre första vagnarna 
byggas omi enlighet med nytillskottet, och 
från och med detta år började man littrera dem 
ABo3 för att skilja dem från sovvagnar littrerade 
ABo. (I Statens Järnvägar 1856-1906, band 3, 
finns på sidan 166 en interiör från 1081 efter 
ombyggnaden. I bildens vänstra del syns det 
förutvarande kafäets bägge fönster med mellanvarande 
frontonförsedd spegel; fönsterdelningen 
stämmer inte längre med bordsplaceringen.) 

1903 tillkom också ett andra tåg med servering, 
"Lapplandsexpressen", vid sidan av en mer 
sentidaefterföljare, "SunlitNightsLandCruises", 
som anordnades sommartid 1950-1969, det enda 
renodlade lyxtåg som regelmässigt körts här i 
landet. Tåget framfördes endast sommartid och 
bakgrunden till det var Norrlands betydelse som 
ett svenskt "Klondyke", med väldiga naturrikedomar 
som nu började exploateras, byggandet av 
norra stambanan och malmbanan, som möjliggjorde 
resor dit, och sprunget ur detta ett stigande 
intresse för fjällturism. Något akut behov av 
vagnar innebar inte det nya tåget men nästa år, 
1904, levererades en vagn till, även den tillverkad 
av Kockums. Den fick inventarienummer 
1438 och var i likartat utförande som den förra. 

SJ ABo 1258 ( 1900), köket. Observera den lilla serveringsluckan över bänken till vänster och pumpen längst 
till höger för uppfordring av vatten till tanken i lanterninen, varifrån det rann med själv_tryck till. (appställena. 
Kanske var den enkla, pärlspontade panelen målad ljust blå -det ansågs bra mot flugor. Reprofoto ur SJ 
minnesskrift 1906 från Järnvägsmuseum. 

Om vi bortser från "Lapplandsexpressen", som 
inte gick vare sig året runt eller dagligen, så 
dröjde det tio år innan restaurangvagnsservicen 
vann spridning på statsbanorna. 1907 var det 
dock dags på västra stam banan, Stockholm-Göteborg, 
och mellan Bräcke och Boden på den 
norra, på vardera stället i ett tågpar. För den 
utökade trafiken beställdes fyra nya vagnar i två 
omgångar av vilka de första två, 1657 och 1658, 



levererades under 1907 och de två följande, 1725 
och 1726, året efter, samtliga av Vagnfabriken i 
Södertälje, Vabis. 

I något väsentligt verkar dessa vagnar inte ha 
skilt sig från de tidigare, vare sig exteriört eller 
interiört. Under "Strödda Meddelanden" i Jernbanebladets 
första nummer 1907 refereras den 
tänkta inredningen: 

Matsalen skall utstyras med en elegant vägg-och 
takbeklädnad af polerade teaklister och pegamoid. 
Dörrarna komma att utföras af polerade ramar af 
teakträ med fyllningar af äfvenledes poleradt 
askrotfaner, hvars ljusa, skiftande yta behagligt kontrasterar 
mot teakens mörkare färgton. Ena 
gafvelväggen skall beklädas med fyra facettslipade 
speglar i polerade ramar av teak. -Belysningen skall 
ske medelst gasglödljus efter nyaste system och kommer 
detta starka ljus säkerligen att förläna en festlig 
prägel åt matsalongen. I taket skall anbringas en fläkt 
för att sommartid hålla luften i matsalongen i rörelse. 

Någon takfläkt syntes det av leveransfotografiernas 
interiörer dock inte ha blivit. 

Om de två senare av vagnarna skilde sig på 
något framträdande sätt är mig inte känt då såväl 
foton och ritningar som beskrivningar av dem 
saknas. Dessa fyra var de enda restaurangvagnar 
som Vabis tillverkade innan produktionen av 
järnvägsvagnar upphörde 1911. 

Så långt komna kan Rune Monö (Njutningen 
av att åka tåg, 1988, s. 86-87) få sammanfatta 
vagnarnas utformning: 

En restaurangvagn från tiden närmast efter sekelskiftet 
visar tydligt, att man också på detta område försökte 
forma ting och skapa miljöer, som så mycket som 
möjligt bevarade det trygga och ståndsmässiga i det 

borgerliga, för att inte säga högborgerliga, samhället. 
Samtidigt som man fascinerades av den nyajärnvägstekniken, 
hade man ännu inte accepterat dess specifika 
krav. Man hade slutit den till sitt hjärta men inte 
umgåtts med den i sin hjärna. Det unga seklets rullande 
matsalar försökte därför så mycket som möjligt likna 
sina burgna släktingar på terra firma. 

De första "moderna" vagnarna 

På den ovan omtalade "kontinentalrouten", Trelleborg-
Sassnitz, insattes 1909 ångfärjor för att 
möjliggöra genomgående tåg mellan Stockholm 
och Berlin. V agnarna till dessa tåg anskaffades 



gemensamt av SJ och de preussiska stats banorna 
( den tyska statsjärnvägen, Deutsche Reichsbahn, 
bildades först 1919 genom sammanslagning av 
delstatsbanorna) fördelat dels efter bansträcka i 
respektive land, dels så att SJ stod för samtliga 
sovvagnar och tyskarna för första och andra 
klassens dagvagnar. Detta för att vinna enhetlighet 
i utförandet. Övriga vagntyper fördelades 
mellan parterna. Då den tyska konstruktionsprofilen 
är smalare än den svenska, där man 
utnyttjat den bredare sektionen av "fria rummet" 
till att åstadkomma större rymlighet, var SJ 
tvungna att nytillverka samtliga vagnar. Dessa 
blev först vid SJ med helt inbyggda plattformar 
och var därjämte försedda med gavelbälgar för 
att erhålla en helt skyddad passage mellan vagnarna. 
Även underredet fick en ny utformning 
liksom lanterninen, vilken drogs ut över plattformstaket 
och avslutades med en mjuk nedböjning. 

Något år senare beslutades att införa restaurangvagnar 
på Västkustbanan, Göteborg-Malmö, med 
början 1911. För trafikökningen erfordrades fler 
vagnar, ehuru nytillskottet inte sattes in på Västkustbanan 
utan i kontinentaltågen, med följd att 
deras utformning anpassades till dessas vagnar 
undantaget bredden -då vagnarna inte avsågs 
följa med färjan utan stanna redan i Malmö, gavs 
de den bredare svenska profilen. För första gången 
vid SJ utnyttjade man bredden fullt ut genom att 

SJ ABo3, tillverkad av Vabis 1907. Interiör av matsalen mot köket. Observera att bägge dörrarna går till 
serveringsrummet, dörrhandtag och gångjärn sitter på olika sidor. Enkelriktad trafik? Leveransfoto 1907 
från Saab-Scania fotoarkiv. 

öka vagnarnas kapacitet avseende antalet spisande 
gäster genom två plus två-sittning, med tre 
bordspar i den ena matsalen och två i den andra 
fanns plats för totalt fyrtio personer, mot de äldre 
vagnarnas 24. Ökningen av antalet platser var 
önskvärd ur flera synvinklar, främst den att efterfrågan 
översteg tillgången, beroende på en allmän 
trafikstegring som accentuerades av att 
tredjeklassresenärer sedan 1906 också hade reglementsenligt 
tillträde till vagnarna. Med det 
utökade antalet platser vanns även bättre ekonomi 
i rörelsen. Vidare var det SJ första vagnar 
med genomgång, det vill säga korridor förbi 
köket, vilket även den tog utrymme i anspråk. 
V agnarna var emellertid 1,2 meter längre än de 
äldre, och genom de inbyggda plattformarna 
hade icke obetydligt utrymme insparats; detta 
oaktat var köksdepartementen mindre, speciellt 
med hänseende till det utökade platsantalet, möjliggjort 
genom förändringar på det organisatoriska 



planet. SJ första vagnar hade alltså rörelsen 
utarrenderad till en privat krögare, Axel Backman 
i Stockholm. Driften av vagnarna skulle 
dockkunna rationaliseras genom samarbete med 
de fasta stationsrestaurangerna och sammanföring 
till större administrativa enheter. Sålunda tillkom 
1906 Restaurantvagnsaktiebolaget med 
Nordisk Resebureau som huvudintressent, redan 
tre år senare uppgånget i Turisttrafikförbundets 
Restaurantaktiebolag, som tog över allt fler av de 
stationära serveringarna liksom tågfärjorna som 
utgick från Trelleborg och Malmö, och då även 
restaurangvagnarna, undantaget de som trafikerade 
Norrland. Genom att tillaga och förbereda 
maten i centralkök för att reducera arbetet ombord 
rationaliserades driften väsentligt, och med 
den nya organisationen vanns också stödjepunkter 
utmed färden som vid behov kunde gå och 
stödfurnera vagnarna med varor som tagit eller 
hotade att ta slut. 

1911 års vagnar 

De tre vagnarna, numrerade 1962-1964, tillverkades 
av AB Svenska Järnvägsverkstäderna i 
Linköping, ASJL, till ett pris av 22 890 kronor 
stycket. Till detta skall dock läggas ett stort antal 
detaljer som inte ingick i priset, förutom boggier, 
som vanligen var exkluderade, även belysning 
och ven tilationsanordningar, bromsdetalj er, 
gavelbälgar, isskåp, spisar, stolar, textilier etc. 
Adderas samtliga belopp upptagna på Förnyelsefonden, 
Rullande materiels konto för 1911 avseende 
dessa vagnar, blir kostnaden 33 296.31 
kronor per vagn. Troligen levererades den kompletterande 
utrustningen till ASJ, även om det 
inte kan uteslutas att vissa arbeten utfördes vid 
någon SJ-verkstad. 

Utvändigt (se bild nedan) ger vagnarna ett 
betydligt resligare och massivare intryck än de 
äldre, kanske beroende på lägre fönster i matsalsdelen 
-eller rättare, deras övre del var anordnade 
som utåt öppningsbara ventilationsfönster -och 
färre antal fönster i köksdelen. Färgen är som 
tidigare nämnts vansklig att avgöra då den ingenstans 
klart utsägs, men inte osannolikt grön och 
med gul, skuggad märkning, "RESTAURANT" 
i vardera änden jämte vagnsnumret. På plåten 
mellan sista köksfönstret och det första i matsalen 
fanns anbragt SJ monogram, "metkroken". 
Mot de i ändarna mjukt nedsvängda lanternintaken 
svarade in-och uppsvängningen på taken 
över sidodörrarna. Ovanför dessa, i lanteminens 
avrundning, stack ett par trattformade lådor upp, 
luftintagen till den för tiden avancerade ventilationsanordningen 
enligt "Timochowitschs system", 



för vilken man betalat 650 kronor i licensavgift 
inkluderat ritningar. I Nothins då under 
utarbetande varande Vagnlära beskrivs det hela: 

Den i luftkanalen inpressade luften fördelas utefter 
hela lanternintaket samt inkommer i vagnens inre 
genom kanalens botten, som består af de löstagbara 
ramarna 8, hvilka äro öfverspända med filtrerväf. Vid 
passerandet af denna renas luften från medföljande 
damm och sot. Då luften inkommer i vagnens inre från 
hela det inre lanternintaket, fördelas densamma så väl, 
att drag ej uppstår, men under sommaren en välbehöflig 
svalka åstadkommes. 

Förmodligen fungerade Timochowitschs system 
inte tillfredsställande, eller möjligen för väl med 
bieffekten att blåsa in det damm och den sot som 
avsågs fastna i filtrerväven över både det serverade, 
de serverade och de serverande jämte duktyg 
och inredning, med följden att finessen snart 
demonterades; några fler vagnar blev det inte 
heller med detta ventilationssystem. 

Vagnarna var indelade i två vestibuler, den i 
matsalsänden som kapprum och den något längre 
i köksänden som toalett för personalen och ett 
skåp för ved, matsal i två avdelningar samt ekonomiavdelning 
avdelad i serveringsrum, kök och 
förrådsrum, utefter vilka korridoren löpte. Bredvid 
passagen mellan den inre matsalen och 
serveringsrummet fanns till vänster ett litet kontor 
för kassörskan, själva passagen rymde skåp 

-

SJ ABo3 1964 ( 1911 ). SJ första "moderna" restaurangvagn, mönsterbildande för lång tid. Observera luftintagen 
på taket till det avancerade -och misslyckade -ventlilationssystemet och hur fint uppsvängningen av 
taket över sidodörren möter lanteminens nedsvängning. Leveransfoto ASJL, Stig Nybergs samling. 

för linne, silver och porslin samt ett skåp för 
smutstvätt vilket mynnade i en låda under vagnen 
åtkomlig utifrån. Likaså tillkom på dessa vagnar 
en förvaringslåda undertill för reservförråd av 
drycker, åtkomlig genom luckor i serveringsrummets 
golv; en anordning som återkom framgent. 
Till höger mynnade dörren till korridoren. 
Den planlösning som dessa vagnar etablerade 
skulle med endast små justeringar tillämpas på 
samtliga vagnar fram till och med femtiotalet. 

Inredningen hade nu frigjort sig från de stilideal 
som präglat SJ tidigare vagnar vilka hämtat 
sin näring från högreståndshemmets matsalar 
och salonger -utan att resultatet för den skull 
blivit mindre elegant eller praktfullt. I matsalen 
utgjordes allt synligt trä -och det var inte lite av 



ljusbetsad och polerad flammig björk, ej att 
förväxla med masurbjörk, undantaget fönsterbågarna 
vilka var av teak för att motstå den fukt 
som de var utsatta för. Det var första gången som 
björk användes för inredningen i en statsbanevagn 
och, rapporterade Jernbanebladet (nr 13 
1912), "detta försök har slagit ganska väl ut; 

björken med dess vackra polityr ger vagnarna en 
lika prydlig som ljus och glad prägel". I högsta 
grad modernt också; kring 1910 blev den 
flammiga björken oerhört populär medan linkrustan 
och pegamoiden seglade ut, den förstnämnda 
för gott. Lanteminens innertak utgjordes 
av vitmålade, för ventilationen perforerade, skivor 
i kassetter, förstärkta av ett träkryss i vars 
skärning gasarmaturen satt. Väggfälten i takrundningen 
utgjordes av blå linoleum, vilken 
återkom som väggbeklädnad i vestibulerna och 
vars färg, "som gör sig bra mot den gula björken", 
gick igen i stolarnas skinnklädsel. Tvärväggen 
mellan matsalsavdelningarna, med kopplade 
skjutdörrar, hade glas med fasettslipade 
kanter i de övre fälten. De smala sektionerna 
mellan fönstren bildade grunda och släta pilastrar 
vars kapitäl, gjutna i brons med ciselerade 
ornament, utgjorde volutformade konsoler som 
bar upp hatthyllor av flätad metalltråd. Liknande 
konsoler på tvärväggarna "bar upp" lanterninen. 
För fönstren fanns draggardiner av ofärgat siden. 
Vid 51 års ålder avgick vagnarna med ålders

pension och slopades ur trafikvagnsparken per 
den sista december 1962. En av dem önskades av 
Jämvägsmuseum vilket i stället erbjöds den förvisso 
likartade men något yngre och i bättre skick 
varande 2135 (se nedan), vilken dock av okänd 
anledning aldrig överfördes -synd med tanke på 
den milstolpe i utvecklingen som dessa vackra 
vagnar ändå utgjorde. 

Ombyggnad av vagnar 1912 

Sedan 1962-1964 färdigställts under hösten 1911 
påbörjades omfattande ombyggnader av de äldre 
vagnarna med de tre senaste som förebild. Arbetet, 
som utfördes av huvudverkstaden i Örebro, 
bedrevs så att sju vagnar, samtliga med undantag 
av 1657 och 1658, blev klara under 1912 och de 
två sistnämnda under våren påföljande år. Att 
arbetet var omfattande framgår inte minst av 
kostnaden, som genomsnittligt räknat översteg 
20 000 kronor per vagn. Planlösningen från 19621964 
följdes med undantag av att matsalarna 
utfördes i en avdelning och således saknade 



mellanväggar. De var också, liksom ju vagnarna 
som helhet, något mindre och rymde 32 gäster. 
De ursprungliga vagnkorgarna synes med ledning 
av fönsterdelningen, som var olika vagnarna 
emellan, ha bibehållits men vissa av dessa 
fönster sattes för medan andra, nya togs upp och 
gavelpartierna, med de inbyggda plattformarna 
och lanterninemas avslutning, fick det nya utförandet. 
Ekonomiutrymmena var jämfört med 
det äldre utförandet helt nya, men i matsalarna 
behölls delar av den gamla inredningen som 
paneling med listverk och fyllningar. 

Sedan restaurangvagnar införts på Västkustbanan 
tillkom inga nya sträckor med servicen. 
Under lång tid var det bara ett enda tågpar på 
respektive linje som förde servering, men nu 
började en expansion i det att fler tåg fick restaurangvagnar 
-och med det följde behov av fler 
vagnar. Fyra stycken, med nummer 2133-2136, 
levererades 1913 av AB Södertelge Verkstäder 
och ytterligare tre, nummer 2464-2466, fem år 
senare, nu åter med Kockums som tillverkare. 
Därefter var behovet fyllt för relativt lång tid. 

ABo3 1964, matsalarna med mellanvägg, sedd mot köket. Mittdörren i bakgrunden till serveringsrumlkök, till 
vänster det lilla kassabåset, till höger dörren till korridoren. Observera de gjutna bronskonsolerna/kapitälen 
som bär hatthyllorna och lanterninen. Foto som föregående bild. 

Nya vagnar 1913 och 1918 

Med 1911 års vagnar hade en standard etablerats 
från vilken de vagnar som levererades 1913 och 
1918 inte avviker-så när som i en fråga: de var 
de första teakpanelerade restaurangvagnarna. Den 
plåtklädda vagnkorgen i trä hade flera olägenheter. 
Trästommen band fukt som avsatte sig som 
kondens på plåtklädselns insida vilken rostade. 
Samtidigt var den tät med följd att fukten torkade 
ut dåligt, varför trästommen i sin tur riskerade att 
ruttna på utsatta ställen. Teak är ett träslag rikt på 
så väl hartser som fett och mycket motståndskraftigt 
mot röta, därtill vackert till både färg och 
textur. UGJ första vagnar 187 4 var teakpanelade, 
men på ett sätt hämtat från möbel-och inredningssnickeriet 
med ramar och fyllningar som 
inte motstod de fuktighets-och temperaturväxlingar 
de blev utsatta för, och teaken borttogs 
snart. Till inredningar var det dock vanligt förekommande, 
i synnerhet till fönsterbågar och 
toalettsitsar där teakens motståndskraft mot fuktoch 
temperaturväxlingar, med ity följande risk 
för röta, utnyttjades. 

Strax efter sekelskiftet återkom det dock som 
utvändig beklädnad, nu som stående, smala och 



spontade lister. Med träpanelade vagnar trängdes 
klassmärkningen med färger ut, och när målade 
vagnar i och med övergången till stålvagnar i sin 
tur trängde ut de teakpanelade fick de den gamla 
rödbruna tredjeklassfärgen, för övrigt inte olik 
teakens färg och praktisk såtillvida att den roströda 
trafikfilm, som insveper varje otvättat 
järnvägsfordon, till stor del sammansmälter med 
underlaget. 

Men åter till restaurangvagnarna. Den märkning 
som tidigare målats på vagnssidan ersattes 
på dessa av gjutna och polerade bronsbokstäver 
likt dekorativa beslag eller ornament mot träet. I 
ändarna respektive vagnsnummer och innanför 
detta "RESTAURANT" samt däremellan SJ sirliga 
"metkroksmonogram". Timochowitschs 
ventilation hade uppenbarligen inte blivit någon 
succe; här ordnades in blåsning av friskluft medelst 
vridbara glaslameller i fönstrens överkant, 
ett utförande som tillkom även på de äldre vagnarna 
1916, och i de bägge matsalsavdelningarna 
fanns i taket en fläkt, driven av fartvinden genom 
på yttertaket uppsatta, kupolformade skovelhjul. 

På Baltiska utställningen i Malmö 1914 ställde 
SJ ut 2135 jämte en rad andra vagnar, märkligt 
nog ingen av de modernaste som var avsedda för 
Tysklandstrafiken, jämte svensk lokbyggnadskonsts 
kanske största prestation, det första och 
heltnyaF-loket, nummer 1200. Dessa lok, byggda 
i elva exemplar, avsågs att i första hand dra 
kontinentaltågen och andra tunga snälltåg med få 
uppehåll på östra/södra stambanan. Det var första 
gången SJ visade upp sig på en större utställning. 
Tidigare hade man bara vid ett tillfälle lånat 
ut lok och tre vagnar som Kockums visade på 
världsutställningen i Paris 1878 (och där en av 
vagnarna kammade hem en guldmedalj). Pådrivande 
för SJ-beslutet att delta var en mycket stor 
tyskjärnvägsavdelning, den största man då hade 
uppvisat utomlands, vilken bland mycket annat 
innehöll en stor restaurangvagn på treaxliga 
boggier. 

Mellantid 

Fram till första världskriget skulle förutom UGJ 
och SJ även Östra Skånes järnvägar ( 1899), Helsingborg-
Hässleholms järnvägar (1905), Blekinge 
Kustbanor (1905), Bergslagernas/Stockholm-
Västerås-Bergslagens järnvägar (1906) 
och Västergötland-Göteborgs järn väg (1914) 
införa restaurangvagn/ar i sina tåg. 

Från första världskriget skulle det dröja tiotalet 
år innan någon ny järnväg införde restaurangvagnar 



eller överhuvudtaget några nya vagnar 
tillkom, och skälen till införandet var då delvis 
nya. Kriget var en svår tid för järnvägarna; intensiv 
trafik med dåliga intäkter, brist på bränsle och 
annat som var importvaror, och på det som fanns 
att tillgå steg priset kraftigt. Trots att allt gjordes 
för att nedbringa tågens vikt i syfte att spara på 
det dyra kolet, och det därtill bör ha varit svårt att 
få tag på matvaror, tycks de flesta vagnarna ha 
varit i drift kriget igenom, med undantag för 
VGJ-vagnarna, "Dalaexpressen" påBJ/SWB som 
upphörde 15 februari 1917, BKB-vagnen som 
var indragen från 1 november 1917 till juni 1919 
och ÖSJ-vagnarna som inte fick trafikera stambanesträckan 
Eslöv-Malmö (men fortgick på de 
egna spåren). På Norrland hade Turisttrafikförbundets 
restaurantaktiebolag inte tagit över 
driften av vagnarna som sedan 1910 innehades 
av Anders Pettersson, "Långsele-Pelle" kallad, 
som blev en legend för sin förmåga att skaffa mat 
under kriget. I en tid när landet skakades av 
hungerkravaller på flera håll suckades i en Norrlandstidning: 

För den som under någon månads vistelse i Stockholm 
levt på kålrötter och sik och märkliga syltor och inte 
kunnat uppbringa ett glas mjölk, var det en högtid att 

på återresan norrut få ta plats i restaurangvagnen i 
Långsele och få ordentlig mat och dricka mjölk till 
frukosten. 

Sedan kriget slutat timade andra problem och det 
dröjde inte många år in på tjugotalet förrän, de 
förvisso ännu fåtaliga, bilarna ställde till allvarliga 
besvär -en framväxande konkurrens som 
kom att generera restaurangvagnar på en sträcka, 
Göteborg-Borås/Borås-Alvesta järnvägar 
(1928). Annars var tjugotalet ombyggnadernas 
och moderniseringarnas tid; gamla vagnar fick 
inbyggda plattformar med gavelbälg, nya inredningar, 
till exempel stoppade soffor även i 
tredje klass. Tryckluftsbroms och rullager var 
tekniska förbättringar. 

En annan förändring, övergången till stålbyggda 
vagnar, tog sin början under denna tid, en förändring 
som initierades av Getåolyckan 1918. I 
olyckståget gick för övrigt som sjunde vagn den 
då helt nya restaurangvagnen 2466, den första i 
raden av vagnar som inte teleskoperade och 
totalförstördes.Av de 45 personer som förolyckades 
tillhörde tre restaurangvagnsbetjäningen. 

Trots ansträngningarna att anskaffa stålvagnar 
kom SJ att förvärva ytterligare tre restaurangvagnar 



i träkonstruktion, 2702-2704, så sent som 
1927. Dessa var till utförandet i det närmaste 
identiska med de från 1918. Som en historiens 
ironi byggdes bokstavligen bredvid dem i ASJ:s 
verkstadshallar i Linköping de första stålbyggda 
restaurangvagnarna i landet, BCort 72 och 73 för 
Ostkustbanan. Två år senare kom SJ första i 
stålkonstruktion. 

Av SJ trärestaurangvagnar finns endast en, 
2702, bevarad, jämte Bergslagernas Bo3 36 (sedermera 
SJ Ro2 4260). 

Kjell Palen 

Några minnen från restaurangvagnar. 
Intervju med Erik Ljung 

Erik Leonard Ljung föddes 1926 ijämvägsmetropolen 
Krylbo där han också växte upp, boende 
i ett av de många betjäningshusen -omgiven av 
"järnvägen" på flera sätt. 

Fadern, Emil Leonard Ljung, född 1888, var 
telefonreparatör vid SJ, 1 men skötte också 1 yse 
och annan "starkström" i alla betjäningskåkar, 
stationshuset, järnvägshotellets hus med flera. 
Hotellets restaurang hade egen glassmaskin i 
källaren, minns Erik från den tid då han var 
tillräckligt gammal för att få hänga med när den 
trasslade och far tillkallades. Vid sådana tillfällen 
vankades det alltid glass! Far hade också en 
"egen" telefonlinje att sköta, mellan Krylbo och 
Krampen, liksom telefonväxeln i Krylbo stationshus. 
Telegraffanns också fortfarande i bruk. 
Far förfogade över en Berg motordressin med 
frontskärm för att avpatrullera sin telefonlinje, 
men föredrog att följa med ordinarie tåg. Vid 
Krylbosmällen, kl. 05.10 den 19 juli 1941 -en 
vacker, molnfri morgon, minns Erik som vaknade 
först i familjen -lossnade hela telefon växeln 
i stationshuset, vilket gav far mycket arbete och 
bekymmer. Den nya växeln byggdes upp i en 
betongbunker! 

Far Emil hade som ungkarl varit med och 
byggt järnvägsbro över Järpströmmen i Jämtland. 
Han lär ha börjat vid SJ under första världskriget, 
på "Belysningen" (i höjd med Norra Bantorget) 
på Stockholm C. 1918 arbetade han i 
Norrköping och fick rycka ut och dra telefon 
förbi Getå i samband med raset. I Kilsmo i Närke 
hittade han sin blivande hustru Hedvig, som Erik 
minns som "enbart" hemmafru. Reparatörens 
ansvarsfulla arbete kanske gav lite mer än för 
genomsnittet i plånboken och det var sällsynt att 



en hustru arbetade utanför hemmet. Familjen 
bestod dessutom av Eriks ett år yngre syster 
Kerstin. 

Erik började på Järnvägshotellet i Krylbo omkring 
1944. Hans arbetsuppgifter var att hjälpa 
till med uppackningen för "provryttare" som 
kom per järnväg och på hotellet visade och sålde 
sina varor. Det blev emellertid för tungt för Erik, 
som led av svår astma. Agnes, mor till en av Eriks 
kamrater, arbetade som servitris på Järnvägshotellets 
restaurang. Hon pratade med dess chef, 
fru Johansson, och sa att Erik inte fick hålla på 
med det tunga arbetetet -"det tar livet av honom!" 
Då kom han ganska snart över till byffävagnarna. 

Under den här tiden sålde han också godsaker 
från en godisvagn på perrongen, som alltid var 
avstängd när tysktågen kom. Men med sin vagn 
lyckades han komma ut på perrongen och gå 
längs tågen för att se in i dem. Försäljning till 
tyskarna var emellertid inte tillåten. Det var stort 
pådrag -tysk legationspersonal kom upp från 
Stockholm i bilar. Han minns också att den i 
Krylbo bytte ut massor av blommor i invalidtågens 
tyska sjukvagnar, som var fyllda av lemlästade 
soldater från kriget i Finland. Kring 
permittenttågen var det också alltid en viss bevakning 
förutom avspärrningarna. När ett tysktåg 
just hade gått hände det att det kom ett 
efterföljande svenskt militärtåg! 

Erik har ett annat minne från Krylbo. När de 
första frisläppta krigsfångarna från Grini -det 
var järn vägsmän från Narvik som skickades hem 
per järnväg -sändes genom Sverige var han 
anställd vid AB Trafikrestauranger, TR. Då var 
Erik med när järnvägsrestaurangen dukade ett 
långbord på perrongen för att utspisa dem! 

Krylbo hade en dagtur på byffävagn till Stockholm 
och en till Mjölby.2 Från 1945 åkte Erik 
som servitör eller "nisse" på dem tillsammans 
med en hovmästare. Hur bemanningen var på 
byffevagnarna i övrigt minns inte Erik, men han 
har ett foto som visar personalen på en perrong på 
Stockholm C, och där är det tre damer med. Till 

Stockholm kom man vid 13-tiden och hem därifrån 
16.30. Han råkade hamna på Kungsgatan i 
Stockholm på självaste fredsdagen -ett oförglömligt 
minne. 

16.30-tågetfrån Stockholm kallades för Murartåget 
-"efter gammalt", då både dalkarlar och 



kullor gick till och från Stockholm för att där 
mura respektive bära tegel. Ofta åkte också Gösta 
"Pelle Svanslös" Knutsson hem till Uppsala med 
detta tåg. Han skulle alltid ha en persiljeomelett 
på hemvägen. Under kriget var det ingen skinka 
i omeletterna utan mycket lök och potatis, troligen 
äggpulver i stället för ägg, som det var ont 
om, samt persilja. En annan välkänd byffevagnsgäst 
var Lillebror Söderlund, som väl åkte hem 
till Dalarna. 

Erik hade svårt att bo kvar i Krylbo på grund av 
astman, så han flyttade till Stockholm på hösten 
1945. En viss hjälp hade han av fru Johansson, 
chef på Järnvägshotellet i Krylbo, vars make 
"Baskerville" (alltid klädd i basker) var inspektör 
på TR i Stockholm. 

Som servitör på restaurangvagnarna ut från 
Stockholm hade man ett schema som bland annat 
förde en till Malmö, Sundsvall och Göteborg. På 
Göteborg kunde det bli både "Gl, G2 eller G3", 
alltså tre olika turer. På vintern gick en vagn till 
Östersund medan den sommartid gick till Vännäs 
-en mycket lååång tur med viloperiod !3 En 
annan vintertur gick till Nässjö, under sommaren 
utsträckt till Kalmar -efter ånglok och endast 
med en äldre ("jobbig, inte rolig!") "32-vagn" i 
motsats till de från 1930-talet vanliga "48orna", 
med 48 sittplatser.4 Varma dagar hände 
det att gästerna ställde ventilationsrutorna "fel", 
mot färdriktningen, för att få in så mycket luft 
som möjligt. Då blev de vita bordsdukarna snart 
sotsvarta av ångloksröken. 

Överliggning var i regel ordnad i fasta rum för 
TR på pensionat i Malmö, Sundsvall och Östersund, 
samt i Göteborg på Pensionat Royal, vill 
Erik minnas. I Nässjö var man inhyst hos en 
urmakare och i Vännäs hos ägaren till en skoaffär. 
Det fanns också TR-besättningar som opererade 
ut från Göteborg och Malmö. Malmö hade 
bland annat en tur till Krylbo via Mjölby och 
Hallsberg. 

Restaurangvagnsbesättningen bestod på den 
tiden av hushållerskan, som basade i köket, en 
kallskänka, ett spis biträde, en eller två i disken. I 
serveringsdelen fanns en hovmästare, en servitör 
och smörgåsnisse samt, i sitt eget bås, kassörskan 
som höll reda på notorna-alla bord och stolar var 
numrerade. Under kriget (och till 1951) var det 
inte bara priser att hålla reda på. Även ransoneringskortens 
kuponger gällde det att redovisa; 
vid middag var det alltid tre gula och två bruna för 
smör respektive bröd. För kött var kupongerna 
röda: kanske sex för malet kött, åtta-tio för hela 



bitar. Fisk fordrade inga kuponger! Vi, svenska 
folket, har aldrig varit så friska som på den tiden, 
filosoferar Erik; sparsam men nyttig mat och 
mycket motion (cykel till jobbet, ingen TV, inga 
bilar). 

Det serverades ingen sprit ombord, endast vin. 
Starkvin såsom madeira, portvin, sherry och vermouth 
fanns. Groggar dracks på vermouth och 
sockerdricka. Det var hovmästarens jobb att sköta 
öl och vin, som förvarades i ena disken innanför 
serveringsdörren -trångt! 

Serveringspersonalen hade alla vitrockar, svarta 
byxor -ibland med svarta revärer, oftast vit 
skjorta med slips eller fluga. Till vitrockarna 
användes löstagbara "guldknappar" med TRmonogram 
samt med ögla på baksidan där man 
med en speciell klämma (i nödfall med ett gem 
eller en tändsticka) fäste knappen, som togs bort 
när rocken skulle tvättas. Hovmästaren bar ett 
märke, "bevingad tallrik, krönt med TR", på 
bröstet som bevis på sin värdighet. Det var mycket 
viktigt att inte glömma märket! Serveringspersonalen 
var alltid manlig, utom i "kaffevagnarna" 
där det fanns servitriser. Det var alltid 
kvinnor som arbetade i köksavdelningen ! 

Vid "full sittning" dukades båda avdelningarna 
för table d'höte-servering, det vill säga fast 
matsedel, med vita bordsdukar, silver och riktigt 
porslin. Brickor användes aldrig utan allt bars in 
eller ut på händerna. Vida la carte-servering eller 
lite folk kunde det räcka med 24 platser, och då 
nyttjades de sex borden närmast vestibulen till 
kaffeservering. De var skilda från de övriga sex 
mitt i vagnen med skjutdörrar. I kafäavdelningen 
tilläts rökning men ej där mat serverades. Vissa 
stora, hårt belastade tåg hade enbart måltidsservering 
och då fanns det oftast en särskild kafävagn 
tillkopplad som annex. 

Hovmästaren gick genom tåget och tog upp 
beställningar till de skilda måltiderna. 5 När det 
var dags för dem skyndade smörgåsnisse genom 
tåget med en gonggong, utropande till exempel 
"Första middagen serveras!" Till nisses uppgifter 
hörde också att gå genom tåget, bärande låda 
på magen och sälja godis och rökverk, på motsvarande 
sätt som tidningsbudet sålde tidningar. 

Gästerna väntade sig att TR-personalen alltid 

Personaluppsättning i byffe



vagn på Stockholm C 1945 eller 

1946. Längst till höger Erik 

Ljung som servitör, till vänster 

hovmästaren samt tre kvinnor i 

köket. JVM. 

visste var tåget befann sig, och kunde fråga om 
till exempel varenda sjö längs spåret. En hovmästare 
Karlsson från Göteborg svarade alltid 
vid sådana tillfällen: "Dethär är en vikav Aspen"! 

TR:s vagnfumering, kök med mera höll i Stockholm 
till en trappa ner under restaurangen i södra 
delen av centralstationen med nedfart från trottoaren 
utefter väggen på sydsidan av huvudentren 
mot Vasagatan, det vill säga idag ungefär 
under "Orientexpressen". Två furnerare kom ut 
till tåget på centralstationen med dragkärra. 
Stockholmsvagnarna stöd-eller kompletteringsfurnerades 
förstås på andra stationer. Till exempel 
med glass, som på den här tiden tillverkades 
av TR själv (i restaurangvagnen fanns isskåp för 
dess förvaring.) I Göteborg såg man till att få fullt 
förråd av Pripp & Lyckholms välkända och goda 
öl. Vidare kom fina, pinfärska, tjocka rödspättor 
ombord i Göteborg. Man eldade fortfarande med 
ved i spisen, och i till exempel Gävle fanns en 
välkänd "vedgubbe" som fyllde på ved i restaurangvagnen 
från sin kärra på plattformen. Även 
annat "värmande" fanns att tillgå på den kärran, 
och angelägna resenärer kunde av personalen 
informeras om den möjligheten! 

Om man inte hann klara av räkenskaperna 
redan inne på Stockholm C fick man följa med 
tåget ut till Hagalund, där tågen städades. På den 
här tiden låg förråden kvar i vagnarna från ena 
turen till den andra. Moralen var väl en annan då 
och inbrott förekom inte! 

För att förkovra sig kunde man få tjänstledigt 
från TR och gå till sjöss. Man fick stå i kö för att 
få komma ombord i Svenska Amerikalinjens 
fartyg. 1946-47 lyckades tre kamrater, alla från 
Krylbo, få mönstra ombord på m/s Drottningholm. 
Erik gjorde fyra rundresor Göteborg-New 
York innan han våren 194 7 måste inställa sig till 
militär tjänstgöring. Lumpen varade cirka nio 
månader. Erik hamnade, helt rätt, som hovmästare 
på officersmässen vid KA 1 på Oscar Fredriksborg 
i Vaxholm. 

Från sommaren 1948 arbetade Erik som hovmästare 



på restaurangvagnarna. En annan hovmästare, 
Tinnerholm, blev restaurangchef på 
Blanche och lyckades hösten 1948 värva över 
Erik som servitör, där han stannade tre-fyra år, 
varefter han övergick till Dramatens restaurangfram 
till den 1 oktober 1955, "samma dag som 
spriten blev fri!" -motbokssystemet för vin och 
sprit avskaffades. Han hade då familj och längtade 
efter ett familjeliv på kvällarna. Efter ett 
halvt års ackordsarbete på Centrum Radio, som 
ändå inte gav lika mycket lön som servitörens, 
pluggade Erik under fem år på kvällstid till 
teleingenjör. Men fortfarande, när han har gäster 
hemma, plockar han av bordet och bär ut hela 
disken på vänster arm, följd av gästernas beundrande 
blickar! 

1. I B 3; Första distriktet, Banavdelningen, Tredje bansektionen, 
som nr 511 "reparatör för telefontjänsten", antagen 
vid Statens järnvägar i ordinarie tjänst 1.1.1918. 
2. Litt. RCol, från 1935, tåg 437/438 till Stockholm och tåg 
76/77 till Mjölby. 
3. Tåg 91/92. Enligt Sveriges Kommunikationer, sommartidtabellen 
1945: "Table d'höte-servering: i tåg 92, lunch kl. 
12.00, 13.15, mjddag kl . 17.20 och 18.30. Ingen servering kl. 
14.15-15.45. Avg. Stockholm C 07.20, ank. Vännäs 21.10", 
cirka 14 timmar. 
4. Litt. Ro3. 

5. Som i regel annonserades i Sveriges Kommunikationer. 

Robert Sjöö 

1900-talets trävagnar 
-en brist i samlingarna att göra något åt 

Vi brukar med stolthet tala om att vi äger en av 
världens finaste samlingar av järnvägshistoriska 
fordon. Det kan vi med fog stå för, främst tack 
vare våra förnämliga 1800-talsfordon. Vad beträffar 
ångloken är SJ-typerna också för 1900talet 
välrepresenterade. Däremot kan vi inte skryta 
med den samtida vagnparken. Museets resurser 
var små när man verkligen hade behövt ett aktivt 
järn vägsmuseum i en tid av järn vägsnedläggningar 
och utskrotningar. När de sena 1800-och 
1900-tals trävagnarna slopades eller byggdes om 
till tjänstevagnar fanns heller inga andra bevarandealternativ. 
Ett fåtal ideella föreningar med 
små resurser hade på 1960-och 1970-talen fullt 
schå med att rädda det som ändå har blivit kvar. 

I dag har JVM återigen förutsättningar att 
bevara avställda fordon i och med att tillräckliga 
resurser och utrymmen avsätts från SJ. De ideella 



föreningarna är fler och starkare och utgör också 
viktiga alternativ för vård och förvaring av lok 
och vagnar. Det innebär att stora delar av stålvagnsparken 
och de senast avställda elektrolokstyperna 
kunnat omhändertagas. Vi kan dock konstatera 
att vi i dagsläget inte ens med hela järnvägsmuseisveriges 
samlade resurser kan skapa ett 
enhetligt 1900-tals SJ trävagnståg. Det måste 
vara en av våra viktigaste uppgifter på JVM att 
råda bot på detta. Vi vill kunna visa -här eller i 
andra sammanhang, själva eller i samverkan med 
någon annan -historiskt riktiga tåg. 

Till att börja med avser vi att själva skapa ett 
tidigt 1900-tals lokaltåg med tvåaxliga vagnar, 
dels för att kunna visa upp ett sådant men också 
för att erbjuda ett resandetåg med högt upplevelsevärde 
för trafik mellan Gävle C och museet. Att 
få tillgång till ett musealt intressant lokaltåg av 
äldre typ är av mycket stort värde för vår egen 
närtrafik. Vi vet att många besökare vill ha ånga, 
öppna plattformar och träbänkar. Det bevarade 
vagnmaterial som finns att tillgå är i tjänstevagnsutförande 
och i mer eller mindre dåligt 
skick. Det kommer därför att bli fråga om stora 
arbetsinsatser och i det närmaste ett rekonstruktionsarbete. 
Det är emellertid nödvändigt att återskapa 
när ingen originalpatina har bevarats. 

Vagnar från museiföreningar 

JVM hade inget eget vagnmaterial att utgå från 
när projektiden formades . Museet gjorde därför 
en förfrågan till de museiföreningar som innehade 
lämpliga vagnar som kunde avvaras för vårt 
projekt. Mycket glädjande togs trävagnssatsningen 
mot med positivt intresse, och vi har fått 
övertaga C3a 1314 från Nynäshamns Järnvägsmuseum 
och C3b 1683 från museiföreningen 
Östra Skånes Järnvägar. Med den sistnämnda 
föreningen och Kristianstads Järnvägsmuseum 
planerar vi dessutom ett samarbete kring ett 
boggiträvagnståg för vilket ändamål JVM övertagit 
Co9 1057 och före detta DFo 1 1357. I detta 
sammanhang förtjänar också att nämnas, att vi 
från Skånska Järnvägar för framtida åtgärder 
också har fått de av brädlappar hophållna resterna 
av vad som en gång var SJ första andraklass 
salongsboggivagn, Bo5 2287. Denna vagn är i 
sitt nuvarande tillstånd ett talande exempel på 
hur viktigt det är med förvaringsutrymmen under 
tak. JVM har också övertagit ansvaret för Fol 
25733 från Föreningen Veteranjärnvägen. Det är 
ett annat viktigt syfte med trävagnsprojektet att 
enheterna till de trävagnståg vi kan skapa oavsett 
ägare kan sättas samman till ett typiskt tåg för en 
viss tid, och att de förvaras på ett sådant sätt att 



skicket för respektive fordon inte riskeras. Den 
bevarandeplan för normalspårsfordon som JVM 
och JHRF skall färdigställa kommer att ytterligare 
tydliggöra detta. 

Qlc 946 0302, 
förhoppnings

vis snart 
återställd 
i sinforna 
prakt som 

C3a 1314. 

Renovering av C3a 1314 

För återställandet av vagnarna har vi startat ett 
fruktbart samarbete med arbetsmarknadsenheten 
på Gävle kommun. En projektledare med ständig 
hjälp av minst tre ALU-anställda har avsatts för 
JVM:s projekt. Fordonsansvarig vid JVM, Sten 
Holm med biträde av Claes Zachrisson, kommer 
att avsätta mest tid för projektet av museets egen 
personal. Arbetet kommer att bedrivas i lokaler 
vid Gävle varv inte långt från museet. 

Först i raden och som försöksobjekt för arbetsformen 
blir C3a 1314, tillverkad vid Södertälje 
Verkstäder 1901. Vagnen överlämnades som sagt 
från Nynäshamns Järnvägsmuseum, då typen 
finns representerad i ytterligare två exemplar. 
V agnen har i drift senast fungerat som personalvagn, 
litt. Qlc 946 0302 och är som sådan i relativt 
gott skick, det vill säga fukt och röta har inte 
nått så långt att korgen tappat hållningen. Ombyggnaden 
till tjänstevagn har dock varit grundlig, 
och således behöver bärande delar i stommen 
flyttas tillbaka utöver sådant som måste bytas ut. 

Det är mycket viktigt att man i ett sådant här 
projekt är tydlig med kravspecifikation och dokumentation. 
Avsikten är att slutresultatet skall 
ligga så nära historiskt riktigt utförande som bara 
är möjligt. Vi har för att kunna använda vagnen 
i trafik valt ett 1920-talsutförande med tryckluftsbroms. 
Vagnen skall när den är färdig vara i ett 
skick som om den kom från revision i samband 
med bytet av bromssystem från vakuumbroms. 

Det är också av stor vikt att man för framtiden 
klart kan visa vad som är gjort i samband med 
renoveringen. Det skall aldrig kunna uppstå någon 
tveksamhet kring vad som är original och 
vad som är utbytta delar. I just denna vagnens fall 



kommer den väl närmast att betraktas som en 
rekonstruktion, men även när det gäller det som 
inte är synligt är kunskap om de ingrepp som är 
gjorda värdefulla. Ett huvudsyfte är också att så 
nära som möjligt följa de arbetsmetoder som användes 
vid såväl n ytill verkning som storrevision. 
Som en speciell del i ALU-projektet ingår därför 
en dokumentations grupp som i ord och bild skall 
redovisa hela vagnrenoveringen i en rapport. 

Om renoveringen av C3a 1314 löper som vi 
hoppas kommer lokaltåget därefter att kompletteras 
med C3b 1683 och sedan kan ytterligare en 
vagn, BC3 (C3c) 1445, hämtas från nuvarande 
uppställningsplatsen vid Högbo bruk utanför 
Sandviken när vi har hittat en ersättningsvagn. 
Därefter bör tåget tillföras en F I -vagn. Dragkraft 
blir något av museets mindre lok, litt. J, K N eller 
varför inte W? Det senare är under omfattande 
renovering i Grängesberg. Tidsramarna för lokaltågsprojektet 
är generösa. Det är som sagt kvaliteten 
på det utförda arbetet som är det viktigaste. 
Projektet skall tillföra kunskapsuppbyggnad för 
såväl museets del som den anlitade ALU-personalen, 
och inte minst måste resultatet motsvara 
de krav som rätteligen kan ställas på JVM i ett 
sådant projekt. Den som väntar på något gott ... 

Erik Sundström 

SJ lokaltågsvagn littera C3a 

Föregångare 

Omkring sekelskiftet 1900 började ett nytt tågslag 
uppträda, lokaltåg kring de större städerna 
som gick en begränsad sträcka med många uppehåll 
vid hållplatser i nya förorter och som transporterade 
folk till arbetsplatser eller torghandel. 
För denna trafik hade SJ liksom de flesta andra 
banor ursprungligen en mängd tvåaxliga personvagnar 
litt. Cl och C2 från 1870-80-talet, med 
fasta axlar och axelavstånd 4, 1-4,4 m, underrede 
med längd 8,5-8,7 m och bredd 2,75-2,9 m. De 
hade i tredje klass fem fönster på var långsida och 
tio sittplatser innanför varje fönster där inte dörrar 
eller kaminer tog bort några platser, alltså i 
allmänhet 40-50 platser, och oftast relativt små 
plattformar. Man kunde inte ha större axelavstånd 
eftersom vagnarna då skulle gå trögt och slita på 
spåret i kurvorna, och inte större längd än ungefär 
dubbla axelavståndet eftersom vagnen annars 
skulle få en slingrande gång med risk för urspårning. 
Trots att de var tillåtna för 90 km/h hade de 
en ganska okomfortabel gång. 



I snälltågen hade man sedan 1890-talet boggivagnar 
vars underrede hade längden 18-19 m 
och bredden 3,15 m, som i tredje klass hade 7075 
platser vid kupeinredning och 95-100 platser 
vid öppen inredning. Deras gångegenskaper var 
betydligt bättre, speciellt i hög fart. 

När lokaltrafiken ökade behövdes fler vagnar 
med bättre komfort, men boggivagnarna ansågs 
alltför dyra och tog dessutom för lång tid för avoch 
påstigning, då vagnarna var långa och ändplattformarna 
små. Lösningen blev tvåaxliga 
vagnar med fria länkaxlar, som trots längre 
axelavstånd kunde gå säkert i kurvor med god 
komfort. Fria länkaxlar innebar att lagerboxarna 
placeras med stort glapp mellan lagergafflarna, 
och centrerades bara genom att fjädrarnas ändar 
hängde i lutande länkar. Genom att hjulringarna 
var svarvade koniska fick då axlarna automatiskt 
en tendens att ställa in sig radiellt i kurvorna utan 
att hjulens flänsar skavde mot rälsen. Tack vare 
glappet förhindrades också att tillfälliga ojämnheter 
i spåret gav skakningar i vagnskorgen. 

De första länkaxelvagnarna på normalspår i 
Sverige byggdes 1897 av den tekniskt framstående 
Gävle-Dala järnväg på egen verkstad. Det 
var vagnarna GDJ 45-46, litt. BFC, med 9 ,5 m 
långt underrede och 6 m axelavstånd. 

C3a-typen 

År 1899 levererade Vagnfabriks AB i Södertälje, 
Vabis, för Östra Skånes järnvägar två vagnar av 
en typ, som sedan med vissa förändringar byggdes 
för SJ och andra banor av olika verkstäder 
fram till 1903. Vagnarna hade 9,0 x 3,0 m korg, 
6,0 eller 7 ,0 m axelavstånd och 10,8 m långt 
underrede. Varje långsida hade sex tvådelade 
fönster, där ena halvan kunde öppnas. Taket hade 
låg välvning, dubbelvälvt över plattformarna, 
och lanternin. 

Vid SJ fick vagntypen littera C3, 1904 ändrat 
till C3a sedan en moderniserad version tillkommit. 
Den hade fönsteröppningar med 1,05 m höjd 
och 1,15 m bredd. Inredningen bestod av tre 
öppna avdelningar med en liten tjänstekupe på 
ena gaveln och sammanlagt 54 sittplatser men 
ingen toalett. SJ hade trettio vagnar byggda 1901, 
SJ 1308-1337, och tio vagnar byggda 1903, SJ 
1402-1411. De hade 7,0 m axelavstånd utom nr 
1331 och 1332 med 6,0 m. Ändplattformarna 
nådde 1,05 m ut från gaveln, alltså0,15 m utanför 
buffertbalken, och hade "solgrindar" av SJ-typ. 

Vid de enskilda banorna förekom även varianter 



där någon del av vagnen var inredd som 
resgods-eller postavdelning. ÖSJ hade vagnarna 
C 54-57, byggda av Vabis 1899 och Ljunggrens 

YEJ 31 och 32 på leveransfoto 
utanför Kockums Mekaniska 
Verkstad, som då låg vid 
nuvarande Davidhallstorg i 
Malmö. 

Leveransfoto av ÖCJ 208 på 
ASJ verkstäder vid Tannefors i 
Linköping. En duk eller 
presenning hänger ner från 
takets kortsida till plattformsräcket 
-till vilket ändamål? 
Läsarnas synpunkter inbjudes 
härmed. 

MVJ 16, en av fem vagnar 
levererade av Vabis till MoraVänerns 
järnväg 1899. 

1901, med 6 m axelavstånd. Sölvesborg-Olofström-
Älmhults järnväg fick 1900 från Vabis två 
vagnar, SOEJ C 8, 9, samt två andra där en ändavdelning 
hade postinredning, CD 6, 7. MoraVänerns 
järnväg fick från Vabis fem vagnar, 
MVJ C 15-19, där dock grindarna var enkla plåtgrindar. 
Alla dessa hade 6 m axelavstånd. 

Landskrona & Helsingborgs järnvägar fick 
1902 från Arlöv de båda vagnarna L&HJ C 631, 
632 och Helsingborg-Hässleholms järnväg 1903 
från Kockums de sex vagnarna HHJ C 527-532, 
alla med 7 ,0 m axelavstånd. 

Vagnar liknande C3a-typen med 6,0 m axelavstånd 
men något mindre fönsteröppningar med 
0,9 m höjd och 1,0 m bredd byggdes 1900 av 
Kockums för Ystad-Eslövs järnväg som YEJ CF 
31 och C 32, 33, och för Sala-Gysinge-Gävle 
järnväg som SGGJ C 4, 5, 8 samt CD 6, 7. Ystadvagnarna 
hade hörnstolpar på plattformarna. 

En något förstorad typ med 0,2 m förlängda 
plattformar på 11,2 m långt underrede och bredden 
ökad till 3,15 m levererades 1901 av Ljunggrens 
för Östra Centralbanan som ÖCJ C 205, 
206 och CD 207, 208, samt från Arlöv för Säröbanan 
som GSJ CDF 20, 21 och CF 22, 23. 
Samma solgrindar användes, men de anslöt till 
ett 0,2 m plåtparti vid vagnsgaveln. Dessutom 
fanns ÖCJ BC 203, 204 med något osymmetrisk 
fönsterplacering för att ge bättre utrymme mellan 



HHJ 529 och 532 i Ästorp omkring 1920. 

bänkarna i andra klass. ÖSJ CD-vagnar hade 
hörnstolpar under plattformstaket i poständen. 

SJ-vagnarna levererades med olje gasbelysning 
och skruvbroms, de sista tio dessutom med vakuumbroms. 
De enskilda banornas vagnar saknade 
i vissa fall broms, som på YEJ och SGGJ, 
eller hade i vissa fall skruv-och vakuumbroms, 
som på GSJ, L&HJ och HHJ. 

Ombyggnader och försäljningar 

Några av vagnarna blev sålda till andra banor 
eller ombyggda. SGGJ 4, 5, 8 såldes 1936 till 
Skåne-Smålandsjärnväg där de blev SSJ 45-47, 
och en av de övriga blev 1924 ombyggd till litt. 
DF. SOEJ 9 såldes 1916 till Borås-Ulricehamns 
järnväg och blev där BUJ C 9. GSJ 20, 21 blev 
ombyggda till litt. C närpostavdelningarna 191819 
flyttades till boggivagnar, och de fick längre 
fram plåtklädseln bytt mot teakpanel, vilket även 
skedde med ÖSJ vagnar. 

Av SJ C3a-vagnar blev tolv ombyggda 194142 
till ambulansvagnar i hjälptåg, sex skrotades 
och återstående 22 vagnar 1943-44 ombyggdes 
till litt. CF4 där en ändavdelning blev inredd för 
resgods och konduktör, med sidodörrar och 
värmekaminer. 

Lars Olov Karlsson 

Banmuseet 

När SJ och Banverket 1988 blev olika organisationer 
räknade man med att Sveriges Järnvägsmuseum 
i Gävle skulle vara bådas museum. De 
första åren gav också Banverket ett årligt bidrag 
till driften av museet i Gävle, men sedan upphörde 
det. Man kände inom Banverket behov av 
ett eget museum, inte minst för att ge personalen 
"egna rötter" på ett mer påtagligt sätt än som 
kunde göras i Gävle. 

Banverkets generaldirektör Jan Brandborn drev 
själv museifrågan, och ganska snart kom man 
fram till att museet skulle ligga i Ängelholm i 
anslutning till Banskolan. Här fanns utrymme 
och kunskap, men vad som också spelade in var 
att praktiskt taget alla anställda i Banverket förr 
eller senare kommer till Ängelholm för utbildning 
och då får möjlighet att se museet. Men 
museet skulle inte bara vara till för de anställda 
och för skolans elever, utan också vara öppet för 



en intresserad allmänhet. 

Planerna på Banmuseet tog fastare form i den 
utredning som de före detta lärarna på skolan, 
Pereric Elwer och Åke Johansson, lade fram 
1993. Den lokal som föreslogs var en utbyggnad 
av ett av de gamla rundstallen med en nybyggnad 
över den forna vändskivan och stallcirkeln. Utbyggnaden 
var tänkt att ske i tre etapper. Organisatoriskt 
föreslogs museet ligga under Banskolan 
som en särskild enhet. Beslut att bygga upp ett 
banmuseum i Ängelholm togs definitivt den 13 
mars 1995 av Banverkets generaldirektör. 

Banmuseets uppgift blir att visa den svenska 
järnvägens infrastrukturs historia. Hit räknas då 
i första hand bana, signal, el, tele och trafikledning. 
Men dessa delar kan inte ryckas helt ur sitt 
sammanhang. Museet måste också visa järnvägens 
historia i stort. Det är ju meningslöst att 
visa olika rälsprofiler om man inte talar om 
varför olika profiler behövdes. Varför blev tågen 
tyngre, när och varför elektrifierades järnvägarna, 
varför infördes signaler? Det är några av de 
frågor som museet ska besvara. Dessutom ska 
Banmuseet ge information om Banverket och 
dess verksamhet, men också visa lite av Banskolans 
(och den före detta SJ-Skolans) historia. 
Och varför inte också lite lokal järn vägshistoria? 

Lokalerna 

En Helsingborgsarkitekt, Stig Nilsson, engagerades 
för att rita museibyggnaden. Hela den nybyggda 
och upprustade lokalen kom att omfatta 
en yta på nära 3000 kvadratmeter. Denna yta 
innefattar också en hörsal samt arkiv-, biblioteksoch 
kontorslokaler. Ritningarna godkändes och 
bygget kom igång hösten 1995. Genom att 
sysselsättningspengar ställdes till förfogande 
kunde etappindelningen frångås och hela bygget 
ske på en gång. 

Ombyggnaden omfattade en total upprustning 
av de gamla skollokalerna. Lokstallet, vars första 
del byggdes 1898, hade börjat användas av dåvarande 
SJ-Skolan 1955. Med åren togs vändskivan 
och de flesta spåren bort. Mellanetage och 
läktare byggdes in på flera stallplatser, ett par 
portar sattes igen osv. Nu rustades samtliga dessa 
lokaler. 

I två före detta stallplatser inreddes en hörsal 
med 118 platser och all tänkbar modern teknik. 
Genom 1 yckliga omständigheter ( eller kan det ha 
varit beräknat?) har lokalen fått en utmärkt akustik. 
Denna del av byggnaden stod färdig och 



kunde tas i bruk redan sensommaren 1996. Den 
används förutom av museet av skolan i övrigt, 
och hyrs även ut till utomstående. 

Över den forna vändskivegraven och stallcirkeln 
byggdes en stor ljus hall. Taket bärs av 
limmade träbalkar och hela fasaden mot järnvägen 
är i glas. Ett spår finns från stallet ut till det 

Banmuseets fasad mot järnvägen. Längst till vänster en del av det gamla stallet, till höger den nya hallen. 
Foto här och där inget annat anges Lars Olov Karlsson. 

som en gång var vändskiva. Förbindelse med 
övriga spårsystemet finns "bakvägen" genom 
lokaler som nu används av SJ-Skolan och dess 
vändski va. Tyvärr blir det svårt att använda den 
ljusa hallen som ett stort rum. Det blir i det 
närmaste omöjligt att ljussätta utställningsobjekten, 
så glasfönstren kommer att sättas för 
permanent eller halvpermanent, och ett antal 
skiljande mellanväggar kommer att byggas för 
att få överskådlighet. Det är synd på ett så vackert 
rum, men nödvändigt för att få en bra utställning. 

För att i någon mån återskapa lokstallskänslan 
återuppfördes ett av de ursprungligen tre vattentornen 
på stallets baksida. Det nybyggda tornet, 
och ett som fanns kvar tidigare, försågs med en 
övervåning i trä enligt gamla ritningar. Det tredje 
vattentornet kunde inte uppföras, för där går nu 
en viktig transportväg. 

I november 1996 hade man kommit så långt att 
lokalerna kunde invigas. Generaldirektör Monica 
Andersson ställde symboliskt om (den från 
Sveriges Järnvägsmuseum lånade) försignalen 
från "vänta stopp" till "vänta kör", och gav därmed 
klarsignal till inredningsfasen av museet. 

Personalen 

Samtidigt med byggstarten gick man ut och sökte 
en museiintendent. Anställningsarbetet tog lång 
tid, främst på grund av det generaldirektörsskifte 
som inträffade samtidigt. Men i april 1996 anställdes 
undertecknad som museets förste och 
hittills ende heltidsanställde.Bygget var då i full 
gång och någon möjlighet att påverka lokalernas 
utformning fanns inte längre, vilket på sitt vis 
kanske var synd. Till min hjälp har jag Anders 
Lindberg, före detta ansvarig för teleutbildningen 
på Banskolan, som jobbar fyra dagar i veckan 
med museet. Vidare har de två museiutredarna 
och ytterligare några pensionerade Banskolelärare 
timanställts. Övrig arbetskraft har under 
1997 bestått av ett antal ALU-anställda personer. 



Banskolans resurser för administration, fastighetsskötsel 
och transporter samt snickare och 
svetsare används för museets verksamhet allt 
efter behov. Viss konsulthjälp har också tagits 
utifrån för bland annat utformning och planering 
av själva basutställningen. 

Besökarna 

Från början var det så att man tänkte sig Banmuseet 
som en ganska intern affär, i första hand 
avsedd för Banverkets personal och övriga elever 
vid Banskolan. Men allt eftersom vi resonerat 
vidare har vi nu stannat vid att vi i stort sett har 
"alla" som målgrupp. Ängelholm är en sommarstad, 
och när det är dåligt väder behöver folk 
något att göra. De ska då gå på Banmuseet och få 
information omjärnvägens ochjärnvägen~_infrastrukturs 
historia. Många bilister passerar Angelholm 
på motorväg E6, och de kan -~ehöva en 
uppiggande paus. Dessutom är ju.Angelholm 
och trakten däromkring ett av Svenges befolkningstätaste 
områden. Här finns massor med 
skolbarn, familjer och pensionärer som behöver 
ett intressant utflyktsmål. 

Museet utformas så att den stora hallen kommer 
att innehålla en mer allmän basutställning. 
När besökaren gått igenom den har han fått en 
allmän orientering omjärnvägens ide,järnvägens 
historia och det grundläggande beträffande tekniken 
inom infrastrukturområdet. Han, eller hon, 
ska ha sett hur ett spår är uppbyggt, förstått att 
eldriften är viktig, att järnvägen har ett eget 
telenät och sett grunderna i signalsystemet. Dessutom 
ska det ha bjudits på lite rolig information 
om de första hästdragna järnvägarna, om rallarna 
( det närmaste vi kommit Vilda Västern i Sverige), 
om banvakterna och hur tågen utvecklats. 

Vill man sedan fördjupa sig i något eller några 
ämnen får man söka den informationen i fördj u pningsutställningarna 
längre in i museet. Här ska 
man mer i detalj kunna finna de olika tekniska 
lösningarna. Här ska man se de flesta generationer 
av telefoner, ställverk och värmeposter. Här 
ska man kunna finna alla förekommande relätyper 
och telefonväxlar. Denna del är den som 
sannolikt mest kommer att an vändas i Banskolans 
utbildning. Vill man sen gå ännu ett steg ska det 
på sikt finnas ett välutrustat fackbibliotek med 
uppslags-och handböcker i de relevanta ämnena, 
aktuella och äldre tidskrifter, ett bildarkiv med 
mera. 

Jnspektionsvagnen B7 75 är byggd av Lauenstein i Hamburg 1866 som först~-och ~ndraklass personw_i,g~: 



Efter sekelskiftet blev den inspektionsvagn och i det skicket kommer de~ at~ visas p~_Banmus~et. D~_n tz_~lhorde  
en gång Järnvägsmuseums samlingar men utgallrades och skickad~s tzll Vzslan_dafor sk~otnzn?" Dar radda_des 
den lyckligtvis av Skånska Järnvägar i Brösarp, som dock aldrig satte den i skick, da den znte passade zn 
bland deras övriga vagnar. Istället överläts vagnen på Banmuseet där den nu rustas upp. 

Den stora hallen över det som en gång var stallcirkeln. På bilden är hallen ännu tom, men när museet är 
färdigt blir här åtskilliga mellanväggar och andra avbalkningar som gör varje del av utställningen mer 

överblickbar. 

Utställningen 

Basutställningen kommer att omfatta såväl 
originalföremål som modeller, repliker och bildmaterial. 
Det är naturligtvis svårt att så här 140 år 
efter järnvägens egentliga födelse hitta "nya" 
föremål från hela denna tid. Därför har vi fått lov 
att låna in en hel del från i första hand Sveriges 
Järnvägsmuseum i Gävle, men också från en del 
lokala museer och museijärnvägar. En hel del 
mindre föremål har också funnits på Banskolan 
där de använts i undervisningen, eller i några fall 
bara varit till prydnad. Sedan har vi naturligtvis 
också finkammat dagens Banverket efter äldre 
och intressantare föremål. Alla tillfrågade har 
varit mycket positiva, och samlingen blir bättre 
för var dag som går. Till museets öppnande är jag 
övertygad om att samlingen kommer att vara om 
inte helt komplett så i alla fall väl så representativ. 

Banskolan har ju genom åren samlat på sig en 
hel del undervisningsmateriel som nu är inaktuell 
och därför kan överföras på museet. Det gäller 
bland annat en del äldre signalutrustning, ställverk, 
teleutrustning och hela den stora hallen för 
omformarutbildning med delar av ställverk och 
roterande omformare. 

En del materiel kommer från Banverkets olika 
förråd, annat är sådant som är övertaligt och som 
nu monterats ned. Här har vi till exempel tagit 
hand om ställverken i Skottorp (inklusive all 
reläutrustning) och Båstad som kommer att byggas 
upp med en fungerande demonstrationsbana 
i skala 1:87. Här ska man kunna ställa signaler 
och lägga tågvägar från ställverkspanelerna och 
se vad som händer på modellbanan. 

När man vintern 1996/97 rev en banvaktsstuga 
strax norr om Ängelholm fann vi att ett av uthusen 
var den gamla ställverkskuren från Skäldervikens 
station. Med åren hade den farit illa och bland 
annat mist en vägg. Vi tog ändå hand om byggnaden, 
som på sikt ska kunna byggas upp på vår 
historiska bangård. Den upplastade kuren kom 



att bli ganska hög så transporten till museet från 
Skälderviken kunde ske först när Ängelholms 
juldekorationer över gatorna tagits ner! 

Från Sveriges Järn vägsmuseum har vi fått låna 
en rad äldre föremål som sedan länge legat i 
förråd. Här finns bland annat rälsbitar från vår 

K4-loket 866 är ett Ljunggrenstillverkat lok lånat av Järnvägsmuseet i Kristianstad. Loket ska på Banmuseet 
representera det stora antal lok som använts i Sverige vid banbygge och banunderhåll. Här tvättas med stor 
möda bort den väl ingrodda oljan från lokets tid som beredskaps lok. 

allra första riktiga järnväg (Frykstabanan), en 
mängd verktyg från rallartiden, mycket tidiga 
och intressanta telegrafer, telefoner och mätinstrument, 
några tidiga vev-och hävstångsställ 
verk, gamla uniformer och uniforms märken, 
lok-och husmodeller och mycket annat. Bland 
de större föremålen som kommit från Gävle kan 
nämnas en Kershaw ballastplog (som dock tyvärr 
inte kan komma att visas i museets första 
utbyggnadsskede), en ellastbil av märket International 
(som för övrigt har en lång och intressant 
historia med ett förflutet bland annat på 
Banskolan i Ängelholm!) och en bomvaktarkur 
från Växjö, som på sikt ska ställas upp i den 
blivande utomhusuppställningen. 

Andra intressanta föremål som vi får disponera 
är ångloket K4 866 och en vevdressin, lån från 
Kristianstads Järn vägsmuseum. Inspektionsvagnen 
B7 75 (1866) har vi fått som gåva av Skånska 
Jänvägar. Signalmateriel och en dressin kommer 
från järnvägsmuseet i Nässjö, och en grusvagn 
från NKlJ väntas från museibanan Anten-Gräfsnäs. 
Från museibanan Risten-Lakvik får vi låna 
ett 600 mm bygglok (Sala 1941) som ursprungligen 
kommer från SJ Byggnadscentralförråd, 
och till det en passande tippvagn med spår. Annat 
har kommit från museibanan i Klippan, från det 
småländska Smalspåret och från det aldrig riktigt 
färdigställda Grevie järnvägsmuseum. 

Annat har vi fått köpa in, som exempelvis en 
Volkswagenbussfrån 1966. Varfören VW-buss? 
Jo, när banunderhållet ändrades från punktvisa 
insatser av banvakterna till planlagt underhåll 
med arbetslag måste dessa transporteras till arbetsplatsen 
på ett rationellt sätt. Då anskaffades 
ett stort antal VW-bussar, som förutom att de 
kunde transportera folket också tjänstgjorde som 
rastkurar med matbord och matlådevärmare. V år 
bil tillhörde en gång SJ banavdelning i Borås, 
men har sedan haft 15 andra ägare innan den 
hamnade på Banmuseet. Skicket var inte det 
bästa, men den är nu under grundlig upprustning 



och kommer säkert att bli en pärla i samlingen. I 
ett första skede kommer den bara att återställas 
till det yttre, men på sikt kan den bli helt driftsduglig 
och kunna representera museet vid 
veteranbilsrallyn och utställningar. 

Slutligen har vi fått ett stort antal gåvor från 
intresserade privatpersoner, både Banverksanställda 
och utomstående. Här finns allt från 

handsignallyktortill böcker, uniformsmärken och 
fotografier, kaffepannor och modeller. 

Liv i museet 

Så mycket som möjligt av de utställda föremålen 
ska kunna användas på ett instruktivt sätt. En del 
signaler ska besökarna själva ställa om, andra 
kan visas av speciella guider. Telefonväxeln ska 
fungera och i omformarhallen ska en del av en 
roterande omformare kunna köras. I den allmänna 
utställningen ska flera levande moment 
ingå. Scenerier ska exempelvis visa de första 
järnvägarna i gruvor, en del av en tidig järnvägsstation, 
rallarnas arbetsplats och koja, banvaktens 
arbete och arbetslaget i sin VW-buss. 

En stor modelljärnväg i skala 1 :32 (spårvidd 
45 mm för normalspår och 32 för smalspår) ska 
visa järnvägens utveckling från hästbana fram 
till snabbtåg. Här kommer ett drygt tiotal tåg att 
rulla genom det typiskt svenska landskapet och 
visas samtidigt med ett diabildspel och ljud från 
en stereoanläggning. På tio minuter ska man få en 
resa genom nära 200 år. Modellerna blir inga 
exakta skalmodeller utan anpassade leksakståg, 
delvis kraftigt ombyggda. Hela anläggningen 
ska antingen styras automatiskt från en dator, 
eller helt manuellt av en museiguide. 

Ett museums uppgift är ju att berätta historien 
fram till just nu. Detta tänkte Banmyseet göra 
genom utställningen med namnet "Angelholm 
live". En del tågrörelser kan man se genom 
museets fönster, medan man genom TV-monitorer 
kan följa vad som händer just nu på andra 
delar av Ängelholms station. Man ska också 
kunna höra högtalarutrop och se plattformsskyltningen 
och på sikt kanske även se en autentisk 
ställverkspanel. Just ställverks panelen är tekniskt 
möjlig att genomföra redan, men den 
ställverksmodell som nu används kräver en 
mycket omfattande kabeldragning. Därför får 
kanske ställverksdelen vänta till om några år då 
Ängelholm ska få ett nytt ställverk. 



Klart att öppna 1998 

Om allt går som planerat kommer Banmuseet att 
öppna för besökare under sommaren 1998. Det 
som då ska vara i stort sett färdigt är den allmänna 
utställningen i stora hallen. I fördjupningsutställningarna 
ska det mesta vara på plats, men 
kanske inte fullt uppkopplat och fungerande. 

Det som sen återstår är dels utomhusuppställningen 
med banvaktstuga, ställverk, bommar, 
signaler, dels att färdigställa bibliotek och arkiv. 
Enheterna bör vara klara efter ännu några år. 

Sedan kommer Banmuseet naturligtvis att leva 
vidare med järnvägshistorien. Som museichef 
avundas man i viss mån kollegerna på exempelvis 
Medel tidsmuseet, som ju ska visa en avslutad 
epok. Det vi ska skildra utvecklas vidare i al~t 
snabbare takt. Då måste vi hänga med. Snart bhr 
Hallandsåstunneln och Öresundsbron historia. 
Första generationens dataställverk är snart borta. 
Banarbetsmaskiner får allt kortare liv. Och så 
vidare. Allt måste bevaras åt eftervärlden på ett 
eller annat sätt. Det är Banmuseets uppgift. Så 
förhoppningsvis behöver museet ständigt utöka 
sina lokaler, bygga nya hallar och ... 

Nä, det blir ett senare problem. Det får min 
efterträdare ta ansvaret för. Själv nöjer jag mig 
just nu med att ha siktet inställt på en museiinvigning 
sommaren 1998. Välkommen då! 

Invigningen av Banmuseets lokaler gjordes av Banverkets 
dåvarande generaldirektör Monica Andersson 
den 21 november 1996. Här flankeras gd Andersson 
av skolchefen Jan Hammarqvist och museiintendent 
Lars Olov Karlsson. Foto Eva Runfjord. 

Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1996 

Ett ovanligt kort utkast: det fanns inte plats till 
mer i år. Det betyder dels att inga kompletteringar 
till år före 1996 har kommit med, liksom 
att huvuddelen avjärnvägshobbytidningarna 1996 
har fått anstå. 

Anders Hugo Andersson, "Järnvägen LundKävlinge 
och stationen i Vallkärra", Vallkärra-
Torns hembygdsförenings årsskrift, 

8 s. [Järnvägen ur en markägande grannes 



perspektiv.] 

Olle Andersson, "Järnvägen till Öregrund -en 
bana som inte blev av", Tåg nr 3, 3 s. [Referat 
av utredningar från 1910-och 1920talen.] 

Åke Barck, Raymond Hedman & Lars Hedström, 
Luleå malmhamn, LKAB, 120 s. 
[Malmen når Luleå på järnväg så det är 
mycket tåg och spår i denna vackra bok.] 

Erik Bergman, "De som gjorde det" -byggde 
malmbanan, Artemis, 165 s. [Romantiserande 
romaner om malmbanebygget har skrivits 
bättre förr, t.ex. av Didring och Höjer.] 

Uno Blomquist, "West: St: Banan -den första 
järnvägspoststämpeln", Postryttaren 3 s. 
[Kom 1862.] 

Hans-Olof Boström, "Fryksdalsbanans sta

tionshus", i På värmländsk räls, 20 s. 
[Yngve Rasmussen försåg denna avkroksbana 
med byggnader som tillhör Sveriges 
finaste i sitt slag, med tydlig anglosaxisk 
inspiration.] 
Lars Burman, "Nordvästra stambanan, Anton 

Niklas Sundberg och järn vägsinvigningarnas 
retorik", i På värmländsk räls, 19 s. ["De 
perronger där det moderna Sverige föddes .. . 
var skådeplatsen för några av den ... retoriska 
traditionens sista storslagna utbrott."] 

Björn Edman, "Sandbäckshult-från hållplats 
till knutpunkt", Tåg nr 9, 2 s. [Ett plus för 
fotot av det tillfälliga rundgångsspåret i 
samband med breddningen.] 

Göran Engström, Voxna-Lobonäs Järnväg 
1908-1932, Rimbo Grande, 144 s. [En impertinent 
fråga: är denna kortlivade bana med 
dess enkla trafikuppgifter värd en så omfångsrik 
bok? Men väl skri ven är den och på 
alla sätt vacker.] 

Åke Forsberg, Listerbanan 1914-1956. En 
dokumentation i ord och bild av en liten 
järnväg som tyvärr inte finns mer, ABF Sölvesborg, 
123 s. [Forsberg har gjort det för 
lätt för sej genom att bygga upp texten på 
pressklipp vilket gör att mycket missas. Yngve 
Holmgren har bidragit med ett koncist avsnitt 
om lok och vagnar.] 



Svante Forsreus, Fryksdalsbanan, SJK, 171 s. 
[1996 års mest angelägnajärnvägsbok: heltäckande 
(inte en kortlivad rälsbusshållplats 
missas) och tillförlitlig. Särskilt intressant 
om bygget och om det lokala engagemanget 
för banan.] 

-"Järnvägar i Värmland", i På värmländsk 
räls, 87 s. [En balanserad översikt, bra 
faktasammanställningar om de olika trafikbanorna 
och en omfattande litteraturförteckning.] 

Angelica Frisk, "Attsjö järnväg 1906-1930", 
Hovmantorp-Furuby årskrönika, 19 s. [Bygger 
mest på artikeln i SJK småbanebok.] 

Martin Fritz, "Järnvägarnas genombrott", i 
Göteborgs historia. Näringsliv och samhällsutveckling, 
4 s. [Alldeles för kort med tanke 
på vad järnvägarna har betytt för Göteborgs 
utveckling.] 

Glimtar från det sena 60-talet, Anders Reinholdsson 
foto & förlag, 64. [Läckra färgfoton 
på tåg av Lennart Julihn, men förläggaren 
kunde gott ha byggt ut bildtexterna.] 

Johan Hellström, "Lidingöbanan -järnväg 
eller spårväg?", Tåg nr 6, 2 s. [Resultat av 
genomgången: "Lidingöbanan är en järnväg 
med några spårvägsmässiga inslag.] 

Historien om en järnväg, SJK m.fl., 12 s. 
[Minihistorik med anledning av den nystartade 
trafiken Kalmar-Linköping.] 

Henry Holm, Stations huset och järnvägshistoria 
i Hörby, Hörby kommun, 19 s. [Alldeles 
för dyrt (50 kr) för det enkelt hopkomna 
häftet.] 

Yngve Holmgren, "Höganäsverkens lok nr 9", 
ÖSJ-bladet nr 2, 5 s. [En lyckad konstruktion 
av Ljunggrens men marknaden försvann.] 

-"Strö station", ÖSJ-bladet nr 2, 2 s. [Ett nyfunnet 
foto har föranlett Holmgren att komplettera 
sin tidigare (1981) beskrivning av 
stationen.] 

-"Svensk smalspårsmateriel, 1", ÖSJ-bladet 
nr 2, 2 s. [Kommentarer till foton från 1961 
av Jens Bruun-Petersen.] 

-"Svensk smalspårsmateriel, 2. 'Hildingbussar' 



på Öland", ÖSJ-bladet nr 3, 3 s. [Dito.] 

-"Svensk smalspårsmateriel, 3. Några östsmåländska 
891-vagnar", ÖSJ-bladet nr 4, 
3 s. [Dito.] 
Arne Hällqvist, "Smalspårsbanan KalmarBerga 
under SJ-tiden", Tåg nr 4, 7 s. [En 
mycket gedigen enomgång med mängder av 
trevliga småfakta.] 

Sören Jansson & Lotte Lindqvist, Järnvägsposten. 
En kamp mot tiden, Postmuseum 

88 s. [Den etnologiska infallsvinkeln ger ett 
bra komplement till de övriga publikationer 
som har kommit med anledning av järnvägspostens 
nedläggning.] 

Lennart Jarnhammar, Järnvägsposten. En resa 
med järnvägsposten genom seklen, Posten, 
108 s. [Dyr men fin bok med bl.a. en fullständig 
lista på postkupeer etc.] 

Gösta Johannesson, "På vakt vid Grensebrua 
sommaren 1943", i På värmländsk räls, 24 s. 
[Utförligare version av artikel i Tåg 1990.] 

"Järnvägen kommer till byn", i Fritslaförr i 
tiden, 6 s. [Ett par mycket fina foton.] 
Margaretha Jönsson Runvik, John Ericsson 

resan mot solen, Källan. [Ett antal sidor 
handlar om Nils Ericson och relationen 
mellan bröderna.] 

Bengt Karlsson, "Järn vägsposten", i Postverket 
i Lund, Posten, 1996. [Bygger mest på sekundärkällor.] 

Lars Olov Karlsson, "John Ericsson och de 
svenskajärnvägarna", i På värmländsk räls, 
9 s. [Tycks utvinna vad som kan utvinnas av 
det begränsade ämnet.] 

Katarina Kuick, Tågboken från Puffing Billy 
till X 2000, Alfabeta, 94 s. [Mycket sympatisk 
barn-och nybörjarbok med fyndiga 
illustrationer.] 

Kenneth Landgren, Järnvägarnas Driftvärn 
under 50 år, eget förlag, 119 s. [En uppsjö av 
ointressanta fakta och bilder!] 

-, Göte Johansson & Bengt Hammar, Nynäsbanan, 
andra uppi., SJK. [Ett femsidigt tilllägg 
beskriver utvecklingen efter 1992.] 



Barbro Larsson, "Tre glimtar från värmländska 
järnvägar", i På värmländsk räls, 10 s. [Om 
en originell stins, om redaren Axel Broström 
med ett förflutet på CJ samt om Tågab.] 

Peter Larsson, "Sjörups järnvägsstation", i 
Fädernas Sjörup, 7 s. [Larsson har intervjuat 
gamla med minnen från den misslyckade 
banan YSJ som försvann 1919.] 
Stig Linden, "Gripenbergsbanan, ett stycke 
småländskjärnvägshistoria", Vår hembygd, 
6 s. [Inget nytt.] 
Erik Lindgren, Något om posten utmed järnvägarna 
Dannemora-Harg och FaringeGimo, 
26 s., Något om posten utmed Härnösand-
Sollefteå järnväg, 21 s., Något om 
posten vid järnvägssträckorna Limedsforsen-
Brintbodarne och Vansbro-Malung, 
22 s., Något om posten vid Mellersta Södermanlands 
järnväg och närmaste omgivning, 
27 s., Något om posten vid Norra Södermanlands 
järnväg och närmaste omgivning, 
28 s., Något om posten utmed Rimbo-Sunds 
järnväg, 20 s., Något om posten utmed Runhällen-
Enköpings järnväg, 29 s., Något om 
posten vid Stockholm-Nynäs järnväg och 
dess närhet, 38 s., Något om posten utmed 
järnvägen Stockholm-Rimbo och Södra Roslags 
kustbana, 28 s., Något om posten vid 
järnvägen Särna-Limedsforsen och närmaste 
omgivning, 24 s., Något om posten utmed 
Uppsala-Lenna jernväg och Lenna

Norrtelje jernväg, 16 s., Posthistorisk skriftserie. 
[Lindgren har accelererat utgivningen 
av sina viktiga post-och järnvägshistoriska 
häften.] 

Torbjörn Ljungqvist, Röforsbanan -en viktig 
länk under ett sekel, TEEL Konsult, 110 s. 
[Ännu en väl stor bok om en liten bana. 
Kunde man inte ha behållit formatet från 
Ljungqvists gamla SIK-version? De enkla 
men många och instruktiva kartskisserna bör 
positivt framhållas.] 

Peter Löf, "ASEA-byggda diesellok littera 
T45", Tåg nr 7, 2 s. [Ett i huvudsak misslyckat 
försök att konkurrera med GM.] 

Ami Lönnroth & Per Eric Mattsson, "Järnvägsstrider 
och liberal mobilisering", 8 s. i Tidnings 
kungen. Lars Johan Hierta -den förste 
moderne svensken, Wahlström & Widstrand. 
[Hierta ville av sparsamhet bromsa Nils Ericson.] 



Hjördis Matti, "Järnvägens kvinnor", Spår, 
10 s. [Ett par av de behandlade kvinnornas 
järnvägsanknytning är rätt indirekt. Men det 
finns anledning att återkomma till ämnet.] 

Hjalmar Nilsson, "När tåget, bussen och bilen 
kom till socknen", i Högby, socken på Öland, 
Högby hembygdsförening, 26 s. [Nilsson 
kunde sin öländska järnvägshistoria, skrev 
trevligt och hade egna minnen av järnvägens 
ankomst!] 

Sven-Eric Nilsson, "Södra stambanans väg till 
Osby", 3, Osby hembygdsförening årsbok, 
24 s. [Nilsson fortsätter sin grundliga genomgång 
av stambanehistorien som har relevans 
långt utöver Osby och Skåne.] 

Reidar Nordenberg, "Järnvägen BergsvikenGlava 
glasbruk", i På värmländsk räls, 9 s. 
[Ett fascinerande, drömartat reportage som 
1yckas förmedla historiska fakta.] 

Nynäsbanan 95 år, Banverket, 23 s. [Utgiven i 
samband med upprustningen som kunde ha 
beskrivits utförligare. Därtill historiska fakta 
ur SJK-boken.] 

Sven Olofsson, "Grönalunds hållplats", ÖSJbladet 
nr 4, 3 s. [Om misslyckat försökl936 
att få tågstopp året runt.] 

Anders Olsson, "Kring Piraten", ÖSJ-bladet 
nr 1, 3 s. [Befogat kritiska kommentarer till 
artikel i Spår.] 

CeGe Olsson, "Bygg en charmerande smalspårsstation. 
Kaflås i stort och smått", Allt 
om Hobby nr 3, 4 s. [Summerar banans och 
stationens historia vid sidan av foton och ritningar.] 

Kent Olsson, "Järnvägshamnens uppland och 
transportnät", i Göteborgs historia. Näringsliv 
och samhällsutveckling, 2 s. [Helt kort 
om BJ ekonomiska roll.] 

Knut Persson, "Järnvägen", i Byn och bygden i 
svunna tider, eget förlag, 14 s. [Byn i fråga 
är Fjelie på LBJ. Traditionsmaterial kryddar 
citaten ur annan litteratur.] 

Gunnar Petersson, "Minnen från tiden som 
banvakt i Axhult för 50 år sedan", Markarydsbygden, 
2 s. [Petersson borde ha grävt 
djupare i sitt minne.] 



Thage Petersson, "Minnen från Norrhults järnvägsstation", 
Nottebäcks och Granhults hembygdsföreningar, 
11 s. [Torftiga minnen, 
många stationsfotografier.] 

Janis Priedits, "Klagshamns cementfabrik och 
spår", Spår, 4 s. [Det finns mer att säga om 
den lilla trafikbanan och det stora industribanesystemet.] 

På värmländsk räls. Järnvägar i Värmland 
under 150 år, Värmlands nation i Uppsala, 
210 s. [Se de enskilda artiklarna.] 

Bengt Qvistgaard, "Järnvägen KarlshamnVislanda-(
Bolmen)", Västra Torsås hembygdsbok, 
12 s. [Uppgifter ur tidigare historiker 
kompletteras med handlingar ur släktarkiv 
från byggtiden.] 

Gunnar Sandin, "Betlastningsanordningar, 
särskilt skånska", ÖSJ-bladet nr 4, 12 s. 
-"Nya rön om stationsdasset i Vollsjö m.m. ", 
Spår, 4. s. 

Peter Selin, Inlandsbanan. Ide och historia, 
B jörkås förlag, 96 s. [Inlands banan är ett 
ämne som lämpar sej väl för idehistorisk behandling 
och Selin utför uppgiften väl. Men 
för det priset borde man ha fått en bättre textbehandling.] 

Margareta Sjöstedt, "Kävlinge-Barsebäcks 
Järnväg 1907-1954 samt Posten", i Barsebäck. 
En bygd i förvandling, 8 s. [Huvudsakligen 
personhistoria.] 

Torsten Sundkrans, "Ett 30-årsminne", i Södermörekrönikan, 
Södermöre hembygdsförening, 
9 s. [Minnet är nedläggningen av 
KTsJ vars historia berättas utan orts

vinkling.] 

Erik Sundström, "Adolf Eugene von Rosen 

och järnvägsmanin", Spår, 4 s. [Sätter in 

KHJ och von Rosens misslyckande i dess 

interna-tionella samamnhang.] 

-"Man kan göra mycket för att få skicka vagnar 
i snälltåg", Tåg nr 6, 3 s. [Framförallt 
ökades axelavståndet på ett stort antal Gvagnar.] 



-"Tre normlösa typer", Tåg nr 5, 2 s. [Om 
SbhJ 101-105, NBJ 156 och CHJ 704-743.] 

-"Vad hände vid Sveriges järnvägar 1897?", 
Spår, 8 s. [Sundström lyckas som vanligt förmedla 
massor av kunskap på ett snävt utrymme.] 

Sören Svensson, "SJ elmotorvagnar litt. Xoa7 / 
X7", 1-2, ÖSJ-bladet nr 3 & 4, 8 + 5 s. 
[Grundlig behandling av bakgrund, konstruktion, 
modifikationer och trafikuppgifter, plus 
ritningar och fordonslista.] 

Säfsen, järnvägsbilder, Säfsen Fotodokumentation, 
48 s. [Häfte med intressanta bilder 
och ofta utförliga bildtexter. Men den riktiga 
boken om SVJ/HFJ saknas ännu.] 

Thomas Tell, "SJ 3 klass personvagnar modell 
1911 ", Tåg nr 1, 5 s. [En bra, detaljrik artikel 
som inte minst beskriver de genomförda 
förändringarna av typen.] 

Börje Thoursie, "Något om längdmätningar", 
Spår, 4 s. [Förklarar övertygande logiken 
bakom en företeelse som ofta verkar högst 
ologisk.] 

-"Sagan om den bortsprungna kättingen", 
Spår, 2 s. [Episod från 1980, väl berättad och 
illustrerad.] 

Vansbro järnvägshistoria, Vansbro hembygdsförening, 
76 s. [Producerad av en studiecirkel. 
Amatöristiskt skriven och utformad, 
men bra genomgång av arbetsuppgifterna för 
järnvägsyrken som inte så ofta kommer till 
tals.] 

Hans Westlund, "Statens Järnvägar", i Infrastruktur 
i Sverige under tusen år, KTH, 5 s. 
[Ser järnvägen som ett bland många system.] 

Jan-Anders Wihren, "Med lokalgodståg till 
Brösarp på 60-talet", Skl-nytt nr 3-4, 4 s. 
[Noggranna anteckningar från exkursioner. 
Wihren fortsätter här sin artikelserie från 
Ångtrycket.] 

Alf Zettersten, "Karl Tiren -en märklig stins", 
Spår, 12 s. [Tiren sysslade med det mesta 
andra än tåg och det avspeglas i artikelns 
innehåll.] 



Maria Östlund, "Bengt Norling om livets järnvägsspår", 
i På värmländsk räls, 8 s. [Det 
hade funnits anledning att ställa fler kritiska 
frågor till f.d. kommunikationsministern.] 

Hjördis Matti 

Järnvägsbarn i brukssamhälle. 
Intervju med Svea Frid 

En solig eftermiddag i maj 1997 besökte jag Svea 
Frid i hennes hem i Sandviken. Jag hade hört att 
hennes far varit vid järnvägen och att hon vuxit 
upp, bott och verkat på orten i hela sitt liv. Hon 
skulle kunna bidraga med värdefull kunskap till 
Sveriges Järnvägsmuseum, och min uppgift var 
att intervjua henne. 

Svea föddes den 9 september 1913. Fadern hette 
Carl Adrian Jacobson och var född 1885 i Torsång 
nära Bor. Modern hette Olga Maria och var 
född i Falun 1890. 

Hennes far började vid järnvägen 1911 och 
hade tidigare varit anställd som kusk på Karls vik, 
där även modern arbetade. Från arbete i Älvdalen 
och Rättvik kom han 1913 till Sandviken. Han 
fick en ordinarie tjänst som stationskarl vid GävleDala 
järnväg. Föräldrarna var mycket lyckliga 
och glada över detta, ty framtidsyrket ansågs 
vara att arbeta vid järnvägen. 

I glädjeyran blev också Svea till, hon föddes 
nio månader efter flyttningen. Jacobsons hade 
dock redan en dotter och hoppades på en pojke 
som skulle heta Sven. 

När flickebarnet föddes bodde familjen i ett av 
järnvägens hus nära stationen, och där hade man 
nyligen fått moderniteter, en vattenpump på gården. 
Gammelmormor tillkallades från Dalarna 
för att hjälpa modern vid födseln. Hon tyckte det 
var jobbigt att bära in vatten och tog därför 
resolut det nyfödda barnet ut till vattenpumpen 
och tvättade stjärten i det kalla rinnande vattnet, 
har Svea hört berättas. Hon härdades tidigt och 
försökte också leva upp till föräldrarnas dröm om 
Sven, genom att vara Jacobsons pojke och leka 
med pojkarna från bruket och järnvägen. 

Strax innan födelsen var det en stor brand i SeeFabrik. 
Modern hade berättat att hon bli vitmycket 
rädd när elden började vända sig mot huset där 
familjen bodde, tagit sig för pannan och skrikit 
till. Vinden vände dock helt plötsligt och det var 
ingen fara för deras hus, ej heller för de andra 



husen vid järnvägen. 

Flickan fick ett hjärtformat eldsmärke i pannan, 
och inom familjen sade man att det var ett 
minne från See-branden och moderns skrämda 
rop. 

När Svea var ett år flyttade familjen till huset 
närmast järnvägsstationen. Det huset hade egentligen 
byggts för doktor Frans Melin som var 
järnvägsläkare. Byggmästaren som byggde huset 
ville vara modern och tog till att använda det 
nya måttet meter. Ritningarna till huset var räknade 
efter aln men det tänkte inte byggmästaren 
på. Rummen blev stora som kyrksalar med högt 
i tak, och trappan till övre våningen hade 24 stora 
trappsteg, minns Svea. 

Doktor Melin kunde inte hålla huset uppvärmt, 
så Gävle-Dala järnväg köpte det till bostäder åt 
stationspersonalen. Fyra familjer bodde i huset. 
Bostaden var bra men kall, vintertid syntes kylan 
i spikarna (det var frost runt spikhuvudena). 
Innan elljuset kom lystes trapphuset upp med 
karbidlampor. 

Sjukstugan låg tvärs över gatan där Jacobsons 
bodde. Doktor Gunnar Gibson kom vid några 
tillfällen in till familjen för att kontrollera om de 
från sina fönster kunde se in i operationssalen. 
Järnvägarna hade egen läkare, men fick även 
uppsöka bruksläkaren när de hade behov av 
läkarvård. 

Modern blev sjuk när Svea gick i folkskolan. 
Hon fick magsår och lades in på sjukstugan i 
Gävle. På en bår bars hon till tåget, och båren 
placerades i en godsfinka. 

En annan händelse som gjorde ett mycket starkt 
intryck på Svea var när Jädraån svämmade över 

Sandvikens station på 1930-talet. Foto JVM. 

1916. Modem tog med sig Svea och hennes 
syster till Jädran, där de fick se fadern och de 
andra männen från stationen med båt ro över 
passagerare som kom från Gävle till ett väntande 
tåg på andra sidan. 

Järn vägarna hade sina potatisland mellan GävleDalas 
linje och brukets spår. Här var också ett 
kärt tillhåll för Svea och hennes pojkkamrater. 
Järnverkets små lok, Styrbjörn och Lillbjörn, var 
hennes favoriter. Hon minns speciellt lokförare 
Joel Olsson som ofta lät henne åka med Styrbjörn. 



Om hon stod alldeles stilla fick hon ibland 
åka med ända till bruket, och vissa gånger fick 
hon till och med passa fyren. Att klättra upp och 
ner på loken med klänning var inte det lättaste, 
och när dottern började rulla upp kjolen tyckte 
modern att det gick för långt och sydde ett par 
dalabyxor till henne. 

Loket Styrbjörn står numera uppställt vid Högbo 
bruk. 

Även om stationsexpeditionen var förbjudet 
område för barnen säger sig Svea ha tillbringat 
mycken tid där. Hon lärde sig till och med anropen, 
och upprepade dem ofta tyst för sig själv. I 
väntsalen, vid något som såg ut som ett stort badkar, 
satt en man som hette Hans Ferm. I "karet", 
hade han en stor sparbössa i vilken alla som 
skulle ut på perrongen fick lägga tio öre i avgift. 
Ferm var inte nådig mot barnen om de uppehöll 
sig i väntsalen. Gaveln till stationshuset kunde 
däremot användas som bollplank. 

På andra sidan järnvägen fanns en kvarn och ett 
bostadsområde som kallades Långbo, och dess 
anseende var inte det bästa. Det var förbjudet att 
gå över järn vägsspåren när man skulle till Lång bo, 
men de flesta trotsade förbudet. I Hed grind bodde 
ingenjörerna och i Yttre Sandviken affärsmännen. 
Mellan bruksområdet och Yttre Sandviken 
hade bruksledningen satt upp ett staket, vid Köpmangatan, 
för att markera gränsen. Jacobsons 
bodde på "fel" sida av staketet och idag skulle 
man nog säga att jag blev mobbad, men vi järnvägsbarn 
höll ihop och skyddade varandra, säger 
Svea. 

Det ansågs mycket finare att jobba på järnvägen 
än vid bruket. Det var också stor klasskillnad 
beroende på var i järnverket man arbetade. I 
bostadslängorna kunde man se osämjan genom 
att iaktta brotrappen till husen. Där osämja rådde 
kunde man se en smutsrand när bron skurats. 

Man höll sig inom sitt revir och gick inte in på 

grannens område. 

Det var ovanligt att järnvägarnas kvinnor arbetade 
utanför hemmet. Det ansågs inte fint att 
arbeta åt andra. Städjobben på stationen och i 
vagnarna utfördes av andra kvinnor. See-Fabrik, 
som startade 1895, tillverkade bland annat paraplyspröt, 
och där arbetade många kvinnor redan 
innan Sveas familj kom till Sandviken. 



Svea berättar vidare om tågresor hon minns. 
Familjen hade fribiljetter, till en början för resor 
enbart inom Gävle-Dala järnväg. Fadern brukade 
säga att han skulle ha valt Gysingebanan i 
stället så att han fått åka gratis åt andra hållet. 
Senare gick hans önskan i uppfyllelse då han fick 
uppleva att vara anställd vid både GDG och SJ. 

Varannan söndag, när fadern var ledig, åkte 
familjen tåg till Falun för att besöka mormor i 
Grycksbo. Resan tog två och en halv timme. 
Gustav Broman skrev ut alla biljetter till Fu, för 
det gick snabbast att skriva. Ibland åkte familjen 
tåg för att plocka bär vid Ryggen eller Granstanda. 
Loket orkade inte dra tåget uppför Granstandabacken, 
så där fick passagerarna kliva av 
och loket ta ny fart. Vid en sådan av-och påstigning 
klämde Svea fingrarna i vagnsdörren. 

Granstandabacken var så besvärlig att man 
fick ha ett påskjutningslok i beredskap, stående i 
ett lokstall vid Storvik övre. 

1923 fick Svea göra sin första längre tågresa: hon 
fick följa med sin far och syster till Göteborg för 
att titta på en stor utställning på Liseberg. Resan 
var lång och tröttande. Till Göteborg åkte man 
medGDG-tåget"ettan" och tillbaka med "tvåan". 
Svea hade fått en ny sjömansklänning i cheviot 
och nya kängor. Under resans gång berättade 
fadern för sina flickor om platser som man passerade. 
I skolan skrev Svea en uppsats där hon 
berättade om tågresan och bland annat om Ornässtugan 
som hon sett. När hon fick tillbaka uppsatsen 
hade fröken skrivit: "Det tror jag inte." Hon 
begrep inte att järnvägsbarn var beresta. Svea 
blev mycket ledsen över att inte bli trodd. Hon 
hade ju sett Ornässtugan från tågfönstret och far 
hade berättat. 

Extratåg gick till Mora när det var Vasalopp. 
En gång blev tåget så försenat att skidåkarna 
hunnit i mål när det anlände. Som tröst fick Svea 
näbbskor till skidorna av en snickare i Mora. 

Den tjugonde varje månad betalades lönen ut, 
och då kunde man åka till Gävle och storhandla 
hos Arno Holm. Järnvägarna, som hade fribiljett, 
fick beställningar från andra Sandvikenbor och 
tog även ut på motboken åt dem. Svea minns hur 
spännande det var att få följa med föräldrarna. 

Fadern blev kvar i Sandviken som stationskarls

förman tills han pensionerades 1948. GDG med 



Gävle-Dala järnväg förstatligades 1947. Sveas 

far var mycket glad över att ha fått vara med om 

övergången till SJ, och han var väldigt stolt över 

SJ-emblemet och sin nya mössa. 

Efter realexamen sökte Svea liksom de flesta 

klasskamrater jobb vid järnverket, men där tog 

man i första hand emot barn till sina egna an

ställda. Hon som tillhörde järnvägsfolket fick 

finna sig i att många med sämre betyg gick före. 

Svea utbildade sig i stället till småskollärarinna 
och systern till sjuksköterska. För tio år 
sedan slutade hon sin tjänst som metodiklektor 
vid Lärarhögskolan men är fortfarande aktiv i 
skolans värld. Det händer att hon undervisar 
dagens skolbarn om hur det var förr i skolan, och 
hon har även varit med om att göra en hembygdsbok 
till skolbarnen i Sandviken. 

Svea Frid har också på äldre dar visat prov på 
sin konstnärliga ådra. Hon gör underbara vävar 
där hon väver in sin själs budskap och visar 
glimtar ur sitt rika liv. 

Svea Frid i berättartagen. Ett varmt tack för att vi 
fått ta del av hennes minnen. Foto Hjördis Matti. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1898? 

Statens järnvägar 

• Arbetet påbörjades med två nya banor, Bod~nMorjärv 
som var första steget mot en a~~tnmg 
till de finska banorna, och Krylbo-Frov1 som 
skulle bli en godsförbindelse mellan norra och 
södra Sverige. Förhandlingar pågick o~ övertagande 
av delen Frövi-Örebro fr~ OrebroKöpings 
järnväg, som därför hade gJort en ~~mporär 
överenskommelse om trafikeringen av Orebro-
Svartå järnväg. 
• Arbetet fortsatte med spåren från Umeå till 
Umeå hamn och Storsandskär där en uthamn 
skulle byggas. Genom muddring av leden till 
hamnen i staden, och genom en långvarig tvist 
mellan staden och sjöfartsmyndigheterna, måste 



planerna på hamnen överges, trots att SJ på 
Storsandskär hunnit bygga en bangård, som revs 
1909 utan att ha trafikerats. Ny uthamn för Umeå 
anlades senare i Holmsund, dit bana byggdes 
1921. 
• Trafiken på Malmbanan Luleå-Gällivare fortsatte 
att öka. Vid Svartön byggdes nytt lokstall, 
och i Luleå övertogs ett tidigare epidemisjukhus 
som byggdes om till bostäder för järnvägspersonal. 
För malmtrafiken användes 35 g_amla 
ånglok litt. G, och vid årets början hade t10 av 
dem fått Westinghouse tryckluftsbroms, medan 
ytterligare sexton fått bromsle~ning så att ~e 
kunde gå i tryckluftsbromsade tag, eftersom tagen 
i allmänhet hade minst två lok. .. 
• Flera lok köptes av de välkända typerna Kd for 
gods och Cc för snälltåg. Motala Verkstad fick i 
uppdrag att konstruera ett stort åttakopplat växellok 
för Malmbanan, men leverans av dessa 
skedde inte förrän 1900. 
• Den största händelsen vid SJ var att man konstruerade 
och fick de första leveranserna av flera 
typer av storbäriga godsvagnar. Nya grövre axlar 
typ II, hjul, lager och fjädrar tillät axeltryck 14 

ton, men med hänsyn till banan utnyttjades tills 
vidare bara 12,5 ton. Det innebar att lastförmågan 
hos öppna vagnar kunde sättas till 16-18 ton, för 
täckta vagnar 14-15 ton. Vagnarfickocksålänkaxlar, 
som genom glapp i lagergafflarna k_unde 
ställa in sig själva i kurvorna för att ge mm_d~e 
motstånd i kurvspår. Länkaxlar hade redan tidigare 
införts på Gävle-Dala järnväg för normalspår 
och Bredsjö-Degerfors järnväg för s~alspår. 
Vagnarna fick alla 2,9 m bredd, vilket 
tidigare bara använts för täckta vagnar sedan 
1884. Underredena av 1898 års typ hade liksom 
1886 års typ knutplåtar i stället för diagonaler, 
men långbalkarna var av U-profil 240 x 85 vilket 
gav en starkare infästning av lagergafflarna än de 
äldre vagnarnas I-balkar. Dragbalkarna var dubbla 
och gav plats för en starkare dragfjäder. Skruvbroms 
fanns på ungefär var femte godsvagn, och 
eftersom axlarna skulle vara inställbara måste 
bromsen göras med två utbalanserade bromsblock 
på varje hjul. I typserien som i littera 
indikerades med siffran 3 ingick täckta vagnar 
litt. G3, lådvagnar (spannmålsvagnar) litt. I3, 
virkesvagnar med vägg litt. N3, virke~vagnar 
utan vägg litt. NN3 och kalkvagnar htt. R3. 
Matvaruvagnar fanns inte med bland de ursprungliga 
typerna, eftersom man inte såg något behov 
av stora tunga matvarulaster, och det kom först 
åtta år senare. Vid privatbanorna kompletterades 
typserien snart med trä~olsvagnar litt._ L3 och 
svängel vagnar litt. K3_. V rrkesvagnarna fick la~~a 



rörstolpar, som var längre och starkare än t1d1gare 
massiva smidda stolpar. Godsvagnarna av 
1898 års modell fanns kvar till början av 1960talet, 
och därefter användes underredena av dem 
för att bygga timmervagnar litt. Lkp som användes 
ytterligare tio år. 

Spannmålsvagn litt. 13 av 1898 
års typ, det första provexemplaret 
byggt 1898 av 
Landskrona Nya Mekaniska 

Verkstad. Gavlarna och väggpartierna 
mellan fälluckorna 
kunde lyftas av. 

Virkesvagn litt. N3 av 1898 års 

typ, med låga fasta väggar och 

lösa lämmar fästa i stolparna. 

Gavlarnas övre planka var 
fällbar med gångjärn. 

Täckt godsvagn litt. G3 av 1898 

års typ, med bromskupe och . 
fotogenbelysning. Dörren till 
plattformen hade en gjuten skylt 

TÄGBETJÄNlNG. (Järnvägsmuseets 
vagn SSnJ 100 är av 
denna typ.) 

Den nya bron över Gavleån mellan Gävle C och Gävle S byggdes trespårig och fast. På bilden går ett av 
Gävle-Dala-banans blandade tåg med loket GDJ 27 Rättvik över den gamla bron under byggnadstiden. 

Bergslagen och Mellansverige 

• Mellan Gävle Central och Gävle Södra hade 
Uppsala-Gävle och Gävle-Dala järnvägar haft 
förbindelse med en enkelspårig svängbro över 
Gavleån. Sjöfarten ovanför bron var helt obetydlig 
och bron blev nu ersatt av en trespårig fast bro. 
• Västeråsbanan vars förlängning mot Ludvika 
var under byggnad köpte från Vagnaktiebolaget 
i Södertälje treaxliga malmvagnar SWB 10011030 
av samma typ som Grängesbergsbanorna 
haft några år. Smedjebackens smalspåriga järnväg 
som genom den nya SWB-linjen skulle bli 
överflödig, började slarva med underhållet så att 
inspektören från Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen 
gav banan en reprimand. 
• Den smalspåriga Säfsnäs järnväg byggde ett 



bispår från Annefors station till den nybyggda 
sulfitfabriken i Fredriks berg, som sedan i många 
år blev banans slutpunkt. 
• Stockholm-Rimbo järnväg, som Roslags banan 
hette innan den övertagit banan Uppsala-Norrtälje, 
öppnade en ny sträcka från Rimbo till 
Häverösund nära Hallstavik. Den nya banan var 

formellt ett eget bolag, Rimbo-Sunds järnväg, 
och utnyttjade två kilometer banvall tillsammans 
med Schebo bruks gamla bana närmast Häverösund, 
varifrån brukets bana fortsatte tre kilometer 
till hamnen i Hallsta. Två nya lok sattes i trafik 
med namnen Hugo Jakob Hamilton och Schebo. 

Häverösunds station vid Rimbo-Sunds järnväg blev 
1934 omdöpt till Häverödal. 

Södra Sverige 

• Nydqvist & Holm i Trollhättan presenterade de 
första tenderloken för persontåg med axelanordning 
2B och invändiga cylindrar, en loktyp som 
kom att användas länge på privatbanorna men 
aldrig köptes av SJ, som i stället hade Cc-typen 
med utvändiga cylindrar. N &H presenterade loket 
med tre olika hjuldiametrar, från 1825 mm för 
snälltåg som bara köptes av Göteborg-Borås 
järnväg: 1650-1700 mm för snabba pers~ntåg 
vilket köptes av bland annat Malmö-Kontme~tens 
järnväg, Karlskrona-Växjö, Göteborg-Bor~s 
och Borås-Alvesta järnvägar, och 1500 mm for 
blandade tåg som köptes av Kalmarbanan och 
Varberg-Borås järnväg. Loktypen kom senare 
med 1722 mm hjul att byggas i många exemplar 
för Bergslagsbanan. Även om loken för övrigt 
ursprungligen var varandra gans~a lika, blev de 
med tiden ofta ombyggda med ohka pannor och 
cylinderdimensioner, och de som vid förstatliganden 
hamnade hos SJ fick olika littera. De 
beställande banorna hade också olika estetisk 
känsla så att till exempel GBJ, BAJ och BJ hade 
rak mässingsprydd skorsten och en liten lanternin 
på hyttens tak, för att man lättare skulle kunna 
avläsa instrumenten på pannan. 
• y stads banorna fick också en epokgörande loktyp 
med axelanordning 2C från N ydqvist & Holm, 
de första "ten-wheeler" -loken i Sverige. Loken 
hade ursprungligen, 1895, utan framgång 
offererats till Västerås banan, men nu köptes MYJ 
22Skurupoch YEJ 12 Tomelilla. Detta kan syn~s 
märkligt då alla andra Skånebanor klarade sig 
med mycket mindre lok, men förklaras av att 
Y stadbanornas maskiningenjör Dan Olsson hade 
erfarenheter från engelska banor och en olycklig 



Den nya typen av persontågslok 
vid GBJ och Bl hade låg 
panna, låga gångbord, stora 
hjulhus och mässingsdekoration 
på skorstenen. 

förkärlek för stora lok, vilket senare ledde till köp 
av flera amerikanska och tyska lok som blev 
stora besvikelser. 

• Malmö-Kontinentens järnväg öppnades i syfte 
att få en snabb förbindelse från stambanorna till 
Tyskland via Malmö. Dess första lok v~ unikt 
genom sina stora hjul med 2000 mm diameter 
och hade byggts redan 1897 av N&H som deras 
femhundrade lok för att kunna visas på Stockholmsutställningen. 
De följande tre med 1650 
mm hjul var av den typ som N&H just hade 
presenterat för många privatbanor. Det femte 
loket var ett begagnat godstågslok som byggts 
för Malmö-Tomelilla järnväg 1896 men visat sig 
för tungt för denna. 
• Östra Skånes järnvägar bildades genom sammanslagning 
av Gärds härads järnväg, EslövHörby 
järnväg, Hästveda-Karpalunds järnväg 
och Frosta härads järnväg (före detta HörbyTollarp). 
Vissa sträckor hade tidigare kallats 
ångspårvägar och trafikerats med ångvagnar, men 
nu blivit förstärkta och rätade för större och 
snabbare tåg. Dess förlängning fr~n Degeber~a 
till Brösarp var under byggnad. OSJ ägdes till 
stor del av godsherrarna på landsbygden och 
hade länge ett spänt förhållande till KristianstadHässleholms 
järnväg, som ansågs vara köpmännens 
och stadsbornas bana. För den genomgående 
trafiken Kristianstad-Eslöv köptes från N ydqvist 
& Holm två tanklok nr 11 och 12 med axelanordning 
1 C, lika med det lok nr 10 som EHJ fått 
föregående år. Ytterligare tre lok av samma typ 
levererades till Markaryd-Veinge järnväg, som 
var under byggnad. Hässleholm-Markaryds järnväg 
skaffade tre lok av liknande men något 
lättare typ, eftersom banans första del Hässle

YEJ 12 Tomelilla var det ena av de två stora lok av typen som levererades till Ystadbanorna 1898. 

holm-Vittsjö var klent byggd och ännu inte hunnit 
förstärkas. Loken hade hjuldiametern 1240 
mm för ÖSJ och MaVJ, 1140 mm för HMJ. 

• Malmö-Genarps järnväg öppnade ett bispår för 
persontrafik sommartid till Torupsskog, senare 
kallat Bokskogens övre, där Malmöborna kunde 
roa sig med dansbanor, tivoli och restauranger. 



Bispåret hade inte förrän 1901 koncession utan 
räknades som del av Bokskogens stationsområde. 
• Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg öppnades 
för att ge järnvägsförbindelse till Klagshamns 
cementfabrik som ägdes av danska intressen och 
var en svår konkurrent till Limhamns cementfabrik. 
Vid öppnandet fanns två åldriga lok, ett 
från Nässjö-Oskarshamns järnväg och ett från 
danska Maribo-Bandholm. Även vissa vagnar 
var begagnade danska (se artikel i Spår 1996). 
• Skåne-Smålands järnväg öppnades till Strömsnäsbruk 
och varunderbyggnadnorruttill Värnamo. 
SSJ fortsatte att köpa lok och vagnar från 
Hälsingborgs Mekaniska Verkstad, och loken 
var utrustade med ringslider och slidstyrning av 
Widmarks originella typ, där man liksom vid 
Joys slidstyrning utnyttjade den lodräta rörelsen 
vid vevstakens mittpunkt. 
• Vikbolandsbanan med smalspårslinjer från 
Norrköping till Söderköping och Ar kö sund beslöt 
att pröva expresstrafik med små snabba tåg, 

som bara stannade på de större stationerna och 
krävde högre avgift. Därför köptes från Ljunggrens 
verkstad en ångvagn lik Uppsala-Lännas. 
Expresstågen blev ingen succe, och efter några år 
såldes vagnen till Ronehamn på Gotland. 

• Borås-Herrljunga järnväg var en av de 
"snålsparriga" banor som på initiativ av landshövding 
E.J. Sparre hade byggts på 1860-talet 
med 4 engelska fots spårvidd = 1219 mm enligt 
konsulten, eller med 4,1 svenska fot= 1217 mm 
enligt Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen. BHJ 
hade nu fått alltfler anslutningar till normalspåriga 
banor (1435 mm) och måste därför breddas för 
att kunna vara med i vagnsamtrafiken. Loken var 
gamla och utslitna, och därför köptes nya 
normalspåriga tenderlok från N&H av "mogultyp" 
med invändiga cylindrar, axelanordning lC 
och 1550 mm hjul för person-och blandade tåg, 
en typ som tidigare levererats till Västeråsbanan 
och Södra Dalarnes järnväg, och som senare 
levererades till en mängd privatbanor. Vissa problem 
med löpaxelns fjädring och rörlighet som 
hade funnits på SWB var nu lösta. Boråsbanans 
vagnar var till stor del redan förberedda för 
bredare spårvidd genom ett enkelt axelbyte, och 
kunde på så sätt göra tjänst flera år till, men 
många nya vagnar köptes också. 

Kjell Palen 

Sveriges första lokförare -vem var det? 



En polemik, och förhoppningsvis ett startskott för vidare forskning 

Som historiker vid Sveriges Järnvägsmuseum 
skulle jag på frågan om vem som var Sveriges 
första lokförare vilja utbrista "Säg det!" eller 
"Bra fråga!", som man brukar sägar när man inte 
är riktigt säker på svaret-och ställa en motfråga: 
"Vad menar du?" Underförstått måste det vara 
fråga om en ångloksförare, men i övrigt? Sveriges 
första svenskfödda? eller den första som 
framförde ett ånglok i Sverige? svensk eller 
eventuellt även utlänning? på SJ, privatbana, i 
reguljär trafik, på bygglok eller i demonstrationssyfte? 
Eller kanske den första svensk som framförde 
ett lok utrikes? Ska han -för på den tiden 
var det definitivt inte fråga om en hon! -ha anställnings 
bevis som lokförare? 

Det är alltså inte helt enkelt att besvara frågan. 
Vidare är det källmaterial som kunde ge besked 
utspritt och svårfunnet-eller kanske i många fall 
försvunnet. På Järnvägsmuseum har vi en hel del 
(några hyllmeter) avskrifter av äldre material 
men det är inte heltäckande, och jag tror inte att 
allt som finns på SJ Centralarkiv, Riksarkivet 
eller andra håll är genomgånget med tanke på att 
besvara just denna fråga. 

Först avser jag att redovisa en hel del av de 
fakta, felaktigheter och oklarheter som finns i 
litteraturen. Tyvärr har tiden inte räckt till att nu 
checka alla uppslag till vidare efterforskning i 
Järnvägsmuseets arkiv eller att gå tillbaka till 
källmaterialet för att hämta ytterligare uppgifter, 
som hade kunnat göra artikeln mer intressant. 

På grund av okunnighet eller okunskap har ju 
också den tidiga järn vägshistorien i tryck blivit 
illa förvanskad. Dessa tryckta ord har tagits som 
sanningar, återupprepats och förts vidare -och 
förs alltjämt vidare! -på ett mycket seglivat sätt. 
Inte minst har SJ skrifter bidragit härtill. Ett 
exempel: jag kan inte finna att Förstlingen överhuvud 
taget nämns i 50-års minneskriften 19061, 
men i 1931 års2 påstås hon vara levererad 1848. 
I alla SJ Lokomotivläror från första upplagan 
19103 till och med fjärde upplagan 19494 anges 
att loket påbörjades 184 7. Man hän visar dock till 
Jernbanebladet 18975-som är roten till just detta 
onda! Så pass "unga" uppgifter (mindre än femtio 
år) kan tydligen lätt bli förvanskade. De 
felaktiga uppgifterna i artikeln spreds redan 1898 
vidare genom Uppslagsbokför lokomotivförare 
och eldare.6 Till och med i tidig brevväxling 
(1899, 1910 och 1926) med Munktells har bland 
annat Järnvägsmuseum fått olika uppgifter om 
tillverkningsåret! 



Fröken Anna Kronberg7 antälldes 1918 som 
"extra ordinarie kvinnlig kontorsskrivare" vid 
SJ. På 1930-talet kom hon som kansliskri vare till 
Järnvägsmuseet där hon stannade fram till sin 
pensionering 1958. Idag kanske hon skulle ha 
kallats järnvägshistoriker. Hon gjorde otaliga 
avskrifter av handskrivet källmaterial, som därmed 
blev bekvämt tillgängligt för forskare och 
journalister som inte själva behövde läsa gammaldags, 
svårläst handstil. Hon gick igenom 
material på Kungl. Biblioteket, Riksarkivet med 
flera arkiv samt en stor mängd äldre årgångar av 
tidningar och tidskrifter för att plocka ut järnvägsintressant 
material. Hennes arbete var tidskrävande 
och fordrade noggrannhet, och hon 
nöjde sig givetvis inte med antaganden och spekulation 
i sin forskning. Hon sammanställde ofta 
materialet som promemorior och statistik. Men 
mera sällan har någon journalist eller järnvägsforskare 
angivit att "hans" historiska uppgifter 
härrör från Anna Kronbergs forskning eller "hennes" 
grundmaterial. Det var till exempel hon 
som, ihärdigt och envist, plockade fram det material 
som påvisade att Förstlingen levererades 
1853.8 

John Ericsson och Novelty 

Den förste svensk som framförde ett ånglok torde 
ha varit uppfinnaren John Ericsson, som tillsammans 
med den brittiske ingenjören och kompanjonen 
John Braithwaite konstruerade, byggde 
och 1829 tävlade med Novelty på Rainhill Level 
på den blivande järnvägen Manchester-Liverpool. 

Även om Braithwaite ärvt en ingenjörsfirma 
eller fabrik,9 eventuellt med anställda mekaniker, 
måste man nog anta att en uppfinnare på den 
tiden knappastkunde uträtta något "med tummen 
mitt i handen", utan egenhändigt måste kunna 
klara de flesta arbeten. Det är därför mycket 
troligt att John Ericsson själv framförde Novelty 
såsom dess uppfinnare/konstruktör/lokförare liksom 
kompanjonernas båda efterföljande lok. 
Särskilt om man vågar tro på den skribent som 
omnämner Braithwaite som en "obetydlig ... 
ovanligt oduglig ingenjör". Med vilken motivering 
som Ellis presenterar Vignoles gravyr, föreställande 
Novelty med tåg, och tillfogar "troligen 
med John Ericsson som förare" framgår emellertid 
ej. 10 

John Ericsson som 26-åring 1829. Tävlade med 
loket Novelty vid Rainhill samma år. 



Sveriges första ånglok 
-Förstlingen 

Norbergs järnväg (trefots banan) hade börjat byggas 
i juli 1852 med Fredrik Sundler (antagen den 
8 juni 1852, enligt Post & Inrikes Tidningar 
6 april 1854) som entreprenör. Sundler, som redan 
hade anlagt vägar och broar samt ett par 
hästbanor, byggt kyrkor med mera,11 beställde 
och ägde loket Förstlingen, närmast för sitt eget 
banarbete. 

Förstlingen hade börjat byggas omkring 1852 
på Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna, 
enligt Munktells egna böcker. Hon levererades 
1853 med tillverkningsnummer 1. Konstruktör 
uppges ofta vara ingenjör Harald Asplund, född 
15 mars 1831 och utexaminerad från Chalmers 
1849. "Ångvagnen" Förstlingen provkördes den 
2 juni 185 3 på en provisorisk järnbana utlagd vid 
verkstaden, fram och åter under flera timmar. 
Proven fortsatte sedan i flera dagar under stort 
tillopp av åskådare -"och verkstadens ägare 
tilstälde en storartad fest för sina arbetare". Bland 
åskådarna fanns Väg-och Vattenbyggnadskårens 
chef överste von Sydow, överstelöjtnanten Modig 
vid samma kår och chefen för Mariebergs 
högre militärläroverk, friherre Wrede, något som 
tyder på att man insåg dagens historiska betydelse. 
En reporter skrev: "Man kan ... med fullt 
skäl säga, att direktören Munktell genom denna 
till verkning löst, till stor nytta för fäderneslandet, 
problemet att, mot billigt pris, förse våra små 
järnbanor med ändamålsenliga lokomotiv, till 
utbyte mot hästar." 

Theofron Munktell, chef för Munktells Mekaniska 
Verkstad i Eskilstuna, berättar själv i bland 
annat Industritidningen Norden 16 juni 1883: 

Efter någon tids arbete å Norberg-Ängelsbergs smalspåriga 
järnväg antogs en herr Sundler till järn vägsentreprenör. 
Denna person övertalade mig att tillverka 
ett enkelt lokomotiv för begagnande vid ballastfyllning, 
och ackorderades om en likvidsumma av 8.000 Rdr. 
Banko. Lokomotivet ... var ändamålsenligt. Få år därefter 
tillverkade jag ett, för den tiden fulländat, lokomotiv 
till Frykstad-banan, 2:ne stycken till .. . [etc., 
uppräkning av 13 lok]. 

Munktell nämner här ej Asplunds namn utan 
använder "jag/mig", "tillverkade jag". Asplund 
antogs 1 december 1851 som elev hos Munktells 
med Jernkontorets stipendium under två år. I ett 
intyg för Asplund uppger Munktell den 20 juni 
1857 att denne 



Johan Theofron Munktell ( 1805-1887), tillverkare 

av de tio första svenskbyggda loken ( 1853-60) vid 

Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. 

engagerades <lerefter såsom förste ritare vid Werkstaden, 
och har alltsedan uppgjort Ritningar å Ångmachiner 
och öfriga arbeten, som å verkstaden blifvit 
tillverkade. Då verkstaden för mer än 3:ne år sedan 
började tillverkning af Locomotiv, blef Herr Asplund 
Constructör för dessa och har sedermera uppgjort 
ritningar å de Locomotiv, som å Verkstaden blifvit 
tillverkade, samt deltagit i utförandet af arbetet och 
slutligen uppsatt dem å banorna och derigenom förvärfvat 
sig erfarenhet om dessa machiners konstruktion, 
tillverkning och skjötsel. -Då Herr Asplund 
derj emte äger Theoretiska kunskaper i facket, så wågar 
jag med full tillförsigt recommendera Honom till 
erhållande förmånligare befattning vid Statens Jernbanor. 

Munktell var en för sin tid ovanligt kunnig och 
erfaren man med många uppfinningar och konstruktioner 
bakom sig. Att han skulle stå, helt 
eller delvis, utanför Förstlingens tillkomst förefaller 
uteslutet. Även om Munktell haft god hjälp 
av den unge ingenjören måste man nog tillerkänna 
mästaren äran av lokets tillkomst och 
inte eleven! Intyget ovan (1857 minus tre år = 
1854) kan syfta på "serietillverkningen" av loken 
Fryckstad, Norberg etc., och att "loktillverkningen 
började sedan experimentloketFörstlingen 
färdigställts och provats och nybeställningar 

inkommit". Intygsskrivande kännetecknas som 

bekant ofta av ett visst framhävande av person

ens kvalifikationer, speciellt om man gärna un

nar vederbörande en bättre befattning. 

Vid provkörningen av Förstlingen i Eskilstuna 

kan, åtminstone inledningsvis, Theofron Munk

tell mycket väl -praktiskt lagd som han uppen

barligen var -själv ha velat visa upp "sin" 

skapelse för sina höga gäster. Hans "ritare" = 



konstruktör ( eleven) Harald Asplund kan också 

ha fört loket eller någon maskin uppsättare ( en 

maskinist Krouthen nämns av Sundler den 23 juli 

1853) som senare följt med till Norbergsbanan. 

Förstlingen på Norbergsbanan 
och Sveriges förste lokförare, 
Abraham Andersson 

Efter prov körningen i Eskilstuna skickades Förstling 
en, enligt en räkning till Sundler, från Eskilstuna 
till Torshälla den 6 juni för vidare befordran 
med ångaren Wikingen till Västerås. Själva vagnen 
forslades sådan den var, men alla lösa delar 
sändes isärtagna och nedpackade. I Västerås spändes 
fyra par oxar för ångvagnen, och så drogs den 
på landsvägen till Norberg. (För transporten hade 
loket försetts med vagnshjul och rörlig framaxel.) 
Där monterades den upp och "släpptes" på 
N orbergsbanan för att provköras. Den 9 augusti 12 
är den första kända dag som Förstlingen kördes 
på banan -uppenbarligen för att prova spår enligt 
"system Tottie" kontra "normalt" spår, med tvärsliprar. 
Provkörning av själva loket, för att se om 
det fungerade, kan mycket väl ha skett tidigare. 

I början av hösten hade omkring fem kilometer 
bana, från Trättsbo till Kärrgruvan, blivit skenlagda. 
På denna sträcka gick inte bara Sundlers 
arbetståg utan fraktades också malm efter häst. 
Förstlingen drog sitt första malmtåg den 1 december 
1853, vilket torde kunna betecknas som 
Sveriges första lokdragna godstrafik. Lokförare 
var sannolikt Abraham Andersson. 13,14 Efter lok 
och häst framfördes cirka 500 ton malm fram till 
vinterns inbrott, varefter arbetet med trefotsbanan 
avstannade av penningbrist och bolaget 
beslöt att träda i likvidation den 1 april 1854. 

Abraham Andersson torde ha varit Sveriges 
första lokförare i betalande tågtrafik. Han var 
född den 17 februari 1831 i den östgötska socknen 
Kuddby där fadern var prost. Abraham var 
yngst av nio syskon och fadern dog bara några 
månader efter hans födelse. Bröderna hade prak

Norbergs järnväg (fyrafotsbanan), Kärrgruvans bangård 1858 (Sveriges äldsta kända lokfoto?). Från höger: 
Abraham Andersson ( 1831-1865) på loket Norberg, sannolikt Sveriges första lokförare ( 1853) i betalande 
trafik med Förstlingen på bandelen Kärrgruvan-Trättsbo; eldaren/smeden, senare lokföraren Johan 
Elofsson-Palmqvist ( 1826-1906). På loket Åmänningen: lokföraren Nils Petter Lantz ( 1839-1917), tidigare 
Anderssons första eldare, på bilden 19 år; eldaren Johan Olof Olsson (1843-1914), på bilden 15 år-eldare 
sedan 14 års ålder! 



tiskt inriktade yrken såsom officer, fabrikör och 
"mecanicus". Det kan antas att Abraham hade 
någon form av teknisk utbildning när han 1852 
kom till Kärrgruvan och banbygget. Han hade 
också hunnit vara till sjöss och hade kanske där 
blivit förtrogen med ångmaskiner. Senare tjänstgjorde 
han som faktor i Kärrgruvan. (Den gamla 
banans stationer benämndes "faktorier" och stationsföreståndarna 
"faktorer". Svenska Akademiens 
ordbok definierar faktori i denna betydelse 
som "godsexpedition vid lastageplats", särskilt i 
Värmland.) Personligen sägs han ha varit gladlynt 
och humoristisk. Han avled av en underlivsinflammation 
redan den 9 april 1865 -och har 
därmed "glömts bort", medan flera långlivade 
efterträdare "i modern tid" kunnat slå sig för 
bröstet och säga: "Jag var Sveriges första lokförare." 

Abraham Anderssons första eldare hette Nils 
Petter Lantz, son till en rallare på banan och själv 
först anställd som pinnpojke och kusk. När Åmänningen 
(nya fyrafotsbanans andra lok, beställt 
hösten 1857) hade levererats övergick Andersson 
till det loket medan Lantz, som blott 19åring, 
fick överta det äldre loket Norberg som 
lokförare, med Jan/Johan Olof Olsson, född i 
Kärrgruvan 1843, som eldare-vid 14 års ålder! 
Första eldare påÅmänningen blev Johan ElofssonPalmqvist, 
född 1826, som också tjänstgjorde 
som smed och uppsättare av de båda loken och 
senare av det normalspåriga Norberg. Han stannade, 
liksom Lantz, kvar på banan efter uppgången 
i SWB. Lantz dog först 1917 och har då 
och då blivit kallad Sveriges första lokförare. 

Förstlingen på Nora-Ervalla 
järnväg och "Sveriges första 
lokförare", Per Erik Persson 

Nora-Ervallajärnväg började byggas i juli, möjligen 
juni, 1853 vid Stora Mon, också med Fredrik 
Sundler som entreprenör. Han tog dit Förstlingen 
som var i full verksamhet, i varje fall 1855, 

omspårad för normalspår. Här framfördes loket 
först av en före detta maskin uppsättare från Munktells, 
Ehrling, som spårade ur (både själv och 
med loket) och fick sparken -en helt dråplig 
historia finns om detta. 15, 16 Då kom bergsmanssonen 
Per Erik Persson, född 18 maj 1823, in i 
bilden som förare, ofta kallad Sveriges första 
lokförare (inte minst av sig själv!) Han återgick 
redan under 1856 till att bruka fädernegården, 
bergsmansgården Stora Mon, och avled 1918. 
Ett biträde till Persson omnämns också, Gustaf 



Josefsson. I Industritidningen Norden sägs den 
1 april 1892: 

Den första svenske lokomotivföraren, gelbgjutaren 

m.m. Gustaf Josefsson, afled den 23 mars i Nora vid 76 
års ålder. När Nora-Ervalla järnväg byggdes 185356, 
förde han ådenna bana grustågslokomotivet "Förstlingen". 

Man kan undra om Per Erik Persson över huvud 
taget motsvarade förväntningarna när man läser 
följande rader från A.E. von Rosen: 

Jag har hört att Herrarnas lilla Locomotiv understundom 
är i oordning, hvilket naturligtvis hindrar arbetet 
-förlåt men jag råder HH att widtala herr Roger, vår 
Locomotivföreståndare, att HH erhålla en passande 
Locomotivdrifvare som tillika kan reparera det som 
vara af nöden. Jag vet att han kan nu för tillfället 
undvara en sådan. f7 

Per Erik Persson (1823-1918), körde Förstlingen 
något år omkring 1855 på Nora-Ervalla järnväg ofta 
kallad "Sveriges förste lokförare". 

Observera titeln "Locomotivdrifvare" från verk

ställande direktören, eller kanske då ex-vd, för 

det engelsk.influerade KHJ!). 

I NEJ protokoll 1857 står: 

Det af kontraktom öfvertagna lokomotivet Förstlingen 
har varit till betydlig nytta och kunnat med få 
undantag dagligen tjänstgöra. Numera behöfves dock 
derå en betydligare reparation, som likväl kan utföras 
av dess förare Vinberg. -Lokomotivföraren C.J. Vinberg 
är engagerad tills vidare mot dagaflöning de 
dagar, hans tjenst påkallas och fritt husrum i Bolagets 
hus. -Till biträde som eldare begagnas P. Vinberg mot 
1 Rdr 22 ss per dag.18 

Köping-Hults järnväg 

Banan Örebro-Dylta(= Ervalla)-Nora invigdes 
onsdagen den 5 mars 1856, med KHJ lok Oscar 
som dragare. Trafiken ombesörjdes från början 
av Köping-Hults järnväg, byggd åren 1853-57. 
NEJ ägde endast den från Sundler övertagna 
Förstlingen (samt några grusvagnar), som användes 
i arbetståg till 1867, avställdes och 1882 
såldes till en skrothandlare i Örebro. 

Om KHJ äldsta lok var praktiskt taget inget 



känt förrän trafikchef Henrik Ahlberg vid Köping-
Uttersberg-Riddarhyttans järnväg i slutet 
av 1930-talet fick chansen att ta del av fotografier 
och några arkivfragment. Han tog den, och åstadkom 
under 1940-talet den första djupgående utredningen 
av KHJ äldsta lokförhållanden. Genom 
stor arbetsinsats, intensiv korrespondens 
med engelska lokkännare med mera lyckades 
Ahlberg göra en trolig sammanställning av det 
tidiga lokbeståndet på KHJ.19 

1963 företog Yngve Holmgren en mycket omfattande 
undersökning av många källor och granskade 
på nytt KHJ äldsta lokhistoria.20 T. Nelleman 
i Köpenhamn fängslades av detta och 
bearbetade (utan nytt arkivmaterial) framkomna 
uppgifter, och skrev 1974 ett intressant inlägg i 
debatten.21 Detta, tillsammans med ytterligare 
material, föranledde Yngve Holmgren att återkomma 
1974.22 Yngve har nu ytterligare några 
uppgifter som ännu ej publicerats. Vi väntar med 
spänning! 

Under de senaste tio åren har dykare vid ett par 
tillfällen kommit till Järn vägsmuseet med frågor 
om ett förlist fartyg medjärnvägsmateriel. 185455 
lär ett svensktochettnorsktfartyg ha förlist på 
väg från England med sådan last. Tänk om något 
av de odokumenterade engelska loken ligger på 

havsbottnen! Det skulle vara mycket intressant 
att få höra mera om detta. 

Köping-Hults första lok, "givetvis" byggt i 
Storbritannien, anlände i maj 1855 med ångskonerten 
Nerike till Skebäck från Göteborg, där 
det övervintrat. Det är oklart om det var Little 
England och särskilt om det var "Nils Ahlbergs 
Little England". Varför inte "54"? KHJ hade 
redan 1857 inte mindre än elva lok (SJ ägde då 
sex nya och två -inte fler, som ofta uppges! begagnade 
lok), men praktiskt taget inget är känt 
om banans tidigaste lokförare, vilka torde ha 
"importerats tillsammans" med de första loken. 
Tidigt fanns där britten C.F. Bische anställd som 
lokförare. Han kom till SJ 1857 och uppges då ha 
varit på KHJ 1855-57. För 5 augusti 1853 anges 
i en uppräkning av befäl/personal "för lokdepartementet: 
Rogers". Var han chef -jämför von 
Rosen ovan. 

Frykstads järnväg 

Frykstads järnväg påbörjade trafik med ångloket 
Fryckstad den 1 juli 1856. Loket tillverkades 
som nr 2 av Munktells 1855. Är något känt om 



lokförare där? 

Frykstadsbanans handlingar, det så kallade 
Ullmansarkivet i Värmlandsarkiv i Forshaga, 
anger som lokförare en Nils Fredrik Lundeberg 
och som eldare Jan Jonsson, född 1840 -alltså, 
liksom lokpersonalen på Norbergsbanan, tämligen 
ung. (På Jan Jonsson lär det finnas ett fotografi, 
taget 1927.) Uppgifterna kommer från Matts 
Thunberg i Frykstad-Clara Elfs Jernvägs Sällskap. 

Statens järnvägar 
och dess första förare 

För att klargöra bemanningen av de första SJloken 
anges som en bakgrund också något om 
själva maskinerna. 

I korrespondensen mellan den till England 
utsände "Herr Ingenieur G.Th(eodor) Stieler" 
och "Herr Öfverste Ericsson" (ja, det är stavat 
med "ss" i avskrifterna, med ett undantag, även 
om Nils Ericson blev adlad redan 1854 och då lär 
ha börjat stava med ett s -enligt brodern John ett 
tecken på högfärd!), beträffande dels SJ första 
lok, de båda byggloken Titan och Ajax, dels de 
första sex trafikloken, kan vi läsa: 

Från Stieler i London den 20 oktober 1855: 

När ... två i höst hemskickats ... räknar ej på kunna få 
svenska locomotivförare till förare ty det går 1 år att 
bilda sådana så väl i England, Frankrike eller Tyskland 
... Bäst är derföre ta engelsmän som tjenner dessa 
machiner. Locomotivförmän eller traction-chefer äro 
äfven svåra att finna. 

Från Ericson i Helsingborg den 24 oktober 185 5: 

De fägnar mig att erfara att de 2:e Lokomotiven som 
äro på förslag till Ballastmachiner, befunnits goda, och 
jag längtar nu höra ... om desamma denna höst eller 
nästa vår komma öfver till Götheborg . . . uppgör 
Concept till Contract med den werkstad som kan åtaga 
sig tillverkningen af de 6 Lokomotivema samt förbehålla 
sig, att wid denna werkstad få använda båda eller 
endera af de elever som härifrån blifvit sända till 
Herrns disposition; ty det är alldeles nödvändigt att 
lära några svenska att känna construktion och sammansättning 
af sådana machiner, 

Från Ericson i Göteborg den 3 november 1855: 

Jag gillar till alla delar Herr Stielers förutseende och 
omtanke i afseende på antagande af 2:ne Engelska 
locomotivförare vid de 2 machiner som nästa sommar 



böra sättas i gång, men tids nog att dessa anlända den 
1 juni, ty förr finnes ingen famn jemväg i ordning. 

Från Ericson i Göteborg den 19 november 1855: 

I mitt sednaste bref anser jag tids nog att de 2:ne 
engelska Lokomotivförarne komma hit den första 
juni; detta får jag så till vida rätta, att de böra gå hit 
öfver på första ångbåt nästa vår. 

Från Stieler i London den 7 november 1855: 

Machinerna ... Den första är redan ombord, den andra 
skickas nu till fartyget i morgon. [Titan och Ajax.] 

Från August Adlerstråle, "Götheborg & J ernvägsB 
ureau d. 5 Sept. 1856": 

Tvenne Locomotiven från Beijer Peacok & Co i Manchester 
profkördes den 26 förledne och de 4 öfriga 
lärer äfven snart vara färdiga att försökas. [Trafikloken.] 

Västra stambanan 

SJ första lok, de båda begagnade Titan och Ajax, 
kom alltså till Göteborg före årsskiftet 1855/56. 
Vilka de engelska lokförarna var som kom på 
våren 1856 framgår inte i det material jag haft 
tillgängligt. I dessa månadsrapporter anges, enligt 
nedanstående tabell, lokförarna på respektive 
lok i Göteborg, först för december 1857 
(tyvärr har man inte hittat några tidigare uppgif

ter) men även när förändring senare sker. 

1 Titan Tinggren, maj 1858 Pripp 
2 Ajax Wiggens, februari 1859 Widström 
3/5 Bish, februari 1858 (till och med april?) 
Wiggens 
5 (Sverige) maj 1858 Tinggren, november 1858 
Holm, mars 1860 Carlbom 
4 (Norden) Bondeson, augusti 1858 Bergman, mars 
1860 Beckman 

6 (Götheborg) Gallon,januari 1858Bish, augusti 1858 
Rosengren 

Beträffande lokförare Gallon (svensk eller engelsman?) 
anmärkes för december 1857: "Gallon 
befunnits drucken, låtit några ballastvagnar hoppa 
ur, tjg å vst [tjänstgjort å verkstad] en vecka" 
samt i brev från Karberg till Stieler 16 april 1858: 
"Gallon reser i dessa dagar till Ryssland." 



I maj 1858 uppges alla lok ha fått namnplåtar. 
Titan och Ajax har "tappat" sina nummer medan 
lok 3 omnumrerats till 5 och fått namn. På sommaren 
1858 kommer lok nr 1 Westergöthland, 
2 Fahlköping och 3 Billingen. "Tank-Locomot." 

Charles Fischer Bische (*1829), lokförare och 
verkmästare vid Köping-Hults järnväg 1855-57, 
loliförare vid SJ 1857, "lokomotivförare-förman" 
1860, senare verkmästare. 

nr 7 ( =Odin?) används för ballastning. I november 
övertar lokförare George Hodgson det efter 
Holm och från december förs det av Pripp. I mars 
1860 anges nr 7 som Sköfde, som alltså har övertagit 
ballastmaskinens nummer. 

1: juni 1858 Holm, augusti 1858 Bondeson, mars 1860 
Bergman 

2: augusti 1858 Bish, mars 1860 Pripp 

3: oktober 1858 Tinggren 

7: mars 1860 Holm 

Ett par engelska förare anges, Bish (= Charles 
Fisher Bische) och Wiggens. SJ första svenska 
lokförare anges ofta vara Carl Josef Tinggren, 
anställd 1 mars 1857 och befordrad till lokförare 
en månad senare. Redan 1 februari 1857 SJ-anställdes 
A.M. Beckman, men enligt 1875 års 
arvodesstat blev han förare först 1859. 

Södra stambanan 

Ur brev från Nils Ericson till överingenjören vid 
Södra stambanans byggnad, majoren i Kungl. 
Väg-och Vattenbyggnadskåren Karl Gottreich 
Beijer: 

Ett par Lokomotivförare bör du kunna få härifrån 
framemot hösten; som hvilka mottaga, hopsätta och 
ordna Lokomotiven i öfrigt; Huru har du tänkt härmed? 
[Verkmästare] Gjörke skulle väl kunna dela sig 
mellan Skåne och här. Din sanna vän N. Ericson. 
Alingsås den 21 juni 1856. 

De första "prinsarna" på Södra stambanan provkördes 
i Malmö den 26 augusti 1858. Avlöningslistor 
för december 1856 anger lokförarna Henry 
Barnes, Joseph Tyms och (tysken) A. Koch samt 
bland annat eldaren Axel Ferdinand Lindeberg. I 
mars 1857, när Tyms reser hem, befordras Lindeberg 
till t.f. lokförare och blir från och med april 
ordinarie. 



Avlöningslistor för Malmö 30 november-13 
december 1856 anger: 

A. Kock, Locomotivförare 
Henry Bames, dito 
Joseph Tyms, dito 
Ax. Ferd. Lindeberg, Eldare 
Gustaf Hellgren, dito 
Sune Andersson, Locomotivputsare 
Petter Falk, Arbetare 

H.P. Löfvenqvist, dito 

Fagerberg, Machinarbetare [tillkommer 14-27 
december] 

För 11-24januari 1857 uppges eldarna vara A.F. 

Lindeberg, N. Olsson och G. Norberg. För tiden 
8-21 mars 1857 anges endast lokförarna Barnes 
och Koch; Tyms har sagt upp sig och återvänt till 
England. Eldare är Lindeberg, Olsson och Falk. 
För april och 28 juni-11 juli 1857 anges som 
lokförare Barnes, Koch och Lindeberg samt som 
eldare A. Lindqvist, N. Olsson och M. Åkerlund. 
6-19 september 1857: lokförare Barnes, Koch 
och Lindeberg, eldare Lindqvist, Olsson och J. 
Svensson, maskinarbetare Falk (redan i junijuli) 
samt lokputsare L. Christiansson och Nils 
Olsson. 

Malmö månadsrapporter anger, utan klar datering: 

1 Prins Carl, februari 1857 Henry Barnes 
2 Prins Oscar, Ax. Sundberg [?], februari 1857 

J. Tyms, mars-april A.F. Lindeberg 
3 Prins August, A. Kock 
5 Malmö, mars 1857, A.F. Kock 

I Anna Kronbergs sammanställning finns en fotnot: 

Enl. arkivnr 2302 (Trafikafdelningen dec. 56-juni 
57). Lokf. å Södra Stambanan sept.-nov. 1856 A.F. 
Kock, Henry Barnes och Joseph Tyms. Lokf. J. Tyms 
åter till England mars -57 (fick 3 dagars extra avlöning 
samt reseersättning, sid. 571/2 arkivnr 2302); Eldaren 

A.F. Lindeberg anställd redan i dec. 1856 enl. avl.l. 
[avlöningslista] som eldare, blev i mars t.f. lokf. och i 
april lokf. (efter Tyms). 

SJ första ( engelska) lokförare anges vara: i Göteborg 
Wiggens, C.F. Bish (Bishe/Biche, från 



1857), John Ogden (från 1858) och George 
Hodgson (maskinuppsättare SJT 1856-63, lokförare 
1863-73, verkmästare 1874-, finns med i 
1894 års matrikel); i Malmö Henry Barnes och 
Joseph Tyms. Därtill tysken (?) A. Koch/Kock 
(ibland A.F.-sammanblandning med A.F. Lindeberg?) 

Den första matrikeln över svenska järnvägsanställda, 
utgiven av John Berg, Statens Jernvägars 
Matrikel för år 1869, anger under första 
trafikdistriktets maskiningenjörsexpedition: 

Verkmästare. Bische, Charles Fisher. Född 1829, 
Januari 8. -Machin-arbetare, Andre Machinist å Ångfartyg 
och Verkstadsförman i England 43-55. Lokomotivförare 
och Verkmästare vid Köping-Hult jemväg 
55-57. Lokomotiv-förare vid Statens Jemv.-trafik 57. 
Lokomotivförare-förman och t.f. Verkmästare 60. 
Innehafv. bef. October 66. 

För tredje distriktet anges på motsvarande tjänsteställe: 

Locomotivförare-Förman. Lindeberg, Axel Ferdinand. 
Född 1836, October 28. -Afgångsex. från 
Teknologiska Institutet 55. Elev vid Statens Jemv.byggn. 
55. På Statens bekostnad företagit en resa i 
Norrige, för att inhämta kännedom om lokomotivers 
skötsel och drift 56. Eldare åIII:e Trafik-Distriktet 56

57. Lokomotivförare 57-65. Innehafv. bef. April 65. 

I SJ matrikel 1869 upptas endast tjänstemän, 
varför till exempel lokförare och eldare ej finns 
med. Nästa förteckning, Statens Jernvägstrafik. 
Arvodesstat år 1872, upptar till och med putsare, 
pumpare, kolvakter, stalldrängar och portvakter 
men uppger förutom befattning och namn endast 
"Arvode efter år räknadt". Arvodesstat år 1873 
blir åter intressantare med uppgifter på "Födelseår", 
"Anstäld i ordin. tjenst vid Statens jernv.trafik/
första gången/i nu innehafvande befattning/
med nu innehafvande arvode". 

Det återstår uppenbarligen mycken forskning för 
att kunna ge entydiga svar på frågan i rubriken! 

Maskiningenjör Axel Ferdinand Lindeberg ( 18361901). 
Verkmästare 1872, maskiningenjör 1 januari 
1877. "Anstäld i ordin. tjenst vid Statens Jernv. trafik 
första gången 8 Mars 57" kan tyda på att 
detta är datum för hans t.f lo/iförartjänst efter 
Tyms. Han blev ordinarie loliförare 1 april, samtidigt 
med Tinggren, vilket torde betyda att Lindeberg 
var SJ första ( åtminstone tillförordnade) 



svenslifödda loliförare. 

Carl JosefTinggren (*1830), anställd i ordinarie 

tjänst vid SJ 1 mars 1857 ( som eldare?), blev 

lokomotivförare 1 april 1857 -har länge ansetts 

som Sveriges första lokförare. 

Vidare har behandlingen av de SJ-anställda förarna 
inte blivit särskilt uttömmande. Artikeln 
ger antydningar om var man kanske kan finna 
ytterligare material och vad som behöver synas 
närmare. Många timmars efterforskning garanteras 
den hugade! Vi får säkert anledning att 
återkomma till frågan, i sin helhet eller bit för bit. 

Källor och litteratur 

Många uppgifter är hämtade, utan hänvisning, 
från materialet i Järnvägsmuseets arkiv (jämför 
ovan) eller till exempel från arvodesstater. Anna 
Kronberg hann inte före sin pension räta ut alla 
frågetecken. I slutet av 1950-talet hade hon en 
givande brevväxling med f.d. lokföraren Edvard 
Olsson i Göteborg, som bidrog med många intressanta 
uppgifter efter egna arkivstudier om 
flera av de tidigaste förarna. Flera uppslag i 
frågan har dykt upp genom åren, bland annat från 
Rune Ekegren som under en lång följd av år gjort 
en storartad insats genom att insamla mycket 
material och uppgifter samt intervjua många 
järnvägsmän. Den ekegrenska samlingen förvärvades 
av Jämvägsmuseum för några år sedan. 

I förteckningen nedan är nr 11, Lars-Åke 

Kempes Fredrik Sundler, närmast upptagen där

för att den är försedd med rikliga illustrationer 

och citat. Detsamma skulle kunna sägas om 

C. Bengt Ohlins Sveriges tåghistoria började i 
Eskilstuna, 1997. Dessa båda verk kan, liksom på 
sin tid Iwan W. Fischerströms Sveriges Järnvägar, 
1971, likställas i detta avseende. De är 
författade av skrivglada personer med många 
fräscha ideer-men tyvärr ickejärnvägskunniga. 
De har tydligen inte haft korrekturläsningshjälp 
av någon med fackkunskaper, då böckerna innehåller 
massor av missuppfattningar och småfel. 
Är man bara medve ten om detta har man emellertid 
en stunds mycket trevlig läsning och stor 



behållning av alla illustrationer. 
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"Sveriges Statsbanor, Cc 420, 1893" står det på lokskylten. På tillverkarskylten kan man konstatera 
tillverkningsnummer 



341, men det är svårt att definitivt avgöra om tillverkningsåret är 1893 eller möjligen 1892. 
Men det är lokföraren vi ska titta på! Är det Alfred Mauritz Beckman (1836-1908)? Det hävdade lokförare 
Th. Kjellgren, Göteborg, som skänkte en bild till Järnvägsmuseum 1943, medan lokförare P. Almgren, Karlstad 
1941 skänkte bilden med uppgift om att lokföraren hette Johan Petter Fast. Beckman anställdes som 
ordinarie eldare vid SJ 1 februari 1857 och blev ordinarie lokförare 1 maj 1859. Från mars 1860 kör han nr 
4 Norden, men från oktober 1858 uppges han vara "reservlocomotiv-förare för utförande afstationstjensten i 
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England. 
engelska lok", Järnvägs-Teknik, 1 & 2/1964, s. 22. Yngve Holrngren, "Köping-Hultloken några 
22 ff & 42 ff. nya rön och synpunkter", Järnvägs-Teknik 4 & 
21. T. Nelleman, "Det klassiske svenske Lok-Pro5/
1974, s. 85 ff & 115 f. 
blem (KHJ)", Järnvägs-Teknik 4/1974, s. 84 f. 

Gunnar Sandin .. 

Fasta Oresundsförbindelser 

Utanför Lernacken växer pelarna till högbron. På 
den danska sidan pågår tillverkningen av tunnelelement 
för fullt. Kontinentbanans nordligaste 
del blir fullt dubbelspårig och planskild, men på 
Själland och Amager har järnvägsbygget kommit 
längre: nästa år inleds pendeltrafik till Kastrup. 
En fast förbindelse över Öresund håller, 
enligtettdansk-svensktregeringsavtalfrån 1991, 
på att förverkligas efter 125 års diskussioner. 

Projekthistorien kring de fasta Öresundsförbindelserna 
är lång, komplicerad och intressant. 
Om de viktigaste av dessa projekt med 
järnvägsanknytning, det vill säga nästan alla, 
handlar den här artikeln. De ekonomiska frågorna 
berörs dock nästan inte alls. 

Öresundsprojektens historia har skrivits förr. 
En tidig sammanfattning gjordes av Richard 
Smedberg. Utförligast hittills är Lars von Rosen, 
till vars framställning jag i många fall inte har 
mycket att tillägga. Richard Ek & Per OlofHallin 
belyser den "visionshistoriska" ramen kring de 
olika projekten. En god sidobelysning ger Allens 
bok om försöken att ta sej över eller under Engelska 
kanalen -se litteraturförteckningen. 

Vagnhiss 

Den som läst Claes Adelskölds memoarer minns 
kanske hur han 1865 sitter på tåget och samtalar 
med Kristian IX om vikten och möjligheten av 
järnvägsbro eller -tunnel mellan Helsingborg 
och Helsing0r. Det dröjde heller inte många år 
förrän det första förslaget presenterades. Det var 
i maj 1872, bara tre månader efter det första 



tågfärjeprojektet (mellan Dragör och Limhamn), 
och det gällde en tågtunnel i norr. S. Edwards, 
engelsk ingenjör vid gasverket i Köpenhamn, 
och grosshandlare C.F.W. Pedersen ansökte om 
koncession hos danska och svenska regeringarna. 
Detrådde vid denna tid ekonomiskhögkonjunktur 
och sådana ger gärna upphov till vidlyftiga 
projekt, vilket även den fortsatta historien 
visar. Därtill fanns det en konkret attraktion: de 
nyss upptäckta stenkolsfyndigheterna kring Bjuv 
som det stod mycket om i dansk press vid denna 
tid. 

Dessutom hade uppfinningar nyligen gjort 
tunnelprojekt av denna storleksordning mer realistiska 
än tidigare. Vid anläggningen av järnvägen 
under Mont Cenis på banan mellan Turin 
och Lyon, den första långa alptunneln, hade man 
1861 introducerat borrning med komprimerad 
luft vilket nästan tiodubblade drivningshastigheten 
och starkt förbättrade ventilationen för 
arbetarna. Och vid byggandet av Themsentunneln 
vid Tower Hill, som stod klar 1871, hade Peter 
William Barlow använt en förbättrad version av 
Marc Brunels stålsköld och klätt väggarna med 
gjutjärnssegment i stället för murverk. 

Tower Bill-tunneln var en uppenbar inspiration 
för Edwards & Pedersen. Inte nog med att de 
tänkte använda gjutjärnssegment. Liksom i London 
föreställde de sej också en plan och rak, 
enkelspårig tunnel. På ömse sidor skulle tunneln 
mynna ut i ett cirka 45 meter djupt schakt. En 
ångmaskinanläggning vid toppen av vardera 
schaktet skulle ha tre funktioner: ge kraft åt 
hissarna som lyfte och sänkte järnvägsvagnar, 
dra vagnarna i en kedja genom tunneln och 
pumpa in ventilationsluft. Just så fungerade det 
hela vid Tower Hill. 

Några ritningar till projektet har inte kunnat 
spåras och det är osäkert om de någonsin funnits. 
Därmed vet vi inte heller hur förslagsställarna 
tänkte sej anslutningen till det själländska respektive 
skånskajärnvägsnätet. Den senare hade 
kanske inte varit så komplicerad: HelsingborgBilleberga 
järnväg fanns vid strandkanten sedan 
1865. I Helsing0r låg järnvägsstationen däremot 

i stadens övre del och förbindelsen med hamnen 
skedde med hjälp av hästar och på ett brant och 
vådligt spår. 

Även i övrigt var projektet lösligt vilket kan ha 
bidragit till myndigheternas kallsinne. De gav 



visserligen tillstånd till bottenundersökningar men 
den föreskrivna depositionen tycks aldrig ha betalats 
in. De engelska kapitalsatsningar som hade 
förespeglats i prospektet materialiserades aldrig. 
Och snart var högkonjunkturen förbi. 

Gällivare-Palermo? 

Särskilt mycket större substans var det kanske 
inte i nästa tunnelförslag som denna gång gällde 
Dragör-Limhamn. Det var på sommaren 1886 
som parisaren Franc;ois Deloncle och köpenhamnaren 
Alexander Rothe ansökte om koncession. 
Det var i gengäld så mycket vidlyftigare: 
Öresundsförbindelsen var del av en plan för 
ifyllnad av Europas felande länkar under bland 
annat Engelska kanalen, Irländska sjön och Messinasundet. 
Ide givare var Thome de Gamond, en 
märkesman i planerna på Kanaltunnel. De skandinaviska 
fackmännen tycks dock inte ha tagit 
förslaget seriöst eftersom det negligerades av 
både Ingeniörsföreningen i dess tågfärjediskussioner 
vid samma tid och av Teknisk tidskrift. 

Men myndigheterna tog allvarligare på saken. 

1886 kom det första illustrerade förslaget till fast 
Öresundsförbindelse, en tvåplansbro vid sundets 
allra kortaste del. Upphovsmannen är okänd. 

I 

i 

i 
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.. 
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Sedan man försäkrat sej om monsieur Deloncles 
soliditet engagerades både Vo V-chefen Beijer 
och SJ-chefen Troilius i bedömningen. Danskarna 
ställde upp med motsvarande tung expertis. 
Fransmännen å sin sida inställde sej i Norden 
och tryckte på, och formulerade ett kontraktsförslag 
enligt vilket de efter ett års utredning 
skulle på tio år bygga en enkelspårs tunnel för 30 
miljoner francs. De svensk-danska sakkunniga 
var inte helt avvisande men skeptiska, och två år 
senare avfördes också ärendetformellt för svensk 
del. 

Så skedde även i Danmark där förslagsställarna 
kunde tänka sej tunnlar även under Bälten. 



Om inte om varit så hade man alltså vid 1890talets 
mitt utan färjning kunnat åka tåg från 
Gällivare till Palermo. 

Det första broförslaget 

Samma år som fransmännen projekterade en 
tunnel i söder föreslogs det ett brobygge i norr. 
Om detta är inte så mycket känt. Det föreligger 

--~ 

~I 

·~ 'i 

~

~i------·-· a=-----w----•~\ •

· · 

_i_~J 

~1 

_/(: 

•
•
I----·--------

RudolfLilljeqvists "undervattensbro". Inga ventilationstorn var planerade i det trånga enkelspårsröret. 

ingen textbeskrivning och man vet heller inte, 
trots olika efterforskningar, vilken upphovsman 
som döljer sej bakom signaturen -m. Men man 
kan gissa att det har tillkommit som en direkt 
reaktion på det södra förslaget. Konkurrensen 
mellan Helsingborg och Malmö har gamla anor 
och har inte minst kommit till uttryck i de olika 
förslagen till fast Öresundsförbindelse. 

Signaturen finns på en ritning av vilken en 
blåkopia har bevarats i Helsingborgs stadsarkiv. 
Av den infällda ritningen framgår att bron tänktes 
gå så rakt och kort som möjligt mellan Helsingborg 
och Helsing(Zlr. Längdsektionen utvisar 
cirka 35 bropelare på 150 meters avstånd fackverkskolonner 
på stenfundament -och genom 
rampernas lutning på 12,5 promille kommer 
man upp i den aktningsvärda segelfria höjden 



femtio meter, fullt tillräckligt för den ståtliga 
fullriggare som finns utritad under bron. Framställningen 
av bottendjupet är starkt schematiserad 
vilket förslagsställaren själv torde ha insett. 

Bron har två plan. Det övre är en körväg med 
gångbanor på sidorna. Undertill finns en järnväg 
som intressant nog är dubbelspårig -nästan alla 
förslag till järnvägsförbindelse över Öresunds 
norra del har nöjt sej med enkelspår. 

Undervattensbro 

Även nästa förslag har fördelen att vi kan komma 
med en konkret illustration. Den har visserligen 
återgetts många gånger förr men så är också 
Rudolf Lilljeqvists förslag till undervattensbro 
mellan Helsingborg och Helsing(Zlr klart fascinerande. 
Lilljeqvist var 1889 när han skrev sin 
broschyr i ämnet biträdande ingenjör vid anläggningen 
av Forthbron. Avståndet till hemlandet 
kan bidra till att förklara varför hans förslag är så 
oprecist eller tyst när det gäller anslutningar och 
driftformer. 

Men anslaget är stort, och Lilljeqvist kan påminna 
om 1980-talets P.G. Gyllenhammar när 
han talar om nödvändigheten av att fylla i saknade 
länkar i kommunikationsnätet för att inte 
Norden ska isoleras från den sjudande ekonomiska 
utvecklingen på kontinenten. Det betyder 
att han som så många andra Öresundsprojektörer 
genom tiderna tänker sej en fast förbindelse över 
Fehmarn Bält. Den måste vara dubbelspårig för 
att få rimlig kapacitet. Mellan Helsingborg och 
Helsing(Zlr räcker det emellertid med ett spår. 

För en fast förbindelse behövs alltså. De tågfärjor 
som vid denna tid diskuterades allt intensi

vare förslår inte, särskilt inte under så svåra 
isvintrar som den 1887 /88. Ska man då bygga en 
bro, lik den som vid denna tid projekterades över 
Engelska kanalen? Nej, en vanlig bro skulle 
särskilt under byggfasen riskeras av sådana ismassor 
som hade rört sej i Öresund föregående 
vinter, och därtill var den troligen oförenlig med 
den allt intensivare sjöfartens intressen. En tunnel 
då? Lilljeqvist är väl bekant med de nyss 
fullbordade tunnlarna under Severns och Merseys 
mynningsvikar, den förra med en längd av 7 250 
meter. Men båda byggena var tidsödande, dyrbara 
och vanskliga, särskilt det förra som fick 
avbrytas ett helt år på grund av inströmmande 
vatten, och på båda ställena kräver det fortsatta 



vattenflödet kontinuerlig och kostsam pumpning. 
I norra delen av Öresund är grundförhållandena 
dåligt kända, och för att gå genom 
säkra lager skulle tunneln troligen behöva sänkas 
till 40-50 meters djup, vilket å andra sidan skulle 
ge den en längd av 13 kilometer ifall stigningarna 
skulle begränsas till 10 promille. 

Dramatiskt bygger Lilljeqvist upp dilemmat 
innan han visar sin utväg som alltså är en undervattensbro. 
Järnvägen ska gå i ett rör av armerad 
betong som in-och utvändigt är klätt med gjutjärn 
och därmed garanterat tätt. Visserligen kan 
det med tiden rosta hål i det yttre järnhöljet men 
den tåligare betongen ska då stoppa vattnets 
vidare framfart. Den enda allvarliga olycka som 
skulle kunna drabba tunneln var om ett stort 
järnfartyg kapsejsade och sjönk alldeles över 
den, men så osannolika risker borde inte få stoppa 
projektet. 

Betonghöljet skulle vara cirka en meter tjockt 
och därmed torde rörets vikt motsvara dess lyftkraft. 
Därmed skulle bottenstöden som placerades 
på trettio meters inbördes avstånd inte behöva 
bära stort mer än de passerande tågens vikt, 
och kunde därmed utföras tämligen enkelt, som 
betongfyllda järnkassuner. 

Elektrisk tunnelbana 

"Redaktionen har mottagit nedanstående artikel 
som behandlar en i och för sig intressant om än ej 
direkt aktuell fråga", presenterar Jernbanebladet 
år 1909 ett bidrag av den svenske ingenjören och 
järnvägsmannen Albrecht Qvistgaard. 

Som så ofta i Öresundsprojektens historia kommer 
impulsen utifrån. Året innan hade Heinrich 
Ohrt lanserat ett förslag till tågtunnel under Stora 
och järnvägsbro över Lilla Bält. För Öresunds 
del inte ens överväger Qvistgaard någon bro utan 
går direkt på tunneln. Och hans huvudalternativ 
ligger i söder, med det lägets större trafikunderlag 
och gynnsammare bottenprofil. 

Det var vid denna tid som Hovedbanegården i 
Köpenhamn höll på att byggas, och den var 
linjens naturliga utgångspunkt i väster. Efter ett 
par svängar söderut går den över till Amager på 
den bank med tillhörande regleringssluss som 
bland annat i samband med torrläggningen av 
öns västra del hade anlags något år tidigare. 
Någon nämnvärd bebyggelse hade det inte hunnit 
växa upp därute, utan banan kunde fortsätta i 
rak linje norr om Tårnby kyrka och ner under 
vattnet. På Saltholm går den i dagen, kröker 30 



grader söderut och dyker åter ner för att komma 
upp söder om Limhamn. Där svänger den norrut 
i rät vinkel, ansluter sej till Malmö-Ystads järnväg 
nedanför Malmöhus slott samt får förbindelse 
med Malmö C via Malmö V och hamnförvaltningens 
svängbro. 

Kalkberget lämpar sej utmärkt för tunnelbygge, 
säger Qvistgaard, och låter i huvudsak "bearbeta 
sig med spett och hacka". Det kräver visserligen 
invändig beklädnad men man kan välja mellan 
både granit, järn och cement. Det relativt ringa 
vattendjupet gör att maxlutningen kan begränsas 
till 10 promille. Ovanjordssträckan över Saltholm 
är egentligen onödig eftersom den dubbelspåriga 
banan inte behöver ha någon mellanstation, 
men det underlättar starkt uttransporten 
av den brutna kalkstenen att ha fyra öppningar i 
stället för två. Eller åtta kontra fyra, förQvistgaard 
vill låta fortsatta undersökningar avgöra om man 
ska ha en dubbelspårstunnel eller parallella enkelspårs 
tunnlar. Däremot är han säker på att den 36 
kilometer långa banan ska ha eldrift. Överföringen 
av vattenkraftsbaserad elektricitet till Skåne var 
på väg. 

Qvistgaard avråder från en tunnel vid Sundets 
norra del men skisserar ändå en sådan. Den måste 
i så fall ligga söder om Helsingborg och Helsingpr 
eftersom den svenska stranden är så brant i 
norr, menar han. Lutningen blir nu 17 promille 
och ändå måste tunneln krökas närmast mynningarna. 
På svensk sida passerar den under Helsingborg-
Råå-Ramlösa järnväg och ansluter till 
Helsingborg-Billeberga öster om husarkasernen. 
På själländska sidan blir det en vidlyftig kurva 
söderifrån till stationen i Helsingpr, vilket gör att 
de tåg som ska vidare mot Köpenhamn och 
övriga världen måste vända. 

Just den tänkta anslutningen i Helsingör un
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Ohrts och Qvistgaards förslag 
från 1912, danska sträckan och 

infarten i Limhamn. Banan passerar 
under det kalkbrottsspår, 
på vilket Länstrafiken nu ut

reder att lägga en pågatågssta

tion som ansluter till brospåret 

i söder. Tekniskt hade "tunnelbanan" 
inspiration från en 
annan sådan, den i New York. 
Kartan har välvilligt tillhandahållits 
av Albrecht Qvistgaards 
ättling Bengt Qvistgaard. 

derstryker att Qvistgaards förslag närmast har 
karaktären av en pensionerad privatmans funderingar. 
Han använder sej nämligen av en gammal 
karta och har inte noterat vare sej den nya stationens 
tillkomst 1891 eller Kystbanenfrånår 1900. 
Borde inte Jembanebladets sakkunniga redaktion 
ha informerat honom? 

Franskt kapital 

Det blev större tyngd i Qvistgaards förslag sedan 
han hade lierat sej med ovannämnde Heinrich 
Ohrt. Tillsammans föreslog de i oktober 1912 en 
"tunnelbana" mellan Köpenhamn och Malmö. 

De sade sej kunna räkna med stöd från franska 
kapitalintressen, och Qvistgaards förslag hade 
redan väckt livliga diskussioner, med politiska 
övertoner, i Frankrike och Tyskland förutom i 
Sverige och Danmark. Ja, det svenska intresset 
varegen tligen rätt måttligt. Tågfärj eförbindelsen 
Trelleborg-Sassnitz hade nyss etablerats och var 
ömtålig för konkurrens. 



Ansökan gällde nu enkelspårstunnlar under 
Drogden och Flintrännan om 5,1 respektive 7,9 
km längd, och alltså en dagsljussträcka över 
Saltholm. Tvärsektionen var cirkelrund med 
6,3 m invändig diameter och för konstruktionen 
lämnades olika alternativ: jämtub med betong

skal, armerad betong eller murning med graniteller 
betongblock. Tunneln fortsatte på svensk 
sida in under bebyggelsen i Lirnhamn, och en 
station var anordnad strax öster om Hyllie kyrka. 
Därefter fortsatte banan i en båge norrut mot den 
nya centralbangård för Malmö som vid denna tid 
planerades utmed Kontinentbanan. 

1914 följde Ohrt och Qvistgaard upp sitt förslag 
med en regelrätt koncessionsansökan. Medan 
remissbehandlingen hos SJ sniglade sej fram 
hann första världskriget både börja och sluta. 
1919 kom den ekonomiskt motiverade avstyrkan . 
som blev vägledande för myndigheternas avslag. 
Förslagsställarna presenterade visserligen en 
bearbetning med sänkta kostnader och det franska 
banklöftet tycks ha funnits kvar, men tanken 
rann ändå ut i sanden. 

Nordlig, rörlig bro 

Det skulle dröja till mitten av 1930-talet innan 
det blev ny fart på Öresundsdiskussionerna. En 
stark stimulans tycks de ha fått av den i maj 1935 
invigda Lillebreltsbron. Teknisk tidskrift redovisar 
samma år ett förslag av två teknologer. Bara 
ett examensarbete, visst, men med den store 
brobyggaren Otto Lin ton som handledare och ett 
bra uttryck för de nu aktuella tankegångarna. Det 
sägs bland annat att den planerade tågfärjetrafiken 
mellan Kristiansand och Hirtshals kräver svenska 
motdrag. 

Författarna avfärdar snabbt tunnelalternativet 
-inte så konstigt med den handledaren -och 
övergår så till att diskutera linjevalet för en bro. 
Trafikpotentialen är förstås större i söder men 
uppväger inte den högre kostnaden. En bank över 
Saltholm hade gjort denna variant fördelaktigare, 
men som de anser att bron över både Drogden 
och Flintrännan ska ha en segelfri höjd av 42 
meter måste Saltholm, om lutningarna ska vara 
rimliga, passeras på tjugo meters höjd och det 
kräver en dyr viadukt. Dessutom blir den nödvändiga 
tunnelanslutningen till Ho vedbangården 
kostsam. 

Det som förespråkas är följaktligen en bro 



mellan Helsingborg och Helsing0r. Bropelarna 
uppbär två parallella brobanor där den norra har 
en 5 ,6 meter bred-det vill säga tvåfilig-körbana 
samt både cykel-och gångbana. Järnvägen är 
enkelspårig. För att spara vikt ligger syllarna 
direkt på stålkonstruktionen, utan ballast. De två 
primära genomseglingsspannen har en spännvidd 
av 240 meter, men med tanke på fartyg 

Förslag till brosträckning norr om HelsingborgHelsingfjr 
från 1935. 

vilkas rigg sticker upp högre än 42 meter finns på 
den svenska sidan ett rörligt spann inlagt. Lutningarna 
på ömse sidor är måttliga-8,6 respektive 9 
promille. 

Bron går norr om Helsingborg och Helsing0r, 
strax utanför tätbebyggelsen i dess dåvarande 
utsträckning. Den senare staden rundas på ett 
spår som har en triangelförgrening till säckstationen 
och banorna söderut. På Helsingborgssidan 
slår spåret från Öresund ett kort slag följe 
med Västkustbanan genom Pålsjö skog men viker 
sedan söderut till en ny centralstation på 
Olympia. Även Västkustbanan ansluts dit resandetågen 
mot Danmark norrifrån ska tydligen 
in på nya Helsingborg C och vända. Söderut 
uppkommer två nya triangelspår när den kringgående 
banan ska kopplas påHHJ västerut, L&HJ 
söderut samt spåret mot gamla centralstationen 
som väl måste finnas kvar för hamn-och industritrafikens 
skull. 

Motorväg huvudsaken 

Diskussionen om fasta förbindelser tog efterhand 
ny fart. 1936 fick den sin tyngdpunkt i ett 
förslag som lades fram av tre danska och tre 
svenska anläggningsfirmor. Det var tydligen initierat 
från dansk sida och Öresunds bron utgjorde 
bara östra ändpunkten i ett landsomspännande 
danskt motorvägsnät som även innehöll en bro 
över Stora Bält. 

Alternativet med en bro i norr överväges och 
förkastas. Det man främst trycker på är säkerhetsproblemen 
för sjöfarten men det anförs också att 
"naturliga skönhetsvärden skulle bliva lidande" 
genom en bro mellan Helsingborg och Helsing0r. 
Ännu snabbare avfärdas kompromissförslaget 
med en bro via Ven. På en karta finns emellertid 
båda alternativen skisserade. Järnvägen i 

norr skulle utgå från Snekkersten och runda 
Helsing0r och landa vid Gyhult, men norrifrån 



vilket inte låter fördelaktigt för genomfartstrafiken. 
I Venalternativet svänger banan norrut från 
Vedbreks station på Kystbanen, går i en rak linje 
över södra delen av ön och landar vid Hillesborg. 
Järnvägen kommer sedan in norrifrån mellan 
Vadensjö och Säby stationer på före detta Landskrona-
Ängelholm. Skulle kontinenttågen in på 
säckstationen i Landskrona och vända? Vi kan 
utgå från att skisserna inte var särskilt genomtänkta. 

Det är alltså Köpenhamn-Malmö som gäller, 
och som vanligt i sådana fall anförs den stora 
lokala trafikpotentialen och de goda bottenförhållandena 
som argument. Bron startar på 
dansk sida söder om Kastrups flygplats, mellanlandar 
på Saltholm och når Skåne på den i sammanhanget 
vanligaste landningsplatsen, nämligen 
skrotstenstippen vid Lernacken. Den ska ha 
tio promilles maximilutning och en segelfri höjd 
av 45 meter i de båda huvudfarlederna, Flintrännan 
och Drogden. På södra sidan av den 
trefiliga vägbanan om 8,5 meter innerbredd finns 
en 2,8 meter bred cykelbana, som på vissa ställen 
breddas för att ge rum åt telefonhytter och uppehållsplatser 
"vid mindre cykelreparationer". På 
norra sidan går det elektrifierade järn vägsspåret. 

De sex konsortiernas förslag från 1936 hade Storströmsbron som en av sina modeller. I motsats till den 
tänktes Öresundsbron elektrifierad, men kontaktledningenförefaller både låg och klen. Märk cykelbanan. 

På den bredare banken över Saltholm finns ett 
mötesspår. 

Bankutfyllnad i vattnet ordnas bara på korta 
sträckor av hänsyn till vattengenomströmningen, 
men det handlar inte främst om Östersjötorskens 
överlevnad utan om att en sammanträngd vattenfåra 
inte ska ställa till strömproblem för sjöfarten. 
På de grundare avsnitten går bron på rundvalv 
av betong men i övrigt på stålbalkar, av plåt 
vid spännvidder under femtio meter och av fackverk 
däröver. Bågbroar med 300 meters spännvidd 
leder över Flintrännan och Drogden. Bron 
ska enligt danska normer klara lok med 22 tons 
axeltryck. 

Järnvägen går över till Amager på en klaffbro 
med 15 meters segelfri höjd, rundar Vestre Kirkegård 
i en 500-meterskurva och ansluter 5,7 kilometer 
från Hovedbangården till den nationella 
motorvägen. Innanför kusten på svensk sida ligger 
en tullstation kombinerad med hållplats Uärnvägens 
förtullning förutsätts dock i huvudsak ske 
på Malmö C) och järnvägen fortsätter sedan 
österut, huvudsakligen på bank. Den skär MalmöTrelleborgs 



järnväg i sned vinkel mellan stationerna 
Kulladal och Vintrie, och man förespråkar 
att denna avlänkas via brospåret och kommer in 
till Malmö C via kontinentbanan -i annat fall 
tillkommer en kostnad av 350 000 kronor för en 
planskild korsning. Anslutningen till kontinentbanan 
sker sedan med ett triangelspår vid Fosieby. 
Järnvägsanslutningarna på den svenska sidan 
kostar totalt 3,6 miljoner. 

Trådbuss till Saltholm 

"Imidlertid har de yderligere forvrerrede Kommunikationsforhold 
medfszsrt, at vi af praktiske 
Grunde blev enige om att udarbejde Projektet ber 
i Kszsbenhavn." Ja, det var inte så lätt att under 
ockupationsåren upprätthålla det löpande samarbetet 
med den svenska ingenjörsfirman ASA, 
så det projekt som N.J. Manniche presenterade i 
mars 1941 har en klart dansk vinkling. Men 
kriget hade alltså inte satt stopp för Öresundsplanerna 
och saken var knappast politiskt kontroversiell 
-tyskarna var ju aktivt intresserade av 
förbättrade kommunikationer norrut i sitt nyordnade 
Europa. 

Manniches förslag är en sänktunnellösning 
och detta val har styrkts av den rådande situationen: 
"At man i disse urolige Tider af andre 
Grunde vil foretrekke en Tunnel for en Bro er vel 
udenfor al Tvivl." Inledningsvis redovisas förutsättningarna 
både i norr och söder. Vid en jämförelse 
kommer han till samma slutsats som 
projektörer både före och efter honom: den kortare 
tunneln i norr blir svårare och troligen även 
dyrare att bygga än den södra på grund av starkare 
ström, större djup och besvärligare geologiska 
förhållanden -stenkolsformationen kontra 
de välordnade kalksandslagren. I söder har 
han undersökt två linjer. Båda utgår på Amager 
från en punkt två kilometer norr om Dragör. Den 
södra går raka vägen till en punkt söder om 
Lernacken. Den norra, A-linjen, mellanlandar på 
Saltholms sydspets och når skånsk mark vid 
Sibbarp. 

Det finns ett par viktiga skäl till att Manniche 
föredrar det norra av dessa alternativ trots dess 
något större längd. Hans förslag bygger nämligen 
på samma grundförutsättning som i 1936 års, 
nämligen att det i första hand gäller en bilförbindelse. 
På banken över Saltholm kan bilisterna 
få dagsljus under två kilometer och man 
sparar in anläggningen av några ventilationstorn. 
Framför allt möjliggörs emellertid en exploate



1940-talsförslag om att utnyttja Saltholmför olika 
rekreationsändamål. Det enda som har förverkligats 
är fågelreservatet som nu i princip brer ut sej över 
hela ön. 

Krigserfarenheterna gör en 
tunnellösning självklar, ansåg 

N.J. Manniche 1941. Hans 
sänktunnel skulle tillverkas av 
betongelement med ungefär 
samma teknik som används vid 
det pågående bygget. Bilvägssektionen 
kräver omfattande 
ventilationskanaler i motsats 
till tågdelen, som dock inte är 
elektrifierad. 

ring av den 15 kvadratkilometer stora ön som 
trots sitt läge strax utanför en miljonstad har 
förblivit märkvärdigt outnyttjad. Nu skulle där 
bli andra tider, med stor plage i öster, stugbyar, 
kustsanatorium, hotell, campingplats, småbåtshamn 
och utsiktstorn. 

Tunneln skulle innehålla en vägdel med tre 
körbanor och ett enkelt järnvägsspår, åtskilda 
med en vägg. För bygget föreslår Manniche anläggandet 
av en byggdocka vid varje landningsplats, 
det vill säga totalt fyra. Från dockorna 
bogseras betongsegment ut i sjön och sänks på 
plats. Segmenten får ytterdimensionerna 8 x 15 
meter. När tunneln nått fram till dockan förvandlas 
denna till en del av själva uppfarten. Han 
räknar med tre veckor för tillverkning av ett 
segment och att hela tunnelbygget tar sex år. 

Totalkostnaden beräknas till 120 miljoner kronor 
varav de båda statsjärnvägarna ska stå för 36 
miljoner eller cirka 40 procent. Enkelspåret får 
en kapacitet av två-tre tåg i timmen eller sextio 
om dygnet tack vare ett mötesspår på Saltholm. 
Den längsta, kapacitets bestämmande enkelspårssträckan 
blir cirka tio kilometer mellan Saltholm 
och Skåne. Tunneln får en maximilutning av 10 
promille. På Saltholm anläggs även en station 
med ett särskilt sidospår men järnvägen får inte 
monopol på persontransporterna dit, ty det förutses 
en trådbusslinje från Köpenhamn som beräknas 
få en miljon passagerare om året. För järnvägens 
del föreligger inga kalkyler om resandeantal 
eller godsmängd. 

Även frågan om järnvägens landanslutningar 
är knapphändigt behandlad. Men av översiktskartan 
framgår att järnvägen efter att ha korsat 



Amager och kommit över på Själland svänger in 
på Hovedbanegården söderifrån, medan den på 
svensk sida har anslutning till Malmö-Trelleborg 
och Kontinentbanan. Kostnaden för dessa 
anslutningar tycks inte finnas med i totalsumman. 

"Som tsaren" 

Ett par månader senare inflöt i Ingeniöre? en 
artikel som reste invändningar mot Manmche. 
Den var författad av arkitekt Dan Fink och var på 
sätt och vis mer järnvägsorienterad trots att det 
fortfarande handlade omett enkelspår och samma 
allmänna uppläggning. . 

Fink konstaterar inledningsvis att den för Järnvägen 
idealiska sträckningen är rakast möjliga 
linje mellan centralstationerna i Köpenhamn och 
Malmö. Han prövar först att låta banan gå i en 
båge österut från Hovedbanegården, underjordiskt 
korsa sundet till Amager söder om Langebro 
och följa Christianshavns befästningslinje 
innan den viker av mot Öresund och siktar rakt på 
Malmö, där den i sned vinkel når kusten under 
Turbinkanalens mynning och slutar vid en nedsänkt 
perrong inne på Malmö C. Men han finner 
själv den allvarliga invändningen: det korta avståndet 
från tunneln under hamnen till Hovedbanegården 
nödvändiggör en andra, kostsam 
etage på stationen och en komplicerad anknytning 
till det övriga spårnätet. . . 

Därför lanserar han ett alternativ som visserligen 
är längre men som ger flera förde~ar. Där 
lämnar Malmöjärnvägen K0benhavn H. at andra 
hållet utmed Boulevardbanen från vilken den 
avvik~r vid N0rreport samt fortsätter i tunnel 
under Gothersgade och hamnen, kommer en kort 
stund upp i dagen på Christianhavns Frelled och 
når vattenlinjen på samma ställe som i det första 
alternativet. Denna bansträckning sneddar över 
Saltholm ungefär mitt på ön och får antas ha en 
station där, även om det inte utvecklas i den korta 
artikeln. 

Men den har fler stationer, hela fyra stycken på 
sträckan genom Köpenhamn: under Kongens 

"For jernbanetrafiken er den ideelle linief9ring den 
lige linie mellem K9benhavns hovedbanegaard og 
Malm9 centralstation. " 

Nytorv, vid Nyhavns mynning (flygbåtarnas 
nuvarande tilläggsplats), på andra sidan hamnen 
i Christianshavn samt i industriområdet öster 
därom. Här handlar det alltså om en utbyggnad 



av Köpenhamns S-banaochjärnvägenfårdubbla 
funktioner. Han skisserar även en päronformad 
fortsättning ut på Amager som berör Kastrups 
flygplats. . 

Manneche säger i en kommentar att när Fmk 
drar en rät linje mellan centrum av Köpenhamn 
och Malmö "som hin russiske Czar" verkar det 
bestickande, och att huvudpoängen med hans 
egen utredning inte har varit att föreslå_ en viss 
linjesträckning utan att visa den tekniska utförbarheten. 
Men de omfattande tunnelarbeten 
inne i Köpenhamn som Finks förslag innebär 
kostar mycket pengar. Om spåren samutnyttjas 
med en S-bana kan man visserligen få bidrag från 
annat håll till anläggningskos tnaderna men trafikblandningen 
kan skapa problem, och särskilt för 
godstrafikens vidkommande är det int~ såpraktiskt 
att komma in på Boulevardbanen vid N 0rreport. 
Dessutom blir tunneln två kilometer längre 
mellan Saltholm och skånska kusten vilket reducerar 
järnvägens kapacitet. 

Kastrup komplicerar 

Därefter tycks de offentliga diskussionerna om 
fasta Öresundsförbindelser ha legat nere några 
år. Det var knappast läge för sådana projekt under 
krigets senare del och den första efterkrigstiden. 

1952-53 hade dock det dansk-svenskakonsortiet 
överarbetat sitt förslag från 1936. Prioriteringen 
av en linje Köpenhamn-Malmö kvarstod 
liksom det allmänna utförandet, men ändrade 
förutsättningar krävde nya dellösningar. På 
Amager hade brofästet förskjutits söderut med 
tanke på flygplatsens förestående utvidgning. 
Tunnelmynningen skulle nu ligga söder om Dragör 
-ja, hänsynen till den växande flygplatsen 
gjorde nu att en h_?gbro över ~rogden bedömdes 
som olämplig. A ven korsmngen med Kalve: 
bodsrännan planerades som tunnel, med tanke pa 
den planerade utbyggnaden av Sydhavnen i Köpenhamn. 

Ytterligare en förändring mot 1936 var att 
prognoserna för motortrafiken hade skrivits upp 
avsevärt. Därför hade antalet körfiler ökats från 
tre till fyra, på bekostnad av cykelbanorna. Det 
senare beklagades av KF-direktören och Nordenvännen 
Albin Johansson på ett stort dansktsvenskt 
teknikermöte på våren 1953: kunde det 

inte i anslutning till bron ordnas en linbana för 
cyklister? 



Huvudförslaget var dock fortfarande en kombinerad 
förbindelse, med en elektrifierad, enkelspårig 
järnväg och mötesstation på Saltholm här 
förutsattes vissa invallningar ty på grund av 
hela linjens förskjutning mot söder bara nuddade 
~~n vid öns. södra spets. Genomgående godståg 
tanktes tydligen vända inne i Köpenhamn eftersom 
inget direktspår planerades till banan mot 
Roskilde. Däremot ritades en anslutning till 
Amagerbanen på vars sydligaste del en tynande 
godstrafik ännu bedrevs. På skånsk sida fanns 
fortfarande spåranslutning till f.d. MTJ och triangelanslutningmotf.
d.MKontJ, medandeframskridna 
planerna på en omläggning av f.d. MYJ 
tydligen inte hade noterats. Direktgående "Bornholms 
pilar" Köpenhamn-Ystad var tydligen inte 
aktuella. 

Ett läge Helsingborg-Helsingpr fanns dock 
fortfarande med i bilden, och konsortiet skisserade 
både bro-och tunnellösningar i ett läge norr 
0!11 ~~äderna. Och stä?erna i norr ville inte ge upp 
s_a ~att. Debatten krmg det nya förslaget blev 
hvhg. _Ett tungt inlägg kom från stadsingenjör 
Vedel 1 Köpenhamn som naturligtvis sade ja till 
det sydliga läget men som ville ha en separat 
godstrafikanslutning till Roskildebanan. Han 
framförde också tanken på en direkt, linjerak 
sträckning mellan sydligaste Amager och Lernacken, 
utan beröring av Saltholm. Därmed skulle 
hela förbindelsen hamna så långt från Kastrup att 
den kunde utföras som högbro, vilket troligen 
blev billigast. 

Konsortiets slutsats av debatten blev det bearbetade 
förslag som det lade fram i januari 1954: 
en ren vägförbindelse i söder, eventuellt kompletterad 
med en nordligjärnvägsförbindelse i ett 
senare skede. En ren väglösning skulle bli nästan 
dubbelt så billig som en kombinerad, tack vare 
snällare krav på belastning och stigningar. Det 
anfördes också att de danska och svenska statsbanorna 
hade visat ett ljumt intresse för en fast 
förbi~delse. Men dessa protesterade omgående: 
om bilarna kunde köra över men inte tågen skulle 
de senares konkurrensläge försvåras starkt. DSB 
föresprå~ade starkt en förbindelse vid Helsingpr. 
Anslutnmgarna skulle bli korta och tågen skulle 
komma in på Kpbenhavn H. "från rätt håll". SJ 
förhöll sej mer indifferent i valet mellan Helsingborg 
och Malmö men lutade åt en brolösning i 
norr. Med de spännvidder och bropelare som i så 
fall var aktuella skulle emellertid marginalkostnaden 
bli blygsam för att komplettera en järnvägsbro 
med några vägfiler. 

. Det privata "1936-konsortiets" sista livsyttnng 



v~r en överarbetning som gjordes 1965, 
under mflytande av och i konkurrens med 1962 
års statliga utredning som behandlas närmare 
nedan. Nu var kombinationen motorväg i söder 
och dubbelspårig tågtunnel strax norr om Helsingborg-
Helsingpr. Denna uppdelningsmodell 
skulle visa sig seglivad. 

Landgräns med Danmark 

"Öresund är ett grunt vatten, och min känsla som 
lekman, när jag försökte tänka igenom dessa 
problem, var att en fast bank på dessa grunda 
~atten borde vara billigare än en högbro. Sedan 
Jag väl funderat på alternativen fasta bankar 
framstod möjligheten att avstänga vattenutbytet 
genom Sundet mellan Nordsjön och Östersjön 
helt genom två bankar." 

Att Ruben Rausing trots sitt erkända lekmannaskap 
kunde få presentera sin djärva ide i en 
tidning som Dagens Nyheter hängde säkert samman 
med att han var en framgångsrik och aktad 
industriman. Men projektet låg i tiden. Holland 
hade ~yss beslutat om sin stora Deltaplan och en 
ny Zmderseebank efter de svåra översvämningarna 
1952. 

. En bank strax söder om Helsingborg och Helsmgör 
beräknades kosta 210 miljoner. I söder 
skulle det räcka med 170-195 miljoner för en 
bank mellan Limhamn och Dragör, men ville 
man bevara hamnarna i Köpenhamn och Malmö 
behövde banken vika av längs kusterna och kostnaden 
skulle stiga till en halv miljard. Fast värdet 
av den vunna marken skulle ändå betala investeringen. 
Mängder av värdefull mark skulle vinnas 
för både lantbruks-, stadsbyggnads-och fritidsändamål. 
Dessutom skulle de delar av Öresund 
som ändå bevarades -en djupränna från banken 
i norr och öster om Ven till i höjd med Barsebäck 
-fyllas med värdefullt sötvatten och bli ett billigare 
alternativ till den överföring från Vänern 
som hade utretts redan 1943. Länspumpningen 
skulle för övrigt klaras av på fem år. Hur järnvägar 
och bilvägar skulle dras mellan de båda 
länderna går Rausing inte in på, men det skulle ju 
inte erbjuda några särskilda tekniska problem. 
.. Om det skulle visa sej omöjligt att torrlägga 
Oresund, av försvarsskäl eller på grund av dess 
ställ~ing__ so1;1 internationell farled, tänker sej 
Rausmg anda en enkel bank i söder eller norr. För 

sjöfartens del skulle det då, på grund av strömmen, 
behöva anläggas en sluss. Rausing nämner 
inte järnvägen särskilt men för den skulle det 



erfordras en rörlig bro. 

Rausing återkom på sextiotalet med sitt projekt. 
Vid denna tid fördes i Danmark en seriös 
diskussion om att anlägga en rad stora poldrar på 
landets grunda vatten, och diskussionerna om 
dricksvattenreserverna hade fått ännu större dimensioner. 
Både Hamburg-och Ruhrområdet 
sades stå inför en framtida vattenbrist, och en 
utväg skulle då vara en in vallning av Östersjön nu 
alltså dammar även i Stora och Lilla Bält som 
genom tillrinningen rätt snart skulle förvandlas 
till en sötvattensjö. Miljödebatten i allmänhet 
och diskussionen om fasta Öresundsförbindelsers 
miljöeffekter har onekligen utvecklats 
sedan dess. 

Högbroar och undervattenstunnlar är dyra konstruktioner 
medan bank är förhållandevis billigt 
på måttligt vattendjup, däri hade Ruben Rausing 
rätt. Lågbro kostar heller inte så mycket. Ett 
annat förslag som ventilerades i pressen vid 
denna tid var just att bygga hela förbindelsen som 
lågbro. Sjöfarten då? Jo för den skulle det på 
Saltholm sprängas en kanal som järnväg och 
bilväg fick dyka under! 

Krupps bro 

De nordskånska och nordsjälländska intressena 
kunde rimligen inte tyst foga sej i förslagen om 
en fast förbindelse i söder. För långväga resenärer 
blir ju en övergång vid Sundets smalaste del 
cirka femtio kilometer kortare och på färjorna har 
både tåg-och biltrafiken alltid varit intensivare i 
norr. I mitten av 1950-talet hade ansamlingen av 
bilar och järnvägsvagnar blivit ett akut problem 
i både Helsingborg och Helsingör sommartid. Så 
ett konsortium med kommunal uppbackning formulerade 
1956 ett förslag till fast förbindelse. 

Tunnelalternativet utmönstrades, på grund av 
vattendjupet och ventilationsproblemen men 
också för att en bro med sin vida utsikt erbjuder 
såmycketstörrereskvalitet-kanskeförstagången 
som detta argument kom upp i Öresundsdebatten. 
Nytt är även påpekandet att bron förutom trafiken 
kan bära el-och telekablar samt kanske 
också ledningar för export av svenskt dricksvatten. 
Samt att bron ska ha fyra vägfiler. Även 
cyklister och fotgängare är väl tillgodosedda 
med dubbelriktade cykelbanor och trottoarer. 
Tågen får som tidigare nöja sej med ett spår. Med 
dessa förutsättningar har förslaget utformats, och 
eftersom detta gjorts av firma Krupp är det naturligt 
att det handlar om en stålbro. 



Karakteristisk är uppbyggnaden med sidobroar 
och mellanliggande huvudbro. De förra har brobanan 
i överkanten och en genomgående spännvidd 
av 100 meter i det grundare strandvattnet. 
Huvudbron har en segelfri höjd av 45 meter 
vilket eliminerar behovet av klaff, brobanan ligger 
i fackverksbalkens underkant och de fem 
spannen har vidden 238-306-340-306-238 
meter. Alla trafikleder ligger i samma plan vilket 
sägs förbilliga tillfarterna. Järnvägsspåret är i 
mitten. Man har rådfrågat expertis från Deutsche 
Bundesbahn som anger kapaciteten på den 5,5 
kilometer långa bron till 70-80 tåg per dygn även 
om man har en enda blocksträcka. Ökar trafiken 
till denna volym kan det långa blockfältet indelas 
i kortare, och därmed sägs ett enkelspår räcka för 
överskådlig tid. På svensk sida har järnvägarna 
vid denna tid hunnit elektrifieras men på broschyrens 
illustrerande teckning saknas kontaktledning 
över det framrusande dieseltåget. 

Kostnaden för en bro i norr sägs vara hälften 
mot en motsvarighet i söder, 148 mot 300 miljoner, 
och dessutom blir anslutningarna billigare 
genom närheten till befintliga bil-och järnvägar. 
De löst skisserade järnvägsanslutningarna på 
ömse sidor är enkelt utformade. På Själland når 
järnvägen K ystbanen strax söder om Snekkersten 
efter att ha rundat Helsingpr. Kontakt saknas 
med Nordbanen och ingen enkel lokaltrafik blir 
möjlig till centrala Helsingpr. På skånsk sida 
ansluter brospåret till Västkustbanan vid Gyhults 
före detta hållplats men ett bispår som går i en 
snäv kurva medger tågtrafik ner till Helsingborg 
F. 

Statsmakterna ingriper 

Hittills hade alla initiativ till fast Öresundsförbindelse 
varit privata. Nog hade man förutsatt 
medverkan, ibland även finansiell, från danska 
och svenska staten men det var enskilda och 
företag som hade ritat och utrett. 

-Nej, frågan om fast Öresundsförbindelse är 
inte direkt aktuell, svarade statsutskottet 1952 
som svar på ett par riksdagsmotioner. Och riksdagen 
avslog förslaget om en regelrätt statlig 
utredning men vissa kontakter skulle tas med 
danskarna. Bland annat Nordiska rådet tryckte 
dock på, och 1954 tillsatte de båda regeringarna 
varsin delegation. Öresundsdelegationerna arbe

tade i åtta runda år och 1962 kom alltså deras 



omfattande utredning. De privata initiativtagarna 

hade oftast haft en specifik ide som de drev, med 

en konkret teknisk lösning och ett konkret geo

grafiskt läge. Staterna hade intresse av en allsidi

gare utredning och även resurser till en sådan. I 

och med 1962 års utredning var det staterna som 

drev frågan. Privata projekt blev i fortsättningen 

närmast krumelurer i marginalen. 

1962 års utredning granskade mer eller mindre 

grundligt hela tolv alternativa sträckningar: tre i 

söder, tre i mitten och sex i norr -och därtill 

några varianter. I första omgången gällde det 

dock att sortera bort de mindre realistiska försla

gen. 

Dit hörde ideerna om en förbindelse över mellersta 
Öresund. En linje med broar via Ven skulle 
utgå från Vedbrek vid Kystbanen och landa en 
mil norr om Landskrona, men utredningen konstaterar 
att järnvägsanslutningen på det skånska 
fastlandet var besvärlig att lösa. Och Riksantikvarieämbetet 
vände sej bestämt emot ett sådant 
intrång på Ven. Ett alternativ där järnvägsanslutningen 
var enklare fast inte fullgod var en 
tågtunnel från Skodsborg direkt till Landskrona, 
men den skulle bli sjutton kilometer lång och 
kosta därefter.Även det tredje mellanalternati vet, 
med en kombinerad tåg-och vägbro, skulle utgå 
från trakten av Skodsborg sedan danskarna sagt 
nej till Tårbrek. Här blev dock sträckan tjugo 
kilometeroch vattendjupet varrelativt stort. Därtill 
hade sjöfartsmyndigheterna invändningar mot 
en bro i det läget. 

Går vi norrut bedömdes även en bro mellan 
Råå och Snekkersten vara till men för sjöfarten 
och de själländska anslutningarna besvärliga att 
åstadkomma i den täta bebyggelsen. Ännu längre 
åt norr övervägdes först en bro mellan Pålsjö och 
Marienlyst, men i både Helsingborg och Helsing0r 
ansågs att ett sådant läge skulle begränsa städernas 



expansion så linjen försköts 700 meter vidare 
norrut till H0jstrup-Sofiero. Bästa läget för en 
tågtunnel var närmare respektive stadscentrum. 

Mellan Köpenhamn och Malmö slutligen sorterade 
utredningen bort alternativen med en ren 
motorväg som i väster skulle landa vid eller söder 
om Dragör. I Saltholmsalternativet tittade man 
på två varianter. Enligt den ena skulle det skånska 
landfästet bli i kanten av Kockums varvsområde 
och inte långt från Malmö V. Därmed 
skulle man slippa den tids-och kostnadskrävande 
krök runt Malmö som drabbar alla brooch 
tunnelförslag som söker sej över södra Öre

1962 års statliga dansk-svenska utredning gjorde 
en mycket grundlig inventering av lägen för och 
utformningar av en fast förbindelse. 

sund där det är smalast, vid Limhamn. Stadens 
hamn-och trafikmyndigheter hade emellertid 
starka invändningar. 

Därmed återstod som huvudalternativ de lägen 
som de flesta förslag ungefär har brukat hamna 
på: strax norr om Helsingborg-Helsingör, strax 
söder om Köpenhamn-Malmö. 

Dubbeltunnlar i söder 

Det anges inte om svensk vänstertrafik eller 
dansk högertrafik skulle gälla på dubbelspårig 
järnvägsförbindelse. Däremot skulle man köra 
till höger på motorvägsbron -Sverige hade ju 
vänstertrafik ännu. 

Sjöfartsmyndigheternas åsikter har berörts ett 
par gånger. Förutom trafiken i närheten av hamnarna 
har man fått ta hänsyn till att Öresund är en 
internationell farled med regler som bland annat 

stipulerades när den danska Sundstullen upphävdes 
1857. Utredningen anslöt sej till den danska 
uppfattningen att det krävdes 55 meters segelfri 
höjd vilket skulle skapa lutningsproblem för en 
järnvägsbro, särskilt i det norra läget. Utredarna 
försökte begränsa maxlutningen till 14 promille 
men tvingades i vissa fall acceptera 17. I tunnelalternativen 
begränsades fria höjden till 5,5 meter. 

I det södra alternativet fickjärnvägen ta till sin 
maximilutning redan på sträckan mellan Hovedbanegården 
och Sundet. Bron över Kalveboderne 
skulle nämligen ha en segelfri höjd av 26 meter. 



Däremot kunde man inte ha en bro mellan Amager 
och Saltholm. Det gällde inte bara hänsyn till 
sjöfarten utan också till flyget på Kastrup som 
inte ville ha höga bropelare i närområdet. Tågen 
och bilarna (inklusive cyklarna) tänktes ha skilda 
tunnlar. I tågtunneln behövdes ingen ventilation, 
inte ens vid dieseldrift. På Saltholm skulle det 
finnas en station med förbigångsspår. Den 6,9 
kilometer långa bron vidare till Skåne skulle ha 
ramper med 15 promilles stigning. Den avsågs 
att byggas i stålfackverk och mittspannet tänktes 
ha en spännvidd av 330 meter. På skånsk sida 
gick järnvägsanslutningen i detta förslag, som i 
så många andra, tillFosieby station påKontinentbanan. 
En anslutning till den planskilt korsade 
Malmö-Trelleborgs järn väg var inte längre aktuell. 

Som variant undersöktes ett tunnelalternativ 
även på den östra delen. Även här förutsågs skilda 
tunnlar för väg och järnväg, med tågtunneln i 
söder. Nu var dock sträckan så lång att även 
järn vägstunneln behövde ha ventilationstorn, fem 
stycken. 

1962 års utredning: anslutningar för järnväg och motorväg norr om Helsingborg. 
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Olika projektörer har ofta visualiserat sina förslag. 1962 års statliga utredare tillhör de mer romantiska. 

Norra läget 



Den mellan Helsingborg och Helsing~r utredda 
tågtunneln skulle bli 5,2 kilometer. Inklusive 
landanslutningarna blev linjen 8,1 kilometer. 

Den dubbelspåriga tunneln skulle ha cirkulärt 
tvärsnitt och enligt huvudvarianten utföras i armerad 
betong med svetsad stålmantel. Tillverkningen 
kunde då ske i docka varefter segmenten 
bogserades på plats och sänktes i en iordningställd 
ränna. Varianten med borrad bergtunnel 
studerades inte närmare. Den skulle få förläggas 
betydligt djupare och därmed bli närmare 20 
kilometer lång, men ett överslag gav vid handen 
att den trots det inte skulle kosta stort mer än 
sänktunneln, så utredningen ville inte avskriva 
tanken för all framtid. 

En underjordisk station skulle anläggas under 
plattformarna på bangården i Helsing~r och tunneln 
skulle på sin utfart delvis gå "en våning" 
under Hombrekbanen. På skånsk sida skulle den 
komma in i en sydgående kurva och gå "förbi 
färjestationen in till Hälsingborg C". Det låter 
logiskt, men det märkliga är att utredningen inte 
närmare beskriver hur denna dubbelspåriga, troligen 
elektrifierade anslutning egentligen skulle 
se ut, med tanke på hur "bangårdseländet" hade 
stötts och blötts i den helsingborgska debatten. 
Skulle det fortfarande gå en gubbe med röd 
flagga framför tågen? 

Det antyds att den föreslagna järnvägsförbindelsen 
kan "användas av specialtåg för 
överföring av bilar" men terminalplatser har inte 
skisserats, vilket nog hade varit önskvärt. 

Kringgående bana? 

Men även brolösningar hade alltså studerats i 
HH-läget: en motorväg mellan H~jstrup och 

Sofiero kombinerad med enkelspår alternativt 
dubbelspår. I det senare fallet tänkte man sig två 
plan med järnvägarna i det undre, vilket skulle ge 
dem en maximal stigning av 14,2 promille. Skulle 
segelfria höjden behöva ökas till 67 meter -för 
att släppa genom de största fartyg som kunde 
vara aktuella -uppgick dock stigningen till 16 
promille. Nöjer man sig med ett spår, som då 
ligger mellan körbanorna, blir stigningen 13,2 
promille. 

Även för järnvägsanslutningen i Helsing(Z)r skisserades 
två alternativ. Det ena hade en delvis 
underjordisk sträckning till plattformar under de 
befintliga, ungefär som i förslaget med Öresundstunnel. 



Det andra innebar en bana i en vid halvcirkel 
kring staden ner till Espergrerde station på 
Kystbanen. Lokal tågtrafikHelsingborg-Helsing(
Z)r skulle bli omöjlig och linjen förlängas, men 
banan kunde ges fördelaktiga kurv-och lutningsvillkor. 
På svensk sida tänktes dels en anslutning 
till Västkustbanan ungefär vid Gyhults f.d. hållplats, 
dels ett spår ner till centralstationen. 

Det var också detta som blev utredningens 
huvudförslag: en kombinerad förbindelse med 
fyra körbanor och enkelspårig järnväg, utformad 
som högbro mellan H(Z)jstrup och Sofiero. På det 
senare stället stod länge en skylt om att detta var 
startpunkten för Öresundsbron. 

1962 års utredning arbetade länge men gjorde 
alltså en grundlig genomgång av problemet och 
undersökte många alternativa lösningar. Rena 
motorvägslösningar övervägdes men huvudförslagen 
innebar både bilar och tåg. Ja, man 
kunde fortfarande tänka sej att ge plats för cyklar, 
till en extra kostnad av 70-80 miljoner kronor. 
Någon förvånas kanske över att man trodde sej 
kunna få cyklister i de långa tunnlarna, men 
faktum är att även de tunnlar som efter andra 
världskriget ritades för Engelska kanalen hade 
plats för cykelbanor. 

"Örestad" 

En av reaktionerna på Öresundsdelegationernas 
utredning kom från den danske ingenjören Niels 

J. Gimsing. Genom att förskjuta den föreslagna 
KM-linjen två kilometer norrut skulle förbindelsen 
komma så långt från Kastrups flygplats att 
det blev möjligt att utforma den som högbro även 
över Drogden. Flyttas flygplatsen till Saltholm 
kan den samsas med Drogdenbron vid en placering 
på öns södra del, fast då får väg och järnväg 
gå i tunnel under startbanorna. 

En av poängerna med att ha bro hela vägen var 
att en utbyggnad i takt med trafikens växande 
krav skulle bli enklare och billigare. Det var 
"bara" att bygga på bropelarna i sidled och sedan 
lägga på fler spår och motorvägsfiler. För när 
bron väl är på plats kommer den att generera 
mycken ny trafik som är svår att beräkna från 
början, menade Gimsing. På skånsk sida skulle 
bron landa strax söder om Ön i Limhamn och 
järnvägen följa MLJ in till Malmö C. Facktidningen 
Ingeni(Z)ren var positiv när den jämförde 
delegationernas klumpiga stålfackverk med 
Gimsings rena brobalk: "en grim bro (ville) stå 
som en evig skamst(Z)tte over dansk brobygningskunst". 



Dittills hade de estetiska synpunkterna 
varit tunnsådda i diskussionerna. 

Gimsings tankar om en väldig framtida trafikökning 
kan sägas vara typiska för stämningarna 
på det utvecklingsoptimistiska 1960-talet. Ett 
ännu tydligare uttryck för detta var den plan för 
en sammanvuxen "Örestad" som entusiastiskt 
förkunnades av arkitekterna Peter Broberg och 
Sven Langhans. Örestad blev för en tid ett närmast 
magiskt begrepp i debatten och har fortfarande 
sina avtryck i företagsregistret. (Ute i 
Östraby på skånska bondlandet ligger till exempel 
Örestads Industri & Hushållsmaskiner AB.) 
I Broberg och Langhans stora perspektiv får 
Örestad 5-6 miljoner invånare år 2050 och då 
behövs det fasta förbindelser i både norr och 
söder. 

Men även i mitten, närmast tyngdpunkterna 
och så nära som möjligt den räta linjen Hamburg-
Stockholm, och det var där de ansåg att 
man borde börja. Broberg och Langhans förslag 
går ut på en rak förbindelse från norra Amager 
via Saltholms nordspets till halvön Vikhög fyra 
kilometer sydöst om Barsebäck. Det är mycket 
motorvägsorienterat och föga sägs omjärnvägsanslutningarna, 
men det konstateras att Kävlinge 
blir en knutpunkt påden skånska sidan. Öresundsjärn 
vägen kommer in dit från söder, parallellt 
med Västkustbanan. Författarna nämner också 
att det finns en järnväg därfrån till Örtofta på 
södra stambanan, men det visar att deras kunskaper 
i ämnet inte är helt fräscha. Spåret var vid 
denna tid kapat mellan Kävlinge station och 
Glaceläderfabriken, och industrispåret därifrån 
på den f.d. tertiärbanan lämpade sej knappast för 
tung internationell trafik. 

En variant av "mittlinjen" var den sträckning 
med landfäste söder omLomma som den visionäre 
länsarkitekentEbbe Borg lanserade ungefär sam

Åtta miljoner invånare ville Broberg & Langhans ge plats för i Örestad. Varje skrafferad ruta tänktes ha en 
folkmängd av cirka 100 000. Då förstår man att det behövdes tre fasta Öresundsförbindelser. 

tidigt. Öresundsförbindelsens slutning till Södra 
stambanan tänkte han sej i Uppåkra alternativt 
Stångby. 

Atmosfärisk drift 

Det fanns på 1960-talet fler som hade storslagna 
visioner. En var kommunikationsforskaren Jan 
Henriksson på KTH. 



Atmosfärisk drift enligt rörpostprincipen är en 
gammal och i någon mån prövad ide i järnvägshistorien. 
Vid sexti talets mitt var den föremål för 
nytt intresse. Man räknade på kostnaderna för ett 
"Tube train" på sträckan Boston-New YorkWashington 
och sedan på ett liknande system för 
det stockholmska Järvafältet som stod inför exploatering. 
Och kunde inte detta vara något även 
för Öresund? 

I så fall skulle resan Köpenhamn-Malmö bara 
ta tio minuter, inklusive 3,3 minuters uppehåll 
under flygterminalen i Kastrup. Topphastigheten 
skulle nämligen vara 540 km/h. Liksom i 1872 
års förslag till kabeldrift mellan Helsingborg och 
Helsingör skulle kraften finnas i ändarna medan 
skyttel vagnarna passivt sögs fram i det tättslutande 
stålröret. (Vid maskinhaveri skulle en hjälpmotor 
ombord på tåget driva fram detta med hjälp av en 
fläkt.) För att eliminera vibrationer skulle både 
rälsen och hela röret vila på bäddar av luftfyllda 
plastkulor. 

Somsagt var, på 1960-talet fanns det visionärer. 
Under dess sista år lade Christiani & Nielsen 
fram ett förslag till vägtunnel under Drogden 
med inte mindre än tolv körfiler! 

Tunnelfärja 

"Två fasta förbindelser, en i HH och en i KM, 
(skulle) kunna utföras till lägre sammanlagd kostnad 
än en förbindelse i Amager-Barsebäck-linjen." 
Därmed avfärdas det senare förslaget. Så 
sker i en ny tvåstatlig Öresundsutredning som 
kommer 1967, alltså redan fem år efter den förra. 
Men innan vi går in på dess konkreta förslag ska 
vi redovisa ett annat av dess avfärdanden. 

Detgäller "tunnelfärja". För Engelska kanalen 
började den lösning framtona som nu är förverkligad, 
det vill säga dubbel järnvägstunnel med 
vanlig tågtrafik men även specialtåg för bilar. 
Sune Hellroth vill i en artikel 1965 tillämpa 
denna modell även på sträckan KöpenhamnMalmö. 
Syftet är närmast att få ner de totala 
investeringskostnaderna för en fast förbindelse 
och därmed frigöra kapital för andra angelägna 

En tågtunnel med denna sträckning var DSB och SJ villiga att bekosta 1969. Märk bangården vid Lunds gård. 

projekt. Hellroth menar att överföringskapaciteten 
blir lika stor som i Öresundsdelegationernas prognos 
för biltrafiken på en bro, nämligen sju miljoner 
överfarter om året. Som linjesträckning förutsätter 
han 1964 års KM-förslag men går inte in 



på frågan om terminalernas läge. 

1967 års utredning är alltså kritisk. Visserligen 
finner den att bilisternas tidsförlust bara blir två 
minuter med femminuterstrafik och 100 km/h, 
men under lågtrafiktid har man förstås inte råd 
med en sådan tågtäthet och i semesterrusningen 
skulle det också bli längre väntetider. Och år 
2000 väntas kapacitets bristen bli ännu mer trängande. 
Därmed behöver det då byggas även en 
motorvägsförbindelse, och biltågsinvesteringama 
(dubbeldäckade vagnar, terminaler omedelbart 
innanför Amagers strand respektive norr om 
Vintrie station på f.d. MTJ) får en relativt kort 
avskrivningstid. Slutsatsen är att lösningen inte 
erbjuder tillräckliga ekonomiska fördelar. 

Spår runt Helsingborg 

Vi har därmed refererat ett par kritiska reaktioner 
på 1962 års utredning. Det kom fler, inte minst i 
den omfattande remissrundan. Resultatet blev 
alltså en ny utredning som arbetade från 1964 till 
1967. 

Vad är då annorlunda i den nya utredningen? 
För järnvägens del kan bland annat konstateras 
att man inte räknade med att de själländska 
huvudlinjerna skulle elektrifieras inom överskådlig 
tid, varför förbindelsen skulle ordnas för 
dieseldrift med lokbyte i Malmö respektive 
Helsingpr. Vad KM-linjen beträffar skulle den 
nu landa något sydligare och ingen station skulle 
anläggas i trakten av Limhamn. Tre nya ankomstspår 
behövdes på Malmö rangerbangård och viss 
utbyggnad förutsattes av Lundavägens och 
Fosieby bangårdar. 

I HH-läget hade man nu funnit att en sänktunnel 
kunde ligga fyra meter högre än tidigare planerat, 
vilket mildrade lutningarna till cirka 11 promille. 
Vidare hade Helsingborgs kommun, förståeligt 
nog, underkänt lösningen med ett dubbelspår i 
ytläge mellan tunnelmynningen och Helsingborg 
C. För att minska landtunnlarnas längd på 
båda sidor av Sundet hade därför hela Öresundstunneln 
förskjutits en kilometer söderut vilket 
kortade avståndet mellan de båda stationerna 
med halvannan kilometer. Den underjordiska 
personstationen i Helsingpr hade då förskjutits 
något åt söder. Spåret skulle komma i dagen vid 
Grpnnehavevej och sedan få 15 promilles stigning 
upp till brofästet samt en minsta kurvradie 
av endast 300 meter. 

Det är klart att Öresundsförbindelsen skulle 
kompliceras av mötet med den trassliga bangårdssituationen 



i Helsingborg. Det huvudalternativ 
som utredningen fastnade för var att i öster låta 
sänktunneln fortsätta som bergtunnel genom landborgen 
till Gyhult där en ny station skulle anläggas. 
För järnvägstrafiken söderut skulle det då 
erfordras en kringgångslinje öster om Helsingborg 
söderut till Ramlösa. 

En eventuell dansk bil tågsterminal skulle ligga 
invid Nordbanen, med ett särskilt enkelspår till 
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Nästa gång som frågan aktualiserades var det ett 
nytt Helsingborg C under Kärnan som gällde. 

den nya tunnelstationen. På skånsk sida föredrogs 
ett läge vid Lundsgård på kringgångslinjen. 
Det uttalas att signalerna på en dubbelspårig 
Öresundsförbindelse bör utformas för både 
höger-och vänstertrafik. 

Statsbanorna agerar 

Inte heller 1967 års Öresundsutredning ledde till 
något konstruktivt beslut. I det läget kom DSB 
och SJ med ett överraskande utspel: Vi bryr oss 
inte om de stora Öresundspaketen. Vi bygger 
själva en enkelspårig tågtunnel mellan Helsingborg 
och Helsing0r, finansierad genom ordinarie 
anslagsäskanden. För SJ:s del skulle den årliga 
investeringskostnaden ändå bara bli hälften av 
vad som krävdes för pendeltrafiken kring Stockholm. 

Den lågprislösning som var aktuell förutsatte 
ett tunnelrör som del vis vilade på bottnen, vilket 
därmed minskade största djupet till -20 meter 
och påverkade vattengenomströmningen. Vi fick 
den dittills häftigaste miljödebatten kring Öresund. 
Än mer negativt för projektet torde dock 
chefbytet i SJ ha varit. Erik Upmark hade omsider 
engagerats för en fast förbindelse men hans 
efterträdare Lars Peterson visade allt större kallsinne, 
och ville i stället satsa på direktfärjorna till 
Tyskland. Då hjälpte det inte att den danske 
trafikministern Ove Guldberg drev på i frågan. 



Förhastat beslut 

I maj 1973 beslöt den svenska riksdagen att på 
svensk bekostnad bygga en motorvägsbro mellan 
Köpenhamn och Malmö samt att med Danmark 
dela kostnaden för en enkelspårig tågtunnel 
mellan Helsingborg och Helsing0r. Förbindelserna 
skulle stå klara 1985. Återigen fanns ett 
klart samband med utvecklingen kring Engelska 
kanalen. Samma år fattade engelska och franska 
regeringarna beslut om en tågtunnel. Men det 
blev ingen Kanaltunnel den gången, och heller 
ingen fast Öresundsförbindelse. Som så ofta i 
projekthistorien kring Öresund hade utvecklingen 
infört nya och komplicerande moment i processen. 

Det som senast hänt var främst att frågan om 
Öresundsförbindelsen fastare hade knutits till en 
flyttning av Köpenhamns flygplats från Kastrup 
till Saltholm. Danskarna hade 1969-70 fattat ett 
slags principbeslut om detta. Det var ett stort och 
dyrt projekt och samtidigt fanns beslut om att 
bygga en kombinerad väg-ochjärnvägsbro över 
Stora Bält. Det var under insikt om dessa stora 
danska åtaganden som svenskarna kom med sitt 
"generösa" bud. 

De hade då nekat att medverka till anläggningen 
av själva flygplatsen, trots att denna väntades 
få stort underlag även på skånsk sida. Inte 
minst på grund av flygplatsen ansågs det nu inte 

0 I 2 3 , 5 km 
K0BENHAV) 
ÖRESUND 
Köpenhamns flygplats skulle flyttas till Saltholm som förstorats genom omfattande utfyllnader. 

räcka med med fyra vägfiler. Mellan Amager och 
Saltholm skulle det från början krävas sex och 
den fyrfiliga fortsättningen till Skåne beräknades 
slåikapacitetstaket 1990. Och då skulle kollektivtrafiken 
ändå separeras. 

Vad denna beträffar presenterades tre alternativ. 
Billigast var bussar på egen tvåfilig väg 
omedelbart intill bilarnas bro och tunnel. Men 
man hade också räknat på S-tåg, med allmän 
köpenhamnsk standard och dito elsystem men 
åtta vagnståg med en total längd av 162 meter och 
en vikt av 430 ton. Eftersom inga andra tåg skulle 
trafikera bron kunde den ges samma lutning som 
vägdelen, 35 promille. 

Tre varianter skisserades för anslutningen till 
Köpenhamns övriga S-banenät: längs K0gebugtbanen, 



längs västra eller utmed östra Amager. 
Tidigare planerade högbroar (eller svängbroar) 
över Kalveboderne var nu borta -det ansågs nu 
räcka med sju meters segelfri höjd. Förhållandena 
i Köpenhamns hamn hade förändrats. I 
Malmö skulle S-banan först gå österut till en 
hållplats, Malmö Syd (med drive in-parkering) 
för att sedan följa Inre ringvägen (som för övrigt 
fortfarande har ett spårreservat!) och så vända 
norrut i tunnel till en ändstation vid Triangeln. 
Fast man kunde också tänka sej en fortsättning 
till Lund. Man var inte blyg av sej under "rekordåren". 

Ännu mer fantasieggande var emellertid det 
tredje och sista alternativet till kollektivtrafiklösning 
mellan Köpenhamn och Malmö -svävtåg. 
Sedan 1966 fanns en provbana med den 
tekniken söder om Paris och Aerotrainbolaget 
hade etablerat en liten skandinavisk filial. För 
Öresunds del tänkte man sej svävtåg med 40 
meters längd och en vikt av 40 ton. Deras bana 
kunde gå intill körfilerna men på brosträckan var 
en variant att lägga den i lådbalken under motorvägen. 
"Svävtågstekniken befinner sig fortfarande 
på utvecklingsstadiet", konstaterar man dock. 

För de "riktiga" tågens del gällde fortfarande 
det norra läget. DSB och SJ utredde saken i ett par 
omgångar och kom, efter bland annat kompletterande 
bottenundersökningar, 1972 fram med förslag 
till enkelspårstunnel. Det nya var anslutningen 
i öster. Tillsammans med Helsingborgs 
kommun hade man utvecklat en plan som samtidigt 
löste "bangårdseländet", nämligen med en 
nord-sydlig tunnel i landborgen och en personstation 
någonstans under Kärnan. Rulltrappor 
och snedhissar skulle föra upp till markytan. 

Det var denna kombination, med motorväg i 
söder (utan specificering av kollektivtrafiklösningen) 
och tågtunnel i norr, som riksdagen 
sade ja till 1973. Men danskarna sade ingenting. 
De hade börjat tänka om när det gällde flygplats 
på Saltholm. 

Biltåg, bergtunnel 

Det blev alltså ingen fast förbindelse. I stället 
blev det en ny utredning, SOU 1978:18. I norr 
gjordes grundliga undersökningar av hur olika 

tunnelvarianter skulle anslutas till Helsingborg 

och Helsingör, men det ur järnvägssynpunkt 



egentligt nya i utredningen var en studie av en 

tunnel i söder, med eller utan biltåg, i högt eller 

lågt läge. Om kopplingen till vägtrafiken släpp

tes fanns det, sade man, ingen anledning att 

utföra någon del av förbindelsen som bro. 

Anslutningen på dansk sida är den gängse, 
med en kurva norrut till K0benhavn H för persontågen 
och en direktanslutning västerut för 
godset. Även i Sverige går man den "vanliga" 
vägen, det vill säga fram till Fosieby. Det påpekas 
emellertid att Malmö rangerbangård inte 
kan svälja den ökade godstrafiken och att det är 
svårt att hitta plats för en ny på närmare håll än 
strax söder om Eslöv. I så fall måste Lunds 
bangård byggas om och ett tredje spår anläggas 
därifrån till Arlöv. Konsekvenserna blir alltså 
betydande. 

Eventuella bil tåg kräver för det första en annan 
lastprofil, med den fria höjden ökad från 5,5 till 
6,6 meter. Terminalerna behöver ha fyra 800 m 
långa lastnings-och lossningsspår plus ett antal 
depåspår och en total yta av 90 hektar. I väster 
kan en sådan terminal ligga på Västamager, i 
öster utpekas åter trakten av BunkefloNintrie. 

En fullortsborrad bergtunnel ( dubbelrör med 
pilottunnel) skulle med en maxlutning av 10 
promille bli 18 kilometer lång. Skillnaden skulle 
bli betydande för den tänkta mellanstationen i 
Kastrup, som med en bergtunnel skulle få ett 
avsevärt djupare läge. 

Ett nytt klimat 

När 1978 års Öresundsutredning publicerades 
var den i viktiga avseenden redan överspelad. De 
optimistiska sextiotalsstämningarna hade punkterats 
av oljekrisen med dess störningar i den 
ekonomiska tillväxten. De tidigare trafikprognoserna 
reducerades starkt, och den svenska godsoch 
personstrafiken med kontinenten som destination 
tenderade att förskjutas från Öresund och 
till direktförbindelserna med Tyskland och 
Jylland. 

En annan viktig förändring var att miljöfrågorna 
med full kraft intog politiken i både Danmark och 
Sverige. De fortsatta Öresundsprojekten har alla 
haft mycket omfattande miljökonsekvensbeskrivningar, 
om en förbindelses effekter på bottnen i 



Sundet och vattenkvaliteten i Östersjön, om buller, 
om trafikens emissioner. Nästan alla tidigare 
KM-projekthadeutnyttjatSaltholmsommellan

landning, ibland kopplat till en omfattande ex

ploatering av ön för fritids-eller flygändamål. I 

stället blev nu Saltholm naturfredat (1983) och 

de fasta förbindelserna fick i fortsättningen hålla 

sej på behörigt avstånd för att inte störa fågelliv 

och annan natur. 

En annan miljökonsekvens i det nya debattklimatet 
var att järnvägens betydelse ökade, inte 
nödvändigtvis i praktiken men väl i den politiska 
retoriken. Det var inte längre gångbart att lägga 
fram förslag till fast förbindelse där järnvägsspåren 
utelämnades eller sköts på en obestämd 
framtid. Men trots de miljöhänsyn som togs eller 
förespeglades hade den allmänna opinionens 
entusiasm för fasta förbindelser svalnat, och broanhängarna 
arbetade ofta i motvind. I Sverige 
framtvingades ett landsomfattande rådslag inom 
socialdemokratin. Utvecklingen var likadan i 
Danmark, och socialdemokraterna där tog ställning 
för en bro först sedan de insett att staden 
Köpenhamn höll på att hamna i bakvattnen och 
behövde allmän stimulans. 

"Spara 17 miljarder" 

Det är Helsingborg-Helsing0r och KöpenhamnMalmö, 
med utvikning nertill Drag0r-Lirnhamn, 
som i allmänhet har gällt under de tolv decenniernas 
planer på fasta förbindelser. Men det fanns 
utöver de flyktiga diskussionerna om en Venlinje 
åtminstone ett undantag: Jan Erik J ar lås envetna 
kampanj för ett mellanläge, en tågtunnel mellan 
Barsebäck och exempelvis Tårbrek norr om Köpenhamn. 
Han presenterade iden i en skrift med 
den anslående titeln "Tunnel Öresund mellan 
Barsebäck och Danmark spar 17 000 000 000: -", 
och den största uppmärksamheten hittills väckte 
han nog i samband med koncessionsnämndens 
hearing 1992. 

Det är just mellanläget Jarlås ser som poängen 
med sitt förslag. Han har funnit att Barsebäck 
ligger vid (bil)trafiktyngdpunkten på skånsk sida 
och jämfört med alternativen ger tidsvinster i de 
flesta relationer. Sin närmaste inspiration tycks 



han ha från den japanska Seikantunneln till 
Hokkaido där 54 kilometer drivits med fullortsborr 
i dåligt berg. 

Ur järnvägssynpunkt skiljer sej dock Barsebäcksförslaget 
avsevärt från Seikantunneln med 
dess fjärrtrafik. J ar lås tycks bara intressera sej för 
biltågen, och även om det inte är utsagt i hans 
skrift får man det bestämda intrycket att det rör 
sig om en isolerad bana med specialfunktionen 

biltransport, utan samband med det danska och 
svenska j ärnvägsnätet. För att uppnå besparingen 
17 miljarder i förhållande till 1973 års KM/HHförslag 
nöjer han sig bland annat i första omgången 
med en enkelspårstunnel för bilskytteltåg, 
och hans kapacitetsberäkningar ger inte stor 
marginal för någon trafik därutöver. Inte heller 
säger han något om järnvägsanslutningar. Det 
skulle på skånsk sida knappast räcka med att 
återuppliva salig Kävlinge-Barsebäcks järnväg 
utan också behövas kapacitetsförstärkning fram 
till Södra stambanan. 

Huvudtunneln ska enligt mönster från Japan 
och Engelska kanalen (Eurotunneln höll på att 
projekteras när Jarlås bok utkom 1983) kompletteras 
med en servicetunnel. Denna bidrar också 
till tryckutjämning och gör att man kan nöja sej 
med en tunnelarea av 6,85 meter och ändå köra 
160 km/h. Det ska man för övrigt göra med 800 
meter långa biltåg som behöver 30 sekunder för 
acceleration från respektive retardation till stillastående 
på en bana som närmast ändpunkterna 
lutar 1 :40 i ett av profilförslagen, det som drar 
tunneln i fast berg under "Alnarpflodens" lösa 
avlagringar. 

Men det är sant, J ar lås tänker sej faktiskt en 
funktion utöver bil transporterna för sin tågtunnel. 
Han vill bidra till säkerheten för kärnkraftverket 
i Barsebäck! Vid ett haveri erbjuder ju tunneln en 
flyktväg i en ny riktning, västerut. "Bedömer 
man som erforderligt kan, på lämplig plats, ett 
tåg stå uppställt med plats för alla dem man anser 
skall ha detta skydd . . . Tunneln torde, på sin 
längd av 25 000 m, kunna härbärgera många 
tiotusental människor. Vill man bryta trafiken 
och ge ett långvarigt skydd i tunneln kan man 
ställa upp tågsätt efter varandra så att god sittkomfort 
erhålles. Man kan även ha sovvagnar 
och restaurangvagnar." 

Officiell omprövning 

Mindre nöjsam men mer realistisk än Jarlås förslag 



och ett steg på vägen mot en officiell omprövning 
var en svensk översynsrapport 1983 
och en svensk-dansk rapport 1985. Vad gällde 
vägförbindelsen i söder konstaterades i den senare 
att det kapacitetsmässigt torde räcka med 
två filer, men eftersom marginalkostnaden för 
fyra var måttlig föreslogs en sådan lösning. S-tåg 
och svävtåg var nu helt borta ur bilden, och 
kollektivtrafiken skulle ombesörjas med bussar. 
Ändpunkterna på Amager och i Skåne låg som 
förut men förbindelsen gick nu på behörigt avstånd, 
700 m, från det naturfredade Saltholm. 

Järnvägen tänktes fortfarande gå mellan Helsingborg 
och Helsingizjr samt trafikeras med tvåströmslok 
-DSB hade nu träffat sitt val om 
elektrifiering med 25 000 V och 50 kHz. På den 
själländska sidan förkastades nu av naturskyddsskäl 
alternativet med en linjeföring runt Helsingizjr 
och därmed genom Teglstrup Hegn. Återstod 
då en ingångslinje direkt till stationen norrifrån. 
Även mot detta hade det funnits opposition, men 
genom att minska kurvradien från 600 till 400 
meter skulle man få en smidigare dragning som 
tog större hänsyn till den gamla stadsbebyggelsen. 
(Maxhastigheten skulle samtidigt sjunka 
från 100 till 80 km/h.) Man hade också tagit 
intryck av den ekologisk-hydrografiska debatten 
("Östersjötorskens överlevnad") och sänkt tunnelläget 
med tio meter. 

I Helsingborg fanns det nu ett nytt bangårdsavtal 
mellan kommunen och SJ att anpassa sej 
till. Planerna låg klara för "Nya Knutpunkten" 
med dess genomgående trafik i nedsänkt läge. 
HH-tunneln skulle i motsats till tidigare förslag 
inte få någon direkt anslutning till Västkustbanan 
i trakten av Gyhult utan enbart till Helsingborg C. 
I den stationstunnel som stod klar 1991 finns det 
också en ansats till ett tunnelinslag västerut, men 
det kan allvarligt ifrågasättas om spårsystem och 
plattformar har kapacitet för någon mera omfattande 
trafik till Danmark. 

Samlad lösning i söder 

Resultatet av 1984 års utredningsrapport blev det 
vanliga -beslut om en ny, fördjupad utredning. 
Men när denna stod klar 1987 hade något väsentligt 
inträffat i omvärlden: ett definitivt beslut var 
träffat om en tågtunnel under Engelska kanalen, 
och ett avgörande var på gång om en fast Storabältsförbindelse. 

Den nya utredningens främsta uppdrag hade 
varit att uppdatera huvudförslaget från 1985: väg 
i söder, järnväg i norr. Dess rekommendation 



blev emellertid den nya, eller nygamla, modellen 
KM 4.2, det vill säga en kombinerad förbindelse 
mellan Köpenhamn och Malmö med fyra vägfiler 
och dubbelspår. 

Flera faktorer låg bakom denna förändring. 
Tillkomsten 1986 av DanLink-färjan mellan 
Helsingborgs sydhamn och Tuborg hade befriat 
Kystbanen med dess täta persontrafik från godståg 
men inneburit ökat godstrafik på spåret 

Hellerup-Vanl~se, vilket hade lett till protester i 
de berörda bostadsområdena. Med en HH-lösning 
skulle det senare problemet bestå eller förvärras 
samtidigt som godstågen återkom på Kystbanen. 
Å andra sidan hade man uppvärderat 
värdet av spårbunden persontrafik från centrala 
Köpenhamn till flygplatsen (en rad flygfältsbanor 
hade under 1980-talet öppnats ute i Europa). 
Men viktig var också den nya politiskekonomiska 
konstruktion enligt vilken järnvägen 
av miljöskäl skulle "prioriteras" men inte behöva 
betala mer än en marginalkostnad, medan bilisternas 
vägtullar skulle stå för huvuddelen av investeringen. 
Dåvar det logiskt att lägga spåren på 
"bilarnas" bro. 

Utfarten från Hovedbanegården erbjöd inga 
större nyheter. Efter en sänktunnel under Kalvebodel~
bet skulle järnvägen gå fram till den transportkorridor 
för vilken mark delvis fanns avsatt 
tvärs över Amager och slå följe med motorvägen 
till bron, huvusakligen i öppet schakt för att 
reducera bulleroch visuellt intrång. Tårnby skulle 
få en hållplats. En andra hållplats, med fyra 
perrongspår, skulle anläggas i en tunnel under 
flygplatsens utrikesterminal. Därefter skulle 
motorväg och järnväg föras i separata sänktunnlar 
under Drogden, fram till en konstgjord ö söder 
om Saltholm och upp på en lågbro och så småningom 
en högbro med 50 meters segelfri höjd i 
Flintrännan. Det skulle ge järnvägen en stigning 
av 17 promille på en tre kilometers sträcka. 
Spåren tänktes ligga mellan körbanorna. 

Efter landningen vid Lernacken skulle väg och 
järnväg skiljas åt, med järnvägen i söder. Sex km 
in i land skisserades hållplatsen "Malmö Syd" för 
park-and-ride men kanske också som centrum i 
ett stort exploateringsområde. I åttitalets förnyade 
expansionsstämningar var tilltron stark till 
brofästets attraktionskraft. Sen blev det "i vanlig 
ordning" anslutning till Kontinentbanan vid 
Fosieby, planskilt men utan direktspår mot Trelleborg 
och Ystad. Vissa nya arrangemang skulle 
erfordras vid Malmö C för att öka kapaciteten 



och möjliggöra snabba vändningar: en planskild 
korsning med stambanan och ny plattformsdisposition 
med pågatågsspåren i banhallens mitt. 

Kort ska nämnas ett antal alternativ som utredningen 
avvisade efter mer eller mindre noggrann 
prövning. 1) En direktare anslutning i MLJ sträckning. 
Alternativet förordades av Malmö kommun 
och skulle ge genomgående tåg 5-8 minuters 
tidsvinst men merkostnaden var betydande. 

2) Borrad tågtunnel Köpenhamn-Malmö: miljövänligt 
men ingen betalande vägtrafik. 3) Dubbelspårig 
(huvudsakligen) tågtunnel mellan Ramlösa 
och Snekkersten, eventuellt i kombination 
med vägtunnel: alltför dyrt. 

Borrad tunnel utreds 

Utredningsförslaget ledde till en omfattande debatt 
på båda sidor av sundet, och det var framför 
allt olika miljöaspekter som diskuterades. Vissa 
ansåg att en fast förbindelse var obehövlig, andra 

Underjordisk station i Kastrup enligt den utredning som låg till grund för regeringsöverenskommelsen. 

ville tydligare prioritera järnvägen och helt reducera 
inverkan på vattengenomströmningen. För 
dem blev "borrad tågtunnel" (KM 0.2) nyckelordet. 
Främst för att tillgodose den opinionen 
gjorde de statliga Öresundsgrupperna en ny utredning 
som kom 1989. 

Den nya utredningens huvuduppgift var alltså 
att utreda den borrade tågtunneln. Dessutom skulle 
man räkna på en etappindelning av bygget som 
gav järnvägen ett tidsmässigt försprång, en modell 
som skulle tillämpas vid Stora Bält. (Tekniska 
problem med tågtunneln kom där att i 
huvudsak eliminera försprånget. Järnvägen fick 
viss ekonomisk kompensation.) 

Mer översiktligt hade alltså en borrad tågtunnel 
prövats redan 1987. En nyhet nu var att det 
föreslogs en pilot-och servicetunnel förutom de 
båda huvudtunnlarna, alltså samma lösning som 
under Engelska kanalen. Spårtunnlarna skulle 
ligga på 30 meters inbördes avstånd och ha en 
innerarea av 7 ,2 meter, jämförtmed äldre förslag 
en ökning som skulle ge plats för nödperrong 
utmed hela sträckningen. Förbindelsetunnlar 
skulle finnas på 300-500 meters avstånd. Förutom 
två alternativ Kastrup-Lernacken undersöktes 
en direktlinje till Malmö C. 

En nyhet på den själländska sidan var ett djupalternativ 



för Lufthamnens station, med perrongerna 
28 i stället för 9 meter under jord. Fördelen 
skulle bland annat vara mindre intrång i bebyggelsen 
på Amager. 

Mot en direktlinje till Malmö C anfördes den 
bil-och bussanhopning som skulle uppstå utan 
en av lastande station av typ "Malmö Syd". Överdäckning 
av bangårdsområden var på modet vid 
denna tid (Stockholm C, Stockholm S) och skulle 
erbjuda en lösning men befanns vara alldeles för 
kostsamt i Malmös fall. 

Och etapplösning? Nej. Det mesta måste av 
konstruktionsskäl ändå byggas från början. 

Alternativet med borrad tågtunnel och biltåg 
avvisades. Det blev i stället en modifiering av 
modellen i 1989 års utredning som utgjorde 
grund för den dansk-svenska regeringsöverenskommelsen 
i mars 1991. 

Invändningar 

Debatten fortsatte emellertid. 

I Malmö fortsatte man att söka efter andra 
järnvägsinfarter än via Kontinentbanan, även 
sedan direkttunneln och linjen över Limhamnsfältet 
hade spolats. Det nya alternativet blev 
Citytunneln, som i modifierad version innebar en 
sträckning från underjordiska plattformar söder 
om stationshuset Malmö C i en båge till en 
hållplats i närheten av Stadsteatern och så för 
persontrafikspåren genom ett parkstråk och i en 
båge västerut till Lernacken. På den fortsatta 
vägen skulle ytterligare två hållplatser anläggas. 
De största fördelarna vore kortare gångtid för den 
genomgående trafiken och nya pågatågsstationer 
med stort upptagningsområde, vilket skulle ge 
nya möjligheter för lokaltrafiken från Trelleborg 
och Ystad. Malmö kommun gick hårt in för 
denna lösning medan det statliga brobolaget inte 
ville ställa upp på extrakostnaden. 

Olika miljögrupper fortsatte pläderingen för 
enbart borrad tågtunnel. Gentemot invändningen 
att denna skulle bli för dyr svarades det att biltåg 
skulle ge god ekonomi (som enligt prognoserna 
för Kanaltunneln) och att de statliga utredningarna 
väl lättvindigt hade avfärdat biltågslösningarna, 
bland annat genom att räkna med alltför 
vidlyftiga terminalanläggningar. 

Föreningen Framtida Järn vägstrafik och Greenpeace 
lät tillsammans göra en alternativutredning 
med sådan inriktning. Även här föreslogs en 



modell med två trafiktunnlar och servicetunnel, 
men i de förra har innerdiametern ökats till 7 ,6 m 
för att ge plats åt tvåvånings biltåg. Sådana biltåg 
skulle gå med normalt 30 minuters intervall men 
tätare i rusningstid. En underjordisk station med 
personplattformar skulle anläggas omedelbart 
norr om Mamö C medan biltågsterminalen i första 
hand skulle vara förlagd till nuvarande containerterminalen 
vid Sjölunda. På den danska 
sidan skulle övergången väg/järnväg ske på västra 
stranden av Amager. Det innebär att biltåg 
( och godståg) skulle passera förbi Kastrups station, 
och av utrymmes skäl tänks dessa förbi gångsspår 
vara förlagda under personplattformarna. 

Till mångas förvåning och Öresundskonsortiets 
förtret (avbetalningsperioden skulle förlängas) 
accepterade den svenska regeringen Citytunneln 
1996. Förutom argumenten om järnvägens konkurrensförmåga 
och ett rationellare lokaltågsnät 
torde det krisdrabbade Malmös behov av en 
ekonomisk och psykologisk injektion ha spelat 
in. Främst av miljöskäl frångicks den först planerade 
cut and cover-tekniken. Citytunneln borras 
i stället i kalkberget. Den tills vidare enda stationen 
mellan Malmö C och Hyllie förläggs i närheten 
av Triangeln. Tunneln får, om inte den 
ekonomiska kalkylen spricker, en gren med anslutning 
åt både Trelleborgs-och Ystads banorna, 

Alternativen ville stärka tågens och minska bilarnas roll. Här FJT:s föreslagna park and ride-station i Burlöv. 

vilket skapar ett rätt komplicerat spårsystem kring 
Fosieby. Den planeras bara för persontrafik, och 
den starkt ökade godstrafik som väntas på Kontinentbanan 
genom Malmö har väckt stark opposition 
i de berörda stadsdelarna. Ett yttre godsspår 
står dock långt ner på Banverkets prioritetslista. 

Designtävling 

Ärendets fortsatta behandling visade att förbindelsens 
tekniska utformning inte var så given 
som regeringsöverenskommelsen kunde ge sken 
av. Hänsynen till vattenflödet ledde till en (fördyrande) 
förskjutning österut av tunnelinfartens 
konstgjorda ö och därmed en något längre tunnelsträcka. 

På dansk sida har korsningen av Kal vebodlpbet 
bli vit en låg bro, medan banan i gengäld grävs ner 
på sträckan utmed Sydhavnsgade och det blir 
separata godsspår till Vigerslev där Kpgebanan 
korsas. På sträckningen närmast Tårnby centrum 
blir det en överdäckning vars finansiering vållade 



ett visst politiskt rabalder. Tårnby får en 
station och Öresundsförbindelsen får en betydande 
roll för den köpenhamnska lokaltrafiken samtidigt 
som en "minitunnelbana" är under anläggning 
ut till Amager. 

Öresundskonsortiet utsåg genom tävling "husrådgivare". 
Det vinnande förslaget hade originellt 
nog placerat järnvägsspåren i brons ytterkanter 
med körbanorna däremellan, något som 
uppdragsgivaren dock genast ville vända på. 
Tvåan föreslog en tvåvåningsbro med järnvägen 
underst. Beslutet blev också en sådan tvåplanslösning, 
vilket har väckt opposition hos järn vägsintressena: 
tågpassagerarnas havsutsikt riskerar 
att bli sönderhackad av stöden som bär upp 
bilbanan. 

Fjärr-och regionaltåg från både Stockholm, 
Göteborg och Karlskrona ska fortsätta över Sundet. 
För Y2-orna från det senare stället innebär 
detta inget problem, men i övrigt krävs tvåströmslok. 
Även de speciella Öresunds tåg som 
ska ombesörja pendeltrafiken mellan Själland 
och Skåne byggs för både dansk och svensk 
strömart. Pågatågen norrifrån får däremot vända 
i Hyllie, om man nu inte förverkligar en plan som 
övervägs inom Länstrafiken: att länka in dem på 
ScanCems för närvarande oanvända industrispår 
från det gamla kalkbrottet och anlägga en slutstation 
i Limhamn. Detta skulle ge möjlighet att via 
Malmö-Limhamns järnväg behålla växlingen 
till Malmö V, som lär få sin spårförbindelse till 
Malmö C kapad av den nya högskolan. 

Ett antal mindre konventionella förslag lockades 
fram av debatten, bland annat två som ställdes 
ut i Malmö hösten 1993. Det ena var en 
"ekologisk" bro som ville driva på vattenflödet i 
sundet med propellrar för vilka kraften alstrades 
av vindmöllor i toppen av bropelarna. Att tågspåren 
hade placerats i en våning över bilfilerna 
tyder dock inte på någon större insikt om respektive 
trafikmedels lutningskrav. Ett fantasifullt 
inslag var den genomgående växtridå som placerats 
mellan körbanorna. -Den ovannämnde Peter 
Broberg föreslog för övrigt på allvar (?) att 
brobanan skulle kantas med hus för olika ändamål, 
som på Ponte Vecchio i Florens. 

Det andra av de utställda förslagen lät bron i 
Malmö landa på den stora, outnyttjade utfyllnad 
som en gång gjordes för Saabfabriken. Tvärtemot 
nu gällande tendenser att gräva ner alla 
järn vägsspår i stadsmiljö drog det in tågen på en 
högbana till högt belägna plattformar på Malmö 



Central. 

Inte bara Öresund 

Eurotunneln och Storabältförbindelsen har efter 
många problem bli vitklara. Fasta spårförbindelser 
diskuteras för Fehmarn bält, Messinasundet och 
Bosporen, ja rentav för Gibraltar sund. Så har i 
vissa fall gjorts i över hundra år, men projekten 
tycks nu stå närmare sitt förverkligande. Den nya 
generation av långa alptunnlar som just nu planeras 
är en annan parallell. 

V ad gäller Öresund har de tekniska problemen 
och ekonomiska vanskligheterna genm tiderna 
komplicerats av de nationella skillnaderna, av att 
opinioner och beslutsfattare på ömse sidor inte 
har gått i takt. Rivaliteten mellan söder och norr, 
mellan KM och HH, har inte gjort saken lättare. 
Den lever för övrigt vidare. Helsingborg och 
Helsing!ZSrgenomför just nu en ny tunnelutredning, 
för vilken SJ har visat intresse. I dess vision av en 
snabbtågstrafik i 350 km/h mellan Stockholm 
och Hamburg är svängen om Limharnn en oacceptabel 
omväg. 

Skämtet att man hade kunnat gå torrskodd över 
Öresund på alla utredningar som gjorts genom 
decennierna är förvisso överdrivet. Men man kan 
imponeras över all genialitet och energi som har 
lagts ner på projektet att skapa en fast förbindelse 
mellan Själland och Skåne. 
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Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 1996 

40 006 besökare. Ett prydligt besöksrekord för 
museet, ett gränsöverskridande och ett uppnått 
delmål. Besökstalet säger naturligtvis bara något 
om verksamheten vid museet, men det är ett av de 
få mätetal som finns och därför ett intressant 
kvitto. Det är svårare att med mätetal ange kvaliteten 
i vårt arbete, representativiteten i samlingarna, 
vårdbehovet eller informationsvärdet i utställningarna. 
Det finns naturligtvis metoder som 
vi också använder, som insamlings-och vårdplaner, 
klimatmätningar, enkäter osv., men det är 
inte helt lätt att utifrån dessa presentera tydliga 
resultat i form av framgång eller brister. Genomgångarna 
av ett passerat år på Sveriges Järnvägsmuseum 
i Spår kan kanske betraktas som jämförbara 
storheter -i alla fall för de som har en 
komplett uppsättning årgångar i bokhyllan (vilket 
om så inte är fallet fortfarande är möjligt att 
ordna). I stället för att stirra sig blind på fina 
besökssiffror finns det därför anledning att ge en 
vidare bild av vad som hände på museet under 
1996. 

Personal 

Den fasta personalen har under året varit intakt 
med undantag för Ingeborg Andersson, som var 
tjänstledig för utbildning under våren. Robert 
Herpai tog dessutom även officiellt kli vet fullt ut 
in i arkiv och bibliotek utöver arbetet med fastigheten. 
För uppordnande av arkiv och arkivrutiner 
var Katarina Thurell projektanställd arkivarie 
under nio månader. ALU-personalen har huvudsakligen 



varit sysselsatt med uppförande av lokhus, 
med undantag för Michael Lundin som 
tidigare varit utlånad till museet och nu deltog i 
arkivprojektet. Arbetskraften vid museet såg 
under året ut som följer: 

Fast personal: 

Robert Sjöö, museichef 
Hjördis Matti, program och administration 
Ingeborg Andersson, reception (tjänstledig januari-

maj) 
Olle Andersson, butik och ekonomi 
Robert Herpai, fastighet, arkiv och bibliotek 
Sten Holm, fordon och teknik 
Göran Jäderholm, föremål och kontorsteknik 
Elisabeth Kronhöffer, reception (halvtid) 
Gunilla Lundberg, konferens och marknadsföring 
Kjell Palen, järnvägshistoria och dokumentation 
Claes Zachrisson, teknik 

Extra personal: 

Katarina Thurell, arkiv (75 %, mars-december) 
Helena Westland, reception (vikariat januari-maj) 

Inlån från SJ: 

Ted Nyberg, vaktmästeri och foto 
Ulf Oja, fastighet och teknik Uanuari-oktober) 
Börje Steen, föremålsregistrering 
Morrgan Claesson, visstidsprojekt 

Arvoderade: 

Renee Edlund, reception och guidning 
Eva Hagström-Mattsson, reception och guidning 
Peter Landström, fordon och teknik Uanuari

februari) 
Ulf Lidfors, fastighet Uuni-augusti) 
Veronica Silen, reception och guidning 
Annika Swahn, reception 
Helena Westland, reception och guidning Uuni

augusti) 
Gunnar Wallinder, fordon och teknik Uanuarifebruari) 

Rehabiliteringstjänst: 

Gunnar Johnson, fordon och teknik (augustidecember) 



ALU-personal: 

Michael Fernqvist, Kristoffer Gotthold, Stefan 
Hemsen, Bo Hjalmarsson, Rolf Johnson, Peter 
Keleman (AMI), Luis Lundin, Michael Lundin, 
Björn Norlin, Kalle Persson, Rune Sers, Ulf Strand 
och Bengt-Olov Söderman. 

Som vanligt har Karl-Erik Eggefjord kört rälsbuss 
ett antal turer mellan museet och Gävle C i 
samband med gruppbesök, teater eller andra evenemang. 
Andra som anlitats vid projekt eller 
specialarrangemang, framför allt på museidagen, 
har varit: Leif Andersson, Gävle; Kent Bengtsson, 
Stockholm; Tommy Bergqvist, Göteborg; 
Jan Billock, Borlänge; Gert Ekström, Tekniska 
museet, Stockholm; Dan Falk, Borlänge; Arne 
Haglund, Gävle; Johnny Hallgren, Stockholm; 
Anders Henriksson, Malmö; Bill Hidfors, Oxie; 
Patrik Hjelm, Stockholm; Torbjörn Holmberg, 
Hässleholm; Mats Holmgren, Vännäs; Örjan 
Johansson, Falun; Gunnar Jonsson, Gävle; Rauli 
Joutsijärvi, Grängesberg; Kenneth Landgren, 
Långsele; Per-Åke Lampemo, Vara; Arne Lindh, 
Mariestad; Malte Ottesjö, Vännäs; Herbert 
Paahlberg, Västervik; Erland Pettersson, Ludvika; 
Göte Sjöö, Västerås; David Spoor, USA; 
Dan Thunberg, Grängesberg och Börje Westlund, 
Borlänge. 

I samband med modelltågsutställning och 
modul vecka på museet var medlemmarna i Gävle 
Modelljärnvägsklubb hårt engagerade, varvid 
påskhelg och påskvecka fick läggas på visning av 
såväl den egna som modulanläggningen. Bland 
museivännernas egna aktiva måste som vanligt 
nämnas vår frivillige helg-och extraguide Börje 
Thoursie samt Olle Olsson som körde museets 
minitåg under sommaren. Erik Sundström och 
Anders Hendel har vid ett flertal tillfällen också 
ställt upp som guider i museet. Den senare var 
också engagerad i och inför marknaden på järnvägsmuseidagen 
tillsammans med Erik Hedlund, 
Anders Svensson, Lennart Svensson och Per-Ulf 

Utställningen "Från pojkstreck 

till skön konst", Anders Öster

lins rörliga trälok och i bak

grunden hans vinnande affischförslag 
till SJ hundraårsjubi



leum. Foto Ted Nyberg. 

Tegner. Säkert har något namn ändå slunkit undan 
men museet riktar sitt tack till alla nämnda 
och i värsta fall någon glömd. 

Programverksamheten 

Som sagt slogs alltså besöksrekordet under 1996. 
Föregående års ökning på 13 procent späddes på 
med ytterligare 19 procent fler järnvägsmuseibesökare. 
En glädjande trend som vi måste arbeta 
hårt för om den skall hålla i sig. Tillströmningen 
verkar framför allt ligga i närområdet, vilket i så 
fall visar att satsningen på tillfälliga utställningar 
och specialevenemang burit frukt. Fullt medvetet 
har vi prioriterat mångfald för att visa upp så 
många sidor som möjligt av järnvägens historia. 
Detta gav önskat gensvar utom från publik även 
i media. 

Under 1996 har vi haft åtta tillfälliga utställningar 
på museet: 

Järnvägens kvinnor 

1-15 januari. Om kvinnornas roll i svenskjärnvägshistoria. 
Blanka knappar och gyllene tränsar 
20 januari-3 mars. Uniformen som prydnad och 
statussymbol. 
Järnvägar på Irland 
9-24 mars. Från Dublin till Tralee. I samband med 
irländsk vecka i Gävle. 
Mmm ... modeller 
30 mars-14 april. Massor av modeller i olika skalor. 
Från pojkstreck till skön konst 
20 april-12 maj. Konstnären, imagisten och reklammannen 
Anders Österlin. 

7 banor-7 stationer 

Gävle Modelljärnvägsklubb ställde upp mangrant i samarrangemanget med uppbyggnaden av en modulanläggning 
på museet. Klubben utgörs till 9/11 av från vänster Bengt Lindberg, Bertil Pettersson, Anders 
Hendel (omgiven av två modulbyggarefrån Borlänge), LeifEkström, Gunnar Jonsson, Anders Larsson, Lars 
Jonsson och Lennart Svensson samt fotografen, Kjell Palen. 

19 maj-17 november. Gävles egen järnvägshistoria. 
I samband med Gävle 550 år. 

Så fungerar ångloket 

7 september-31 december. En ordentlig inblick i 
ånglokens anatomi. 

Järnvägsskyltar 



1 december-8 februari 1997. Små, stora, gamla, 
nya, snälla och stränga skyltar. 

Ett antal specialevenemang har också genomförts 
under året. Fjolårets rallardag under namnet 
Ånga, kol och korv upprepades en dag under 
sportlovet, 27 februari. Museet bjöd på utflykt 
med ångtåg och grillad korv vid ångpannegrillen 
medan rallartrubaduren Agge Theander sjöng 
och berättade för närmare fyrahundra barn om 
hur det kunde gå till när järnvägarna byggdes. Att 
bygga modelljärnväg är en lättare men definitivt 
inte enklare form av rallararbete. Modulsystemet, 
som kort innebär att den enskilde bygger en 
mindre del med fast in-och utgång för sammanfogning 
med ett önskat antal Ml-rallare, introducerades 
av några Västeråsbyggare för att underlätta 
för de med otillräckliga utrymmen. Vi inbjöd 
i samarbete med Gävle Modelljärnvägs-
klubb till modul träff på museet under påskhelgen 
i anslutning till modellutställningen. Därefter 
kunde en ansenlig och för tillfället unik anläggning 
visas för en nyfiken och mångtalig publik 
under påsklovsveckan. 

För sommarens resesugna berättade två av 
landets mesta interrailare, Margareta Lindblad 
och Willy Westby, om tjusningen med tågluffning. 
De som i stället eller dessutom använde en 
del av sommaren till besök hos oss, kunde för 
första gången ta en tur med museets egna, elektriska 
minitåg och vid behov intaga varm lunch i 
Cafe Ångvisslan. Verksamheten i vår serveringsvagn 
och för catering togs under året över av 
familjen Vesterinen, som driver Järnvägskrogen 
på Gävle C. 

Sommarens höjdpunkt var crescendot på samarbetet 
med teatergruppen Pegasus, föreställningen 
Det stora tågspektaklet. Manus till tvåakterspjäsen 
skrev av författaren Bernt-Olov 
Andersson och för regin svarade Folkteaterns 
chef, Ulf Fembro. Sedan var det cirka fyrtio 
entusiastiska skådespelare från teatergruppen som 
levandegjorde ett stycke dramatiserad järnvägs

F 1200 i full och tiondels skala. 

Modellen är byggd av Gregor 

Levin och utlånad till museet 
för visning i sina beståndsdelar. 

Foto Ted Nyberg. 



historia med trådar in i verklighetens 1800-tal 
och tidiga 1900-tal. I spelet uppträdde historiska 
gestalter som Per Muren, som var mannen bakom 
tillkomsten av GDJ, Baltzar von Platen d.y. med 
intressen i UGJ, samma banas direktör, Magnus 
Fick, och politiska kändisar som Maja Qvist och 
Hjalmar Branting. Viktigaste skådespelarinsatsen 
för museet med den äran gjorde loket Eljkarleö 
som agerade UGJ-lok nr 4, Flink, trots avsaknad 
av porträttlikhet. Recensionerna var översvallande 
och för museets del var det ett både mycket 
roligt och mycket krävande samarbete. Närmare 
tretusen personer kom för att beskåda någon av 
de femton föreställningarna. 

Knappt var teater-och sommarsäsongen över 
förrän museidagen stod för dörren. Dagen skulle 
gå i ångans tecken. Vattenångan som steg upp 
stod sig dock slätt mot droppformen som föll ned. 
Återupprepningen av fjolårs vädret med ihållande 
regn och bruket av nya begrepp som "museidagsväder" 
har fått oss att fundera på om det var rätt 
att flytta dagen från oktober till september. Men 
dårars envishet håller vi fast vid första helgen i 
september även under 1997. När detta läses har vi 
fått besked om detta lönade sig gott eller illa. De 
som hade mest besvär av vädret var marknadsdeltagama, 
som i det nyuppförda lokhuset inte 
hade det bästa klimat att vistas i. Bättring utlovas. 
Annars trivdes nog de som var här med det som 
bjöds, bland annat i form av treB-lokunder ånga, 
varav de hembesökande depositionerna från 
Grängesberg, nr 1281, och Nynäshamn, nr 1136, 
med tåg dånade fram i parallellkörning förbi 
museet. Museets nr 1312 stod för allmän beskådan 
vid stallcirkeln. Ångtågstrafiken mellan 
museet och Gävle C sköttes av S 1-loket. Mycket 
uppskattat var också rälsbuss turerna till museets 
magasin på Nynäs/Blåsåsen med visning av 
gömda skatter varur flera säkert har någon personlig 
favorit. 

Utställningen Så fungerar ångloket öppnades 
på museidagen. Från den bör särskilt nämnas 
Gregor Levins deponerade modell av F 1200, i 
skala 1: 10, som visas i delvis isärplockat skick. 
Gert Ekström höll från plattformen på NBJ postoch 
andraklassvagn nr 22 ordning på händelserna 
och förmedlade dessa till besökarna. Skånska 
Jernbanekapellet stod för musikaliska sköntoner, 
vilket också gäller för delar ur tågspektakelensemb 
len från Pegasus som framförde sånger 
från skådespelet inne i museet. 

En krävande dag för många, och mer skulle det 
bli för B-loket 1281 som med lok-och tågpersonal 
och ett ihopsamlat träboggivagnståg drog åt 



Hälsingland för filminspelning. Denna dokumentation 
var föranledd av ett filmprojekt för TV 
om Sveriges järnvägars historia producerat av 
Björn Kullander, mannen bakom boken med 
samma namn och texterna i museets basutställning. 
Under några sommarveckor togs många 
spännande scener på museets fordon, föremål 
och folk som förhoppningsvis kommer fler till 
del via televisionen. 

När vår sky ltutställning invigdes konkurrerade 
vi med den lokalajulhandeln med en egen skyltsöndag. 
Utöver skyltningen bjöd museet på ångtåg 
och en mindre julmarknad. Återigen kunde vi 
konstatera att ånglok drar mycket folk, 788 personer 
på en dag är undantaget museidagarna 
rekord. 

Konferenser och gruppbesök 

En allt viktigare del av museets verksamhet är de 
beställda besöken, vare sig det är fråga om gruppvisningar 
i museet eller konferens. Eftersom vi 
kan erbjuda hela paket med konferensrum, 
guidningar i museet, kaffe och mat i kafä, restaurangvagn 
eller i museet samt inte minst transport 
i tåg eller rälsbuss utgör vi ett spännande och 
annorlunda besöksmål där nytta kan förenas med 
nöje. Att lära med lust är den bästa pedagogik 
som finns. På konferenssidan kommer till vår 
glädje många av våra kolleger på SJ hit. Andra 
trogna kunder under året var olika avdelningar 
inom Banverket, Sand vik och ABB. Det är också 
trevligt med kollegiala besök, såsom att SJKForskning 
och MRO höll sina vårmöten hos oss. 

När det gäller övriga grupper saknar vi fortfarande 
skolbarnen. Det är ingen nyhet att skolorna 
inte har råd att göra längre resor. Kanske 
har vi också svårt att konkurrera med nöjesland 
och djurparker för endagsutflykter. Barnens intresse 
för tåg är en viktig investering för framtiden 
och dessbättre såg vi många barnfamiljer 
bland våra övriga besökare. Pensionärsgrupperna 
visade oss fortsatt stort intresse. Flera bussresearrangörer 
var stadigt återkommande. 

Marknadsföring 

Naturligtvis är det så att det krävs en bra marknadsföring 
för att locka besökare. Eftersom vi vet 
att vi erbjuder en bra produkt är uppgiften väldigt 
tacksam. Det är dock en kostnadskrävande sektor 
som kräver noggranna val av media och form. 
Från förra årets kampanj upprepade vi receptet 
med temaannonser i persontrafikens Tur och 



Retur, och distributionen av Anno 1996, årets 
program, med ett antal dagstidningar i Mellansverige. 
På stations-TV rullade bilder från museet 
till en tuff melodislinga. 

Vi har samannonserat med Furuvik och/eller 
museerna i Gävle i specialbilagor till bland annat 
DN och !CA-Kuriren och i en särskild kampanjbroschyr 
om Gävle som turistort, som distribuerades 
liknande våra egna program. En samfinansierad 
turistbuss mellan besöksmålen, museerna 
och Furuvik visade sig vara ett misslyckande. 
Det är svårt att för det enskilda besöks-

Från föreställningen "Det stora tågspektaklet" som utspelades på stallplanen framför OKB-stallet. Ett 
rallarlag är i färd med att skrämma vettet ur ett bondepar som haft fräckheten att framföra klagomål på 
rallarnas framfart. Foto Ted Nyberg. 

Fryckstad under ånga för filminspelningen "Sveriges järnvägs historia" I Att ångan inte åstadkommits av 
stenkol utan av en räkpatron gör ju inget i bild. Foto Ted Nyberg. 

stället utvärdera de gemensamma ansträngningarna, 
men samverkan bör sannolikt koncentreras 
på specifika projekt eller paket om den skall få 
någon mätbar effekt. Klart är dock att järnvägsmuseet 
drar betydligt fler turister till Gävle än 
vad Gävle som besöksort ger oss. 

Lokal utbudsannonsering har vi med tillgång 
till egna geniknölar och datorkraft producerat 
själva utan byråhjälp. Det är alltid svårt att sätta 
betyg på eget arbete, och därför var det så mycket 
mer välkommet när annonsen för skyltsöndagen 
och julmarknaden under rubriken "Rykande 
ångtåg och glögg" blev utsedd till landets bästa 
lokalannons för december månad efter anmälan 
från tidningen Arbetarbladet. Annonsen tävlar 
för övrigt vidare i avdelningen årets bästa. Vi har 
hur som helst fått det kvitto vi behöver för framtiden. 

I mars gick tidernas första museimässa av 
stapeln i Göteborg och Järnvägsmuseet deltog 
med en monter. Likt bokmässan skulle museerna 
ut och synas med föreläsningar och seminarier. I 
samband med mässan hölls också den årliga 
museiveckan medsedvanligtinnehållr. Med tanke 
på att det var första gången evenemanget ägde 
rum skall man nog ha överseende med att det i 
ärlighetens namn mycket blev ett forum för inbördes 
synpunkter. Kontaktnätet är dock viktigt 
och bör inte underskattas. Media och allmänheten 
får möjlighet att på allvar upptäcka mässan 
när den återkommer 1998. 

Fordon och föremål 



Som framgår på annan plats i Spår har 1900talsvagnarna 
varit dåligt representerade på Järnvägsmuseum. 
Följaktligen har vi inte kunnat 
skapa hela tåg efter det förhållandevis stora antal 
ånglok som ingår i samlingarna. Lyckligtvis har 
museiföreningarna tagit vara på en del, men det 
mesta av trävagnsparken har gått förlorad eller 
fullständigt förlorat själen genom hårdhänt ombyggnad 
till tjänstefordon. På stålvagnssidan är 
det i alla fall vad gäller nitade vagnar god representativitet 
i föreningarnas samlade innehav. För 
vår egen närtrafik används tre B 13-vagnar som 
sedan fem år varit utlånade från Bergslagernas 
Järnvägssällskap och i skrivande stund är överförda 
till museet. Trots att dessa vagnar väl fyller 

sin funktion saknas ett trävagnsalternativ för 
traf~k. Beträffande planerna för museets trävagnsproJekt 
hänvisas till artikeln "1900-talets trävagnar 
-en brist i samlingarna". 

För ordningens skull skall dock här omnämnas 
de trävagnar som under 1996 övertagits från 
museiföreningar. Från Nynäshamns Järnvägsmuseum 
f.d. C3a 1314, från Östra Skånes Järnvägar 
C3b 1683, från Skånska Järnvägar f.d. 
Bo5a 2287 samt från Föreningen Veteranjärnvägen 
i Klippan f.d. Fol 25733 och kylvagnen 
H3 26851. Dessa vagnar kommer inte att komma 
ut från verkstaden i nyskick nästa år utan övertagandena 
måste ses som en investering för framtiden, 
och primärmålet är att stoppa fortsatt förfall. 
Samtliga fordon förvaras nu inomhus. Bristfällig 
förv~ng av järnvägsfordon är ett viktigt 
p_roblem. A ~en Järn vägsmuseum har en del på 
sitt sam vet~ 1 form av uppställda depositioner på 
ett antal mmdre lämpliga platser. Vi kräver nu 
inomhus förvaring för samtliga depositioner ur 
våra samlingar, vilket naturligtvis kommer att 
innebära en del omflyttningar under 1997. 

Från SJ Persontrafik har flera fordon tillförts 
samlingarna, nämligen elloken Ra 987, 988 och 
991 samt Da 896 och personvagnarna B6 3451, 
3758, 3826, 3828, 3932 och 4074 samt WL9 
4347. Samtliga vagnar och två av loken kommer 
att deponeras hos föreningar. Från AB Trafikresta~
ranger överfördes fyra specialtågsvagnar 
med mtressant förflutet: f.d. ABo3a 2769, Kockums 
1929 (restaurangvagn i SJ första svenska 
stålvagnsbeställning), Ao3 3945, Kalmar 1947 
(SJ och Gd representationsvagn) samt Bo5b 3604 
och 3992, Kalmar 1945 respektive 1948. De båda 
första vagnarna känner museets trogna besökare 
som redan uppställda på museiområdet sedan en 
längre tid. De f.d. Bo5b-vagnarna är inte helt 



~ompletta men kan utgöra utmärkta komplettenngsenheter 
i ett stålvagnståg. 

På loksidan görs den stora satsningen på W 
1229. Sed~n pannan godkänts utan anmärkning 
kunde proJektet startas för iordningställande till 
driftdugligt skick. Loket som blivit mycket illa 
medfaret under sin tid som utelok i Skåne har 
krävt omfattande plåtarbeten, vilka med kunskap 
och omsorg utförts i Grängesberg under ledning 
av Dan Thunberg. Särskilt cylindertäckplåtarna 
har påkallat stor uppfinningsrikedom. Ny skorsten 
med överdel till sotskåpet och arbeten med 
bland annat överhettningselementen liksom nya 
hjulringar står på tur. Målsättningen är att loket 
skall vara färdigt till sommarsäsongen 1998. 

Fastigheten 

Uppförandet av lokhus har varit det stående 
ALU-projektet. Det kärva vinterklimatet medförde 
en del tidsförskjutningar, men det första 
lokhuset stod i det närmaste komplett till museidagen 
och marknaden därstädes. Det återstår 
naturligtvis mycket tätnings-och justeringsarbete 
samt inte minst spårläggning innan skjulet kan 
husera de fordon det är tänkt för. Nedskruvningsarbetet 
av delarna till lokhus nummer två har 
också fortsatt. Avstånden till kandidaterna är 
långa och vi får lov att plocka ner dem etappvis. 

I samband med elektrifieringen av Bomhusbanan 
förbi museet gjordes med benäget bistånd 
fr!n Ban~erket förberedelser för elektrifiering in 

0 

pa mus_e10mradet. Stolpar har satts upp längs 

0

sparet till museet och omedelbart innanför grinde_
n. Elektrifieringen skall inte inverka på miljön 
krmg banvaktsstugan och lastkajen. Tanken är 
att ett elloksdraget tåg skall kunna backa in till 
museet med vagnarna till plattformen. Banverket 
?ar också hjälpt oss att lyfta och snygga till 
mfartsspåret. För att skydda de små spåren har vi 
också uppfört en banhall vid påstigningsplatsen 
för minitåget. 

l!ppsnyggning av område och utrymmen har 
~ant ett _löpande arbete. Trots att vi har god 

0

tillgang till momhusutrymmen räcker de inte till. 



Att få en ny järnvägsvagn betyder för vår del en 
ti~lväxt p~ samlingen som kan motsvara volymen 
pa ett mmdre museums hela föremålsbestånd. 
För att komma till rätta med förvaringen krävs 
~tgallri~g men framför allt uppsortering av 
mventanerna. Ett viktigt steg togs i och med att 
e~t skepp i 1!,G!-stallet _togs i anspråk för uppförande 
av forrad, varvid ett trägolv har byggts 
över befintliga spår och gropar. Utrymmet kan 
således på sikt återställas. Tillsammans med verkstaden 
kommer denna del av stallet att bli central 
för den tekniska verksamheten. Överhuvudtaget 
skall UGJ-stallet utnyttjas för museets egna behov 
av arbete och förvaring. Utrymmen som 
istället kommer att i möjligaste mån göras tillgängliga 
för specialintresserade är lokhusen och 
delar av Nynäsverkstaden. När det gäller UGJstallet 
bör naturligtvis omtalas att Järnvägsmusei 
Vänner nu disponerar ett eget rum i vattentornet. 

Utanför museets gränser 

Ett ständigt pågående samarbete är det med alla 
museibanor och järnvägsmuseiföreningar, i vilka 

ett stort antal medlemmar lägger ner åtskilliga 
timmarpåattbevaraoch vårda järnvägens bidrag 
till det svenska kulturarvet. Konkret handlar det 
mesta av våra direkta kontakter om depositioner 
och överföringar av fordon. För övergripande 
frågor har vi även under 1996 haft givande samverkan 
med Järnvägshistoriska Riksförbundet 
och Museibanornas Riksorganisation. Tillsammans 
med de senare och redaktionen för tidningen 
Tåg producerades en presentation av landets 
järnvägsmuseer, museibanor och andra 
besöksmål i form av en turistbroschyr, Tågsommar 
1996. Förutom att den ingick som bilaga 
i Tåg distribuerades också särtryck till turistbyråer, 
museer och andra institutioner genom Järnvägsinfoförlagets 
och MRO-föreningarnas försorg. 

När det stundande Banmuseet i Ängelholm 
öppnar 1998 (se artikel på annan plats i Spår) 
kommer Järn vägsmuseum att bidraga med en hel 
del av de utställda föremålen. Vårt eget utställningsutrymme 
har inte riktigt räckt till för att ge 
till exempel signal-och kraftdelen rättvisa, varför 
Banmuseet kan bli ett utmärkt komplement 
för den som vill fördjupa sig. Vi har utöver utlån 
av föremål haft ett fruktbart utbyte av kunskap 
och erfarenheter som bör ha alla förutsättningar 
att fortgå. 

Det äldsta av våra nordiska järnvägmuseer 
finns i vårt västra grannland, närmare bestämt i 



Hamar. Museet, som efter delningen av NSB 
blev tillhörigt Jernbaneverket, fyllde hundra år 
1996, vilket uppmärksammades under festliga 
former den 16juni i vilka museichefen hade nöjet 
att deltaga. Den viktigaste nyheten för museet 
var att man fått kontakt med järn vägsnätet via ett 
stickspår till stationen i Hamar, något som alltså 
tidigare saknats i ett helt sekel. Ett premiärtåg 
bestående av NSB 17, Caroline (Robert Stephenson 
& Co. 1868) och ett så kallat Karettåg av 
nyrestaurerade 1880-talsvagnar genomförde premiärturen. 
Tåget skulle sedan användas i sommartrafik 
mellan museet och Hamar station. Härvid 
har man fått erfarenheter som vi kan lära oss av 
för våra egna planer. Järn vägsmuseum har också 

Från Auto & Technik Museum, Sinsheim. På området står Tysklands största och sist använda ångkran, 
Ardeltwerke 1949, med ett ångackumulatorlok på kroken. En imponerande syn, men samtidigt ett utsatt offer 
för angrepp från jordens element. Foto Robert Sjöö. 

ett annat gemensamt problem med det norska 
Jernbanemuseet. Vi erbjuder båda mycket attraktiva 
produkter cirka två timmars resväg från 
respektive huvudstad i turistiskt sett mindre intressanta 
delar av våra länder. 

En annan internationell exkurs företogs till 
södra Tyskland i samband med årets 1ATMkonferens, 
22-27 september. Temat för året var 
"Museet mellan kultur och kommers". Värd för 
konferensen var Auto & Technik Museum i 
Speyer som i detta sammanhang var ett väl valt 
studieobjekt. Tillsammans med ett systermuseum 
i Sinsheim, bara ett fåtal mil bort, bedrevs i 
stiftelsform en verksamhet som verkade både 
imponerande och avskräckande. Här återfanns 
mängder av bilar, flygplan, ånglok, maskiner och 
prylar från alla tider i en salig blandning, ofta de 
första, största, dyraste, enda osv., i bästa fall med 
skyltar vid föremålen och ibland en kortare text. 
Naturligtvis ett eldorado för den specialintresserade, 
men frågan är om verksamheten kan kallas 
museal. Man måste väl böja sig för att 300400 
000 besökare årligen per "museum" i Speyer 
respektive Sinsheim avspeglar att konceptet är 
en kommersiell succe. Men museiverksamhet 
måste också vara vård och kunskapsspridning, 
inte bara bevara och visa.Av hänsyn till värdarna 
ifrågasattes inte det museala i affärsiden i klar

text, men minnet av årets konferens gav blandad 
smak i mån gas munnar. 

Jag hoppas att slutsatsen av det ovanstående 
inte är att museer inte kan väcka intresse utan det 



spektakulära. Det får i varje fall inte bli lösningen 
i en besinningslös jaktpå ständigt ökande besökssiffror 
och fullständig kostnadstäckning. Därmed 
kommer man osökt in på det stöd som 
kommunikations-och teknikhistorien kräver för 
långsiktighet och kulturhistoriskt ansvarstagande, 
nämligen det från våra kulturvårdande myndigheter. 
1996 fanns inget regel verk och inga pengar 
för något stöd till järnvägsmuseal verksamhet. 
De försenade pengarna från 1995 års ansökningar 
för Kulturrådets lotterimedel på 250 000 
kr till museijärnvägar fördelades, men årets bidrag 
frös inne. Järnvägsmuseum beviljades inte 
heller i den andra ansökningsomgången medel 
från Kulturdepartementet av de så kallade Sesam-
medlen på totalt 235 miljoner för föremålsregistrering. 
Jag vill inte tro att kulturpolitiker 
och dito cheftjänstemän ser järn vägsmuseer som 
kommers och inte som kultur. Kanske är det helt 
enkelt så att de inte ser dem alls. Här har vi en 
viktig uppgift i att synliggöra oss. Jag hoppas 
kunna redovisa resultat i kommande redogörelser 
för ett gånget år på Sveriges Järn vägsmuseum. 

Stickspår 

Öknamn på lok och motorvagnar 

Den alltid närvarande folkhumorn har under åren 
gett nya namn på offentliga personer och byggnader 
men även på lok och motorvagnar. . 

De från järnvägarnas tidiga barndom vanligaste 
öknamnen på lok anknöt till tillverkare. 
"Amerikanaren" eller "tysken" var därför vanliga 
benämningar. Exempel finns från bland annat 
DONJ med lok nr 6, som var tillverkat av 
Baldwin i USA, och från 0KB med lok nr 1, som 
kom från Borsig i Berlin. Denna namngivning 
finns också dokumenterad från Danmark, där de 
elva F-loken från SJ kom att gå under namnet 
"svensker". 

Dala-Hälsinglands järnväg införskaffade under 
1900-talets början två ångspårvagnar från 
Stockholm, som efter insättandet i trafik omgående 
blev döpta till "Sofia Jansson". 

• 

0

Exempel på öknamn bärstammande fran mus~kens 
värld finns bland annat från Malmö-Kontinentens 
järnväg där lok nr 1 av folkhumorn 
döptes till "Glada änkan". Från litteraturens värld, 



närmare bestämtfrånLubbeNordströms på 1930talet 
mycket omdiskuterade bok Lort-Sverige, 
härstammar det kända öknamnet "Lubbe", som 
gavs till UGJ:s stora tanklok av en förtvivlad 
eldare vilken oljig och sotig kröp fram efter att ha 
smort ut innervevarna. 

Djurens värld är rikt representerad. SWB anskaffade 
under 1890-talet sex godstågslok från 
England. Loken var vid leveran~en må~ade i en 
rödbrun färg, vilket var anledmngen till att de 
omgående fick öknamnet "Räven". Så kallades 
även Ostkustbanans båda H-lok från 1928, nr 24 
och 25, som från början hade rödlackerade ramverk. 

Två elektrolok, det ena från Roslags banan och 
det andra från SJ, kom att bli införlivade med 
svinrasen. SRJ ellok BaP 3250 fick många år 
göra tjänst under namnet "Grisen". I 1950-ta~ets 
början byggde SJ om D 135 till axelan~rdnmg 
l 'Dl', det vill säga loket blev symmetnskt anordnat 
med två drivaxlar på vardera sidan av 
blindaxeln, vilket gjorde det cirka två meter längre 
än vanlig D-lok. När det kom i trafik fick det 
av lokpersonalen omgående namnet "Galten". 

Ett av SJ första elektrolok, Z 31, blev efter en 
lindrig olyckshändelse på tidigt 1920-~al ~p~~allat 
efter den bedrövade lokföraren vid tillfallet 
och kom att gå under namnet "Sundlövarn". 

I denna folkhumorns värld finns även namn 
som "Stumpen", "Geten", "Kamelen" och "Kaffebrännarn". 
Redaktionskommitten tar gärna emot 
fler, för ett register över "Svenska lok och deras 
öknamn". 

Bernt Forsberg 

Föreningen l ärnvägsmusei Vänner 

Arsberättelse 1995-1996 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed 
sin årsberättelse för verksamhetsåret 19951996. 

Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Per-Ulf Tegner, kassör 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Sundström 



Hans-Fredrik Wennström 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Då föreningens stämma 1995 beslutade att verksamhetsåret 
ska överensstämma med kalenderår 
har verksamhetsåret sträckt sig från 1995-07-01 
till 1996-12-31, alltså 18 månader. 

Föreningens medlemsantal 1996-12-31: 863 
personer, varav fyra ständiga medlemmar och 40 
familjemedlemmar. 

Under året har styrelsen hållit nio protokollförda 
sammanträden. 
Föreningen har under året sänt ut medlemsinformation. 
Föreningen hargivituten väggkalender, "Jemvägskalender 
1996". 
Föreningens årsstämma hölls den 14/1 0 på 
Sveriges Järnvägsmuseum. 
Föreningen har fått en ny möteslokal belägen i 
UGJ-stallets vattentom. 

Årsboken Spår har utkommit två gånger under 
det förlängda verksamhetsåret. Spår 95 utkom i 
september 1995 och Spår 96 i oktober 1996. 

Föreningen har tillsammans med Sveriges 
Järn vägsmuseum deltagit vid Hjulmarknadema i 

Stockholms stadshus december 1995 och decem

ber 1996. 

Som gåva till Sveriges Järnvägsmuseum vid 
åttioårsjubileet bekostar föreningen den lågående 
renoveringen av museets modell av rstabron. 
Föreningen bekostar även en monter till 
modellen. 

Följande projekt ingår i Föreningens verksamhet 
att stödja Sveriges Järnvägsmuseum: 

• Föreningen har avsatt medel för att bidra till det 
eventuella återförandet av F 1202 från Danmark. 
• Föreningen har avsatt medel för att bidra till att 
"Kungavagnen" från Hudiksvalls järnväg kan 
införlivas i museets samlingar. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktas 
till de som bidragit till föreningen med gåvor, ett 
annat till redaktionen för Spår. 

Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verksamhetsår 



och är övertygade om fortsatt framgång 
för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 15 februari 1997 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Per-Ulf Tegner 
Börje Thoursie 
Erik Sundström 
Morrgan Claesson 
Hans-Fredrik Wennström 
Robert Sjöö 

Bokslut 

Resultaträkning 95-07-01-94-07-0196-
12-31 95-06-30 Balansräkning 96-12-31 95-06-30 

Intäkter Tillgångar 

Medlemsavgifter1 111 245 104 995 Postgiro och bank3 253 282 398 099 
Gåvor 10 530 4 854 FB Penningmarknadsfond4 110 046 
Försäljning: årsböcker mm 42 416 13 245 Fordringar 5 497 1 108 
Intäkter Jvm-dagen 33 510 8 670 Varulager __l __l 
Ränteintäkter 33 147 18 918 368 826 399 208 

230 848 150 676 

Skulder 
Kostnader Leverantörsskulder 1 620 
Inköp för J vm 131325 10 000 Reserverade kostnader Jvm 150 000 20 000 
Årsbok: tryck, distribution 170 7202 75 726 150 000 21 620 
Kostnad för kalender mm 43 750 
Kostnader för Jvm-dagen 18 135 1 034 Eget kapital 
Porto 15 281 6 695 Kapital från föregående år 377 588 326 068 

Administration och kontor 9 310 5 701 Periodens överskott 51 520 
Reklam 288 Periodens underskott 158 762 Bankkostnader 
__filli ----218 826 377 588 
389 610 99 150 
Summa skulder och eget 
Överskott 94-07-01-kapital 368 826 399 208 
95-06-30 51520 
Underskott 95-07-0196-
12-30 158 762 

Noter 

1. Medlemsavgifter 1995 6 875 
Medlemsavgifter 1996 101 855 
Medlemsavgifter 1997 875 
Familjemedlemmar 1995 40 
Familjemedlemmar 1996 1600 

2. Avser kostnader för 1995 och 1996 utgåvor av 



årsboken Spår. 

3. Föreningsgiro 96 898 
Postgiro Jvm-dag 18 
Girokapital J vm-dag 1 627 
Fasträntekonto 2 år 100 000 
Fasträntekonto 1 år 54 739 

253 282 

4. 1 037,3019 andelar 
kurs 101,32 96-12-31 105 099 
Inköpt för 100 000 1996 
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Kungens audiensvagn IV från 1874, nu bevarad på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Vagn 2904 hade inredning ritad av arkitekt Birger Jonsson. Möblerna i salongen är klädda med 
grågrön epingle. 

Erik Sundström 

Kungliga vagnar 

Statsöverhuvuden har alltid brukat resa mer än 

sina undersåtar, för att besöka landets olika delar, 

för att träffa andra statsmän och för att ge kunglig 

glans åt jubileer och invigningar. I ett kungligt 

hushåll fanns det därför givetvis kungliga hästar, 

kungliga ekipage och kungliga lustjakter, så egent

ligen var det ganska naturligt att det skulle bli 

kungliga järnvägsvagnar och senare kungliga 

bilar också. En skillnad var att järnvägar ofta var 

avgränsade till en viss del av landet och i varje 

fall inte hade spår som ledde till det kungliga 

stallet, så det var naturligt att det inte var hovet 

utan banorna som tillhandahöll kungliga vagnar. 

Det första kända exemplet på att en kunglighet 
åkte tåg var 1842 då den engelska drottningen 
Viktoria for en sträcka påGreat WesternRailway, 
vilket hon gjorde med stor tveksamhet då det 
ännu fanns en stor grupp politiker som ansåg 
järnvägarna vara ett vulgärt tekniskt påhitt. Hon 
blev därefter en entusiastisk järnvägsresenär, 
eftersom hästekipage gick för långsamt och 
skakigt och de kungliga fartygen gjorde henne 
sjösjuk. Två år senare bjöd hon den franske 



kungen att åka tåg vid ett statsbesök, trots att hans 
regering ännu inte tillåtit honom att åka tåg 
hemma i Frankrike. Sedan blev det helt naturligt 
att länder som byggde järnvägar också skaffade 
vagnar för kungligheterna, i många fall också 
speciellt dekorerade lok för kungliga tåg. Egypten 
skaffade 1862 till och med ett litet vackert 
målat ånglok med kunglig kupe i anslutning till 
förarhytten, så att khediven själv kunde stiga 
fram och köra loket. 

Järnvägsinvigningar 

I Sverige dröjde det till 1856 innan vi fick några 
järnvägar av sådan betydelse att kungafamiljen 
berördes. När vi efter långa politiska debatter och 
tvister om finansiering och organisation bestämt 
oss för att bygga stambanor var det stora projekt 
med statligt engagemang, och då var det naturligt 
att kungliga personer skulle delta i järnvägsinvigningarna. 
När den första SJ-sträckan MalmöLund 
invigdes 1856 var Oskar I sjuk, så att det 
blev prinsarna Carl, Oscar och August som fick 
representera, och de tre första loken fick deras 
namn, eftersom vid den tiden lok skulle ha individuella 
namn liksom fartyg. De allra första åren 
från 1856 använde man förstaklassvagnar, som 
hade tre kupeer med soffor på tvären och i lyx 
överträffade de hästfordon som var det enda 
alternativet. De hade sidodörrar till varje kupe, 
och på var sida av dörren dessutom ett fönster 
med rundat nedre hörn som på hästvagnarna. 

Snart insåg man att det behövdes speciella 
vagnar, som man till en början kallade "statsvagnar" 
då de skulle transportera även landshövdingar, 
generaldirektörer och andra statsmän. 
Liksom övriga vagnar var de 1858-1863 tilldelade 
distrikten, eftersom banorna från Malmö, 
GöteborgochStockholmintemöttesförrän 1864. 

Den första kända var en av de av Lauenstein 
byggda förstaklassvagnarna, som till invigningen 
av andra distriktet Göteborg-Falköping 1858 
blev ombyggd så att den fick en större salong och 
en mindre kupe med dörr emellan och i en gavel, 
medan bara mittersta dörren behölls på sidorna. 
Den fick nya soffor klädda med siden, speglar 
och guldlister, och fyra prydliga sidolampor. 
Gaveldörren användes för att prinsregenten Carl 
och hans bröder Oscar och August med gäster 
skulle kunna på en brygga gå över till utsiktsvagnen, 
som var en öppen vagn försedd med 
soffor längs sidorna och draperad med riksvapnet. 
Året efter nådde banan Töreboda, och då gick i 
tåget även en öppen godsvagn med bänkar för 
musikkåren. 
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De gamla statsvagnarna I och Il hade en stor 
och en vanlig kupe, 111 och IV hade bänkar 

runt väggarna och IV hade fått taket avtaget 
för att användas som utsiktsvagn, senare 

musikvagn. 

Kungliga köksvagnen V. 

Ståndsmässig inredning 

År 1860 hade prinsregenten blivit kung Karl XV 
och besökte en militärmanöver vid Ljungbyhed 
tillsammans med kungen av Danmark och andra 
utländska furstar. Vid tredje distriktet blev då en 
Lauensteinvagn ombyggd på liknande sätt, men 
med något avvikande inredning som beskrivs i 

Snällposten: 

Den nya Kongliga Waggon som är byggd till härwarande 
jernwägslinie är särdeles wacker. Den är till 
storleken lika med en vagn av 1 :a klassen, och är 
indelad i 2 rum: salong och kabinett. Salongen är på 
wäggar och tak af hwitt blommigt siden, och är möblerad 
med 3 fristående soffor och 2 fåtöljer, till hwilka 
träarbetet är af mahogny med bildhuggeriarbete och 
öfwerdraget afblommigt siden. Midt i salongen står ett 
bord af mahogny hwars fot är utstyrd med wackert 
bildhuggeriarbete. Kring fensterne äro gardiner afgult 
siden med toffsar af blått och gult snörmakeriarbete; i 
taket är en lampa afkristall. -Dörren till kabinettet är 
försedd med förhänge utaf gult tjockt siden med blått 
och gult snörmakeriarbete. -Kabinettet är grönt; 
wäggarna och taket äro öfwerklädda med grönt blommigt 
siden, rundt kring rummets väggar gå ottomaner 
klädda likaledes med grönt siden. På wäggen rnidt 
emot ingången är en spegel med bord, det sednare af 
mahogny och inredt för toilettbruk. Golfven äro 
betäckta med Brtisseler-mattor. Trappstegen äro klädda 
med blått kläde. -U twändigt är wagnen blå-lackerad 
med förgyllda riglar och handtag; på dörren är måladt 
Kgl. Swenska wapnet och särdeles wackert arbetadt, 
och på takets sidor nämnde wapen med kronor. 

Delar av inredningen skickades senare samma år 
med båt till Stockholm där också en vagn blev 
ombyggd för att användas vid första distriktets 
invigning Stockholm-Södertälje, tillsammans 
med en öppen utsiktsvagn, troligen ditflyttad 
från andra distriktet. I Aftonbladet den 26 oktober 
1860 beskrivs dessa kungliga vagnar sålunda: 



... två vagnar, nernligen främst en öppen vagn smakfullt 
prydd med blå och gula draperier omslutna af 
guldlister. Denna öppna vagn kommunicerade med 
den egentliga statswaggonen medelst en dörr å dennas 
framsida, så att de kongl. personerna och de honoratiores, 
som jemte dem begagnade statsvagnen, kunde 
efter behag ömsevis åka i den öppna eller i den täckta 
vagnen. Den kongl. waggonen är både till sitt yttre och 
sitt inre särdeles elegant och smakfull. I de fyra hörnen 
äro anbragta förgyllda kronor och på sidodörren det 
svenska riksvapnet. I hvardera hörnet är anbragt en 
prydlig lykta. Af vagnens inre, som är klädt med hvitt 
siden och afdeladt i två rum, är det större, upptagande 

Invigning av Södra stambanan vid Jönköping den 1 december 1864. Lok av B-typ följt av vagn för 
funktionärer, den öppna musikvagnen VI, en vagn för musikerna, den öppna kungliga vagnen IV, 
den vapenprydda statsvagnen I etc. På stations husets gavel de kungliga vapnen för Karl XV och 
hans bröder Oscar och August. 

två tredjedelar af vagnens längd, möbleradt såsom 
kabinett med ett divansbord i midten och små soffor i 
hörnen; det mindre kommunicerande med det förra är 
anordnadt såsom en vanlig första klassens kupe. Möblerna 
äro klädda med blått siden. 

Tredje distriktets vagn blev åter renoverad 1861 
med nya ornament och möbler. Den öppna musikvagnen 
räknas 1862 in bland statsvagnarna, och 
1863 även en musikvagn med tak. Eftersom 
första och andra distrikten fått spårförbindelse i 
Hallsberg blev deras två salongsvagnar, utsiktsvagnen 
och de två musikvagnarna räknade som 
tillhöriga första distriktet. När även tredje distriktet 
fått förbindelse 1864 slopades distriktstillhörigheten, 
och alla statsvagnar fick bilda en 
nummerserie med romerska siffror. Nr I-III var 
salongsvagnarna från andra, första och tredje 
distrikten, nr IV den öppna utsiktsvagnen, nr V 
den täckta musikvagnen och nr VI den öppna. 

I ett föredrag i Berlin 1866 inför Verein för 
Eisenbahnkunde beskrev överste Gärtner hur 
man av de svenska statsvagnarna ställt samman 
ett "på egendomligt sätt inrättat kungligt tåg. 
Mellan två stora täckta salongsvagnar befinner 
sig en liten helt öppen, endast med sidobänkar 
försedd vagn med bekväm möjlighet för påstigning 
från perrongen, som på sätt och vis tjänar 
som förrum för de förstnämnda, genom att tillträde 
till de stora salongs vagnarna sker från den. 
I den öppna vagnen mottar konungen de personer 
som på stationerna presenteras för honom, och 
under färd kan denna vagn även nyttjas till att vid 
gott väder vistas i det fria". Man undrar om det 
gick att vistas i den öppna vagnen när tåget hade 



full fart -redan på 1860-talet upp till 90 km/h. 

Objuden gäst 

En intressant skildring av resa i statsvagn finns i 
Claes Adelskölds Levnadsminnen, där han be

Dekorationer på Göteborgsdistriktets statsvagn 
enligt ritning från 1862. 

skriver hur han som nära vän till Karl XV lyckas 
objuden åka med i de för kungen och SJ ledning 
reserverade vagnarna vid invigningen Stockholm-
Göteborg 1862: 

Strax i början av riksdagen i november månad inkom 
en skrifvelse från Kongl. Maj :t med omförmälande, att 
vestra stambanan nu efter åtta års arbete fullbordats, 
jemte inbjudning till ett visst antal af Rikets Ständers 
herrar ledamöter att närvara vid den högtidliga invigningen, 
som skulle ega rum den 3-6 november i 
närvaro af konungen, regeringen m.fl, äfvensom af en 
deputation af Norges storting. 

Jag var nog lycklig att få vara med bland de af 
ridderskapet och adeln utvalde, och hela färden var en 
af de mest angenäma, från början till slut. 

Tåget var ett festtåg i ordets hela bemärkelse, en 
storartad Eriksgata, som konung Carl XV gjorde genom 
landet, varmt hyllad af sitt folk, hvar han drog 
fram. Måhända kände han sig aldrig så populär och 
lycklig som då. 

Första nattqvarteret togs i Örebro, der vi voro 
inqvarterade i familjerna, och en splendid bal gafs af 
staden. 

Dagen derpå var festmiddag i Falköpings stationshus. 
Här mötte en deputation från norska stortinget 
under anförande af stortingspresidenten Harbitz. 

Under middagen var platformen fullpackad med 
nyfiket folk, som ville se kungen. H.M:t stod nära ett 
fönster utåt platformen och var så nådig att dricka ett 
glas champagne med mig. 

"Nu söp'en fjerde gången en stor sup!" -utropade 
en gumma, som stod utanför, vändande sig till sitt 
följe. Hon hade inte släppt konungen ur sigte och inte 
kunnat föreställa sig annat, än att den ljusa champagnen 
var "svensk nektar". 

Konungen, som hörde utropet, skrattade och räckte 



gumman ett par dussin champagneglas till utdelning, 
och sedan klingade han med gubbar och gummor, så 
långt ut han kunde sträcka sig. Derefter yttrade han till 
mig: 

"Kom upp i min vagn, när vi fortsätta resan, ty jag 
vill tala med dig." 

För högstdensammes räkning funnos två vagnar 
särskildt sammanfogade, nemligen en täckt 1 :sta klass 
med trenne kupeer ur hvilken mellanväggarne uttagits, 
samt en öppen godsvagn med bänkar rundt omkring 
och behängd med blått kläde, på hvilket gula kronor 
voro fastsydda, hvarförutom en matta utbredts på 
golfvet. En brygga förband dessa båda, ingalunda 
kungliga vagnar. Anspråken voro mindre på 1860talet, 
än trettio år derefter. 

Till följd af H.M:ts befallning steg jag upp i den 
öppna vagnen. Tiden hade emellertid icke medgifvit 
att hemta min uniformskappa i den kupe hvaruti jag 
förut åkt. Jag befann mig således i uniformsfrack och 
mådde som en stackare, ty det småsnöade och var 
mycket kallt -och ensam stod jag derute i mörkret, ty 
alla högdjur, som inbjudits att åka med konungen, 
höllo sig inne i den andra täckta, varma och väl 
upplysta vagnen. 

Knappt hade tåget satt sig i gång, förrän friherre 
Ericson kom ut ur den täckta vagnen och yttrade 
temligen snäft: 

"Majoren tycks inte hafva reda på att dessa båda 
vagnar äro reserverade för konungen och de särskildt 
af honom inbjudna." 

"Jo, herr baron" -svarade jag -"detta har jag noga 
reda på, och jag ber baron vara fullkomligt öfvertygad 
om, att hade H.M:t inte särskildt befallt mig att stiga 
upp i hans vagn, så vore jag bestämdt inte här, utan 
hade stannat på min goda riksdagsmannaplats i tåget, 
der det är ojemförligt mycket trefligare än här, i kylan 
och mörkret." 

Han svarade inte, utan gick hastigt in i den täckta 
vagnen, der kungen befann sig. 

Strax derefter kom H.M:t ut. 

"Sitt!" befallde han. -"E. tycks inte vara rätt god på 
dig -hvad sa' du till honom?" 
Jag berättade ordagrannt hvad som förefallit. 
Han skrattade, och sedan talades det om något 

obetydligt, hvarpå han slutligen yttrade: 

"Minns du våra jernvägsfunderingar under resan 



deruppe i Norrbotten? -Jag tror man kan vara stolt 
öfver hvad som redan realiserats deraf. Sjelf har jag 
sällan känt mig så tillfredsställd och belåten som i 
dag." 

"Ja" -svarade jag -"nog minns jag det, och Eders 
Maj :t kan med rätta vara stolt öfver den utsträckning 
vårajernvägar genom E.M:s intresse vunnit under de 
fyra år, som derefter passerat. Men E.M:t och landet 
stå å andra sidan i stor tacksamhetsskuld till chefen för 

Kungliga vagnen 1862, 

tidigare Il, sammanbyggd 

1891 av 1870-talsvagnarna 

I och 11, och använd av 

drottning Sophia, bevarad 
på Sveriges Järnvägs

museum sedan 1927, här 
fotograferad i Tomteboda. 

Kungliga vagnen 1861, 
tidigare I, sammanbyggd 
1892 av 1870-talsvagnarna 
111 och V, och använd av 
kungarna Oskar Il och 
Gustav V. Försedd med 
rullager redan 1925. 

Kungliga vagnen 1864, 
ombyggd 1932 för kronprinsparet 
GustafAdolfoch 
Louise, ljusblå/mörkblå och 
med rullager. 
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statens jernvägsbyggnader, ty det är hans förtjenst, att 

E.M:t redan i dag kan åjernväg göra en Eriksgata tvärt 
igenom sitt land. Något sådant har ingen konung i 
Sverige gjort förr." 

Han såg på mig och <lerefter yttrade han: 

"E. skall också få något i afton, när vi komma till 
Göteborg, som jag hoppas skall fägna honom: han är 
svag för det som glittrar." 



"Tillåter E.M:t att jag går tillbaka till min vagn, när 
vi komma till nästa station?" frågade jag, då han reste 
sig. 

"Nej!" -svarade han. -"Jag vill att du åker i min 
vagn ända fram, så-ja, så får du se ståten bättre. Men 
kom in! Kom in!" -ropade han, när han skulle stiga 
tillbaka in i den täckta vagnen-"här ute fryser du ihjel, 
innan vi komma halfvägs till Göteborg." 

Detta var visserligen bra på ett sätt, men i verkligheten 
mindre trefligt, ty jag märkte nog, att de förnäma 
och höga jernvägsherrarna derinne funno min närvaro 
minst sagdt överflödig. Men mig angick det ju inte, om 
de rätade upp sig och sågo aldrig så högtidliga ut, då 
det var varmt derinne, och jag steg in i sällskap med 
konungen. 

På detta sätt rådde jag inte för, att jag befann mig 
alldeles invid konungen bland hans "store" män, då 
han, sedan tåget stannat i den fint utstyrda och eklärerade 
banhallen i Göteborg, med några ord förklarade banan 
invigd och dekorerade friherre Ericson med Vasa-
ordens stora kors i briljanter (i förbigående sagdt värdt 
omkring 20,000 kronor) och f.d. kaptenerna och kamraterna 
vid väg-och vattenbyggnadscorpsen, Nordenfelt 
och Elworth, med Nordstjerneorden. 

I Göteborg voro vi äfven inqvarterade i familjerna 
och mottogs på det mest förekommande och luxuösa 
sätt. Jag hade för natten en hel elegant våning till min 
disposition hos en grosshandlare Bark. Hvar värden en 
rik fabrikant -och hans familj sjelfva kinesade, 
tänkte jag ej på förrän senare. 

Invigningsfirandet slutade i Göteborg med en 
öfverdådig festmiddag å börssalen samt galaföreställning 
å teatern, hvilken senare dock flera af middagsgästerna, 
af lätt begripliga skäl, då den försiggick 
omedelbart efter middagen, der de ädlaste viner flödat 
i strömmar, funno sig förhindrade att öfvervara. 

Jag vandrade arm i arm till teatern med en af de 
förnämligaste gästerna, som omöjligt kunnat återfinna 
sin plymagerade trekantiga hatt, och derför kom att, 
mellan börsen och teatern, uppträda -för öfrigt rikt 
guldbroderad och ordensprydd -uti en vaktmästares 
anspråkslösa hufvudbonad. 

Dagen <lerefter återvände de festande till hufvudstaden, 
något dufna i hufvudet och med betydligt 
sämre magar, än då de foro derifrån; men med ett 
oförgätligt minne af den angenäma och storartade 
färden. 

Kungliga vagnen 1864, byggd 1909 för drottning Victorias resor till sin hemtrakt Baden via den 
nyafärjeförbindelsen Trelleborg-Sassnitz. 



Kungliga vagnen 2904 byggd 1931, i ursprungligt skick med sidodörr för avstigning till röda 
mattan. 

År 1868 hade kungligajärnvägsresor blivit vanliga. 
De flesta stationer hade visserligen en restaurang, 
men sällan med sådan klass att den 
kunde tillfredsställa kungligheterna. Därför blev 
en resgodsvagn inrättad som köksvagn för de 
kungliga med plats för fyra köksbetjänte och två 
järnvägspersonal, och fick nr V, då musikvagnarna 
blivit återställda som öppna godsvagnar. 
Med eget kök och kanske inlånad köksmästare 
från exempelvis Th. Blanch, den tidens bäste 
krögare, kunde kungen njuta av måltiden även i 
ett invigningstält på bangården. 

Den öppna utsiktsvagnen användes 1874 för 
transport av Karl XV: s kvarlevor från Malmö till 
Stockholm, en transport som möttes av folk vid 
stationerna och beskrevs i tidningarna. 

Helt kungligt tåg 

Sedan Oskar II tillträtt tronen och järnvägsinvigningar 
börjat bli en allt viktigare del av den 
kungliga vardagen köptes 1874 från AG för 
Fabrikation von Eisenbahnbedarf i Berlin ett helt 
kungligt tåg om fem vagnar, liknande vad som 
byggts åt furst Bismarck. Kungen och drottningen 
fick varsin vagn nr III och I med salong 
och kabinett med sovplats. Vagn II var salongsvagn 
för drottningen, nr IV audiensvagn för 
kungen och finns ännu kvar på Sveriges Järnvägsmuseum 
i originalskick, och nr V var matsalsvagn 
för kungaparet. V agnarna var målade i 
mörkblått med guldränder och hade korta täckta 
övergångsplattformar vid gavlarna. Audiensvagnen 
hade ett praktfullt förgyllt flätverk av 
smide under fönstren och en dubbeldörr mitt på 
långsidan så att kungen kunde stiga ut på den 
röda mattan, hälsa på honoratiores och mottaga 
folkets hyllning. 

De gamla statsvagnarna började därefter räknas 
bland vanliga trafikvagnar. Nr I och II blev 
litt. A nr 777-778 år 1877, men behöll den stora 
salongen. Köksvagnen II blev 1879 litt. G nr 
7694 och sedan 1887 litt. F4 nr 1628, och kvarvarande 
salongsvagnen nr III och den öppna nr 
IV blev litt. B6 nr 77 5-776 år 1881 efter att några 
år ha stått i reserv med nr V och VI. Alla fem var 

även i fortsättningen reserverade för speciella 
tillfällen tills de slopades, nr 775-776 år 1895, nr 
777-778 år 1908 och 1901 efter ha omrnärkts till 



B6a samt nr 1628 år 1903. 

Alla statsvagnar hade hittills som brukligt var 
i England byggts utan plattformar, men i motsats 
till vagnarna för allmänna trafiken hade de oftast 
dörrar i gavlarna så att man kunde gå från en vagn 
till en annan, speciellt om man vill gå ut till den 
öppna utsikts vagnen. Det gällde också den smalspåriga 
vagn som den förmögne ägaren till Finspångs 
bruk, Carl Ekman, lät bygga för att kunna 
bjuda Oskar Ilpåinvigningen av banan PålsbodaFinspång 
1874, och därefter själv använde för 
sina resor på banan. Vagnen finns nu påjärnvägsmuseet. 

En annan tillfällig kunglig vagn byggdes 1859 
då kung Karl XV gjorde en jaktresa i Värmland 
och åkte på den gamla smalspåriga banan Kristinehamn-
Sjöändan. Vagnen tillverkades på banans 
egen verkstad och liknade dess övriga primitiva 
vagnar, lågt byggd med små hjul, men av 
bättre ekvirke och med stora gavelfönster av 
slipat glas. Då banan var en tidigare hästbana 
med små utrymmen vid sidan av spåret hade 
vagnen bara gaveldörrar. Även denna vagn finns 
på järnvägsmuseet. 

På 1870-talet började man införa gavelplattformar 
för att göra det möjligt för passagerarna i 
åtminstone första och andra klass att gå till andra 
vagnar för att hitta bättre sittplats, bekanta att tala 
med eller en ledig toalett. Dessutom underlättade 
det för konduktören att visera biljetterna under 
resans gång. När norra stambanan byggdes uppskattade 
man också att kunna stiga upp på tåget 
under tak, gå in i vagnen genom en korridor eller 
ett vindfång och öppna dörren till kupen utan att 
släppa in snö, och steg därför ombord på vagnen 
genom sidogrindar påplattformarna. I södra S verige 
fortsatte man en tid med sidodörrar men utan 
sidogrindar då man ansåg att det gick fortare att 
stiga på och av. 

Förvärldsutställningen i Paris 1878 hade Kockums 
Verkstad i Malmö tillverkat och ställt ut en 
särskilt lyxutrustad vagn av den typ litt. B 1 med 
fyra kupeer, korridor och plattformar som 1877 
konstruerats för trafiken mot Norrland. Den belönades 
med guldmedalj och övertogs av SJ att 
användas för den kungliga uppvaktningen som 
nr VIII. Kronprinsessan Victoria fick 1881 en 
likadan egen vagn nr VI, ombyggd från nr 456. 
Kronprins Gustaf fick 1882 en vagn nr VII med 
tre kupeer och toalett, också byggd av Kockums. 

Alla de nämnda vagnarna hade fasta axlar 
vilket upplevdes som alltmer begränsande. Om 



vagnarnas axelavstånd var större än 4,4 m gick de 
tungt och stötigt i kurvor, och om det var mindre 
än 45 procent av underredets längd fick vagnen 
en slingrande rörelse i hög fart. Claes Adelsköld 
hade visserligen redan 1865 för Uddevallabanan 
infört radialaxlar som ställde sig snett när vagnen 
gick in i en kurva, men resultatet var diskutabelt 
och dessutom var Adelsköld illa ansedd inom SJ. 

Boggivagnar 

På 1890-talet var de gamla tvåaxliga vagnarna 
föråldrade, och boggivagnar hade blivit vanliga 
i utlandet och även använts några år på Västkustbanan 
med stor framgång. För att få behagligare 
gång byggde SJ då ihop de kungliga vagnarna 
parvis på boggivagnsunderreden. Drottningens 
sovvagn nr I och salongs vagn nr Il byggdes 1891 
ihop till boggivagnen nr I. De fyra tvåaxliga 
underredena användes till att bygga öppna godsvagnar 
litt. Nl nr 5523-5526. Kronprinsessans 
vagn nr VI blev 1893 hopbyggd med litt. B 1 nr 
454 till boggivagnen nr III, varvid underredena 
användes till postvagnar litt DClb nr 868-869. 
Audiensvagnen blev kvar i originalskick eftersom 
inga personer skulle vara i den när tåget var 
i rörelse. 

När Gustav V blev kung 1907 övertog han 
boggivagn nr I. Victoria behöll som drottning 
vagn nr III till 1909 då den övertogs av kronprins 
Gustaf Adolf, medan hon fick en ny vagn bättre 
anpassad till tågfärjorna och kontinentens järnvägar. 
Änkedrottning Sofia behöll vagn nr Il,och 
audiensvagnen nr IV blev avställd för ett blivandejärnvägsmuseum. 
De övriga kungliga vagnarna 
fick nu inte längre gå i snälltåg. Kronprinsvagnen 
nr VII som från 1893 hetat nr VI blev 

nedklassad till litt. B 1 b nr 456, ett sedan 1881 
vakant nummer efter den vagn som blivit 
kronprinsessans. 

Den nya vagn nr 1864 som Victoria fick för 
att kunna besöka sin släkt i Baden på ett 
ståndsmässigt sätt var inredd med salong, 
sovrum och fem kupeer föruppvaktning, byggd 
av ASJ i Linköping och i övrigt utförd som de 
vagnar som byggdes för den nyöppnade färjelinjen 
Trelleborg-Sassnitz, plåtklädd och 
mörkblå med täckta plattformar, lanternin och 
förtöjningsöglor om färjan skulle möta oväder. 
Samtidigt fick de övriga kungliga vagnarna 
nya nummer 1861-1863, och utrustades 
med flera olika bromssystem för utrikesresor, 
eftersom det inte fanns någon internationell 



standard. 

Även dessa vagnar blev längre fram omoderna 
när högre hastigheter och tyngre tåg 
krävde stålkonstruktion. Nr 1861 slopades 
1936, nr 1862 överlämnades 1927 till järnvägsmuseet, 
nr 1863 ombyggdes 1930 till mätvagn 
nr2812 förbanavdelningen. Nr 1864 disponerades 
från 1932 av kronprins Gustaf Adolf och 
kronprinsessan, och slopades 1966. 

När man framför allt i Tyskland på 1920talet 
började bygga kraftiga kollisionssäkra 
vagnar med fribärande stålkorg utan separat 
underrede, utfördes de nitade eftersom man 
ännu inte kunde göra helt sprickfria svetsar. 
En föregångare i Sverige för stålvagnar var 
Ostkustbanan 1925, och SJ följde efter 1929. 
En nitad stålvagn nr 2904 för hela kungahuset 
byggdes 1931 av Kockums och målades mörkblå 
nedtill, ljust gråblå i fönsterhöjd och med 
silverfärgat tak. Den blev ordentligt ombyggd 
1951 då man bland annat tog bort den sidoingång 
mitt på vagnen som brukat användas 
tillsammans med den röda mattan vid högtidliga 
avstigningar. Den fick senare internationell 
UIC-märkning 51 74 89 46004 och modernare 
MD-boggier. 

Som "nästan kunglig" vagn kan man eventuellt 
räkna nr 2074 som i listorna beskrivs 
som extra sjukvagn litt. Bol0 för internationell 
trafik och som 1927 ombyggts från sovvagn 
litt. AFo2. Den hade extra stor sovsalong 
och lär ha varit permanent uthyrd till finansmannen 
Ivar Kreuger fram till hans död 1932. 

Sidoingången på 2904 togs bort 1951 för att 
kung Gustav Adolfoch drottning Louise 
skulle få var sin salong. Föregående sida: 
Drottning Sophias vagn. 
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Röksalongen i vagn 2904 hade mörka skinnmöbler och telefon. 

Kungliga vagnar vid SJ 

I Lauenstein omk. 1856 Il distriktet-> A nr 777 (1877) -> B6a-> slopad 1908 

Il dito 



III dito 
IV dito 
V 
VI 
V 1868 
I Eisenbahnbed. 1874 
Il dito 
III dito 
IV dito 
V dito 
VIII Kockums 1878 
VI dito 
VII Kockums 1882 
I (omb. 1891 fr III+V) 
Il (omb. 1891 fr 1+11) 

I distriktet-> A nr 778 (1877) -> B6a -> slopad 1901 
III distriktet-> nr VI (1874) -> B6c nr 775 (1881) -> slopad 1895 
öppen utsiktsvagn -> musikvagn (1868) -> nr VII (1874) -> B6d nr 776 
(1881) -> slopad 1895 
täckt musikvagn -> godsvagn (1868) 
öppen musikvagn-> godsvagn (1868) 
köksvagn -> G nr 7694 (1879)-> F4 nr 1628 (1877) -> slopad 1903 
drottningens sovvagn-> boggivagn (1891) 
drottningens salongsvagn -> boggivagn (1891) 
kungens sovvagn-> boggivagn (1891) 
kungens audiensvagn-> Sveriges Järnvägsmuseum (1908) 
matsalsvagn -> boggivagn (1891) 
uppvaktning-> Blb nr 456 (1901) -> slopad 1932 
kronprinsessans vagn (omb. 1881 från B 1 nr 456) -> boggivagn (1893) 
kronprinsens vagn-> nr VI (1893) -> Bla nr 675 (1907)-> slopad 1929 
kung Oskars vagn-> kung Gustavs vagn (1907)-> nr 1861 (1909)-> 
slopad 1936 
drottning Sophia -> nr 1862 (1909) -> Sveriges Järnvägsmuseum (1927) 

III (omb. 1893 fr 454+VI) kronprinsessans vagn-> nr 1863 (1909)-banavdelningens mätvagn 2812 
(1930) 
1864 Linköping 1909 kronprinsessan Victorias vagn-> kronprins Gustaf Adolfs vagn (1932) -> 
slopad 1966 
2904 Kockums 1931 kung Gustavs vagn-> kung Gustav Adolfs vagn (1951)-> 
nr 51 74 89 46004 

Börje Thoursie 

The Great Crimean Railway 1854-1855 

Att föra krig är en gammal vanlig men inte 
särskilt intelligent metod för att lösa konflikter. 
Att föra krig med dåliga ledare och dålig organisation 
är ännu oförnuftigare. England hade, när 
man gav sig in i Krimkriget, inga militära ledare 
av högre klass och inga med krigserfarenhet från 
de senaste trettio åren. Det betyder en hel generation 
som inte sett krigets vardag. 

Ett av de viktigaste problemen i samband med 



krigföring har alltid varit transporterna. Eftersom 
järnvägen alltsedan sin tillkomst har gett oss 
det bästa medlet för snabb masstransport, kom 
den tidigt att visa sin vikt. Bland de allra tidigaste 
exemplen är den engelska belägringen av fästningen 
Sevastopol under Krimkriget 1853-55. 

USA-generalen vanFleet, som varmed i Koreakriget 
etthundra år senare, skriver i sin intressanta 
skrift Rail Transport and the Winning oj 
Wars , att hur stora resurser han än satte in i form 
av bombflyg var det omöjligt att hindra löpande 
järnvägs buren tillförsel av förnödenheter till fronten, 
var den nu fanns. Ju mer man förstörde spår, 
anföll tåg och sprängde broar så fann man att över 
natten hade en ny bro byggts, nya spår plockats 
ihop och nya tåg kördes. Det är precis samma 
erfarenheter som krigskorrespondenten Harrison 
E. Salisbury berättar om från sin resa genom 
Vietnam 1966-67 i Behind the Lines -Hanoi. 

Det krävs inte bara kloka transporter -det 
behövs också en intelligent ledning. Många krigshistoriker 
har nog varit eniga om ledningens 
brister just i Krimkriget. Det finns många exempel 
på utebliven insats vid rätt tillfälle och insats 
vid fel tillfälle. Det värsta var nog att man inte 
räknade med ryska vinterförhållanden. Före vintern 
kommer vad som i tyska berättelser från östfronten 
kallas die Schlammperiode, en hemsk 
tillvaro där vägarna försvinner och blir till någon 
sorts välling av lera, som så småningom fryser till 
vad som kan beskrivas som ett fruset hav i vågor. 

Att vi nu efteråt vet en hel del om Sevastopols 
belägring, och om Krimkriget överhuvudtaget, 
beror på att detta var första gången man hade 
krigskorrespondenter med i fält, vid fronten. 
"Den förste och störste" krigskorrespondenten somdetstårpåhans 
gravhälli S:tPaulskatedralen 
-var William Howard Russel. Han blev inte så 
populär hos engelsk militär när han beskrev förhållanden 
kring Sevastopol, men i sin tur ledde 
hans berättelser till Florence Nightingales initiativ 
och insatser till åstadkommandet av en ordnad 
fältsjukvård. Att Russel kunde berätta om allt 
elände för The Times beror givetvis också på att 
ett telegrafnät hade börjat växa genom Europa. 

Om vi nu tänker på Krimkrigets transportförhållanden 
-hur försörjdes Krim? Ja, britterna 
seglade, och hade kanske också några ångfartyg, 
och även för Ryssland hade väl sjötransporter 
betytt något i krigets början, men sedan var det 
bara fråga om landtransporter. Tyvärr hade tsar 
Nikolaus I haft ett par kommunikationsrådgivare 
som hindrat de första planerna på att bygga 



järnvägen vidare från Moskva till Svarta havet 
och Warszawa, med motiveringen att Ryssland 
hade tillgång till billiga pråmtransporter längs 
Dnjepr, Don och Volga, och eftersom Ryssland 
inte har kolfyndigheter så skulle järnvägarna 
behöva elda upp landets skogar. 

Nå, efter denna långa inledning i historien 
börjar vi på allvar med Krimkriget. I september 
1854 var situationen följande. Den ryska befästa 
staden Sevastopol låg sedan länge under belägring 
av en engelsk och en fransk arme. Om inte de 
båda armecheferna -general Raglan och marskalk 
Saint Arnaud -varit osams, hade det tidigare 
varit en enkel sak för dem att ta fästningen. 
Men nu var de inte sams, och istället för att 
anfalla grävde trupperna ned sig. Ryssarna hade 
under tiden fått förstärkning. I november var den 
allierade armen i trasor och i oordning och folk 
frös ihjäl. Generalerna hade komplett glömt bort 
vad de eventuellt fått veta om ryska vinterförhål

landen. Trupperna hade inget att äta, inget att 
dricka, inga vägar, inga kläder, ingen underhållsorganisation. 
Det enda de hade i överflöd var 
kolera. 

Trupperna låg grupperade längs en höjdsträckning 
ovanför Sevastopol, ungefär en mil från 
hamnen i Balaklava, där en enhet ur brittiska 
flottan låg. Den väg som en gång funnits mellan 
Sevastopol och Balaklava hade efter höstregn 
och vinterkyla blivit ett stelnat lerhav. Inget 
hjulfordon kunde komma fram; man klövjade en 
del transporter på hästar och kameler. Det hela 
liknade inte längre krig, det vara bara en hungrig 
och frusen skara sjuka soldater. 

När nyheterna om armens elände nådde London, 
stod det klart att om inte armen besegrades 
av ryssarna så skulle den i alla fall besegras av en 

Rallare som i väntsalen på 
Euston inväntar tåget till 
Liverpool och Krim tar farväl 
av sina familjer. Till 
höger undertecknas papper 
som föreskriver att en del av 
lönen ska utbetalas till de 
anhöriga. 

Rallare embarkerar i 
december till Krim på 
clippern Wildfire i Birkenhead. 



rysk vinter. Men det hela fick en mycket okonventionell 
lösning. En av Englands största järnvägsbyggnadsentreprenörer, 
Morton Peto, som 
byggt järnväg i både England, Frankrike, Danmark 
och Kanada, och visste vad engelska rallare 
kunde uträtta, korn fram till den goda iden att 
bygga en järnväg mellan Balaklava och de belägrande. 
Lyckligtvis var Morton Peto också ledamot 
av parlamentet, så vägen till försvars-och 
statsministrarna var inte lång. Peto lade fram sitt 
absolut omilitäriska förslag till lösning av problemet. 
Tillsammans med sin kollega och svåger 
Edward Betts och ytterligare en partner i engelskt 
jämvägsbyggande, Thomas Brassey, erbjöd han 
regeringen att till självkostnadspris (no profit) 
transportera rallare och materiel till Krirn och där 
bygga en dubbelspårig järnväg upp till fronten, 

med grenspår till batteriplatser, och därefter sköta 
drift och underhåll. Det fanns ett villkor med 
erbjudandet: det skulle vara ett helt civilt företag, 
och det fick inte på något vis styras av militära 
regler eller krigslagar. Det gick under rubriken 
"The Civil Engineer Corps" (och där kanske vi 
haren början till våracivilingenjöreri motsats till 
ingenjörstrupperna). 

Regeringen accepterade, och redan 30 november 
(1854) hade Betts sin organisation klar. The 
Civil Engineer Corps skulle omfatta 200-250 
banbyggare, rallare och bergsprängare, tjugo 
tegelmurare, åttio timmermän med basar, tjugo 
grovsmeder med basar, maskinmontörer, ritare, 
tidskrivare, en överingenjör och två assisterande 
ingenjörer. Han preciserade också att denna styrka 
stod under direkt befäl av entreprenadfirmans 
överingenjör, den stod inte under militär lag. 
Firman Peto, Betts & Brassey annonserade efter 
folk och redan på lördagen den 2 december var 
deras kontor på Waterloo Road belägrat av gamla 
erfarna rallare. Efter två dagar kunde den blivande 
chefen, Beattie, hänga ut skylten NO 
MORE MEN WANTED. Många av de arbetssökande 
hade arbetat under Beattie vid byggandet 
av Grand Trunk Railway i Kanada. Stämningen 
bland dem var så het att de "hellre ville 
slåss mot ryssen än gräva lera" och de uttryckte 
hoppet att armen höll ut tills de kom till hjälp. 

Det här gänget anställdes på sex månader och 
firman svarade för transport, mat, kläder och 
förläggning. Lönen var, allt efter specialområde, 
mellan 5 och 8 shillings per dag. Entreprenaden 
omfattadedubbelspårfrånhamnen till belägrande 
trupp och därefter grenspår till batteriplatserna. 
Dragkraften tänktes bli lindrift med fyra-fem 



stationära ångmaskiner. 

Peto, Betts & Brassey var en firma som rallare 
visste att de kunde lita på; de tre i ledningen var 
närmast dyrkade av de som jobbat under dem och 
som visste att PB&B aldrig lämnade sitt folk i 
sticket. De visste också att skilsmässan mellan 
civilt och militärt företag var ett livsvillkor för 
bygget-bara på det viset kunde de vara säkra på 
att all materieltransport blev businesslike, allt i 
rätt tid och i rätt ordning så att det inte (som det 
sades om militära transporter) landsattes folk 
utan tält, verktyg och materiel, eller "med full 
skeppslast av högerstövlar ... " 

Och det är klart att redan från början blev denna 
"rallararme" nationens hjältar. Redan i slutet av 
december var de första på väg ut -första avdelningen, 
54 man, seglade 21 december-och man 
hade försenats någon dag eftersom någon kommit 
på en helt ny ide: man skrev fullmakt för 
PB&B att betala ut en viss del av lönen direkt till 
hemmavarande familj, och det var många som då 
skrev fullmakt på ett pund per vecka. 

Första skeppet ut var en clipper, The Wildfire, 
som PB&B hade inrett med förläggningsmöjligheter. 
Man hade hyrt in nitton fartyg och 
dessutom köpt fyra -det var lite svårt att få hyra 
vissa fartyg för att gå till en krigszon. Med 
manskap och materiel följde fem läkare, fyra 
sjuksköterskor och tre präster (av vilka senare en, 
många år efteråt, var stolt över att bli omtalad 
som "vår präst på Krim"). 

Fartygens last var sammansatt med tanke på att 
bygget skulle starta genast vid ankomsten, och 
att kompletteringar tog lång tid. Man hade i den 
första transportvågen lastat 1800 ton räls, 6000 
slipers, 600 ton timmer, ett par tusen ton ångmaskiner, 
kranar, pålkranar, godsvagnar, block 
och stroppar, hackor och spadar och skottkärror 
och alla behöv liga verktyg för smeder och timmermän. 
PB &B hade också gett sina rallare en grundlig 
utrustning ifråga om kläder för rysk vinter. 
Jag kan inte låta bli att citera persedellistan: 

sjösäck och oljerock 
tre bomullsskjortor 
två flanellskjortor 
ett par mollskinnsbyxor 
en mollskinnsväst 
en vinterrock 
ett par vattentäta stövlar 
ett par fiskarkängor 
ett par kalsonger 
två halsdukar 



ett par benlindor 
en packrem 
madrass och kudde 
filt och två lakan 
ett par vantar 
en yllerock 
ett par yllestrumpor 
två pund tobak 

Man imponeras av hur väl genomtänkt detta 
företag var, redan vid starten från kajen i Liverpool, 
och när fartygen började komma fram till 
Balaklava, efter en stormig färd över Biscayan 
och lite bättre resa genom Medelhavet och Dardanellerna, 
så visade det sig att Beattie också 
hade ordnat en kaj där hans skepp kunde lossa. 
Man var då inne i februari, efter omkring sex 
veckors segling, och den ryska vintern hade 
börjat sätta in. Rallargänget satte fart och hade på 

tio dagar byggt upp sin förläggningsstad och de 
första åtta kilometrarna bankropp. De fick till 
och med betyget av en engelsk kapten Clifford att 
de "säkert gjorde mer nyttigt arbete på en dag än 
ett engelskt regemente skulle ha gjort på en 
vecka" ( och eftersom Cliff ord så småningom 
blev både generalmajor och sir Henry var det 
tydligen inga kolleger som misstyckte om den 
bedömningen). Han hade föredragit att man 
byggde en enkel väg men blev i alla fall imponerad 
av järnvägens trafikkapacitet. Men han kanske 
inte hade tänkt på hur "en enkel väg" hade sett 
ut i die Schlammperiode! 

V år "förste och störste" krigskorrespondent, 
Russel, beskrev målande hur rallarna förvandlade 
Balaklavas hamnkvarter till bangård, och på 
det viset också röjde undan en hop sådant folk 
som på den tiden följde i armeernas kölvatten, 
när PB&B friskt röjer undan en kåkstad för att ge 
plats till början av The Great Crimean Railway. 
Han skriver också hur sällsamt det var att höra 
rullandet av järnvägsvagnar med sin last av rallare 
och räls -"det gav en hemkänsla mer än 
något annat han hade hört i Krim". 

Det byggdes snabbt, det var ju heller ingen 
hård terräng, och Russel skrev att han kände inte 
igen landskapet från den ena dagen till den andra 
-han beskriver målande hur järnvägen drogs 
genom gården till det ställe där han bodde, och 
hur rallarna drog omkull en stor poppel som föll 
rakt över hustaket och rev bort en balkong och 
slog sönder fönster. Russel tyckte egentligen inte 
om rallarna trots att han måste erkänna sin beundran 
för deras arbetstakt och byggnadskonst, 



även om det blev ett slagsmål då och då ... Men 
allt sådant togs om hand av byggnadsledningen inga 
krigslagar här, inte! PB&B höll styvt på 
villkoren: The Civil Engineer Corps och inget 
militärt ledarskap. Och det var förresten bara en 
allvarlig incident som rapporterades, ett rån, som 
utreddes och klarades upp och den skyldige fick 
spöstraff (som han senare skröt om ... ) 

Järnvägens huvudlinje byggdes, så som överenskommits, 
dubbelspårig, men kompletterades 
med plankläggning mellan rälerna så man kunde 
använda hästar som dragkraft. Branta lutningar 
försågs med på rullar löpande ändlösa linor, som 
drogs av stationära ångmaskiner. Så småningom 
lyckades Beattie transportera ett par ånglok från 
England. Som järnväg var The Great Crimean 
Railway lite bucklig både i sidoläge och i längdprofil, 
man kunde inte ta så hårt på radier och 
lutningskurvor; det var ju fråga om att bygga 
snabbt. En kvarts engelsk mil spår ( 400 m) per 
dag klarade rallarna av. Vid ett tillfälle byggdes 
en bro över en flod -pålkranen lossades från 
fartyget på kvällen, på natten började kranen sitt 
arbete, och ett dygn senare var alla pålar slagna, 
pålkranen nedmonterad, en bro av timmer slagen 
och spår framdraget hundra meter på västsidan. 

Huvudlinjen var klar i slutet av mars 1855 och 
någon vecka senare också sidospåren till batteriplatserna, 
och alltså byggnadsentreprenaden slutförd. 
Beattie rapporterade sin stora belåtenhet 
med både rallare och verk och sade att de hade 
lärt soldaterna att arbeta, och han trodde att efter 
rallarnas exempel gjorde femtio man nu mera 
arbete än hundra hade gjort förut. Helajärnvägsbygget 
blev totalt 46 kilometer spår. 

Officerarna gillade inte rallarna. De var odisciplinerade 
och hade mollskinns jackor, medan soldater 
skulle ha röda uniformer och vara exercisdrillade. 
Men felet var ju att de inte haft ett krig 
att öva sig på sedan 1815. Rallarna var i god form, 
väl underhållna, väl klädda och väl betalda, och 
de som varit med PB&B i Kanada visste vad 
arbete i sträng vinterky la betydde. Soldaterna var 
sjuka och uthungrade, illa medfarna och inte 
vana vid rysk vinter "och ledda av herrar som 
bäst kan bli ihågkomna som namn på klädesplagg" 
(Cardigan och Raglan!). Summerar man 
ned fakta är det kanske inte så konstigt att omkring 
30 tusen soldater höll på att gå under i 
vinterkylan men räddades av omkring 400 rallare 
i ett väl planerat och väl organiserat järnvägsbygge. 
Det kanske kunde blivit slut på belägringen 
lite tidigare om militären vågat använda 
järnvägen nattetid men det vågade man inte trots 



att rallarna hade byggt natt och dag! 

Slutet gott, allting gott. Entreprenörerna klarade 
sitt uppdrag och England vann kriget. Rallarna 
kom hem välbehållna och hyllades som hjältar, 
och Morton Peto kunde skriva sig sir Morton. 
Illustrated London News skrev en bra slutkläm: 

Det hade än en gång visats att de män som gjort 
England stort genom sin skicklighet, företagsamhet 
och organisationsförmåga var av en helt annan kaliber 
än vanliga statstjänstemän. Och den engelske rallaren 
var kungen bland arbetare. 

Källa-förutom de i texten angivna: The Railway 
Navvies, av Terry Coleman, utgiven 1965 (och 
sedan omtryckt sju gånger). Hittad i York 1988. 

Navvies var det engelska namnet för rallare -egentligen 
railway navvies, för de första rallarna var kanalbyggarna, 
men de sista 150 åren har navvies räckt. 

Hjördis Matti 

Linjebor -1908 och 1958 

På Sveriges Järnvägsmuseum har jag hittat ett 
dokument som är skrivet av A.S. Suneson som 
kom till Rensjön 1908, femtio år före mig. Han 
stannade där i tre månader, jag i fem år. Redan 
1902, när Sunesson var placerad i Trehörningsjö 
hade en cirkulärskrivelse om besättande av stationerna 
"å under byggnad varande linjen Gellivare-
Riksgränsen" gått ut till expeditionskunniga 
stationskarlar på femte distriktet. Då var han 
nyförlovad och kunde ju icke komma med en 
kvinna från södra Sverige upp i Lappland och där 
gifta sig, skriver han. 

Sunesson var stationskarl och kom från södra 
Sverige. Han hade sökt sig till Lappland för att 
hans lungsjuka hustru skulle kunna återvinna 
hälsan-hon var av läkare rekommenderad Norrlandsluft. 
Suneson skriver om detta: "Det visade 
sig att talet om den rena och härliga, ja lätta 
fjällluften är en from lögn. Fjälluften är icke bra 
ens för den starke, mycket mindre för den sjuke. 
Den är nedbrytande -och i högsta grad menlig 
för små barn, vilket jag kom att konstatera. 
Järnvägsläkaren, doktor Skantze, i Kiruna utgjöt 
sig i skarpa förebråelser för mitt sätt att kurera en 
lungsjuk. 'Vi vill helst sända våra lungsjuka till 
Italien, och Ni kommer från södra Sverige hit upp 
i fjällen. Sänd henne åter söderut fortast möjligt 
om Ni tänker få behålla henne i livet, jag skall 
hjälpa Er till återtransport omgående!'" 



Suneson berättar om resan till Rensjön: "Vi 
reste med Lapplands Express. Allt väl till Boden. 
I restaurangvagnen erhölls mjölk till barnen dyr, 
men nödvändig. Hade för flyttningen tagit ut 
200 kronor sparbanksmedel. I Boden uppstod en 
strid om platser-ty Expressen gick ej längre och 
alla resande måste som husvilla slå sig fram om 
plats i det förut från Luleå fullsatta tåget. 

En ruskig situation och än ruskigare medresande 
som talade finska, lapska och norska. En 
del berusade eller 'glada' dock vidriga i os av 
smuts, råskinn och medhavd matsäck av renstek 
och dylikt. Man karvade den bruna renbogen 
med täljkniv och slukade spånorna och slickade 
de lortiga fingrarna. 

Det var gamla, söderut kasserade III-klassvagnar, 
som här skakade fram och fanns i hela 
tåget blott en enda boggievagn, som naturligtvis 
var fullsatt och däri man låg i gångarna på golvet. 
Märk: tåget blev ett nattåg. Det fanns dock ljuspunkter. 
I Murjek serverades kaffe i en liten 
vacker paviljong å plattformen och i Gellivare 
var också möjlighet att få köpa kaffe och andas ut 
finnodören från tåget. Vi kom till Kiruna i ottan 
och beslutade oss för att här göra uppehåll -för 
proviantering och för barnens toalett. Vi hade 
piga med ända från Dingle, Axelina Hansson 
från Österby -hon som hemma odlade lök." 

Detta skrevs 1908 -för nittio år sedan. Mycket 
känns igen, t.o.m. fördomarna finns kvar! 

Minnena från min första tjänstgöring, min första 
anställning, gjorde sig påminda. I mina tankar 
gick jag tillbaka till maj 1958. Det var då jag för 
första gången blev bekant med järnvägen. Jag 
var 19 år med en son som var sex månader och 
väntade mitt andra barn Min man Bror Sturk och 
jag kom från Tornedalen där det var ont om 
arbeten. Bror hade haft olika säsongsarbeten 
innan och varit arbetslös en kortare period. Nu 
hade han blivit anvisad ett jobb vid upprustningen 
av Malmbanan och var placerad hos banmästaren 
i Bergfors. Bostad för hela familjen var 
inte lätt att få. Många järn vägsanställda bodde i 
SJ:s bostäder vid stationerna och banvaktsstugorna 
efter linjen. Dessutom behövdes extra 
bostäder under veckorna till alla banarbetarna. 
De flesta veckopendlade till hemmen i Tornedalen 
(20-30 mil). Vi blev anvisade banvaktsstuga 
504 mellan Rensjön och Bergfors. 

Kamasstugan, bv-stuga nr 504, blev vårt första 



gemensamma egna hem. Innan hade vi bott tillsammans 
med Brors fosterföräldrar. Vi gifte oss 
hösten -57 och hade ännu inte packat upp alla 
bröllopspresenterna. Det lilla bohag vi hade fick 
plats i vår PV 444, den var ny och köpt på 
avbetalning. För att få ihop pengar till bensin till 
första resan till Kiruna fick vi tömma min postsparbanksbok 
(på någon hundralapp). Vi hade 
också plockat tallkottar och sålt till Domänverket 
så vi hade ett litet startkapital! 

Det här var tjugo år före Norgevägen. Vår nya 
PV fick vi parkera och lämna i Kiruna. Vi kom till 
Kiruna tidigt en måndagmorgon och åkte med 
Karven som folkhumorn i Kiruna döpt tåget till efter 
det norska brännvinet. Vi steg av tåget i 
Bergfors och åkte med motordressin till Kamasstugan 
med vårt lilla flyttlass. Stugan hade inte 
haft några permanenta hyresgäster under de senaste 
åren utan hyrts ut till tillfälliga gäster via SJ 
Fritidsförbund. Inne i stugan var ostädat, papper 
och annat skräp låg kringslängt på golvet. Alla 
uthus hade rivits, t.o.m. utedasset. Vatten fanns 
naturligtvis inte inomhus, alla ledningar var 
sönderfrysta. En brunn fanns som tur var ute på 
tomten, och för att få vatten fick vi knyta rep runt 
en hink och hissa ner och upp. I köket fanns en 
vedspis och i det andra stora rummet på bottenplan 
var en kakelugn. Hyran vi skulle betala var 
25 öre/dygn och dessutom hade vi fri ved. Hinkar 
till brunnen, sängar och stolar fick vi låna via 
banmästarexpeditionen i Bergfors. 

När jag lämnades ensam i stugan med barnet 
och Bror gick till arbetet, brast jag i gråt. Men jag 
minns att jag tänkte "detta skall jag klara av" och 
satte igång med att städa stugan. När jag sedan 
fick ta fram nya mattor som min mor och svärmor 
vävt, fick lägga fram nya dukar, gardiner för 
fönstren och ta fram bröllopsservisen och alla 
andra presenter kändes det mycket bättre. 

Suneson skriver om Kiruna: "Studiet av Kiruna 
var intressant. Ett ungt men försigkommet samhälle 
inpassat i naturen med fjällbjörk som trädgård 
nästan å varenda gård. Jag fäste mig vid 
Järnvägsparken och Stadsparken genom vilka 
uppfarten till staden kryssade sig upp, nu genom 
ett blomsterhav i fjällflora. I järnvägens park stod 
fyra granar. De voro svarta mer än gröna, nästan 
kvistfria, som 'flaggstänger'. De voro utposter 
för granskogen, de sista i väster. Ett par mil 
längre västerut står de sista tallarna. Ångsågen. 
som demonstrativt reser sig på stranden av sjön 
mellan de två malmbergen Kirunavaara och 
Luossavaara", beskriver Suneson som Sveriges 
första sensation! -"En ångsåg på en skoglös 



tundra. Andra sensationen var samhällets eller 
stadens spårväg. Verklig spårväg från plats 'mitt 
i byn' till Kirunavaara för gruvarbetarnas färder 
mellan bostaden och arbetsplatsen, dock tillgänglig 
för utomstående. [Nedlagd i maj 1958.] 

Vi såg lasarettet eller sjukstugan, ett lågt vitmålat 
hus i en park av fjällbjörk. Läkaren doktor 
Skantze var också järnvägsläkare. Vi såg 'drivbänkar' 
i trädgården. Det var stora lådor av plank 
fyllda med jord vari odlades grönsaker och rotsaker. 
Näppeligen förekom någon undervärme i 
dessa bänkar. Värmen var väl solvärmen som 
verkade på träramen och genom denna transporterades 
in i lådans jordbädd. Utanför staden låg 
allt stadens avfall av tomlådor, skrot och glas samt 
hopar av fyllhundar kring flera dussin 
ölbuteljer, detta på Luossavaaras sluttning. Det 
fanns dåligt folk även i detta idoga samhälle men 
smutsen avsätter sig alltid på ett kärls väggar och 
botten, här sågs den i utkanten av samhället, i 
buskarna. 

Mat fanns att köpa i Kiruna -ja, allt man 
önskade sig -men icke mjölk och ändå fanns det 
mjölkaffärer i nästan varje gathörn! Butikerna 
sålde torrmjölk som enligt Suneson var ett mjöl 
som liknade rågkli. Ett kilogram torrmjölk fyllde 
en femkilogramspåse. Suneson skriver vidare, 
att i Kiruna ersättes mjölken med svagdricka och 
öl -och kaffe utan grädde." 

Ja, det var mycket som familjen Suneson hann 
uppleva i Kiruna medan de väntade på att tåget 
skulle gå till Rensjön. 

"Vi kom med uppgående persontåget på aftonen, 
det egentliga tåget med post, mjölk och resande 
(94:an på min tid). Mottogs av stinsfamiljen och 
fick som vanligt är kaffe. Stinsen hette Lalander. 
Mellan mig och stinsen rådde vänskap och förståelse. 
Han klagade inte på min företrädare, 
Björklund, men jag fick senare veta att mellan 
dem rått strid och att stins en gång måst 'klå upp' 
karlen för närmanden mot hustrun, fru Lalander. 
Makarna Lalander var i 40-årsåldern, han ljuslätt, 
medelstor, hon lite mörkare med fylliga 
former och harmonisk kropp, en godtagbar skönhet, 
särskilt här uppe i ödelandet en ögonfägnad. 
De hade två gossar, åtta och tio år. 

I stationshuset var tre lägenheter, en för stins 
om två rum och kök ( där min familj sedan kom att 
bo), en för stationskarlen om ett rum och kök i 

"Framför förrådsbyggnaden i Rensjön; lapparne bjuda ut huden efter en ovanligt stor björn, som 



de dagarna straxt förut skjutit, då den passerade över järnvägs banken. Byggnadsingeniör Höijer 
synes luta sig mot björken och Doktor Skantze står 2:a man t.h. om honom." Alla foton Svlvm. 

övre våningen samt en på ett rum och kök bredvid 
stins, för banvaktsfamiljen Jonsson." I den lägenheten 
bodde vi några månader med två små barn, 
1959. "Dessutom expedition till vänster-medan 
ingången till höger var för banvakten -och 
mellan de två dörrarna uppgången -trappan till 
stationskarlslägenheten. Huset hade T-form med 
övre armen som fasad och nedre som blindtarm, 
från banan, rymmande stins rum med egen ingång 
och stationskarlens 'finrum'. 

Stinsfamiljen var från Bräcke men banvakten 
var från trakten av Luleå och gift med en svenskfinska 
av blandras. De hade inga barn.Vi var 'på 
kaffe' även hos dem och höll genkalas." 

Banvakten Rudolf Elfstrand med hustru Judith 
och dottern Elvy som flyttat till Rensjön från 
Hillerstorp i Småland drygt ett år före oss, bodde 
i hus 9. Judith var känd för sin goda mat och sitt 
godakaffebröd. Underdeårvi vari Rensjön hade 
hon alltid minst sju sorters kakor att bjuda på. Jag 
försökte vara lika duktig och bakade till mina 
"genkalas". 

"Hos stins stod på byrå och hyllor 18 st. blomvaser 
av porslin eller glas, ett blomsterflor i 
dekoration men i vaserna inga blommor. Hos 
banvakten stod även vaser och på skänken ett 
dussin 'de allra grannaste tekoppar' i färger och 
guld, köpta av frun själv i Petersburg. Han hade 
haft plats i Ryssland. Våra övriga grannar var en 
banarbetarfamil j med flera småbarn som bodde i 
en rallarebarack sedan järnvägsbygget, ett par 
hundra meter från stationshuset. På en kulle öster 
om denna barack stod ett sex-eller åttakantigt 
hus som en karusell eller dansbana, också kvar 
frånjärnvägsbygget. Där bodde ett par ungkarlar 
som också arbetade vid banunderhållet. 

Omkring en kilometer norrut från stationen låg 
ett lågt rödfärgat hus som var indelat i fack som 
ett kyrkstall, med dörr vid dörr. Det var lapparnas 
magasin. Stationshuset och ladugården med tvättstuga, 
materialbod och tre avträden var också 
rödfärgade -och denna röda klick bröt starkt mot 
markens bruna och gröna färgton ." 

Ja, så berättar Suneson. Jag fascineras av hans 
konstnärliga sinnelag och blir mer och mer nyfi
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Manuellt banarbete mellan Bergfors och Rensjön. Riksgränsbanan är elektrifierad men har som 
synes fortfarande grusballast och träslipers. 

ken på honom i vars spår jag följde femtio år 
senare. Mitt i all denna exakta beskrivning av alla 
byggnader så flikar han in: 

"Just som vi kommit -den vackra aftonen -såg 
vi en flock människor på banan åt Bergfors till, 
fina damer med uppslagna parasoller. 'Damerna' 
varbanarbetaresomhadevittmyggfloromrallarehatten 
och parasollen var den blanka spaden som 
glimmade i solen." 

Sommaren 1958, min första sommar i fjällvärlden 
i Kamasstugan mellan Rensjön och Bergfors 
(Rsn-Bfs) var speciell. Standarden i stugan var 
inte den bästa, men vad gjorde det. Vi var unga 
och lyckliga över vårt första gemensamma hem. 
Vi hade ett barn och det andra på väg. Vi skulle 
bara bo i stugan över sommaren. Många släktingar, 
vänner och bekanta besökte oss, för det 
var ju trots allt spännande att vi bosatt oss i 
väglöst land. Ingen av oss hade någon järn vägsbakgrund. 
Jag hade gjort en enda tågresa, en 
skolresa till Stockholm som 13-åring. Bror hade 
aldrig åkt tåg och bilar var hans största intresse. 

V åra närmaste grannar bodde några kilometer 
från oss i banvaktsstugan Solberga, nära Bergfors. 
De hette Johansson och kom från Boden. 
Lars Johansson var "trallkusk". Eftersom landsväg 
saknades fick vi gå efter järnvägen när vi 
skulle besöka varandra. V år son bar vi i en "babylift" 
och ibland tog vi trampdressinen till hjälp. 

Vid ett tillfälle kom en tillfällig bekant på 
besök en fredagkväll. Han hade rest trettio mil 
med bil till Kiruna och sedan tagit tåget till 
Rensjön. Vi hade ingen aning om att han skulle 
komma. Han betedde sig rätt underligt, hade ett 
gevär med sig och verkade vara deprimerad. Vi 
var bortbjudna till våra grannar Johanssons kvällen 
därpå. Gästen fick följa med och mitt i natten 
gick vi hem längs järnvägen. Eftersom detta var 
i juni månad så lyste solen dygnet runt. När vi 
kom fram till stugan tog vår gäst sitt gevär med 
sig och gick ut mot fjället Aurivaara. Vi undrade 
naturligtvis, men begrep inget. Jagade gjorde 
man ju inte den här tiden på året! Han återvände 
inte, men via stationspersonalen fick vi veta att 
han tagit sista tåget söderut, söndag kväll. Flera 
år efteråt träffade vi honom igen, och då berättade 
han att han när han kom till oss varit fast 
besluten att ta sitt liv och försvinna bland myrarna. 



Besöket hos oss och vårt sätt att tackla livet 
hade fått honom att ändra sig. Fjälluften, ljuset 

och livsglädjen under besöket hos oss hade gjort 

sitt. 

Posten hämtade vi på poststationen i Rensjön. 
Trampdressinen var vårt fortskaffningsmedel, 
det var drygt två kilometer till stationen. Rensjön 
var då bemannat med en stationskarl som också 
bodde i en lägenhet på övre våningen i stationshuset. 
Stig Markstedt hette han och kom från 
Boden. Hustrun hette Ingegerd. Fjärrblockeringen 
var på gång men var ännu inte fullt genomförd. 

Det var oftast min man som fick hämta post, 
ringa rikssamtal, beställa mat osv. Han steg upp 
vid femtiden på morgonen och trampade dressin 
till Bergfors där banmästarexpeditionen låg. 
Därifrån åkte mannarna med motortralla ut på 
linjen och bytte slipers och räls. Man kan säga att 
de var den tidens rallare. Efter dagens skift trampade 
Bror dressin igen hem till Kamasstugan och 
sedan var det dags för posten m.m. 

Jag gick ensam i stugan med min lille son. Jag 
hade fått höra att Rensjöns station skulle bemannas 
med en plats vakt, så jag fattade pennan och skrev 
till trafikinspektören i Luleå, Erik Orvandt, och 
anmälde mitt intresse för tjänsten. Jag hade tagit 
realen året innan och läst engelska, tyska och 
franska som kunde vara en tillgång med tanke på 
turisterna som kom till Rensjön. Finska behärskade 
jag i tal och de flesta samer talade hellre 
finska än svenska. 

Tjänsten fick jag också senare. Jag fick också 
användning för språkkunskaperna. Vid ett flertal 
tillfällen kom utländska turister till Rensjön och 
jag fick förutom att vara guide även bjuda på 
kaffe och mat. Turisterna var inte alltid beredda 
på att Rensjön saknade affärer och serveringar! 
Räls brott, elavbrott m.m. kunde också medverka 
till att utflykten blev längre än beräknat. Det 
hände även att jag fick ordna med nattlogi till 
främlingar. Väntsalens hårda träbänkar eller golv 
dög inte alla gånger. 

En solig, vacker sommareftermiddag när Bror 
kommit hem från rallarskiftet ringde stationskarl 
Markstedt och meddelade att det fanns post till 
mig-tre brev. Vi hade ingen rikstelefon i stugan, 
endast bantelefon. Våra anhöriga hade ingen 
annan möjlighet att nå oss än genom att skriva 
brev. Vi var överens om att han först skulle vila 



en timma och sedan trampa dressin till stationen 
för att hämta breven. Jag satt vid fönstret i köket 
och bytte blöjor på barnet när det plötsligt small 
till i fönstret, inte bara i ett utan något slog på 
varje fönster på nedre botten i stugan. Jag hann se 
att det var något som såg ut som en grå vinge. Vi 

rusade upp bägge två och sprang ut på gården för 
att se vad det var. Ute var lugnt och stilla, solen 
sken, småfåglarna kvittrade. Plötsligt slog det 
mig: någon av våra anhöriga har dött. Bror ombads 
att omgående trampa iväg och hämta breven. 
Han protesterade inte utan skyndade iväg. 
Väl återkommen med breven slet jag dem ifrån 
honom och såg att det var ett brev från min mor. 
Jag letade bara efter dödsbudet och mycket riktigt 
min farmor, 82 år gammal, hade somnat in. 
Hon hade inte varit sjuk innan men dött av 
hjärtsvikt i sömnen. Det var nu tre dagar sedan 
hon dog och jag hade inte hunnit få meddelandet. 
Om farmor levat och någon annan dött och tre 
dagar gått utan att alla anhöriga meddelats hade 
hon varit mycket bekymrad. Farmor hade också, 
fick jag senare höra, tänkt väldigt mycket på mig 
som fanns däruppe i"obygden" med ett litet barn 
och ett till på väg. Hur skulle jag klara det!? 
Kanske kom detta varsel för att lindra den chock 
jag annars skulle fått när jag läste brevet. Nu var 
jag förberedd på dödsbudet. Vem vet!? 

"Vi kom mitt upp i sensationen av en röd 
smålands gård med rågåkrar kring stugan. Rågen 
stod manshög, vajande och i rågen lyste blåklint 
och baldersbrå. Där 'skvatt' kaniner ut och in -ty 
stinsens pojkar hade kaniner. Luften var full av 
hussvala som jagade mygg och hade bo under 
taklisten. Lika som boet var däruppe, var dynghögen 
därnere, vilket vittnade om att ungarna 
snart voro fullvuxna och färdiga att med de 
gamla flytta på svalans flyttedag -gamla Korsmässan 
i slutet av augusti. Allt samverkade till 
intrycket av en liten smålands gård. Men så vände 
man sig om och såg över den höga och långa 
snöskärmen stationens egetfjäll, det vackraAurivaara, 
en unge blott bland fjäll men i graciös 
resning och med betagande färger, med en snödriva 
kvar låten som blixtrade i solen. Bakom den 
långa snöskärmen låg Rensjön i stenig, tuvig och 
risig terräng, litet sjukt, litet vått, litet orent, ty 
sandland saknades. Ganska stor sjö, men liten i 
jämförelse med andra sjöar som har namn, en 
tjärn således. 

Inte odlas råg i Lappland, 20-30 mil ovan 
polcirkeln? Nej, den rågåker vi såg som stationens 
prydnadsplantering var tillfällig. Det gröna 
som funnits var allt för skralt som prydnad. Ett 



extra tåg med matjord från station söder om 
Boden hade dirigerats till Rensjön för gräsmattor. 
Banmästaren hade låtit utbreda jorden, men 
som gräsfrö icke fanns att få, tog han råg som 

sänts som foder för höns och svin och sådde. 
Rågen hade övervintrat galant men fick ej stå 
kvar till mognad. Den vackra rågen med blåklint 
och prästkragar togs till grönfoder för banmästarens 
kor. 

Men tjänstgöringen är lindrig; blott gå till norra 
= västra växeln, södra= östra växeln vid tågmöte. 
Signalen fälles genom ledning från plattformen. 
Fyra persontåg och sex eller åtta par malmtåg. I 
paret tåg: ena från Kiruna till Narvik, andra ett 
tom vagnståg från N arvik till Kiruna. Här i Rensjön 
4 tågmöten. Stationen anses som välbelägen 
för möten. Ett malmtåg utgöres av 28 malmvagnar, 
vardera med 35 ton malm, samt en tågfinka. 
Finkan är utrustad med s.k. hästvårdarebänkar 
för ev. resande. Som ordinarie resande 
räknades barnen på väg till och från skolorna i 
Bergfors. Morgon-och aftontåg stannade vid de 
banvaktsstugor där skolbarn fanns. 

Stins berättade att bolaget som drev gruvdriften 
måste innan tåget expedierades i Kiruna 
betala 3000 kronor för varje tåg i frakt. "Hade 
bolaget ingen fraktkredit", frågade jag. 

Stationens "utstyrsel" var den enklast tänkbara: 
ingen plattform för de resandes på-och 
avstigning, en liten lös trappa att flytta intill tåget 
fanns. Men här fanns ju inga andra resande än 
järnvägens eget folk och lapparna. Ja lapparna 
behövde varken trappa eller plattform, ty värre 
'kliv' gör de i fjällen än här. Ende herremannen 
som sågs var fjärdingsmannen som kom ett par 
tre gånger med indrivningshandlingar på hederlige 
stationskarl Björklund, som innan han lämnade 
Rensjön ekiperat sig från topp till tå i Kiruna 
och rest från skulder. 

Lastkaj fanns icke. Men som det hänt att kor 
forslats, och som man icke kan lyfta kor ner från 
vagn eller upp i vagn fanns en lös brygga av plank 
att bära fram till kovagnen och på den skulle kon 
gå. Stins skulle ha två kor i sin ladugård, banvakten 
en -att döma av antalet bås i fähuset. Men 
stationskarlen hade icke ladugård och koutrymme. 
Skada att kor icke fanns ty mjölkförsörjningen 
från Sävast var besvärlig. Varje kund erhöll Trafikinspektörens 
skriftliga medgivande till transport 
av mjölk, till pris 1 öre litern." 



När vi kom till Rensjön 1958 fanns inga spår av 
varken getter eller kor. Vi köpte vår mjölk från en 
bonde i Södra Sunderbyn, i närheten av Sävast420 
km från Rensjön. Södergående Nordpilen 
tog med sig tomma krukor som nästa dag kom 
tillbaka med Nordpilen mot Narvik, fulla med 
mjölk. Vi hade en fyraliters mjölkkruka märkt 
RSN i rött på ena sidan och SBS i gult på den 
andra. 

"Godsmagasin saknades. Vågen stod i materialboden 
i uthuset. Där stod lamporna, lyktorna och 
oljorna. Man föreställe sig trevnaden att stå i den 
hallen, godsboden, i trängseln av bråte och där 
utföra puts och att ute bära lamporna. Där förvarades 
lampolja för signallyktorna samt fotogen. 
Huru kunde ansvariga för stationens vitala 
utrymmen förlägga puts och oljor till lokal dit i 
oväder och snöstorm knappt någon kunde ta sig 
fram -tvärs över gården? Man får tro att lokal 
fanns men att denna tillagts stins bostadsutrymmen. 
Än värre brist: Här fanns icke väntsal 
men resande i tjogtal under Augusti-September 
då lapparna kom till Rensjön i sin sista etapp i 
fjällen. När de närmaste fjällen avbetats drog 
hopen nedåt skogarna och getterna legdes in hos, 
här finnar, till boskapen på hösten löstes. 

Lapparna trängde sig in hopvis på expeditionen 
och satte sig på räcket vid dörren,ja t.o.m. på 
bordet där stins hade sina papper. Vidare fanns 
inget stängsel om stationsplanen. När getterna 
kom blev allt prisgivet och avbetat, inpå dörrarna. 
I närmaste omgivningen fanns rönnar men 
ehuru dessa träd voro gamla som Metusalem 
höjde de sig icke över markens tuvor utan voro 
gnagda och bitna in på rothalsen, dock levande. 
Man talar om naturskydd -men där getter finns 
kan intet skyddas. 

Två spår och ett stickspår avsett för tågmöte 
och avställning av vagnar. Här var ingen annan 
trafik än järnvägens egen, d.v.s. banavdelningens 
grusvagnar, slipersvagnar, rälsvagnar, flyttsaksvagnar 
och varmgången malmvagn. 

Varmgång förekom. Man måste 'gå med vagnen' 
tills den avkopplades, ty skjutsa eller knuffa 
eller rycka var vågspel, ty en malmvagn på omkring 
45-50 tons totalvikt kan icke hejdas med 
handkraft. En besvärlig procedur att frånkoppla 
en malmvagn. Bromsinrättningen visade likhet 
med vakuumbromsen, men rycktes slangen isär 
utan att de två kranarna avstängts small ett skott, 
slangarna kastades upp och luften rusade ut med 
stor kraft. Det var tryckluftsbroms enligt 
'Westinghousesystemet' (jag vill minnas att namnet 



var så men kanske minns jag orätt). Efteråt 
fick man veta vad broms det var och nu med illa 
dold ilska." 

Fjärrblockeringen infördes när jag kom till Ren

Boställshus i Rensjön 1914. Borg Meschfotograferade. 

sjön. Jag hade som platsvakt hand om biljettförsäljning 
och godshantering utöver uppgifterna 
som poststationsföreståndare. Vid flera tillfällen 
fick jag bryta plomberingen i ställverket och 
lägga om signalerna manuellt efter anvisningar 
från fjärrställverket i Kiruna. Godsmagasin fanns, 
där förvarades vågen i vilken fraktskrivet gods 
vägdes. Rensjön var en av Sveriges större samebyar 
och renslakten på hösten var en stor händelse 
som lockade mycket folk. Handlare, privata 
uppköpare, Kirunabor och turister. Bl.a. 
Karlgrens slakteri i Gällivare kom varje höst för 
storuppköp, hela vagnslaster fraktskrevs från 
Rensjön utöver privatkonsumenternas inköp. Vi 
köpte varje höst en ren till vårt eget hushåll. 

"Mellan stationshuset och södra växeln var på 
norra sidan en sidoschakt och berggrunden var 
blottad. Här syntes en järngruva och en koppargruva 
-den senare en vit stenart som liknade 
marmor. Jag trodde att marmorn var svavelkis, 
som innehåller koppar. Jag tog en bit sten och 
bearbetade den till en pjäs att ha till minne, och 
har den ännu. Det kom ett arbetarelag medför

ande plank, slägga, stenborr, dynamit. De gällde 
'försvarsbrytning' i inmutade malmfält 3 km 
norr om stationen. Varje år måste en fyndighet 
bearbetas och arbetet avsynas. Mankerar inmutaren 
försvarsarbetet kan en annan inmuta gruvan. 
En vacker söndag i slutet av månaden tog jag och 
min hustru en promenad upp till gruvorna. Stigen 
var ren och torr. Vi passerade ett rengärde och 
uppe i sydslänten av höjden en skog med reslig 
björk. Annan björk var låg och knäandes d.v.s. 
med stammarna böjda i flera krökar. Stora stenrös 
ledde oss fram till målet ty låg den utsprängda 
malmen i höga rös, synliga lång väg. Här låg 
järnmalm och andra malmer samt upplag av 
plank till landgång, skottkärror, spadar, spett och 
andra verktyg -allt utan tillsyn år från år. 
Inmutningarna ägdes av Frejabolaget i Kiruna 
samt ett österrikiskt konsortium. Man borrar och 
spränger några skott och transporterar malmen 
till röset, där den ligger tills om hundra år gruvdrift 
öppnas. Det påstods vara värdefulla gruvor 



-men när samma sorts malm finnes närmare 
banan sparas dessa fyndigheter tillsvidare. Men 
Rensjön kan bli storstation om dessa gruvor 

öppnas på allvar. Förresten finns malmen var 
man gräver och spränger. Allt är järn och människan 
slites mellan jordmagnetismen och elektriska 
strömmar att hon aldrig känner sig som 
herre över sin kropp. 

När man står på höjden av inmutningarna har 
man en flera mil vid utsikt bortåt Torneträsk. 
Närmaste terrängen är ett slätthyvlat jökelplan 
med sjö intill sjö och småpölar oräkneliga. Mellan 
dessa vatten slingrar banan fram till Bergfors. 
Lappsjön föreföll vara grund. Stationens förste 
stins -Perman -hade föresatt sig att utgräva 
denna sjö och få sjöbotten till slåtteräng. Experimentet 
misslyckades, ty avloppsdiket blev Perman 
ett för drygt arbete." (Permans tilltag minns 
jag att samerna berättade om. Någon storstation 
lär nog däremot Rensjön aldrig bli.) "Men han 
lyckades fördärva den lilla sjön därhän att lapparna 
icke längre nådde vattnet med mindre de 
måste plumsa ut i strandgyttjan -ty märk: sjön 
var lapplägrets hushållsvatten. Man såg huru 
lapparna i förtret slungat sina ursupna brännvinskaggar-
de där billiga av bleckplåt, två liters -ut 
i sjön, ty till avstjälpningsplats kunde ju Permans 
starräng duga! 

Man kan tröttna på starrkärr och videsnår -och 
man tröttnar. Vänta tills lapparna kommer, då 
blir här annat liv! -Vi behövde icke vänta ty 
invasionen kom fortare än vi anat. Banmästaren 
hann knappast slå av rågåkrarna förrän 'ohyran' 
av getter var över oss. Först kom stänk av lapp 
uppifrån sommarlägret vid Abisko på rekognosering, 
stänk då och då och därefter flockar som 
kom och for -med tåget. En afton var persontåget 
fullsatt av lappar som vällde ut på Rensjöns 
station. Förpatrullerna var hopen tillmötes och 
föll de anländande i famn. Man hälsar med famntag 
i lestadianskt bruk och kristlig kärlek. De 
flesta äro religiösa, ärliga, hjälpsamma, men 
'svarta får' finns och deras syndighet består i 
törst efter brännvin, och får de brännvin super de 
sig fulla, skriker litet, sjunger litet och 'går och 
härjar utan att slåss. Vi utomstående hade intet 
obehag av detta fylleri. Hälsa först och därpå 
rusning till finkorna för att häva ut och stapla 
stänger, renskinnsbuntar, knyten, skrin, akkjor, 
grytor, mjölsäckar, magasinslådor, sockerlådor, 
allt, allt i bohagsväg. 

Två stora högar av resgods -en för varje läger. 



Ena lägret slog upp vid 'Lappsjön' eller Permans 

Elever i Abisko (märk Lapporten i bakgrunden) framför sitt skoltåg. Lennart Nilsson tog bilden 
någon gång på 1950-talet. 

sjö och det andra strax söder om södra växeln i 
sluttningen mot Rensjön. Som myror släpar och 
drar till stack så släpade alla var till sitt läger och 
högarna voro snart försvunna. Men medan karlarna 
drog och bar godset rusade kvinnorna utan 
förbarmande på björkarna närmast stationen och 
högg ett tiotal träd med stubbe i armhöjd. De 
högg runt, runt som en bäver gnager, kvistade 
stammarna och drog iväg med varsinn börda 
grenar med löv. Detta björkris lades som golv i 
kåtan. Så fulla av ont: vid lägret höggs inga träd, 
men vid stationen, där kunde man hugga och 
detta utan att säga till! Stins som sett det där varje 
år borde ju ha ingripit mot kalhuggningen, men 
kanske han hade en annan uppfattning om landskapsbilden. 
Jag beklagade vandalismen. Men 
lappen gör så, skövlar, skövlar var han drar fram. 
Turisten har munnen full av pris om det han sett 
lappen göra, men tänker icke en enda oskyldig 
tanke om det icke tillbörliga lappen gör sig skyldig 
till varje dag. Lappen är kronans skogvaktare 
lika god sombocken som trädgårdsmästare. Dock 
är processen icke avgjord om vem som äger 
Lappland, kronan eller lappen!" 

Därefter beskriver Suneson mycket utförligt samernas 
bostäder, kåtorna, renslakt, renskiljning 

m.m. som han iakttagit. Han både förfasar sig 
över deras liv och beundrar dem. Jag tror att han 
skulle ha ändrat uppfattning i mycket om han 
varit kvar i Rensjön längre tid än tre månader. 

"Vi hade en livlig trafik. Gods kom, gods avsändes 
och lapparna var ett resande folk. Än bar det 
av till Abisko, än till Kiruna i -väldigt viktiga 
affärer! Godset var alltid väntat med visst tåg och 
när tåget kom stod flera man på post för att 
avhämta. Tyvärrmåste vi ha noga tillsyn, ty detta 
lilla formella krav vi hade att godset skulle utkvitteras 
förstod ej lappen. Godset var betalt och 
frakten var betald! Vi fick nu se vad lapparna 
lever av. Jo, de lever precis som andra människor 
av paketerat spis bröd, av fläsk, ost, smör, margarin, 
russin, risgryn, havregryn, kaffe, te -och 
choklad! Vi såg ju på varorna vad lappen lever 
av. Pratet om lappens enkla kost av renkött, 
renost, renmjölk, märgben, blodmagar och laven 
i renens magsäck som bröd är rena rama lögnen. 

Möjligen levde lappen av den maten för ett par 



hundra år sedan -men inte nu. Nej, renen och 
renköttet är handelsvaran och de lystna svenskarna 
äter det som lappen skylles äta -laven 
undantagen! Må de äta och vara lika evinnerligt 

dumma, som de äro nu, och strö pengarna. Lap

pen vet att ta bra betalt. 'Köp renkronan av mig 

-bara tre kronor, fin, fin renkrona!' För kosthål

let hålles getflocken som lämnar mjölk. Geten 

'mjölkar litern i målet' , och en geflockpå 80-100 

djur förser ett par lappläger med mjölk till vete

mjölsvällingen, som är lappens mat allt i allom, 

liksom den är det i Ångermanland och Västerbot

ten. 

Lappynglingarna trängdes påexpeditionen.Jag 
var stins ibland och fick stå dessa ungdomar till 
tjänst med upplysningar. De rekvirerade läroböcker 
samt som andra pojkar jämväl varor från 
Åhlen & Holm. Flickorna voro allt för blyga för 
att visa sig. Troligen levde de i karlskräck. Att få 
se dem i någon intim situation lyckades icke. 
Sina naturbehov gömde de till natten. Man fick se 
sig om fötterna runt lapplägret att man icke 
trampade i exkrement, men aldrig sågs en människa 
huka sig." 

Jag minns hur mycket folk som brukade samlas 
i väntsalen när posten kom med Nordpilen på 
eftermiddagen.Jag öppnade de plomberade säckarna 
och delade ut posten i postfacken. I Rensjön 
fanns då ett trettiotal hushåll med drygt hundra 
invånare. De flesta var renskötarfamiljer som 
bodde i de två lapplägren som Suneson beskrivit. 

Utöver min familj som bodde i stationshuset 
bodde där senare en banvakt, Erik Huuva, i 
lägenheten efter stationskarl Markstedt. Familjerna 
Elfstrand och Boström bodde i hus 9, närmast 
stationen. Etttiotal samefamiljer hade också 
hus nära stationen. I flera av renskötarfamiljerna 
var någon av männen säsongsanställd vid järnvägen. 
Vi hade dagligen besök av någon ur 
samefamiljerna, jag fick ofta hjälpa till med 
kontakter med myndigheterna per telefon eller 



via skrivelser. Även deklarationer hjälpte jag till 
med. Jag är mycket tacksam för det förtroende 
som visades mig. Tiden i Rensjön har i mycket 
format mig till den människa jag i dag är. 

"En dag i slutet av augusti kom kvinnorna bärande 
stora bördor starr, de hämtat uppe i fjällen. 
Bördan hängde ända nere på ryggslutet, ej på 
axeln, ej på ryggen -således i det mest olämpliga 
läget. Nästa dag sammaledes o.s.v. Vi kom upp i 
lägret och fick se detta gräs -beredas till skohö. 
Där stod vid varje kåta en eller flera kvinnor och 
slog lockar gräs mot en sten. Handfånget piskades 
och piskades så det ven i luften och när 
fibrerna krossats vreds ett garn av den gröna 

tussen. Märk nu: kvinnorna högg björkarna, bar 
björkstammarna, högg veden, bar hem skohöet, 
gjorde allt arbetet i lägret men -voro absolut fria 
från alla ärenden till stationen. Men nog hade de 
lust till svenska karlar fastän lusten till ytterlighet 
be tvangs. 

När lapparna rest blev stationen en död och 
tråkig ort. Nu hade vi blott våra egna att umgås 
med. Man var isolerad -och man gick och strök 
i de tomma lapplägren och leddes vid. Tänk om 
det blott synts en enda rykande kåta! Den enda 
rök som syntes var från tågens lokomotiv. Den 
var enastående ty den liknade röken från någon 
stor fabrik från skyhög skorsten. Vi såg bortåt 
Bergfors och ibland stod där två lok och rök. Tre 
således med det tåg som var på väg dit-och dess 
rökpelare gav illusion av skånska slätten med 
sockerbruken. När de tunga malmtågen kom 
märktes ankomsten genom skakning i jorden på 
flera kilometers avstånd." 

Röken från några ånglok såg man inte 1958 men 
det gick många fler tåg. Som mest kunde man 
räkna till ett 50-tal tåg-25 i vardera riktningen, 
persontåg, godståg, malmtåg, gruståg, skoltåg 
m.fl. Malmtågen hade som regel minst 60 malmvagnar 
och jag kan än idag inom mig höra deras 
speciella ljud när de drog förbi, när de bromsade 
in vid signalerna och sedan rasslande gick igång 
igen. 

"Tågen blev vårt sällskap. Någon gång kom 
bärplockerskor från Kiruna. När hjortrontiden 
var kom flockar med kvinnor från Kiruna. Sedan 
två a tre i sällskap för blåbär, för lingon. Men 
åkerbären på banslänterna hade kvinnorna ingen 
vetskap om. Dessa bär blev mitt sällskap in i 
september. De bruna, nästan svarta bären fanns 
överallt, dock endast på jord som varit uppriven, 



här på dikesjorden från bandikena. Det var att 
följa diket." 

Åtskilliga litrar med hjortron plockade vi på 
Kamasmyrarna men åkerbären var sällsynta. 
Blåbären hann inte mogna varje år innan frosten 
kom och tog dem.Norrmännen brukade invadera 
alla myrar som låg nära järnvägen innan 
hjortronen -"myltebären" -hann mogna och då 
var det bra att ha sina egna hemliga ställen. Men 
bär fanns så att det räckte till alla. 

"Stins tog sin semester. Jag var stins. Banvakten 
biträdde vid tågmöte. Litet konstig telegraf. Äldre 
modell att först lyfta 'nyckeln' för att få ström. 
Jag var van vid den nya att blott trycka. Här 
således ganska stor svårighet. 

Jag ordnade återtransport och skrev till Strömbom, 
som svarade med vänligt brev. Samtidigt 
skrev jag till arbetschefen vid Orsa-Härjedalens 
järnväg och fick ett lovande svar. Flera stationer 
att välja och bli föreståndare och förman. Jag 
önskade ett avslag från Strömbom men kunde för 
skam skull icke taga tillbaka min ansökan när han 
för den gjort sig så mycket omak. Som sagt: jag 
önskade ett ' bleklagt nej '. Men min hustru med 
barn och piga sändes åter till hennes föräldrahem 
i Småland. På detta fick jag en månads ungkarlsliv 
-och jag hade kunnat leva ungkarl ordentligt 
om jag varit samvetslös -ty här gavs möjligheter 
till kurtis. En nämner jag icke, den andra var en 
vacker och trevlig flicka från en stad i N erke som 
vistades hos stins för svagt hjärta. I ensamheten 
var det roligt att ha flickan i sällskap, men jag 
vågade icke ta henne med på långa promenaderty 
jag kunde ju riskera att få bära henne hem. 

Jag fann en avledare för tristess i arbetet. Man 
märkte vilka idealister här bott i ett halvtjog år. 
De hade tydligen njutit tillvaron på en avstjälpningsplats 
och trivts utmärkt, ty huru eljest förklara 
dessa högar av sopor, avfall från vedbodarna, 
tomlådor, tomtunnor, halmförpackning, lump 
och sönderslaget porslin? Jag började med att 
röja upp och räfsa upp bråten och få det brännbara 
på tork. Ju mer jag grävde ju mera blev min 
eld matad. Den rök som en vulkan dag och natt. 
Men vad som var förmultnat blev utbrett till 
gräsmatta -där jag härmade banmästaren men 
sådde vallmofrö. Det skulle vara intressant se 
detta fält nästa år då vallmon blommade. 

Stins och banvakten hade båt i sjön och siknät. 
De voro ute varje dag och fiskade och fick 
stundom mera sik än de kunde konsumera. Sjön 
hade bara sik -och sik nappar ogärna på mask. 



Den vill helst ha fluga. Sik i alla sjöar men 
laxöring i bäckarna. Laxöring hugger på mask men 
jag fick icke tid att försöka laxöringen i 
bäcken som forsar ner från Aurivaara. En afton 
kom banvakten hem med en korg stor sik. Korgen 
ställdes vid väggen tills vidare. När fisken 
skulle hämtas var varenda fisk borta liksom stulen. 
Lyckligtvis anade den som var bestulen vem 
som var tjuven -en vessla som på fint språk 
kallas hermelin, här lekatt. Men var fanns fisken? 
Vi letade förgäves. När jag om en månad flyttade 
och rullade mitt stora bykkar ur källaren då fanns 
sikarna nergrävda i källarens jordgolv under ka

ret. Här fanns gott om hermelin men djuret sågs 
sällan. Så var förhållandet med andra vilda djur. 
De fanns men man såg dem aldrig. Banvakterna 
hade merendels ett gevär liggande på trehjulingen 
för skott på varg och björn, ja järv och lo. 

Nu stod banmästaren i Stenbacken station på 
sin förstubro och skjöten varg. Det talades mycket 
om bravaden -och för lapparna framstod banmästaren 
som en hjälte. Banvakten hade geväret 
med som skydd -men jag gick alltid obeväpnad, 
och allt jag såg verkade så oskyldigt, så ljust och 
öppet mot Smålands mörka skogar och bergsklyftor. 
Men djuren fanns likväl i fjällens stenras 
som kallas ur." 

Elfstrand och maken var flitiga sportfiskare men 
i "lappvattnen" fick de ej gå. I Rensjön tilläts vi 
"svenskar", som samerna kallade oss, ej att fiska. 
Det fanns dock andra vatten, öring-och harrbäckar 
på längre håll, om man löste fiskekort via 
Kiruna jakt-& fiskevårdsförening. 27:e bäcken 
vid Njuotjanjaure var ett säkert tillhåll där bl.a. 
många barrar togs på mask och/eller fluga. 

"Lustigt nog så gick här både landsvägsriddare 
och gårdfarihandlare. De kom och gick banan 
och steg åt sidan för tåg och dressin. De kunde 
icke antastas för olovligt beträdande av banan, ty 
banan låg utan stängsel. Allt är en enda stor 
egendom utan hägnad. Man äger allt och intet. 
Staten är ägare till allt, och alla som tar sig något 
före är tjuv -såvida man icke skaffat sig tilllåtelse. 
Utfattiga lappar försörjer sig med fiske och 
kallas fiskelappar. De har ett nät eller också 
en not som de bär på ryggen och drar ensam. De 
lider inte andra fiskare. 

Företrädaren till banvakten på Rensjön station 
var son till Killing-Ante i Trehörningsjö. Han 
hade haft ko och hade sått starrmyrar uppemot 



Aurivaara. Slå går väl an men att frakta hem höet 
på milslång stenig stig är värre, och det allra 
värsta är att fodret måste vara hemma och inomhus 
innan renarna och getterna kommer, ty står 
höhässjan då kvar blir höet uppätet i hässjan. Här 
stod nu de tomma hässjorna. Han hade använt 
rälsspik i st.f. träpinnar i hässjekrakarna. Nu 
månde man resa monument över sista kon. Varje 
stins, varje banmästare och varje banvakt hade 
haft ko, alldeles som Molin sade, men när ingen 
tjur fanns i hela Lappland blev kon efter utmjölkningen 
blott ett slaktnöt och gick till slaktbänken. 
Sedan skedde mjölkförsörjningen genom 
mjölkköp i stationen Sävast nere vid Boden. 
Men kofrågan hade ju lätt kunnat ordnas genom 
kobyte. Den utmjölkade kon kunde ju ha bytts ut 
mot en ko färdig att kalva -och denna kunde ju 
stått i en statens kocentral i Kiruna. Så mycket 
besvär, så många ladugårdar, kobryggor på alla 
stationer och vid alla banvaktsstugor -och så 
fullständig brist på sunt förnuft i dyra ledningen! 
Betesmarker fanns, foder fanns och foder kunde 
lätt anskaffas genom besådda odlade åkrar, vilket 
rågåkern i Rensjön vittnade. Och vilket sällskap 
sedan för banvaktshustrun, att ha kor i 
ladugården att sköta, i st.f. att sitta och kika ut i en 
gränslös ödemark och lida lappsjukans kval!" 

Några landsvägsriddare eller gårdfarihandlare 
såg vi aldrig till. Däremot "globetrotters" och det 
var kanske detsamma som Sunesons landsvägsriddare. 
Jag är glad att jag som platsvakt slapp 
bestyret med korna, det var betydligt bekvämare 

Dm3 med tomvagnståg på 
Malmbanan 1960. 

Lok Ma 658 med malmtåg i Rensjön den 6 augusti 1903. 

att köpa mjölken från Sunderbyn! Lappsjukans 
kval hade jag inte tid att känna efter om jag led 
av -två småpojkar, yrkesarbete sex timmar/dag, 
hushållsarbete m.m. fyllde mina dagar. 

"Min hustru reste den 31. augusti med sista 
Lapplandsexpressen för året. Påkvällen mulnade 
det, på natten blev det storm och snöstorm. Det 
tjöt i fönster och dörrar och knakade i väggarna 
att man trodde huset störtade. På morgonen var 
allt begravt i djup snö och de gröna björkarna 
hade böjt sig i någon ny krök. Träden böjde sig 
men fläktes icke. 

Det var en hemsk syn, ett vinterlandskap uppe 
i sommaren. Men strax före middag var snön 
smält, solen strålade och september blev en klar 



och vacker månad. Nu jagade dock hösten fram 
och varje kväll såg man solen tog en ny kugge i 
den tandade bergsryggen i söder, ja stor flytt 
varje dygn. Man borde tagit tid och satt en kalender 
för solens försvinnande. Solen, som den 1 
augusti var blott en gnutta under horisonten, var 
nu den fördömda och jagade som flydde som för 
själva den lede, var nu en förrädare som överlämnade 
allt åt mörkret och kölden. Och himlen var 
en bedragare, en dubbellögnare, ty 'de gnistrande 
och vänligt blinkande stjärnorna' blinkade 
och blixtrade inte alls utan liknade litet snö i 
rymden, litet dimma. Stjärnorna kan icke stråla i 
denna tunna lapplandsluft. När stjärnan strålar i 
Narvik eller Strömstad eller i Luleå, då har den 
lånat klänning av den vattenmängda atmosfären 
nere vid havsytan och verkar stor som då månen 
stiger i grantopparna, men utan klänning är stjärnan 
blott litet snö och så fattig att man ville spotta 
åt fattigdomen, vi som sett stjärnor i bättre dagar. 
Och norrskenet, det av alla poeter och lögnhalsar 
skildrade undret, det syntes icke.Jag var ute varje 
kväll och stod vid semaforen och vaktade och 
kikade, jag såg aldrig något norrsken. Det kommer 
väl till jul då värsta mörkret är över. Bäst är 
attt säga som det är: Här saknas luft, här saknas 
källvatten, här saknas sol, här saknas stjärnor, här 
saknas norrsken, här saknas vett-tyvärr, ty med 
vett och förutseende skulle mycket i Lapp land bli 
annorlunda." 

Stackars Suneson! Norrskenet var alls ingen lögn 
och stjärnhimlen hade han behövt få skåda en 
kall vinternatt. Vi bodde kvar i Kamasstugan till 
november månad. Vi hade sökt lägenhet i stationshuset 
men dit ville många andra med oss och 
en överklagning gjorde att vi fick bo kvar så 
länge. Jag vaknade en natt i Kamasstugan och 
trodde att det brann, men det var norrskenet och 
kontaktledningen med ett malmtågs strömskena 
som blixtrade i den kalla höstnatten. Jag skrämde 
Bror rejält, när jag väckte honom med att det 
brann och dessutom komjagi förskräckelsen inte 
ihåg hans namn. Jag försökte med Bo, Bertil, 
Birger med flera namn som börjar på B. Det ärju 
bara norrsken, lugnade han mig. Kakelugnen var 
också skrämmande, jag visste att det var något 
med spjället som kunde vara farligt. Jag var i 
sjunde månaden och började känna av mitt tillstånd. 

"Jag tror att man skulle kunna slopa de flesta 
stationerna, slopa bansträckorna och ha personalen 
i centraler där den liksom i Kiruna kunde ha 
umgänge och ljus. Vad vaktar en banvakt här där 
intet finns att vakta? Intet träd finns som blåser 



ner och bråkar med loket, ingen vägövergång 
riskerar tågets obehindrade framfart, inga människoliv 
finns att freda-mer än gårdfarihandlarna, 
som nämnts, som har ögon både fram och bak 
och inga kreatur finns mer än renhjordarna, och 
dem har tåget patent på att massakrera utan 
banvakts ingripande, vilket skett i hundrade fall. 
Snöröjning är för ensam banvakt omöjlig sak och 
banunderhållet kan utföras av arbetslag -på 
sommaren. Återstår upptäckt och räls brott. Detta 
fel upptäcker banvakten om han far tre mil lika så 
visst som om han far tre kilometer. Tänk vad 
trevnad personalen kunde ha om all personal 
inom viss sektion voro sammanförd på en station 
belägen på en i och för sig behaglig plats!" 

Sunesons önskan har gått i uppfyllelse, nu finns 
ej längre någon personal på stationerna längs 
"linjen". Han verkade vara mycket för centraler 
av alla slag, ko-och banpersonalcentraler! 

Tågen körde ofta in i renhjordar och jag har 
hanterat åtskilliga tjänstekuvert med avskurna 
renöron. Dessa skickades till banmästaren i Bergfors, 
och genom jacken i öronen kunde man se 
vem av samerna som var ägare och som skulle ha 
ersättning från SJ. Utbetalningskorten och pengarna 
var sedan ett ärende för posten i Rensjön. 

"Min förre kamrat vid Svea Artilleri och vid 
Statens Järnvägar konstapel och stationskarl Falk 
var nu stationsmästare i Bergfors. Han hade 
föredragit att icke söka transport utan stannat 
kvar i det vackra Bergfors vid Nakerivaaras fot. 
Men vilken karl och vilken figur! Stor och med 
gästgivarevolym-av välmående, mat eller öl är 
stora frågan. Annat än då han gick som extra polis 
i Härnösand, skuffades av Hjelm i Själevad, 
förtvivlade i Vännäs, och kom hit till Lapp land 
för att växa sig fullväxt! Jag träffade honom ett 
par gånger och fann ännu kamraten. 

Det var i början av september, en vacker söndag 
och jag hade frisöndag. Jag hade nästan varje 
minut kastat blickarna till Aurivaara som om jag 
varit förälskad. Jag måste gå dit. Flickan som var 
från Nerke ville bli med, men jag vågade icke 
utsätta henne för ansträngning. Jag ångrade mig 
men senare välsignade jag mitt nej, ty Aurivaara 
var ingen lättfångad sensation. Först vada över 

ån som avbördar Rensjön, så rätt västerut i vild 
terräng över kärr och moras. Värst var videsnåren 
av gråvide med väg under grenverket om 
man blott gick dubbel och höll rätt kurs. Men här 
var ett nät av renstigar som icke ledde till något 
än en oändlig labyrint. På andra ställen gapade 



stora fält av blocksten som lagda av människohand, 
s.k. ur som av frosten sprängts ur någon 
fjällsida, fallit på glidande is och med eller på 
isen åkt snålskjuts för att på lämpligt ställe tvärstanna 
och bli ett stentorg för evigt. Längre upp 
bredde sig torra hedar där det strida gruset bands 
av små enbuskar och lingonris. Vid foten av 
fjället bröts terrängen av en djup ravin med brant 
sydkant och i botten fradgade fjällbäcken under 
en låg skog av fjällbjörk. Som om jag stått i en 
botanisk trädgård eller i en förnämlig stadspark 
stod jag här inför en självplanterad trädgård med 
friska lysande blommor bland andra brudborsten 
-Cirsium heterophyllum i tusentals exemplar. 
Allt var rent och vårfriskt och jag kunde uppleva 
en vår fastän hösten eljest stämplat all vegetation. 
Uppför och uppför genom kråkris och lingonris, 
dvärgbjörk och enebuskar och snart var 
Auri vaaras topp nådd. Min station först i kikaren. 
Den låg därnere men så oändligt långt borta att 
husen knappast skönjdes. Detsamma gällde banvaktsstugorna-
men järn vägslinjen bröt sig skarpt 
i terrängen, och härifrån kunde jag se huru linjen 
slingrade sig mellan ett nät av sjöar. 

Men tav Ian var vacker -och detta kan sägas om 
Rensjön att ingen station i Sverige har ett så fritt 
läge. Kommer gruvdrift igång vid de försvarade 
inmutningarna, då blir läget utnyttjat för en stad. 
Här verkar förvänt perspektiv. Vi såg Aurivaara 
så nära att man tyckt sig kunna räkna enbuskarna 
däruppe. När jag såg ner i samma perspektiv var 
avståndet tiodubblat. Det led mot aftonen och jag 
måste skynda ty vildmarken måste mätas med 
mina steg. Gå ensam i vildmark och fjäll är ett 
vågspel men lyckan står den djärve bi. Först en 
titt på den vänligt blinkande 'drivan'. Den var 
smutsig och blå svallis i en svacka. Sommarens 
värme räcker icke för att smälta den och den blir 
av varje vinter föryngrad. Jag tog en liten sten 
som minne -Aurivaaras hymen -och hasade 
mig utför branterna och kom i fjällfoten uppi en 
lös gyttja till knäs där Flora frossade och trivdes 
som ingenstans eljest. I sommarsol är här ett 
naturens orangeri. 

Nu bredde sig torra hedar och jag kom ut på en 
platå som hyst ett rengärde som nu var nerruttnat. 
Där låg renhorn i högar, tonvis och där växte 

buskar av röda vinbär med grenarna tyngda av 
bär-dem Kiruna fruar gått miste om. Jag bröt av 
en fjöl på ett renhorn och tog den som minne, 
kom in i videsnår och avanserade dubbelvikt i 
detta gråa inferno, plumsade i kärr och lekte 
stenget på långa, långa urar utan att bryta benen 



-och det var som om jag gått efter tidtabell: Jag 
kom verkligen hem just som terrängen sväljdes 
av mörkret. Skada att jag icke fick tid att följa 
bäcken ner till Rensjön, Floras och Aurivaaras 
förtjusande spegel. 

Överallt i Sverige utom i Västergötland klagas 
det över snåla och förslagna västgötar. Även i 
övre Norrland idkades samma förtalskampanj. 
På 1890-talet var Stationsinspektor C.N. Noren i 
Luleå en omtalad västgöte, som härskade och 
regerade egenmäktigt och tillsatte folk efter sitt 
urval av västgötar från trakten av Herrljunga. 
Karlarna voro nog icke värre eller sämre än andra 
men med Noren som ryggstöd uppträdde de 
bland kamrater som övermän. Alla 'sparkades 
fram till befordran' och linjen välsignades med 
packmästare och konduktörer ur Norens livvakt. 
Den resande allmänheten, stationskarlar och stins 
på station hade dessa herrars skäll och gläfs över 
sig vid varje sammanträffande. Här hade de tagit 
sig friheten att tvärt emot skick på alla andra 
statsbanelinjer icke gå ut på stationsplattformen 
utan hängde de sig ut genom ett kupefönster och 
lät sig expedieras med stationens handlingar, Tiväska, 
order o.s.v. En tjänstgörande stins och 
stationskarl har vid tåget annat att göra än idka 
kapplöpning med tåget för att hinna och passa en 
hand utsträckt genom fönstret. Vi fick lida detta. 

Trafikinspektör i Luleå var Brink. Honom kände 
jag från hans besök i Hjerpen. Han var måg hos 
stationsinspektor Erdtman. Noren var 'underinspektör'. 

Huru verkade klimatet på personalens barn? 
Som sagts -menligt. Barnen voro 'satta i växten' 
ehuru deras aptit var oerhörd. Men förståndet var 
ingalunda förkrumpt ty verkade barnen i gemen 
'lillgamla' och bortskämda. Svordomar och 
'styggtal' som av vuxna slynglar hördes av småbarn. 
Naturligtvis var lärdomen uppsnappad i 
hemmet och spreds i skolan. Man hade väl i detta 
utslag ett eko från rallaretiden. Skolan för småskola 
och folkskola var förlagd å Bergfors station 
-och sannolikt voro alla skolans hus därstädes 
bekostade av Kirunavaara-Luossavaara AB men 
i järnvägens regi och åt Jukkasjärvi socken som 
regerar Torne lappmark. 

Omsider kom svar med transportorder från 
Trafikinspektör Strömbom. Han hade varit stationsinspektor 
i Jönköping och kände Bankeryd 
som ort med len luft för lungsjuka. Dit kom jag 
och erhöll befordran till förman fr.o.m. 1 oktober. 
Men om befordran var intet nämnt, ty en 
stationskarl där 'stod i tur' och lyckades genom 



upprepade resor till Trafikdirektör Maechel med 
jämmer och låt riva åt sig min befordran. Om 
detta visste jag likväl intet förrän vid ankomsten 
till Bankeryd. Om detta icke skett hade jag kommit 
till Orsa-Härjedalens järnväg, dit jag trådde. 

September gick, det höstades mer och mer men 
vädret var vackert. Hade nästan varit bättre om 
det varit mulet på aftnarna så att man sluppit se 
solnedgången. Solen flydde som jagad överfjällkammen 
och det blev långa kvällar. För mig var 
dock tiden icke jämmern -men stinsen spelade 
fiol jämmerligt att jag tyckte allt grät. Frun reste 
och reste bort sin leda än till Kiruna, än till 
Narvik. Medan jag hade hustrun kvar var vi en 
tur till N arvik -och detta var ett reelt nöje för oss 
båda. 

Mitt nöje var att ströva i markerna och inspektera 
de tomma lägerplatserna efter lapparna. litet 
vedhuggning -och passning av tågen. Samarbetet 
var det bästa och det förekom icke ett ont ord 
mellan mig eller någon av alla dem som bodde i 
Rensjön. 

Den 28 september 1908 hade jag lastat min 
flyttsaksvagn och reste med nedgående morgontåget 
= middagståget. Natten hade varit första 
frostnatten och banvakten och stins hade på morgonen 
gett sig ut i eka på sjön för att slå sönder 
isen och i sista minuten härja siknäten. Farväl till 
Rensjön och till vintern! Men i Kiruna snöade 
första snön, grov i luften som barnvantar. I Boden 
var björklövet kvar men gulnat, i Ångermanland 
var lövet grönt ännu, på Nerkesslätten gick 
boskapen ute på klövervallarna, i Bankeryd var 
ännu sommarsol och dahliorna i prydnads gruppen 
hade icke svetts av frost. Den kom en månad 
senare. Och så var den lapplandsresan lagd till 
historien." 

Min familj lämnade Rensjön 1963 och då lämnade 
jag järnvägen för att återkomma 1989. Vi 
flyttade först till Kiruna, sedan till Arvidsjaur 
och tillbaka till Kiruna igen. Bror var med vid 
bygget av Svappavaarabanan, i flera år var han 
också kurvmätare vid SJ. Han hade i många år 
hand om SJ: s fastigheter i Kiruna och hade då 
titeln banmästare. Bror blev järnvägen trogen till 
sin död 1988. 

Erik Sundström 

Dubbelspåret som inte blev färdigbyggt 

Gävle-Dala järnväg med huvudlinjen GävleFalun 



byggdes samtidigtmeddeförstaSJ-sträckomaochöppnades 
1858-1859. Tillskyndare hade 
~arit många av järnbruken längs banan, men 
mnan den hann byggas drabbades hela den 
svenska järnindustrin av en svår kris genom 
bland annat konkurrens från Ryssland. I stället 
satsade man på sågverk som skulle utnyttja de 
skogar som bruken haft för att få träkol. Banan 
k?m därf?r att dras från en mängd nybyggda 
sagverk vid stranden av Runn mellan Falun och 
Hosjö kortaste vägen till Gävle hamn utan att 
beröra de många kvarvarande järnbruken, som 
hamnade på några kilometers avstånd från den. 
Genom utvecklingen av bessemermetoden förbättrades 
senare järnbrukens situation, och flera 
av dem anknöts till banan genom bispår fram till 
1874, då nästa kris bröt ut och följdes av en tjugo 
år lång lågkonjunktur. 

Omkring sekelskiftet 1900 var GDJ ett av Sveriges 
mest lönsamma företag, och hade stora 
förhoppningar om att Gävle hamn skulle utvecklas 
till den dominerande Östersjöhamnen och 
banan till en enskild statsbana. Bakgrunden till 
det var inte bara den avbrutna lågkonjunkturen 
utan också den särskilt goda utvecklingen av 
träindustrin inom banans trafikområde. 

Sedan en lagändring på 1880-talet gjort det 
möjligt att kommersiellt utnyttja sockenallmänningarnas 
stora besparingsskogar i västra Dalarna 
hade flera järnvägar byggts för att betjäna 
de sågverk som anlades där: Siljansbanan Borlänge-
Insjön öppnades 1884, Falun-RättvikMoranoret-
Orsa och Kristinehamn-Persberg~
fora öppnades 1889-1891, Moranoret-MoraAlvdalen 
1896-1900. Banor var under byggnad 
Falun-Björbo, Ludvika-Björbo-Vansbro och 
Malung-Limedsforsen. Även vid kusten byggd~
s såg;'erk och massafabriker för att utnyttja 
vuke fran skogarna i Dalarna, till exempel Skutskär 
och Bomhus 1890-1892, så att GDJ trafik 
med timmer ökade kraftigt medan den med plank 
minskade något. 

Kapacitetsproblem 

Banan Gävle-Falun hade den tätaste godstrafiken 
i Sverige, men tågvikten hade länge begränsats 
av att de gamla plankvagnarna littera Nn av 
ursprungligen engelsk typ bara lastade 11-12 ton 
och hade det gamla engelska systemet med fällbromsar 
manövrerade med långa hävstänger av 
personal på marken vid de få lutningarna, Granstanda 
och To~vfors för östgående tåg, Ryggen för 
västgående. Aven grannbanornaBergslagsbanan 
och Uppsala-Gävle tvingades ha sådan broms på 



de vagnar som skulle gå i samtrafiken. Ett första 
steg för att höja tågvikten var att man skaffade 
vagnar med 18 tons lastförmåga, UGJ genom 
treaxliga vagnar 1895 och GDJ genom tvåaxliga 
v~gnar med högre axeltryck 1897. Samtidigt 
tvmgades man 1896 byta bromssystem i godstågen, 
från fällbromsar till skruvbromsar skötta 
av medföljande bromspersonal, som vid SJ. Det 
b?rde man ha gjort långt tidigare, men troligen 
ville man avvakta och se hur Westinghouses 
tryckluftsbroms skulle utvecklas. Den provades 
på malmbanan i Lappland, men ansågs ännu dyr 
och osäker. I stället valde man att köra så långa 
tågsätt som bangårdarna tillät, men det innebar 
att tågen inte längre kunde klara stigningarna 
m~d ett lok utan ofta behövde påskjutning, särskilt 
på sträckan Hosjö-Ryggen. 

Planer på eldrift 

Man övervägde till och med att införa elektriska 
l?k, och hade 1901 långt gångna planer på att 
tillsammans med det schweiziska bolaget Oerli

Västra bron vid Korsnäs 

över kraftkanalen. Samtliga 
fotonförf. 

Bron över Syltbäcken vid 

Myre mellan Storvik och 

Kungs gården. 

I,.' 

I, 

Väster om Sandviken passeras 
väg 272 med en 
betongtrågbro, där det 
norra tråget inte har använts 
och knappast kan göra 
det om man inte flyttar kontaktledningsstolparna. 

kon som ett första försök elektrifiera FalunAmsberg 
(Kvarnsveden) i samband med kraftverksbygge 
där, och att i sammanhanget införa 
centralkoppel av amerikansk typ. Stora Kopparbergs 
Bergslag lovade gratis elström för två års 
försök. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrkte 
statsbidrag för försöken och ansåg att det 



skulle vara en förmånlig konkurrens om även SJ 
gjorde sådana försök. SJ ingrep dock och krävde 
med hänsyn till den nationalekonomiska betydelsen 
att få göra de första försöken på Stockholm-
Värtan och Stockholm-Ulriksdal, och de 
försiggick 1905-1908. Centralkopplen monterades 
på de lok och grusvagnar som användes för 
bygget av banan Falun-Björbo, men ersattes 
sedan av vanliga buffertar och skruvkoppel. 
Elektrifieringsdebatten refererades i Teknisk 
Tidskrift 1903 av Elektriska Prövningsanstaltens 
ingenjörer T. Holmgren och C. Rossander. 

Förväntad trafikökning 

Två andra järnvägsbyggen just före sekelskiftet 
gjorde att Gävle-Dala Järnväg bestämde sig för 
att bygga dubbelspår. SJ anlade en ny stambana 
Krylbo-Frövi och köpte den gamla banan FröviÖrebro. 
GDJ såg att det därigenom skulle kunna 
bli en förbindelse från Ryssland med båt till 
Gävle, därifrån med tåg till Göteborg och vidare 
med båt igen. Visserligen fanns redan Bergslagsbanan 
via Falun-Ludvika men den var krokig 
och långsam, och man räknade med att en stambana 
skulle ge mycket mer trafik. 

Det andra järnvägsbygget var Sala-GysingeGävle 
som fick koncession 1897 och blev klart 
1900-1901, samtidigt som Gysinge järnbruk började 
moderniseras med elektriska smältugnar. 
SGGJ hade ursprungligen tänkt sig en egen infart 
till Gävle, men GDJ såg Salabanan som en bra 
motivering att starta dubbelspårsbygget och erbjöd 
en förmånlig anslutning vid Hagaström. 
Dessutom hade koncession beviljats för en bana 
Forsbacka-Alderhulten som aldrig byggdes, men 
kanske kan ses som ett alternativt förslag till 
infart för Salabanan. Arbetet med dubbelspåret 
börjademeddelenGävle-Hagaströmredan 1898 
och man köpte mark för resten av breddningen. 
Åren 1899-1900 blev brofästena ombyggda för 
dubbelspår vid Jädraån vid Sandviken, vid Borrsjöån 
och Syltbäcken vid Kungsgården och vid 
Vallbyån vid Storvik. År 1901-1902 breddades 
fästena till bron över Hoån vid Robertsfors och 
de tre broarna mellan Korsnäs och Hosjö över 
Kornäsåns kungsådra och kraftkanalerna till 
Korsnäs järnverk och Carlsfors sågverk. 

Ganska snart märkte man emellertid att SJ inte 
hade några närmare planer på transitotrafik mellan 
Ryssland och Nordsjön via Krylbo-Örebro, 
utan att den banan bara kom att användas för gods 
från övre Norrland till Göteborg eller Malmö. 
Det nya spåret till Hagaström öppnades 1900, 
men då stängdes det gamla spåret för att byggas 



om med samma mindre lutningar som det nya, till 
exempel vid Tolvfors. Dubbelspårsbygget gick 
därefter allt långsammare. Inte förrän 1905 var 
delen Gävle-Hagaström färdig, och den kom 
inte att trafikeras som dubbelspår med ett spår i 
var riktning förrän 1991, utan det södra spåret 
användes bara för Salabanans tåg och för lokalgodståg. 

Viadukt över järnvägen vid 
Bäck med plats för två spår. 

Bron över Jädraån fick nytt 

läge 1942 men fortfarande 

bara ett brospann på landfästen 
för två. 

Tyngre lok 

Resten av banan blev aldrig dubbelspårig, utan 
1902-1903 skaffade GDJ tyngre godstågslok 
med 16 tons axeltryck och två lika tunga tanklok 
för påskjutning mot Ryggen och Granstanda, 
samt byggde ett ännu kvarstående stall för ett 
påskjutningslok vid Storvik Övre. De gamla småbäriga 
timmervagnarna gick förvånansvärt länge 
kvar i trafik, ända till slutet av 1950-talet, huvudsakligen 
till Kvarnsveden på Västerdalsbanan. 

Än idag kan man se den enkelspåriga banan på 
dubbelspåriga brofästen och med markreservat 
för två spår. Bron över Borrsjöån blev dock 
dubbelspårig när man förlängde bangården i 
Kungsgården, liksom bron i västra änden av 
Robertsholm (Hofors). Även viadukter över och 
under banan förbereddes för dubbelspåret. Märkligt 
nog fortsatte GDJ förberedelserna ända till 
förstatligandet, så när 2,5 kilometer av linjen 
öster om Sandviken inklusive bro över Jädraån 
1942 flyttades för att ge plats för utvidgning av 
järnverket, blev även den nya brons fästen utförda 
för dubbelspår. När nuvarande läns väg 272 
drogs under järnvägen strax väster om Sandviken 
byggdes faktiskt två betongviadukter, men 
än idag ärbara den ena spårlagd. De ledningsstolpar 
av betong med H-sektion som monterades 
1942 har under 1997 bytts mot stålstolpar med 
bultfäste. Den 1998 byggda viadukten över nya 
sträckningen av riksväg 80 vid Storvik blev däremot 
enkelspårig. 

Vid bygget av Västerdalsbanan provade även GDJ amerikanska automatkoppel. 



En svenskjärnvägsbyggare 1837 

1893 yttrar sej den 82-årige Carl G. Beijer som 
konsult om indragningen av Malmö-Limhamns 
järnväg till Malmö V. Det är då det sjunde decenniet 
under vilket han sysslar med järn vägsfrågor. 

Beijer föddes alltså 1811, gick ut på sjön strax 
efter studentexamen och blev sekundlöjtnant vid 
flottan 1832. År 1836 utexaminerades han som 
konstruktionsofficer, 1839 utnämndes han till 
hamningenjör i hemstaden Malmö, 1841 blev 
han därjämte chef för södra väg-och kanaldistriktet. 
Som konsult för Malmö hamnbyggnader 
höll han ut till 1895, tre år före sin död. 
Däremellan var han bland annat chef för Vägoch 
vattenbyggnadsstyrelsen (1877-1887) och 
ledamot av första kammaren (1871-1894). 

Claes Adelsköld berättar i sina minnen hur han 
på väg ut till sin första europeiska studieresa 
stannar några veckor hos kollegan och vännen 
Beijer och hjälper honom att staka en järnväg 
mellan Malmö och Lund. Det blev inget av 
projektet den gången, men 1855 är det allvar. 
Beijer har då blivit chef för bygget av Södra 
stambanan och arbetar nära samman med Nils 
Ericson. När denne avgår 1862 tar Beijer över 
Styrelsen över statens järnvägsbyggnader, en 
post som 1877 förenas med uppdraget som Vo Vchef. 
Både som tjänsteman och politiker har han 
stort inflytande på de statliga järnvägsbyggena, 
och minnestecknaren i Svenskt biografiskt lexikon 
framhåller särskilt hans arbete med Norrländska 
tvärbanan, där det inte minst var Beijers 
förtjänst att den byggdes normalspårig. 

Men som järnvägsbyggare debuterade Beijer 
redan 1837 och var den förste svenske ingenjör 
som på officiellt initiativ skickades ut för att 
inhämta kunskaper och erfarenheter om det nya 
kommunikationsmedlet. Studieobjektet var den 
första järnvägen som byggdes i Ryssland, den 24 
km långa Tsarskoje Selobanan mellan S :t Petersburg 
och Pavlovsk. Den närmare bakgrunden till 
hans uppdrag är mej obekant, men det framgår av 
dokumenten nedan att han ankom på ett relativt 
sent stadium i anläggningen, alltför sent för att 
kunna skaffa sej allsidig kunskap om järnvägsbyggnad. 
Hans ambition var som framgår att 
fortbilda sej genom studieresor till länder där 
järnvägen kommit längre men därav blev inget. 

Tsarskoje Selobanan, på vilken tsarhovet förflyttade 
sig från Vinterpalatset i huvudstaden till 
sitt sommarresidens, var vad som förverkligades 
av en storslagen plan som gjorts upp av den i 



dokumenten omtalade Franz Anton von Gerstner 
(1793-1840). Denne var en av den europeiska 
järnvägshistoriens pionjärer och ledare för anläggningen 
av den första österrikiska banan, som 
förbandDonau och Vltava (Moldau). Banbygget 
fullföljdes av andra krafter medan Gerstner for 
till England och senare till Ryssland. Han gjorde 
där upp planer för ett nationellt nät, men fick nej 
till sina villkor om evig egendomsrätt och tjugo 
års monopol på ryska banbyggen, varför han 
inskränkte sej till Tsarskoje Selobanan, som anlades 
med hjälp av österrikiska ingenjörer. 

Även i Ryssland kom Gerstner i konflikt med 
uppdragsgivarna och lämnade bygget innan det 
var slutfört.Några fler ryska arbetsuppgifter blev 
det inte för honom, och därmed inte för Beijer, 
utan han drog vidare till USA och studerade 
järnvägar där, men dog efter ett par år. En skrift 
om järnvägar i USA översattes till svenska. 

Beijer tycks inte ha avlämnat någon sammanhängande 
rapport om sin studieresa, men den 
belyses av de dokument som den gav upphov till 
och nu förvaras i Riksarkivet. Stavning och interpunktion 
har för läsvänlighetens skull moderniserats 
och alla hälsningsfraser har inte upprepats. 
Intressanta är dokumenten just för att de är så 
tidiga i förhållande till de svenska statsbanebyggenas 
start. Märk att termerna inte hade stabiliserats: 
Beijer och hans korrespondenter skriver 
omväxlande "Railveg", "jembana" och "jemväg". 

Gunnar Sandin 

Kungl. Maj :t har i nåder befallt att sekundlöjtnanten 
vid flottan C.G. Beijer skall avresa till 
Ryssland för att taga kännedom om Railsvägars 
anläggande m.m., samt ställa sig till efterrättelse 
den instruktion som för honom blivit utfärdad av 
chefen för Storamiralsämbetets tredje avdelning. 

Stockholms slott den 11 juli 1837 

På nådigaste befallning 

C. afKlint 

Konungens tjänstgörande generaladjutant 
för flottan 

Till sekundlöjtnanten vid Kungl. Maj:t flotta 

C.G. Beijer 
Som Hans Kungl. Höghet Storamiralen i nåder 
befallt att sek.löjtnanten skall till S:t Petersburg 



avresa för att därstädes såväl teoretiskt som praktiskt 
inhämta kännedom om Järnvägs anläggning 
med allt vad därtill hörer, och Kungl. Maj :t under 
den 14 nästlidne april i nåder anslagit 1200 rdr 
banko statsmedel till understöd för besagda resas 
utförande, så får Storamiralsämbetets tredje avdelning 
härjämte lämna sek.löjtnanten auktorisation 
att i Kungl. Maj :ts och Rikets Statskontor 
till en början lyfta och kvittera 800 rdr banko av 
förberörda nådigst anslagna statsmedel, ävensom 
till sek.löjtnantens efterrättelse härvid bifoga 
en utav presidenten uti Kungl. Bergskollegium 
upprättad instruktion för resan, vid 
vilken instruktion avdelningen ej ansett nödigt 
tillägga mera, än att sek.löjtnanten ävenväl till 
Storamiralsämbetets tredje avdelning bör varje 
tredje månad inlämna dylika rapporter som uti 
instruktionens femte punkt blivit föreskrivna att 
till presidenten uti Kungl. Bergskollegium avgiva. 

Instruktion 

1:o Vid ankomsten till S:t Petersburg anmäler 
löjtnant Beijer sig hos svenska legationen såsom 
beordrad till Ryssland för att, genom missionens 
benägna försorg, hos herr Gerstner anställas till 
en början på ett år emot åtnjutande av här nedan 
uppgivna förmåner. 

2:o Såsom reseersättning uppbär löjtnant Beijer 
500 rubler i papper samt en lika summa vid 
återresan, varjämte löjtnanten i förhållande till 
visad skicklighet och drift erhåller från tvåhundra 
till fyrahundrarubleri papperuti månadsavlöning 
samt fritt husrum; vilket allt herr Gerstner utfäst 
sig att till herr löjtnanten betala. 

3:o Såsom ytterligare bidrag till denna resa har 
Kungl. Maj:t nådigt täckts anslå 1200 riksdaler 

C. G. Beijer, senare i livet och karriären. 

banco, varav åttahundra rdr b:o genast i Kungl. 
Statskontoretfålyftas emot löjtnantens avgivande 
rekvisition och kvitto. De återstående 400 rdr 
komma att kvarstå intill dess sig visat, om vistandet 
i Ryssland kommer att förlängas utöver ett år. 

4:o Utom den skyldighet löjtnant Beijer äger, 
att i alla delar uppfylla de uppdrag och befallningar 
herr Gerstner finner gott lämna herr löjtnanten 
såsom anställd hos herr Gerstner vid de i 
Ryssland pågående arbetena för järnvägs-anläggningen, 
åligger det löjtnanten att noga och 
fullständigt söka inhämta teoretisk och praktisk 



kännedom och erfarenhet i allt vad som 1 :o rörer 
generella bestämmandet av lokalen för järnvägsanläggningars 
mer eller mindre tjänlighet, 2:o 
erfarenhet och övning i nivellering av jordytan, 
där järnvägs anläggning skall äga rum, 3:o fullständig 
kännedom av de olika byggnadssätten 
för järnvägar ävensom skillnaden i styrka med 
mera, om än järnvägen avses att endast begagna 
hästkraft, 4:o genom noggrann granskning av 
uppgjorda kostnadsförslag och deras jämförande 
med den verkliga kostnaden vid järnvägs-arbetenas 
utföring, söka vinna all möjlig erfarenhet för 
att allt framdeles kunna uppgöra tillförlitliga 
kostnadsförslag för i Sverige tilltänktajärnvägsanläggningar, 
5:o avrita eller avrita låta alla sorters 
olika arbetsritningar, som direkt eller indirekt 
kunna komma i fråga att begagnas vid 

järnvägsbyggnader, 6:o söka vinna all möjlig 
kännedom rörande den årliga underhållskostnaden 
av rails-vägar med afseende på de olika 
byggnadssätten, samt de svårigheter och kostnader, 
som ett hårt klimat med understundom inträffande 
större snöfall kunna åstadkomma. 

5. Minst var tredje månad avlämnar löjtnant 
Beijer underdånig rapport, ställd till Hans Kungl. 
Höghet Kronprinsen och vilken insändes till undertecknad, 
upptagande en kort framställning 
rörande de arbeten, varmed löjtnanten varit sysselsatt, 
och äger löjtnanten under nästa vinters 
lopp att yttra sig, huruvida löjtnanten anser nödigt 
att längre än ett år kvarstanna hos herr 
Gerstner för inhämtande av alla nödiga kunskaper 
för att, vid återkomsten till fäderneslandet, 
med säkerhet kunna åtaga sig själv så väl alla 
förberedande åtgärder som egentliga utförandet 
av här tilltänkta järn vägsanläggningar. 

I allt övrigt, som löjtnanten önskar framställa 
rörande härmedelst löjtnanten meddelade nådiga 
uppdrag, äger löjtnanten att vända sig till undertecknad 
som om underdånig anmälan därom 
skall draga behörig försorg. 

Stockholm den 3 juli 1837 

Cl. afNordin 

Till följd av ovanstående order anträdde jag resan 
till Åbo med ångfartyget Furst Menschikoff den 
13 juli och ankom dit följande dagen kl. 12 f.m. 
I Åbo måste jag avbida ångfartygets avgång till 
Helsingfors, Reva! och Kronstadt till den 18, då 
jag med detsamma avgick till Helsingfors, varest 
fartyget inträffade kl. 6 aftonen. Följande dagen 



kl. 2 e.m. fortsattes resan till Rev al dit vi anlände 
omkring 7 om aftonen. Den 20 kl. 4 e.m. lades ut 
från Reva! och den 21 kl. 11 skedde ankomsten 
till Kronstadt, och efter skedd visitation fortsattes 
resan med ett annat ångfartyg till S:t Petersburg, 
varest vi inträffade kl. 6 om aftonen under 
ett förfärligt åskväder med häftigt regn. I S:t 
Petersburg tog jag logi hos Heyde vars hotell 
ligger på Vasilij Ostrov. 

Den 22 uppsökte jag kungl. svenska legationen 
och blev genom baron Nordin samma dag presenterad 
för herr von Gerstner, vars vänskapsfulla 
bemötande lovade göra mitt vistande härstädes 
på det högsta både intressant och lärorikt. 
Även erhöll och kvitterade jag de utlovade respenningarna 
till ett belopp av 500 rubel i papper. 

Den 24 blev jag utav herr von Gerstner presenterad 
för direktionen för järnvägs-anläggningen, 

vilken direktion består av greven Alexis Bobrin

sky, herr Benedikt Gramer (kommerseråd och 

köpman av första klassen) samt herr J.K. Plitt 

(konsul för Frankfurt am Main och köpman av 

första klassen). 

Den 25 gjorde jag i sällskap med herr von 

Gerstner en tur längs rail vägen ifrån det ställe där 

den korsas av Moskvachaussen till S:tPetersburgs 

ringkanal. 

Den 27 utflyttades jag till första sektionens 
kasern, 5 verst från ringkanalen, och började den 
28 att deltaga i arbetet med järnskenornas inläggning 
och inriktning. Dessa järnskenor äro 14½ 
fot långa och hava nedanstående genomskärning 
[Beijer ritar en stolräl]. Med ovannämnda arbete 
har jag alltjämt fortfarit. Den 6 augusti voro 
inalles 223 skenor inlagda på första sektionen. 

Den 30 avsände jag till Sverige: 

Till Hans Kungl. Höghet Kronprinsen 
Inför Eders Kungl. Höghet vågar jag i underdånighet 
rapportera det jag ankom till S:t Petersburg 
den 21 juli och blev efter gjord anmälan i 
Kungl. svenska legationen anställd hos herr Gerstner 
vid den nu fortgående Railvägsbyggnaden 



emellan S:t Petersburg, Tsarskoje Selo och Pavlovsk. 
Jag har den 27 dennes börjat deltaga vid 
arbetet och utflyttat till första sektionens av denna 
railvägs kasern, 5 verst från S:t Petersburg. Jag 
har till en början blivit sysselsatt med inriktningen 
och inläggningen av järnskenorna vars 
underlag vilar på en uppförd jorddamm, vilken i 
rät linje sträcker sig från S:t Petersburg till Pavlovsk. 
Arbetet bedrives med iver och förmodas 
fulländat under nästkommande september månad. 

[Beijer avsänder rapporter med likartat innehåll 
till af Nordin och Storamiralsämbetet, och antecknar 
kortfattat, i det att han övergår till"gamla 
stilen", det vill säga tideräkning enligt julianska 
kalendern:] 

Den 27 juli gjorde jag en tur till fots längs hela 
banan, besåg densamma jämte byggnaderna i 
Tsarskoje Selo och Pavlovsk samt återvände om 
aftonen till första sektionen. 

Den 28 septemberflyttade jag till andra sektionens 
chef för att därstädes hava uppseendet över 
skeninläggningen vilken vid verst nr 8 skall 
börjas. 

Den 22 oktober flyttade jag från andra sektionens 
kasern till byn Kusjtjino. Den 18 avsände jag 

mina rapporter till Stockholm varav den ena, till 
Kronprinsen, var av följande innehåll: 

Underdånig rapport 
Under den tid som förflutit sedan jag hade nåden 
avsända rapport av den 30 juli innevarande år, 
har jag en månads tid uppehållit mig vid första 
sektionen av järnbanan och därstädes inhämtat 
nödig kännedom om allt vad som erfordras vid 
den så kallade skeninläggningen, och sedan blivit 
anmodad att på egen hand förestå samma 
arbete på den delen av railvägen som är belägen 
mellan verst 6 och 9, och blivit stationerad vid 
kasernen nr 2, 9 verst från S:t Petersburg. 

Med skeninläggningen förstår man allt arbete 
som erfordras för att giva skenorna deras behöriga 
såväl horisontella som laterala riktning, 
jämte deras understöttning för att de utan att 
förändra detta sitt läge kunna uthärda den tryckning, 
vilken de omkring 9000 pund tunga lokomotiverna 
jämte ock övriga tyngder som på railvägen 
komma att transporteras på dem utöva. 

Sektionerna eller järnbanorna här vid järnvägen 



vila på gjutna järnunderlag eller pedestlar 
vilka äro fastnaglade vid tvärbjälkar eller halvrunda 
stockar, som på 3 fots avstånd från varandra 
ligga tvärs över den jorddamm som bildar 
själva bädden för järnvägen. Tvärbjälkarne äro 
nedbäddade uti sönderkrossad sten och måste på 
det sorgfälligaste därmed understöttas. Jorddammen 
är ovanpå stenlagd, och på denna stenläggning 
vilar den sönderkrossade stenen eller 
schottern varuti tvärbjälkarna äro nedbäddade. 

Stolräl med befästning enligt Banlära, del 1 

(1915). 

Sedan den 1 september har jag inriktat sektioner 
på en längd av 2¾ verst eller över en fjärdedels 
svensk mil och kommer därmed att fortfara 
tills nämnda arbete över hela järnbanan blivit 
fulländat, vilket snart nog både inträffa emedan 
endast en obetydlig del återstår på vilken man 
ännu ej medhunnit upplägga skärvorna. 

Genom utförandet av detta arbete har jag varit 
i tillfälle att inhämta fullkomlig kännedom om 
allt vad som därtill hörer och tillräcklig övning 
vid utförandet därav. 

Järnbanan mellan Tsarskoje Selo och Pavlovsk 
har sedan en längre tid befarits med ångvagnar, 
vilka man begagnat till jordtransporter, och den 
8 oktober öppnades till allmänt begagnande den 
närmast S :t Petersburg belägna delen av Rail vägen 
till en längd av fyra verst och befors med tvenne 
lokomotiver. 

Samma dag avsändes en dylik rapport ställd till 
chefen för Storamiralsämbetets tredje avdelning. 
Därjämte avsändes handbrev till presidenten i 
Kungl. Maj:ts kollegium av följande innehåll: 

Högvälborne herr baron! 
Härmedelst får jag äran avsända min underdåniga 
rapport och vädjar ödmjukast det herr 
baronen om dess framlämnande täcktes draga 
försorg. 

Min tid har under de tvenne nu förflutna månaderna 
varit så upptagen här vid arbetet, vilket 
oavbrutet fortsätter varenda dag, att jag icke varit 
i tillfälle att kunna avgiva någon mera upplysande 
berättelse rörande järnvägen, men skall 
icke underlåta att då mera tid bliver mig lämnad 
därmed inkomma. Ävenledes kan jag ännu icke 
yttra mig om huruvida jag anser nödigt att längre 
än ett år kvarstanna hos herr Gerstner, emedan 



jag ännu inte vet om någon annan järnvägs anläggning 
kommer att företagas inom loppet av 
nästkommande år. Man har väl projekterat förlängning 
från Pavlovsk till Istjora av denna nu 
snart fulländade järnväg, men ingenting bestämt 
därom är ännu avgjort. Emellertid har jag kunnat 
inhämta allt vad i praktiskt avseende har varit att 
lära. De mera teoretiska delarna ämnar jag under 
loppet av inflytande vinter söka inhämta. 

Hela kostnaden för järnvägen kommer att belöpa 
sig till 5 miljoner rubel i papper, men därav 
har en stor del åtgått till uppförandet av en mängd 
byggnader, varibland den i Pavlovsk uppförda 
ensamt kommer att kosta över 400 000 rubel. 

Herr Gerstner har varit god och lovat skänka 

mig såsom modell ett stycke av en järnskena med 
dess tillhörande pedestlar och naglar, vilket allt 
jag skall med lägenhet hemföra. 

Den 27 oktober företogs en provfart över hela 
den skenlagda banan, vid vilket tillfälle en ångvagn 
som släpade en vagn för passagerare samt 
tvenne andra vagnar vardera lastade med en stor 
järncistern fullagd med koks begagnades. Var 
och en måste medfölja på sin sträcka för att av 
förnimma huru sektionerna voro byggda. Jag 
hade det nöjet att få uppbära mycket beröm för de 
2¾ verst vilka jag inriktat, och förklarade herr 
Gerstner dels muntligen och dels genom cirkulär 
sig fullt nöjd med mitt arbete. Den 28 erhöll jag 
brev från herr Gerstner varuti han yttrar: "Ich 
habe mit vielem Vergntigen gestern die von 
Ihnen gelegte Bahnstrecke als die beste in unserer 
ganzen Linie gefunden, und Ihnen bereits gestern 
in meinem Circulaire die Anerkennung hierför 
bezeugt" [Det var mig igår ett stort nöje att finna 
den av er lagda sträckan vara den bästa på hela 
linjen, och redan igår intygade jag detta i en 
rundskri velse]. 

Den 11 november inflyttade jag till S:t Petersburg 
för att med herr Gerstner uppgöra affärerna 
för kommande vintern och däröver till Sverige 
inrapportera. 

Den 13 november avsändes till baron afNordin 
följande skrivelse: 

Högvälborne herr baron och president! 
Då nu Tsarskoje Selo-järnbanan sedan den 11 i 
denna månad blivit öppnad och alla arbeten för 
innevarande vinter äro inställda, så kan herr 
Gerstner icke längre sysselsätta mig, synnerligast 



som han själv inom 14 dagar ämnar lämna S:t 
Petersburg och inte återkommer förrän i maj 
månad nästkommande år. Jag tager mig därför 
friheten medsända ett av herr Gerstner utfärdat 
dokument varav herr baronen täcktes finna det 
jag fullgjort de uppdrag vilka herr Gerstner under 
pågående arbeten lämnat mig, eftersom han ansett 
det ändamålsenligt för mig, för att inhämta 
mera kännedom om järnvägsbyggnader, att jag 
finge besöka de i Belgien och England utförda 
och under anläggning varande järnvägar. Ävenledes 
tager jag mig friheten yttra min enskilda 
tanka över vad jag anser mest skulle bidraga till 
vinnandeavenfullkomligareinsiktomjärnvägsbyggnader. 

Vid min ankomst till S :t Petersburg i juli månad 
innevarande år var arbetet redan så långt 
avancerat, att man nivellerat terrängen, uppgjort 
hela planen för byggnaden och till stor del fulländat 
alla jordarbeten och endast skeninläggningen 
återstod. Vid sistnämnda arbete, som kan anses 
som det viktigaste vid järnbyggnader, blev jag 
genast använd och tror mig äga tillräcklig insikt 
däruti. De övriga vid denna järnväg förekommande 
arbeten bestå uti jorddammars uppförande, 
nödiga bryggors byggande och de för järnbanans 
byggande behövliga husbyggnadernas uppförande. 
Vad jorddammens uppförande beträffar 
är den av en så simpel beskaffenhet att jag därom 
varit i tillfälle att inhämta tillräcklig kännedom. 
Bryggorna äro alla, en undantagandes, av en 
obetydlig spännvidd och uppförda av trä och av 
en enkel konstruktion. Den åter vilken går över 
den så kallade Ringkanalen är uppförd av en rysk 
ingenjör i likhet med övriga i S:t Petersburg 
brukliga träbryggor med vederlag av sten. 

Vad husbyggnadernas uppförande beträffar är 
det en sak som mer tillhör arkitekten än ingenjören, 
och uppförandet av de betydligare byggnaderna 
här vid järnbanan är även överlämnat åt 
särskilda arkitekter. Jag skall emellertid söka 
skaffa mig ritningar över de byggnader vilka jag 
anser vara nödvändiga för järnbanans underhållande, 
såsom vakthus, vagnslider för lokomotiven 
och övriga vagnar. De övriga byggnaderna 
såsom paviljongerna i Pavlovsk och Tsarskoje 
Selo äro alltför kostbara och otjänliga för att 
kunna komma i fråga att någonsin byggas i 
Sverige. 

Vad åter bestämmandet av lokalernas mer eller 
mindre tjänlighet, vad järn vägsanläggningar beträffar, 
erbjuder Ryssland eller åtminstone trakten 
kring S:t Petersburg i avseende till sin jämnhet 
föga rutin häruti. 



Då jag tager detta nu anförda i övervägande 
och tillika är fullkomligen övertygad om att inga 
nyajärnvägsbyggnader komma att företagas under 
loppet av nästa år, och att arbetet vid den nu 
redan byggda järnvägen kommer att inskränka 
sig till reparationer av skenanläggningen, vilken 
troligtvis kommer att lida mycket dels genom 
dennas sättning och dels genom fortsatt begagnande, 
anser jag mig icke vinna mycket genom 
att längre tid här kvarstanna än som erfordras för 
att uppgöra de nödiga ritningarna och nogare 
granska kostnadsförslagen för hela järnbanan, då 
jag under denna tid tillika kunde vara i tillfälle 
erfara vad olägenheter snöfall och temperaturens 
förändringar åstadkomma. Jag anser att 6 veckor 
härtill skulle vara tillräckliga, och efter förloppet 

av denna tid vore det enligt min tanka det bästa att 
resa hem till Sverige, dels för att vara i bättre 
tillfälle att vinnlägga mig om de teoretiska delarna 
av mitt förehavande ännu mera, synnerligast 
för att vid inträffande vårflöde och islossning 
taga noga kännedom om lokalen där man ämnar 
anlägga järnvägar och skaffa mig kännedom om 
vad tillgång man har på alla slags materialer vilka 
äro nödvändiga vid järnvägsbyggnader, emedan 
olika konstruktion till stor del måste lämpas efter 
tillgången och beskaffenheten av de materialer 
vilka äro förhanden på de ställen där de skola 
uppföras; ävenledes kunde jag under denna tid 
söka inhämta erfarenhet uti nivellering av terrängen 
i vilken del jag här icke varit i tillfälle att 
bliva övad. Skulle jag sedan vara så lycklig att 
komma i tillfälle att besöka järnbanorna i Belgien 
och England tror jag det skulle medföra vida 
större nytta än om jag direkt härifrån skulle till 
sistnämnda ställen avresa utan att varken känna 
lokalen hemma i fäderneslandet eller tillgången 
på byggnadsmaterialer eller vad slags järnbana 
man egentligen hade för avsikt att bygga. 

Jag vågar därför ödmjukast anhålla det herr 
baronen täcktes inför Hans Kungl. H. Kronprinsen 
anmäla förhållandet och framställa min i 
underdånighet yttrandes tanka samt om förhållningsorders 
utfärdande draga försorg, huruvida 
HKH i nåder täcktes finna för gott att jag skall 
hemresa eller kvarstanna, i vilken senare händelse 
jag i ödmjukhet får anhålla att herr baronen 
täcktes utverka det penninganslag bleve mig 
tillsänt till samma belopp som det herr v. Gerstner 
skulle till mig utbetala, emedan de redan anslagna 
medlen icke äro tillräckliga för mitt uppehåll 
härstädes. 

Jag avbidar i ödmjukhet herr baronens högaktade 



skrivelse med det snaraste för att möjligtvis 
om herr v. Gerstners förestående resa skulle 
i anseende till hans svaga hälsa bliva några dagar 
fördröjd med honom personligen kunna uppgöra, 
och har den äran framhärda herr baronens 
och presidentens ödmjukaste tjänare. 

C.G. Beijer 

Till svar på ovanstående skrivelse erhöll jag brev 
från presidenten Nordin den 14 december nya 
stilen, daterat Stockholm den 4 dec. 1837, och av 
följande innehåll: 

Välborne herr löjtnant! 
Brevet av den 25 november har jämte herr Gerstners 
skrivelse av den 11 i samma månad ingått 

och har jag anmält innehållet inför H. Kungl. H. 
Kronprinsen, och får jag, på dess nådiga befallning, 
meddela herr löjtnanten, att H.K.Höghet 
anser, att herr löjtnanten bör ifrån S:t Petersburg 
hit återvända, så snart herr löjtnanten anser sig 
icke hava något vidare att i S:t Petersburg inhämta, 
och att genast efter detta brevs inhändigande 
herr löjtnanten äger att insända underdånig 
rapport, upptagande att sedan herr v. Gerstner 
givit herr löjtnanten tillkänna, att göromålen 
upphört, herr löjtnanten i anledning därav utsatt 
sin hemresa till den eller den dagen, som då 
verkställes utan vidare order härifrån. 

V ad göromålen efter hemkomsten beträffa, 
därom vill H.K. Höghet ingenting för närvarande 
bestämma utan först sedan han härom inhämtat 
herr löjtnantens egna tankar. 

Med fullkomlig högaktning har jag den äran 
teckna, 
herr löjtnantens ödmjuka tjänare 

C.J. av Nordin 

Till svar på ovanstående skrivelse avsändes den 
16 december följande brev: 

Högvälborne herr baron och president! 
Herr baronens högtärade skrivelse av den 4 dennes 
har jag haft äran emottaga och får härjämte 
medsända min underdåniga rapport, vari jag väl 
utställt den 8 januari nästkommande år som dagen 
till min avresa i hopp att till denna tid hava 
erhållit de nödiga ritningar och uppgifter rörande 
kostnaderna för järnbanan, men kan icke med 
fullkomlig säkerhet bestämma om jag till denna 
tid hunnit fullgöra mina åligganden, dels emedan 
jag själv måste författa alla ritningarna efter 



mätningar ute på järnbanan vilket arbete till stor 
del är beroende av väderleken, dels kan jag icke 
bestämma när räkenskaperna över kostnaderna 
bliva utarbetade, men förmodar att det kommer 
att ske före herr von Gerstners avresa vilken 
blivit uppskjuten till den 30 december. 

För att undvika de kostnader och den tidsförlust 
varmed färden över Ålands hav under denna 
årstid som oftast är förenad, ämnar jag företaga 
hemresan över Torneå på vilken väg jag under 
vinterföret med mera säkerhet kan bestämma 
min tid. 

Med djupaste vördnad har jag äran teckna 

H.H:s och presidentens ödmjukaste tjänare 

C.G. Beijer 

Börje Thoursie 

"Herman Behrman" 

Redan tidigt blev järnvägsförbindelse mellan 
Stora Kopparbergs järnverk Domnarvet och pappersbruket 
Kvarnsveden aktuellt, inte minst för 
förbindelsen mellan Kvarnsveden och Borlänge 
station. Den första delen av nätet var klar i 
december 1897. Banans första lok var ett av 
Falcon Engineering Co för Domnarvets järnverk 
byggt ånglok, som fått namnet Jösse -efter den 
elake fogden Jösse Eriksson, vem vet? -som 
drog igång trafiken ungefär vid årsskiftet 97 /98. 
Men det var redan från början Storas mening att 
bansystemet skulle drivas elektriskt, inte minst 
med tanke på brandrisken i pappersbruket. I april 
1898 skrevs kontrakt med AEG i Berlin om 
kontaktledning och ett ellok. Kraftstation och 
stolpar skulle Stora svara för. Ledningsmontaget 
var klart den 1 oktober 1898, och vid den tiden 
hade också det första loket kommit. Det hade den 
blygsamma effekten 25 hk och döptes till Johan 
V ale efter en fogde i Dalarna på Erik av Pommerns 
tid. Ett nytt kontrakt med AEG skrevs i april 1899 
och omfattade ytterligare ett lok med samma effekt 
plus ett större lok om 75 hk, samt en motorvagn 
med plats för tio personer. Lok och motorvagn 
levererades snabbt, redan sommaren 1899. 
Det lilla loket fick namnetHerman Behrman och 
det storaEngelbrekt (Herman Behrman var en av 
Engelbrekts armechefer). 

Loken blev en källa till bekymmer. De klarade 
inte den hårda belastningen, lagren slets ut, och 
redan på nyåret 1902 skrevs ett nytt kontrakt med 



AEG om tre nya lok om 40 hk. AEG skulle ta 
tillbaka de tre levererade loken, och så skedde 
också. De nya loken sattes i trafik sommaren 
1902. Gamla Jösse hade många gånger fått rycka 
in som reserv, men som sagt gillade man inte 
ånglok i ett pappersbruk. Det skall i alla fall ha 
levt länge i Domnarvets järnverk, som hade köpt 
flera ånglok för sin del av spårsystemet. När 
spårnätet var som störst omfattade det, förutom 

huvudlinjen Kvarnsveden-Borlänge-Domn

arvet, förbindelser till Tägtens skiljeställe, till 

Kvarnsvedens station på Västerdalsbanan och 

till Borlänge station på Bergslagsbanan. 

Oscar Linde, som skrivit om denna en av våra 
förstajärnvägselektrifieringar, berättar att "dopnamnen 
på de tre första elloken JOHAN V ALE, 
HERMAN BEHRMAN och ENGELBREKT 
överflyttades på nykomlingarna, men nu [1960] 
är skyltarna borttagna". 

Om det är något lurt med ordningen på lokens 
namn vet jag inte, men i Storas inventarielista för 
vad som då (1897-1913) kallades Domnarvets 
Pappersbruk finns upptagna tre elektriska lokomotiv 
med inventarienummer enligt följande: 

904 Herman Behrman, AEG 
905 Johan Vale, AEG 
906 Engelbrekt, AEG 

Varför HB och JV bytt plats i rullorna vet jag inte, 
men det kan ju ha varit de nya loken som fick 
denna namnserie. 

Dessutom redovisas i listan 

907 Elektriskt lokomotiv, AEG 
908 Elektrisk motorvagn, AEG 
909 Kupevagn, Vagn & Maskinfabriken Falun 
910 50 st boggilastvagnar 
911 4 st självtippande lastvagnar 
912 6 st tippvagnar 

men eftersom det tycks ha varit enbart en inventarieförteckning 
behöver den inte vara ordnad 
efter de ursprungliga lokens födelseår. Vad som 
är säkert är i alla fall att Johan Vale är banans 
första ellok, med AEG tillverkningsnummer 117. 
Herman Behrman har AEG-nummer 125. 

AEG tog som sagt tillbaka de tre första loken 



och sålde dem vidare till mindre krävande jobb. 
Johan Vale och Herman Behrman såldes redan 

1902 till en annan bruks bana, Robertsfors-Sikeå 
i Västerbotten. VartEngelbrekttogvägenharjag 
inte lyckats få reda på. Jag hoppas att detta det 
starkaste loket också fick en god placering. 

Robertsfors-Sikeå hade spårvidden 750 mm 
men Domnarvet-Kvarnsveden 693 ("28 verktum") 
varför man tvingades bygga om de två 
Robertsforsloken. Utseendet förändrades inte. 

Både Johan Vale och Herman Behrman har 
kvar sina namnskyltar-jag undrar hur det egentligen 
var med den omskyltning som Oscar Linde 
skriver om. Det kanske var så enkelt att bara 
"dopnamnen" överflyttades till de nya loken, 
inte några skyltar. 

Lille Herman Behrman, museets allra minsta 
lok, har i alla fall kvar sina namnskyltar och 
dessutom den ena tillverkarskylten med texten 
"Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, Berlin, 

N:o 125, 1899". Den andra tillverkarskylten har 
avlägsnats mycket brutalt -bultarna har t.o.m. 
sina demolerade skallar kvar. 

Trafiken på Robertsfors-Sikeå nedlades hösten 
1961. Ett museisällskap, Föreningen Robertsfors 
Bruksjärnväg, har bland annat tagit hand om 
Johan Vale, som alltså är det äldsta bevarade 
ellok som gjort tjänst i Sverige. Lille Herman 
togs om hand av Spårvägssällskapet, men har på 
något sätt halkat SSS ur händerna och befanns för 
några år sedan stående på en tyvärr döende museibana 
vid Mårdsund i Västjämtland, där loket 
hade byggts om till 600 mm spårvidd. 

Och från Mårdsund har det lilla seglivade loket 
nu hamnat på Sveriges Järnvägsmuseum, med 
hopp om en tryggad ålderdom. 

Herman Behrman i aktuellt 
skick på Sveriges lärnvägsmuseum. 
Foto Leifläderberg. 

Stig Svallhammar 

Den oslagbara Roslagsbanan 

Dennispaket förgår, en smalspårig järnväg består 



År 1885 öppnades trafiken på en blygsam 
smalpårig järnväg som utgick från en liten stationsbyggnad 
i trä vid Stockholms nordöstra 
utkanter. Stockholm-Rimbo Jemväg hade tillkommit 
på initiativ av några godsägare i Roslagen 
och var inte framsprungen ur Stockholms 
stadsfullmäktigeförsamling. Ur huvudstadsperspektiv 
sågs banan som ytterst marginell. V ar 
det kanske därför den förvisades till stadens 
periferi, utan förbindelse med centralstationen? 

Den lilla provinsjärnvägen, som vi idag känner 
som Roslagsbanan, fick med tiden andra trafikuppgifter. 
För 35 år sedan vilade nedläggningshotet 
tungt över järnvägen. Den fanns heller inte 
omnämnd i 1964 års Hörjelöverenskommelse 
om huvudstadsregionens kollektivtrafik, och i 
början av 1970-talet beställdes bussar som skulle 
ersätta tågen. Roslagsbanan tappades på trafik 
och linjenätet stympades. Men på 1980-talet gick 
en politisk majoritet i Stockholms läns landsting 
emot en fortsatt nedläggning. För ett tiotal år 
sedan tecknades order om en helt ny vagnpark, 
som skulle rulla på en modem Roslagsbana. 
Järnvägen, vars fortsatta upprustning är ett av de 
få förverkligade projekten i det nyligen avsomnade 
Dennispaketet, har under senare år genomgått 
en metamorfos. Nu är den en integrerad 
del i Storstockholms Lokaltrafiks linjenät. 

Omställningen från provinsjärnväg till modem 
lokaltrafiksbana har inte varit självklar eller smärtfri. 
Spårvidden är fortfarande densamma -tre 
svenska fot, eller 891 mm. Idag är den landets 
enda smalspårsbana med reguljär persontrafik 
och samtidigtjärnvägssystemet med den modernaste 
fordonsparken. 

Stockholm-Rimbo Jernväg 

Upptakten till Roslagsbanans södra bandelars 
tillkomst kan sökas i det sena 1870-talet. Vid ett 
allmänt möte på Rimbo gästgivaregård i oktober 
1880 diskuterades olika tänkbara sträckningar 
för en järnväg mellan Roslagen och Stockholm. 
En interimsstyrelse lät ta fram kostnadsförslag 
för en smalspårig bana från Rimbo genom trakten 
öster om Ullnasjön till Frescati och vidare in 
i staden. 

När regeringen gav Stockholm-Rimbo Jernvägs 
AB (SRJ) koncession anvisades plats för 
stationen i Stockholm mellan lngemarshovs 
skogsgräns och Drottning Kristinas väg i sträckning 
mot Lill-Jans port. Den slutliga planen för 
Stockholms Östra station och den närmaste linjesträckningen 
fastställdes inte förrän sommaren 



1884. Staden ville avsätta mer utrymme för den 
planerade Valhallavägen och järnvägen trängdes 
undan till bergigare mark, vilket höjde anläggningskostnaden. 
Östra stations bangård blev trång, 
särskilt som spåranslutningen med SJ kom att ske 
på bangårdstomten och inte nere vid Albano 
station. 

Enligt ursprungskonceptet skulle Rimbobanan 
bli en "lågbudgetbana" med små stationshus i trä 
och biljettförsäljning så långt möjligt ombord på 
tågen. Rimbobanan skulle byggas smalspårig för 
att anslutas till andra smalspårsbanor i norr. Det 
ansågs viktigare att prioritera samtrafiken inom 
Roslagen än att banan fick samma spårvidd som 
stambanenätet. Detta visar tydligt ambitionen 
med järnvägen -att skapa en fungerande provinsbana. 
De flesta godstransporter skulle ha Stockholm 
som start-eller målpunkt. 

Rimbobanans entre i Stockholm blev inte riktigt 
den bolagsmännen hoppats på. Från början 
hade man tänkt sig ett pampigt trevåningars 
stationshus i sten mitt för Odengatan, men projektet 
fick överges av kostnadsskäl. Rimbobanan 
byggde i stället ett provisoriskt stationshus i trä. 
Banans ändstation låg perifert i det dåtida Stockholm 
och på grund av läget, långt från stadens 

affärskvarter, tänkte man i det framtida stationshuset 
upplåta lokaler för försäljning av lantmannaprodukter 
och förnödenheter till Roslagsbönderna. 

Järnvägen Stockholm-Rimbo började byggas 
1883 och arbetena koncentrerades först till linjen 
norr om Stocksund där man tänkt sig en större 
godsstation, men de höga markpriserna tillät 
bara ett sidospår ned till en lastbrygga vid hamnen. 
Den sydligaste biten av banan var svårast 
och sparades till sist. I september 1885 var den 
nästan hundra meter långa Stocksundsbron klar 
för besiktning och månaden därpå nådde spårläggarna 
Stockholms Östra. Redan den 19 december 
samma år invigdes banan av konung 
Oskar Il. Arbetskostnaderna hade då överstigits 
med närmare 15 procent och bolaget tvingades 
låna upp ytterligare medel. 1 

Rimbobanan var långt ifrån den första järnvägen 
i Roslagen. När tågen började rulla mellan 
Stockholm och Rimbo 1885 var trafiken redan 
igång på fyra andra smalspåriga banor i Uppland, 
nämligen Schebo bruks, Upsala-Lenna, Dannemora-
Hargs och Lenna-Norrtälje järnvägar. Alla 
dessa hade sitt ursprung i lokala intressenters 



strävanden att skapa bättre förbindelse mellan 
produktionsanläggningar och marknad. Rimbobanan 
kom med tiden att dominerajärnvägstrafiken 
i Roslagen, och Stockholm-Rimbo Jernvägs 
AB förvärvade i början av 1900-talet aktiemajoriteten 
i det tidigare fusionerade UpsalaLenna-
Norrtelge Jernvägs AB. Det bildades ett 
nytt järn vägsbolag, Stockholm-Roslagens Järnvägar 
(SRJ), som senare kom att lägga under sig 
övriga smalspårssträckor i Uppland. Malmbanan 
Dannemora-Hargshamn med bi banor drevs dock 
under lång tid vidare som ett eget aktiebolag. I 
denna artikel läggs tonvikten vid vad som hände 
på det södra bannätet, i synnerhet söder om 
Rimbo.2 

Första steget från provinsbana 
till förortsbana 

Det dröjde inte många år förrän Rim bo banan fick 
nya arbetsuppgifter. I september 1890 erhöll 
Djursholms Aktiebolag regeringens koncession 

1. Framställningen bygger huvudsakligen på SRJ 1935 och 
Svenska Järnvägsföreningen 1927. 
2. Mer om det norra bannätets tillkomsthistoria och utvecklingen 
fram till tiden efter sekelskiftet kan läsas i Svenska 
Järn vägsföreningen 1927, Roslags banan 1936 och Liliendahl 
1969. 

att bygga spårväg från Roslagstull till Djursholms 
villastad med samma sträckning som 
Rimbobanans sydligaste del.3 Beslutet är märkligt, 
men Rimbobanan och Djursholms Aktiebolag 
enades till slut om att järnvägsbolaget 
skulle trafikera en blivande linje Djursholms 
Framnäsviken-Ösby. Djursholms Aktiebolag 
fick samma år koncession för "spårvägstrafik" 
på denna sträcka med trafikstart redan i december 
1890. 

Allt sedan dess bedrevs trafiken av Rimbobanan, 
som 1892 övertog bandel och rullande 
materiel bland annat mot villkoret att anlägga en 
elektrisk spårväg från Stockholms Östra station 
till Engelbrektsplan. Rimbobanan hade förbundit 
sig att från november 1893 upprätthålla persontrafik 
med eldrift på sträckan Stockholm ÖDjursholm 
i viss omfattning. 

Den ökande lokaltrafiken utmed Roslags banans 
södra delar var inte en angelägenhet enbart för 
Djursholm. Nya villastäder kom till allt längre ut 
från huvudstaden, bland annat efter södra Roslagskusten.
4 Tillkomsten av Södra Roslags Kustbana, 
linjen Roslags Näsby-Åkersberga, betydde 



därför mycket för Rimbobanan. Initiativet till 
bibanan togs av ett enskilt företag, som 1897 fick 
statsmakternas klartecken till bolagsordning och 
bana. Anläggningsarbetet varpå sina ställen komplicerat 
till följd av markförhållandena, och först 
under hösten 1901 kunde trafiken sättas igång 
efter nästan två års försening. 

Trafiken på Kustbanan bedrevs från första början 
av SRJ och redan 1906 förlängdes banan till 
Österskär. Den nya bansträckningen bekostades 
av AB Åkerberga-Trälhavet, som ägde linjen en 
kort tid innan den övergick i Kustbanans ägo. 
Även här bedrevs trafiken av SRJ, som efter hand 
förvärvade aktiemajoriteten i AB Södra Roslags 
Kustbana. Bandelen Roslags Näsby-Österskär 
inköptes slutligen av SRJ år 1909.5 

Mellankrigstidens Roslagsbana 

Ett Roslagsbaneimperium hade skapats redan då 
första världskriget bröt ut 1914. Liksom vid 
andra svenska järnvägar sköt person-och godstrafiken 
i höjden till följd av krigsutbrottet. Roslagsbanan 
kom att få en avgörande betydelse för 

3. Jfr Sannel-Svallhammar 1998. 
4. Stockholms förstäder och villasamhällen 1911, Roslagsbanan 
1936 och 1950, Sannel-Svallhammar 1998. 
5. Framställningen bygger huvudsakligen på Roslagsbanan 
1936 och 1950. 
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storstadens försörjning med bland annat ved. 

Tiden från krigsslutet 1918 fram till 1930talets 
mitt innebar en försvagning av de svenska 
järnvägarnas trafik och ekonomi till följd av en 
allmän nedgång i produktionen, samtidigt som 
konkurrensen från vägtrafiken tilltog. Denna 
generella trend drabbade även Roslagsbanan. 



SRJ valde att hålla investeringarna på en låg nivå, 
eftersom järn vägens framtida förhållande till den 
expanderande vägtrafiken var oklart. Den finansiella 
situationen försvårade dessutom upplåning 
av investeringsmedel och nyanskaffningen 
av rullande materiel var praktiskt taget obefintlig 
under ett tiotal år. 

Under 1930-talet tilltog tomtexploateringen 
utmed de lokala ånglinjerna, och SRJ:s styrelse 
fattade efter moget övervägande beslut om en 
förnyelse och utökning av lok-och vagnparken. 
Den kortsiktiga investeringsvolymen omfattade 
betydande belopp-närmare en halv miljon kronor 
-och det föll sig därför naturligt att man 
samtidigt diskuterade möjligheten att bygga ut 
elektrifieringen. Enligt styrelsens bedömning var 
tiden mogen för eldrift i hela lokaltrafikområdet. 
Eldriftens utsträckning blev den stora frågan 
under 1930-talets senare del och hela 1940-talet. 

Inför den utvidgade elektrifieringen ställdes 
SRJ inför tre olika tekniska lösningar. Man valde 
till slut ett alternativ som innebar ett kombinerat 
system, där sträckan söder om Djursholms Ösby 
behöll 750 V likström och sträckorna norr därom 
byggdes ut med 1 500 V. På så sätt kunde nyinvesteringarnahållas 
nere. Trots detta tvingades 
bolaget att skaffa ny kredit och sälja av tomtmark: 
Elektrifieringen gjorde delar av lokstallsområdet 
och bangården vid Östra station obehövliga, 
särskilt som omformarstationerna och 
merparten av vagnslasttrafiken med fördel kunde 
flyttas till Experimentalfältet. 

SRJ-bolaget, som vid 1930-talets mitt rekonstruerats, 
ansökte om kredit för hela elektrifieringskostnaden, 
men tanken var att mer än hälften 
skulle betalas tillbaka när den "överblivna" 
tomtmarken vid Östra station hade sålts. Som 
argument för investeringen angav bolagsstyrelsen 
mindrekostnader på driftssidan, men också 
att järnvägens kapacitet ökade. Elektrifieringen 
borde dessutom rimligt sett föra med sig en 
allmän "uppryckning" av trafikområdet. 

Efter elektrifieringen av Österskärslinjen och 
Rimbolinjen till Vallentuna var tanken att utvecklingsarbetet 
skulle stanna av för en tid, men 
krigsutbrottet ändrade förutsättningarna: ångloks-
trafiken blev plötsligt mer kostnadskrävande än 
eldriften, lokaltrafiken sköt i höjden och sammantaget 
innebar detta att såväl omformarstationer 
som rullande materiel måste kompletteras. Det 
ena gav det andra och på våren 1942 beställdes en 
ny likriktarstation till Vallentuna, dimensionerad 
för en framtida elektrifiering norrut mot 



Rimbo. I första hand skulle eldriften utsträckas 
till Lindholmen, men snart var siktet inställt på 
Frösunda. 

Innan elektrifieringen utsträcktes till Rimbo 
var SRJs styrelse tvungen att fatta nya principiella 
beslut. Ytterligare elektrifiering krävde nyinvesteringar 
i rullande materiel och kostnaden 
ökade om fordonen anpassades till såväl Djursholmsbanans 
lägre spänning som de senare elektrifierade 
linjernas högre spänning. Systemet med 
dubbel spänning hade vållat många driftstörningar 
och det rimliga var därför, enligt styrelsen, att 
bygga om Djursholmsbanans linjer för 1500 V. 
Ett samlat beslut fattades 1943 och för trafiken på 
Rimbolinjen beställdes ytterligare rullande materiel. 
De motorvagnar som satts in vid förortselektrifieringen 
på 1930-talet skulle överföras 
till Djursholmsbanan. 

Det var en modern Roslagsbana som växte 
fram att möta den tilltagande konkurrensen från 
vägtrafiken efter kriget. Elektrifieringen av 
huvudlinjen Stockholm-Rimbo blev färdig 1946 
och fullföljdes genom utsträckning till Norrtälje 
1949. Den elektrifierade delen av järnvägen uppgick 
därmed till 107 kilometer, Djursholms banan 
inräknad. Roslagsnätets totala linjelängd var vid 
början av 1950-talet 325,5 kilometer. Utvecklingen 
begränsades inte till elektrifieringen: Redan 
på 1940-talet väcktes förslag om en snabbare 
genomfart av Stocksund med en dubbelspårig 
bro och en tunnel genom Sikrenoberget. Mark 
köptes in, men i brist på kapital sköts projektet på 
framtiden. SRJ rustade i stället upp den gamla 
bron från 1884 och ett nytt svängspann monterades. 

Förstatligandet och framtiden 

Riksdagens principbeslut 1939 om att alla enskilda 
järnvägar av allmänt intresse skulle förstatligas 
kom med tiden också att påverka Roslagsbanan, 
som sedan mellankrigstiden hade 
Svenska Handelsbanken som huvudintressent. 
Staten trädde in som SRJs huvudaktieägare 1951, 
men banan skulle även fortsättningsvis drivas i 
aktiebolagsform. SJ: s dåvarande generaldirektör 

Stocksundsbron breddades inte men renoverades. Foto Oscar Norberg 1955, Svlvm. 
Tåg med lok 54 som levererades 1946. 

Erik Upmark6 tog över ordföranderollen och till 
verkställande direktör utsågs banans tekniske 
chef, Åke Rydbergh.7 Den legendariske direktören 



Åke Nerell8 behöll en plats i styrelsen. Bolaget 
kunde verka relativt fritt från SJ:s påverkan 
och under Rydberghs ledning fortsatte den tekniska 
upprustningen av järnvägen. En rad rationaliseringsåtgärder 
genomfördes på det oelektrifierade 
bannätet, bland annat övergång till dieseldrift 
vilket medförde att ångloken försvann ur 
ordinarie tjänst redan i slutet av 1950-talet. En 
viktig åtgärd var satsningen på överföringsvagnar 
i den tunga trafiken på sträckan Uppsala ÖRimbo-
Hallstavik, en annan att påbörja utbyggnaden 
av fjärrblockering på det yttre lokaltrafikområdets 
linjer, Roslags Näsby-Lindholmen/ 
Österskär. Under den s.k. bolagstiden 1951-59 
skedde en reduktion av SRI-koncernens bolag 
genom fusioner. Dotterbolaget DannemoraHargs 
Järnväg sögs upp av moderbolaget och det 
SRJ-ägda bussbolagetNorra Upplands Omnibus 
AB (NUO) slogs samman med det större Stockholms 
Läns Omnibus AB (SLO).9 

Den 1 juli 1959 övergick Roslagsbanan, som 
ett av de sista stora privatbanenäten, i SJ:s ägo. 
Övertagandet skedde efter fackliga och partipolitiska 
aktioner, eftersom det ansågs olämpligt 
att staten drev Roslagsbanan på andra villkor än 
om trafiken utfördes av SJ. 10 Roslags banan fick 
behålla en hög grad av självständighet och bildade 
fram till 1964 en egen driftsektion under 
SJ:s första distrikt med byråchefen Sune Fogelberg 
som ansvarig. Fogelberg hade efter en lång 
karriär vid landets privatbanor god erfarenhet av 
att leda större trafikföretag. 11 När han anförtroddes 
Roslags banan uppgick antalet anställda till i runda 
tal tusen personer. 

Sune Fogelberg fullföljde Åke Rydberghs modernisering 
av Roslagsbanan, men strävandena 
under SJ-tiden låg mer i att söka utveckla trafiken 
och renodla driften. Fogelberg var trafik mannen 

6. Erik Upmark (f. 1904) utnämndes till generaldirektör 
1949. Han kom närmast från Bränslekornmissionen. 
7. Åke Rydbergh (f. 1906) kom till Roslagsbanan från 
Nydqvist & Holm AB (Nohab) 1937. 
8. Åke Nerell (f. 1885) var vid pensioneringen ordförande i 
Svenska Järnvägsföreningens styrelse. 
9. SRJ verksamhetsberättelser, Riksarkivet; intervju med 
Jan Rydbergh, 1997-04-19. 
10. Kjellvard 1968. 

11. Sune Fogelberg (f. 1899) var driftchef vid Trafikförvaltningen 
Göteborg-Dalarne-Gävle innan han 1949 kom till 
SJ. Före tiden som chef för 39 driftsektionen var han bl.a. 
ansvarig för 24 trafiksektionen; Svensk Järnvägsmatrikel 
1948; handlingar i SJ Centralarkiv. 



som efterträdde teknikern Rydbergh. Stockholms 
stad ville bli av med Djursholmsbanans trafik 
ned till Humlegården och trafiken på sträckan 
Stockholm Ö-Engelbrektsplan lades därför ned 
1960. 12 Samma år försvann den olönsamma 
persontrafiken från de båda norduppländska 
sträckorna Faringe-Gimo och Dannemora-Harg. 
I samband med en större utredning av Roslagsbanans 
verkstadsorganisation, vilken ledde till 
att den lokala strukturen behölls relativt intakt, 
försökte man på centralt håll inom SJ göra en 
prognos över banans framtid. Enligt denna var 
det bara malmtrafiken Dannemora-Hargshamn 
och lokaltrafiken vid Stockholm som skulle expandera 
under de närmaste åren, medan övriga 
verksamheter skulle stagnera eller gå tillbaka. 
Byråchef Fogelberg var mer positiv och såg en 
betydligt större utvecklingspotential: Vagnslasttrafiken 
och den långväga persontrafiken visade 
viss ökning, samtidigt som mycket var att vänta 
av den kommande Finlandstrafiken över Norrtälje 
hamn. 13 

Fortsatt modernisering 
och effektivisering 

Tiden närmast efter SJ:s övertagande av Roslagsbanan 
innebar en fortsättning av den modernisering 
av den rullande materielen som SRJ 
hade inlett. År 1960 tecknades kontrakt om en 
serie nya personvagnar och året därpå beställdes 
ett antal kraftfulla elektriska motorvagnar som 
komplement till den efter trafikökningen alltför 
klena dragfordonsparken från 1930-och 1940talet. 
En utökning av fordonsparken var nödvändig: 
utmed de södra linjerna skedde en accelererande 
förortstillväxt och sommaren 1961 infördes 
en helt ny tidtabell i lokaltrafiken. Genom 
omfördelning av fordon och personal skapades 
tätare förbindelser, framför allt med Roslags 
Näs by, Hägernäs och Näsbypark. Tidtabellsomläggningen 
föregicks av omfattande arbeten, 
bland annat byggdes ett mötesspår i Altorp på 
Näsbyparkslinjen. För de mer långväga resenärerna 
innebar den nya tidtabellen en minskning 
av restiderna. Pendlarna i den snabbt växande 
förorten Åkersberga fick från sommartidtabellen 
1961 restiden sänkt med upp till en kvart om 
dagen. Inom SJ:s distriktsledning i Stockholm 
började man att diskutera en ny dubbelspårig bro 
över Stocksundet, vilken skulle öka banans ka

12. Stockholm Ö-Engelbrektsplan. 
13. Diverse handlingar i SJ Centralarkiv. 



pacitet på sträckan Stockholms Östra-Roslags 
Näsby. 

Persontrafiken ökade oavbrutet på Roslagsbanans 
södra delar, samtidigt som man genomförde 
ett omfattande upprustnings-och ombyggnadsarbete. 
De många signal-och banarbetena 
vållade, i kombination med den snabbare tidtabellen, 
störningar i trafiken och irritation bland 
trafikanterna. Klagobreven nådde även generaldirektör 
Erik Upmark, som själv deltog i analysen 
av trafikstörningarna: SJ fick inte hamna i 
vanrykte hos inflytelserika trafikantgrupper. 
Trasslet med tågförseningarna förstärktes av den 
svåra vintern 1961/62, då det framkom att 
motorvagnsparken hade svårt att klara den nya 
tidtabellens krav. Försöken med att lägga ned 
dåligt frekventerade hållplatser i det inre lokaltrafikområdet, 
för att förbättra tågföringen, möttes 
av motgångar. Gamla avtal och en enträgen 
opinion hindrade SJ från att dra in tåguppehållen 
i Freskati och vid Vendevägen, men vid Experimentalfältets 
hållplats slutade tågen att stanna 
från sommartidtabellen 1962. 

Den internationella parentesen 

Året 1961 innebar på många sätt en höjdpunkt i 
Roslagsbanans historia. De Samseglande hade 
året innan inrättat en ångbåtsförbindelse mellan 
Norrtälje och Åbo, vilken inför premiären den 
1 juni 1960 försågs med anslutande snabbtåg till 
och från Stockholms Östra. Våren 1961 invigdes 
ett särskilt hamnspår för motorvagnståget "Finländaren" 
ut till den nya färjeterminalen och 
ännu ett planerades för de kommande anslutningstågentill 
och från Uppsala Östra, vilka dock inte 
kunde sättas in till sommartrafiken 1961. Ett 
problem var bristen på dieselmotorvagnar, vilket 
på kort sikt löstes genom att man lånade in fordon 
från det smalspåriga Östgötanätet. Den lokala 
SJ-ledningen vädrade, svårigheterna till trots, 
morgonluft och såg Norrtälje hamn som en viktig 
länk i framtida godstransporter Sverige-FinlandSovjet. 
I ett brev till distriktschefen Bror Elwing 
skriver Fogelberg: 

Det är av stor vikt att få den nya leden känd för att på 
så sätt öka trafikunderlaget. I detta sammanhang föreslås 
att redan nu förberedande åtgärder vidtages för att 
få fram godssamtrafik till Finland-Ryssland den vägen.
1 4 

14. SJ Stockholmsdistrikts handlingar, SJ Centralarkiv. 

Detta är kanske det närmaste Roslagsbanan någonsin 



kom överstelöjtnant Birger Stafsings sägenomspunna 
järnvägsprojekt "London-Penningby-
Peking", 15 även om godstrafiken sannolikt 
inte skulle bli en angelägenhet för den smalspåriga 
järnvägen utan komma SJ:s lastbilsföretag 
till del. För att underlätta och förbättra persontrafiken 
fördes diskussioner om att bygga ett 
förbigångsspår för "Finländaren" i Rimbo, så att 
motorvagnstågen inte behövde gå in på den för 
genomfartstrafik mindre lämpade bangården. 

Persontrafiken Stockholm Ö-Norrtälje hamn 
med anslutning till den nya bilfärjan m/s Skandia, 
som sattes in på traden sommaren 1961, 
översteg förväntan och inför sommarsäsongen 
1962 beslutades att även det nytillkomna systerfartyget 
m/s Nordia skulle få tåganslutning genom 
ett nyinrättat snabbtåg, "Roslagen". Men 
kombinationen båt-järnväg var inte bekymmersfri, 
eftersom minsta störning hos det ena trafikmedlet 
snabbt fortplantade sig till det andra. 
Trafikstörningar, vanligen beroende på fartygsförseningar, 
var inte ovanliga och äventyrade 
samtrafiken. Båttågens normaltkorta gångtider16 
rubbades lätt vid en försening, eftersom banan 
till största del var enkelspårig. Även när trafiken 
gick tidtabellsenligt ansågs tågresan både tidskrävande 
och tröttande. Ett annat problem var 
Östra stations perifera läge i Stockholm och att 
anslutningarna till och från stationen var dåliga. 
Hösten 1962 krävde Siljarederiet, av rädsla för 
att tappa resenärer till konkurrenten Viking, att 
SJ skulle ersätta båttågen med bussanslutning, 
vilken skulle bli mer flexibel och ge bättre service 
åt trafikanterna. Diskussionerna fördes på 
hög nivå och efter bara ett fåtal veckor hade 
trafiken överförts till landsväg. Rederiet hoppades 
på terminaler i centrala lägen, men fick nöja 
sig med Jarlaplan. Roslagsbanan hade över en 
natt förlorat den viktiga Finlandstrafiken till SJ 
biltrafik, som därmed vunnit en viktig delseger i 
kampen om Roslagstrafiken. Antalet Finlandsresenärer 
som perioden januari-september 1962 
utnyttjade tåganslutningen uppgick till 65 a 
70 000. Inom SJ biltrafik var man nöjd med 
utvecklingen och för SJ-koncernen ansågs trafikomläggningen 
medföra bättre lönsamhet. 

15. Se vidare Stafsing 1899, Ståhle 1935 och Sannel-Svallhammar 
1898. 
16. Stockholm-Norrtälje hamn o.v.v. (77 km) på cirka 80 
minuter = cirka 60 km/h. I planeringsstadiet kalkylerades 
med ännu kortare gångtider. 

Busstrafiken, som under SRJ-tiden betraktats 



som ett komplement till järnvägen, vann under 
SJ-tiden en starkare ställning som självständigt 
trafikmedel. SLO-trafiken uppgick i SJ samtidigt 
som Roslagsbanan, men lydde inte under Fogelbergs 
driftsektion utan direkt under SJ:s Stockholmsdistrikt. 
I början av 1960-talet fördes diskussioner 
mellan förträdare för SJ busstrafik, 
Roslagbanan och Täby kommun om förbättrad 
lokaltrafik mellan kommunens olika delar, en 
uppgift som Roslagsbanan inte kunde tillgodose 
fullt ut. Med tiden kom ett med järnvägen parallellt 
busslinjenät att utvecklas. Nedläggningen 
av järnvägstrafiken mellan Stockholm Ö och 
Engelbrektsgatan liksom svårigheterna att klara 
den ökade resandetillströmningen och tågföringen 
på Näsbyparkslinjen bidrog till inrättandet 
av nya linjer för både stom-och rusningstrafik. 
Från SJ biltrafiks sida efterlystes en diskussion 

Båttåget "Finländaren" gick 
med dieselmotorvagnar 
eftersom hamnspåret i Norrtälje 
inte var elektrifierat. 
Det blev en kort episod i 
Roslagsbanans historia. 

omden framtida fördelningen av trafikuppgifterna 
mellan Roslagsbanan och busstrafiken i området. 
Så föddes tanken om att ytterligare renodla 
verksamheten: bussarna borde ta över trafikuppgifter 
inom det s.k. inre närtrafikområdet och 
tågen i fortsättningen anförtros trafikeringen av 
det kraftigt expanderande yttre närtrafikområdet 
samt trafiken med övre Roslagen. Järnvägen 
skulle frigöra resurser från trafiken på S tocksund 
och Djursholm till förmån för ytterligare insatser 
i det växande yttre förortsbältet. 

Beslutet att bygga Täby storcentrum17 tvingade 
fram ett ställningstagande inom SJ, där frågan 
gällde om järnvägen ensam skulle stå för trafikförsörjningen 
eller om trafikeringen skulle lösas 
på annat sätt, exempelvis med direkta bussförbindelser 
till och från Stockholms innerstad. 

17. Jfr t.ex. artikel i Stockholms-Tidningen 1961. 

På Stockholmsdistriktets kansli skisserade biltrafikinspektören 
Tage Johansson och SJ:s kollektivtrafikexpert, 
byråchef Stig Samuelson, allt 
mer långtgående alternativ till persontrafiken på 
Roslagsbanan. Redan 1962 hade utvecklingen 
gått så långt att man inom SJ-ledningen umgicks 
med planer på att ersätta även den långväga 
Roslagstrafiken med buss. Attitydförändringen 
till fortsatt järn vägstrafik gick snabbt. Hade Roslagsbanan 



alls något berättigande i framtiden? 

Nordostkommunernas 
engagemang i trafikfrågorna 

Parallellt med SJ: s utredningar om Roslags banans 
framtid pågick diskussioner mellan den nordöstra 
förortssektorns kommuner hur man gemensamt 
skulle lösa kollektivtrafikfrågan. De bristande 
omstigningsmöjligheternamed Stockholms 
Spårvägars (SS) innerstadstrafik vid Östra station 
respektive Jarlaplan var ett stort problem, 
som uppmärksammats av flera utredningar. 

Stor-Stockholms trafikutredning hade kommit 
fram till att kollektivtrafiken i nordostsektorn, 
givet den tänkta befolkningstillväxten, kunde 
tillgodoses med befintlig järnvägs-och busstrafik. 
Av en framtida befolkning på 120 000 
invånare skulle järnvägen kunna betjäna i runda 
tal 80 000 och bussarna 40 000. Förutsättningen 
var att tunnelbanan förlängdes till Östra station 
och att man byggde en bättre bussterminal vid 
Jarlaplan. Vissa busslinjer skulle även fortsättningsvis 
gå till Engelbrektsplan. 

Regionplanen skisserade en tunnebaneutbyggnad 
till Östra station och vidare ut till det nya 
universitetsområdet vid Frescati, där man skulle 
anlägga bussterminal och infartsparkering. Järnvägens 
anslutning med innerstadstrafiken skulle 
även fortsättningsvis ske vid Östra station. Såväl 
trafikutredningen som regionplanen förutsatte 
att resenärerna bytte färdmedel innan de nådde 
Stockholms city, men detta kunde accepteras 
bara om det skapades goda omstigningsmöjligheter. 

Trafikutredningen och regionplanekontoret 
hade fört diskussioner inför den nya regionplanen, 
och man var då överens om att nordostsektorns 
kollektivtrafiksystem borde granskas 
ytterligare. En sådan undersökningen hade redan 
inletts av SJ och regionplanekontoret tillsammans 
och syftet var att studera förutsättningarna 
för direkttrafik mellan förorterna och Stockholms 
innerstad. 

Trafiken påjärnvägarna i Roslagen gick, enligt 
SJ:s beräkningar, årligen med cirka 6 miljoner 
kronor i förlust, medan busstrafiken i området 
lämnade ett ekonomiskt tillfredsställande resultat. 
En rationalisering av järnvägstrafiken hade 
påbörjats efter förstatligandet, men för att fullfölja 
arbetet fordrades omfattande investeringar 
i fasta anläggningar och rullande materiel. En ny 
dubbelspårig bro över Stocksundet behövdes, 



likaså en utbyggnad av spårområde och plattformar 
vid Östra station. Givet befolkningsprognosen 
krävdes investeringar om minst 10 miljoner 
kronor under 1960-talet enbart för de fasta anläggningarna. 

Hur kunde man tillgodose kraven på en fungerande 
kollektivtrafik för nordostsektorns 120 000 
framtida invånare? Kanske kunde man lösa terminalproblemen 
genom att leda Roslagsbanan i 
tunnel till en ny slutstation närmare Stockholms 
city? Att låta Djursholmsbanan få en underjordisk 
slutstation vid Engelbrektsplan var ett gammalt 
förslag, 18 som strandat på de ekonomiska 
förutsättningarna. En lösning enbart för Djursholmsbanan 
var med tanke på kostnaderna helt 
orealistisk, särskilt som den framtida befolkningsökningen 
skedde utmed huvudlinjerna. Å andra 
sidan skulle en underjordisk station för all tågtrafik 
bli både omfattande och kostsam. Om 
stationen dessutom skulle ha tunnelbaneanslutning 
var Engelbrektsplan inte rätt plats. Ur trafikekonomisk 
och trafikteknisk synpunkt vore det 
därför rimligare att dra ut tunnelbanan till en 
lämplig anslutningspunkt med järnvägen än 
tvärtom. 

De tyngsta uppgifterna för Roslagsbanan var 
förorts-respektive sommartrafiken. Fjärrtrafiken 
hade minskat under senare år och dess andel av 
den totala trafiken blev allt mindre i takt med 
förortsexpansionen. Att skapa direktförbindelse 
genom bredda banan till normalspår skulle bli 
kostsamt och var tveksamt ur kapacitetssynpunkt. 
En ombyggnad kunde inte ske etappvis och därför 
fordrades stora investeringar på kort tid. Det 
var också tveksamt om man kunde ansluta en 
normalspårig Roslagsbana på ett för förortstrafiken 
lämpligt sätt, dvs genom ett förbindelsespår 
över Albano till Norra station och Stockholms 
Central. Det fanns inte längre markreservat 
för en sådan anslutning och därmed föll de gamla 
tankarna om en ombyggnad av Roslags banan till 
normalspår. Som enda tänkbara alternativ kvar

18. Dahlbeck 1925. 

stod en utbyggnad av tunnelbanan. Även om 
detta sågs som en bra lösning fanns här en rad 
oklarheter. Detnya tunnelbanesystem som byggdes 
mellan Brännkyrka och Östermalmstorg 
skulle sannolikt förlängas till Gärdet för anslutning 
till Lidingötrafiken. Banan kunde i framtiden 
förlängas vidare till Rops ten och eventuellt 
till Lidingö. Trafikutredningen och regionplanen 



förutsatte att man dessutom kunde dra ut en 
tunnelbanegren från Östermalmstorg till Östra 
station och Experimentalfältet. En sådan linje 
skulle få kapacitet som räckte för nordostsektorns 
framtida befolkning. 

Om Stockholms stad drog ut tunnelbanan till 
den nya universitetsstaden vid Frescati kunde 
man sedan tänka sig en förlängning av linjen på 
Roslagsbanans banvall enligt de skisser som 
gjorts i samband med generalplanerna för Danderyd 
och Täby. Detta alternativ hade studerats 
även av Stor-Stockholms trafikutredning. Det 
fanns erfarenheter av sådana trafiklösningar från 
utlandet, men förslaget måste underkastas noggrann 
analys. Svårigheter skulle uppstå under 
ombyggnads tiden, eftersom den gamlajärnvägsanläggningen 
måste ersättas av en helt ny, med 
bland annat planskilda korsningar och en ny 
vagnhall. Gick det över huvud taget att genomföra 
ett sådant projekt? 

Vilka var fördelarna med att dra ut tunnelbanan 
till förortsområdena tio atolv kilometer norr om 
Stockholm? Tunnelbanesystemet skulle tillföras 
mer trafik och bli bättre utnyttjat, resenärerna 
fick en snabb och bekväm infart till Stockholms 
centrum utan omstigning, möjligen också kortare 
restid. Tunnelbanan gav nordostsektorn spår-

Förlängningen till ändhållplatsen 
vid Engelbrektsplan 
var ett allt större problem 
när bi/trafiken växte. En 
tunnellösning övervägdes 
men resultatet blev att 
sträckan lades ned. 

förbindelse med Stockholms city, buss trafiken 
kunde anslutas vid stationer, infartsparkeringar 
skapas och hela trafiksystemet skulle på så vis bli 
oberoende av bilköerna. Värdefulla markområden, 
exempelvis vid Östra station, kunde friställas 
och dessutom knöts fritidstrafiken till och 
från skärgården till ett trafiksystem med stor 
kapacitet. Kostnaderna för en utbyggnad av tunnelbanan 
skulle dock bli höga, eftersom den 
måste ut till förortsbältet bortom Roslags Näsby 
för att skapa direktförbindelse för de stora trafikantgrupperna. 
Att bygga ut tunnelbanan som 
ytterligare ett trafiksystem i det närmaste parallellt 
med Roslagsbanan, var orealistiskt, eftersom 
den totala kapaciteten inte kunde utnyttjas 
effektivt. En dubblering av spårtrafiken hade 
därför avförts som otänkbar. 19 

Framtida handlingsplan efterlyses 



I oktober 1960 hölls ett sammanträde om "den 
kollektiva trafikförsörjningen av förortsområdet 
utanför ros lagsinfarterna" med representanter för 
sju av nordostkommunerna20 och SJ, som i praktiken 
ansvarade för all kollektivtrafik i området. 
Avsikten med mötet var att diskutera hur man i 
framtiden kunde skapa ett effektivt och bekvämt 
kollektivtrafiksystem. Mötet tillsatte en delegation 
för att genomföra en förundersökning och 
när denna presenterades i maj 1961 konstatera

19. Handlingar i SJ Centralarkiv; ämnesordnade handlingar 
i Täby kommunarkiv. 
20. Danderyd, Djursholm, Stocksund, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm och Österåker. Solna valde att stå utanför samarbetet. 

des, inte oväntat, att den väntande utvecklingen 
i området skulle komma att ställa stora krav på 
trafikförsörjningen med Stockholm. Utbyggnaden 
av Roslagsvägen-Norrtäljevägen pågick successivt 
men skulle dra ut på tiden. För kollektivtrafikens 
del fick man på kort sikt räkna med 
att den befintliga buss-och tågtrafiken byggdes 
ut, men det fanns ingen garanti för att de perfiert 
belägna terminalerna i Stockholm ens i framtiden 
skulle få tillfredsställande anslutnings trafik. 

Läget för den snabbt växande nordostsektorn 
var alltså inte det bästa: Hur skulle man skapa en 
kollektivtrafik som var konkurrenskraftig med 
bilismen mot bakgrund av att sektorns befolkning 
väntades öka från 65 000 år 1960 till 100 000 
år 1970 och 120 000 år 1990? Den senare siffran 
hade hämtats ur regionplanen och innebar en 
fördubbling av nordostsektorns invånartal på trettio 
år, varav häften av befolkningen förväntades 
bo i Danderyd och Täby. Inte ens en utbyggnad 
av Roslagsvägen-Norrtäljevägen till sexfältig 
motorväg skulle klara kapaciteten under rusningstid. 
I nordostsektorn, liksom på andra håll i 
Stor-Stockholm, fordrades därför god kollektivtrafik. 
Trafikledsplanen för Stockholm utgick 
från att 75 procent av persontrafiken till innerstaden 
och i den mest belastade riktningen skulle 
ske med hjälp av kollektivtrafik. Även utbyggnadsplanerna 
för motorvägen förutsatte effektiva 
och attraktiva kollektiva förbindelser för att 
Roslagstrafiken skulle kunna fungera på bästa 
sätt. 

Kollektivtrafiken upprätthölls av Roslags-och 
Djursholmsbanorna med slutstation vid Östra 
station med kompletterande busstrafik till Jarlaplan 
och Engelbrektsplan (Danderydslinjerna och 



Vaxholmsbussarna). Det lokala trafikunderlaget 
varför Roslagsbanans del 25 000, för Djursholmsbanan 
20 000 och för bussarna sammanlagt 20 000 
personer. Varken tågens eller bussarnas terminaler 
i Stockholm låg nära cityområdet och de 
saknade dessutom god anslutning till SS innerstadstrafik. 
Ingen av slutstationerna hade omstigning 
till tunnelbanan och skulle inte heller få 
det efter att den nya linjen till Östermalmstorg 
öppnats för trafik 1964. De befintliga terminalernas 
utformning var dessutom under all kritik; vid 
Östra station förelåg dessutom höjdskillnad mellan 
gatunivå och plattformar. Förhållandena var 
alltså inte tillfredsställande om det gällde att 
trafikförsörja ett område med 120 000 invånare. 
Av rättviseskäl borde man ordna direkta förbindelser 
med Stockholms city på samma sätt som 
för tunnelbanans, normalspårslinjernas, Lidingöoch 
Solnalinjernas resenärer. Kunde man inte 
åstadkomma detta var det viktigt att nordostsektorns 
förortslinjer fick terminaler vid platser, 
där man kunde ordna en bekväm och säker omstigning 
till innerstadstrafiken. Det fanns egentligen 
fyra lösningar på problemet: 

• Direktinfart till centralt belägna slutstationer 
• Tunnelbanetrafik genom att en tunnelbanegren 
drogs ut i området i kombination med ett system 
av anslutningslinjer 
• Att tunnelbanan drogs fram till lämplig punkt i 
Stockholm där man kunde bygga lämpliga terminaler 
för Roslagstrafiken, alternativt 
• Fortsatt trafik till befintliga slutstationer men 
med förbättrad anslutning och omstigning till 
innerstads trafiken. 

De olika förslagen hade diskuterats i omgångar 
men aldrig ställts emot varandra i något slags 
trafiktekniskt eller trafikekonomiskt perspektiv. 
Planeringen för tunnelbanan pågick fortfarande, 
men snart skulle man få besked på en rad punkter. 
För Stockholms stads del var tunnelbanans andra 
system färdigbyggt när linjen nådde Östermalmstorg, 
möjligen Gärdet. En framtida utsträckning 
till Östra station var direkt beroende av trafiken 
utanför staden och inom de norra förorterna. SJ: s 
representanter menade att järnvägen var det snabbaste 
kollektiva trafikmedlet och att de ekonomiska 
svårigheterna främst låg i det svaga resandeunderlaget 
under lågtrafiktid. Vid planeringen 
siktade man mot att ytterområdena inte skulle ha 
glesare trafik än halvtimmestrafik. Roslagsinfarten 
var särskilt problematisk beroende på 
bussarnas och tågens terminallägen liksom att 
järnvägen var smalspårig. Inom SJ ville man 
snabbt få klarhet i hur trafikfrågorna skulle lösas, 



eftersom man stod inför stora investeringar som 
skulle vara bindande flera tre decennier framåt. 
SJ:s representant i delegationen, Stig Samuelson, 
framförde som sin uppfattning att Roslagsbanan 
inte skulle bli en fullgod lösning om det 
fanns tekniska och ekonomiska möjligheter att i 
stället bygga ut tunnelbanan.21 

21.Kommittehandlingar och protokoll, Täby kommunarkiv 
respektive SJ Centralarkiv. 

Vägbyggandet 
i Stockholmsregionen 

Inom SJ-ledningen följde man med intresse händelseutvecklingen 
inom vägplaneringen, som 
hade direkt bäring på förutsättningarna för fortsatt 
järnvägstrafik. I en artikel i Svenska Vägföreningens 
Tidskrift 1962 förutspådde vägdirektören 
P.O. Tjällgren en stor omvälvning i nordostsektorns 
kommunikationer. Sedan några år tillbaka 
pågick en omfattande utbyggnad av Norrtäljevägen, 
den avgjort viktigaste infartsleden. 
Sträckan Danderyds kyrka-Rosenkälla hade 
byggts ut till motorvägsstandard redan 1957 o~h 
två år senare öppnades ett fyrfältigt vägavsmtt 
mellan Ålkistan och Danderyds kyrka. Norrtäljevägens 
kapacitet antogs vara fullt_ utn~~~jad ino~ 
något år och den borde därför, enhgt TJallgren, fa 
motorvägsstandard. Det planerade Täby storcentrum, 
som 1970 skulle betjäna 50 000 personer 
krävde anslutningar och tillfarter. Vid centret 
sku'ile det finnas bostäder för 18 000 invånare, 
skolor och annan samhällsnyttig verksamhet. 

I riksnätsplanen fanns även Rosenkälla-Söderhall 
och Mälby-Rösa upptagna och det var, enligt 
Tjällgren, angeläget att den sista biten av 
Norrtäljevägen, Rösa-Norrtälje, blev ombyggd 
inom de närmaste tio åren. Totalt fanns ett upp-

Ännu pågick trafik på Eddavägslinjen. 
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rustningsbehov för Norrtäljeinfarten om 65 ~1joner 
kronor, medan objekt för endast 11 rrulJoner 
fanns upptagna i flerårsplanen . Om man 
sedan byggde om ytterligare en mil väg skulle 
hela Norrtäljevägen få en tillfredsställande standard. 

Det fanns också andra projekt som påverkade 
trafiken på Roslagsbanans linjer. Ett sådant var 
Bogesundsleden, som i Österåkers kommun gick 
under namnet Åkersbergaleden. Första etappen 
bestod av en ny bro Stockholm-Lidingö, som 
redan var under projektering. En ny bro hade hög 
prioritet, eftersom Lidingöns befol~ing enli?t 
regionplanen skulle öka från 31 000 till 75 000 ar 
1990. Bron var också en förutsättning för Bogesundsleden, 
som skulle dras fram över Norra 
Sticklinge, Storholmen, västra kantep av Säbyviken 
fram till en punkt väster om Ak:ersberga 
samhälle för anslutning till väg 276 norr om 
Åkersberga. Den nya leden, som skulle få motorvägsstandard, 
skulle minska trycket på den dåvarande 
infartsvägen till Stockholm. Kostnaden 
uppskattades till 60 miljoner kronor, men investeringen 
låg ganska långt fram i tiden. Att de 
planerade väginvesteringama skulle _få lån?tgående 
effekter på Roslags banans framtida trafikutsikter 
var uppenbart .22 

Utredningen om nordostsektorns 
trafik går vidare 

Arbetet med att söka finna en bra lösning av 
nordostsektorns trafikproblem gick vidare. En 
första rapport om nordostsektorns framtida trafikförsörjning 
presenterades i augusti 1962. P:vsikten 
var att redan under hösten fastställa nktlinjer 
för den fortsatta utredningen. Den särskilt 
tillkallade utredaren, professor Bo Björkman,23 
hade utgått från ett antal generella målsättningar 
och det beräknade trafikunderlaget. Studien hade 
utmynnat i tre tänkbara trafiksystem, vilka i 
korthet innebar följande: 

a) Bibehållen järnväg med högre standard o~h 
kapacitet, kompletterad med utbyggd ?usstraf1k 
till ny terminal med tunnelbaneanslutmng (Sveavägen/
Rådmansgatan). Tunnelbanegrenen till 
Östra station skulle successivt byggas ut parallellt 
med järnvägen till Freskati. 

22. P.O. Tjällgren 1962, s. 104ff; handlingar i generaldirektör 
Upmarks arkiv. . . . . 
23. Bo Björkman var professor 1 trafikplanenng vid Kungl. 



Tekniska Högskolan. 

b) Tunnelbana till Hägernäs. Från Hägernäs 
och österut skulle banan läggas ned och trafiken 
ersättas med bussar. En öppen fråga var om 
Roslags banans passagerare norrifrån skulle trafikförsörj 
as med järnväg eller med buss. 

. c) En~art busstrafik, vilket innebar nedläggnmg 
av Järnvägstrafiken som i föregående alter~
ativ, men med den gamla banvallen ombyggd 
till expressväg för bussar. Busstrafiken från 
närförorterna skulle få en ny terminal vid Rådmansgatan/
Sveavägen, den långväga trafiken vid 
tunnelbanestation Experimentalfältet. 

Sa~tliga alternativ förutsatte att tågtrafiken på 

0

Langangstorp, Eddavägen och Näsbypark ersattes 
med bussar. Förslaget blev föremål för en 
ingående debatt, i vilken efterlystes att trafikf~
ågan i första hand borde ses i ett längre perspektiv. 
De akuta trafikproblemen fick, även om de 
a_nsågs viktiga, inte skymma den framtida planenngen. 
SJ:s representant, Stig Samuelson, ansåg 
att tunnelbana rimligen var den bästa lösningen 
och att utredningen fortsättningsvis borde kretsa 
kring detta alternativ. 

Det restes dock ett försiktigt tvivel mot de 
storskaliga lösningarna: Österåkers kommuns 
representant, Lennart Neckman, menade att 
~ånga bilpendlare ville använda sig av kollektiva 
transporter om turtätheten var god och om 
förbindelserna var snabba och bekväma. Tunnelb~
nealternativet innebar, enligt Neckman, en radikal 
lösning till oerhörda kostnader. Befolkningsexpansionen 
inom nordostsektorn skulle, i 
väntan på att det nya systemet kom i bruk sannolikt 
skapa kaotiska förhållanden på ;ägarna. 
Varför inte i stället genomföra några mindre och 
lätt genomförbara förbättringar av Roslags banan? 
Inom en "realistisk kostnadsram" kunde man 
höja banans standard till en godtagbar nivå och 
samtidigt avlasta vägarna. Förutsättningen var 
en snabb ~ch bekväm omstigning till tunnelbanan 
vid Ostra station. Kommitten borde därför 
omedelbart ta upp en diskussion om en höjning 
av standarden på sträckan Stockholm Ö-Österskär, 
exempelvis genom att förlänga dubbelspåret 
till Hägernäs, att få fram vagnar med 
snabbare trafikantcirkulation och att även i övrigt 
skapa en godtagbar förortstrafikstandard. 



Neckman ansåg att man skulle begära ett förslag 
av SJ på vilka förbättringar som kunde genomföras 
för ett fixt belopp, exempelvis 50 miljoner 
kronor.24 

Djursholms representanter 
~:veksamma till busslösning 

A ven om de långsiktiga frågorna tycks ha dominerat 
diskussionen vid Norrorternas trafikutrednings 
sammankomster diskuterades också hur 
man skulle lösa trafiksituationen i ett kortare 
perspektiv. SJ ansåg att kollektivtrafiken påStocksund 
och Djursholm borde överföras till buss. 
Den ersättande busstrafiken borde få sin sluthållplats 
nära Engelbrektsplan och kollektivkörfält 
byggas för bättre infart till Stockholm. Bussterminalen 
vid Jarlaplan hade för liten kapacitet, 
men genom att frilägga ett kvarter vid Rådmansgatan 
skapades nya terminalmöjligheter. 

Flera av de kommunala representanterna tycks 
en~igt protokollen, ha accepterat SJ:s förslag'. 
Fran Stocksunds köpings sida var man intresser~
d, särskilt _so1:1 SJ redan tycktes ha bestämt sig 
for busstrafik mom köpingen. Vaxholms stads 
ledamot ansåg det nödvändigt med ett kollektivkörfält 
i Roslagsvägen samt att infartsgatorna i 
s~.o~kholm hölls fria från parkering. Danderyds 
kopmgs representant framhöll nödvändigheten 
~v bättre vägförbindelser oavsett vilken långsiktig 
lösning som valdes. Andra kommunala företr~
dare var mer skeptiska till SJ:s busslösning: 
DJursholms stads representanter ansåg att dagens 
handlande måste bli en följd av hur kommitten 
ställde sig till trafikfrågans definitiva lösning. 
Utökad busstrafik och kollektivkörfält var 
en ensidig lösning och man ville hellre diskutera 
en förstärkt järn vägstrafik. Vallentunas och Österåkers 
företrädare ansåg att det vore förnuftigare 
att satsa på järnvägen med en nybyggd alternativt 
ombyggd bro vid Stocksund. Satsningen på ett 
kollektivkörfält skulle förmodligen bara få begränsad 
effekt och dessutom bli en kostsam affär. 

SJ:s beräkningar visade att en omläggning till 
buss söder om och tåg norr om Roslags Näsby 
skulle ge ett underskott på cirka två miljoner 
kronor. I rusningstid (maxtimmen) skulle 80100 
bussar behövas för trafiken in till staden. En 
omläggning till enbart busstrafik skulle kräva 
240 bussar. En minskning av tågtrafiken söder 
om Roslags Näsby skulle ge utrymme för bättre 
förbindelse med orterna längre ut där bebyggelsest~
kturen var mer lämpad för järnvägstrafik. 
V id mötet konstaterades vidare att frågan om 
bättre tågförbindelser genom en ny eller ombyggd 



bro över Stocksundetkrävde ett ställningstagande 
till den slutliga lösningen, även om det 
ka~sk~ var möjligt att bygga dubbelspår på den 
befmthga bron. Täby kommuns representant sade 

sig inte acceptera en lösning med busstrafik 
söder om Roslags Näsby om detta innebar försämringar 
för Näsbypark. Man borde därför undersöka 
och stödja åtgärder för både ett kollektivkörfält 
och en förbättring av järnvägsbron.25 

Början till slutet 

När 1953 års trafikutredning kom med sitt slutbetänkande 
1961 stod det klart att staten skulle ta 
sin hand från det olönsamma järnvägsnätet.26 
Under sommaren 1962 intensifierades kostnadsjakten 
inom SJ inför de nya förutsättningar, som 
sedermera kom att antas av 1963 års riksdag. 
Roslags banans trafik blev föremål för en särskild 
genomgång och i juli 1962 hölls överläggningar 
med generaldirektören i frågan. Redan i september 
gjordes indragningar i trafiken och fler skulle 
komma vid det "extra" tidtabellsskiftet den 1 
november. Mindrekostnaden för Roslagsbanans 
trafik enligt den nya tidtabellen beräknades bli 
350 000 kronor fram till det ordinarie tidtabellsskiftet 
våren 1963. SJ-ledningen var beredd att 
gå längre än så: vid en eventuell nedläggning av 
all persontrafik Uppsala Ö-Rimbo-Hallstavik 
skulle järnvägspersonalen minska med 35 man. 
Undersökningen av banans godstrafik hade påbörjats 
och hösten 1962 överfördes transporterna 
av fraktstyckegods påbandelarna söder omRimbo 
till landsväg medan terminalhanteringen flyttades 
till Stockholms Norra station. Inom SJ:s 
ledning insåg man att en fortsatt rationalisering 
och nedläggning av olönsam trafik skulle bli 
kännbar för de mindre orterna utmed banan: 
Personalstyrkan redovisades 1962 till sammanlagt 
869 personer. Av dessa var 138 man stationerade 
i Rimbo, den ort som skulle drabbas hårdast 
av de kommande nedskärningarna. 

Roslags banans förutsättningar hade på kort tid 
kommit i ny dager och det fanns plötsligt anledning 
till oro för banans framtid. I november 1962 
var lönsamhetsundersökningen av persontrafiken 
på linjerna Uppsala Ö-Rimbo och Rimbo-Hallstavik 
i stort sett klar, men skulle kompletteras 
något inför ett handlingsprogram på längre sikt. 
SJ:s utredare ville undersöka dels persontrafikens 
lönsamhet på bandelen Lindholmen-Norrtälje, 
dels vagnslasttrafikens ekonomi och framtid 
på det södra nätet. SJ: s agerande väckte oro 



25. Kommittehandlingar och protokoll; Täby kommunarkiv 
respektive SJ Centralarkiv. 
26. Jfr Svallhammar 1997. 

bland kommunala företrädare och Stockholms 
norra förorters trafikkommitte hade hösten 1962 
kontakter med SJ om de aviserade indragningarna 
i Roslagsbanans tidtabell: 

Orsaken till den föreslagna förändringen är i huvudsak 
beroende på det svaga resandeantalet. Som framgår av 
den lämnade redogörelsen är resandeunderlaget i vissa 
fall så dåligt att man icke kan begära att trafiken skall 
upprätthållas. 

Kommittens representanter sade sig ha förståelse 
för indragningarna av olönsamma tåg, eftersom 
rationaliseringen kunde leda till att biljettpriserna 
hölls på en rimlig nivå. I landsbygdskommunerna 
var reaktionen på en utglesad tidtabell betydligt 
mer negativa. Under hösten fick kommunikationsdepartementet 
ta emot protestskrivelser från 
Häverö, Almunge, Sjuhundra och Knutby kommuner 
samt Östhammars drätselkammare.27 

SJ önskar ''ändring av driftformen" 
vid Djursholmsbanan 

De trafikinskränkningar som genomfördes hösten 
1962 var bara början på en mångårig avveckling, 
som också skulle påverka det södra bannätet. 
Roslagsbanans verksamhet visade mindre 
underskott under 1963, men resultatet var långt 
ifrån tillräckligt för SJs lönsamhetskrav .I en skrivelse 
från SJ-ledningen till drätselkammarens 
ordförande i Djursholm i oktober 1964 konstateras, 
att staden tidigare underrättats om att Djursholmsbanans 
driftresultat inte var tillfredsställande. 
SJ skulle därför begära hos regeringen att 
få lägga ned j ärnvägstrafiken på sträckorna Stocksund-
Långängs torp, Djursholms Ösby-Eddavägen, 
och Djursholms Ösby-Näsbypark. SJ 
närtrafik i Stockholmsområdet gick sedan en rad 
av år med förlust. Under 1963 uppgick Roslagstrafikens 
underskott till omkring tio miljoner 
kronor. Roslagsbananshuvudlinje, Stockholm ÖDjursholms 
Ösby, låg nära kapacitetstaket. Fler 
tåg kunde inte sättas in med mindre än att man 
genomförde omfattande investeringar, i första 
hand i en dubbelspårig bro över Stocksundet. En 
nedläggning av järn vägstrafiken på Djursholmslinjerna 
skulle medföra en årlig resultatförbättring 
för SJ om cirka en miljon kronor, samtidigt 
som utrymmet för den mer långväga trafiken 

27. Handlingar i Storstockholmsdistriktets arkiv, SJ Centralarkiv. 



Gimo station i mitten av 
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Motorvagn 2132 provkörs 
efter revision vid Stockholm 
Ö i mitten av 1950-talet. 

ökades. Enligt SJ beräkningar kunde kostnadssidan 
påverkas bara marginellt vid en rationalisering 
av tågdriften. Angrep man i stället intäkterna 
skulle Djursholmsbananssärskilda taxa behöva 
höjas med 33 procent för att uppnå kostnadstäckning 
det närmaste året. Detta förutsatte ett oförändrat 
resande, vilket var orealistiskt efter en så 
kraftig taxehöjning. SJ slutsats var att man i 
stället borde satsa på busstrafik. 

Djursholms stads drätselkammare28 vägrade 
dock att acceptera en nedläggning av järnvägstrafiken 
inom staden. Man hänvisade till ett kontrakt 
från år 1908 mellan Djursholms Aktiebolag 
och Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag, 
enlig:st vilket SRJ "för all framtid" skulle upprätthålla 
trafik på Djursholmslinjerna.29 SJ hade 
sedan dess övertagit SRJ: s tillgångar och därmed 
ansvaret för bolagets förpliktelse, i vilket ingick 
att bedriva trafiken. Djursholms stads inställning 
vållade problem för SJ, som i en skrivelse till 
Djursholms stad i mars 1965 försökte framhålla 
att det gamla kontraktet inte gav Djursholmsbanan 
en särställning framför annan närtrafik. 
Det fanns dessutom, enligt SJ, skäl att ifrågasätta 
överenskommelsens giltighet, eftersom förutsättningarna 
förändrats radikalt sedan biltrafikens 
tillkomst. 

Trots överläggningar förblev positionerna låsta 
och ärendet gick slutligen till skiljedom. Djursholms 
stad yrkade att kontraktets giltighet skulle 
fastställas och att detta inte berättigade SJ att 
lägga ned järnvägstrafiken utan bolagets och 
stadens tillstånd. Staden vidhöll att trafikeringsåtagandet 
enligt 1908 års avtal inte var tidsbegränsat 
eller försett med någon klausul om 
uppsägningsrätt. Endast en ekonomisk force 
majeure-situation skulle enligt stadens jurister 
kunna lösgöra SJ från avtalets förpliktelser.30Det 
måste styrkas att banans driftresultat medförde 
en oskälig förlust för SJ även efter rationalisering 



28. Djursholms AB :s samtliga aktier innehades vid 1960talets 
början av Djursholms stad. 
29. Enligt det kontrakt, som upprättades den 30 december 
1908 mellan Djursholms Aktiebolag och Stockholm-Rimbo 
järn vägsaktiebolag om trafiken mellan Stockholm och Djursholm, 
förband sig SRJ att: "upprätthållajärnvägsförbindelse 
mellan Stockholm och Djursholm på sådant sätt, att densamma 
motsvarar fordringarna på en verkligt god förstadstrafik, 
därvid järnvägsbolaget skall icke blott tillgodose den 
Djursholms köping i dess nuvarande omfattning erforderliga 
trafiken, utan även genom nya tågförbindelser och i övrigt 
förbättrade anordningar samt efter förhållandena lämpade 
biljettpriser följa och främja utvecklingen och tillväxten av 
köpingen, allt i den mån sådant kan ske utan att järnvägsbolagets 
ekonomiska intressen trädes för nära". 

och förändring av driften. SJ:s uppgifter om 
trafikens årliga miljonförlust var, enligt Djursholms 
stads representanter, bara ett obestyrkt 
påstående och underskottets storlek var dessutom 
-om det kunde styrkas -inte tillräcklig för 
att ekonomisk force majeure skulle anses råda, 
något som möjligen kunnat sätta avtalet ur spel.3 1 

Det var med andra ord ingen lätt uppgift för SJ 
att lägga om Djursholmstrafiken till buss, särskilt 
som Djursholms stads representanter in i det 
längsta vägrade att vitsorda järnvägstrafikens 
förlust. Båda sidor hade svårt att vika från sina 
uppfattningar, och affären bär drag av ett ömsesidigt 
taktikspel i avvaktan på att en ny huvudman 
skulle ta över ansvaret för trafiken. Djursholms 
stad hade en fördelaktig förhandlingsposition 
och sannolikt förstod kommunledningen att 
man inte kunde få en egen tunnelbanestation 
inom stadens gränser, men däremot hade chansen 
till att få goda anslutningsförbindelser.32 

Hörjelöverenskommelsen 
och Roslagsbanan 

Trafiken på Roslags banan skulle med tiden få en 
ny huvudman. I den trafikpolitiska proposition 
som riksdagen antog 1963 anvisades regler för 
hur Stor-Stockholms kollektivtrafikfrågor skulle 
få en samlad lösning. Under hösten 1963 utsågs 
statssekreteraren Nils Hörjel att som särskild 
utredningsman få till stånd en överenskommelse 
mellan staten, landstinget och kommunerna i 
Stockholms län. En uppgörelse, den s.k. Hörjelöverenskommelsen, 
träffades 1964 och härmed 
fastslogs att all kollektivtrafik i Stockholms län 
skulle ställas under en gemensam huvudman , i 
framtiden det nya storlandstinget. Den operativa 
verksamheten skulle bedrivas av ett trafikbolag, 
vars grund var ett ombildat och landstingsägt AB 



StockholmsSpårvägarsomficknamnetAB Storstockholms 
Lokaltrafik (SL).33 

Hörjelöverenskommelsen hade tagit fasta på 
en lösning av ansvaret för trafiken på de större 
spårsystemen, dvs lokaltågstrafiken på stambanorna 
och i tunnelbanan. Roslagsbanan omnämns 
inte alls i huvuddokumentet från 1964, 

30. SJ hade vid förhandlingarna med Djursholms stad lagt 
stor vikt vid den klausul i avtalet som löd: "allt i den mån 
sådant kan ske utan att järn vägsbolagets berättigade ekonomiska 
intressen trädas för nära". 
31. Handlingar i SJ Centralarkiv och i Täby kommunarkiv. 
32. Jfr artikel i Dagens Nyheter I 966-02-0 l. 
33. Sannel-Svallhammar 1998. 

Nya vagnar provkörs vid 
Stockholm Ö 1956. Foto Jan 
Rydbergh. 

vilket visar på järnvägens ringa betydelse för den 
framtida trafikstrukturen. Avtalet fick dock en 
rad följdverkningar även för Roslagsbanan. Under 
1966 träffades en överenskommelse mellan 
Kommunalförbundet för Stockholms stads och 
läns regionala frågor (KSL) och SJ, vilken innebar 
att SJ från 1967 skulle bedriva lokaltrafiken 
på Roslagsbanan på entreprenad för SL:s räkning. 
Överenskommelsen gällde till utgången av 
1971 ochomfattadelinjerna: StockholmÖ-Lindholmen, 
Roslags Näsby-Österskär, Djursholms 
Ösby-Näsbypark samt Djursholms Ösby-Eddavägen. 
Trafiken på bibanan Stocksund-Långängstorp 
hade upphört under 1966. Avtalet kunde 
hävas vid en tidigare tidpunkt "som omständigheterna 
kan kräva och varom parterna överenskommer". 
Uppgörelsen mellan KSL och SJ innefattade 
en klausul om möjlighet till förlängning 
om KSL så önskade och man kunde enas om ett 
nytt avtal, men SJ:s åtagande att trafikera linjerna 
sträckte sig längst till och med 1976. 

Enligt avtalet skulle SJ producera 3,2 miljoner 
vagnkilometer per år enligt samma principer och 
med samma vagnpark som tidigare. Detaljfrågornakring 
trafiken, som tågplan och tågstorlekar, 
skulle lösas genom årlig avstämning mellan SJ 
och SL. Att avtalet om Roslagsbanans trafik var 
av tillfällig karaktär understryks av att nyinvesteringar 
i rullande materiel inte skulle förkomma. 
Med hänsyn till överenskommelsens anda skulle 
man bara tillåta investeringar som var direkt 
lönsamma respektive påverkade trafiksäkerheten 
i positiv riktning. En enhetlig SL-taxa skulle 



tillämpas, men fram till dess gällde en modifierad 
SJ-taxa. Ersättningen till SJ skulle erläggas 
dels genom en fast arrendeavgift, dels per trafikerad 
vagnkilometer.340m produktionen understeg 
3,0 alternativt översteg 3,4 miljoner vagnkilometer 
krävdes en ny uppgörelse om avgifterna. 

Avtalet om den fortsatta trafiken på Roslagsbanan 
i SL:s regi innehåller tydliga indikationer 
om att verksamheten på det södra bannätet var av 
övergående karaktär. Siktet var helt inställt på en 
framtida nedläggning.35 

Tunnelbanan utvecklas -
Roslagsbanan avvecklas 

Om man betraktar 1965 års tunnelbaneplan för 
Stor-Stockholm, ett förslag som hade avgivits av 
generalplaneberedningens tunnelbanekommitte, 
hade sträckningen för "Hägernäsbanan" ritats in 
som en linje i det närmaste parallell med Roslagsbanans 
sträckning upp till Ålkistan och därifrån 
i en något västligare sträckning genom 
Bergshamras östra delar, för att stråla samman 
med och följa Roslags banans linjesträckning fram 
till Roslags Näsby station och vidare utmed den 
befintliga Österskärslinjen till Hägernäs. En alternativ 
linjesträckning finns också inritad på 
kartan, från Mörby i Norrtäljevägens sträckning 
upp till en punkt nordväst om Danderyds kyrka 
och därifrån i en vid båge norr om Enebyberg. 
Vid Tibble, i närheten av det blivande Täby 
storcentrum, skulle banan sammanstöta med 

34. Den fasta arrendeavgiften uppgick till 1,5 Mkr per år. SJ 
skulle dessutom ersättas med 4.50 per trafikerad vagnkilometer 
i SL-trafik, men så länge trafik upprätthölls på sträckan 
Lindholmen-Rimbo skulle ersättningen uppgå till endast 
4.40. 
35. Diverse handlingar i SJ Centralarkiv. 

Österskärsbanans banvall och följa denna till 
Hägernäs.36 

Nedläggningsprövningen av trafiken på 
sträckan Lindholmen-Rimbo pågick under 1965 
som en konsekvens av Roslagsbanans ställning 
som övergående trafikf orm i den kommande SLtrafiken. 
Problemet var att SJ under ett antal år 
hållit igen med banunderhållet i väntan på ett 
nedläggningsbeslut och man tvingades slutligen 
att sänka den största tillåtna hastigheten på 
sträckan från 75 till 65 km/h. Spåret ansågs inte 
längre vara i ett skick som motsvarade den högre 



hastigheten -förfallet hade gått snabbt sedan 
Finlandstrafikens dagar, då motorvagnstågen 
framfördes med 85 km/h på delar av sträckan. 
Genom att sänka kraven på banstandard undvek 
man onödiga kostnader under den tid som återstod 
till nedläggningen. Samtidigt kunde tillgängliga 
resurser koncent!eras till upprustningen 
av sträckan Stockholms Ostra-Lindholmen. 

Rationalisering av trafiken på den norra delen 
av Roslagsbanenätet började ge resultat. I ett 
regerings beslut den 1 april 1966 gavs SJ tillstånd 
att lägga ned persontrafiken på sträckan RimboHallstavik 
från och med 25 september 1966. På 
sträckan Uppsala Ö-Rimbo skulle trafiken fortgå 
till den 1 januari 1967. Med hänvisning till uppgörelsen 
om kollektivtrafiken i Stockholms län, 
begärde SJ att få lägga ned trafiken på sträckan 
Lindholmen-N orrtälje och att avveckla den kvarvarande 
godstrafiken söder om Lindholmen. I 
länsstyrelsens i Stockholms län yttrande över 
SJ: s framställan ifrågasattes beräknings grunderna 
för trafikomläggningen. Lönsamheten borde, 
enligt länsstyrelsen, i stället beräknas 

också med beaktande av den samhällsekonomiska 
lönsamheten inom ramen för en samlad närings-och 
samhällsekonomisk politik, varvid möjligheterna till 
en företagsekonomisk kompensation åt Statens järnvägar 
med anlitande av det å riksstaten uppförda 
särskilda anslaget kommer in i bilden. 

Länsstyrelsen grep således halmstrået och hoppades 
på en bedömning utifrån de undantagsregler 
som kunde tillgripas enligt 1963 års trafikpolitiska 
proposition .37 Samtidigt var man införstådd 
med att det var för sent att förespråka en 
lösning av Roslagens kommunikationsfrågor 
baserad på en bibehållen och upprustad järnväg, 
där trafikverksamheten byggde på en samhällsekonomisk 
kalky1. Av detta skäl såg man sig 

37. Jfr Svallhammar 1997. 

tvungen att tillstyrka nedläggningen av järnvägsdriften, 
låt vara med en rad reservationer.38 

Godstrafikens uppgång -och fall 

Medan godstrafiken Hallstavik--Rimbo-Uppsala 
Ö blomstrade under 1960-talets senare del, 
förtvinade trafiken på det södra bannätet. Genom 
att lastade överföringsvagnar av tekniska skäl 
inte kunde framföras söder om Roslags Näs by, 
kom södra bannätets samtrafik med omvärlden 
att ske via omlastning vid Stockholm Ö, vilket 
fungerade som en hämsko i konkurrensen med 



biltrafiken. Under hela 1960-talet förekom omlastning 
vid Östra station, främst ~:' ankommande 
vagnslastgods till Djursholms Osby, Roslags 
Näs by, Viggbyholm och Åkers Runö. 

Stommen i godstrafiken söder om Rimbo var 
transporterna av tidningspapp~~ från Holmens 
bruk i Halls ta vik till Stockholm 0. Pappersrullarna 
lossades antingen på gods bangården vid Östra 
station för vidare transport på mindre lastbilar 
direkt till tryckerierna i Stockholms innerstad, 
eller vid de s.k. pappersladorna vid Experimentalfältets 
lastplats. Där magasinerade de stora tidningarna39 
sina pappersrullar för successiv avhämtning. 
Ibörjan av 1960-talet gick ett godstågspar 
sex dagar i veckan mellan Rimbo och Stockholm 
med i huvudsak tidningspapper. Den transporterade 
mängden tidningspapper till de tre 
största tidningarna i Stockholm uppgick 1960 till 
18 400 ton. Av detta gick ungefär hälften till 
Dagens Nyheters tryckeri. I andra riktningen 
gick i huvudsak tomvagnar, men vid mitten av 
1960-talet tillkom transporter av aluminiumsulfat 
till Hallsta pappersbruk.40Under 1960-talets 
senare del glesades papperstrafiken ut. SJ försökte 
på olika sätt förmå trafikanterna att transportera 
sitt tidningspapper med normalspårs vagnar 
på överföringsvagn från Hallstavik via 
Rimbo-Uppsala Ö för lossning vid Stockholms 
Norra. Transporterna kom i stället att gradvis 
överföras till landsväg, vilket delvis berodde på 
nya transport-och lagerrutiner sedan några av 
tidningarna flyttat från Klara till Marieberg. 
Lokalgodståget till och från Rimbo blev ett 
"varannandagståg" med huvudsaklig uppgift att 

38. Diverse handlingar i SJ Centralförvaltnings arkiv och SJ 
Centralarkiv. 
39. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och StockholmsTidningen. 
40. Av tyngd punktsskäl fraktades storbehållare litt. L l?.å 
smalspåriga specialvagnar efteromlastning på Stockholm 0. 

transportera fordon till och 
från Mörby verkstad. 

Godstrafiken på sträckan 
Hallstavik-Rimbo-Uppsala 
Ö påverkades positivt av att 
persontrafiken lagts ned, eftersom 
rälsförhöjningen i kurvorna 
kunde sänkas.41 Sedan 
detta skett kunde man helt koncentrera 
godstransporterna till 
det norra bannätet. En omstruktureringen 
var nödvändig 



mot bakgrund av Hallsta 
pappersbruks omvandling till 
ett av Europas största tidningspappersbruk. 
En annan verksamhet 
som inte heller visade 
tecken på avmattning var 
malmtrafiken DannemoraHargshamn, 
som räknades till 
SJ:s affärsbanenät. SJ hade tidigt 
efter förstatligandet byggt 
ut treskensspår på sträckan 
Österbybruk-Gimo och den 
kvarvarande trafiken på smalspår 
var malmtransporterna till 
Hargshamn Dessa bedrevs 
sporadiskt eftersom hamnen 
saknade lagerutrymmen. När 
en båt anlände till hamnen gick 
malm tågen i skytteltrafik dygnet 
runt tills båten fyllts. Under 
1960-talets senare del 
byggdes det en malmficka i 
Hargshamn och trafiken blev 
därefter mer regelbunden. 

Början till slutet 
för fjärrtrafiken 

Efter att entreprenadavtalet 
mellan SL och SJ trätt i kraft 
den 1 januari 1967 förekom 
persontrafik endast på handelarna 
söder omLindholmen 
samt i SJ egen regi på sträckan 
Lindholmen-Rimbo-Norr

41. Rälsförhöjning är ett slags dosering 
som tillämpas i kurvor för att 
tågen skall kunna passera i högre hastighet. 
Den påverkar dock tyngdpunkten 
negativt och kan orsaka lastförskjutning 
vid överföringstrafik. 

Från godstrafikens storhetstid på Roslagsbanan. SJ storbehållar

transportvagn Q35up 324148 i lokalgodståg 9084 år 1968. Foto 
förf 

Överföringsvagn i Hallstavik. SJ-Press. 

tälje. SJ begärde i april 1967 att få lägga ned all 
trafik norr om Lindholmen. I samband med 
tidtabellsskiftet på försommaren lades postbe~~
rdran påjärnvägen ned på sträckan Stockholm 



O-Norrtälje, samtidigt som de sista lokdragna 
persontågen på linjen ersattes med rälsbussar. 
Den senast elektrifierade sträckan, Rimbo-Norrtälje, 
trafikerades därefter enbart med dieselfordon. 
I december 1968 fick SJ i uppdrag att 
efter överläggningar med KSL komma in med en 
plan för ersättnings trafiken innan regeringen fattade 
beslut i ärendet. Samtidigt lämnades klartecken 
till SJ att lägga ned godstrafiken på samtliga 
bandelar söder om Rimbo, vilket skedde den 
1 juli 1969. På samma gång upphörde den kvarvarande 
godstrafiken på sträckan Rimbo-Norrtälje. 
Samma år beslutades dessutom att bandelen 
Dannemora-Hargsharnn skulle breddas till 
normalspår, eftersom Dannemoragruvans årsproduktion 
och utskeppning skulle öka, vilket 
förutsatte en annan transportteknologi. 

I juli 1969 presenterade SJ ett förslag till ers~
ttnin~strafik för bandelen Rimbo-Norrtälje, 
vilket mnebar att persontrafiken redan under 
hösten skulle överföras från järnväg till buss. 
~uss~idtab~lle_rna skulle utformas för anslutning 
till tagen 1 R1mbo och dessutom fanns direkt 
buss trafik i SL:s regi Stockholm-Norrtälje. Kommunikationsdepartementet 
godkände förslaget 
den 19 september 1969 och tio dagar senare var 
persontrafiken påjärnvägen nedlagd. På sätt och 
vis innebar nedläggningen av persontrafiken 
mellan Rimbo och Norrtälje bättre villkor för 
trafikanterna, eftersom den betydligt förmånligare 
SL-taxan tillämpades i ersättningstrafiken. 
Järnvägs trafiken påsträckanLindholmen-Rimbo 
kom, ironiskt nog, samtidigt att omfattas av SL:s 
taxeområde! 

Nedläggningen av Norrtäljelinjen kom knappast 
som en överraskning. Den hade blivit "offer" 
för SL-taxan som tillämpades på bussarna 
på sträckan Stockholm-Norrtälje, medan järnvägen 
fortfarande erbjöd trafik till den avsevärt 
högre SJ-taxan. Resultatet blev att persontågen 
det sista året gick mer eller mindre tomma. Nedläggningen 
av bandelen Rimbo-Norrtälje friställde, 
enligt SJ:s beräkningar, 23 personer för 
andra arbetsuppgifter.42 

42. Handlingar i SJ Centralarkiv. 

Nedläggning av Roslagsbanans 
södra delar blir all var? 

Den stora frågan under 1960-taletangående Roslagsbanans 
södra delar gällde inte om utan när 
järnvägstrafiken skulle ersättas av den planerade 
tunnelbanan. Förslaget att bygga tunnelbana på 
Roslagsbanans banvall hade tidigt avförts som 



olämpligt. Den nya banan hamnade då på för 
långt avstånd från nytillkomna, viktiga trafikplatser 
som Mörby sjukhus och Mörby centrum. 
Under byggnadstiden skulle man inte kunna använda 
Roslagsbanan, som tillfälligt måste ersättas 
av busstrafik. I stället valde man att bygga en 
underjordisk linje väster om och i det närmaste 
parallellt med Roslagsvägen. Byggandet av tunn~
l~anan mot Mörbyoch Täby var i full gång i 
borJan av 1970-talet, samtidigt som befolkningsprognoserna 
för nordostsektorn började att ifrågasättas: 
tillväxten skulle av allt att döma inte bli 
så dramatisk som tidigare skisserats. 

Samtidigt somtunnelbanebygget fortskred planerade 
SJ för den kommande avvecklingen av 
järnvägstrafiken på det södra bannätet. I en skrivelse 
till regeringen i juni 1971 begärde man att 
få lägga ned den kvarvarande persontrafiken vid 
den tidpunkt landstinget övergick till annan trafikform, 
dvs när tunnelbanan var färdig. Samtidigt 
begärde man tillstånd att efter nedläggningen få 
riva spåret på de kvarvarande sträckorna söder 
om Rimbo. Den dag trafiken lades ned på Roslagsbanans 
södra del skulle sammanlagt 405 
personer frigöras för andra arbetsuppgifter. 

T~dpunkten för nedläggningen av järnvägstrafiken 
närmade sig obevekligen. Bland trafikanterna 
på banans södra delar växte protesterna allt 
starkare. Enopinions grupp, Rädda Roslags banan, 
bildades av i huvudsak lokala trafikanter som 
~ille förmå politikerna att bevara och rust~ upp 
Järnvägen.43 

''Kommunaliseringen'' 

I samband med Hörjelöverenskommelsen hade 
en rad avtal slutits mellan dåvarande Stockholms 
Spårvägar (SS) och SJ, bland annat om entreprenadtrafikenpåRoslags 
banan. Conny Adebäck, 
som vid den tiden arbetade vid SJ, var med vid 
förhandlingarna och berättar om den tveksamhet 
som fanns angående avtals tidens längd-tre eller 
fem år. Osäkerheten bottnade i ovissheten om 

43. Handlingar i SJ Centralarkiv; Andersson-Fors 1992. 

hur länge det skulle vara praktiskt möjligt att 

trafikera banan, exempelvis hur länge vagnarna 

skulle hålla. 

Föreställningen om de praktiska förutsättningarna 
för fortsatt trafik satte alltså gränsen för hur 



långt SJ vågade göra utfästelser. Man lät bland 
annat göra dykningar vid Stocksundsbron för att 
undersöka om bropelarna skulle hålla. SJ och den 
nya huvudmannen för länets kollektivtrafik träffade 
till slut ett entreprenadavtal som skulle löpa 
en bit in på sjuttiotalet. När avtalsperioden närmade 
sig slutet hade Adebäck bytt arbetsgivare 
och blivit biträdande trafikdirektör vid SL. SJ 
hade sedan avtalet ingåtts fått en ny generaldirektör, 
Lars Peterson, som ställde höga krav på det 
överskott entreprenadavtalen skulle ge.44 

Lars Peterson berättar hur han vid förhandlingen 
om det förlängda entreprenadavtalet mötte 
sin motpart, SL-chefen Helge Berglund, som 
representerade det nybildade storlandstinget. När 
man diskuterade den fortsatta trafiken på Roslagsbanan 
fanns, enligt Peterson, två lösningar. 
Den första var helt enkelt att få fram ett nytt avtal 
som, i likhet med den samtida diskussionerna 
med LKAB om malm trafiken i Norrbotten, skulle 
ge SJ "den lönsamhet som behövdes med hänsyn 
till de krav som ställdes på verket".45 Conny 
Adebäck, som biträdde Helge Berglund vid förhandlingen, 
menar att det egentligen inte var 
fråga om en reell förhandling: SL och landstingssidan 
"tjatade" om orimliga krav, medan Lars 
Peterson inte vek en tum från sin uppfattning. 
Landstinget var, enligt Adebäck, berett att betala 
närmare 30 miljoner per år för fortsatt entreprenadtrafik 
och menade att motparten rimligen 
borde ha kunnat öka sin vinst med nära 10 miljoner 
kronor om året, men generaldirektören tycktes 
obeveklig. 

Jag visste ju då, sedan min tid på SJ, vad trafiken på 
Roslagsbanan kostade och jag visste också vad SL 
betalade, så det var ingen dålig affär för SJ med det 
entreprenadavtal som fanns. Men icke för ty, så ville 
Lasse Peterson ha det dubbla beloppet: Vi betalade då 
i runda tal 20 miljoner per år för trafiken på Roslagsbanan 
i entreprenadersättning, och han begärde 40 
miljoner.46 

Storlandstinget och Helge Berglund tyckte att 
SJ:s pris blev för högt och det var då den alternativa 
lösningen kom fram, menar Peterson: SJ 

44. Intervju med Conny Adebäck J997-04-10. 
45. Intervju med Lars Peterson 1997-06-03. 
46. Intervju med Conny Adebäck. 

skulle helt enkelt sälja banan till landstinget, 
eftersom den egentligen inte hade något samband 
med det övrigajärnvägsnätet. Man diskuterade 
frågan några gånger och parterna enades till 



slut om att landstinget skulle få överta Roslagsbanan 
med pensionsförpliktelser på 30 a40 miljoner 
kronor. Peterson hade därför anledning att 
fundera över varför landstinget gick in i affären 
med tanke på att det trots allt kostade pengar för 
landstinget att driva banan, men han antog att 
man i affären såg andra värden, exempelvis den 
till Roslagsbanan hörande marken.47 

Adebäck beskriver, å sin sida, hur det ur landstingets 
horisont orimliga kravet om 40 miljoner 
kronor per år till slut ledde till att man i stället 
började tänka i termer av att köpa banan. Det 
visade sig inte vara några svårigheter för SJ att 
acceptera tanken. Det blev också till slut så att 
Stockholms läns landsting övertog banan i stort 
sett mot att landstinget iklädde sig banans pensionsskuld. 
På ett och ett halvt år hade affären 
betalat sig på nivån 30 miljoner kronor. Det var 
alltså en mycket god affär för SL och måste, 
enligt Adebäck, rimligt sett ha varit en dålig affär 
för SJ. Han tror dock att SJ:s ställningstagande 
byggde på att man var orolig för framtida stora 
investeringar i rullande materiel och en ny Stocksundsbro 
och att detta var bakgrunden till att man 
begärde det höga beloppet för entreprenadtrafiken. 
Landstingets representanter kände sig av 
allt att döma som segrare.48 Motparten var också 
nöjd med utgången: När avtalet var undertecknat 
gick Lars Peterson upp till kommunikationsminister 
BengtNorling för att redovisa uppgörelsen. 
Norling kände sig lättad över beskedet. Han 
var mycket nöjd med att man löst frågan om 
Roslagsbanan på detta vis, eftersom han annars 
möjligen hade fått den som ännu ett impopulärt 
nedläggningsärende på departementets bord, 
berättar Lars Peterson. 49 

En ny organisation byggs upp 

Conny Adebäck berättar att han före landstingets 
övertagande somSL-representant agerat för nedläggning 
av Roslagsbanan mot bakgrund avdet 
höga belopp som SJ krävde för att fortsätta driften. 
Tillsammans med landstingets Bengt Westerberg50 
reste han runt på opinionsmöten i norra 

47. Intervju med Lars Peterson. 
48. Intervju med Conny Adebäck. 
49. Intervju med Lars Peterson. 
50. Då landstingstjänsteman, senare folkpartiordförande. 

Malmlastning i Dannemora 
1960. Foto SJ-Press. 



Roslagen och fick försvara landstingets förslag. 
Nedläggningsplanerna kom sedan att tonas ned 
när banan köptes av landstinget. Ödet ville att 
Conny Adebäck, på Helge Berglunds uppdrag, 
blev chef över Roslags banan för en tid. Adebäck 
var inte främmande för uppgiften. Han hade 

Till vänster: Malmtåg med 
tomvagnar i Hargshamn 
1970. Foto förf 

börjat sin jämvägsmannabana som sjuttonåring i Hargshamn 
och sedan mitten av 1950-talet arbetat på alla 
stationer som då fanns vid Roslagsbanan. Han kände 
därför banan väl och även många av dem som arbetade 
där. 

Ett stort huvudbry i samband med övertagandet 
var att personalen hade möjlighet att välja mellan 
att gå över till landstingsanställning eller att 
bli omplacerad inom SJ. En del anställda företedde 
uppfattningen att man skulle stå emot ett 
landstingsövertagande, och stämningen precis 
innan SL tog över banan var inte den bästa. De 
som valde att stanna vid Roslagsbanan med 
landstingsanställning blev utsatta för sina kollegers 
ilska. Ibland gick det till och med så långt 
som till slagsmål i personalrummet, berättar Adebäck. 
Det ena lägret delade vid ett tillfälle ut 
repstumpar till det andra med tecknet "Gå och 
häng dig!" Det var med andra ord en, minst sagt, 
infekterad stämning på arbetsplatsen under en 
tid. 

Enligt Conny Adebäck fanns det knappast något 
alternativ till ett landstingskommunalt övertagande 
av Roslagsbanan. Om ett avtal om fortsatt 
entreprenadtrafik inte kunde träffas fanns , 
enligt Adebäck, ingen annan utväg än nedläggning.
51 Lars Peterson skulle vid ett allmänt möte 

51. Intervju med Conny Adebäck. 

i Mörby verkstad ha deklarerat, att personalen 

hade att välja mellan nedläggning och att banan 

såldes till landstinget. Han skulle därmed ha 

framstått som en osedvanligt tuff förhandlare. 

"Ja, jag vet inte. De har kanske uppfattat det 

så ... ", säger Peterson idag. 

I kontakterna med fackföreningarna hade det 



framkommit att man självklart tyckte det var 
bättre för personalen att landstinget tog över, 
eftersom man då kunde räkna med att trafiken 
skulle fortgå i större omfattning än om SJ tvingats 
dra in trafik i brist på pengar, menar Peterson.
52 

"Strömhopp" av SJ-personal 
från Roslagsbanan 

Före kommunaliseringen uppgick Roslags banans 
personal till 4 20 personer. Av dessa valde 140 att 
stanna kvar vid SJ. På söndagsmorgonen den 
1 maj 1972, när SL övertog banan och Helge 
Berglund bjöd personalen på fest i Mörby verkstads 
lokaler, fanns bara 280 man kvar. 

Det här var förstås en enormt kraftig rationalisering, 
om man vill kalla det så ... Under de år som gick under 
tiden jag var kvar på SL, så tror jag inte att man gick 
över 320 anställda.Jämfört med SJ-tiden var det i 
runda tal ett hundra färre som jobbade på banan.53 

Lars Peterson delar Conny Adebäcks uppfattning 
om att SJ aldrig kunnat fortsätta trafiken på 
Roslags banan och att samtidigt genomföra en så 
stor rationalisering "på ett bräde". Han anser 
dock att om man fortsatt förhandlingarna om ett 
nytt avtal kunde man mycket väl ha kommit in på 
kostnadssidan och diskussionen hur man skulle 
sänka kostnaderna. När förhandlingarna upptogs 
var det var dock inte fråga om annat än en 
förlängning av det gamla avtalet, anser Peterson.
54 

SL:s snabba övertagande av Roslags banan skapade 
till att börja med problem inom vissa funktioner. 
Bland annat hade man över en natt förlorat 
nästan alla signalreparatörer, vilka valde att stanna 
kvar inom SJ, och man fick från SL:s sida finkamma 
arbetsmarknaden för att hitta svagströmskunnig 
personal, som snabbt kunde sättas i utbildning 
för sina nya arbetsuppgifter. Vid Mörby 
verkstad halverades personalen i ett slag. Man 

52. Intervju med Lars Peterson. 
53. Intervju med Conny Adebäck. 
54. Intervju med Lars Peterson. 

förlorade också dem som gjorde tjänstgöringslistor 
för lokförare och konduktörer, del vis beroende 
på den uppkomna situationen. Man gjorde 
egentligen inte någon tidtabellsförändring i samband 
med övertagandet, utan fortsatte i stort sett 
som tidigare. Det högre personalutnyttjadetmöttet 
däremot våldsam kritik från personalens sida. En 



hård rationalisering av verksamheten var dock, 
enligt Adebäck, den enda chansen för banan att 
kunna leva vidare. Man var tvungen att driva den 
med så låga kostnader som det över huvud taget 
var möjligt. 

Det lyckades vi också med och då dog argumentet att 
lägga ned banan i och med att vi hela tiden låg under 
budget ... Vi gick absolut inte uppi de nivåer som vi 
erbjöd SJ för entreprenaden. 

En sådan kraftig rationalisering hade givetvis 
aldrig gått att genomföra under SJ-tiden, men här 
avgick hundratalet personer av egen vilja. Även 
om trafiken fortsatte i stort sett som tidigare 
skedde flera ändringar "bakom kulissen", som 
exempelvis slopandet av ackordet vid Mörby 
verkstad. Efter ett år och med i stort sett en 
halverad personalstyrka hade vagnparken rustats 
upp till ett skick som den inte haft på tio år. Detta 
var bara en av de påtagliga förändringarna, me

55

nar Adebäck . 

AB Ro slagsbanan (RB) bildas 

Conny Adebäcks chefskap över Roslagsbanan 
var ett uppdrag vid sidan av det ordinarie arbetet 
vid SL:s huvudkontor. Järnvägen bildade nu ett 
dotterbolag inom SL-koncernen med SL-chefen 
Helge Berglund som vd och Conny Adebäck som 
vvd. Adebäcks insats under den första tiden bestod 
till stor del i att anställa ny personal. En av 
de nyckelbefattningar som tillsattes var tjänsten 
som trafikinspektör. Befattningen innehades i 
många år av Allan Sjölund, som rekryterades 
från SJ där han bland annat arbetat med Roslagsbanans 
tidtabeller. När man skapat en ledningsgrupp 
bestående av Roslagsbanans avdelningschefer 
kunde Adebäcks insats inskränkas till i 
stort sett att närvara vid ledningsmöten varannan 
vecka. 

Trots att Roslagsbanan nu var "räddad" kvarstod 
landstingets långsiktiga mål att bygga ut 
tunnelbanan till Täby, och Conny Adebäck förnekar 
inte att man hade problem de första åren. 

55. Intervju med Conny Adebäck. 

Situationen kan illustreras med följande episod: 
Roslags banan hade anställt en bani ngen j ör, 56 med 
vilken Adebäck utarbetade ett förslag om spårtrafiken 



i nordostsektorn. Förslaget innebar att 
tunnelbanan skulle byggas som planerat till 
Mörby, men i stället för att därifrån gå i tunnel 
förbi Täby centrum och vidare utåt skulle banan 
gå upp i dagen i trakten av Enebyberg för att 
sedan fortsätta på Roslagsbanans banvall till 
Österskär respektive Vallentuna-Lindholmen. 
Lösningen var tekniskt möjlig om tunnelbanevagnarna 
utrustades med strömavtagare för både 
kontaktledning och strömskena. Förslaget lades 
fram i Roslagsbanans namn och slog, enligt 
Adebäck, ned som en bomb i SL-högkvarteret, 
där särskilt utvecklingsavdelningen hade låst sig 
vid att banan skulle gå helt under jord. Roslagsbanans 
förslag uppfattades som ett otroligt svek 
och ett "hugg i ryggen". Hade förslaget genomförts 
så hade spårtrafiken i nordostsektorn haft en 
mycket starkare ställning än den har idag, menar 
Adebäck. 

Tankarna på nedläggning vilade tungt över 
Roslagsbanan hela den återstående tid som han 
var verksam vid SL, fram till 1975. Hur håller 
man andan uppe i ett företag, där verksamheten 
hotas av avveckling? "Vad jag försökte göra ... 
var att inpränta i personalen, att så länge man 
skötte banan på det sätt man gjorde, så höll man 
bort en hel dela argumenten för att lägga ned."57 

Roslags-och Saltsjöbanorna 
bildar gemensamt bolag 

Under hela 1970-talet hade frågan om hur trafikfrågorna 
i nordostsektorn skulle hanteras debatterats 
och de politiska diskussionerna gick fram 
och tillbaka. Den återstående trafiken på det 
norra nätet, Uppsala Ö-Rimbo-Hallstavik, överfördes 
till normalspår 197 6 i och med att en 
nybyggd normalspårig linje öppnats mellan Harg 
och Hallstavik. Den gamla smalspårssträckan 
revs sedermera, utom på sträckan Uppsala ÖFaringe 
som uppläts för museitrafik. I Rimbo 
revs större delen av bangårdsområdet utom ett 
par spår närmast stationshuset, där landstingstrafiken 
bedrevs.58 

Den officiella inställningen till Roslags banans 
södra delar var vid 1970-talets mitten att de 

56. Baningenjör Bertil Johansson. 
57. Intervju med Conny Adebäck. 
58. Intervju med Björn Dalborg 1997-03-18. 

kvarvarande sträckorna skulle läggas ned, åtminstone 
delvis. Den första etappen av nedläggningen 
borde avse bandelen Lindholmen-Rimbo, 



men av orsaker, framför allt ett bristfälligt vägnät, 
sköts nedläggningen på framtiden. Sedan 
landstinget övertagit Roslagsbanans södra delar 
vidtogs en rad rationaliseringar för att ytterligare 
sänka driftkostnaderna. En radikal åtgärd var att 
flytta fjärrställverket i Roslags Näsby till Stockholm 
Ö, en annan att samordna ställverk och 
tågklarering i Djursholms Ösby. Nya hållplatser 
inrättades -bland annat återuppstod Experimentalfältets 
nedlagda hållplats under namnet "Universitetet". 

De tidigare visionerna om en bussterminal i 
anslutning till tunnelbanestation Rådmansgatan 
hade delvis förverkligats under 1970-talets början, 
framför allt för trafikförsörjningen av Stockholms 
universitet sedan utflyttningen till Frescati. 
Övrig buss trafik hade sin terminal vid Jarlaplan. 
Tunnelbanans Mörbygren öppnades successivt 
för trafik och när banan nådde Östra station 1973 
innebar detta en klar förbättring för Roslagsbanans 
resenärer. Symptomatiskt nog döptes den 
nya tunnelbanestationen till Tekniska högskolan 
-SL-ledningen var fortfarande fast besluten om 
att Roslags banan skulle läggas ned, men i landstinget 
hade politikerna börjat vackla i frågan. I 
anslutning till Tekniska högskolans tunnelbanestation 
anlades en "provisorisk" bussterminal 
för Roslagstrafiken, mitt i Valhallavägen.59 

Roslagsbanans öde visade sig dock vara långt 
ifrån beseglat. När landstinget 197 4 sände ut sin 
kollektivtrafikutredning (LAKU) på remiss, valde 
en majoritet av nordostkommunerna att ställa sig 
bakom det alternativ som innebar en bibehållen 
och upprustad Roslagsbana. Men trots att alternativen, 
en avkortad bana med anslutning till 
tunnelbanan i Roslags Näs by eller vid Danderyds 
sjukhus, inte fick samma uppslutning, beslutade 
landstinget att fullfölja tunnelbanans utbyggnad 
till Täby centrum. Samtidigt fullföljdes ett tidigare 
fattat beslut om avveckling av trafiken på 
linjen Djursholms Ösby-Eddavägen. Under en 
övergångsperiod, i väntan på att järnvägsbolaget 
skulle befrias från koncessionens trafikeringsplikt, 
trafikerades linjen med ett tågpar om dagen. 
Trafiken på Eddavägslinjen upphörde helt 
1976 och spåret revs.60 

Conny Adebäck sörjer inte Eddavägslinjen, 
som enligt hans uppfattning var otidsenlig. Tå

59. Den "provisoriska" terminalen existerar fortfarande. 
60. Andersson-Fors 1992. 



En brokig samling lok och motorvagnar på Stockholm Ö godsbangård. Från vänster Y-fordon av 
SJ-typ, SJ Z6p 1540 (fd. SRI 2), upplastad på O-vagn SJ Z4p 260 och på överföringsvagn Q 37 SJ 
T2p 3526 (fd. SRI 5). Foto förf. 

gen slingrade sig fram mellan trädgårdarna i 
"krypfart" och utgjorde, enligt Adebäck, möjligen 
ett pittoreskt inslag i stadsbilden. Som transportsystem 
hade banan tjänat ut, särskilt sedan 
tågen inte längre gick till Engelbrektsplan.61 

När tunnelbanan nådde Mörby centrum 1978 
tog diskussionen om Roslagsbanan på nytt fart 
och den gamla debatten om rimligheten med två 
parallella spårsystem i nordostsektorn fick nytt 

liv. Samma år ingicks ett avtal mellan landstinget 
och Danderyds kommun om en fortsatt utbyggnad 
av tunnelbanan till Täby, men i samband 
härmed överlämnade föreningen Rädda Roslagsbanan 
en namnlista med 40 000 underskrifter till 
landstinget. Inför valet 1979 krävde en stark 
opinion folkomröstning om vilken trafiklösning 
som skulle gälla. Omröstningen kom att hållas i 
Täby och Vallentuna kommuner i samband med 
kärnkraftsomröstningen 1980. Väljarna fick ta 
ställning till antingen en bibehållen och upprustad 
Roslags bana eller en utbyggd tunnelbana till 
Täby centrum med anslutande tågtrafik på sträck

61. Intervju med Conny Adebäck. 

orna Roslags Näsby-Österskär/Lindholmen. En 
stor majoritet väljare vände tunnelbanan ryggen 
och röstade för en bibehållen Roslagsbana. 

Inom landstinget och SL-ledningen fortsatte 
diskussionen kring Roslagsbanans framtid. En 
nedläggning av den sviktande trafiken på sträckan 
Lindholmen-Rimbo hade diskuterats under flera 
år, men av olika skäl, främst vägnätets beskaffenhet, 
skjutits på framtiden. Under 1980 föreslog 
landstinget en omedelbar nedläggning av trafiken, 
men med hänsyn till den hårda kritiken 
valde man att lägga ned endast den nordligaste 
delen, Kårsta-Rimbo.62 

År 1980 bildades en ny huvudman för Roslagsbanan 
-AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar 
(SLJ) -genom en sammanslagning av AB 
Roslagsbanan och Saltsjöbanan, den senare tidigare 
förvaltad av SL:s dotterbolag Trafik AB 
Saltsjöfart. Som en konsekvens av folkomröstningens 
resultat påbörjades en konsolideringsprocess 
vid Roslagsbanan med siktet inställt på 
att ytterligare rationalisera verksamheten.63 



62. Andersson-Fors 1992. 

63. Ibid.; intervju med Björn Dalborg 1997-03-18. 

Omorganisationer och chefsbyten 

Björn Dalborg kom till Roslagsbanan som vvd 
för SLJ på nyåret 1981. När landstinget övertagit 
Roslags banan åtta år tidigare stod hela järnvägen 
inför en snabb nedläggning. SJ hade lagt ned 
betydande delar av banan och från att två decennier 
tidigare ha varit 326 kilometer uppgick den 
sammanlagda linjelängden till ungefär en femtedel. 
Den senaste nedläggningen hade omfattat 
sträckan Rimbo-Norrtälje, 1969. Dalborg berättar 
att det fanns en motkandidat till posten som 
Roslagsbanechef. Denne kom från SJ och hade 
bland annat arbetat med nedläggningsfrågor. 
Kanske var det honom som SL:s och SLJ:s dåvarande 
vd Ingemar Bäckström ville ha på posten? 
"Det stämde ju med den rådande inriktningen, 
beslutad av politikerna och för övrigt 
representerad av Ingemar Bäckström själv." 

Björn Dalborg efterträdde Lennart Webrink, 
som via posten som vvd för SL:s dotterbolag 
Trafik AB Saltsjöfart blivit den förste chefen för 
både Roslags-och Saltsjöbanorna, när dessa ställdes 
under gemensam förvaltning efter att Saltsjöfarts 
buss trafik integrerats med moderbolaget 
SL. Dalborg minns sin företrädare väl, trots att 
denne dog en kort tid efter pensioneringen. Lennart 
W ebrink var i grunden en verkstadsmänniska, 
en maskintekniker. Även om de båda Roslagsbanecheferna 
närmade sig problemen från olika 
håll, menar Dalborg, var Webrink mycket kompetent 
i sin yrkesutövning. 

Men han hade väl en annan grundriktning. Inte så att 
han ville ha någon nedläggning, men han uppfattade 
de politiska signalerna så. Han gjorde vad han kunde 
inom den ramen, men han hade inga tankar på att 
banan skulle rustas upp och förnyas, det märkte jag på 
honom.64 

Frågan om järnväg eller tunnelbana var på sina 
håll ytterligt infekterad. Under valåret 1982 vägrade 
Täby kommun att planera för en tunnelbana 
inom de egna territoriet, varvid landstinget hotade 
med total nedläggning av Roslagsbanan. 
Den borgerliga regeringen kontrade med att inte 
bevilja koncession för en utsträckt tunnelbana 
medan landstinget med en rösts övervikt läm~ 
nade medgivande till tunnelbanebygget. År 1983 
fattade landstinget, som en konsekvens av den 
lokala folkomröstningen, ett beslut om att inte 



bygga ut tunnelbanan till Täby centrum. Moderaterna 
i landstinget hade nu, på grund av kost

64. Intervju med Björn Dalborg 1977-03-18. 

nadsstegringarna, helt slutit upp bakom Roslagsbanan. 
Tillsammans med centern och vänsterpartiet 
kommunisterna fanns betryggande politisk 
majoritet att låta järnvägen bilda ryggrad i 
nordostsektorns kollektiva trafikförsörjning. 
Folkpartiet och socialdemokraterna anslöt sig 
senare till denna linje, även om vissa s-politiker 
fortfarande hoppades på en tunnelbana till Täby. 
De tunnelarbeten som påbörjats i Mörbybanans 
förlängning avslutades och i stället anslogs medel 
till upprustning av Roslagsbanan, till att börja 
med 90 miljoner kronor. Siktet var fortfarande 
inställt på en nedläggning av trafiken på sträckan 
Lindholmen-Kårsta, eftersom resandeunderlaget 
inte motiverade tågtrafik, men eftersom vägnätet 
var för dåligt sköt man trafikomläggningen på 
framtiden. 65 

När Björn Dalborg tillträdde som chef för 
Roslagsbanan hade beslutet precis fattas om att 
trafiken på sträckan Kårsta och Rimbo skulle 
läggas ned, vilket skedde i januari 1981. SL hade 
från början velat lägga ned Lindholmen-Kårsta, 
men det delikata ärendet resulterade i en politisk 
kompromiss i landstinget, där man beslutade att 
behålla trafiken på halva sträckan-Kårsta råkar 
ligga ungefär mitt emellan Lindholmen och 
Rimbo. Det fanns dessutom ett beslut om att man 
skulle lägga ned trafiken på Näsbyparkslinjen 
samma år, berättar Dalborg, som såg som sin 
uppgift att se till att trafiken på Roslagsbanan 
hölls igång oavsett vad som skulle ske i framtiden. 
Redan efter någon månad ändrades beslutet 
om Näsbyparkslinjens nedläggning. SL hade 
analyserat nedläggningens konsekvenser för 
trafikanterna och konstaterat att en omläggning 
till busstrafik skulle medföra en sämre trafikstandard, 
eftersom det tillgängliga vägnätet var 
för dåligt. I sista stund beslöts därför att tågtrafiken 
på Näsbyparkslinjen skulle vara kvar. 

Den politiska diskussionen var intensiv fram 
till landstingets beslut 1983 om att Roslagsbanan 
skulle vara huvudtrafikmedel i nordostsektorn. 
Beslutet var viktigt eftersom man, enligt Dalborg, 
nu kunde lyfta blicken från att driva till att 
också utveckla verksamheten. Utvecklingsarbetet 
kom igång successivt och tanken var att upprustningen 
skulle ske så att trafikanterna stördes 
så litet som möjligt. 



Arbetet med Roslagsbanans utveckling innebar 
bland annat planering för en ombyggnad av 
Mörby verkstad, spårupprustning, nya signaler, 

65. Andersson-Fors 1992; intervju med Björn Dalborg. 

kontak:tledningsbyte och -inte minst -en ny 

vagnpark. Den gamla vagnparken var minst sagt 

heterogen -de elektriska motorvagnarna var 

fördelade på fem huvudtyper med hel olika spe

cifikationer och prestanda, byggda mellan 1919 

och 1962. Den äldsta personvagnen som gick i 

trafik härstammade från slutet av 1800-talet, 

vissa vagnar hade träkorg, andra relativt mo

derna stålkorgskonstruktioner. Verkstaden i 

Mörby fick hela tiden improvisera vid revisioner 

och större reparationer, eftersom reservdelar van

ligen saknades. Nya komponenter fick antingen 

specialbeställas eller tillverkas av verkstadens 

egna hantverkare. 

Inför Roslagsbanans förnyelse skulle en modern 
och standardiserad vagnpark utvecklas. Frågan 
om den nya vagnparken drevs i samma anda 
som ombyggnaden i övrigt -fordonen skulle 
bytas ut successivt så att man kunde resa på 
banan under tiden. De plattformsombyggnader 
som skulle ge trafikanterna en bättre standard 
måste ske så att gamla och nya vagnar kunde 
användas parallellt. Man kunde alltså inte omedelbart 
bygga plattformar till full höjd som i 
tunnelbanan, utan valde en medelhög plattform 
av 60 centimeters höjd. 

När det gällde nyanskaffning av rullande materiel 
fanns inte många förebilder nationellt eller 
internationellt. Motorvagnar och manövervagnsdrift 
var givet, eftersom man ville slippa de 
omständliga "rundgångarna", dvs att flytta dragfordonet 
från tågets ena ände till den andra vid 



slutstationen. I ett tidigt skede genomfördes därför 
prov med s.k. push and pull-teknik66 på den 
nyare delen av vagnparken. Försöken blev framgångsrika 
och ledde till att man lät bygga om ett 
större antal personvagnar till manövervagnar, så 
att man kunde köra tre-eller femvagnståg med 
motorvagn i mitten och manövervagnar i ändarna. 
Försöken väckte även SJ: s intresse och "innovationen" 
har sedan dess spritt sig till Uppsalapendeln, 
där man använder manövervagn i ändarna 
på vissa loktåg. 

Programmet för nyleveranserna av rullande 
materiel innebar att personvagnarna levererades 
först, eftersom dessa kunde dras av de befintliga 
elloken. Med tiden levererades även motorvagnar, 

66. Push and pull innebär att dragfordonet (lok eller motorvagn) 
befinner sig i samma ände av tågsättet och antingen 
drar eller skjuter vagnarna framför sig när tåget byter riktning. 
Detta förutsätter att en s.k. manövervagn, dvs vagn med 
förarhytt, finns i den ände som går främst när dragfordonet 
skjuter tågsättet. 

varefter man kunde sätta samman de nya tågen, 
vilka normalt består av tre vagnsenheter.67 Vagnarna 
kan kopplas fritt och tåglängden varieras 
efter behov från en till sex vagnar. Inför upphandlingen 
av de nya vagnarna bestämdes att 
dessa skulle ha minst samma komfort som de 
tidigare räknat i antal sittplatser. Detta har, enligt 
Dalborg, infriats med råge och även i övrigt 
motsvarar de nya vagnarna de uppställda specifikationerna. 
Den nya vagnparken är sedan några 
år färdiglevererad och de äldre fordonen har med 
några få undantag skrotats eller försålts till museijärnvägar 
i landet. 

Dalborg noterar att SL i efterhand kritiserats 
för att banan inte är helt handikappanpassad, men 
påpekar samtidigt att vagnarna är förberedda för 
en plattformshöjd motsvarande vagnsgolvet. De 
kan relativt enkelt byggas om genom att man i 
princip kortar av dörrarna och lägger igen golvbrunnarna, 
men detta förutsätter anslag till högre 
plattformar. En höjning av plattformarna kräver 
dock längre ramper för att resenärerna skall kunna 
ta sig upp, vilket får konsekvenser för övriga 
anläggningar. Kostnaden för en höjning av plattformarna 
blir därför hög och Björn Dalborg är för 
sin del tveksam till värdet av investeringen.68 

Roslagsbanans öde oklart 
in i det sista 

Roslagsbanans öde har egentligen inte avgjorts 
förrän på de allra senaste åren. Så sent som 1991 



när Kaj Hagström tillträdde som vd för AB 
Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar (SLJ), 
som 1992 bytte namn till SL Tåg AB, stod det 
fortfarande och vägde i nordostsektorn. Trots att 
ett hundratal nya vagnar beställts för Roslagsbanans 
räkning fanns omkring 700 miljoner kronor 
avsatta för tunnelbanans utbyggnad till Täby. 
Detta var, menar Hagström, en högst märklig 
situation som visar hur meningarna bland landstingets 
politiker fortfarande var delade vad gällde 
nordostsektorns trafikförsörjning. Det var, säger 
Kaj Hagström, litet grad av Roslagsbanans "vara 
eller icke vara". Frågan gällde inte Roslagsbanans 
existens, snarare huruvida den skulle 
kunna hävda sig som självständigt trafiksystem 
eller reduceras till en matarbana till tunnelbanan. 

Inom SL gjorde man upp planer för hur den nya 
fordonsparken skulle kunna sättas in i snabbare 

67. Motorvagn, mellanvagn och manövervagn. 
68. Intervju med Björn Dalborg 1977-03-18. 

vagnomlopp i syfte att skapa en mer rationell och 
konkurrenskraftig trafik. Beräkningarna visade 
på höga produktivitetsvinster och att den nya 
trafiken kunde bedrivas till anmärkningsvärt låga 
kostnader. Därefter vidtog arbetet med att övertyga 
beslutsfattarna om det riktiga i förslaget. För 
att förverkliga den nya och mer ambitiösa tidtabellen 
krävdes bland annat två nya mötesstationer, 
vilka kunde byggas sedan man fått del 
av investeringsmedel ur det s.k. Dennispaketet. 
En annan besvärlig process var att övertyga personalen 
om det riktiga i att genomföra den nya 
trafiken, som innebar en kraftig förändring av 
verksamheten, samtidigt som de nya motorvagnarna 
brottades med barnsjukdomar. 

Personalen vid Ros lagsbanan har minskat kraftigt 
under 1990-talet. Kaj Hagström pekar på att 
man 1991 sysselsatte 334 personer. Fem år senare 
hade personalstyrkan reducerats till 185 
man, samtidigt som produktionen per årsarbetare 
ökat med 100 procent.69 Det var ingen avundsvärd 
uppgift som vilade på Roslagsbanans ledning 
under denna process, konstaterar Hagström. 70 

Stocksundsbron -den enskilt 
viktigaste investeringen 

En av de större och mer synliga förändringar som 
genomförts under de senaste åren är utan tvekan 
den nya Stocksundsbron och uträtningen av kurvan 
genom Stocksund. Diskussionen om en ny 



bro över Stocksundet, som hållits vid liv i flera 
decennier, togs upp igen under 1980-talet. Enligt 
Björn Dalborg var detta bland det första som 
engagerade honom som nytillträdd SLJ-chef. 
Det visade sig att de tidigare reservaten för en ny 
bro hade försvunnit ur Solna stads planer i samband 
med projekteringen av en ny vägbro för 
Roslagsvägen. SLJ fortsatte dock att driva brodiskussionen 
och när planerna på en upprustning 
och utveckling av Roslagsbanan kom igång fick 
man till slut gehör för tanken. 

Frågan om en ny järnvägsbro över Stocksundet 
var central-den gamla bron var enkelspårig med 
hastigheten begränsad till 30 km/h. Den nya 
dubbelspårsbron och uträtningen av S-kurvan 
har inneburit en restidsvinst för Roslagsbanans 
resenärer på upp till två minuter och dessutom en 
högre komfort. SL noterade en större trafikant

69. I de redovisade siffrorna ingår inte den tekniska personal 
som tillhör AB SL Bansystem. 
70. Intervju med Kaj Hagström; Hagström 1998, s. 4ff. 

ökning på Roslagsbanan redan innan bron kom 
till. Från 1992 till 1996 låg ökningen kring cirka 
15 procent, dvs betydlig mer än vad som krävdes 
i Dennisuppgörelsen, där man stipulerade en 
trafikantökning om minst 5 procent för att diskussionerna 
om en utbyggnad av tunnelbanan 
inte skulle återupptas. Sedan den nya bron invigts 
hösten 1996 ökade resandet på Roslagsbanan 
med ytterligare cirka 15 procent på ett 
halvår, en anmärkningsvärd siffra på en så kort 
tid. Från SLs sida tror man att bron har betydelse 
för tillströmningen av nya trafikanter: Den minskar 
stömingskänsligheten, det känns stabilare 
och tryggare att åka tåg. Tågen går dessutom 
något snabbare än tidigare, men restidsvinsten 
ligger nog mest på det psykologiska planet, menar 
Dalborg. 

En annan enskild investering som varit betydelsefull 
för Roslagsbanans förnyelse är ombyggnaden 
av Mörby verkstad. Utanpå ser den 
K-märkta tegelbyggnaden från 1911 ut som tidigare, 
men inuti är anläggningen helt modem. De 
gamla smörjgravarna har ersatts av hydrauliska 
lyftar och arbetsmiljön är radikalt förbättrad. 
Mörby verkstad anses idag vara en av SL:s allra 
bästa verkstadsanläggningar. Ombyggnaden av 
Östra station har varit avgörande, eftersom banan 
änligen efter alla år har fått en modern och 
fungerande bytespunkt till tunnelbanan och 
innerstadstrafiken. Även om man inte lyckades 



nå de ambitioner som fanns på 1980-talet, när det 
diskuterades en ännu mer genomgripande ombyggnad 
av stationen med direkt rulltrappsförbindelse 
till tunnelbanestationen, har det som 
genomförts inneburit klara förbättringar. 

Upprustningen av Roslags banan har, som tidigare 
antytts, lett till en stark ökning av antalet 
trafikanter. Roslags banans trafik är, enligt Björn 
Dalborg, den som för närvarande ökar mest inom 
hela SL-området. Hur mycket mer kapacitet kan 
man ta i anspråk? 

Kanske inte fler tåg under högtrafik. Vi kör faktiskt 
tiominuterstrafik från både Åkersberga och Vallentuna 
nu. Stommen ligger på tjugo minuter åt bägge håll och 
så går det insatståg emellan, så man kan säga i genomsnitt 
tiominuterstrafik åt vardera hållet. Vid Ösby 
ansluter ytterligare tåg från Näsbypark, sedan blir det 
ganska fullt. Vad vi kan göra är dels att sprida ut 
högtrafiken under längre tid och framför allt att förlänga 
tågen. 

Gott om resande vid Stockholm Ö 1950. På de 

senaste åren har beläggningen åter ökat. 

Roslagsbanans upprustning 
kritiserad 
Upprustningen av Roslags banan har mötts av en 
del kritik. Bland annat har de nya tågens topphastighet 
givit upphov till diskussioner. Kritiker 
anser att tågen går för långsamt och att de borde 
ha byggts för en toppfart på 100 eller 120 km/h. 
Vagnarna är från början konstruerade för 75 km/ 
h, men har numera en största tillåten hastighet av 
80 km/h. Björn Dalborg menar att man tidigt 
diskuterade hastighetsfrågan, men att man måste 
komma ihåg att Roslags banan har korta stationsavstånd. 
Därför är toppfarten inte lika intressant 
som tågens accelerations-och retardationsförmåga. 
Trafiken på Roslagsbanan skiljer sig från 
pendel tågslinjernas, där stationsavstånden är jämförelsevis 
långa och där merparten av resenärerna 
kommer till stationen med buss. Vid Roslagsbanan 
har många resenärer gångavstånd till stationen, 
vilket givetvis också hänger samman 
med att stationerna ligger tätare. 

Man kan, menar Dalborg, diskutera huruvida 
Roslagsbanans trafikkoncept är riktigt, men tror 
för sin del att man inte hade kunnat ta bort 
varannan station för att höja gånghastigheten. De 
vinster som kunde göras var dessutom så små, att 
de knappast hade varit "kundintressanta", säger 
Björn Dalborg. Hade man i stället satsat på en 



högre andel motoriserade fordon hade tågen fått 
bättre acceleration, men kostnaden för upprustning 
och drift hade blivit avsevärt högre. 

Björn Dalborg vill inte hålla med dem som 
anser att Roslags banan har en för trafikuppgiftema 
överdrivet stor vagnpark. Han medger att det för 
stunden finns överkapacitet, men att denna kommer 
att tas i anspråk under åren framöver genom 
förlängning av vissa tåg. 

Kritiska röster har höjts beträffande de långvariga 
avstängningar av trafiken som skett under 
senare år. Sommaren 1996 innebar ett totalstopp 
för tågtrafiken på sträckan Stockholm Ö-Djursholms 
Ösby. Under ett antal månader sysselsattes 
olika arbetslag med att göra omfattande spårarbeten 
på Östra stations bangård, där man samtidigt 
bytte kontaktledningsbryggor och kon taktledning. 
Andra större arbeten var relaterade till 
den nybyggda Stocksundsbron, som togs i bruk 
under hösten. De långa trafikuppehållen -av 
behovet framkallade eller inte -riskerar en avledning 
av trafikanter till andra trafikslag, hävdar 
kritikema.71 

Om kvalitetssäkring 

Vid Roslagsbanan är man medveten om kritiken 
mot de senaste årens trafikstörningar och trafikavbrott. 
Under Kaj Hagströms tid som Roslagsbanechef 
igångsattes ett kvalitetssäkringsprojekt, 
enligt vilket man försökte nå 98 procent rättidighet 
i trafiken,72 en anmärkningsvärt hög siffra. 
Personalen fick omedelbar feedback genom att 
statistiken redovisades i personalrummet. När 
man nådde det stipulerade värdet, ställde ledningen 
påföljande dag ut en tårta eller fruktkorg 
till personalen för allas välbefinnande. 

Björn Dalborg noterar att Roslagsbanan under 
det sista året har visat fina värden, vilket SL:s 
beställarorganisation värdesätter högt, eftersom 
man i förlängningen representerar järnvägens 
trafikanter. Det avtal som man hade med SL Tåg 
AB, och som löpte ut 1997, var ett s.k. monopolavtal 
som tecknats under övergången till helt fri 
upphandling.Avtalet stipulerade 95 procent rätttidighet, 
men när trafiken från 1998 och framåt 

71. Intervju med Björn Dalborg 1997-03-18. 
72. Tågen får, enkelt uttryckt, vara högst tre minuter sena i 
förhållande till ordinarie ankomsttid vid slutstationen. Procenttalet 
anger hur stor del av tågen som ankommit i "rätt tid" 
enligt definitionen. 



nyligen upphandlades hade kravet höjts till 96 
procent. Att detta är ett högt värde inses lätt vid 
en jämförelse med tidtabellstroheten vid SL:s 
övriga bansystem.73 Under 1997 nådde Roslagsbanan 
upp till 96,4 procent rättidighet, påpekar 
Kaj Hagström.74 

Men vi vill också ha en målsättning när vi handlar upp 
trafiken som inte är alltför prisdrivande -det får inte 
bli orealistiskt. Vi skall ha minst dagens kvalitet, har vi 
sagt, och en positiv utveckling, som måste gå i rimlig 
ökningstakt. 

Det gäller, enligt Dalborg, att ha en realistisk 
kvalitet som bygger på långsiktig utveckling 
utan att man suboptimerar verksamheten. Björn 
Dalborg delar Kaj Hagströms uppfattning om att 
det viktigaste målet för Roslagsbanan är en hög 
kvalitet i trafiken för att skapa förtroende för 
verksamheten, vilket gör att trafikanterna kommer 
tillbaka. Dalborg medger att Roslagsbanan 
förmodligen tappade litet av sin trovärdighet 
under ombyggnadstiden, när banan var avstängd 
långa perioder och man hade inkörningsproblem 
med den nya materielen. Han tror dock att resenärerna 
hittar tillbaka till sitt gamla färdmedel 
relativt snabbt, kanske redan efter en månad. 
Därefter uppstår ett slags "god cirkel" -allt fler 
börjar åka och ryktet om banans förträfflighet 
sprids. 

För framtiden kan man lära av det förflutna, 
exempelvis den alldeles för höga ambitionen i 
1961 års tidtabell, då SJ inte klarade utfästelserna 
till trafikanterna. Björn Dalborg är rädd för att 
historien kan upprepa sig om man inte ser upp: 
Roslags banan bör se till att trafiken fungerar. När 
resandetalet ökar bör man i första hand förlänga 
befintliga tåg hellre än att sätta in flera: 

Redan nu kör vi på 29 minuter från Åkersberga in till 
stan. Det är en bra tid. Det är mycket högre än tunnelbanefart, 
det närmar sig pendeltågsfart. 

Verksamheten har utvecklats, men man får inte 
glömma bort att stora delar av banan fortfarande 
är enkelspårig, menar Dalborg. Detta är något 
som har betydelse för vad som är möjligt och inte, 
något som både beställare och trafikutövare måste 
tills vidare leva med.75 

73. Tunnelbana 2 (röda linjen) kom under 1996 upp i 9091 
%, tunnelbana 1 (gröna linjen) har legat på 93 %, pendeltågen 
på 91-92 % och Saltsjöbanan på 95 % rättidighet. 
74. Hagström 1998, s. 5. 



75. Intervjuer med Kaj Hagström och Björn Dalborg. 

Nya investeringar på gång 

Upprustningen av Roslagsbanan är ännu inte 
avslutad. SL kommer att fortsätta räls bytet norrut, 
efter att i en första etapp ha genomförts mellan 
Stockholm Ö och Roslags Näs by, där trafiken är 
tätast och rälerna var mest slitna. Man skall 
bygga nya plattformar och fortsätta med upprustningen 
av banvallen, samtidigt som moderniseringen 
av signalsystemet fullföljs. En viktig nyhet 
på trafiksäkerhetssidan blir automatiskt tågstopp, 
ATC. Med tiden kan det också bli tal om 
att bygga ytterligare en mötesplats vardera på 
sträckorna Roslags Näsby-Vallentuna och Roslags 
Näsby-Åkersberga. Nya mötesplatser behövs, 
eftersom banans återhämtningsförmåga76 
är svag under högtrafiktid, då varje mötesplats 
utnyttjas för tågmöten. En trafikstörning kan i 
värsta fall få konsekvenser ett par timmar framåt. 
Mycket talar därför för ytterligare mötesplatser, 
men problemet är att kunna tillgodoräkna sig 
kvalitetsvinsten. Banan är idag så välfungerande 
att det är svårt att motivera en fortsatt satsning på 
ökad kvalitet. SL kanske hellre väljer att satsar 
pengar på tunnelbanans bansystem 2, där rätttidigheten 
är betydligt sämre. Diskussionen om 
trafikens kvalitet lär dock fortsätta, tror Björn 
Dalborg. 

En annan fråga som osökt kommer upp till 
diskussion gäller hållplaterna utmed sträckan 
Stockholm Ö-Stocksund. Hållplatserna Freskati 
och Universitetet är, enligt SL:s uppfattning, för 
små och skapar tidsförluster för de långväga 
resenärerna. SL vill i stället bygga en ny station 
i höjd med tunnelbanestation Universitetet, där 
man får bekvämt gångavstånd till nordostsektorns 
största arbetsplats -Stockholms universitet och 
samtidigt skapar goda omstigningsmöjligheter 
med tunnelbanan, Roslagsbussarna och 
innerstadsbussarna. Diskussioner pågår med 
Stockholms stad, som intresserat sig för frågan.77 

En framtida utbyggnad 
till Rimbo? 

En ständigt återkommande fråga i diskussionen 
om Roslagsbanan är en framtida återutbyggnad 
norr om Kårsta. Nedläggningen av trafiken på 
sträckan Kårsta-Rimbo 1980 var närmast en 
teknisk nödvändighet. Banunderhållet hade sku

76. Förmåga att återhämta sig från en tågförsening så att 
tidtabellen åter kan följas. 



77. Intervju med Björn Dalborg. 

rits ned under flera år och trafiken kunde den sista 

tiden upprätthållas endast med starkt reducerad 

hastighet. Rivningen av spåret påbörjades som

maren 1981 , men som en "framtidsförsäkring" 

behöll Norrtälje kommun banvallen som spår

reservat. Detta var icke fallet när bandelen Rimbo

Norrtälje revs ett decennium tidigare, vilket 

möjligen visar en förändrad attityd till Roslags

banan. 

När spåret till Rimbo revs talade mycket för en 
nedläggning av trafiken på sträckan Lindholmen-
Kårsta, eftersom resandeunderlaget inte 
ansågs motivera tågtrafik, men då vägnätet hade 
för låg standard fick trafikomläggningen skjutas 
på framtiden. Tanken var att tågtrafiken skulle 
upphöra under 1984, men i sista stund gavs 
ytterligare respit. Utredningar visade på att en 
nedläggning borde ske under 1986, då det skulle 
saknas medel för fortsatt drift. Trots detta fortsatte 
tågen att rulla medan frågan om Kårstatrafikens 
framtid utreddes igen, denna gång i 
samband med banans eventuella förlängning till 
Rimbo. År 1989 beslutade landstinget att sträckan 
Lindholmen-Kårsta, som fått förfalla och knappt 
var i trafikabelt skick, skulle rustas upp. Detta 
skedde i början av 1990-taletochbandelenharnu 
högre standard än den någonsin haft. I samband 
med landstingets beslut om upprustning togs ett 
principbeslut om att järnvägen skulle byggas ut 
till Rimbo.78 Arbetet skulle påbörjas under 1996, 
men sedan dess har landstingets politiska församling 
fått annan sammansättning och i skrivande 
stund har inget hänt. 

Kaj Hagström berättar att man från SL Tåg 
ABs sida på sin tid ställde sig positiv till att 
trafikera Rimbo om spåret byggdes ut igen, men 
att problemet låg på investeringssidan. Inom 
SL:s "beställarorganisation", där man studerat 
frågan om en återutbyggnad till Rimbo, har man 



kommit fram till att den investering som krävs 
inte blir räntabel ur samhällsekonomisk synpunkt. 
En utbyggnad av tolv kilometer spår med 
tillhörande anläggningar skulle kosta landstinget 
150-200 miljoner kronor. Nyttan av investeringen 
skulle, enligt Björn Dalborg, bli negativ 
därför att SL förväntas tappa kollektivtrafikresenärer 
om Rimbotrafiken styrs över från buss 
till tåg. Den nuvarande busstrafiken är så attraktiv 
att tåget inte kan konkurrera med den vad 
gäller restid och standard. Björn Dalborg anser 
att Roslags banans styrka ligger i att transportera 

78. Andersson-Fors 1992. 

många passagerare när behovet är stort. Om 
resmönstret är mer utspritt i mindre volymer 
passar andra färdmedel bättre. Rimbo är, enligt 
Dalborg, inte en plats med vilken SL skall ha 
spårtrafik. Björn Dalborg anser att detta är uppenbart: 

Jag tycker att det här att köra till Kårsta är märkligt, 
egentligen. Men nu är det ett politiskt beslut. Jag 
respekterar det, men ser man på resandeströmmarna 
kan man inte motivera att köra tåg till Kårsta. Vad vi 
är duktiga på är att köra stora trafikantmängder, till 
exempel till Vallentuna, till Åkerberga. Det är där 
banans styrka sitter. Det ser vi ju -det är där vi får 
trafikanterna, det är där det ökar!79 

Det tycks i dagsläget vara svårt att motivera ett 
nytt spår till den forna järnvägsknuten Rimbo. 
Tågen får kanske även i fortsättningen vända 
"mitt ute i skogen", i den lilla orten Kårs ta -en 
god illustration av hur politisk taktik och rationell 
trafikplanering inte alltid går hand i hand. 

Epilog 

Hösten 1997 stod det klart att Roslagsbanan 
skulle få en ny trafikentreprenör från och med 
1998. Linjebuss anbud hade segrat i konkurrensen 
med den tidigare trafikutövaren SL Tåg AB, 
SJ(!) och Swebus. De nya förhållandena ledde 
till en omstrukturering av SL och två av de 
tidigare dotterbolagen, SL Lidingö Trafik AB 
och SL Tåg AB, har upphört med sin verksamhet. 
För det senare bolaget skedde detta den 7 januari 
1998. Lidingöbanan och Saltsjöbanan, vilka tidigare 
drevs av SL Tåg, har gått över till SL 
Tunnelbana AB och Lidingöbussarna till SL 
Buss AB.80 

79. Intervju med Björn Dalborg. 
80. Hagström 1998, s. 4. 



Litteratur och källor 

Andersson, C. -Fors, P. (1992): "Roslagsbanan 
-en järnväg som slutar i skogen. Om 
framtiden för sträckan mellan Lindholmen och 
Kårsta samt en återuppbyggnad till Rimbo", seminarieuppsats, 
Kulturgeografiska institutionen, 
Stockholms universitet 

Dahlbeck, G. (1925): "Djursholmsbanans inledning 
i Stockholm. 1925 års förslag", Teknisk 
Tidskrift, nr 7 

Hagström, K. (1998): "SL-bolagen som försvann", 
Spårväg & Buss, nr 1, 1998 

Kjellvard, H. (1968): Sju decennier vid Roslagsbanan. 
Avdelning 2 av Svenska lärnvägsmannaförbundet 
1898-1968, Stockholm 

Liliendahl, L. (1969): Dannemora-Hargs Järnväg. 
En social och teknisk studie av en bruksbana. 
Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 5 

Roslags banan ( 1936): Data och händelser från 
50-årsperioden 1885-1935, Stockholm 
Roslags banan ( 1950): Data och händelser från 
75-årsperioden 1885-1950, Stockholm 

Sannel, B. -Svallhammar, S. (1998): "Spåren, 
husen och staden. Järnvägar och bebyggelsestruktur 
i stockholmsområdet," Bebyggelsehistorisk 
Tidskrift (under publicering) 

Stafsing, B. (1899): Ett kommunikationsförslag. 
Plan för ny kommunikationsled mellan Stockholm 
och Finland med dertill hörande förslag till 
järnväg mellan Stockholm ochKapelskär, Stockholm 

Stockholms förstäder och villasamhällen, 

Stockholm (1911) 

Ståhle, V. (1936): "Icke fullföljda järnvägsplaner 
i Roslagen". I Roslagsbanan. Data och 
händelser från 50-årsperioden 1885-1935, 

Stockholm 
Svallhammar, S. (1991): En spårlösjärnvägssatsning? 
Om introduktionen av ett nytt trans

portmedel i norra Kalmar län. Meddelande serie 
B 75. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet 



Svensk lärnvägsmatrikel (1948), Stockholm 
Svenska lärnvägsföreningen 1876-1926. Band 
III-IV, Stockholm 

Sylven, B. (1989): "Den regionala samordningen 
av kollektivtrafiken i stockholmsregionen", 
uppsats i kulturgeografi, Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet 

Tjällgren, P.O. (1962): "Vägbyggandet i Stockholmsregionen", 
Svenska Vägföreningens Tidskrift 

Tidningsartiklarur Dagens Ny heter och Stockholms-
Tidningen 
Diverse tidtabellstryck, SJ huvudkontor och 
centralarkiv 

Diverse handlingar i SJ centralarkiv, Rederi 
AB Sveas arkiv, länsstyrelsens arkiv, Stockholm 
och i Täby kommunarkiv 

Intervjuer: 
Conny Adebäck, verkställande direktör, Stockholms 
Terminal AB (1997) 
Bo Björkman, professor emeritus, KTH (1997) 
Ingemar Bäckström, f.d. verkställande direktör 
AB Storstockholms Lokaltrafik (1997) ' 
Björn Dalborg, direktör, AB Storstockholms 
Lokaltrafik ( 1997) 
Kaj Hagström, verkställande direktör SL Tåg 
AB (1997) 
Lars Peterson, f.d. generaldirektör, Statens järnvägar 
(1997) 
Jan Rydbergh, tekn. lie., son till Åke Rydbergh, 
verkställande direktör vid SRJ 1951-59 (1997) 
Allan Sjölund, f.d. trafikinspektör, Storstockholms 
Lokaltrafiks Järnvägar, SLJ (1997) 

Karolina Kolb 

Stationshus i Danderyd 

Artikeln är en förkortad version av en C-uppsats 
i konstvetenskap vid Stockholms unversitet 1993. 

Stationshus har en viktig uppgift som järnvägens 
ansikte utåt, och de är också det första som 
trafikanten kommer i kontakt med när han gör en 
tågresa. Järnvägsstationer har därför i alla tider 
väckt stort intresse, och det har resulterat i god 
arkitektur. 

Dock har det inte alltid sett ut så utmed Roslagsbanan. 
När järnvägen byggdes uppfördes 



små enkla, schablonmässiga stationshus. De var 
menade som provisorier men blev ofta kvar länge 
på grund av de dåliga ekonomiska förutsättningarna. 
Enligt Stockholm-Rimbo Järnvägs AB:s 
kalkyl för åren 1872-1905 hade 106 000 kr av 
hela budgetens 1 674 000 använts till husbyggnad. 
Ett stationshus i trä kostade enligt kalkylen 
6 000 kr. Enligt ett styrelseprotokoll från våren 
1884 beslutades att stationshusen skulle byggas 
av den minsta typen, samt att man skulle förenkla 
deras ornering. 

Husen uppfyllde ej de bekvämligheter som 
krävdes för trafikens skötsel och trafikanternas 
trivsel. Man vände sig då till "framstående trafikanter" 
med en förfrågan om de var villiga att 
betala extra för att få dessa bekvämligheter. Det 
står inte närmare angivet vad bekvämligheterna 
skulle omfatta, men det kan tänkas ha varit belysning, 
uppvärmning eller bänkar att sitta på. 
Trafikanterna själva skulle alltså påverka byggnadsstandarden 
genom att betala en del av byggkostnaden. 
I Viktor Ståhles Roslagens Järnvägars 
historia står att läsa: "För Rö station hade herr 

E.G. Boström bidragit med 1000 kr, herr S. 
Nordström med 100 och Elfling med 100 kr för 
att få ett tredje klassens stationshus med tillbyggnad 
uppfört." 

Roslags banans stationshus är i allmänhet uppförda 
i två plan före 1930-talet och därefter i ett 
plan. Materialet är i huvudsak trä, med liggande 
eller stående panel som målats i ljusa färger. 
Under senare moderniseringar har dock flera av 
husen fått puts. Planutformningen är genomgående 
enkel och symmetrisk. Husen har ofta 
försetts med en frontespis, ibland med fönster 
mot järn vägsspåret. 

Den vanligaste takformen är sadeltak som belagts 
med tegel eller plåt. Husen har idag inte 
någon utsmyckning, men enligt gamla fotografier 
hade en del av de äldre husen utsmyckning i 
trä på takgavlarna. Detta har alltså tagits bort 
senare. Ett typiskt exempel på Roslagsbanans 
stationshus är det vid Lindholmen. Det har en 
enkel planform, plåtbelagt sadeltak, frontespis 
med fönster mot spåret och ljus stående träpanel. 

Förr var det vanligt att personal bodde i stationshusen. 
De större av dem inrymde vanligtvis vänthall, 
bagageutrymme, expeditionsrum och andra 
tjänstelokaler i bottenplanet. Övervåningen kunde 
inrymma en inredd bostadsdel för personal, vanligtvis 
stationsföreståndaren. Levnadsstandarden 
var låg och man bodde trångt, men trots detta var 



anställning vid järnvägen mycket eftertraktad. 

De mindre stationerna hade personalbostad, 
tjänstelokaler och allmänna utrymmen i ett och 
samma plan. Dessa utrymmen blev så småningom 
otillräckliga, och det hände att man byggde till en 
våning som tjänstebostad. Postexpeditionen förlades 
ofta till stationen vilket förvärrade bristen 
på utrymme. 

År 1936 genomfördes omfattande ombyggnader 
och moderniseringsarbeten på flera av stationshusen. 
Bland annat sammanslogs andraoch 
tredjeklassväntsalarna till en medan bagageoch 
expeditionsutrymmena utökades. Tidigare 
hade man haft uppvärmning med kaminer, men 
nu började man installera centralvärme och på en 
del stationer även varmvatten. Man renoverade 
många stationshus genom att helt enkelt klä in 

väggar och tak med masonitplattor och måla dem 
i ljusa färger. 

Golven belades med klinkerplattor. Försök 
med ekparkett gjordes, men det visade sig opraktiskt 
ur renhållningssynpunkt. Lysrör var en nyhet 
i stationshusen. Även personalbostäderna 
genomgick renoveringar under 1930-talet. 

I Danderyds kommun ligger hållplatser och 
stationer mycket tätare än någon annanstans längs 
Roslags banan. Det beror på att Djursholms borna 
själva byggde och bekostade sin järnväg och 
kunde placera hållplatser så tätt som det behagade 
dem i Sveriges första villastad, som redan 
vid denna tid började förtätas. I kommunen finns 
fyra stationshus: Stocksund, Djursholms Ösby, 
Djursholms Ekeby och Sveavägen. Stocksund 
miste sin järn vägskontakt vid linjeomläggningen 
över Stocksundet. Ösby och Ekeby ligger utmed 
huvudlinjen motLindholmen och Österskär, men 
har inte kvar sin ursprungliga funktion utan används 
som bostäder och förvaringslokaler. Sveavägens 
stationshus ligger vid den numera nedlagda 
Eddalinjen och används idag dels som 
butikslokal, dels som bostadslägenhet. 

Under järnvägens första period fanns ett stationshus 
vid Framnäsviken, som under en period 
var ändstation vid Eddavägslinjen. Enligt fotografier 
var huset av trä i två våningar och mörkmålat 
med vita detaljer. Jag behandlar inte detta 
hus eftersom det inte finns kvar. 

Stocksunds station 



Vid Stocksunds station fanns ursprungligen en 
annan byggnad än den som står där i dag. Det 
första stationshuset uppfördes 1885, då Stocksund 
ännu inte var station utan endast hållplats. 
Snart började dock huset användas som personalbostad. 

Äldre fotografier visar en byggnad i två plan, 
utförd i trä och målad i mörk färg med vita 
knutbräder och fönsterfoder. Arkitekturen var 
enkel, med rektangulär planform, och byggnaden 
var helt utan ornamentik och dylika detaljer. 
Med tanke på det ekonomiska läget under tiden 
för uppförandet gjordes alltså huset så enkelt och 
billigt som möjligt. Det låg väster om spåren 
medan dagens stationshus ligger på deras östra 
sida. Det gamla stationshuset stod kvar ända in på 
1960-talet. 

År 1904 ritades ett nytt stationshus av arkitekten 
Sigurd Cronstedt. Året därpå började byggnaden 
uppföras. Cronstedt är även upphovsman 
till flera av de väntkurer som jag senare skall 
behandla. 

Stationshuset, som uppfördes i två plan av trä, 
med källare och oinredd vind, utformades som en 
bostadsvilla i nationalromantisk stil. I mitten av 
seklet målades det ljusgult med gröna detaljer, 
men i dag har det återfått sina ursprungliga färger. 

Liksom "villaarkitekturen" är även den oregelbundna 
planformen ovanlig för ett stationshus. 
Husets omgivning skiljer sig från övriga stationers 
genom den kuperade tomten med lummig 
grönska som ramar in huset och gör det än mer 
likt en villa. 

Stationshusets villaarkitektur, dess oregelbundna 
planform och dess läge i naturen bidrar 
tillsammans med fönsterornamentiken och träfjällspanelen 
till husets nationalromantiska utseende. 

Bottenvåningen 

Bottenplanet var när stationen brukades indelat i 
tre mindre delar: den för allmänheten tillgängliga 
delen, personalens arbetslokaler och en enklare 
bostadsdel för personal. 

Allmänhetens del inrymde en väntsal. Ett stort 
expeditionsrum med tillträde från personaldelen 
var centralt placerat. Förutom av nämnda expeditionsrum 
utgjordes personalens arbetslokaler 
av bagagerum, vaktrum och ställverksrum 



med tillhörande förstuga. 

Den lilla personalbostad som låg och även idag 
ligger i direkt anslutning till stationshuset utgörs 
av ett rum och kök. Lägenheten har en sammanlagd 
yta av knappt 45 m2• Takhöjden i bottenplanet 
är låg. Väggarna är på flera ställen klädda 
med pärlspont. Någon dekorativ utsmyckning 
förekommer inte. 

Huset har två murstockar som är placerade 
centralt i byggnaden. Kakelugnar utgjorde sannolikt 
den enda värmekällan. Rummen på denna 
våning har på flera ställen avfasade hörn -se 
exempelvis övergången mellan väntsalen och 
expeditionsrummet. Anledningen till att hörnen 
fasades av var troligen att man ville utnyttja 
rumsytan på bästa sätt och ge en öppnare passage 
mellan rummen. Detta ger också en estetiskt 
bättre lösning. WC fanns inte, istället användes 
ett avträdeshus på tomten. 

Väntsalen används numera som förrådslokal. 
Personalbostaden i bottenvåningen, ursprungligen 
ett rum och kök, har efter att vaktrummet 
införlivats utökats till två rum och kök. 

Stocksunds station, fasad mot väster. Samtliga foton Karolina Kolb 1993. 

Övriga plan 

Hela övervåningen upptas av en bostad som har 
en total yta av 99 m2. Lägenheten består av tre 
rum och kök, varav ena rummet är en stor sal på 
cirka 30 m2• Från salen som vetter mot öster 
hänger en balkong. 

Lägenheten hade förr två entreer, en på norra 
fasaden med en utvändig trappa och en invändig 
centralt placerad, som ledde ner till bottenplanet 
och den förstuga som finns i anslutning till ställverket 
och vaktrummet. Den invändiga används 
inte längre. 

Lägenheten har idag samma planlösning som 
vid sekelskiftet, med undantag för den invändiga 
trappan, och naturligtvis har bad och WC installerats. 
Tyvärr har vardagsrummets kakelugn och 
kökets vedspis tagits bort vid en renovering i 
mitten av seklet. Man tog då även bort den 
träpanel som klädde väggarnas nederdel. Flera 
spegeldörrar från sekelskiftet finns kvar men 
vissa är övertäckta med masonit. 

Om källarvåningen finns inte mer att säga än 
att endast cirka hälften har använts. Resten är 



outgrävt. En dörr finns på östra fasaden. Den 
oinredda vinden har litet vackert fönsterband 
mellan takets två skorstenar. 

Fasader 

Stationshuset är utvändigt beklätt med liggande 
träpanel i båda våningarna. Det var under en 
period målat i ljusgul färg, med gröna knutbräder 
och fönsterfoder. Husgrunden är av natursten. 

Huset består av en större undervåning och en 
mindre övervåning, med valmat sadeltak överst 
och ett runtomgående pulpettak kring undervåningen. 
Konstruktionen påminner om säteritak 
men kan ej benämnas så, eftersom det är en 
hel bostadsvåning mellan takplanen. 

Från öster, stationsbyggnadens baksida, har 
huset karaktär av bostadsvilla, vilket det ju alltid 
till hälften har varit. Partiet mellan de två takplanen 
har försetts med en frontespis och på den 
finns en balkong. 

En dörr är placerad till vänster i bottenplanet. 
Den var ursprungligen köksentre till personalbostaden-
en spegeldörr med en rad av fyra små 
fönsterrutor ovanför. De ursprungliga ritningarna 
hade inget tak ovanför dörren, utan detta har 
tillkommit senare och är utformat som ett skärmtak, 
stött på två pelare och belagt med tegel. 

Fasaden har i bottenplanet två stora fönsterpar 
på mitten och ett liknande fönsterpar till höger. 
Det högra fönsterparet är symmetriskt placerat i 
förhållande till köksdörren. Strax till vänster om 

denna finns ett speciellt litet fönster som ter sig 
högt därför att det är så smalt. Balkongdörren på 
övervåningen flankeras av två större fönster. 
Samtliga större fönster är småspröjsade. 

Fasaden mot söder delas av de två takfallen, 
och man kan tydligt se var de olika våningsplanen 
finns invändigt. Mellan de två takfallen 
har fyra större fönster placerats symmetriskt två 
och två. I bottenplanet finns två större fönster på 
varsin sida av fasadens mitt. Längst till höger 
finns ett fönster av samma smala lilla typ som på 
östfasaden. 

Den vänstra delen består av ett utskjutande 
burspråk i bottenplanet. En radav små fönster har 
placerats runt om denna utbyggnad. Liksom på 
övriga fasader är dessa fönster småspröjsade. 



Norra fasaden domineras av den trappa som 
leder upp till andra våningen längs fasaden. På 
denna sida finns pulpettaket endast ett par meter 
på fasadens vänstra del. Bottenvåningen har en 
dörr som leder ut från väntsalen. Övervåningen 
har getts en dörr till vänster om husets mitt, dit 
den stora trappan leder. Den är entre till den 
bostadsdel som var tänkt redan från början. 
Övervåningens ljusinsläpp utgörs av fyra små 
smala fönster samt ett större mer ordinärt. Ett av 
de fyra små är ett blindfönster men har ej alltid 
varit det. Den utskjutande hömbyggnaden till 
höger blir en mittrisalit från norrsidan sett. 

Den västra fasaden, som vetter mot järn vägsspåren, 
har getts ett helt annat utseende än de 
övriga tre som ju ger sken av bostadsvilla. Den är 
enklare och striktare till utformningen och utan 
direkta oregelbundenheter i fasaden. Dock präglas 
den av nationalromantiska stildrag som var 
vanliga vid tiden för uppförandet. 

De två takplanen delar huskroppen mellan 
våningsplanen. Övervåningen har på ursprungs-

Stocksunds 
station 1904, 
fasad mot norr 
respektive söder 
(nästa sida). SL 
Bansystem, 
Ritningsarkivet. 
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ritningen endast ett mycket litet fönster, placerat 

på mitten. Idag finns ett större fönster till vänster 

om detta. 

U ndervåningen har fem större fönster i en lång 
rad på mitten. Högra delen av västfasadens bottenvåning 
upptas av ställverkets burspråksliknande 
utbyggnad. Denna är försedd med ett 
fönsterband runt om på alla sidor. En dörr strax 
till vänster om denna utbyggnad leder in till 
ställverk och vaktrum. 

Vänstra delen av fasaden upptas av en risalit i 
två våningars höjd, med rundad överkant. På 
risaliten finns väntsalens entredörr, och dess övre 



del en klocka och en skylt med stationsnamnet. 
Risalitens placering på norra och västra fasaderna 
utgör en tydlig hörnmarkering. Järnvägen 
och landsvägen möts i denna knutpunkt men i 
olika plan, vilket torde ha gett anledning att 
markera detta hörn med klockan och stationsnamnet 
så att de kan ses från både vägen och 
banan. 

Ornamentik och detaljer 

Stocksunds station har getts en nationalromantisk 
karaktär. Det mest iögonenfallande som får 
oss att tänka på sekelskiftets typiska arkitektur är 
nog den nordvästra fasadhörnan, vars utskjutande 
risalit är beklädd med träfjäll på övre delen. 
Träfjällen var en detalj som förekom i den nationalromantiska 
arkitekturstilen. De brukade 
finnas på de mest stiltypiska villornas fasader. 

Som tidigare nämnts finns det ett par små 
smala fönster, ett vardera på fasaderna mot söder 
och öster. På de ursprungliga ritningarna har de 
ornamentik i jugend-nationalromantisk stil i sin 
nederkant. 

Husets ornament ser idag något annorlunda ut 
mot ritningarna, och de lodräta foderbräderna 
har gjorts något längre i nederkanten. Det ligger 
nära till hands att anta att de aldrig blev utförda så 
som på ritningen, utan att de som finns är de 
ursprungliga. För detta talar att den befintliga 
ornamentiken har en utformning som var vanlig 
vid tiden för husets uppförande. 

Västra fasadens entretak har ett stödben. Det 
har getts en rik ornering med djup relief på alla 
sidorna. Balkongräcket i öster har enligt ritningen 
skurits dekorativt. Idag är detta räcke 
utbytt mot ett slätt, modernt. Balkongen har tre 
konsoler som utgörs av balkar lagda i storleksordning. 
Utförandetliksomsjälvaidenärnationalromantiskt. 

Samma fasads utskjutande frontespis hade enligt 
ursprungsritningarna från 1904 på nocken en 
stiliserad fågelskulptur, som numera är borta. 
Idag återstår endast underdelen som fågeln satt 
på. 

Djursholms Ösby station 

När järnvägen var nybyggd 1885 passerade man 
förbi Ösby som då var rena landet. Ösby blev 
station senare än både Stocksund och Djursholms 
Ekeby. Man kunde då inte ana att stationen 



längre fram skulle bli en knutpunkt i järnvägsnätet 
och till och med under en tid vara Sveriges 
tågtätaste station. 

Det första stationshuset uppfördes 1891 av 
Djursholms AB och var ett trähus i två våningar, 
målat i mörk färg med vita knutbräder och fönster-

Djursholms Ösby station 1923. SL Bansystem, 
ritning sarkivet. 

Djursholms Ösby station, takfot. 
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fasad mot öster respektive 
norr. SL Bansystem, Rit

ning sarkivet. 

foder. År 1907 byggdes ett separat bostadshus åt 
stationens personal. Det innehöll tre lägenheter 
om vardera fyra rum och kök. 

1923 började ett nytt stationshus uppföras efter 
ritningar av baningenjör Hj. Ekholm. Det gamla 
stationshuset byggdes då om till bostad och flyttades 
en bit. Även 1923 års stationsbyggnad 
uppfördes i trä, men i en våning och med oinrett 
vindsutrymme. Ingen tjänstebostad förlades dit. 
S tationshuset har en ovanlig placering, mitt bland 
alla spåren. 

Enligt gamla fotografier var huset målat i en 
mörk färg, med vita detaljer. Vid mitten av seklet 
målades det ljusgult, som det är idag. Det var 
sannolikt då som knutbräder och fönsterfoder 
färgades olivgröna. Stationen har stående lockbrädspanel 
på fasadens nedre hälft medan i 
fönsterhöjd träpanelen är av enkel, slät typ, också 
den stående. 

Huset har stora fönster som tidsenligt var småspröjsade. 
Dock är inte alla det idag. Taket är 
belagt med rött, dubbelkupigt tegel som idag är 
nästan mörkbrunt av ålder. Varje takfot är utformad 
som en liten volut. 

Planen har formen av en rektangel sammansatt 
med en oktogon. Oktogonen rymmer väntsalen 
medan rektangeln innehåller övriga lokaler. Den 
oktogonformade planformen återfinns inte hos 
något annat stationshus längs Roslags banan, men 
SJ stationshus i Sparreholm på Västra stambanan 
hade en liknande planlösning i väster. 

I början av 1950-talet byggdes stationshuset 
om. Dessförinnan bestod dess rektangelformade 
del av expeditionsrum, bagagerum, stinsexpedi

tion och personalrum. De tre förstnämnda hade 
en gemensam entre på norra fasaden. I entren 
fanns en spegeldörr med ett småspröjsat spegelglas. 
Ett sirligt utformat SRI-monogram prydde 
förr fasaden ovanför dörren. 

Personalrummet hade och har än idag en egen 
ingång på västfasaden. Väntsalens entre fanns 
ursprungligen på en av oktogonens sidor, något 



till höger om södra fasadens mitt. På andra sidan 
fanns en kiosklucka symmetriskt placerad. Idag 
är entren och luckan borta. 

I och med om-och tillbyggnaden företogs en 
utvidgning med cirka 35 m2 åt norr, vilket ledde 
till att personalrum, stinsexpedition, bagagerum 
och expeditionsrum blev större. Expeditionen 
delades i biljett-och tågexpedition. Relä-och 
ställverksrum byggdes till. Väntsalen minskades 
däremot och den tidningskiosk som tidigare funnits 
i ett av dess hörn försvann. Väntsalens entredörrflyttades 
från höger till mitten av oktogonens 
sydsida. Denna dörr från 1950-talet är panelklädd 
och försedd med ett fönsterglas. 

Bagagerummets entre utgörs av ett par gamla 
fina spegeldörrar. På taknocken mot söder kan 
man beskåda en vindflöjel i plåt med SRJ monogram 
sirligt utfört. 

Idag används stationen dels som förråd, dels 
som tryckerilokal. 

Djursholms Ekeby station 

Stationen Djursholms Ekeby hette tidigare Djursholms 
Danderyd och dessförinnan bara Djursholm. 

Vid banans start 1885 var stationen den första 
efter Stockholm östra. Stocksund och Ösby var 
ännu så länge bara hållplatser. Redan innan hösten 
1885 var ett stationshus färdigbyggt. Det var 
av trä i två våningar och klätt med liggande panel. 
Enligt gamla fotografier var huset från början 
mörkrött med vita knutbräder och fönsterfoder. 
Huset har en total yta på cirka 130 m2• 

1907-09 byggdes stationshuset ut åt norr med 
ytterligare cirka 120 m2• Även utbyggnaden var 
i två plan. Det innebar en möjlighet att inrymma 
även kiosk, två lägenheter, väntsal, ställverk, 
expeditions-och relärum. 

Någon gång mellan 1920 och 1948 målades 
byggnaden ljusgul med vita detaljer. Mellan 1942 
och 1952 skedde en rad mindre ombyggnader 
såsom flyttning av innerväggar, igensättning av 
fönster etc. På 1940-talet stängdes kiosken och 
väntsalen för att användas som förråd. Först 1970 
införlivades de i en lägenhet på bottenvåningen. 
Samtidigt skrapades den gamla kakelugn som 
fanns i den före detta väntsalen fram. Den har 
mörkgrönt kakel och står nu i bottenvåningens 
vardagsrum. 



Bottenvåningens lägenhet upptar nu hela denna 
våning, med undantag för ett litet relärum på 2 m2 
som disponeras av SLJ. Övervåningen är alltjämt 
bostad, idag två separata lägenheter. Byggnaden 
har två sadeltak ställda vinkelrätt mot varandra. 
Taken som för tankarna till villaarkitektur är 
belagda med rött dubbelkupigt lertegel. Huset 
har relativt stora fönster, idag utan spröjs. Huset 
har i exteriören en klar uppdelning i privatbostad 
och stationshus. Den fasad som vetter mot järnvägen 
(öster) har utseende av stationshus. Fasaden 
är enkel och fri från oregelbundenheter med 
endastettparfönsteri bottenvåningen. Ett skärmtak 
sträcker över halva fasaden, och under det 
finns en dörr. Fasaden som vetter mot väst och 
villasamhället Ekeby har getts ett helt annat 
utseende. Man har till och med svårt att tro att det 
är samma byggnad om man ser en fasad i taget. 

Bostadsfasaden är mer oregelbunden än övriga. 
Bland annat en utvändig trappa och en frontespis 
bidrar till den ökade livfullheten. På ett 
utomordentligt sätt har husets passats in i sin 
miljö med stations-och villafasad åt varsitt håll. 
Idag är hela huset omgjort till privat bostads villa, 
men tecken från tiden som stationshus finns 
alltjämt. På norra gaveln kan man se karmarna 
från en kiosklucka som nu är ett fönster. Skärmtaket 
från östra fasaden kryper runt hörnet och 
även in på bostadsfasaden. 

Sveavägens station 

Sveavägens stationshus byggdes 1901 enligt 
Ståhle. Det är dock möjligt att en tidigare byggnad 
funnits. En markering för stationshus finns 
med på 1896 års karta, däremot ej på en karta från 
1890. Däremellan saknas dokumentation. Det 
hus som finns idag ligger utmed den nedlagda 
Eddalinjen och används numera som butikslokal 
(antikaffär) och två bostadslägenheter om vardera 
ett rum och kök. 

Ursprungligen var stationshuset och godsmagasinet 
två skilda byggnader. De sammanbyggdes 
1917 för att ge större lokaler, vilket resulterade i 
den assymetriska planutformning som huset har 
idag. 

År 1946 gjordes en fullständig modernisering 
och renovering av hela huset. Det skedde i den 
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funktionalistiska anda som rådde under 1940talet. 
Väntsalen försågs då med stora fönster mot 
söder och ett stort glasparti med dörrar mot 
järn vägsspåret i norr. Väntsals golvet belades med 
plattor av okänt material. Den befintliga försäljningskiosken 
gjordes ljusare och rymligare samtidigt 
som förråds-och godsrum inrättades. Två 
befintliga bostadslägenheter moderniserades. 
Slutligen försågs hela huset med mörkgul puts 
utvändigt. 

Idag ser huset i stort sett ut som det gjorde efter 
1940-talets renovering. Det har sarnrna mörkgula 
puts och bruna fönsterkarmar och dörrar. 
Till och med trappräcket i järnsmide och lamphållarna 
är desarnrna. 

Byggnadens tak är belagt med plåt, och mot 
järnvägsspåret sticker ett skärmtak ut, vinklat 
snett uppåt på ett sätt som för tankarna till 1940talets 
tak på bensinstationer och biografer. 

Troligtvis är den lilla stugan cirka tio meter 
väster om stationen en garnrnal tvättstuga som 
tillhört bostaden. Den är klädd med liggande 
mörkgul panel. De tre dörrarna och fönsterkarmarna 
är mörkbruna. Sadeltaket har rött lertegel. 

Väntkurerna 

Väntkurer fanns det gott om längs spåren. Inom 
Danderyds kommun fanns det som mest inte 
mindre än 17 hållplatser med kurer. 

Väntkurerna var av två olika typer. Den märkligaste 
varianten är ritad av Sigurd Cronstedt i 
nationalromantisk stil. Den är av mycket hög 
konstnärlig kvalitet, uppförd i trä och målad i 
ljusa klassiska färger. Totalt elva väntkurer var 
av Cronstedtmodellen: Bråvallavägen, Stockby, 
Långängstorp, Vendevägen, Östberga, Altorp, 
Auravägen, Germaniavägen, Eddavägen, Framnäsviken 
och Restaurangen. 



Idag finns fem av de elva Cronstedtkurerna 
kvar medan de övriga är rivna.Av de återstående 
står tre på sin ursprungliga plats längs spåret och 
används fortfarande, nämligen Bråvallavägen, 
Vendevägen och Östberga. De andra två beva

Väntkur vid Djursholms torg, flyttad från Germaniavägens hållplats. 

rade är Germaniavägens och Eddavägens kurer, 
som är renoverade och flyttade till andra platser 
inom kommunen. 

Den andra typen av väntkurer var av enklare 
modell, också de i trä men målade i mörka färger. 
De hade inga utmärkande stildrag och någon 
konstnärlig utsmyckning förekom inte. Idag finns 
inga av dem kvar på sin forna plats. Vikingavägens 
och Bragevägens hållplatser hade kurer 
av denna typ som såldes till museiföreningen 
U ppsala-Lenna. Dessa mer spartanskt utformade 
kurer behandlas inte vidare. 

De elva Cronstedtkurerna är uppförda efter en 
och samma ritning. Utifrån den har de varierats 
ytterst litet. 

Kurerna har en yta av knappt 23 m2 (7 ,35 x 
3, 10). Väggar, golv och innertak är av trä, liksom 
de väggfasta bänkar som löper runt tre av väggarna. 
Utvändigt finns stående lockbrädspanel. 
Sadeltaket är belagt med tvåkupigt rött lertegel. 

Alla kurer utom en har en gul bottenfärg, med 
detaljer såsom SRJ-monogrammen och gavelsprången 
i avvikande färg. Den gula nyansen kan 
variera något från kur till kur. Undantaget är 
Östberga hållplats som idag är målad i mörkbrunt 
med vita gavelsprång och monogram. 

Kurens öppning är placerad på framfasadens 
mitt, utan karmar eller glas. Omfattningarnas 
rika utsmyckning för tankarna till de fornnordiska 
"eldhusen" som hade rikt ornerade dörromfattningar. 
Eldhusen anses som den viktigaste 
utgångspunkten för den svenska allmogens 
bos tadsarki tektur. 

Överst på omfattningarna finns en kort fris 
med utskurna mönster. Mönstren är geometriska, 
stiliserade former. De blev i praktiken utförda 
enligt figur a men är på ritningarna utformade 
som figur b. Båda dessa typer kan härledas till det 
fornnordiska formspråket, till exempel torshammaren 
och det likarmade korset som ofta 
förekom under medeltiden. Eftersom arkitektu-



Ornamentik a-d med anknytning till väntkurerna. 

ren vid sekelskiftet präglades av det nationalromantiska 
stilidealet faller sig detta samband 
naturligt. 

Det stiliserade SRI-monogrammet i trä finns 
på fyra ställen i varje kur. Ett monogram har 
placerats högst upp på varje gavel, de andra 
under fönsteröppningarna. Monogrammen är 
målade i från bakgrunden avvikande färg. Bokstäverna 
SRJ har sammanflätats så att J är delar 
av S och R. Vid en hastig blick ser det ut som om 
det står endast SR, men vid närmare studium 
framträder även J mellan de andra bokstäverna. 
Sammanflätningen av bokstäverna kan även den 
härledas till den fornnordiska ornamentiken. Det 
var då vanligt att man gjorde ihopslingrade ormar, 
andra utdragna djur och även skrivtecken 
som sammanflätats kring varandra eller sig själva. 

Stolparna på varsin sida om kurens öppning är 
avfasade på insidan. Exakt samma form har jag 
funnit i Carl Larssons tavla "Midvinterblot", 
som skall föreställa 900-tal och är samtida med 
kurerna. Formen återfinns där på ett par slädmedar. 
Varje kur hade en kambräda ovanpå takåsen. 
På dess mitt finns en upphöjning med 

Dekorationer på väntkursöppning. 

hållplatsens namn. På ett par av väntkurerna 

finns denna kambräda inte kvar. 

På en ritning från 1926 har takfoten stiliserade 

drakhuvuden i ändarna på framfasaden. Idag 

finns dock inga av dem kvar. Enligt denna ritning 

skjuter de två drakhuvudena ut cirka 80 cm på 

varje sida. Drak-och ormmotiv var vanliga under 

den nordiska forntiden, särskilt då på runstenar

na där de är hårt stiliserade och hopslingrade. 

Kurernas drakhuvuden kan nog härledas till 

vikingaskeppens drakhuvuden, som placerades i 



fören på samma utskjutande sätt. 

Långängens, senare Långängstorps, hållplats i 
Stocksund, som hade en av Cronstedts kurer, 
byggdes om någon gång under seklets andra 
fjärdedel. Man minskade då den stora öppningen 
till en vanlig dörrs storlek. Fönsteröppningarna 
förstorades och spröjsade glas sattes in i de 
tidigare tomma öppningarna. En kiosk till byggdes 
påvästfasaden och fick samma ljusgula lockbrädspanel 
som väntkuren. Taket kläddes med plåt. 
Kiosken var en egen byggnad men sammanfogad 
med väntkuren. När Långängslinjen lades ner 
1966 revs båda byggnaderna. 

Till hållplatsen Vendevägen, som tidigare hette 
Parkvägen, finns ett ritningsunderlag på tillbyggnad 
av en försäljningskiosk. Den skulle göras i 
direkt anslutning till kuren och få exakt likadan 
fasadpanel och taktegel. Projektet blev emellertid 
aldrig genomfört. 

Sigurd Cronstedt 

Greve Sigurd Cronstedt (1869-1958), som var 
bosatt på Haga, är arkitekt till Stocksunds station 
och väntkurerna längs Djursholmslinjerna. Hans 
far var generaldirektör för SJ vilket lär ha påverkat 
honom och hans intresse för järnvägen. Han 
var mycket engagerad i Roslagsbanan och dess 
byggnader. På flera SRI-sammanträden yttrade 
han sig i olika frågor. 

Förutom stationshusen och väntkurerna har 
Cronstedt ritat Mörby vagnhallar, som ligger 
mellan stationerna S tocksund och Mörby. Denna 
verkstad uppfördes under 1910-talet helt i rött 
tegel. Den utgör en viktig del av Roslags banornas 
byggnadsbestånd och är ett utmärkt exempel på 
Cronstedts intressanta industri-och verkstadsarkitektur. 
Byggnaderna på verkstadsområdet är 
idag K-märkta. 

Cronstedts verksamhet sträckte sig dockmycket 
längre än till jämvägsbyggnader. Flera bostadshus 
som han ritat i Djursholm är utmärkta exem

pel på sekelskiftets villaarkitektur. En av de bästa 
är i mitt tycke den på Y sätervägen 7, en av Djursholms 
mest utpräglade jugendvillor, ritad 1904. 
I villan förekommer samma formspråk som i 
Stocksunds station som han ritade samma år. 
Den risalit som finns mot nordväst på stationen 
haren rundad överkant i jugendstil. Exakt samma 
mjuka runda överkant finner man på en frontespis 



till Y sätersvägens villa. Även andra detaljer, 
såsom balkongernas konsoler, är lika utförda 
på båda byggnaderna. 

Som arkitekt spände Cronstedt över ett stort 
område. Han ritade förutom villor även skolhus, 
badhus, hotell, sjukhus, ridhus, kyrkor, fabriker 
och alltså järnvägsstationer. Till 1901 års industriutställning 
i Gävle ritade Cronstedt ett antal 
intressanta och tidstypiska byggnader. Ett projekt 
som han var inblandad i var en stads plan över 
Mörby tjänstemannasamhälle invid järnvägen i 
Stocksund. År 1916 ledde han restaureringen av 
Ulriksdals slott. 

Detta är bara ett axplock av allt som Sigurd 
Cronstedt ritade under sina verksamma år. Det är 
min förhoppning att han kommer att uppmärksammas 
mer än hittills. Det förtjänar han verkligen. 

Man kan inte påstå att Sveavägens stationshus utformades i Cronstedts anda. 

Gösta J. Carl son 

Stockholm-Rimbo Jemvägs AB 1886--1905. 

En studie i redovisningsprinciper 

Mycket har skri vits om Roslags banan under årens 
lopp, om dess tillblivelse, om dess uppbyggnad, 
om dess utveckling, om invigning av nya bansträckningar, 
om dess betydelse för människor 
och näringsliv i bygder som den trafikerar eller 
har trafikerat och om oundvikliga nedläggningar. 

Med denna uppsats försöker jag komplettera 
bilden med aspekter på den redovisningstekniska 
sidan av järnvägsrörelsen, om utfallet av verksamheten. 

Undersökningens syfte 

När jag skrev artikeln hade den föregåtts av en 
studie som jag gjort, och som jämförde järnvägsredovisningen 
i Förenta staterna och i Sverige 
under järnvägarnas begynnelseskede. Därvid 
framkom att tillkomsten av de stora järnvägsföretagen 
i USA under senare delen av 1800-talet 
medförde en revolution inom bokförings-och 
redovisningsområdet. Nästan all den grundläggande 
tekniken inom modern redovisning och 
bokföring utvecklades inom de stora amerikanska 
järnvägsbolagen under 1850-och 1860-talen. 
Det skulle dröja trettio eller fyrtio år innan 
övriga sektorer inom näringslivet nådde samma 



utvecklingsstadium. 1 

Denna anmärkningsvärda utveckling till trots 
syntes synsättet på avskrivningsproblemen i kostnadsredovisningen 
ha varit mindre utvecklat. 
Avskrivningar på anläggningstillgångar såsom 
mark, stationsbyggnader och banor, det vill säga 
de mest kostnadskrävande investeringarna, förekom 
icke. I stället bokförde man ersättningsinvesteringar 
som operativa kostnader. Tillgångskon 
tona debiterades eller krediterades endast när 
nya anläggningar tagits i bruk respektive när 

1. Alfred D. Chandler jr, The Visible Hand, Harvard 
University Press, 1977, s. 109-121. 

existerande blivit sålda eller utrangerade. 

Självfallet blev det med sådana redovisningsmetoder 
ytterligt svårt att bedöma det verkliga 
utfallet av verksamheten förutom att det icke 
gick att få några säkra indikationer på hur mycket 
kapital som investerats, eftersom en stor del av 
investeringarna hade bokförts som omkostnader. 
Följden blev att många företag lämnade utdelningar 
av vinster, som endast var skenbara och 
hade uppkommit genom underlåtna avskrivningar. 
Företeelsen var icke heller ovanlig i England, 
där denna redovisningsmetod framhållits 
vara en bidragande orsak till flera konkurser 
bland järnvägsföretag. 

I Sverige kom järnvägsbyggandet i gång senare. 
Först vid 1856/58 års riksdag beslöts slutgiltigt 
att stambanenätet skulle börja byggas. De 
amerikanska järnvägarna var privatägda och det 
primära svenska järn vägsnätet statsägt, men det 
kan sägas att även Statens Järnvägar tidigt utvecklade 
ett ambitiöst redovisningssystem att genom 
noggrann kostnadsuppdelning och kostnadsuppföljning 
skapa underlag för lönsamhetskalkyler 
av kvalificerat slag, ehuru utan hänsyn till 
fasta kostnader i form av avskrivningar. 

I den kontoplan som Statens Järnvägar tog i 
bruk 1864 fanns inskrivet som anvisning, att 
endast sådana nybyggnader eller nya inventarier 
skulle få föras upp på kontona för nybyggnader 
och nya inventarier "som utgjorde en ökning i 
Statens Järnvägars kapitalvärde". Övriga anskaffningar 
skulle behandlas som underhållskostnader. 
Det sades inget om avskrivningar, vilken omständighet 
pekar på att Statens Järnvägars praxis i 
detta hänseende sammanföll med järnvägsredovisningen 
i USA. 

Staten tog initiativet till järnvägsbyggandet 



och behöll det till slutet av 1800-talet då privata 
järnvägsbolag fick en allt större betydelse. 

Men vilka redovisningsprinciper tillämpade 

de privatajärnvägsföretagen i Sverige? För att få 
svar på den frågan valde jag att studera räkenskaperna 
för ett företag som jag kände speciellt 
intresse för, nämligen Stockholm-Rimbo Jernvägs 
Aktiebolag, det bolag med vars tåg jag så 
ofta färdats mellan Norrtälje och Stockholm. 

Historik 

Den 14 juli 1882 erhöll Stockholm-Rimbo Jernvägs 
Aktiebolag koncession att bygga järnväg 
mellan Stockholm och Rimbo. Den 1 augusti 
1883 påbörjades byggnadsarbetenaochjärnvägen 
öppnades för allmän trafik den 21 december 
1885. 

För att få ned kostnaderna valdes spårvidden 
891 mm i stället för Statens Järnvägars normalspår 
1435 mm. Totala investeringskostnaderna 
belöpte sig till 2 055 354.74, vilket med 300 000 
kr överskred de förkalkylerade kostnaderna.2 

När planerna tog form på 1880-talet att bygga 
en järnväg mellan Stockholm och Rimbo möttes 
de av motstånd från böndernas sida. Bönderna 
hade svårt att se fördelarna med den nya banan i 
en bondebygd där lönsamma körslor var liktydigt 
med god utkomst, som de nu riskerade att 
förlora. De var konservativa och i princip emot 
förändringar. Dominerande förespråkare var däremot 
godsägarna och kommunerna. Godsägarna 
ville ha järnväg och de kunde driva igenom sina 
förslag på kommunalstämmorna i kraft av övervikt 
i röster. Antalet röster var nämligen knutna 
till storleken på den skatt som var och en betalade. 
Bönderna var fattiga och blev följaktligen 
nedröstade.3 

Godstransporterna på den nya järnvägen bestod 
från början huvudsakligast av skogs-och 
lantbruksprodukter till Stockholm. Några industriella 
anläggningar fanns ej inom banans upptagningsornråde.
4 

Aktieägarna under den undersökta perioden 
synes företrädesvis ha bestått av godsägare, storbönder 
och kommuner. Vid starten uppgick aktiekapitalet 
till 925 485 kr. 

2. Ros lagsbanan och bygden 1885-1985, Stockholms 
Läns Hembygdsförbunds skriftserie nr 10, 1985, s. 6; 



Roslagsbanan -resa genom ett sekel, Norrtelje Tidning, 
1980, s. 7. 

3. Svenska Jämvägsföreningens minnesskrift 18761926, 
IV, Stockholm 1926, s. 9ff. 
4. R. Svanström, Stockholm-Ros/agens Järnvägar 
1885-1915, Stockholm 1915, s. 81. 

Källmaterialet 

Som källmaterial har huvudsakligen använts räkenskaper, 
styrelse-och revisionsberättelser för 
berörda år och protokoll förda vid styrelsesammanträden 
och bolagsstämmor, vilka samtliga 
handlingar finns bevarade hos Riksarkivet. 

Mycket av underliggande dokumentation saknas 
emellertid, såsom journaler, memorialer och 
verifikationer av olika slag. Verifikationer är 
skrymmande, och det är inte osannolikt att de har 
blivit förstörda eller makulerade under decenniernas 
lopp på grund av bristande arkivutrymmen. 

Huvudböckerna och grundnoteringsböckerna, 
i form av kassaböcker, är i gott skick, rediga och 
prydligt förda med många gånger sirlig skönskrift. 

Jag har granskat och jämfört de balans-och 
resultaträkningar som finns intagna i de tryckta 
styrelseberättelserna mot huvudböckerna. Resultaten 
av denna kontroll visar att de tryckta 
berättelserna lämnar bristfälliga och från år till år 
ojämna informationer i vad mån avskrivningar 
har gjorts eller inte. Som vägledning för att kunna 
utröna det verkliga resultatet av bolagets verksamhet 
är de undermåliga. Av huvudböckerna 
framgår emellertid vilka avskrivningar som har 
gjorts och det är till huvudböckerna jag främst 
har satt min lit. Bolagsstämmo-och styrelseprotokollen 
synes vara originalhandlingar och summariskt 
förda vad beträffar bolagsstämmoprotokollen, 
som brukligt är i dag och som tydligen var 
brukligt redan under den tid det här är fråga om. 

Tillämpade avskrivningsprinciper 

Under perioden 1886-1905 gjordes inga avskrivningar 
på fasta anläggningar såsom mark, byggnader 
och banor. Huruvida ersättningsinvesteringar 
bokfördes som kostnader eller debiterades 
ifrågavarande tillgångskonton går inte att med 
säkerhet fastställa i avsaknad av detaljerade journaler 
och verifikationer. Det finns dock skäl att 
förmoda att ersättningsinvesteringar inte har haft 



någon betydande omfattning. En ersättningsinvestering 
föregås som regel av en utrangering. 
Det är inte troligt att någon väsentlig utrangering 
av byggnader eller del av byggnader eller bananläggningar 
ägde rum under dessa år. Den tid 
anläggningarna hade utnyttjats torde ha varit för 
kort för att de skulle ha hunnit bli nedslitna eller 
tekniskt obrukbara. 

Det finns också ett motsatt förhållande, nämligen 
att mera omfattande reparationer eller delar 
därav kan ha bokförts som nyinvesteringar och 
debiterats tillgångskonton, och därigenom förbättrat 
bolagets resultat. En sådana lockelse skulle 
ha kunnat vara stark under dåliga år. Men hur 
därmed förhåller sig kan vi inte få någon kunskap 
om i avsaknad av primärmaterialet. 

Av den rullande materielen skrevs loken av 
med 4 procent årligen och vagnarna med 2 procent, 
medan avskrivningsprocenten för inventarier 
var 10. Men under nio år gjordes inga som 
helst avskrivningar, förmodligen beroende på att 
det ansågs att resultatet inte var tillfyllest för att 
tåla några sådana. De år det här är fråga om var 
1886-87, 1895-96, 1899, 1901-03 och 1905. 

Resultatutvecklingen 

Bolaget redovisar för samtliga år en nettovinst, 
som emellertid ingalunda ger uttryck för det 
verkliga resultatet av dess verksamhet. För att nå 
fram till detta har jag återlagt de gjorda avskriv

1886-1890 
Nettovinst enligt boksluten 61 183 
Återlägges: 
Gjorda avskrivningar 48 662 

ningarna, varvid vinsten före avskrivningar framkommer. 
Härifrån har avdrag gjorts för kalkylmässiga 
avskrivningar. Det belopp som härefter 
återstår betecknas som det faktiska nettoresultatet. 

Med begreppet kalkylmässiga avskrivningar 
menas de årliga avskrivningar på anskaffningsvärdena, 
som kan bedömas vara erforderliga att 
göra för att under tillgångens brukbara tid skriva 
ned värdet till 0 kr. 

Härvidlag har jag använt samma procentsatser 
som bolaget självt har gjort vad beträffar den 
rullande materielen och inventarierna. För hus 
och bananläggningar, vilka icke blivit föremål 
för avskrivning i böckerna, har en avskrivningstid 



över femtio år ansetts rimlig (2 procent) och 
för kraftstationen en avskrivningstid över drygt 
33 år (3 procent). 

Nedanstående resultatberäkningar är grundade 
på uppgifter i huvudböckerna. 

En gruppering i femårsperioder med totalsummor 
för hela tjugoårsperioden med hänsyn 
taget till gjorda avskrivningar och kalkylmässiga 
avskrivningar ger följande tabell: 

1891-1895 1896-1900 1901-1905 Totalt 
184 702 274 995 581 219 1 102 099 
42 537 63 661 74 885 229 745 

Redovisad vinst före avskrivningar 109 845 227 239 338 656 656 104 1 331 844 
Avgår: kalkylmässiga avskrivningar 
Lok, vagnar, inventarier 71 502 89 286 175 194 241 771 577 753 
Hus, banor, kraftstation, övrigt 191 173 230 484 272 052 355 197 1 048 906 
Faktiskt nettoresultat -152 830 -92 531 -108 590 +59 136 -294 815 
De tre första femårsperioderna visar betydande vilket förhållande åskådliggöres av statistiken 
förlustsiffror medan den fjärde genererar ett överöver 
trafikinkomsterna. 5 
skott, som har sin tyngdpunkt i plusresulaten för Ett sammandrag i femårsperioder av dessa 
åren 1903, 1904 och 1905, resultat som i sin tur intäkter: 
kan hänföras till trafikens successiva ökning, 

1886-1890 1891-1895 1896-1900 1901-1905 
Persontrafik 443 593 732 086 1 422 889 2 313 981 
Godstrafik 545 788 701 486 1 078 337 1 738 472 
Posttrafik 30 774 32 853 47 681 91 210 
Extra trafikintäkter 63 732 83 288 90 150 99 114 
Summa trafikintäkter 1 083 887 1 549 713 2 639 057 4 242 777 

Utdelningspolitiken 

För åren 1886-90 förekom inga utdelningar, 
men från och med 1891 blev det regel att ge 
utdelning till aktieägarna, som framgår nedan. 
Med undantag för 1898, 1900och 1903-05 överskred 
utdelningarna årsvinsten enligt boksluten 
sedan avsättningar gjorts till främst reservfonden. 

5. R. Svanström, Stockholm-Roslagens Järnvägar 
1885-1915, Stockholm 1915, s. 84. 

1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 

Nettovinst enligt bokslut 24 796 40 185 53 555 
Avsättning till fonder -10 000 -25 000 -10 000 
Utdelning -18 534 -22 801 -46 335 
Återstår av nettovinst -3 738 -7 616 -2 780 

Den inbalanserade vinsten från 1890 hade ackumulerats 



under de utdelningsfria åren. Ny ackumulation 
skedde under åren efter 1897, men den 

1898 1899 1900 
Nettovinst enligt bokslut 76 225 50 964 75 323 
Avsättning till fonder -8 000 -7 500 -15 335 
Utdelning -64 869 -46 635 -46 335 
Återstår av nettovinst 3 356 -3 171 13 653 

Det synes icke som om aktieägarna varit besjälade 
av någon större iver att stärka bolagets konsolidering 
genom besparade vinstmedel. 

I bolagsordningen, som stadfästes 1882, föreskrevs 
att 

så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla 
dess gällande skulder blifvit godtgjorda, må bolaget 

1894 1895 1896 
Aktiekapital 926 700 926 700 926 700 
Balanserade vinstmedel 36 270 41 461 20 585 
Utdelning -27 801 -37 068 -18 534 
Återstår 8 469 4 393 2 051 
Spärrbelopp: 2 % av 
aktiekapitalet 18 534 18 534 18 534 
Överutdelning 10 065 14 141 16 483 

Dessa överutdelningar, som således stod i strid 
med bolagsordningen, har sannolikt bottnat i 
aktieägarnas "utdelningshunger". Någon annan 
förklaring är svår att uppbringa mot bakgrund av 
att bolaget under flera år underlät att göra några 
som helst avskrivningar. 

Från revisorernas sida restes icke heller, märkligt 
nog, några invändningar, annat än i något 
enstaka fall, såvitt står att utläsa ur revisionsberättelserna. 
Ett sådant fall rörde 1895 års bokslut. 
I sin berättelse föreslog styrelsen bolagsstämman 
en utdelning på 4 procent av aktiekapitalet 
eller 37 068 kr. Den redovisade årsvinsten 
uppgick till 36 992.75. Inga avskrivningar hade 
gjorts. I sin berättelse anförde revisorerna att 

på intet sätt synes vinsten å trafiken, som år 1895 i 
verkligheten lemnat ett mindre gynnsamt resultat än 
näst föregående år, kunna anföras såsom skäl för en så 
hög utdelning åt aktieegama som den af Styrelsen 
föreslagna. 

29 174 36 992 19 191 53 292 
-4 000 -3 000 -1 000 -8 000 
-27 801 -37 068 -18 534 -46 335 
-2 627 -3 076 -343 -1 043 

var ojämn och fick någon betydelse först vid 



slutet av perioden. 

1901 1902 1903 1904 1905 

52 804 71 976 111 218 118 965 226 256 

-6 000 -16 000 -23 000 -8 000 
-49 200 -61 500 -73 800 -98 400 -182 049 

-2 396 -5 524 14 418 12 565 44 207 

icke af tillgångarna göra vidare utdelning emellan 
bolagsmännen än att enligt sista bokslut, och det ej 
äldre än för nästföregående år, öfverskott finnes motsvarande 
minst två procent af teckningssumman. 

Det brast emellertid påtagligt i efterlevnaden av 
denna spärregel. Den överskreds under åtta år av 
tjugo, nämligen: 

1897 
926 700 
54 343 
-46 335 
8 008 
1898 
926 700 
76 233 
-64 869 
11 364 
1899 
926 700 
54 328 
-46 635 
7 693 
1901 
1230000 
66 951 
-49 200 
17 751 
1902 
1230000 
83 728 
-61 500 
22 228 
18 534 
10 526 
18 534 
7 170 
18 534 
10 841 
24 600 
6 849 
24 600 
2 372 

Revisorerna, som menade att "bolagets verkliga 



behållning å rörelsen" icke uppgick till mera än 
kr 25 360.78, föreslog i stället att utdelningen 
skulle sättas ned till 2 procent eller 18 534 kr.6 
Den ordinarie bolagsstämman, som hölls den 20 
maj 1896, tog emellertid ingen notis om revisorernas 
anmärkningar utan beslöt att dela ut enligt 
styrelsens förslag.7 

Ett annat fall avsåg 1898 års bokslut, där en av 
revisorerna reserverade sig i revisionsberättelsen 
mot styrelsens utdelningsförslag med formuleringen 
"att endast 55 602 kr måtte delas ut och 
inte 64 896 kr som styrelsen föreslagit" .8 Värt att 
notera är att styrelsens utdelningsförslag i detta 
fall innebar en överutdelning på 7 170 kr. Emellertid 
beslutade bolagsstämman i enlighet med 
styrelsens förslag utan att i protokollet kommen

6. Styrelse-och revisionsberättelser för år 1895. 
7. Protokoll fört vid 1896 års ordinarie bolagsstämma. 
8. Revisionsberättelsen för år 1898 och protokollet 
från 1899 års ordinarie bolagsstämma. 

Två av Rimbobanans materiella tillgångar: SRI 3 och kraftstationen i Stocksund. Foto Svlvm. 

tera reservationen i revisionsberättelsen.9 

Som belägg för aktieägarnas utdelningsiver 
kan även anföras två fall där bolagsstämman 
höjde styrelsens förslag. Det ena gällde bokslutet 
för 1892, i fråga om vilket styrelsen föreslog en 
utdelning på 18 534 kr, ett belopp som dock 
bolagsstämman höjde till 22 801 kr. Det andra 
fallet avsåg 1893 års bokslut. Även där avvek 
bolagsstämman från styrelsens förslag genom att 
besluta om en utdelning på 46 335 kr mot den av 
styrelsen rekommenderade 37 068 kr. 10 

Kapitalförtäringen 

Underlåtenheten att göra avskrivningar på den 
rullande materielen och inventarierna under flera 
år eller otillräckliga sådana, förutom att tillämpa 
principen att inte alls göra avskrivningar på den 
fasta egendomen, innebar i praktiken att man 
dolde en fortlöpande kapitalförtäring, vilket förhållande 
späddes på med utdelningspolitiken. 
Utdelningarna uppgick till den totala summan av 
840 196 kr under tjugoårsperioden. Med beaktande 
av de avskrivningar som inte gjordes, men 
borde ha gjorts, torde påståendet kunna göras att 
några vinster att dela ut egentligen aldrig existerade. 



Ett sammandrag i femårsperioder med anknytning 
till de faktiska nettoresultaten som de redovisas 
på sidan 91 ger följande bild: 

1886-1890 1891-1895 1896-1900 1901-1905 Totalt 
Faktiskt nettoresultat -152 830 -92 531 -108 590 +59 136 -294 815 
Lämnade utdelningar 0 -152 539 -222 708 -464 949 -840 196 
Kapitalförtäring -152 830 -245 070 -331 298 -405 813 -1135 011 

Den under tjugoårsperioden fortlöpande kapitalförstöringen, 
som ackumulerade till ett belopp 
som översteg 1 100 000 kr, och ännu mer om 
tillägg göres för den ränteförlust som uppstod 
genom aktieutdelningarna, var självfallet av 
mycket allvarlig natur, som på sikt urholkade 
bolagets möjligheter att finansiera investeringarna 
med eget kapital. Det visade sig också att 
bolaget vid två tillfällen såg sig nödsakat att höja 
aktiekapitalet, den första gången år 1900 då det 
ökades till 1 230 000 kr och den andra gången år 
1905 då bolaget vädjade om tillskott som mer än 
fördubblade aktiekapitalet till 2 600 700 kr. 

Det egna kapitalet 

Indom den tidsrymd som denna undersökning 
rör sig gällde 1848 års aktiebolagslag fram till 
den 1 januari 1897, då 1895 års lag trädde i kraft. 
1848 års lag saknade föreskrifter om skyddet av 
det egna kapitalet, men 1895 års lag stadgade att 
det icke fick 

utbetalas annat än den vinst, som förefinnes enligt 
vederbörligen pröfvad balansräkning för sista året i 
den mån vinsten ej skall till reservfonden avsättas. 

Det uttalades vidare 

9. Styrelseberättelsen för 1892 års bokslut och protokollet 
från 1892 års ordinarie bolagsstämma. 
10. Styrelseberättelser för 1892 och 1893 års bokslut, 
protokoll från 1893 och 1894 års bolagsstämmor. 

att Styrelsen åligge att vid fullgörandet af sitt uppdrag 
ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter, som 
af bolaget meddelas och ej strida mot lag eller författning 
eller mot bolagsordningen. 11 

Under kapitelrubriken" Aktiebolags upplösning" 
föreskrevs: 

Har antalet aktieägare nedgått under fem, eller har, 
enligt vederbörligen pröfvad balansräkning, aktiekapitalet 
till två tredjedelar eller den mindre del som kan 
vara i bolagsordningen bestämd, gått förloradt, skall, 



där ej inom tre månader tillräckligt antal aktieägare 
inträder, eller bristen i aktiekapitalet fylles, bolaget 
upplösas och likvidation verkställas, vid äfventyr att 
de som med vetskap om förhållandet deltaga i beslut 
om fortsättande af bolagets verksamhet eller handla å 
dess vägnar, svara för uppkommande förbindelser, en 
för alla och alla för en. 12 

Efter denna introduktion i lagtexterna synes det 
vara klart att lagens bokstav, om än måhända icke 
andemeningen, icke överträddes vad gäller utdelningarna, 
eftersom dessa hölls inom ramen för 
vinstmedlen enligt "vederbörligen pröfvad balansräkning". 
Lagen sade emellertid ingenting 
om hur tillgångarna i balansräkningen skulle 
värderas eller vilka principer som skulle gälla. 
Fältet var sålunda fritt för tolkningar. Med tilllämpning 
av principen om kalkylmässiga av

11 . Paragraf 30 och 46 i 1895 års aktiebolagslag. 

12. Paragraf 54 i dito. 

skrivningar vid värderingen av tillgångarna borde 
det dock ha varit uppenbart att inte något år 
uppvisade ett resultat som möjliggjorde vinstutdelning. 

1895 års lag innehöll förhållandevis stränga 
krav på tvångslikvidation för det fall att akt~ekapitalet 
var förbrukat, ehuru, som nyss f~amhallits, 
värderingsnormerna var oklara eller rnte alls 
preciserade. . . 

Hur förhöll det sig då med det egna kapitalet i 
Stockholm-Rimbo Jernvägs Aktiebolag, dels som 
det redovisades i de officiella balansräkningarna 
och dels hur bilden skulle ha tett sig om hänsyn 
tagits till kalkylmässiga avskrivningar? 

En översikt över kapitalbilden där det egna 
kapitalet i de officiella balan~räkning~na. har 
reducerats med de kalkylmässiga avskrivnmgarna 
samtidigt som tillägg har gjorts för de bokförda 
avskrivningarna, ger vid handen att det 
sålunda justerade egna kapitalet har minskat från 
år till år i relation till aktiekapitalet tills det år 
1899 understeg en tredjedel och hamnade på 30, 1 
procent, alltså under gränsen för_ likvi?ation_stvång. 
Redan året därpå höjdes aktiekapitalet till 
1 230 000 kr och en täckningsgrad på 42,3 procent, 
men under åren 1902, 1903 och 1904 pressades 
täckningsgraden ned igen till 27,4, 22,3 
och 22, 1 procent. Den reella täckningsgraden 
understeg alltså väsentligt en tredjedel av aktiekapitalet. 



År 1905 förändrades bilden i?en genom 
nyemissionen på 1 370 700 kr varigenom 
69,3 procent av aktiekapitalet blev intakt. 

Med fulla avskrivningar gjorda skulle följaktligen 
balansräkningarna för åren 1899,_ 1~02, 
1903 och 1904 ha visat att bolaget var hkvidationspliktigt. 
. 

En reservation bör likväl infogas i bedömnmgen. 
Till det justerade egna kapitalet torde läggas 
det belopp med vilket tillgångarnas verkliga v~de 
eventuellt kan ha överstigit de sålunda nedskrivna 
värdena, dvs. hänsyn bör tas till dolda reserver. 
Hur därmed förhåller sig torde emellertid vara 
svårt att säkert yttra sig om. Försiktighets principen 
bjuder i sådana fall att räkna med dolda reserver 
endast i den mån ett marknadsvärde går att fastställa 
på tillgångarna i fråga, dvs. att det finns en 
potentiell köpare eller att tillgångarnas bruksvärde 
otvetydigt ligger väsentligt högre än det 
bokförda eller nedskrivna värdet. 

Det må kanske vara tillåtet att dra den slutsatsen, 
att det verkliga värdet eller bruksvärdet icke 
väsentligt torde ha överstigit det värde som skulle 
ha återstått efter kalkylmässiga avskrivningar. 

Soliditeten 

I föregående avsnitt visades hur det justerade 
egna kapitalet gradvis minskade i relation till 
aktiekapitalet, med avbrott för emissionsåren. 
Självfallet återspeglade detta förhållande även 
en alltmer försämrad soliditet, dvs. det egna 
kapitalets andel av allt sysselsatt kapital. 

Nedan visas balansräkningarna för 1904 och 
1905 i moderniserad form och med korrigeringar 
för kalkylmässiga avskrivningar. År 1904, det år 
när det egna korrigerade kapitalet var som minst, 
uppgick soliditets graden till endast 7, 1 rrocent. 
Rörelsekapitalet, som uttrycktes som skillnaden 
mellan summan av omsättningstillgångar och 
summan av korta skulder, var negativt, vilket 
innebar att anläggningstillgångarna till motsvarande 
skillnad var finansierade med kortfristigt 
kapital och därutöver med långfristigt kapital, till 
ingen eller ringa del med eget kapital. . 

Behovet av nytt riskvilligt kapital var fölJaktligen 
påträngande, vilket förhållande förstärktes 
av förvärvet påföljande år av linjen UppsalaLänna-
Norrtälje, för vilken betalades en köpeskilling 
av drygt 626 000 kr. . 

Ett nytt statslån på 450 000 kr togs upp samtidigt 



som aktiekapitalet höjdes med 1 370 700 kr. 
Soliditeten förbättrades påtagligt, som en följd 
härav, till 32,1 procent. Rörelsekapitalet fick en 
positiv skillnad, 654 331 kr (768 433 minus 
114 102), och det egna kapitalet kom att till 37 
procent svara mot anläggningstillgångarna. _Därtill 
kom, som nämnts ovan, att kapitaltäcknmgs~ 
graden steg till 69,3 procent, vilket sistnämnda i 
och för sig fortfarande var otillfredsställande, 
eftersom det innebar att aktiekapitalet inte var 
intakt. 

Sammanfattning 

Undersökningen ger vid handen att den redovisningsstandard, 
eller brist på standard, som 
kännetecknade de större amerikanska järnvägsbolagens 
avskri vningspolitik på 1870-talet äv_en 
präglade Stockholm-Rimbo Jernvägs Aktiebolags 
redovisning under senare delen av 1800talet 
och början av 1900-talet. 

Underlåtenheten att göra årliga regelbundna 
avskrivningar på framför allt de fasta anläggningstillgångarna 
fick till följd 

att bolaget utan undantag år efter år redovisade 
vinster i de officiella boksluten, vinster som inte 
existerade, vilket medförde 

att aktieägarna på bolagsstämmorna 
beslutade om utdelningar 
på felaktiga premisser, utdelningar 
som tillsammans med de 
årliga faktiska förlusterna undan 
för undan tärde svårligen på bolagets 
eget kapital utan att aktieägarna 
syntes förstå sammanhanget, 

att kapitalförtäringen satte bolaget 
i reella tvångslikvidations-
situationer under flera år, 

att aktieägarnas villighet att i 
kritiska lägen skjuta till mer aktiekapital 
sannolikt räddade bolaget 
från konkurs. 

En iakttagelse värd att nämna är 
att aktiekapitalet vid två tillfällen 
höjdes med tillhopa 1674000 kr 
och att utdelningarna uppgick till 
sammanlagt 840 196 kr. Innebörden 
kan sägas vara att utdelningarna 
gick tillbaka till bolaget 



i form av aktiekapital, dvs. det 
blev "rundgång" på pengarna. 

Jag har strikt begränsat undersökningen 
till tiden fram till och 
med år 1905, ty någonstans måste 
ju en gräns dras, även om det 
skulle ha varit intressant att fortsätta 
studien av räkenskaperna för 
de år som följde därefter. 

Avslutningsvis påpekas att benämningen 
Stockholm-Roslagens 
Järnvägar kom till år 1909 
som ett samlande namn för alla 
Roslagens järnvägar under Stockholm-
Rimbo Jernvägs Aktiebolags 
ägarskap. 

Balansräkningar 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Banktillgodohavanden 
Förrådsmaterial 
Diverse debitorer 
Summa omsättningstillgångar 

Anläggningstillgångar 
Obligationer, reverser, aktier 
Inventarier 
Rullande materiel 
Järn vägsanläggningar 
Djursholms restaurant 
4 934 638 6 241 182 

Avgår 
Ackumulerad skillnad mellan kalkylmässiga 
avskrivningar och bokförda avskrivningar 1242601 1 396 914 

Justerad summa anläggningstillgångar 

Justerad summa tillgångar 

Skulder 

Kortfristiga skulder 
Kreditorer 
Upplupna räntor 

3 692 037 

3 849 274 

278 779 
45 329 



4 844 268 

5 612 701 

19 074 
95 028 

Summa kortfristiga skulder 

Långfristiga skulder 
Statslån 
Obligationslån 
U nderstödsfonden 
Pensionsfonden 
Summa långfristiga skulder 

Eget kapital 
Aktiekapital 
Reservfonden 
Förnyelsefonden 
Balanserade vinstmedel 

Avgår 
Ackumulerad skillnad enligt ovan 
Justerat eget kapital 

Justerad summa skulder och eget kapital 

1904 

0 
96 057 
61180 
157 237 

358 578 486 874 

78 407 93 112 
1 098 989 1 312 620 
3 285 664 4 235 576 

113 000 113 000 

1905 

344 435 
130414 
293 584 
786 433 

324 108 114 102 

482 153 932 862 
2 745 000 2 734 000 
4 003 4 203 
22 000 25 000 
3 253 156 3 696 065 



1230000 2 600 700 
120 000 314 300 
25 000 25 000 
139 611 259 448 
1514611 3 199 448 

1 242 601 1396914 

272 010 1 802 534 

3 849 274 5 612 701 

Börje Thoursie 

Hur vi elektrifieradeunderberedskapstiden, 
eller 
Bodenelektrifieringen seddfrån räls under

kant 

Jag tänkte det kunde vara till glädje för några 
medmänniskor att presentera de minnen jag sparat 
från ett års och två somrars jobb som mätningsbiträde 
på elektrifieringen Långsele-Boden. Det 
är säkert inte många som tänkt igenom hur ett så 
vidsträckt företag bedrevs och fungerade för 
snart sextio år sedan, långt före datorernas och 
lasermätningarnas tid. Men först en ram: de centrala 
förberedelserna där vi på linjen inte var 
inblandade. 

Det började-naturligtvis efter sedvanligt utredande, 
motionerande och riksdagsbeslut -med 
att folk från styrelsen, elektrobyggnaderna och 
distrikten gjorde rekognosceringsresor och bestämde 
vissa ändrings-och utredningsprojekt. 
Det var en hel del saker på en ångdriven järnväg 
som inte passade in vid eldrift eller som borde 
förbättras. Bangårdar skulle förlängas, broar bytas 
eller byggas om; en del slutna fackverks broar 
eller vanliga fackverk med vindförband hade inte 
tillräcklig plats i höjd för kontaktledning och 
bärlina. Tunnlar som var för låga skulle sprängas 
ur, upptill eller nedtill. En hel del småsaker som 
plattformstak, vattenkastare och vissa signaler 
måste flyttas. Och en hel del linjeomläggningar 
skulle utredas och beslutas -gamla stambanan 
genom övre Norrland hade alldeles för många 
65-och 70-kilometerskurvor. Det blev ett långt 
protokoll som resulterade i en rad beslut om 
många stora jobb för linjens på den tiden tre 
bansektioner Övik, Umeå och Boden. Och så 
skulle man fastställa stolpsida (med tanke på 
terrängen) och läge för telekabeln, och hitta bra 
platser för bli vande omformarestationer. 



Sedan fortsatte arbetet på flera fronter-främst 
kan man skilja mellan ute och inne. Inne-det var 
bantekniska byrån som ritade nya bangårdar, 
bansektionerna som projekterade linjerätningsförslag, 
elektrotekniska byrån som konstruerade 
kabel-och ledningsnät för bangårdarna, brokontoret 
som ritade broändringar och -sist men 
inte minst -elektrobyggnadernas, EB, högkvarter 
i Nässjö som i samråd med förråds-och 
ekonomibyråerna förberedde inköp av stål, koppar, 
cement och porslin. 

Men ute -det var vi i mätarlagen, som levde 
vårt fria liv ute på fältet med femtiometers stålmåttband 
och stakkäppar, tumstock, såg och yxa, 
kartor och målarfärg. Och matsäcksskrin. Det 
började med att vi, mätpatruller på tre eller fyra 
man, mätte hela linjen och prickade in trummor 
och broar och vägar och korsande ledningar-allt 
som kunde hindra stolpplaceringar, och var kurvor 
började och slutade (i den mån de slutade, 
mestadels fortsatte de ju i en kurva åt andra 
hållet!). 

Vi mätte varje kilometer för sig -på det viset 
fick vi dels en exakt kabellängd, dels kunde 
kilometerstolparna i framtiden alltid nyttjas som 
nollpunkter i detaljmätningar även om de flesta 
kilometrarna visade sig vara allt annat än tusen 
meter, vilket ju berodde på kurvrätningar eller 
nya brolägen. På alla stålbroar gjorde vi måttskisser 
med förslag till läggning och skydd av 
telekabeln, vilket var ett omfattande jobb eftersom 
alla linjens broar utom en var stålbroar. 

Sedan vidtog för EB del mera inne-jobb. Kontoret 
i Nässjö ritade nämligen linjeplaner, där 
läget av varje kontaktledningsstolpe bestämdes. 
Och med dessa planer fortsatte mätarlagens utejobb 
-ännu en mätrunda med femtiometersbandet 
genom fosterlandet, där vi mätte in och 
med krita på rälslivet markerade de blivande 
stolplägen som vi godkände. Det var faktiskt så 
att ibland var vi tvungna att rucka lite på EB:s 
planer, något tog emot -en stolpe kanske helt 
onödigt hamnade på en isolerad bergklack; vi 
kanske hade ett ännu färskare besked om en 
blivande kurvrätning eller bangårdsförlängning, 
och ibland för att vi inte var riktigt sams med 
konstruktörerna om gräns mellan raka linjens 
sextiometersspann och de avkortade kurvspannen. 

Vi provstakade många gånger i ömtåliga lägen 
och såg efter att vi kunde garantera att kontakttråden 
aldrig skulle komma otillåtet långt från 
blivande spårmitt. 



Och så kom bangårdsnätförslagen. Det var så 
att i vår uppgift ingick att genomgående kolla 
blivande trådföring genom växlar, korsningar 
och kurvor och, om så var nödvändigt, prestera 
ett litet motförslag -"så här går det bättre". Det 
är nämligen så att varje tråd på en bangård lever 
sitt eget liv från en fast punkt, fjäderavspänning 
eller motvikt i ena änden till motsvarande slut i 
den andra, och vi följde varje tråd med måttband 
och stakkäppar tills vi var nöjda och kunde säga 
att tråden skulle löpa efter alla bestämmelser. 
Alla spannlängder på bangårdarna mättes in, för 
noggrann beställning av trådlängder. Kontaktledningsbryggorna 
mätte vi också in, d.v.s. vi 
mätte tvärsektioner där de skulle ligga -den 
tidens bryggor var ju skräddarsydda, alltså specialritade 
just för den plats de skulle ha, och för de 
spår vars trådar de skulle bära upp. Därför måste 
alla tvärmått mätas in och alla mer anmärkningsvärda 
höjdskillnader, t.ex. lastkajer och plattformar, 
och det skulle också kollas om en stolpe 
på ett frilastområde inte borde stå ännu längre ut. 
Och det kunde också hända, om det inte gick att 
göra på annat vis, att vi fick rekommendera en 

s.k. special -en liten kort brygga som bara hölls 
uppe av en enda stolpe (men då en trebening). 

Ja, efter detta ritade Nässjö rent linjeplanerna 
och elektrotekniska byrån korrigerade sina nätplaner. 
Och folket i Nässjö satte igång att i detalj 
räkna ut hur många av alla hundratals detaljer 
som skulle behövas och vart de skulle sändas och 

Linjeplan som visar stolparnas placering. 

hur de skulle buntas och märkas. Och så ritade de 
upp bryggorna, och specificerade alla ingående 
balkar och stänger, så att fackverkets vertikaler 
exakt passade in mot de bestämda (befintliga 
eller beslutade) spårlägena. Tänk så mycket lättare 
det blev på senare elektrifieringsföretag, när 
man kommit underfund med att bryggor kunde 
beställas som standard metervara! 

För oss som var ute kom nu tredje vandringen 
genom vårt norrländska fosterland. Nu markerade 
vi på rälsli vet, med röd oljefärg, de slutligen 
bestämda stolplägena, och som fixpunkter för 
kommande lossning av stolpar, gjutformar, cement, 
grus och alla montageprylar satte vi upp en 
nummerskylt, en lapp, på närmaste angränsande 
träd eller stängselstolpe. I nödfall fick man skaffa 
en stolpe själv och slå ner. Det här jobbet, "lappningen", 
var särskilt knepigt när linjen gick genom 
myrlandet och man på väg från trampdressinens 
lappförråd ut till stängselstolpen måste 



forcera tio-femton meter blöt myr eller till och 
med skapliga myrdiken, och då på var sextionde 
meter ... Men jag klagar inte, jag minns sköna 
dagar i solsken -och så klart också dagar det 
regnade hela tiden. 

Ett bra vinterjobb som förutsättning för 
lappningen var att sitta i en vedbod eller ett förråd 
och göra lapp, d.v.s. med utgångspunkt från 
linjeplanerna måla motsvarande nummer med 
lysande röd färg på ca 45 cm långa lappar av 1/2" 
bräder -sådär 170 stycken per mil bana. Lapparna 
buntades och kördes ut stationsvis till gagn 
för vårens och sommarens lappargäng. 

Ja, med detta var mätargängets jobb slut på det 
aktuella avsnittet, men eftersom arbetet fortskred 
successivt kunde man hålla på med grundmätning 
ovanför Jörn ett par veckor, och sedan flytta ner 
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till Vännäs och starta 
kontrollmätning, och 
så flytta till Mellansel 
och börja lappa norrut, 
och så kanske göra en 
utflykt till Långsele 
för att mäta en beslutad 
kurvrätning. Det 
var verkligen ett roligt 
arbete för den som 
trivs i det fria och inte 
dör av regn, och vi var 
ett livat gäng som höll 
ihop länge. Mätargänget 
hade som regel 
en motortralla till 
förfogande -ett par 
av oss hade examen 



och körkort för sånt men 
lappfolket tog sig 
fram med trampdressin 
och klarade sig 
från alla olycksfall 
och tågkrockar, med 
mera tur ( och skyddsänglar) 
än skicklighet. 
Skyddsänglar behövde 
vi säkert, för tågen 
gick under krigsåren 
knappast efter tidtabell 
annat än i teorien. 
Och jag minns framför 
allt när jag skulle 
ringa Ekträsk (från 
banvaktstugan Brokträsk) 
och fråga om 
ett tågläge, och då slog 
blixten ned i telefonledningen 
och jag åkte 
iväg tvärs över köksgol 
vet (jag hade ingen 
lust att fortsätta samtalet, 
utan lät tåget 
komma när det ville, 
man har inte onödigt 
bråttom ... ) 

När väl lappningen 

Handgjutning av betong till fundament. Nedtill: Stolpen reses. 

var gjord kom långa 

arbetståg med stolpar och gjutgrus, som lossades 
vid varje lapp. Och det var väl, om något, ett 
drömjobb för en tjugoåring att få ta hand om ett 
arbetståg med stolpar och strävor och ha ansvaret 
för att de lossades på rätt sida och på rätt plats och 
så hålla reda på om någon specialstolpe 
fattades, som måste efterlysas och komma med i 
en annan veckas lossning. Också gjutgrus lossades 
från arbetståg -efter ögonmått, jo kanske en 
kubikmeter per stolpplats. Var det någon gång 
man kunde frestas att känna sig som fullvuxen så 
var det när man stod på den lilla "balkongen" i 
fronten på ett E2-lok ( det var E-lok som förlängts 
med en ledaraxel, därav balkongen) och gav 

direktiv om lossning och framryckning. Fast 
ibland fick man ju lära sig vissa saker den hårda 
vägen, t.ex. när vi lossade gjutgrus en natt och jag 
gav lokpersonalen signalen BACK-och fick ett 
glatt svar genom mörkret "menar du back, pojkjävel, 
så ta undan grönglaset ... " 



Ja, och så kom det stora kabellaget med sin 
kabelplog och grävde ner telefon-och signalkablar, 
och så kom också stolpsättargängen, breda 
rallare från Inlandsbanan och från dubbelspårsarbetena. 
Vad nutida människor inte tänker på är 
att allt var handarbete. Och stolpsättarna grävde 
hål för hand -tre meter djupt under räls, och ett 
par fot i fyrkant. Det gällde att gräva så lite som 
möjligt, både för stolpens trygga framtida liv och 
för ackordet. 

En del stolpar försågs med fundament i förväg, 
i liggande ställning, om man funnit marken lättgrävd. 
Då göt man en betongklump i träform, en 
dryg kubikmeter, och sedan grävde man hålet, 
baxade fram stolpen och reste den med sax och 
sång ala majstångsresning. Men i stenbunden 
mark grävde man hålet, och reste sedan stolpen 
och göt betong direkt i gropen, med formvirke 
bara för den översta halvmetern av fundamentet. 
Allt blandades och göts för hand på den tiden. 
Vatten och form virke och cement -och rallare transporterades 
ut med små sega Berg-trallor, 
som enligt ryktet skulle ha presterat 13 hk innan 
de byggdes om till kolgas. Stolpsättarlagen, enheter 
om åtta rallare + trallkusk + kocka, bodde i 
EB grå bostadsvagnar som flyttades till lämpliga 
stationer. Mätarlaget hade också en bostadsvagn 
som var vår fasta plats i livet. 

Den sista detaljen som mätargänget ordnade 
var stolpnumrering, åtminstone en provisorisk 
numrering till ledning för utliggar-och strömbrytarmontagelagen. 
Och en sista gång traskade 
vi längs vår välkända bana, än så länge med 34kilosräls 
och träslipers i grusballast, med en kort 
stege, schablonsats och schablonpensel, och gav 
varje stolpe dess rätta identitet enligt riktlinjerna. 
Vi såg inte vackra ut efter den sortens jobb, men 
det var roligt och lönsamt. 

Och sen kom utliggarlag och brygglag, trådlag 
och transformatorlag och strömbrytarlag, och 
allt detta var SJ egna specialfolk som kunde sina 
saker och var intressant och nyttigt att se på. Och 
sist kom entreprenörer, alltså utsocknes folk, 
målargänget som skulle stryka en gång blymönja 
och två gånger oljefärg över allt stål -vi hade 
minsann inga galvaniserade stolpar och bryggor. 

Det finns mycket som jag inte berättat om transformator-
och strömbrytarmontage, omformarstationsbyggen 
och Asea-montage i dem, allt 
pillrande med ofärdiga bangårdsförlängningar 
året efter driften tagit över och vi körde elektriskt 
ända till Boden. Och hur det var att bo i bostadsvagn 
och flytta från den ena banmästaravdelningen 



till den andra, och hur det gick till att hitta 
snälla fruar som man kunde få äta hos, och -inte 
minst-som kunde och ville laga en bra matlåda. 
Och om allt detta och mycket mera till hoppas jag 
att någon också skriver. Om nu någon som var 
med fortfarande lever och minns ... 

Bryggan hissas. Bilder och 
skiss ur Thorsten Thelander, 

Statens järnvägars kontaktledningsanläggningar. 
Bestämmelser 
och beskrivningar 
( 1932), "Gröna boken", 
som var vår handledning 
vid mätnings-och 
stakningsarbetet. 

Erik Sundström 

Vad hände på Sveriges järnvägar 1899? 

Statens Järnvägar 

• Trafiken på Malmbanan ökade alltmer, och 
en 9 km lång sidobana Gällivare-Koskullskulle 
öppnades till BergverksAB Freja, som ägdes av 
österrikiskastålverkiMähren. Nyttlokstall byggdes 
i Boden. 
• Arbete pågick vid de tidigare påbörjade banorna 
Boden-Morjärv och Krylbo-Frövi, och 
arbetet med Malmbanans förlängning från Gällivare 
förbi Kiruna mot Narvik påbörjades. 
• Sedan 1886 hade Södra stambanan haft två 
spår Malmö-Arlöv, men de hade använts som 
separata banor med ett spår för stambanetågen 
och ett för Västkustbanans tåg. Arbetet påbörjades 
nu med att bygga dubbelspår Arlöv-Lund för 
att kunna driva vanlig dubbelspårstrafik med ett 
spår för var riktning på denna starkt trafikerade 
sträcka med många lokaltåg. Behovet visas av att 
lokala intressenter redan 1897 hade sökt koncession 
till en spårväg Lund-Limhamn med elackumulatordrivna 
vagnar, men fått avslag. 

Vid bygget av banan Krylbo-
Frövi användes lok 282 
Merkur, som tidigare tillhört 
Hallsberg-MotalaMjölby 
järnväg. Närmast 
loket grusvagn P 3034. 

• Stora leveranser skedde av de 1898 introducerade 
storbäriga gods vagnstyperna, så att SJ vid 
årets slut hade 250 täckta litt. G3, 637 lådvagnar 



litt. 13, 60 virkesvagnar med vägg litt N3 och 170 
virkesvagnar utan vägg litt. NN3. Femtio kalkvagnar 
litt. R3 var beställda. De hade lastförmåga 
14-18 ton, jämfört med äldre typer som lastade 
8-12 ton. Ungefär 20 procent av vagnarna hade 
skruvbroms, vid täckta vagnar manövrerad från 
en bromskupe med ändplattform, vid öppna vagnar 
från en sluten bromshytti ett av vagnens hörn. 
• Ytterligare en vagntyp tillkom genom att 1893 
års täckta vagntyp litt. G 1 med bromskupe modifierades 
till litt. G1f med kupen utvidgad till 
konduktörskupe med skrivbord och belysning 
med stearinljus, för att använda som resgods-och 
konduktörsvagn i persontågen. De hade också 
toalett om man lyfte på konduktörssitsen, samt 
vakuumbroms. De närmaste åren blev sedan flera 
G I-vagnar ombyggda till detta skick, och längre 
fram fick de axelavståndet ökat från 4,3 till 5 ,0 m. 

SJ 585 litt. T var ett av de 

amerikanskbyggda loken. 
-......... __ '01 
Dala-Hälsinglands järnväg 
från Orsa till Bollnäs hade 
vagnar litt. KNN som kunde 
användas två tillsammans 
för transport av långtimmer 
upplagt på svänglar. Nummerskylten 
visar signaturen 
DHJ, trots att denna redan 
var upptagen av smalspåriga 
Dannemora-Harg, 
men efter några år krävde 
Väg -och Vattenbyggnadsstyrelsen 
att banan målade 
dit ett litet d så att signaturen 
blev DHdl. 

Nora-Karlskoga järnväg 
hade god trafik men stora 
skulder genom tidigare 
obligationssvindlerier, och 
tvingades göra radikala 
ombyggnader på egen 
verkstad i stället för att köpa 
nytt utifrån. Flera lok, 
däribland nr 9 Gullspång, 
fick ny panna och främre 
löpaxel, och många gamla 
malmvagnar ersattes av 
modernare vagnar som dock 
bokfördes som reparationer. 



Gävle-Dala järnväg byggde nytt stationshus i Hagaström som en del av förberedelserna för 
dubbelspårig trafik. 

• Leveranser av de välkända loken av litt. Kd 
och Cc fortsatte från svenska verkstäder, men 
genom en starkt förbättrad konjunktur och flera 
banbyggen hade inte verkstäderna kapacitet för 
SJ hela behov. Därför köptes från den amerikanska 
loktill verkaren Richmond Locomoti ve W orks 
tio ten-wheeler-lok litt. T och tio sexkopplade 
växellok litt. U. En avsikt var också att få erfarenhet 
av amerikansk teknik, som i vissa avseenden 
avvek från europeisk. Amerikanerna byggde till 
exempel ofta större och tyngre lok, men med 
grövre detaljer och enkelt utförande. Tanken var 
att trafiken ökade så snabbt att loken ändå skulle 
behöva ersättas innan de med europeiskt utförande 
hade blivit utslitna. Lok litt. T var kompoundlok 
med växelventil av Mellins system. 
Kompoundmaskineriet innebär att ångpannan 
för att ha bra bränsleekonomi är utförd för hög 
temperatur och högt tryck, och att ångan vid 
normal drift går först genom en liten högtryckscylinder 
och därefter en större lågtryckscy lind er, 
som bägge bara utnyttjar en del av trycket. Om 
man inte har speciella omkopplingar av ångledningarna 
har man problem att starta eftersom 
lågtryckscylindern inte får någon ånga alls innan 

högtryckscy lin dem rört sig, och enbart högtryckscylindern 
är inte tillräcklig för att få igång tåget. 
Mellins växelventil har tre automatiska funktioner: 
vid start släpper den färsk ånga direkt från 
pannan i bägge cylindrarna (igångsättningsventil), 
trycket i lågtryckscylindern regleras så att det 
inte blir så högt att loket slirar (tryckregleringsventil), 
och när tåget rör sig och det kommer ånga 
från högtryckscylinderns utlopp kopplas den till 
lågtryckscy lindern i stället för färskångan ( växelventil). 
Kompoundloken blev en kort parentes 
bland lokbyggena, då man snart visade att överhettningssystemet, 
där ångan hade hög temperatur 
men normalt tryck, var ännu mer ekonomiskt 
och inte krävde så grov plåt i pannorna. 

Bergslagen och Mellansverige 

• Bergslagsbanan och den nära samarbetande 
Göteborg-Borås järnväg blev de första privatbanorna 
som skaffade vagnar från Rössels Mekaniska 
Verkstad i Arlöv av SJ typserie från 
1898. BJ fick 95 och GBJ 30 virkesvagnar utan 
vägg litt. NN3, som dock var 2,8 m breda i stället 
för 2,9 m vid SJ för att de skulle ha samma 

golvyta som vagnar litt. N3 med vägg. 



• Den första delen av Dala-Hälsinglands järnväg 
öppnades från Bollnäs till Voxna. Banans 
godsvagnspark från VagnAB i Södertälje var 
ganska enhetlig, huvudsakligen timmervagnar 
utan vägg litt. NNI av 1886 års typ, med möjlighet 
att montera träkolsskrov, vissa med svängel 
litt. KNNI. 
• Sala-Gysinge-Gävle järnväg varunder byggnad, 
och eftersom SGGJ inte skulle gå ända in till 
Gävle på egna spår utan anslutas till Gävle-Dala 
järnväg i Hagaström, började GDJ bygga dubbelspår 
Hagaström-Gävle. Samtidigt förbereddes 
dubbelspår ända till Falun genom att trummor 
förlängdes och brofundament breddades, 
men ännu efter hundra år har denna möjlighet 
inte utnyttjats. 
• Nora-Karlskoga järnväg öppnade nya hållplatser 
vid Öfalla och Bredgårdstorp. Karlskoga 
station låg långt från kyrkbyn med detta namn 
och bytte senare namn till Strömtorp, när Bredgårdstorp 
som låg intill kyrkan blev uppgraderat 
till en ny Karlskoga station. Banans finanser var 
ännu skakiga efter Wilkinsons skumma obligationsaffärer 
på 1870-talet, så man hade svårt att 
köpa nya lok och vagnar, men lättare att göra 
även stora ombyggnader på den egna välrustade 
verkstaden. Sedan lok 9 blivit ombyggt med 
löpaxel fram och större panna, från axelanordning 
C till lC, blev även lok 10 ändrat på samma sätt. 
• Norra Södermanlands järn väg förlängdes från 
Nyby bruk till Mälarbaden, men sista biten ned 
till Mälarbadens hamn var ännu inte klar. 
• Norbergs järnväg fick en ny station Snyten 
där banan korsades av den nya SJ-sträckan 
Krylbo-Frövi. Stationen tillhörde SJ. 
• Uppsala-Gävle järnväg byggde nytt lokstall 
och vattentorn vid Gävle Södra, och dubbelspår 
Harnäs-Skutskär för att kunna sköta den alltmer 
ökande trafiken till Skutskärs massafabrik från 
Harnäs utan att störa trafiken på huvudspåret. 
Längre fram ledde det till att Harnäs station lades 
ned och en ny station inrättades vid Skutskär. 
• Stockholm-Rimbo järnväg, som Roslagsbanan 
hette innan den hade övertagit banan Uppsala-
Norrtälje, var nästan klar med banbygget 
från Roslags Näs by till Åkersberga, inklusive en 
klaffbro över Åkers kanal. Inför den väntade 
stora trafikökningen köptes sex nya personboggivagnar, 
tre kombinerade andra och tredje klass 
samt tre tredje klass. 

Södra Sverige 

• Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg 
breddades till normalspår 1435 mm från 1217 
mm, som hade kallats "snålsparrig" efter landshövdingen 



Eric Sparre. Denne arbetade på 1860talet 
för att få sitt läns städer anknutna till SJ 
stambanor, och ansåg att det måste ske snabbt 
och billigt, men på ett sådant sätt att man längre 
fram skulle kunna höja standarden. UWHJ köpte 
liksom sin året innan breddade systerbana BoråsHerrljunga 
"mogullok" från Nydqvist & Holm 
med 1550 mm hjul för person-och blandade tåg. 
Dessutom köptes ett litet tvåaxligt tanklok för 
lokaltrafik Vänersborg-Öxnered, som dock efter 
två år såldes till Boråsbanan som använde det i 
tåg till sommarparadiset Skogsryd när deras gamla 
ångvagn inte längre räckte till. 
• Nässjö-Oskarshamns järnväg hade tröttnat 
på de märkliga Fairlielok med skorsten i bägge 
ändar som man på 1870-talet anskaffat från England, 
och köpte nu från N &H tre person tågslok 
med axelanordning 2B och tre godstågslok av 
mogul typ med axelanordning 1 C och hjuldiameter 
1400 mm. De byggdes liksom några 
likadana lok för Gävle-Dala järnväg med 
kompoundanordning, och kunde kännas igen på 
att slidskåpen blev så stora att de delvis låg 
utanför gångborden. 
• Markaryd-Veinge järnväg öppnades i nära 
samtrafik med Hässleholm-Markaryds järnväg 
för att förbinda Kristianstads län med Västkustbanan. 
I Markaryd korsades Skåne-Smålands 
järnväg som under året öppnades i hela sin längd 
upp till Värnamo. Stationsområdena låg där intill 
varandra, men det var två skilda stationshus. 
• Kalmar-Torsås järnväg öppnades som den 
andra länken i Kalmar stads smalspåriga matarlinjer, 
och Östra Blekinge järnväg från Gullberna 
(Karlskrona) till Torsås som en matarlinje till 
Karlskrona. Det hade varit en viss diskussion om 
inte de två banorna borde haft samma spårvidd, 
så att man hade fått möjlighet att köra genomgående 
tåg från Kristianstad längs Blekingekusten 
ända till Kalmar, men eftersom KalmarBerga 
redan hade 891 mm spårvidd liksom andra 
banor i Småland fick KTsJ också 891 mm, medan 
ÖBIJ fick 1067 mm som resten av Blekingebanorna. 
Man ansåg speciellt i Kalmar att lokaltrafiken 
bara skulle gå till närmaste stad, att gods 
mellan städerna kunde gå utan omlastning på 
normalspåret över Emmaboda, och att marktillgången 
vid Kalmar station inte räckte till ytterligare 
en bangård med annan spårvidd. Växjö stad 

Uppsala-Gävle järnvägs verkstad vid Gävle S reviderade vagnar och lok, på bilden nr 4 och 14, 
och byggde även egna vagnar. På bilden syns underreden till treaxliga timmervagnar litt. NN4. 

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg köpte några nya ånglok, men breddade och moderniserade 
flera av de gamla loken med 1217 mm spårvidd. UVHJ 5 bestod av delar från smala lok: 



underrede och hytt från namngivande nr 4 Grefve E. Sparre och panna från nr 5 Cl. Adelsköld. På 
bilden från 1921 har det gamla loket till och med fått tryckluftsbroms. 

Markaryd. 

Markaryds station var gemensam för Hässleholm-Markaryds järnväg som nådde dit 1892 och 
byggde det stora stationshuset till höger, Skåne-Smålands järnväg som nådde dit 1894 och byggde 
det lilla stationshuset (Markaryd V) till vänster och Markaryd-Veinge järnväg som anlände 1899 
och inhyste sig hos Hässleholmsbanan. Även lokstall, kolupplag och godsmagasin var separata. 

hade något år tidigare resonerat på motsatt sätt 
och byggt Växjö-Tingsryds järnväg med 1067 
mm trots att Växjö-Klavreström hade 891 mm, 
och på så vis fått tre spårvidder vid stationen. 

• Ett av de mest ambitiösa smalspårsprojekten 
var nästan fullbordat, Västergötland-Göteborgs 
järnvägar från Skara till Göteborg, med anslutning 
från Lidköping i Håkantorp. Det betecknade 
att båda Skara och Lidköping, som hade 
äldre lokalbanenät för lantbrukets behov, nu ville 
ha snabba personförbindelser direkt till Göteborg 
utan omstigning till SJ. Med hänsyn till att 
sträckan var 129 km köptes fyrkopplade lok med 
tender för persontågen, de första smalspåriga i 
Sverige. 

• Jönköping-Gripenbergs järnväg med bara 600 
mm spårvidd öppnades fram till Förnäs station, 
och befriades efter ansökning från att behöva 
bygga delen Vireda-Gripenberg. Banans namn 
ändrades dock inte, och sista delen Förnäs-Vireda 
var under byggnad .. 
• Kosta-Lessebo järnväg som en gång hade 
haft ambitionen att nå Oskarshamn med sitt 600 
mm-spår, och fått sin koncessionsansökan avstyrkt 
av smalspårskommitten men ändå försökt 
nå dit genom att bygga en liten bit i taget, öppnade 
sträckan Kosta-Målerås. Trafiken på denna 
sträcka blev en besvikelse, och ingen fortsättning 
byggdes. 

Torsås station var en av de 
få där man hade två olika 

smalspår, 891 mm från 

Kalmar och 1067 mm från 

Karlskrona. På bilden ett 
tåg mot Karlskrona. 

Gunnar Sandin 



Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 

1997 

Detta är tionde årgången av "Utkast tilljärnvägshistorisk 
bibliografi". Det är också den sista av 
min hand, och det av flera goda skäl: 

1. Jag håller på att tröttna. Inte på att läsa 
allsköns järnvägshistorisk litteratur men på att 
redovisa, att på någon rad precisera innehåll och/ 
eller avge ett omdöme. 
2. Poängen med en bibliografi är ju att den ska 
vara till nytta för den som söker uppgifter om ett 
visst ämne, kanske med tanke på egen, fördjupad 
forskning. Men att ögna genom listor från tio år, 
med alla tillägg, är tidskrävande. Materialet är 
minst sagt svåröverskådligt. 
3. Bibliografier tillhör det som bäst lämpar sej 
för elektronisk redovisning. Man laddar till exempel 
ner ett dokument, söker på "HNJ" eller 
"Gnosjö" och får förhoppningsvis snabbt några 
träffar. Men att sammanföra de tio årens "Utkast" 
till ett enda dokument, tillgängligt på en lämplig 
hemsida, är hittills tyvärr bara en ambition. Vissa 
förberedelser har gjorts men en hel del jobb 
återstår, och jag vågar inte ange något datum då 
resultatet ska föreligga. 

Det finns i sammanhanget anledning att påminna 
om det goda och detaljerade register över 
innehållet i tidningen Tåg som Rune Feldt upprättat 
och som man kan söka upp under http:// 
homeS.swipnet.se/~w-55125/register/ 

"Utkastet" har varit kommenterande i den meningen 
att det förtydligat innehåll som inte framgått 
av titeln, men ofta också innehållit ett värdeomdöme. 
Ser jag tillbaka finner jag att de flesta 
omdömen har varit positiva, i Thomas Thorilds 
anda, men jag har inte kunnat avhålla mej från 
kritiska kommentarer när en författare t.ex. gjort 
det alltför lätt för sej. Läser man en mängd 
historiska artiklar i sträck finner man också många 
upprepningar, inte minst därför att verkligheten 
upprepar sej. Gärna har jag då fäst mej vid 
detaljer som inneburit något nytt. Så skedde när 
jag 1993 kommenterade minnen som Torsten 
S undkrans hade tecknat ner i Södermörekrönikan, 
om hur hans mor hade hjälpt grannar och vänner 
med deras Systembolagsärenden i samband med 
sina stadsresor. Jag antog spontant att hon fått 
viss ekonomisk ersättning för detta besvär, för så 
är mina egna minnen av liknande tjänster från en 
annan småfolksmiljö. Sundkrans förklarar dock 
att hans mor utförde dessa ärenden rent ideellt, 



och jag beklagar min missuppfattning. 

Mer än ett utkast blir aldrig mina sidor i Spår. 
På en riktig bibliografi ställs större krav i form av 
täckning, uppgifter och enhetlighet. Åtminstone 
när det gäller böcker om järnväg förbereds lyckligtvis 
en sådan bibliografi. 

Om 1997 års utgivning gäller som tidigare att 
de flesta posterna gäller artiklar i hobbytidningar, 
bidrag i hembygdslitteraturen och akademiska 
uppsatser. Tre doktorsavhandlingar redovisas som 
helt eller delvis handlar om järnväg. Dessutom 
bör beaktas några böcker som utgetts internt 
inom företag och har kvaliteter som gör dem 
intressanta för en större läsekrets, men som kan 
vara svåra att komma över på normala kanaler. 

Förra årets utkast var kort. Årets tillägg blir 
därför mer omfattande, särskilt beträffande 1996. 

Tillägg 1988 

Rolf Löttgers, "DWK-Wagen för Schweden", i 
Die Triebwagender Deutschen Werke, Uhle & 
Kleimann, 4 s. [Om de tre vagnar för SJ, två 
vagnar för VGJ och en vagn för SRJ som 
verkstaden i Kiel levererade på 1920-talet.] 

Tillägg 1989 

Elis Pålsson, "Tåg", i Ljuve liga toner ... , Örkelljunga 
hembygdsförening, 7 s. [Den spän

nande järnvägen ur ett pojkperspektiv med 
bl.a. kämpande ånglok i uppförslutning och 
"stinklaster" till benmjölsfabriken i Stidsvig.] 

Tillägg 1990 

"En järnvägssläkt. Sven Lind berättar", 18 s. , 
och "Omformarstationen. Nils Hult berättar", 
7 s., i Märta Wilhelmsson (red.), Minns du 
gamla Moholm?, Moholms hembygdsförening. 
[Lind hade rätt normala erfarenheter 
som banarbetare på stambanan, medan berättelser 
från elförsörjningens personal är 
mer ovanliga.] 

Erik Lindgren, Humlegubbar. Sann kuriosa i 
samhället, Eget förlag. [Postal kuriosa, en 
del med järnvägsanknytning, som kapitlet 
om de flyttbara poststationerna för rallarpost 
och det om kastpost.] 



Erik Sjögren, "Svenska järn vägssträckor med 
nummerstämplar (PKXP, PLK, PKP) 18681968", 
eget förlag, 108 s. [Huvuddelen upptas 
av en förteckning över alla postkupeturer 
(motsvarande), ofta med noggranna datumangivelser.] 

Tillägg 1991 

Lars Theander, "Järnvägen", i hans Bilder från 
gamla Nybro, eget förlag, 2 s. [Bara en teckning 
med lång bildtext.] 

Tillägg 1992 

Lennart Fridh, "Årstabron", i Ärstaholmar, 
Föreningen Tantofolket, 12 s. [En trevligt 
skriven historik över bygget och invigningen 
som har utnyttjat mer än SJ rapportskrift som 
källa.] 

Bo Karlsson, "Askersundsjärnvägen 18841955", 
21 s. [En sympatisk liten B-uppsats, 
även om ASLJ historia skrivits utförligare i 
annat sammanhang.] 
Olle Krantz, "Swedish railway building in the 
19th century in an international perspective", 
Rapport, ekonomisk historia, Umeå, 17 s. 
[Visar övertygande att det verkliga järnvägsbyggandets 
start inte var anmärkningsvärt 
sent i ett större perspektiv men också att utbyggnaden 
i Sverige inte var särskilt snabb. 
Bodstedts felaktiga startår för Höganäsbanan 
spökar.] 

Tillägg 1993 

Gösta J. Carlson, "En studie i redovisningsprinciper. 
Jämförelse av utvecklingen under 
järnvägarnas begynnelseskede i Förenta staterna 
och Sverige", B-uppsats i ekonomisk 
historia, Stockholm, 11 s. [SJ hade från och 
med 1864 års kontoplan en högst ambitiös 
bokföring.] 

"Granbergsdals station och Nora-Karlskoga 
Järnväg 120 år 1993", Vuxenskolan, 36 s. 
[Dokumentsamling.] 

Nils Gruvberger har i Historiska vandringar 
med Jönköpings-Posten 1865-1890-19151940-
1965-1990 en artikel om järnväg och 
andra kommunikationer ur Jönköpings horisont 
för vart och ett av de nämnda åren, totalt 
20 s. 

Ernst Olsson, "En 5 kilometer lång järnväg. En 



berättelse om den lilla järnvägen mellan 
Bjuv och Billesholm", Grufvan nr 1, 7 s. 
[Wallåkra Stenkolsbolag hade den ursprungliga 
koncessionen på linjen och kol förblev 
huvudgodset. En trevlig artikel!] 

Tillägg 1994 

Lena Andersson-Skog & Jan Ottosson, "Institutionell 
teori och den svenska kommunikationspolitikens 
utformning -betydelsen av 
ett historiskt perspektiv", Rapport i ekonomisk 
historia, Umeå & Uppsala, 25 s. [Järnvägspolitiken 
utgör författarnas huvudexempel.] 

Alf Jernlind & Ingemar Hemgren, "Kindsbanan 
och dess efterföljare BAJ", i Svenljunga, 
en bok om dess historia och utveckling, 
Svenljunga hembygdsförening, 16 s. 
[KindsJ behandlas utförligast vilket är synd, 
för där saknas inte historiker.] 

Börje Larsson (red.), "Järnvägen i Vallåkra", i 
Livet i Vallåkra, Vallåkra intresseförening, 
15 s. [Tyvärr mer om L&HJ i allmänhet än 
om Vallåkra i synnerhet.] 

Lars-Henrik Larsson (red.), Möte med tiden. 
Fotodokumentation av en arbetsplats, Roslagsbanan 
sommaren 1992. Ekblads, 127 s. 
[I princip bild på alla de individer som arbetade 
på banan vid tillfället, inklusive en del 
miljöer.] 
Åke Lonnfors, "När järnvägen kom till byn. 
En betraktelse över Nora-Karlskoga Järnvägs 
tillkomst", i Karlskoga bergslag, 14 s. 

[Av begränsat intresse.] 

J.R. Åström, "SJ-historik", Pålsgården, 3 s. 
[Dokument från 1940 om Ockelbo station.] 

Tillägg 199 5 
Claes Bolin, "Stationsområdet och Sunne", i 
Boken om Släp, Släps hembygdsgille, 8 s. 
[Anspråkslösa minnen.] 
"Falkenbergs järnvägs inverkan på Svärtna 
socken", Vuxenskolan, 31 s. [Flertalet uppgifter 
som inte återfinns redan i Leif Elghs 
FJ-bok är skäligen triviala.] 
Georg Fors, "Järnvägen", i Så minns jag Bodafors 
från 1930-talet, eget förlag, 5 s. [Förf. 
minns bl.a. ångloken som kunde ha jobbigt i 
stambanans lutningar. Hoppet om återupptagen 
persontrafik har f.ö. infriats!] 



Kjell E. Genberg, Djävulens anslag, 252 s., 
Försätta berg, 252 s., Fri såsom vargen, 
256 s., Stormen och rättvisan, 254 s., De 
hemlighetsfullas förbund, 254 s., Boknöje. 
[Genbergs hjälte Robert Stark avancerar socialt 
ur rallarmiljön men återvänder då och 
då i olika inkarnationer, i den sista boken till 
Gällivare.] 
Per Hultqvist, "'Hundratals mil, tusentals armar 
och million tals riksdaler ... ' -Nils Ericson 
och moderniseringen av 1800-talets Sverige", 
i Personligheter och händelser ur den 
svenska historien, Västgöta-Dal, 17 s. [Betonar 
Ericsons gammaldags patriarkalism 
och stora organisationsförmåga men handlar 
mest om hans kanalbyggen.] 
Arne Jacobsson, "Järnvägskommunikationer i 
Vetlanda genom 110 år", i Tusen år i Vetlanda, 
Sober, 10 s. [Ett lyckat koncentrat av 
Vetlandas järnvägshistoria från 1870-talets 
planer till breddningen mot Järnforsen och 
BK Tåg.] 
"Järnvägen kommer", i Boken om Björkö 
socken, Björkö hembygdsförening, 4 s. [En 
vanlig brist i hembygdsböcker: författarens 
intresse svalnar snabbt efter den högtidliga 
baninvigningen.] 
Björn Linn, "Resandets miljöer", i Katarina 
Duner & Thomas Hall (red.), Svenska hus, 
Carlssons. [På 7 s. sammanfattas järn vägsbyggande, 
stationer och stationssamhällen. 
Bra, men Linns spekulationer om Vollsjö 
stations tillkomst stämmer nog inte.] 
Rune Sahlström, Minnesskrift över Stockholms 
första järnväg Stockholm-Saltskog 

1860-1862, Föreningen Tantofolket, 28 s. 
[Intressanta dokument med lätt amatörmässiga 
kommentarer.] 

Petrus J. Sarmento, Spårvägslinjer i Stockholm: 
linje 20, Svenska Spårvägssällskapet, 

28. [LiB järnvägskoncession gör det befogat 
att nämna häftet här.] 

Tillägg 1996 
Niklas Adell, "Hälsning från ett släktmöte", 
Gurklisten nr 4, 2 s. [Främst om Bränninge 
på 1930-talet.] 
Mattias Andersson, "Stationen på prärien ... 
eller en uppsats om hur Södertälje kommun 
lyckades stoppa X2000-tågen och vad som 
sedan hänt med området kring stationen", 
C-uppsats i kulturgeografi, Stockholm, 85 s. 
[Onödigt mångordig men innehålls-och synpunktsrik 
studie som ifrågasätter den nya stationens 



etablering ur ett överordnat perspektiv. 
"I Södertälje har hittills inte ens en glasskiosk 
etablerats tack vare stationen."] 
Olle Andersson, "Deva-vagnen. Ett mycket 
tidigt försök till rälsbuss", GDJ-nytt nr 2, 
4 s. [Visade sej olämplig och obekväm vid 
trafik på GDJ 1925-27.] 
Erik Asplund, "Bölan och järn vägsepoken", 
Skenbladet nr 2, 7 s. [Bölan på 0KB bytte 
namn till Lindefallet. Här mest minnen från 
byggtiden och om rallarna.] 
Bertil Axen, "Järnvägsminnen från 20-talets 
Östergötland", Gurklisten nr 1, 2 s. [Omtryck.] 
Åke Barck, 104 år på Malmbanan. En historisk 
sammanfattning, SJ Gods, 95 s. [Bra 
kronologisk översikt med tonvikt på tiden 
från 1984 (halva boken), vackra bilder.] 
Jan Bergsten, "Kopplat eller okopplat, lokfrågan 
på 1940-talet", Karven nr 3, 6 s. [Om 
bakgrunden till och resonemangen kring 
Mg, Da och Dm2/3.] 
-"108 år på Svartön", Karven nr 4, 6 s. [Om 
utvecklingen fram till ombyggnaden 1964. 
Dubbelspår Boden-Älvsbyn diskuterades 
som alternativ. Intressanta foton.] 
Gösta Björe, "Somrarna vid Källby station", 
Jernvägsnytt nr 3, 4 s. [Åren 1938-1952. 
Omtryck.] 
Hans Blomberg, "1067 i Väckelsång", Gurklisten 
nr 2, 2 s. [Reseminnen från 19501970-
tal.] 
Christer Brimalm, "Kustpilen Linköping-Kal

mar -historik och framtid", Gurklisten nr 2, 
7 s. [Kort historik över NOJ, KBJ och ÖCJ 
samt utvecklingen fram till trafikstarten.] 

-"Stambanan förr i tiden", Gurklisten nr 3, 
5 s. [Intervju från 1978 med lokföraren Ernst 
Boren, med mycket konkreta uppgifter om 
bl.a. problemen med att elda B-lok.] 

Anders Carlsson, "NBVJ:s nya rälsbussar", 
Förstlingen nr 1, 4 s. [Presentation av Y6 
och Y8, förvärv från Tjustbygdens Järnvägsförening.] 

Leif Dahl, "Ångloksminnen från Dal om", 
GDJ-nytt nr 2, 3 s. [R-lok och andra bjässar 
1960-61.] 

Ulf Diehl & Lennart Nilsson, Lok och vagnar, 
1, Stenvalls, 72 s. [Insprängt i nutidsmaterialet 
finns ett antal foton med goda bildtexter 
från svenskajärnvägar 1969.] 



Robert Fresk, "Jämtska järnvägar som inte blev 
av", Gamla Östersund, 6 s. [Främst om projektet 
Ragunda-Östersund från 1910-talet.] 

Lars Granström & Owe Danneskog, "Ett lokmannaliv 
i Roslagen", Roslagsexpressen 
nr 1, 3 s. [Intervju med Gösta From som bl.a. 
berättar om stortyskar och motorvagnsfärder 
Hallstavik-Stockholm på under timmen.] 

Gunnar Hallbeck, "En järnvägsfamilj", GDJnytt 
nr 2, 4 s. [Mest personhistoria men en 
läcker bild från en expedition.] 

-"På andra sidan ... ", GDJ-nytt nr 1, 4 s. [Detaljrika 
minnen från Björbo kring 1950 med 
utgångspunkt från sentida foton.] 

Rikard Hansson, "Inlandsbanan. Från försvar 
till turism på 100 år". Rapport, stats vetenskap, 
Uppsala, 38 s. [Inlandsbanan har enligt 
förf. lyckats överleva såpass väl därför att 
den alltid kunnat knyta an till en stor och aktuell 
polistisk fråga: i tur och ordning försvar, 
kolonisation, keynesiansk sysselsättning, 
miljö och turism.] 

Raymond Hedman, "Personvagnar hos LKAB 
i Kiruna", Karven nr 4, 5 s. [Det fanns fyra 
1000 mm-vagnar och åtta 1435-vagnar.] 

Mats Hjälmroth, "NBJ diesellok T 21-24", 
Förstlingen nr 1, 3 s. [Lite text men givande 
bilder.] 

-"Vår äldsta godsvagn -KNJ Pu 54", Förstlingen 
nr 4, 2 s. [Äntligen renoverad.] 

-& Robert Ångman, "'Pershyttevagnen' NKJ/ 
NBJ 13", Förstlingen nr 2, 5 s. [Om ett renoveringsobjekt.] 

Jimmy Håkman, "Vägmärken vid järnvägen", 
Förstlingen nr 2, 2 s. [Lite men skojigt.] 

Sven Högberg, "I backspegeln", JTJ-nytt nr 1, 
3 s. [Högberg var som så många tillfälligt 
placerad i Boden 1940.] 

Erik Johansson, "Minnen från ett år som trafikelev 
på GJ", Spårstumpen nr 63, 2 s. [Tjänst 
i Österport, Lärbro och Fårösunds "järnvägsstation" 
1944-45.] 

Gunnel Johansson, "Post och järnväg i Igelstorp", 
Billingsbygden, 6 s. [Mest om posten.] 



Ruben Järliden, "På historiskt spår. Om Nora 
Bergslags Järnväg och dess 140 år", Förstlingen 
nr 1, 4 s. [Högst summariskt om utvecklingen 
under 1900-talet.] 

Morgan Kjörk, "Tun och Såtenäs -från järnväg 
till JAS-plan", i Mellan bronssköld och 
]AS-plan, Lidköpings kommun, 12 s. [Egendomligt 
att inte flygflottiljens tillkomst förlängde 
banans liv.] 

Per-Åke Lampemo, "Historien om en godsvagn", 
Skara lärnvägsblad nr 3, 2 s. [Om 
VGJ Gmf 1489 som gick med färskvaror till 
Göteborg.] 

Ingemar Landin, "Järnvägar som inte blev av: 
Jula-Katrineberg", Skara lärnvägsblad nr 1, 
7 s. [Projektet, en utgrening från linjen Timmersdala-
Askersund, var aktuellt 19081926.] 

-"Postkupeerna har slutat rulla", Skara Järnvägsblad 
nr 1, 5 s. [Kort allmän historik plus 
intervjuer med minnen från postkupeer på 
VGJ.] 

-"Södra Kinnekulle järnväg", Skara Järnvägsblad 
nr 3, 5 s. [Bl.a. bild på persontåg, vilket 
torde vara sällsynt från den banan.] 

Gunnar Lind, "Smalspår i snö -en besvärlig 
vecka på BKB", JTJ-nytt nr 4, 4 s. [Den 
svåra snövintern 1929. Bygger på moderns 
anteckningar och åttaåringens minnen.] 

Björn Linn, "Teknikens form", i Lars Paulsson 
(red.), Från muskelkraft till rymdfarkost, 
Gidlunds, 24 s. [Behandlar i någon mån formen 
på svenska tåg men mest andra vehiklar.] 

Malte Ljunggren, "Karlshamn-Vislanda-Bolmens 
järnväg", 2-3, Ångkvasten nr 1 & 2, 
8+8 s. [Linjebeskrivningen avslutas och ångloken 
tar vid. Som vanligt i Ljunggrens artiklar 
är illustrationerna mycket rikliga.] 

Ola Nilson, "Ånglok på det östgötska smalspåret", 
2, Gurklisten nr 4, 3 s. [Väl rapsodiskt.] 

E. Bertil Persson, "En liten länk i en transportkedja", 
Karven nr 1, 5 s. [Historik över 

Landabanan som bakgrund till dagens mu



seispår.] 

Martin Ragnar, "Karl Larsson -SJ-chef på 
Gotland, Spårstumpen nr 63, 4 s. [Intervju. 
Larsson fick 1951 i uppgift att lägga ner GJ 
på tre år men misslyckades och återvände 
snart till fastlandet.] 

(Bertil Rehnberg), "NÖJ motorvagnar nr 51 
och 52, Tåg och Spår nr 102, 2 s. [Bl.a. om 
hur statligt beslag ledde till brist på drivmedlet 
sprit.] 

-"Ringstorp sommaren 1962", Tåg och Spår 
nr 102, 2 s. [Minnesanteckningar från besök.] 

-"Tp-lok i Östergötland", Tåg och Spår nr 
101, 2 s. [Kort typbeskrivning och uppgifter 
om tjänstgöring.] 

-"Ändstation Ödeshög", Tåg och Spår nr 101, 
2 s. [Kommentarer till fina bilder.] 

Carl Reuterbrink, "En järn vägsresa på FLJ", 
Förstlingen nr 3, 4 s. [Livfulla minnen från 
1930-talet.] 

-"Minnesbilder från Kumla-Yxhults Järnväg 
1947-1952", Förstlingen nr 3, 3 s. [Förf. var 
eldare och förare på KYJ.] 

-"NBJ snöplog och lok 12", Förstlingen nr 1, 
2 s. [En usel plog.] 
Rolf Sten, "Ett industrispår i tiden", Skenbladet 
nr 3, 5 s. [Historik över Bomhusbanan med 
anledning av elektrifieringen.] 
Erik Sundström, "När korgen inte räcker", Tåg 
nr 1, 2 s. [Om släp till Deva-vagnar.] 

Börje Thoursie, "Lastprofilen överskriden eller 
en pingst att komma ihåg", JTJ-nytt nr 2, 2 s. 
[Snabbreparation sedan lastad grävskopa 
rivit DONJ viadukt vid Harnrångefjärden 
1948.] 

Jan-Erik Tunell, "Spårvidder på svenskajärnvägar", 
Skara lärnvägsblad nr 2, 4 s. [Svar 
finns lätt att få på flera av de frågor som 
ställs i artikeln.] 

Gunvor Walles, "Carl Flodin. En lokbyggare", 
Skara lärnvägsblad nr 2, 4 s. [Ytligt.] 

Magnus Wallqvister, "Några smalspåriga 
extratåg i nyttotrafik", Skara lärnvägsblad 



nr 1, 3 s. [Om tre skolutfärder i Västergötland 
på 1950-talet.] 

Nils G. Åsling, "Inlandsbanan", i hans Skäl att 
minnas, Ekerlids, 6 s. [Beskriver spelet i regering 
och riksdag från 1970-talets början 
?ch IBAB:s start, med betoning av de egna 
insatserna för banans fortlevnad.] 

1997 

Harald Agrell & Owe Danneskog, "Järnvägsolyckan 
vid Kimstad år 1939", Roslagsexpressen 
nr 4, 7 s. [Detaljerad beskrivning 
s~m t~dligen bygger på polisutredning, men 
h1stonen om olyckan har skrivits förr.] 

Er~_k Ahlberg, "För 120 år sedan: rallarkriget i 
Ostby", JTJ-nytt nr 1, 3 s. [Omtryck.] 

Sven Ahlgren, "Godstrafik i Vitaby på 1950talet 
-några glimtar", Skl-nytt nr 3, 2 s. 
[Betor/betmassa, äpplen och artiklar till 
Kiviks marknad var de mest karaktäristiska 
godsslagen.] 

-"K. 467 ... ", Skl-nytt nr 1, 4 s. [Livfullt och 
detaljrikt om skolresor med motorvagn Vitaby-
Sirnrishamn i början av 1950-talet.] 

Ingemar Andersson, "Malmöutställningen 
1896. Om tåg och spår kring Nordiska industri-
och slöjdutställningen", ÖSJ-bladet nr 3, 
5 s. [SJ första restaurangvagn presenterades 
på utställningen och till jordbruksdelen anlades 
ett tillfälligt spår utmed ringkanalens 
östra sida.] 

Olle Andersson, "R3/S3 95-97. GDJ:s minstingar 
bland trafikloken", GDJ-nytt nr 1-2. 
4 s. [Loken hävdade sej bra och avbröt för 
lång Yd GDJ prov med ång-och motorvagnar. 
Aven SJ-tiden behandlas.] 

Jan Bergsten, "När motorn slog ut ångan", 
Karven nr 3, 5 s. [Allmän översikt av den 
svenska diesel tågshistorien.] 

Monica Björklund, "Inlandsbanan -en del av 
Värmland. Kulturhistorisk studie av stationsområden 
längs lnlandsbanan i Värmlands 
län", Institutionen för miljövetenskap och 
kulturvård, Göteborg, 55 s. [Alltför enkel 
r~produktion gör de många fotografierna 
orntressanta.] 

Bemt Blank, "'Grolanda nästa ... ' -om en 



järnväg som inte blev av", Skara Järnvägsblad 
nr 3, 3 s. [Om projektet Skara-Sörby 
vars koncession inte beviljades.] 

Christer Brimalm, "Linköping C -125 år av 
förändringar", Gurklisten nr 3, 10 s. [Bra historik, 
inte minst mot bakgrund av hur sällsynta 
sådana är över större stationer. Brimalm 
konstaterar avslutningvis att Linköpin~ 
C aldrig haft fler resande än nu.] 

-"NOJ:s tillkomst och första tid", Gurklisten 
nr 2, 10 s. [Om utvecklingen t.o.m. trafikstarten.] 

Carl Calov, "Sala, Degermyr ... Västerås. Stationstjänst 
under fem decennier", Spår, 31 s. 
[Flyttningar och tillfälliga tjänstgöringar var 
vanliga bland trafikpersonalen förr, och 
Calov har episoder att berätta från ett stort 
antal stationer, mest norr och väster om Sala. 
Han var även med och röjde upp efter smällen 
i Krylbo 1941.] 

Helene Carlsson, "Kulturhistoriska miljöer utmed 
Bohusbanan", Bohusläns museum, 
50 s. [De båda svängbroarna ges förtjänstfullt 
en framträdande plats.] 

Morrgan Claesson, "Järnvägar till Norge", 
Träl-laget nr 2, 2 s. [Referat av utredning 
från 1923, som fick oroliga BJ/DJ att reagera 
med försnabbande åtgärder.] 

K. Peter Dahlström & Lars-Henrik Larsson 
(red.), 30 år på Saltsjöbanan -några glimtar 
från Saltsjöbanan som offentligt ägd järnväg, 
SL Tåg AB, 100 s. [Förvirrande nog 
andra underrubriker på pärmen. Redaktörerna 
och Roland Svensson summerar historien 
sedan SL övertagande, berättar om 1970talets 
tekniska omställning och 1980-talets 
godstrafik samt redogör för Danvikbrovaktens 
arbete -det senaste inte minst intressant.] 

Birgitta Edelman, Shunters at work: creating a 
world in a railway yard, avh. socialantropologi, 
Stockholm, 336 s. [En studie av arbetskulturen 
bland växelpersonalen i Hagalund, 
utifrån egen erfarenhet på 1980-talet och 
fältstudier kring 1990. Mycket läsvärd, men 
fler referenser till Örjan Nyströms arbete 
från Göteborg hade inte varit fel.] 

Curt W. Engström, "Kaitums grusgropar", 



Karven nr 4, 2 s. [Både banvalls-och loksand 
togs därifrån tills makadamiseringen 
var klar 1970.] 

Bernt Forsberg, "En lokförares liv", Tåg nr 6, 
6 s. [Ömsint om fadern Oscar F. som med 
stationering i Gävle eldade och körde ånglok 
på f.d. 0KB och ellok även på andra sträckor.] 

-"Ånglokens 'blå band'. Högfartsprov utomlands 
och i Sverige", Spår, 7 s. [Bara en 
mindre del handlar om Sverige, som har endast 
ett dokumenterat prov att visa upp, med 
BJ H3 60.] 

Rolf Forslund, "Sligtransporter med Lalmmpvagnar", 
Tåg nr 8, 2 s. [Frakterna från Lövliden 
och Slagnäs/Arvidsjaur till Rönnskär 
upphörde 1988-89. Instruktiva foton.] 

Björn Fura, "X2 -från hjulring till strömavtagare", 
Tåg nr 4, 9 s. [Främst en mycket utförlig 
och sakkunnig teknisk beskrivning men 
insprängt uppgifter om typens förändringar.] 

Lars-Olof Georgsson, Postångare och tågfärjor 
på leden Trelleborg-Sassnitz 1897-1997, 
Scandlines Hansa, 80 s. [Delar en svaghet 
med åtskilliga andra tågfärjeböcker: för 
mycket om båtar, för lite om tåg och landanläggningar.] 

Max Goldschmidt, "Snabba tåg och snabbtåg 
före snabbtågen", Tåg nr 4, 6 s. [Om utvecklingen 
från stambaneelektrifieringen via bl.a. 
HNJ snabbvagnar och GDG-expressen till 
"Göteborgaren".] 

Lars Granström, Harald Agrell & Owe Danneskog, 
"Lövstabanan och dess minnen", Roslagsexpressen 
nr 1, 8 s. [En bra historik, med 
skisser över alla bangårdar.] 

Gunvor Gustafsson, "Dellenbanan. Järnvägen 
mellan Ljusdal och Hudiksvall", Läddikan 
nr 1, 4 s. [Redovisar kort en kulturhistorisk 
utredning.] 

Ulf Hamilton, Teknik på bönders villkor, Historiska 
institutionen, Stockholm. [I kapitlet 
"Järnväg 1829-1848" belyser förf. hur attityderna 
till det nya kommunikationsmedlet 
formades bland beslutsfattarna.] 

Christer Hammare, "Dala-Hälsinglands Järnväg, 
linjen som vägrade att dö", 1 & 2, Tåg 



nr 2 & 3, 8+7 s. [Utförligt, sakkunnigt och 
välillustrerat om utvecklingen sedan 1970lats 
början.] 

Tore Hartung, "Stolpen i Risa -eller jakten på 
en missdådare", Jernvägsnytt nr 2, 4 s. [Bygger 
på en tjänsteskriftväxling från 1918.] 

Ingemar Helgosson, "Ett dramatiskt järnvägsprojekt. 
Mariestad-Marieholms-järnvägen bygge, 
storhetstid och avveckling", Västgötabygden 
nr 4, 3 s. [För dramatiken stod 
korsandet av Höge mosse.] 

Ragnar Hell borg, "Transport av post på järnväg", 
1-2, ÖSll-nytt nr 1 & 2, 8+5 s. [Mest 
intressant är genomgången av de sju 600 
mm-banornas post.] 

Mats Hjälmroth, "Loken som skulle dra NBJ 
ur krisen, Förstlingen nr 4, 4 s. [Om NBJ 
1-4 och 14-15 till år 1918.] 

Jan Hogdal, "Järnvägshistoria förenar", Uiddikan 
nr 1, 2 s. [Om GDJ.] 
Yngve Holmgren, Hamnloken i Åhus, S:ta 
Annas Gille, 18 s. [Texter ur ÖSJ-bladet.] 

-"Svensk smalspårsmateriel", 4-7", ÖSJbladet 
nr 1, 2, 3 & 4, totalt 8 s. [Strukturen i 
framställningen är oklar men Holmgren läser 
man alltid med stort intresse.] 

-& Peter Mogensen, "Ångspårvägar -inte 
järnväg, inte spårväg", Nostalgia nr 4, 2 s. 
[En trevlig sammanfattning av en historia 
som Holmgren har berättat några gånger 
förr.] 

Jimmy Håkman, "NBJ:s ASJ-tillverkade rälsbussar", 
Tåg nr 10, 5 s. [Bygger tydligen på 
verkstadsrapporter och rapporterar revisioner 
och missöden. Omtryck från Förstlingen nr 
3.] 

Markus Idvall, "Nationen, regionen och den 
fasta förbindelsen. Ett hundraårigt statligt 
projekts betydelser i ett territoriellt perspektiv", 
i Öresundsregionen -visioner och verklighet, 
Lund University Press, 26 s. [En god 
genomgång av de viktigaste projekten, insatta 
i ett ideologiskt sammanhang.] 

Anders Jansson, "Restaurangvagnar på Statens 
Järnvägar -ännu ett hundraårsjubileum", 
Spår, 12 s. [Bearbetning av avsnitt i Janssons 



uppsats från 1995, som f.ö. har nytryckts av 
Sveriges Järnvägsmuseum.] 

Lars Johansson, "Förändringar i Kvarnabo under 
ett sekel", Jernvägsnytt nr 3-4, 7 s. [En 
museistations bakgrund, med mycket vackra 
bilder.] 

Hans Chr. Johansen, "Trafikforbindelseme til 
Sverige over 0resund", i På sporet 18471997, 
3, Jernbanemuseet, 9 s. [Rätt snäv 
sammanfattning av ämnet i detta praktfulla 
och annars så utförliga jubileumsverk.] 

Patrik Johansson, "'Den går som på räls ... ' 
Kollektivtrafik längs Inlandsbanan och Inlandsvägen", 
1, Geografiska notiser nr 4, 
10 s. [Bra sammanfattande historik som förs 
fram till 1997.] 

Thomas Johansson, "Håll kontakt!", Tåg nr 7, 
nr 6 s. [Om successiva förbättringar av kontaktledningarna 
för att kunna köra snabbare. 
Nyttiga utblickar mot den internationella utvecklingen.] 

Gösta Jäderholm, "Några pärlor ur samlingarna", 
Spår, 3 s. [Bl.a. visartelegrafapparat.] 

Åke Jönsson, "Järnväg av bibanemodell", i 
Historien om en stad, 2, Landskrona kommun, 
9 s. [Avser att behandla Landskronas 
järnvägshistoria men uppehåller sej nästan 
uteslutande vid L&HJ -LEJ får sju rader, 
LaKJ och LKSJ tillsammans sex.] 

Sven Klang, "Järnvägen satte sprätt på Sjöbo", 
i Sjöbo -hjärtat i Färs, eget förlag, 5 s. [Väl 
kortfattat, men påminnelse om den tid då 
Malmöborna brukade ta tåget till Sjöbo för 
att åka skidor.] 

Wulf Krentzien (red.), Sassnitz-Trelleborg, 
hin & zuruck, tur & retur, Riigendruck, 
144 s. [En hyggligt utförlig och formulerad 
svensk sammanfattning i denna jubileumsbok, 
vars innehåll täcks bättre av andra verk 
men som har många och vackra bilder.] 

Per-Åke Lampemo, "Märkning av ånglok vid 
VGJ", Skara Järnvägsblad nr 1, 3 s. [En bagatell.] 

Ingemar Landin, "Cement och mjölk. Lite historia 
kring Forshems station", Skara Järnvägsblad 
nr 4, 10 s. [Bl.a. om hur mjölk 
pumpades från bil till tankvagn.] 



-"Männen kring loket. Lokputsarens arbete", 
Skara Järnvägsblad nr 2, 3 s. [Bygger på EJinstruktion.] 

-Skara-Lundsbrunns Järnvägar. Ett levande 
järnvägsmuseum, SLJ, 79 s. [Huvuddelen 
utgörs av en kommenterad katalog över föreningens 
många fordon. En kort översikt av 
Skaras järnvägshistoria ingår också.] 

-"Är 29-an en dam? Några tankar om namn på 
lok", Skara Järnvägsblad nr 1, 3 s. [Köns bestämningen 
är besvärlig blir slutsatsen.] 

Ulf Landin, "Några personliga minnen från 
Saltsjöbanan", Nynäståget nr 3, 6 s. [God beskrivning 
av trafiken 1970-71 då förf. arbetade 
som konduktör.] 

-"SJ:s ånglok littera J", Nynäståget nr 2, 8 s. 
[Om tjänstgöring och förändringar, med tabell.] 

Ulf Larsson, Brobyggaren: Otto Linton, byggnadskonsten 
och dess professioner i Norden 
under första delen av 1900-talet, Carlssons, 
398 s. [En magnifik teknikhistorisk avhandling. 
Behandlar järnvägsbroar som Linton 
själv ritade eller på annat sätt hade att göra 
med: Öre älv, Årstabron, Lidingöbron etc.] 

Uno Larsson (red.), "När järnvägen kom till 
bygden", i Långås. Ett stationssamhälle på 

västkusten, Utsikten, 26 s. [Intressantast 
bland de fem skribenternas bidrag är väl FJexperten 
Leif Elghs referat av skrivelser från 
stationsledningen till trafikledningen.] 

Lennakatten -en guide till smalspåret genom 
Uppland, specialnr (2) av Roslagsexpressen, 
44 s. [Allmän SRI-historik, data om rullande 
materiel, utförlig och bra linjebeskrivning 
med historiska upplysningar.] 

Mats Lindberg, "Elektriska tåguppvärmningsvagnar 
vid SJ", ÖSJ-bladet nr 2, 9 s. [En 
grundlig beskrivning av de totalt åtta Fe2/ 
Sl7e-vagnar som funnits, inklusive de enskilda 
individernas öden.] 

Gunilla Linde Bjur, "Stationshuet-den nya 
stadsporten", i Katarina Duner & Thomas 
Hall (red.), Den svenska staden, Sveriges 
Radio, 12 s. [Lyfter fram Edelsvärd, Adelsköld 
och Kumlien. Betonar skillnaden mellan 



storslagna utlandsstationer och knapp 
svensk verklighet. När kommer f.ö. avhandlingen 
om Edelsvärd?] 

Erik Lindgren, Något om posten vid stambanan 
genom övre Norrland, sträckan lörnBoden, 
32 s., dito, Sträckan Vännäs-lörn, 
22 s., dito, Anundsjö-Vännäs, 34 s., dito, 
Långsele-Anundsjö, 23 s., dito, BräckeLångsele, 
30 s., Något om posten vid järnvägen 
Hoting-Långsele, 24 s., Något om 
posten vid Järnvägen Storuman-Hällnäs, 
25 s., Något om posten vid järnvägen Nässjö-
Oskarshamn, 38 s., Något om posten 
närmast Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg, 
14 s., Något om posten vid järnvägen 
Billesholm-Landskrona och dess närhet, 
17 s., Något om posten vid järnvägen EslövHelsingborg 
och dess närhet, 23 s., Något 
om posten vid järnvägen HelsingborgÄngelholm 
och dess närhet, 30 s., Något om 
posten vid järnvägen Helsingborg-Hässleholm 
och dess närhet, 33 s., Något om 
posten vid järnvägen Ängelholm-Landskrona 
och dess närhet. Delsträckan Ängelholm-
Billesholm, 21 s., Något om posten 
vid järnvägen Klippan-Eslöv och dess närhet, 
20 s., Något om posten vid järnvägen 
Åstorp-Mölle och dess närhet, 40 s., Något 
om posten vid Västkustbanan, 1, delsträckan 
Malmö-Billesholm-Åstorp-Ängelholm och 
dess närhet, 46 s., dito, 2, delsträckan Ängelholm-
Halmstad och dess närhet, 37 s., dito, 
3, Delsträckan Halmstad-Varberg och dess 
närhet, 40 s., dito, 4, Delsträckan Varberg-

Göteborg och dess närhet, 28 s., Något om 
posten vid Västra stambanan och dess närhet, 
1 (Stockholm-Hallsberg), 44 s., dito, 2 
(Hallsberg-Göteborg), 57 s., StockholmSaltsjöns 
järnväg, 21 s., Något om posten 
vid Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. 
Delen Ängelsberg-Vansbro, 29 s., 
dito, Sträckorna Tillberga-Köping och Kolbäck-
Ramnäs samt Sala-Tillberga, 20 s., 
dito, Sträckan Tomteboda-Tillberga, 37 s., 
Något om posten vid järnvägarna KolbäckFlen 
och Rekarne-Valskog samt deras närhet, 
33 s., Något om posten vid järnvägen 
Flen-Oxelösund och dess närhet, 24 s., Något 
om posten vid Mora-Älvdalens järnväg 
och närliggande område, 21 s., Något om 
posten vid Falun-Västerdalarnas järnväg, 
17 s., Något om posten vid Falun-RättvikMorajärnväg 
och närliggande område, 34 s. 
[Trots försvårade villkor fortsätter förf. inventeringen. 
Beundransvärt hur han lyckas 



variera formuleringar och illustrationer i 
katalogarian.] 

Björn Linn, "Svenska fordon -svensk form? 
Om gestaltningen av svenska tåg, spårvagnar, 
bilar och bussar", i Lasse Brunnström, 
Svensk industridesign, en 1900-talshistoria, 
Norstedts. [11 s. handlar om järnvägsfordon. 
Linn berömmer särskilt Ao2-vagnarna och Flaken 
av både ång-och eltyp. "Kanske det 
bästa loket i dag är det stora dieselloket T44 
... som emellertid 'målats sönder' genom 
SJ:s nya, sällsynt okänsliga färgschema."] 

Malte Ljunggren, "Karlshamn-Vislanda-Bolmens 
järnväg", 4-5, Ångkvasten nr 1 & 2, 
8+8 s. [Lok och vagnar slutbehandlas, därpå 
förstatligandet.] 

-"M-loken och deras kusiner", Ångkvasten 
nr 1, 6 s. [Jämförelse med bl.a. NSB-lok. Intressant 
om det projekterade Mxz med tre 
Rc-boggier.] 

-"De svenska ellokens historia", 14, Ångkvasten 
nr 2, 2 s. [Är serien slut nu?] 

Jan Lundstrom, "Många olika typer hos stor 
vagnägare", 1-2, Tåg nr 3 & 5, 6+5 s. [Om 
Nordwaggon och främst då de vagnar som är 
ny-eller ombyggda för företagets räkning. 
Lista i nr 5.] 

Peter Löf, "Revision av omformare. Driftsäkra 
pjäser i 100-tonsklassen", Tåg nr 7, 6 s. [Reportage 
med tillbakablickar. Löfs olika artiklar 
om järnvägens elektriska infrastruktur är 
mycket givande.] 

Bo Malmsten, "Kollektiv trafik", i Malmö 
stads historia, 7, Malmö stad, 6 s. [Spårvägens 
avveckling och pågatågens etablering. 
Mycket läckra bilder av MYJ gatukorsningar.] 

Hjördis Matti, "Järnvägsbarn i brukssamhälle. 
Intervju med Svea Frid", Spår, 3 s. [Ett barns 
perspektiv påjärnvägslivet i Sandviken.] 

Thure Mattsson, "Borgsjöede anhalt", Skenbladet 
nr 2, 3. s. [Omtryck.] 

"Med Dollartåget till Narvik", Tåg nr 2, 2 s. 
[Trevliga minnesbilder av personal som 
komplement till artikel från 1996.] 



Henny Melin-Olsson, "Järnvägsviadukten i 
Söderhamn", Läddikan nr 1, 2 s. [Beskriver 
och pläderar för bevarande av Otto Lintons 
skapelse.] 

Rune Monö, Njutningen av att åka tåg, Carlssons, 
200 s. [Nytryck i svårläst stil av modern 
klassiker från 1988.] 

Ola Nilson, "Ånglok på det östgötska smalspåret'', 
13, Gurklisten nr 1, 4 s. [Om FNJ med 
fler banor. Den sista artikeln i serien.] 

Olle Nilsson, Med segel och ånga. Kommunikationer 
i Fryksdalen, Bergslagen och på 
Vänern under 1800-talet och början på 1900talet, 
Värmlandsarkiv, 130 s. [Ett undervisningsmaterial 
med knapphändigt kommenterade 
historiska dokument.] 

Bengt Norling, "Inlands banan 60 år", Klart 
spår nr 4, 7 s. [F.d. kommunikationsministern 
berättar personliga minnen av Inlandsbanan 
och refererar spelet i regeringen, där 
han framställer sej som banans stora försvarare.] 

Sverre Nylund, "Mellanriksbanan ÄlvdalenStöa. 
Något om en järnväg som aldrig förverkligades", 
i Dalarna, Dalarnas hembygdsoch 
fornminnesförbund, 12 s. [Tyngdpunkten 
är ett referat av Manne Briandts utredning 
från 1952.] 

Christer Nyqvist, "När Frasse fick sparken från 
Västgötabanan", Jernvägsnytt nr 1, 4 s. [Intervju 
om trafiktjänst 1945-1967. Uppsägningen 
återtogs eftersom tjänstemannen prioriterade 
tågen framför tjänster åt överordnad.] 

C. Bengt Ohlin, Sveriges tåghistoria började i 
Eskilstuna, Sandbergs bokhandel, 95 s. [Om 
Munktells verkstad och loktillverkningen 
där, med beaktande av den senaste forskningen 
och goda egna synpunkter, om OFWJ 
och NrSIJ, kort (väl kort) om Svealandsbanans 
bakgrund och byggnad. Rikhaltiga 
och väl valda illustrationer.] 

Anders Olsson, "Eslöv-Hörby Järnväg 100 år", 
ÖSJ-bladet nr 4, 6 s. [Koncisa men vältäckande 
historiker över hundraårsfirande skånska 
banor har blivit något av en specialitet 
för Olsson.] 

-"Längs pågatågens spår". 6 & 7, ÖSJ-bladet 



nr 1 & 2, 3+3 s. [Artikelserien får ett tillfälligt(?) 
slut med f.d. MYJ.] 

Kjell Palen, "Några minnen från restaurangvagnar. 
Intervju med Erik Ljung", Spår, 3 s. 
[Ljung tjänstgjorde som servitör i Stockholmsbaserade 
vagnar några år i slutet av 
1940-talet.] 

-"Sveriges första lokförare -vem var det?", 
Spår, 10 s. [Palen problematiserar frågan på 
ett utmärkt sätt och visar att den måste ha 
många svar. Några ges i artikeln, om andra 
utlovas fortsatt utredning.] 

Iris Persson, "Familjedrama på järnvägsstationen", 
Byahornet nr 5, 6 s. [Lätt förklädd 
skildring av ruskig epilog på förskingring i 
Löddeköpinge 1920.] 

E. Bertil Persson, "LKAB bulktransportprojekt", 
Karven nr 2, 8 s. [Om ett intressant utvecklingsarbete 
som dock ej fick särskilt 
stora praktiska tillämpningar.] 

(Bertil Rehnberg), "Krigslok i Sverige", Tåg 
och Spår nr 106, 2 s. [Om hur tyska 52-ånglok 
som hamnat i Norge reparerades på Motala 
verkstad.] 

-"Nya smalspårslok", Tåg och Spår nr 107, 
2 s. [Om Gt och Gp.] 
-"Nyförvärv till ÖCJ", Tåg och Spår nr 105, 
2 s. [Om Hildingbussarnas ankomst 1948.] 
-"NÖJ lok nr 22", Tåg och Spår nr 106, 2 s. 
[Teknisk beskrivning.] 

-"Snabbare resor på TÖJ", Tåg och Spår nr 
105, 6 s. [Om rälsbussarnas introduktion på 
det östgötska smalspårsnätet. Plankorsningsolyckorna 
ökade med de tystare tågen.] 

-"Östgötavintrar", Tåg och Spår nr 104, 2 s. 
[I alla fall vackra bilder.] 

-"227 mil 891-smalspår", Tåg och Spår nr 
107, 2 s. [Referat av utredning från 1948 om 
inspikning av 1067-nätet.] 

Carl Reuterbrink, "Små minnen av personal 
vid NBJ", Förstlingen nr 3, 3 s. [Hade varit 

intressantare om förf. koncentrerat sej och 

tagit ut svängarna mer i sina omdömen.] 



B(engt) R( osen), "Historiska järnvägsnotiser", 
Ånghwisslan nr 2206, 2 s. [Återgivet ur sydsmåländska 
tidningar och med koncentration 
på den landsändan.] 

Gunnar Sandin, "Betlastningsanordningar: 
eftertext om förarbete", ÖSJ-bladet nr 1, 3 s. 

-"Fasta Öresundsförbindelser", Spår, 26 s. 

-"Författaren på spåret: I sydväst", Ångtrycket 
nr 1-2, 2 s. [Sydvästra Skåne avses.] 

Petrus J. Sarmento, Spårvägslinjer i Stockholm: 
linje 21, Svenska Spårvägssällskapet, 
32 s. [Jämvägskoncessionen för SSLidJ gör 
det befogat att nämna häftet här.] 

Lennart Serder, "Tågtrafik över Öresund -nu 
och sedan", i Resor i tiden, Historiska media, 
9 s. [Innehåller trots titeln även historiska 
tillbakablickar.] 

Jonas Sjöberg, "Järnvägen vid Liljeholmen", 
Nynäståget nr 1, 13 s. [Gedigen skildring av 
historien fram till 1931.] 

Robert Sjöö, "Länet och järnvägarna", Läddikan 
nr 1, 7 s. [Översikt av järnvägshistorien i 
Gävleborgs län.] 

Arne Spångberg, "Sonny och Getåkatastrofen", 
Tåg nr 1, 3 s. [I en anslutning till ett modellbyggarreportage 
finns en god sammanfattning 
av olyckan. Notera den också den etikdiskussion 
som följde i tidningen efter reportaget.] 

Torsten Sundkrans, "KJ 17 i mitt hjärta", Ångvagnen 
nr 4, 3 s. [Fint litet kåseri om förebild 
till lok i Gustaf Olsons roman Tåg ut!] 
Harald Sundlin, "Innan sista tåget har gått", 
Kulturmiljövård nr 1, 3 s. [Om Riksantikvarieämbetets 
inventering av SJ fastigheter.] 

Erik Sundström, "SJ lokaltågsvagn littera 
C3a", Spår, 3 s. [Typbeskrivning med anledning 
av Sveriges Järnvägsmuseums "trävagnsprojekt" 
som i sammanhanget beskrivs 
av Robert Sjöö.] 

-"Vad hände vid Sveriges järnvägar 1898?", 
Spår, 5 s. [Rätt mycket hände, inte minst i 
Skåne och övriga Sydsverige. Sundström får 
med det mesta men förbigår Röstånga-Eslövs 
järnväg med en intressant förhistoria.] 
Bengt Svedrell, "Vägledning till 'Järnvägar i 



1940-talets Skåne"',1, Skl-nytt nr 4, 5 s. 

[Kommentarerna till ett antal videorullar för

medlar rapsodiskt många kunskaper.] 

Sören Svensson, "Före och efter X7 vid SJ", 
ÖSJ-bladet nr 3, 6 s. [Främst en komplettering 
av äldre artikel om Xoa5 och Xoa8.] 

-"Föregångarna till X7 hos SJ", ÖSJ-bladet 
nr 2, 5 s. [Om 201-205 och de två f.d. 
BLHJ-vagnarna. Någon individ blev anmärkningsvärt 
långlivad.] 

-"SJ elmotorvagnar litt Xoa/X7", 3, ÖSJ-bladet 
nr 1, 4 s. [Se 1996. Underrubrik "Omflyttningar, 
olyckor, ombyggnader".] 

Katarina Thurell, "Claes Adolf Adelsköld rallarbuse 
ochjärnvägskung", Läddikan nr 1, 
2 s. [Ytligt.] 

Magnus Wallqvister, "En liten järnvägsknuts 
förändring", Tåg nr 9, 3 s. [Om Tumleberg, 
främst under stationssamhällets höjdpunkt på 
1940-talet. Omtryck från Västgötabygden 4/ 
1995.] 

Jan-Anders Wihren, "För 30 år sedan -vad 
hände på spåren?", 1-4, Skl-nytt nr 1, 2, 3 & 
4, totalt 16 s. [Delvis fortsättning, delvis bearbetning 
av artikelserie i Ångtrycket -Wihren 
är inte den ende som bytt från KLJ till 
SkJ. Inte ett vagnsnummer, inte en avgångstid 
försummar förf. att redovisa från sina 
resor i Skåne med omnejd.] 

Lennart Wållström, Mälarbanan -då och nu. 
En bok om att bygga järnväg för 100 år 
sedan och i nutid, Mälarbanans Intressenter/ 
Konsortiet Mälarbanan, 120 s. [Behandlar 
först SWB tillkomsthistoria (men inte dess 
drift) och sedan Mälarbanans tillkomst. Vederhäftig 
framställning och goda illustrationer.] 

Bengt Åkesson, Tågen på spåren -om järnvägens 
mekanik, Chalmers, 27 s. [Vacker 
trycksak, som mot historisk bakgrund presenterar 
dagens järnvägsforskning på CTH.] 

Carola Östmark, "Från trafik på vägar till trafik 
på räls", i Bygden vid ridvägarna. Årtusenden 
kring Åsunden, De sju häradernas kulturhistoriska 
förening, 8 s. [Sammanfattar 



Ulricehamns järnvägshistoria.] 

Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 1997 

Jag börjar med det sista. Verksamheten fick den 
bästa julklapp man kan önska sig i form av årets 
sista stora beslut. Sveriges Järnvägsmuseum 
(Jvm) kan från och med januari 1998 använda 
hela den gamla huvudverkstaden på Blåsåsen/ 

· Nynäs som magasin för lok och personvagnar, 
skrymmande föremål, dressiner och bussar samt 
litteratur och arkivhandlingar. 

Det krävdes inte bara en önskelista för att 
beslutet skulle kunna fattas utan det hade föregåtts 
av utredningar, argumentation och omprioritering 
av resurser. Somjag ser det är ändamålsenliga 
lokaler för förvaring av våra unika samlingar 
utgångspunkten för all verksamhet. Nu 
skall vi se till att det 9 600 kvadratmeter stora 
utrymmet utnyttjas på bästa sätt och att vi etablerar 
största möjliga skydd för inbrott och skadegörelse. 

Vagnverkstaden på Nynäs 
efter att nyligen ha tagits i 
bruk, hösten 1905. Förmodligen 
spirade samma förväntningar 
då som vi nu har 
inför framtiden. Foto ur 
Svlvm samlingar. 

Det är naturligtvis också viktigt att vi gör ett 
noggrant urval av vad vi skall förvara. Arbetet 
med en bevarandeplan för järnvägsfordon tillsammans 
med det ideella intresset är ett viktigt 
led i de strävandena. En organisation för bevarandeplanen 
kunde sjösättas vid uppstart på 
museet i mitten på maj. Jvm och Järnvägshistoriska 
Riksförbundet (JHRF) har en sammanhållande 
roll för de personer som ansvarar för 
respektive fordonsslag. Sedan är tanken att så 
många som möjligt skall få möjlighet att lämna 
synpunkter innan ett dokument presenteras. 

Våra egna bevarandeplaner påJvm har handlat 
om att tåg skall kunna sammanställas från olika 
epoker. Av naturliga skäl har fokus under året 
flyttats från lok till vagnar. Mer om detta senare 
i redogörelsen, som nu övergår i en genomgång 
av ett händelserikt på Sveriges Järnvägsmuseum. 



Personalen 

Bevarandeplaner är viktiga men ännu viktigare 
är personalen. Bemanningen under 1997 har varit 
sig i stort sett lik sedan föregående år. Arbetsuppgifterna 
är många men någon utökning av 
den fasta arbetsstyrkan har inte varit möjlig. I 
stället har ALU-verksamheten utökats. Gävle 
kommun har placerat Karl Hedman som arbetsledare 
för ALU-personalen på museet, som därigenom 
blivit en fast arbetsplats för ALU. 

I övrigt har interna förändringar genomförts då 
Claes Zachrisson övertagit fastigheten som arbetsområde 
utöver fordon och teknik.Johanna Salander 
blev ett nytt ansikte i receptionen. Johanna är 
annars utbildad till arkeolog och kom till oss först 
som ALU-anställd föremålsregistrator. Ett arbete 
som OTA genom kommunen kunde under 
året ordnas för Björn Norlin med uppgifter inom 
fordon och teknik. 

Personalen och dess arbetsuppgifter vid museet 
under 1997 såg ut på följande vis: 

Fast personal 

Robert Sjöö, museichef 
Hjördis Matti, program och administration 
Ingeborg Andersson, reception 
Olle Andersson, butik och ekonomi 
Robert Herpai, arkiv och bibliotek 
Sten Holm, fordon och teknik 
Göran Jäderholm, föremål och kontorsteknik 
Elisabeth Kronhöffer, reception (halvtid) 
Gunilla Lundberg, konferens och marknadsföring 
Kjell Palen, järnvägshistoria och dokumentation 
Claes Zachrisson, fastighet och teknik 

Inlån från SJ 

Ted Nyberg, vaktmästeri och fordon 
Gunnar Jonsson, fordon och teknik (februari-april) 
Börje Steen, föremålsregistrering (januari) 

Timarvoderade 

Renee Edlund, reception och guidning 
Eva Hagström-Mattsson, reception och guidning 
Ulf Lidfors, fastighet och minitåg 
Johanna Salander, reception och guidning 
Veronica Silen, reception och guidning 
Annika Swahn, reception 
Helena Westland, reception och guidning 

OTA-tjänst 



Björn Norlin, fordon och teknik 

ALU-styrkan har under året varierat från tre till 
tio personer. De viktigaste projekten har varit 
bygge av lokhus med tillhörande spår, iordningställande 
av verkstadsförråd i UGJ-stallet och 
enklare vagnrenoveringar. Ett annat synligt exempel 
på värdet av ALU-arbete är den nya gångbron 
över bäcken som både konstruerats och 
byggts av två ALU-anställda, på eget initiativ. 

Pålitliga lokförare under många trafikdagar 
harvaritKarl-ErikEggefjord (stora tåg) och Olle 
Olsson (små tåg). Olle körde minitåget ideellt 
som museivän. Andramuseivänner som bidragit 
med aktiva insatser, framför allt i samband med 
marknader och guidningar, är Erik Hedlund, 
Anders Hendel, Erik Sundström, Anders Svensson, 
Per-Ulf Tegner och Börje Thoursie. Börje 
har ännu ett år varit outtröttlig ciceron i museet, 
i stort sett varje helg. En person som varje år gör 
ett jättejobb för Järnvägsmusei Vänner och museet, 
och som av ödmjukhet inte velat framhålla 
sin betydelse men som måste framhållas, är Gun~ 
nar Sandin. Han har under 1997 -och nu ocksa 
under 1998 -lagt ned åtskilliga timmars redaktionellt 
arbete för att, tillsammans med Frank 
Stenvall, få fram ännu en god årgång av SPÅR. 

Under Järnvägsmuseidagen är det ett stort antal 
människor som hjälper oss att levandegöra 
järnvägshistorien. Detta år skulle fylla en hel 
sida, varför jag nöjer mig med att hänvisa till det 
program som vi lät trycka för museidagen där 
förhoppningsvis alla blev nämnda. Ett stort tack 
till alla som då eller någon annan gång under året 
gjort insatser för museet. 

Samlingarna 

Paradoxalt nog är museet inne i en aktiv insamlingsfas 
av äldre materiel. 1900-talets personvagnspark 
har varit mycket dåligt rep_resentera~ 
i samlingarna, vilket mycket har sm orsak 1 
förvaringsproblem. Då ett av lokhusen med 300 
meter spår beräknas stå färdigt under 1998_ och 
hyresavtalet påNynäsverkstaden närmade sig en 
lösning, öppnade sig möjligheten att göra något 
åt vagnbristen. Många museiföreningar har ~o~t 
räddningsinsatser genom åren men alltmer bhv1t 
varse förvaringsproblem. Målet med den nya 
insamlingen är att skapa tre tåg: ett 1920-tals 
lokaltåg med tvåaxliga trävagnar, ett 1920-tals 
träboggivagnståg och ett stålvagnståg i 193040-
talsutförande. Utöver detta är målsättningen 
att också bevara ett 1960-tals persontåg. 



Korg från Hudiksvalls järnväg 

Vid sidan av den målmedvetna insamlingen fick 
vi ett annat mycket intressant tillskott på vagn

Arbetet i ALU-regi med 
gångbron över bäcken har 
startat ... 

... och så.fin blev den. Foto 

Ted Nyberg. 

sidan. Med benäget bistånd från Järnvägsmusei 
Vänner kunde vi rädda ännu en vagnskorg från 
Hudiksvalls järnväg. Korgen med bland annat en 
intakt förstaklassinredning är en kulturhistorisk 
pärla. Den är byggd av Joseph Wright & Son i 
Birmingham 1858 eller 1859. Den togs ur trafik 
1887, vid breddningen av Hudiksvallsbanan, och 
har stått inbyggd i en sommarstuga sedan 1890talet. 
Korgens kondition är därför god, och även 
om den är ommålad finns det flera partier med 
bevarad färg och dekormålning som alltså är 
äldre än 1887. Den delen av medlemsavgiften i 
vänföreningen som gått till att rädda denna klenod 
kan lugnt betraktas som en god investering i 
svensk järnvägshistoria. 

Nya vagnar och depositioner 

Två mycket värdefulla vagnar som representerar 
tidigt 1900-tal har tillförts museet i en uppgörelse 
med länsmuseet i Kristianstad och dess järn vägsmuseum. 
Tredjeklass personvagnen f.d. SJ Co9a 
1057 och den kombinerade post-och resgodsvagnen 
f.d. SJ DFol 1357 är båda i ett gott skick 
och framför allt i ett välbevarat utförande efter 
ombyggnader på 1920-talet. Här måste en tacksamhetens 
tanke skänkas till Kristianstads Järnvägsmuseum 
och museiföreningen Östra Skånes 
Järnvägar för att man dels räddat vagnarna, dels 
kunnat hålla dem relativt oskadda mot tidens 
tand. Motdessa vagnarerhöll Kristianstadsmuseet 
det redan deponerade ångloket ÖSJ 15. 

SJ personvagn nr 1057 som Bo9a-LÄ i Kristianstad 1972, fyra år efter slopningen. Vagnen har ett 
förflutet som tredjeklassvagn med öppna plattformar. Av den ursprungliga karaktären finns inte så 

mycket kvar, men den är desto mer välbevarad i sitt utförande efter ombyggnaden på 1920-talet. 

Foto Bengt Gustavsson. 

På stålvagnssidan har vi slutligen från Bergslagernas 



Järnvägssällskap (BJs) övertagit de tre 
lokaltågsvagnarna f.d. SJ Co13 2823, 2832 och 
2892. De är ju redan välkända inslag i vår ångtågspendel. 
Mot vagnarna överfördes befintliga 
depositioner till föreningen. Ett byte genomfördes 
också, då vi fick f.d. andraklass salongsvagnen 
SJ Bo5b 2961 mot en yngre, något okomplett 
systervagn, 3604. Ett motsvarande byte 
gjordes med Kalmar Järnvägars museiförening 
(KJmf) då f.d. SJ Bo5b 3295 överlämnades till 
oss mot nr 3992. De båda nitade salongs vagnarna 
kommer att bli värdefulla inslag i museitåg på 
längre sträckor. Framför allt vagnen från Kalmarföreningen 
är mycket välhållen och har höga 
antikvariska värden. Den har under 1998 varit 
föremål för extern renovering för det s.k. Årgångståget. 
Från SJ har museet intagit resgodsvagnen 
F35 55406, f.d. DF21 4081, vilken deponerats 
hos KJ mf för att ingå i föreningens 1950-talståg. 
För tåget har även en restaurangvagn, f.d. Ro3c 
4409, deponerats i Kalmar. Av nya depositioner 
i övrigt bör nämnas ångloket, OFWJ 8, som nu 
finns hos GBBJ i Grängesberg, person-och postvagnen 
samt NBJ BD 22, som deponerats hos 
NBVJ i Nora. 

Flyttade depositioner 

Andra depositioner har genom åren blivit verkliga 
sorgebarn. Ett viktigt arbete som vi har 
startat är att under tak få in våra fordon som står 
uppställda på olika platser runt om i landet. Det 
i särklass värsta fallet är våra 1800-tals SJ-vagnar 
som stått i Älmhult i över 25 år. När depositionsavtalet 
löpte ut i februari 1997 var det ett lätt 
beslut att fatta om uppsägning. I Älmhult mötte 
detta av förklarliga skäl ingen uppskattning, men 
det är en av mina skönaste stunder, som ansvarig 
för museet, när jag såg vagnarna anlända till 
Gävle för omedelbar uppställning inomhus. Smalspårsångloket 
i Målilla, SJ K4p 3067, f.d. Klintehamn-
Roma järnväg nr 1, kunde under året återvända 
till Gotland i och med att föreningen 
Gotlands tåget övertog depositionen. Även här 
medförde bortflyttningen omedelbar besvikelse 
hos dem som skött om "sitt" lok i många år, men 
varje vän av äldre teknik och musieverksamhet 
inser nog att vi måste tänka långsiktigt. 

En av vagnarna som hämta

des hem från Älmhult var SJ 
första lanterninvagn, den 

mycket tidiga postvagnen D 1 



612, byggd av AFE i Berlin 
1874! Förutomfuktskador 
på postinredningen har den 

klarat sig undan med ett 

krossat glas i lanterninen 

och ett mindre klotterangrepp. 
Foto Ted Nyberg. 

Vagnarnafrån Skåne och 
Älmhult hämtades hem i ett 
Jvm tjänstetåg, draget av 
våra båda Hg2-lok. Tåget 
utgjorde en lång, annorlunda 
och samtidigt imponerande 
syn. Foto Sten Holm. 

Bevarandeplan 

För de verkligt långsiktiga besluten krävs en 
bevarandeplan. Det har naturligtvis alltid funnits 
någon form av strategi för det bevarande som 
gjorts i Sverige. Antalet museifordon i landet, 
såväl hos oss som hos de flesta museiföreningar, 
har ändå blivit betydligt större än vad vi tillsammans 
klarar av att hantera. Samordning är naturligtvis 
nödvändig, och här har JHRF spelat en 
viktig roll. Under 1997 kunde en organisation för 
det handfasta urvalsarbetet starta. Kombinationen 
av järnvägs-och fordonshistoriskt kunnande 
och vedertagen metodik inom kulturmiljövården 
skall ge ett bra resultat. Ett första förslag kommer 
att sändas ut på remiss under 1998. 

Den utåtriktade verksamheten 

1997 innebar ännu ett aktivt år på programsidan. 
För andra året i rad koncentrerade vi stora delar 
av våra resurser på den publika sidan för att göra 
museet mera känt och naturligtvis locka många 
besökare. Vi kunde trots strålande badsommarväder 
hålla besökstalet nära fjolårsrekordet. Vi 
nådde inte riktigt fram till 40 000, men 39 621 
besökare är ett nog så bra resultat. Snudd på 
invasion hade vi under sportlovsveckan när under 
tre dagar över 5 500 personer ville åka ångtåg 
till museet. Vårt koncept med ånga, kol och korv, 
nu utvidgat till våra närliggande orter Storvik/ 
Sandviken, Skutskär och Ockelbo, blev en succe 
som kunde ha urartat till kaos utan en jätteinsats 

av museets fasta och inlånade personal. Vi fick 
låna in 60-talsvagnar, hyra in bussar och släppa 
på folk på ordinarie tåg för att lösa transportbehovet 



för alla som ville till museet. De som åkte 
buss fick åka ångtåg tillbaka och vice versa, och 
tack vare god information och vänligt bemötande 
var huvuddelen av sportlovs besökarna nöjda med 
sin dag. Vi fick lära oss att tvåtusen personer, 
varav majoriteten barn, samtidigt inne i museet 
inte är ett mål att sträva efter. 

Trafik 

Kombinationen tågresa och museibesök är mycket 
efterfrågad. På grund av våra begränsade resurser 
är detta dock krävande för personalen, inte 
minst då vår säsong sammanfaller med semesterperioden. 
Vi gjorde ändå en extra ansträngning 
för att ge de intresserade möjlighet att åka ångtåg 
till museet. Under två niodagarsperioder i junijuli 
körde vi en ångtågspendel i täta turer mellan 
Gävle C och museet. Tågen blev naturligtvis 
uppskattade, men det var trots hygglig beläggning 
ändå för få som åkte för att insatsen skulle 
motsvara utfallet. Tillsammans med SJ Persontrafik 
konstruerade vi också ett utflyktspaketfrån 
Stockholm för att ytterligare markera kopplingen 
mellan tåget och museet. I "Tidevarvet" kunde 
man välja mellan två ordinarie tåg ToR Stockholm-
Gävle, bussanslutning till museet och entre 
till specialpris. Trots kampanjannonsering i 
Aftonbladet och Metro blev resandetalet sämre 
än väntat. Stockholmsområdet är dock viktigt för 
oss och tåget är rätt färdmedel för att ta sig hit, så 
under 1998 gör vi ett försök med något liknande. 

Museidag och teater 

Järnvägsmuseidagen, 6 september, kunde äntligen 
genomföras i vackert väder. Temat för året 
var 100årmed restaurangvagnar vid SJ. Specialutställningen 
Spis till kropp och själ i f.d. restaurangvagnen 
Ro2c 2769, som flyttats in i museet, 
öppnades. Dessutom kunde vi visa restaurangvagnarnas 
utveckling genom att vi samlade samtliga 
bevarade typer på museet. På ett av spåren 
stod en rad vagnar från i tur och ordning Bergslagernas 
Järnvägssällskap, Malmbanans Vänner, 
Ostkustbanans Vänner (deposition från Jvm), 
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg 
samt AB Trafikrestauranger, som förutom 
att de utgjorde historiska vittnesbörd också erbjöd 
olika dagens rätter. Räls bussturer till Nynäs 
och visningar av fordonsmagasinet var fullsatta. 
Något glesare var det trots premiärturen på det 
elektriska tåget på Bomhusbanan som utgjordes 
av GBBJ:s TGOJ-tåg. Marknaden kunde i år 
hållas i museets sista hall, och även om det 
stundtals var trängsel har nog marknaden hittat 
sin plats här. Pegasus och Skånska Jernbanekapellet 



bidrog till att ytterligare förhöja stämningen 
bland dagens drygt 2 500 besökare. 

Teatergruppen Pegasus hade dessförinnan för 
tredje året i rad spelat sommarteater på museet. I 
år stod gruppen för hela produktionen som utgjordes 
av två pjäser på vardera 25 minuter, 
Rallardansen och Mamsellen som knöt hymens 
band, som framfördes tisdag-och torsdagkvällar 
samt söndagar utanför banvaktsstugan. Pegasus 
har blivit ett troget och värdefullt tillskott till vår 
utåtriktade verksamhet. Vi får numera ofta frå-

Korvkön under en av sportlovsdagarnas 
invasioner. 
Foto Ted Nyberg. 

gor från besökare om nästa års teater. Samarbetet 
fortsätter ... 

Andra specialarrangemang och utställningar 

För att locka Gävlebor som inte sett museet efter 
ombyggnaden lockade vi med Återvändardagar 
sista helgen i oktober med inträdespris modell 
öppningsåret 1970. Vi vet att många besökte 
museet på 1970-80-talen, kanske med skolan, 
men inte vet vilken attraktion det är i dag. Om 
Gävleborna är stolta över "sitt" järn vägsmuseum 
får vi många viktiga ambassadörer och marknadsförare. 
Över sexhundra personer återvände 
till museet denna helg. Helgen därpå inriktade vi 
oss på de yngre besökarna och anordnade Tågkul 
med barnteater, modelljärnvägar och järnvägspyssel. 
Den 29 november gick årets sista ångtåg 
när den numera sedvanliga julmarknaden hölls 
under devisen Rykande ångtåg och glögg. 

Under året producerade vi tre nya egna utställningar 
och lånade in en från Dalarnas museum. 
Sommarutställningen, Spår av tåg, producerades 
i samverkan med SJ Stab Information Nord. 
Utställningen blev under 1998 utlånad till Västmanlands 
läns museum där den stod under sommarmånaderna. 
I samband med modell tågsutställningen 
visade Gävle Modelljärnvägsklubb sin 
anläggning och dessutom samordnade man, liksom 
föregående år, moduljärnvägsbygge i museets 
konferensrum. 

Museets utställningar under 1997 var: 

lärnvägsskyltar. l december(1996)-8februari. 
Små, stora, gamla, nya, snälla och stränga skyltar. 



Ett annorlunda blickfång på 
järnvägsmuseet: fjärilar, 
fåglar och träd. Från utställningen 
Spår av tåg. 

Foto Ted Nyberg. 

Mmm ... modeller. 20 februari-. Årets modelljärnvägsutställning. 

Transsibiriska järnvägen. -11 maj. En fotoutställning 
med bildspel om en tusenmilafärd 
från Moskva till Peking med fotografen Ulf Engström. 

Spår av tåg. 16 maj-31 december. Om järnvägens 
växter och djur. 
Spis till kropp och själ. Om restaurangvagnarna 
vid SJ genom hundra år. 

Med erfarenhet av de mer omfattande utställningarna, 
Spår av tåg och Spis till kropp och själ, 
har vi insett att tiden mognat för att lägga mer 
resurser på färre men bättre utställningar. Vårt 
mål att uppnå regional uppmärksamhet med ett 
stort men lättare programutbud kan sägas vara 
uppnått, och det måste nu vara ett mål att framhålla 
det nationella ansvaret. 

Internationellt 

De nordiska järnvägsmuseicheferna träffades i 
Hyvinge i januari för att diskutera årliga seminarier 
och erfarenhetsutbyten mellan museerna 
och deras personalgrupper. Det finns ofta ingen 
inom landets gränser att bolla våra ofta specifika 
frågor mot. Framför allt saknas någon som gör 
ungefär samma saker på någon annan arbetsplats. 
Visst har vi utbyte med många kolleger på 
såväl museer som inom SJ och Banverket, men 
ibland blir problemen väldigt järnvägsmuseispecifika. 
Vi känner igen situationen från järnvägsmuseerna 
runt om i Europa. Av mötet i 
Finland kom ut att det första seminariet skall 

hållas i januari 1998 i Gävle under tema Bevarande, 
då så många som möjligt från museerna 
som arbetar med bevarandefrågor skall vara med 
för att skapa nya nätverk. 

Årets internationella konferens för transportoch 
kommunikationsmuseer anordnades av 
IATM i Madrid, och museet representerades av 
museichefen och Hjördis Matti. Huvudtema för 
konferensen var museerna och den digitala tekniken, 
men med sydeuropeisk gästfrihet och storslagenhet 



var studiebesöken och måltiderna av 
minst lika stor betydelse. Jag inbjöds också att 
hålla ett föredrag om arbetet med den svenska 
bevarandeplanen. Föredragen från konferensen 
har publicerats på originalspråk, engelska eller 
spanska, i en särskild volym utgiven av de spanska 
organisationerna. Om någon undrar hölls 
föredraget om bevarandeplanen på engelska. 

Museet i medierna 

Våra utställningaroch arrangemang har blivit väl 
omtalade i lokal press och ofta även i den regionala 
televisionen. Även tematidningar har haft 
artiklar om museet. Vi har också i likhet med 
tidigare år ansträngt oss med en genomtänkt 
marknadsföring. Bättre reklam än redaktionella 
inslag kan man emellertid inte få. Familjeprogrammen 
Söndagsöppet och Lilla magasinet 
gjorde inslag med och om museet, och de regionala 
inslagen omutställningarnaJärnvägs skyltar 
och Spis till kropp och själ fick också plats i 
sammanställningen för riksteve, Landet runt. En 
produkt som förhoppningsvis får utrymme i teve 
är Björn Kullanders drygt timslånga film, Förvandlingen, 
om Sveriges järnvägar, förmedlad 
av Hans Villius och med bildmaterialet dominerat 
av tagningar hos oss. Filmen delades ut av SJ 
somjulklapp till alla anställda men finns också i 
museibutiken. En kortversion visas på museet. 
1998 fick Förvandlingen priset "Guldkappan" 
som 1997 års bästa beställda dokumentärfilm. 

Tyvärr har vi själva haft alltför lite tid att ägna 
oss åt dokumentation och artikelförfattande. Kjell 
Palen har hållit i ett projekt att ta tillvara på 
kunskap och berättelser från de Gävlelokförare 
som har erfarenhet av ångloksepoken och tiden 
före förstatligandet av GDJ. I samband med 
restaurangvagnsutställningen kunde vi mångfaldiga 
Anders Jans sons utmärkta C-uppsats i konsthistoria, 
Hundra år med svenska restaurangvagnar, 
för försäljning. Ett 20-sidigt programhäfte 
för museidagen togs också fram. 

Jvm har också tagit aktiv del i finansieringen 
och produktionen av Tågsommar, presentationen 
av järnvägsmuseeroch museibanor i Sverige, 
i samarbete med SJK, MRO och JHRF. I Länsmuseet 
Gävleborgs temanummer av Läddikan 
harjag bidragitmed en artikel omlänetsjärnvägshistoria. 
Tillsammans med JHRF presenterades 
också tankarna bakom bevarandeplanen i TÅG. 
För SJ-Nytts julnummer delgav Hjördis Matti 
mycket uppskattade hågkomster från sitt julfirande 
som ung mor i enjärnvägarfamilj i Rensjön 
i slutet av 1950-talet. 



Värdet av SPÅR skall i detta sammanhang inte 
heller förglömmas. Vi ser SPÅR som inte bara 
Vännernas utan också vår egen årsbok. Vi skickar 
den exempelvis som utbytesexemplar till över 
hundra museer. I 1997 års utgåva var, förutom 
min verksamhetsrapport, flera artiklar skrivna av 
medarbetare vid museet: Göran Jäderholm, Hjördis 
Matti och Kjell Palen. Hjördis har skrivit 
också i år, och jag hoppas att vi skall kunna 
åstadkommameri kommande årgångar av SPÅR. 

Ett är i varje fall säkert: ännu ett händelserikt år 
vid Sveriges Järnvägsmuseum skall presenteras. 

Ett gäng krutgubbar med stor erfarenhet av att 
köra ånglok samlades på museetför att delge 
oss erfarenheter och kunskap. Det samlade 
vetandet utgjordes av, från vänster på nedre 
raden: Rune Lundby, Tage Grönkvist och 
Georg Öberg, på mellanraden: Åke Hammarberg, 
Åke Ullström och Bengt Grönvall samt 
på övre raden: Karl-Erik Eggefjord, Sten 
Holm, Kjell Palen och Bengt Forsberg. 

Stickspår 

Är inte järnvägsvagnar 
transportredskap? 

Från omkring 1920 till 1960 var träkolsvagnarna 
vid SJ och andra banor försedda med målad 
märkning eller gjutna skyltar med texten TRANSPORTREDSKAP. 
Det låter kanske självklart, 
men inga andra vagnar var märkta så. Orsaken 
var att Kungl. Mått-och Justerings verket krävde, 
att om varor skulle säljas efter volym och inte 
efter vikt, så måste mätkärlen vara märkta med 
vilken precisionsklass de tillhörde, och den lägsta 
klassen hette "transportredskap". Träkol såldes 
just efter volym eftersom dess vikt varierade 
mycket med fuktigheten. När träkols transporterna 
upphörde och vagnarna användes för träflis försvann 
märkningen. 

En annan intressant märkning var MARTINAXLAR, 
som många vagnar var märkta med 
sedan 1904. Det syftade på att vagnarna hade 
axlar typ Il av martinstål, som är hårdare än det 
tidigare använda puddeljärnet och tillät ökning 
av axeltrycket från 13 till 14 ton. Martinstål görs 
till stor del av skrot, i motsats till bessemerstål 
och puddeljärn, och därför kunde det innehålla 
okontrollerade halter av diverse legeringsämnen, 
vilket gjorde att man i början misstänkte att de 
kunde bli sköra i sträng kyla och borde övervakas 
speciellt. Det visade sig dock snart att stålverken 



hade så god kontroll att man inte behövde denna 
märkning, som därför upphörde på 1920-talet 
även om skyltar på vagnarna fanns kvar länge. 

ES 

Lamcoloken 

Härmed kompletterande uppgifter om Lamcos 
lok 101-105, f.d. BR 08, nämnda i SPÅR 1996. 
Det var bara 08034 som fick det nya numret. 

De andra fyra såldes utan Tops-nummer. Jag vet 

inte vilken ordningsföljd Lamco gav dessa lok, 

som för enkelhetens skull kan kallas 1-5. Till

verkningsnummer är också obekanta, men de 

byggdes i Derby mellan april 1954 och januari 

1955. 

De engelska Intercity-motorvagnarna var 
byggda av BR Swindon i slutet av 1950-talet. SC 
79096 hade gått i Skottland. 

J.H. Eberstein 

Oförutsedd inflation 

Trafikchefen Åke Nerell vid Roslagsbanan berättade 
en gång hur han omkring 1920 som ung 
SJ-tjänsteman deltog i försöken att provocera 
den av Växjö stad ägda Växjö-Alvesta järnväg 
att säga upp trafikeringsavtalet med SJ. Bakgrunden 
var att banan ursprungligen planerats 
som smalspårig, men att SJ övertalat bolaget att 
bygga normalspår genom att 1864 erbjuda ett 
trafikeringsavtal där det inte kostade något att 
utnyttja Alvesta station, och där SJ erbjöd sig att 
köra fyra tåg varje dag mot ett fast belopp. Man 
hade då ingen erfarenhet av inflation och det 
fanns inte någon klausul om justering av beloppet, 
liksom ingen uppsägningsmöjlighet från SJ 
sida. Redan 1897 konstaterade SJ att kostnaderna 
vida översteg det erhållna beloppet och 
försökte få domstolarna att ogiltigförklara avtalet, 
men utan framgång. En ändring av avtalet 
1909 tillät att SJ skulle kunna få domstolen att 
besluta i tvistefrågorna, men detta ledde bara till 
långdragna processer som 1917 nådde regeringsrätten, 
och inte heller denna gång lyckades SJ 
ändra ersättningsbeloppet. 



Eftersom bolaget också körde egna lokala ångvagnståg 
och tillät Karlskrona-Växjö järnväg att 
köra vissa av sina tåg till Alvesta, valde SJ att 
tolka avtalet så att dessa tåg inte ingick i detta, 

och saboterade dessutom de fyra tågen genom att 
sätta in de svagaste och sämsta ånglok som fanns 
tillgängliga, bland annat det lilla fyrkopplade litt. 
VK.Ba nr 4 77. Resultatet var att de flesta tåg blev 
starkt försenade, och att godsvagnar blev stående 
i Växjö. Nya processer följde och nådde 1921 
och 1922 regeringsrätten, där till sist SJ fick rätt 
i sin tolkning, varefter ett helt nytt avtal ingicks 
med mer realistiska ersättningsbelopp och inflationskorrigering, 
och bolaget tog hela ansvaret 
för trafiken. 

ES 

Fler ök/smeknamn 

Med anledning av Stickspårsnotisen 1997 vill 
jag redovisa några öknamn på västgötaånglok 
som jag hört eller läst: 

VGJ 11 1890 "Katten" 
VGJ 23 1903 "Kalle Fyrkant" 
VGJ 27 1922 "Hindenburg" 
VGJ 28 1922 "Ludendorff" 
VGJ 31 1941 "Hitler" 

LSSJ 2 1874 -HLJ 2 "Grållen" 

MMJ tåg kallades "Mösa-Maja" (gick över stora 
mossar). 
MMJ 1 1873 "Väckarklockan" 
MMJ 2 1873 "Tusse" 

LJ ångvagn 4 1909 "Enögda Mari" (en lykta 
upptill, alternativt "Hönan", "Skräplådan" eller 
"Tröskverket" (på grund av dess opålitlighet). 

HSJ 1 1869 "Lelle-Karl" 

Katrinefors AB 1906 "Blixten", 1926 "Hindenburg". 

Åke Bergmer 

Tilläggas kan att Yngve Holmgren har samlat ett 
stort antal sådana namn, som han redovisat i 
föredragsform men inte i tryck. Hoppas att så 
sker! 

Gunnar Sandin 



Första svenska järnvägstidningen 
för 150 år sedan 

Den första moderna ungdoms tidningen i Sverige 
gavs ut 1848 -för 150 år sedan -och hette 
Veckoskrift för barn och ungdom. Utgivare var 
Rudolf Wall, som senare startade Dagens Nyheter 
1864. Veckoskriften utkom bara ungefär ett 
halvt år, men är intressant för att den hade en så 
modern ambition att beskriva teknik, natur och 
historia för ungdomarna, någonting i stil med 
dagens Illustrerad vetenskap. 

Titelvinjetten på första sidan var förbluffande 
modern, och innehöll både hjulångare och ett 
ångtåg av engelsk typ. Ångloket hade axelanordning 
lAl och saknade hytt. Det var av LondonBirminghambanans 
Patentee-typ, och hade samma 
förlaga som vinjetten på Swederus bok "Om 
jernvägar" utkommen samma år, men hade på 
Veckoskriften fått en ännu mer dominerande 
skorsten (jfr SPÅR 1993, s. 41). 

Personvagnen av engelsk typ ser ut som SJ 
äldsta vagnar, men eftersom V eckoskriften trycktes 
åtta år innan SJ öppnats, måste tåget ha varit 
en exotisk framtidsvision för de unga läsarna. 

ES 

Gamla anor? 

1435 mm är inget särskilt jämnt mått i det metriska 
systemet. Så är det också en översättning 
från engelska fot, av vilka det motsvarar 4'8"'1/2. 
Men inte heller det är särskilt jämnt. Erik Sundström 
påpekar visserligen ("Spårviddshistoria", 
Spår 1990) att det motsvarar det rimligare måttet 
4'8" mätt på hjulflänsarna och att man inte behöver 
leta efter romerska traditioner. Men varför 
inte? Det är ett fascinerande samband att den 
moderna normalspårvidden kan återfinnas i de i 
stenbeläggningen inhuggna rännor som styrde 
vagnarna på gatorna i Pompeji. 

Vid utgrävningar för YttreRingvägeniMalmö, 
strax utanför Kvarnby station påf.d. MGJ, har nu 
arkeologer hittat en väg från bronsåldern, den 
äldsta kända norr om Alperna. I vägen finns 
tydliga hjulspår på ett inbördes avstånd av "cirka 
nio decimeter", kan man läsa. 

Det vore intressant med en exaktare mätning. 
Det skulle inte förvåna mej om arkeologerna då 
finner att spårvidden var 891 mm. 

Gunnar Sandin 



Föreningen lärnvägsmusei Vänner 

Arsberättelse 1997 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed 
sin berättelse för verksamhetsåret 1997. 
Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Per-Ulf Tegnér, kassör 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Sundström 
Bo Jöneld 
Hans-Fredrik Wennström 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Föreningens medlemsantal 1997-12-31: 865 personer, 
varav 4 ständiga medlemmar och 35 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
sju protokollförda sammanträden. Föreningens 
årsstämma avhölls den 15 mars på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Föreningen har under året sänt ut medlemsinformation. 
Årsboken Spår utkom i september. 
Föreningen har tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseum 
deltagit vid Hjulmarknaden i Stockholms 
stadshus i december. 

Föreningen har inköpt en monter till modellen 
av Årstabron. Den bidrog ekonomiskt då "kungavagnen" 
från Hudiksvalls järnväg lyftes fram ur 
den sommarstuga där den varit inbyggd och 
införlivades i museets samlingar. 

Föreningen startade under året en hemsida på 
Internet. Sparande i en aktiefond inleddes. Föreningen 
har ansökt om medlemskap i Järnvägshistoriska 
Riksförbundet, JHRF. 

Följande projekt pågår för att stödja Sveriges 
Järn vägsmuseum: 

• Medel har avsatts för att bidra till ett eventuellt 
återförande av F 1202 från Danmark. 
• Renoveringen av modellen av Årstabron, föreningens 
gåva till museet, har fortsatt under året 
men är inte avslutad. 

Styrelsen vill härmed framför sitt tack till medlemmar, 
företag och privatpersoner för det gångna 



verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktas till de 
som bidragit med gåvor och till redaktionen för 
Spår. Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verksamhetsår 
och är övertygade om en fortsatt framgång 
för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 1 mars 1998 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Per-Ulf Tegnér 
Börje Thoursie 
Erik Sundström 
Morrgan Claesson 
Hans-Fredrik Wennström 
Robert Sjöö 

Bokslut 

Resultaträkning 97-01-01-95-07-01

97-12-31 96-12-31 

Intäkter 
Medlemsavgifter1 173 385 111 245 
Gåvor 8 807 10 530 
Försäljning: årsböcker m.m. 10 560 42 416 
Intäkter Jvm-dagen 20 500 33 510 
Ränteintäkter 35 484 33 147 
248 736 230 848 
Kostnader 
Inköp för Jvm 131 325 
Årsbok: tryck, distribution 88 053 170 7202 
Kalendrar 43 750 
Jvm-dagen 9 510 18 135 
Porto 12 387 15 281 
Administration, kontor 5 634 9 310 
Reklam 288 
Bank ----122. __filll 
116 376 389 610 
Underskott 95-07-0196-
12-31 158 762 
Överskott 97-01-0197-
12-31 132 360 
Balansräkning 97-12-31 96-12-31 
Tillgångar 
Postgiro och bank3 270 864 253 282 
Värdepappersfonder4 120 661 110 046 
Fordringar 1 220 5 497 
Varulager ___l __l 
392 746 368 826 
Skulder och eget kapital 
Reserverade kostnader Jvm 41 560 150 000 
Kapital från föregående år 218 826 377 588 
Periodens underskott 158 762 



Periodens överskott 132 360 

Summa skulder, eget kapital 392 746 368 826 

1. Medlemsavgifter 1996 625 
Medlemsavgifter 1997 99 010 
Medlemsavgifter 1998 70 875 
Familjemedlemsavgifter 1997 1 640 
Familjemedlemsavgifter 1998 1 235 

2. Avser kostnader för 1995 och 1996 års Spår. 

3. Föreningsgiro 27 217 
Postgiro Jvm-dag 47 
Girokapital Jvm-dag 11 629 
Stadshypotek 231 971 

270 864 

4. FB Penningmarknadsfond, 1 083,4786 andelar, 
kurs 100.32, kursvärde 108 694, bokfört värde 
114 661. 
Nordbankens Nordenfond, 21,8555 andelar, kurs 
274.53, kursvärde 6 000, bokfört värde 6 000. 
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Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1900? 

Statens Järnvägar 

• Statsbanan Krylbo-Frövi öppnades, och SJ 
övertog banan Frövi-Örebro från ÖrebroKöpings 
järnväg som därefter kunde koncentrera 
sig på att vara den mellersta biten, FröviValskog, 
av Grängesbergsbolagets bana till 
Oxelösund. SJ övertog samtidigt verkstaden i 
Örebro och trafikeringen av Örebro-Svartå järnväg, 
som sedan den öppnats 1897 skötts av ÖKJ 
men ända till 1907 hade egna lok och vagnar. 
Genom förvärvet av Frövi-Örebro slapp SJ 
bygga den ursprungligen planerade sträckningen 
öster om Väringen via Ullersäter. 
• Av banan mot Haparanda öppnades den första 
delen från Boden till Niemisel. 
• Flera broar byttes ut för att axeltrycket skulle 
kunna höjas med nya planerade loktyper, speciellt 
på Gällivarebanan och Västkustbanan. 
• Dubbelspårsbygge pågick Huddinge-Tumba 
och Lund-Arlöv. På den senare sträckan inleddes 
dubbelspårstrafiken den 27 september. 
• Våldsamma snöstormar den 16-20 februari 
gjorde att de flesta tåg i Skåne måste inställas, 
och 1-5 mars skedde motsvarande i Stockholmstrakten. 
• Malmbanans norra del Gällivare-KirunaRiksgränsen 
var under byggnad och provisoriskt 
rälslagd från Gällivare till Kaisaniemi. De första 
leveranserna skedde av de kraftiga tankloken 
litt. N som var avsedda för påskjutning av malmtåg 
i stigningen Kaisaniemi-Stenbacken, men 
som tills vidare användes i arbetstågen. Många 
godstågslok litt. Kd levererades också, för användning 
över hela SJ-nätet. 
• Bohusbanan var under byggnad norrut från 
Uddevalla och var tänkt att anknyta till de norska 
banorna vid Svinesund. Genom den senare 
unionskrisen ändrades det dock, och banan fick 
sluta i Strömstad. 

Mellansverige 

• Då Örebro-Köpings järnväg överlåtit södra 
delen av sin bana med verkstaden i Örebro till 
SJ, anlades en ny stor verkstad i Eskilstuna vid 
Oxelösund-Flen-Westmanlands järnväg, en 
annan av Grängesbergsbolagets banor. Ett 
triangelspår Röjen-Vanneboda byggdes så att 
malmtågen från Ludvika-Grängesberg inte behövde 
gå in och vända på Frövi station. 
• Bånghammar-Klotens järnväg hade tillsammans 



med Klotens bruk köpts av Domänverket, 
men trafikerades av Grängesbergsbolagets 
Frövi-Ludvika järnväg. 
• Västeråsbanan var under förlängning från 
Ängelsberg via Västanförs-Ludvika mot Vansbro, 
och öppnades under året till Ludvika. Den 
gamla smalspårsbanan Ludvika-Smedjebacken 
gick ännu kvar för några lokala industrier men 
underhölls bara nödtorftigt, och ångbåtstrafiken 
på Strömsholms kanal minskade kraftigt. 
• Stockholm-Saltsjöns järnväg byggde en verkstad 
i Neglinge. 
• Uppsala-Gävlejärnväg öppnade ett nytt stort 
loks tall vid Sörby där sidobanan till Bomhus anslöt. 
Detta lokstall blev 1970 en del av Sveriges 
Järnvägsmuseum. 
• Sala-Gysinge-Gävle järnväg öppnades, utom 
mellan Kerstin bo och Gysinge eftersom broarna 
över Dalälven inte hunnit bli färdiga. 
• Gävle-Dala järnväg arbetade med ett parallellspår 
till Hagaström, som skulle ta SGGJ-tågen 
men med byte till GDJ-lok. Det dröjde dock 
innan man kunde köra på det sättet, då GDJ så 
snart det nya spåret var klart tog det gamla ur 
trafik för att schakta undan vissa stigningar. En 
gammal personvagn nr 50 såldes till Forsbacka 
järnverk, och en ny ganska kort salongsboggivagn 
byggdes på egen verkstad med samma 
nummer, troligen någon sorts skatteplanering. 

Sala-Gysinge-Gävle järnväg hade för sin tid moderna personvagnar med länkaxlar. Mitt på vagnskorgen 
målades landskapsvapnen för Västmanland -ett berg med eld -och Gästrikland _: en älg mot en prickig 
bakgrund. 

Ytterligare åtta boggivagnar levererades från nr 4801-4805 och sommartid med löst påsatta 
Atlas. oisolerade korgar för persontrafik litt. Co6 nr 

• Bergslagsbanan köpte från Arlöv fem boggi201-
205, ett av de få fall då samma vagnar haft 
vagnar som vintertid skulle gå som öppna vagtvå 
nummer samtidigt. De hade enkla godsnar 
för timmer och stål med trästolpar litt. NNo vagnsboggier av archbar-typ och kan inte ha 

Bergslagsbanan skaffade sommarboggivagnar där man kunde lyfta av korgen i tre delar för att ha resten 
för timmer eller järnbalkar på vintern. När de till sist blev för obekväma för passagerare sattes fönstren 
delvis igen och vagnarna gick med ilgods och tidningar. De fanns kvar ända in på 1950-talet. Foto Erik 

Sundström i Göteborg 1953. 

Halmstad-Nässjö järnväg ville ha vagnar med samma lastförmåga som SJ, men det klena spåret krävde då 
att vagnarna gjordes treaxliga som den öppna stolpvagnen HNJ 650 på fotot från Vaggeryd. Vagnarna 
behölls som treaxliga tills HNJ förstatligades 1945. 

varit särskilt bekväma. Längre fram skaffade vagnar med högre lastförmåga, 18 ton liksom 



BJ fler liknande vagnar, liksom Göteborgför 
SJ typer från 1898, men hade fortfarande 
Borås järnväg och Limhamnsbanan. klen räls som inte tålde axeltrycket, och köpte 

• Halmstad-Nässjö järnvägar, som under året därför 25 treaxliga vagnar litt. N2, med golvyta 
byggde ett lokstall i Vaggeryd, ville ha gods-och lastförmåga som 1898 års typer, men med 

Stockholm-Nynäs järnväg byggdes för hög hastighet och fick ånglok av en ovanlig typ med bara två 
drivaxlar och stor hjuldiameter. Ett av dem hamnade ändå till sist som växellok vid Hällefors järnverk. 

Ystad-Eslövs järnväg hade en maskiningenjör, Dan Olson, med stort intresse för den tekniska utvecklingen i 
utlandet, och han skaffade mellan 1897 och 1908 en rad ovanligt stora och avancerade lok till Ystadbanorna, 
däribland 1900 tre lokfrån den amerikanska tillverkaren Richmond Locomotive Works. På bilden 
YEJ 13 Albo. 

korta trästolpar som de 1886 års vagnar som Enligt den första koncessionen skulle det vara i 
HNJ hade så många av. Liljeholmen, men alternativet Älvsjö hade se

• Nynäsbanan var under byggnad och dess förnare 
föreslagits och skulle bli billigare, och evensta 
40 km rälslagda, men bygget hade börjat i tuellt vara gemensamt med en bana till Dalarö, 
Nynäshamn eftersom man ännu inte hade löst som dock inte förverkligades. 
frågan om var anknytningen till SJ skulle ske. • Nordmark-Klarälvens järnväg byggde ett eget 

Västgötabanan skulle ha byggts normalspårig om inte Lidköping, Skara och Mariestad redan hade satsat 
så mycket på smalspåriga lokala järnvägsnät, men banan fick i stället lok med nästan normalspårsprestanda, 
till exempel snälltågs/oket VGJ 8. 

Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg köpte tre lok från Nohab, däribland nr 4, här fotograferat i 
Sölvesborg 1935. Samling Stig Nyberg. 

slipersimpregneringsverk vid Ängfallsheden. 

• Roslagsbanan öppnade en station och mötesplats 
vid Experimentalfältet, ungefär vid nuvarande 
Universitetet. Vid Erkens station byggdes 
ett 0,4 km spår till sjön för timmerupptagning. 
Banan Roslagsnäsby-Åkersberga var under 
byggnad. 
• På den elektrifierade Djursholmsbanan hade 
man fått många klagomål om störningar i telefonnätet 
genom att returströmmen från de elektriska 
motorvagnarna inte följde spåret eftersom 
rost vållade dålig kontakt i rälsskarvarna, och 
därför hade man börjat flytta kontaktbrickorna 
av koppar från undersidan av rälsen till sidan 
vid skarvjärnen, där de klämdes fast av skarvbultarna. 
Inte ens detta hjälpte, utan redan 1901 
lade man ner en jordledning längs hela sträckan 
och använde för detta gammal kontaktledningstråd. 
Linjen Ösby-Framnäsviken var under 
förlängning mot Eddavägen, och tanken var 
enligt koncessionen att senare fortsätta via Svalnäs 



tillbaka till Ösby som en ringlinje, vilket 
aldrig realiserades. 

• Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg satte upp 
två traverser i Ockelbo för omlastning av massaved 
och annat till SJ, eftersom massafabriken 
i Gästrike Hammarby hade samma ägare. 

Södra Sverige 

• Malmö-Limhamns järnväg prövade nya automatiska 
vändkors för den livliga trafiken. 
• Ystad-Eslövs järnväg skaffade tre nya ånglok 
från Richmond Loco Works i USA, liknande vad 
SJ köpte men utan kompoundsystem. 
• Höör-Hörby järnväg gick i konkurs sedan den 
genomgående trafiken övergått till Östra Skånes 
järnväg Eslöv-Hörby, men fortsatte att drivas 
av konkursboet genom sparbanken. 
• Den första delen av banan Sölvesborg-Olofström-
Älmhult öppnades. Loken var dels två 
engelska tanklok som använts under bygget och 
sedan såldes efter några få år, dels tre godstågstenderlok 
av Nohabs vanliga typ. Vabis levererade 
personvagnarna, två boggivagnar och fem 
tvåaxliga motsvarande SJ litt. C3a, men med 
något varierad inredning. 

Västgötabanan var tillsammans med Bergslagsbanan pionjär för att låta trafikanter hyra vagnar, som då 
kunde målas med företagsreklam, som dessa mjölkvagnar för Pellerins Margarinfabrik. 

•Kindshärads järnväg skulle delvis ersättas av 
Borås-Alvesta järnväg som var under byggnad, 
och byggde därför ett provisoriskt spår Hillared-
Roppered. 
• Hönshylte-Qvarnamåla järnväg öppnades 
förbi de stora fruktodlingarna i Urshult, dit förbindelsen 
gick via ena änden Norraryd, som 
man först tänkte kalla Hönshylte. Redan 1904 
övertogs banan av intressenter i Växjö, dit förbindelsen 
gick via K varnamåla i andra änden. 
Tydligen var kontakten med länets residensstad 
viktigare än exportmöjligheten via Karlshamn. 

• Västergötland-Göteborgs järnvägar öppnades, 
den längsta smalspårsbanan 129 km GöteborgSkara, 
med 12 km bibana Tumleberg-Håkantorp 
för anslutning till smalspåret LidköpingHåkantorp. 
Med tanke på längden och den väntade 
stora trafiken borde den egentligen ha varit 
smalspårig, men alla västgötastäder -Skara, 
Lidköping, Mariestad och Hjo -hade redan flera 
smalspåriga lokalbanor, och man valde då i stället 



att utrusta VGJ med mer gedigen och normalspårsliknande 
materiel än någon smalspårsbana 
dittills haft, till exempel tenderlok för persontågen. 

Robert Herpai 

Med människan i fokus. 
Eric Lundquists järnvägsbilder 

För några år sedan kom Pär Lundquist till oss 
på Järnvägsmuseet och togs emot av Kjell Palen. 
Han hade med sig en del material som hans far, 
Eric Lundquist, hade producerat under ett liv 
som fotograf. Pär ville inte ha något för samlingen, 
bara ersättning för vad det hade kostat 
att rama in tre förstoringar. Vid ett senare besök 
ordnades med rättigheterna, plus att Pär hade 
med sig ytterligare negativ som han hittat. 

Samlingen låg hos oss något år innan jag tittade 
närmare efter vad den innehöll. Jag fann 
ganska snart att den inte var som andra samlingar 
hos oss. Utan att veta något om Eric Lundquist 
förstod jag att han var en fotograf som hade 
människan i centrum. Materialet i museets bildarkiv 
är ganska tekniskt orienterat, och även om 
det finns luckor får det sägas vara innehållsrikt 
ur den aspekten. Vad som hittills saknats är just 
den typ av bilder som vi fått från Eric Lundquist. 
De ger oss mycket av järnvägens sociala liv. 

Eric Lundquist var född i Nor i Värmland den 
17 augusti 1907. Han var enda barnet. Fadern 
var tryckare och modern hemmafru. 

Under de fem första åren av Erics liv flyttades 
det runt till olika platser i Västergötland där 
jobb erbjöds. År 1912 fick fadern arbete i Hjo. 
Det var här, i den Kjellgrenska fotofirman, som 
Eric fick sina första impulser till fotografi och 
bildberättande. 

I samband med en typografstrejk 1919 fick 
fadern söka nytt jobb. När Eric i stort sett bara 
hade den sista vårterminen kvar av skolgången 
fick familjen lasta sina saker och flytta till Köping, 
där fadern fick anställning på Bärgslagsbladet, 
en tjänst som han hade livet ut. 

Längtan till vattnet hade följt med Eric ända 
sedan de tidiga barnaårens lekar vid Vättern. När 
han vid ett tillfälle var nere vid hamnen i Köping 
träffade han en tullare vid namn Söderman, 
som fotograferade "när han inte snokade på 
båtar" och som kom att spela en avgörande roll. 



Ynglingen tillfrågades om han var intresserad 
av fotografering och gav ett jakande svar. Varje 
ledig stund föjde han sedan Söderman på dennes 
turer med kameran. 

Vid tiden för konfirmationen fick Eric det han 
hade önskat sig, nämligen en kamera. Nu kunde 
han själv ta bilder och framkalla dem. · 

Eric "Kanon" Lundquist i sidopose. 

Det var hög tid att skaffa sig ett jobb. En ledig 
plats som springpojke på ett bokbinderi gav senare 
möjlighet till gesällprövning och att bli färdig 
yrkesman som bokbindare. När gesällåren 
var avklarade fick Eric ett jobb som sådan i 
Nybro. 

Fotografens bildkonst hade väckt uppmärksamhet. 
Under tiden i Nybro arbetade Eric även 
som frilansfotograf åt samtliga tre tidningar i 
Kalmar. När något hände och det skulle fotograferas 
ringde man till kontoret på bokbinderiet 
och bad att få låna "fotografen". Detta sågs till 
slut med oblida ögon, troligen delvis för att han 
ofta glömde att stämpla in och ut på tidkortet. 

Eric fick 1937 ett stipendium för att gå en tremånaders 
kurs på Brunnsviks folkhögskola. 
Rektorn där sade: "Du Lundquist gör den fackliga 
och politiska arbetarrörelsen den största 
tjänsten om du fortsätter att med din kamera 
skildra det som är av framtida värde." 

Stipendiet ledde emellertid till att Eric sades 
upp från bokbinderiet i Nybro. Familjen flyttade 
till Solna, och i och med att ABF firade 
jubileum inledde Eric sitt nya yrke som heltidsfotograf. 
Företaget Lundquistbild startades. 
Hustrun Margit skötte bokföringen och även en 
del mörkrumsarbete. 

Eric Lundquist var en idogt arbetande fotograf, 
ständigt till hands för att föreviga nutiden. 
Han såg sig själv som en sann idealist. Fotograferingsuppdragen 
gällde framför allt fackföreningspressen, 
däribland tidningen Signalen. 

Tage Erlander uttryckte en gång en önskan 
att få ta del av Erics alster, så denne plockade 
med sig några pärmar och for ut till Bommersvik 
för visning. Det hela uppskattades och Erlander 
sade (enligt Erics egna anteckningar): 
"Dessa värdefulla tidsdokument må icke skingras, 
utan införlivas med redan befintliga Arbetarrörelsens 
Arkiv." 



Eric "Kanon" Lundquist gick, som han själv 
skulle ha uttryckt det, in i det eviga mörkrummet 
den 8 september 1989, på väg till studion 
för ett uppdrag. 

I samband med att tyskar bosatta i Sverige skulle få rösta låg jagaren Max Schultz i Södertälje hamn den 10 
april 1938. Bilden förde in Eric i ett internationellt intermezzo, en historia som får berättas en annan gång. 

SJ for på turne och visade allehanda instruktionsfilmer. Här en om hur gods skulle hanteras på rätt sätt. 

Ett urval av Eric Lundquists arbetsuppgifter 

1929-36/37 fotografering för lokaltidningar i 

Nybro och Kalmar 
1938 intemezzot i Södertälje hamn 
1941 fotografering på Norrtulls station och åt 
Signalen 
1942 fotoresa för Resos räkning. Fotografering 
av Norrköping C och linjen Stockholm-
Norrköping samt av lokbiträde Hallins 
arbete i Västerås. Uppdrag från Signalen 
att fotografera Gotlands, Klintehamn-
Roma och Slite-Roma järnvägar 
1943 fotografering av Hjo-Stenstorps järnvägs 
70-årsjubileum. Fotouppdrag åt Försvarsverkets 
Civila Personals Förbund 
1944 fotografering av Kockums i Malmö och 
Karlskronavarvet 

1945 uppdrag från SJ att fotografera Göteborgs 
hamn. Dokumentation av några veckors 
rekreationsresa för norrmän genom olika 
delar av Sverige som ordnats av Svenska 
Norgehjälpen och Svenska Röda Korset. 
Resa till Gdansk och Gdynia i Polen 
1946 Reka-representant på journalistresa till 
övre Norrland och Nordnorge 

1947-48 en hel del uppdrag åt SJ med att fotografera 
olika aspekter av järnvägen 

I dag finns Eric Lundquists bilder samlade dels 
på Sveriges Jämvägsmuseum (1600-1700 negativ, 
74 färgdia, många dubletter), dels i Arbetarrörelsens 
Arkiv och Bibliotek. 

"Utbyggnad av banvall 
över ravin, tidigt 40-tal", 
säger texten. Uppgiften 
kan ifrågasättas. 

Yrkeskunnighet är något 
som kommer med tiden. 
Här en omlastning. Det 



gäller att ha tungan rätt i 
mun. 

Den gamla damen är 
kanske på väg hem efter att 
ha sålt något i staden. 

Vad kan det vara för 
budskap som gäller här? 
Framåt! eller Jag 
fick en på tolv och två! 

Får vi påminna herrarna 
om att det i denna 
kupe bara får finnas 
barn under två år, 
såvida ni inte är 
vårdare! 

Omlastning med 
järnvägens säkra 
händer! 

Inspektion av spårläget, förmodligen 
på Södra stambanan. Bilden återges 
obeskuren och i originalskick. 

En kvinnlig tidningsförsäljare som troligen går 
på sitt pass. 

-I dag är det ju Mors dag! I väntan på att få 
fortsätta tar han tillfället i akt och plockar lite 

blommor. 

Under 1940-talet var SJ ett företag med många 
tiotusentals anställda, och då blev det en hel 
del att tvätta. 

I sängen till vänster Kanonfotografen själv. På 
väg till nästa uppdrag? 

Om järnvägsvagnen kommer på 
spår behövs ju ett dragfordon 
för att förflytta den. Varför just 

ett lok? 

En bild som talar sitt tydliga 
språk. 

Dingle station där ett godståg står väntande och omlastning av gods sker till och från bussarna. Bilderna 
är i huvudsak från 1940-talet, i något fall kanske från 1950-talets första år. 



Farväl till barnbarnen? 

Är bommen på väg upp eller ner? 

Det gavs tillfälle att läsa tidningen även i postkupen. 

Banvakten tjänstgjorde närhelst det behövdes och 
det gällde även hans hustru. Här är det kanske 
mannens kläder som hängs på tork. 

Livet som banvakt gav nog inget överflöd så det 
gällde att ta vara på det som fanns. 

Rast med lite kaffe på termos och en smörgås. 

Omstigning. Det 
nyanlända tåget innebar 

slutstation för vissa 

medan en hel del fick 
fortsätta resan med buss. 

Föraren eldar på den 

gengasdrivna bussen en 
kylig morgon. 

SJ motorvagn Xoa5 220 
i nylevererat skick. 

Gjutformen till stolpfundament 
vattnas vid elektrifieringen av 
linjen Östersund-Storlien. 

-Kommer du någon gång? 

Bengt Boman 
Rene Sjöstrand 

Historien om ett elektriskt museilok 

"Det var genom en storartad sammanslutning 
av materiella och intellektuella krafter som 
Bergslagsbanan bragtes till stånd, denna den 
största enskilda järnväg i Sverige och på samma 
gång det största enskilda företag som någonsin 
i vårt land åvägabragts." 

Med dessa stolta ord inledde Bergslagernas 



Järnvägar den minnesskrift som dåvarande förste 
kamreraren Wilhelm Berg utarbetade till 
banans 25-årsjubileum 1899. I minnesskriften 
till 50-årsjubileet 1922 citerades dessa ord, och 
de kom att påverka oss skolynglingar på ett sätt 
som med tiden ledde fram till att vi idag har ett 
av Bergslagsbanans elektriska godstågslokomotiv 
littera O i Järnvägsmusei samlingar. 1999 
är det 25 år sedan loket överlämnades till Sveriges 
Järnvägsmuseum. Här följer historien om 
hur loket kom dit. 

Ett i 1960-talets första år hos oss uppkommet 
intresse för järnvägsteknik i allmänhet och elektriska 
lok i synnerhet kom att leda till intensiva 
studier av O-lokens konstruktion och egenskaper. 
Av berättelser av f.d. BJ lokförare fick vi 
klart för oss att just BJ: s O-lok, senare SJ littera 
Bk, var några mycket speciella lok. Förutom att 
de var mycket starka och tekniskt avancerade, 
sades de ha en helt annan färgsättning än vad vi 
var vana vid. På 1960-talet var de flesta av SJ:s 
ellok rödbruna med undantag av Ra-och Rbloken. 
Beskrivningarna av O-lokens färgsättning 
varierade med antalet personer som berättade 
om hur de hade sett ut. Detta födde naturligtvis 
många tankar i de två tonåringarnas hjärnor, och 
drömmarna om hur loken skulle te sig i sin ursprungliga 
skepnad var många. Försök att visualisera 
drömmen skedde 196 då en HO-modell 
av ett O-lok rullade ut ur modellverkstaden 
hos Rene och färgglada perspektivskisser togs 
fram på Bengts ritbord. 

Diskussionen om hur GDG:s lok och motorvagnar 
sett ut fördes till och från ynglingarna 
emellan. Särskilt intensiv blev den en ljummen 
månnatt 1971 i Mellerud i samband med att vi 
företog en resa på ett Bk-lok. På ett av spåren 
mellan stationen och lokstallet stod Bk 737, som 
i den gula bangårdsbelysningens sken fick drömmarna 
att återigen vakna till liv. Vilda spekulationer 
om att vi i lönndom en natt skulle måla 
om ett lok, på liknande sätt som skedde med det 
berömda Blomstermålaloket på Säröbanans tid, 
tog fart. V åra dagars klottrande var på den tiden 
ett okänt fenomen. Den här gången blev dock 
diskussionen något mer seriös, och sedan någon 
av oss kommit på att Bergslags banans 100årsjubileum 
stod för dörren 1972 började det 
ursprungligen skenbart omöjliga projektet att ta 
sig mer och mer konkreta former. 

Eftersom vi insåg det olämpliga i att göra arbetet 
utan SJ:s medgivande, började vi inventera 
vilka personer som kunde tänkas sitta i en 
sådan position, att de genom sin tjänsteställning 



skulle kunna ge oss tillåtelse att måla om ett av 
SJ:s trafiklok i ett för SJ helt främmande färgschema. 
Man må betänka att SJ på 1970-talet 
var ett hårt pressat affärsdrivande verk som under 
generaldirektören Lars Peterson präglades 
av en pessimistisk framtidssyn. Men någonstans 
måste vi börja, och den första person vi överhuvudtaget 
vågade fråga var lokinspektören på 
Sävenäs lokstation, Sigvard Kjellqvist. Han såg 
först något bestört ut, men eftesom han själv 
hade ett förflutet på VBHJ med deras färgglada 
motorvagnar, hade han viss förståelse för iden 
att fira en privatbanas jubileum med att måla 
om ett av dess lok i privatbanefärgerna. Något 
liknande hade dock aldrig hänt förr. Efter en kort 
betänketid berättade han att han hade en gammal 
kurskamrat, som arbetade på en avdelning 

0 210 baxas ut ur lokstallet. Foto Rene 
Sjöstrand, 13 oktober 1972. 

inom SJ:s Centralförvaltning, dit frågor av denna 
art möjligen kunde tänkas förvisas. Han föreslog 
att vi skulle skriva ett brev ställt till avdelningsdirektör 
Per Noren vid driftavdelningen 
hos Centralförvaltningen och lät förstå att han 
per telefon skulle förbereda ärendet hos denne, 
då en allmän inledande förklaring till ansökans 
bakgrund syntes erforderlig. 

Sedan några år var Bengt även klubbmästare 
i SJK:s Göteborgsavdelning, och de med jämna 
mellanrum planerade och genomförda SIK-resorna 
i avdelningens regi hade givit råg i ryggen 
och gav en sorts officiell plattform att bygga 
projektet på. I maj 1972 författade vi därför med 
stor omsorg en skrivelse till SJ:s Centralförvaltning 
i Stockholm. Semestrar bröt därefter ut, och 
en solig eftermiddag när Rene ringde hem till 
Bengt från järnvägsstationen i Amstetten i Österrike 
för att "kolla läget", möttes han närmast av 
ett vrål som i och för sig skulle ha kunnat göra 
telefonförbindelsen onödig. "Vi har fått tillstånd 
att måla om Bk:n och behöver inte återställa SJkulören!" 
löd budskapet i luren. Det var synd 
om ressällskapet under resten av den semesterresan 
eftersom sekretessen påbjöd att inga andra 
vid den tidpunkten kunde invigas i planerna. 
Projektet beskrevs som "Det är ingen ide att 
berätta vad vi håller på med -det är ändå ingen 
som tror på det." 

Under sensommaren 1972 vidtog ett intensivt 
planeringsarbete. Kulörerna skulle definieras 
till något som kunde beställas i färgaffären. 
Studier i EJ-arkivet och provskrapning på loken 



gav inget entydigt svar. Färgvalet fick bli 
en tolkning av de kulörbegrepp som omnämndes 
i skriftväxlingen mellan BJ och loktill verkarna, 
vilken stått till förfogande. Här klargjordes att 
övre delen skulle vara orange och undre delen 
varmt körsbärsröd. Jubileumsresan, som var den 
ursprungliga förevändningen för att få måla om 
loket, krävde också omfattande förberedelser. 
Alla stationer på GDG mellan Göteborg och 
Gävle besöktes och dokumenterades, tidtabellsförslag 
ritades, tänkbara vagnar spårades upp 
och så återstod det stora problemet -vilket lok 
skulle vi ha? Det lok som helst skulle komma 
ifråga, det första i serien, BJ O 210 som blev SJ 
Bk 730, var olämpligt eftersom det sedan några 
år hade byggts om och fått sina jalusier på ena 

Rene ser rött. Foto Bengt Boman 

0 214 i Gävle den 22 november 1974. Foto Rene Sjöstrand. 

sidan ersatta av nya sådana av tysk modell. 0lokens 
ursprungliga nummerskyltar och frontemblem 
kunde ej heller spåras, vilket ledde till 
att vi fattade beslut om att på egen bekostnad 
låta tillverka nya nummerskyltar och emblem. 
Detta blev en något dyrbar affär, som dessutom 
visade sig ta så lång tid att vi var tvungna att 
beställa skyltarna långt innan vi kunde bestämma 
oss för vilket lok som skulle komma 
ifråga. Beslutet fick därför bli att det ommålade 
loket skulle falskskyltas till O 210 oavsett vilket 
lok det blev. Frontemblem nytillverkades 
efter att Bengt förfärdigat en gjutmodell av kartong. 
Dåvarande gjuteriingenjören vid Partner i 
Mölndal, Bengt Spade, bidrog med gjutningen 
i silurnin. 

Omskyltningen skedde med stor finess! En 
afton i september 1972 när Bk 730 övernattade 
på Sävenäs lokstation, skruvades tillverkarplåtarna 
ned och ersattes med två plåtar från två 
slopade D-lok. Märkligt nog uppmärksammade 
aldrig någon kalenderbitare att Bk 730 under 
flera månaders tid var tillverkad 1933 på ena 
sidan och 1934 på andra sidan, när det borde 
vara 1939. Glädjen var stor när vi under skyltplundringen 
kom till förarhytten och skyltarna 
om högsta tillåtna hastighet -vad stod efter 
dessa 24 SJ-år instansat på dessa skyltar om inte 
-0 210! Förutsättningarna för att helt kunna 
dölja det verkliga loket bakom O 210 var därför 
mycket goda. Så här 27 år efteråt kan det väl 
avslöjas att det fanns ett ställe där vi inte vågade 
utplåna det riktiga loknumret-dataplåten 
med tryckkärlsuppgifterna på huvudbehållaren 



under loket. 

Valet av lok blev inte särskilt lätt. Utrangeringen 
av Bk-loken hade påbörjats och det 
fanns bara fyra lok med nitad lättmetallkorg kvar 
i drift, 730, 732, 734 och 737. Under rekognosceringsturerna 
utmed Bergslags banan ägnades 
därför viss tid åt att leta rätt på de åtestående 
loken, för att hitta det som var bäst bibehållet i 
korghänseende. 730 var diskvalificerat redan 
från början på grund av jalusiombyggnaden. 
Söndagen den 1 oktober 1972 passerade vi Kil, 
där både 734 och 737 stod uppställda på var sin 
del av bangården. Vi traskade länge fram och 
tillbaka och tittade och diskuterade, och efter 

moget övervägande beslöts kl. 13.15 att 734 var 
det lok som var minst buckligt i plåten. Beslutet 
firades med en bättre middag på Stadshotellet i 
Åmål -BJ: s klassiska lokal för representationsmiddagar 
med anledning av lokleveranser etc. 

Vid skriftväxlingen med SJ hade vi bett att få 
disponera loket från och med måndagen före 
jubileumsresan. Genom lokledningens tillmötesgående 
kom dock loket till Göteborg och 
Sävenäs lokstation redan under torsdagen den 
5 oktober 1972 och restaureringsarbetet kunde 
ta sin början. Loket togs på förmiddagen in i 
driftverkstaden för strömavtagarbyte. Bk-loken 
hade under slutet av 1960-talet utrustats med 
BECK-strömavtagare från F-loken, eftersom 
deras gamla MK2-strömavtagare hade bättre 
stabilitet vid hastigheter över 100 km/tim och 
därför behövdes bättre på F-lok. Ett O-lok med 
de smala BECK-strömavtagarna skulle inte ge 
rätt intryck av lokets ursprungliga utseende och 
genom benäget bistånd av förste verkmästaren 
vid Sävenäs lokstation Ture Nilsson, allmänt 
kallad Skåne-Nisse, fick vi låna två nyrenoverade 
reservströmavtagare av typ MK2 för 
ändamålet. Efter dessa arbeten växlades loket 
till ångloksstallet där alla skyltar monterades ned 
och loknumret utplånades på buffertbalkarna. 

Vi kände att det förtroende vi fått måste förvaltas 
väl, så något fuskjobb kunde det inte bli 
tal om. På fredag den 6 oktober tvättades korgen 
med ammoniaklösning för att avfetta plåten och 
ge god grund för den nya lacken. Den tvättningen 
bidrog aktivt till att vi undgick förkylningar den 
hösten. Färgen, totalt 24 liter till de 110 m2 som 
skulle målas, bekostades av Asea genom välvillig 
förmedling av ingenjör Tore Nordin. Målningen 
inleddes med att taket behandlades. Sex 
liter mörkgrå Pansarrollack skulle rullas ut på 



cirka tre timmar -det var den tid som stod till 
buds. Vi hade SJK-möte med studiebesök vid 
omformarstationen i Olskroken samma kväll och 
lokalavdelningens funktionärer måste vara där. 
Rem~, som på grund av ärftlig belastning utsågs 
till att vara målarmästare, erfor att ett ordinärt 
lokomotivtak är STORT och knöligt (nitar!), och 
att strömavtagare och takledning bara är i vägen. 
Att han sedan höll på att välta färgbruken 
ned i schaktet för transformatorventilatorn minskade 
inte svärandet från taket. Det var en ledbruten 
vice klubbmästare som senare om aftonen 
linkade omkring på SJK-mötet och, med 
klent resultat, försökte se obesvärad ut. 

Under helgen den 7-8 oktober spacklades och 
slipades korgen och i början av veckan målades 
övre korghalvan orange. Det visade sig att den 
kulören hade mycket dålig täckningsförmåga 
och erfordrade en andra strykning för att vi 
skulle bli nöjda med resultatet. Detta försköt 
tidsschemat och vi välsignade "makterna" som 
givit oss disposition till loket flera dagar tidigare 
än planerat. När den körsbärsröda färgen 
på korgens nedre del blev klar, också den efter 
två strykningar, började vi ana BJ-lokets utseende 
vid leveransen 1939. 

Parallellt med korgarbetet pågick ett intensivt 
arbete för att ge underredet dess färg -mörkvitt 
konstaterade vår edsvurne hemlige kollega 
Göran Berndtson, fritt efter Bengt Grive i TV, 
vilken tillsammans med vår edsvurne kollega 
Ulf Bäckström tilldelats denna arbetsuppgift. 
Ramverket och boggierna var på sin tid bland 
de första helsvetsade konstruktionerna i järnvägssammanhang, 
och BJ föreskrev därför att 
de skulle målas pärlgrå, för att eventuell sprickbildning 
skulle kunna upptäckas i tid. Rengöringen 
av underredet från centimetertjocka lager 
av stelnad olja, bromsdamm och smuts skall vi 
gärna glömma, men med hjälp av mycket tryckluft, 
lösningsmedel, stålborstar och ansträngning 
uppnåddes ett godtagbart resultat. När så den 
grå färgen applicerats och bärfjädrar, lagerboxar 
och buffertar blivit svarta tilltog vår begeistring. 

Under veckan bidrog också personalen vid 
Sävenäs lokstation med att återinstallera en 
fungerande luftvissla i A-änden, vilken i brist 
på lämpliga reservdelar fick manövreras av lokbiträdet 
med en ordinär ventil med vackert blått 
vred. Detta gav också ljudsignalerna under SJKfärden 
en lätt amerikansk anstrykning. 

Restaureringsarbetet kom att involvera såväl 
familjer som vänner. Bengts ömma moder, som 



hade god vana vid putsning av diverse blanka 
föremål, åtog sig uppgiften att hemma på köksbordet 
polera strålkastarnas reflektorer, och 
Renes far, som till yrket varit målare, kunde 
lämna mycket goda råd beträffande nödvändigt 
underarbete för att ett gott slutresultat skulle 
uppnås. Skåne-Nisse plockade fram de gamla 
lokputsartalangerna och rengjorde alla isolatorer 
på taket. Totalt protokollförde vi 175 egna arbetstimmar 
förlagda under dygnets alla timmar 
i lokverkstaden -och det kändes obeskrivligt 
skönt när allt var klart. Vi hade ju även normala 
arbeten och övrig planering av resan att sköta 

Tåg 6842 i Trollhättan den 20 november 1974. Foto Rene Sjöstrand. 

under dagarna. Målningsarbetet avslutades kl. 

14.45 på torsdagen den 12 oktober-med minsta 
möjliga marginal för att allt skulle hinna torka 
nödtorftigt till resan. 

På förmiddagen fredagen den 13 oktober 1972 
var det högtidligt. Slutmontage av skyltar och 
frontemblem skulle ske, och arbetet hade nu 
oundvikligen väckt sådan uppmärksamhet att 
större delen av lokstationens befäl och medarbetare 
var på plats i lokstallet för att beskåda 
verksamheten. Maskiningenjör Holmberg vände 
hovsamt bort blicken när Bengt, stående på en 
vinglig planka lagd över buffertarna, borrade hål 
i frontplåten för att kunna montera de polerade 
GDG-emblemen. Lagom till "roll-out" bröt solen 
igenom höstdimmorna och klockan 11.45 
kördes loket ut för fotografering på vändskivan. 
Under femton minuter konsumerades ansenliga 
mängder film i alla upptänkliga format. Efter fotoproceduren 
bar det av till driftverkstaden för kontroll 
av oljan i kuggväxlarna under ingenjör 
Hägers vakande öga. När detta var klart kördes 
loket slutligen till elektrolokstallet och ställdes 
upp bakom några reparentlok på ett spår som 
saknade fönster mot von Utfallsgatan, vilken löper 
runt lokstallet. Det gällde ju att hålla på sekretessen, 
så att helst ingen kunde få se loket före 
offentliggörandet vid jubileumsresan. Efter förrättat 
värv samlades alla målarattiraljer ihop och 
lastades i bilen, och just i detta ögonblick möttes 
vi av de första spanarna, järnvägsentusiaster som 
ville besöka lokstationen före den stora tvådagars 
GDG-resan, nyfikna på vad som kunde stå där. 
Frågan om var loket som vi skulle ha med i tåget 
stod besvarades oförstående med "vilket lok?" ett 
svar som onekligen lät något ihåligt. 

På lördagsmorgonen den 14 oktober 1972 var 



spänningen stor bland de församlade deltagarna 
i jubileumsresan, och i väntan på att tågloket 
skulle komma från lokstationen fick vi många 
frågor om vad som väntade. Glammet var stort, 
och skämten och gliringarna var många intill 
den tidpunkt då ett långt "tåg kommer" från en 
dov luftvissla ekade över Göteborg C, och allas 
blickar riktades ut mot Skansen Lejonet. Stojet 
förbyttes under en lång stund mot total tystnad 
och häpnad. Detta hade knappast någon tänkt 
sig. Klockan 07 .30 anträddes färden tidtabellsenligt 
och gick mot Gävle till största delen i ett 
strålande höstväder, där loket väl matchade naturens 
färgprakt. Övernattningen mellan lördagen 
och söndagen skedde i Ludvika, där loket 
för säkerhets skull låstes in i det gamla elloksstallet 
på bangården. 

Bk 734 lyft för boggibyte. Foto Bengt Boman 1974. 

Bengt Boman överlämnar környckeln till chefen för Sveriges 
lärnvägsmuseum, Carl-Axel Alrenius, 22 november 1974. 
Foto Rene Sjöstrand. 

Kamoufleringen av lokets 
verkliga nummer ledde under 
lördagen till en lustii episod. 
Under uppehållet i Amål försökte 
en av resenärerna att 
pressa såväl Rene som lokpesonalen 
Allan Janzon, 
Malte Johansson och Ture 
Nilsson på uppgift om lokets 
verkliga nummer. Alla fyra 
svarade: "O 210, det ser du 
väl." Den ihärdige bad då att 
få komma upp i hytten och 
konstaterade, medan han 
klättrade upp, att han nog 
visste var han skulle titta för 
att komma till klarhet ... Hans 
ansiktsuttryck när han läste 
det instansade loknumret 0 
210 på hastighetsmätaren var 
obetalbart! Lokmästare Allan 
Janzon bidrog genom sin 
tjänst som lokledare dessutom 
aktivt till att sekretessen 
kring loknumret kunde 
upprätthållas. Han hade själv 
sett till att Bk 730 den aktuella 
lördagsmorgonen hade 

haft ett godståg till Komsjö i en loktur som inne



bar att det kunde stå där hela dagen. Risken för 

att utflyktståget skulle möta det "egna" loket var 

därmed obefintlig. 

Efter jubileumsresan kopplades loket följande 
måndag i ett tomtåg från Gävle till Borlänge, 
där det skulle bli stående till nästföljande natt. 
Väl framme i Borlänge skruvade vi ned alla skyltar 
och emblem -vi vågade inte lämna dem 
obevakade på loket -och lastade dem med viss 
möda i en motorvagn som via stationen tog oss 
till Kil, där vi kunde borda nästa persontåg mot 
Göteborg med vårt udda handbagage. Några 
dagar senare kom loket tillbaka till Sävenäs lokstation, 
och samtidigt hade Bk 730 beordrats dit 
så att byte av lokskyltar kunde ske och loken 
återfå sina riktiga SJ-nummer och -skyltar. Efter 
byte till BECK-strömavtagarna gick sedan 
Bk 734 i trafik i sin nygamla färgsättning fram 
till den 6 augusti 1973, då en lös hjulring medförde 
beslut om slopning av loket, vilket avställdes 
på Sävenäs lokstation. 

Under lokets besök i Gävle hade chefen vid 
Sveriges Jämvägsmuseum, Carl-Axel Alrenius, 
insett lokets stora värde för museet, och under 
vintern 1973 pågick ett intensivt lobbyarbete hos 
SJ:s Centralförvaltning för att det skulle överföras 
till museet. Medel till att renovera loket till 
museiskick saknades dock, och i något anfall av 
övermod lovade vi att ordna den saken själva, 
med den hjälp vi nu kunde anskaffa vid Sävenäs 
lokstation. Bara loket blev bevarat! Den uppkomna 
skadan var den bästa tänkbara ur vår synpunkt. 
De flesta andra Bk-lok slopades som följd 
av bränder eller svåra skador på elutrustningen. 

Våren 1974 var det alltså dags igen! Året i 
normal tjänst hade gått hårt åt lacken, särskild 
underredet som nu var synnerligen mörkvitt! Vi 
gladdes dock åt att underarbetet förra gången 
gjorts med god omsorg. Med återigen benäget 
bistånd från lokstationsbefälet vid Sävenäs 
framletades en nyrenoverad reservboggi till Bk 
från huvudverkstaden i Örebro, vilken undersattes 
loket i stället för den med den sämsta motorerna 
och den lösa hjulringen. Under sommaren 
197 4 genomgicks hela målningsproceduren 
ånyo, men denna gång hade vi inte den stora 
tidspressen på oss, utan arbetet kunde bedrivas 
i lugnare takt på helger och annan ledig tid. 
Denna gång fick vi dessutom omfattande hjälp 
av Lennart Nilsson, känd från SLM m.m. Vi 
slapp också den omfattande omskyltningen nya 
skyltar beställdes och loket fick sitt riktiga 



BJ-nummer, 0 214. När renoveringsarbetet var 
avslutat för andra gången kunde vi räkna samman 
ytterligare 400 arbetstimmar. 

Sedan loket den 8 november 1974 provkörts 
tur och retur Trollhättan, användes det den 17 
november i SJK Göteborgs utflyktståg Göteborg-
Borås-Göteborg och sedan skulle det 
transporteras till Gävle. SJ:s Centralförvaltning 
hade sin uppfattning i ärendet och sände ett 
tjänstemeddelande till Sävenäs lokstation: "Bk 
734 urkolas -sändes Gävle, mottagare Jämvägsmuseum." 
Det där stred mot våra ideer att loket 
borde köras till Gävle för egen maskin och helst 
i tung godstågstjänst, som en sista manifestation 
av sin aktiva era på sin hemmabana och 
kanske som en sorts lön för mödan. Lokmästare 
Allan Janzon var inte helt främmande för den 
tanken och agerade snabbt. Han ringde till Bengt 
och meddelade Centralförvaltningens beslut, 
och lät samtidigt förstå att han kunde sätta in 
loket redan samma kväll i tåg 7364 -oljetåget 
till Borlänge -innan någon hann opponera sig. 
Dessutom behövde han de två Du2-lok som eljest 
skulle ha dragit tåget på annat håll. Vi 
packade snabbt nödvändiga "tjänsteportföljer" 
och klockan 20.06 den 20 november 1974 lämnade 
vi Olskroken på O 214 med 60 axlar och 
1099 ton i kroken. Tåget kördes av lokförare 
Berndt Wållberg -handplockad och med 
mycket god kunskap om O-lok. Allan Janzon 
har senare berättat att han känt en lättare oro för 
att på eget bevåg ha skickat det som Centralförvaltningen 
betraktat som ett skrotfärdigt 
museilok som ensamt draglok i ordinarie godståg 
under högtrafiksäsong. Men han visste ju 
vad som var gjort med loket och vilka som var 
uttagna till att bemanna det, och allt gick perfekt. 
Berndt Wållberg kunde vid uppehållen 
ringa hem till lokledningen och lämna lugnande 
besked. Tåget var tungt och norr om Kil var spåret 
översnöat av höstens första snöfall. I de värsta 
stigningarna mot Ludvika segade vi oss med 
ibland bara 30 km/tim och med lokets hela arsenal 
av finesser som elektrisk ombalansering 
och automatisk slimingskontroll i full funktion! 
Ett skådespel, inte minst i maskinrummet, där 
transformator-, reverserings-och finregleringskontaktorema 
under fullt fyrverkeri elegant hanterade 
de cirka 4000 hk som kunde tas ut ur 
lokets motorer. 

Tidigt om morgonen den 21 november anlände 
vi till Borlänge. Sedan loket lämnats på 
lokstationen tog vi förstås in på GDG-motellet, 



där en något förundrad dam fick hyra ut ett rum 
mellan 09.00 och 17.00. Om aftonen kopplades 
vårt O-lok tillsammans med två multipelkopplade 
T45:or i ett 70 axlars timmertåg på 
1140 ton. I lätt snöblandat regn dundrade vi fram 
i natten, O-loket främst, och uppför Granstandabacken 
höll vi 70 km/tim ! Så fort har nog aldrig 
ett så tungt godståg kört uppför den backen. 
Strax före midnatt var resan slut, och när loket 
anlände till Gävle lokstation bevittnades ankomsten 
av en ensam SJK-are och "tjänstgörande" 
räv -båda lämnade raskt lokstationen i olika 
riktningar. Om morgonen den 22 november 197 4 
växlades loket till museet för egen maskin så långt 
kontaktledningen räckte och knuffades sista bi-

Ritning i skala 1 :87 av Oskar Blom. 

ten av ett vanligt simpelt diesellok. Klockan 11.00 
överlämnade Bengt kömyckeln till museichefen 
Carl-Axel Alrenius, och därmed hade museets 
samlingar berikats med en värdig representant för 
de stora elektrifierade privatbanornas lok. 

Vi tvåjärnvägsentusiaster svor därefter en ed 
på att aldrig mer ta i penslar och verktyg för att 
renovera ett lokomotiv i skala 1: 1. Men osvuret 
är bäst, ty redan samma eftermiddag satt vi på 
batterilådan i maskinrummet på den då sedan 
drygt 15 år overksamma Pa 27 av 1914 och 
filosoferade kring varför det inte skulle kunna 
gå att få igång det loket igen. Men se det är en 
helt annan historia! 

Denis Insulander 

. . . . . ... 

en av Jarnvagens p1onJarer 

Förra året lämnades en bunt nedtecknade minnen 
in till det nyöppnade Banmuseet av upphovsmannens 
sonson, Ulf Insulander, för kopiering. 
Farfadern, Denis Insulander, pensionerades 
som bandirektör vid BJ men hade innan dess 
arbetat som nivellör och ingenjör vid Statens 
Järnvägsbyggnader. Vi fick vid Sveriges Järnvägsmuseum 
också ta del av materialet och efter 
genomläsning stod det klart att dessa minnen 
förtjänade att läsas av flera -inte i första 
hand för att anteckningarna klargör några järnvägshistoriska 
samband utan för möjligheten att 
följa en järnvägarkarriär, under järnvägens tidiga 
år, under en omvälvande tid i Sverige. 



Under andra hälften av 1800-talet växte i industrialiseringens 
spår en ny, framgångsrik grupp 
av människor upp, ofta med ganska enkel bakgrund, 
som skulle bli omskrivna, beundrade och 
respekterade -ingenjörerna. Då järnvägen stod 
för det nya, kraftfulla och omdanade lyste ett 
särskilt skimmer över järnvägens ingenjörer, 
men bakom all framgång fanns stora ansträngningar 
och umbäranden. 1800-talets karriärister 
inom järnvägen kan inte anklagas för att ha anlänt 
till dukat bord. 

Insulander växer upp under enkla förhållanden, 
börjar skolan 1842, samma år som folkskolestadgan 
införs, han genomgår gymnasium 
när detta blir elementarläroverk, studerar i Uppsala 
för doktorstudier och blir där inspirerad att 
läsa till ingenjör, vilket innebär att studietiden 
totalt omfattar 18 år. Eftersom Insulanders liv 
på ett lysande sätt följer framväxten av ett nytt 
Sverige vill jag inte enbart ta med avsnitten med 
direkt järnvägsanknytning, utan också låta beskrivningarna 
om till exempel naturahushållningen 
i barndomshemmet, utbildningen och 
familjeförhållanden ge en bild av tiden och inte 
minst Insulanders egen syn på förändringen och 
sin egen utveckling. Ganska typiskt för en studerad 
karl inom borgarklassen är till exempel 
att han gifter sig först vid 37 års ålder med en 
tjugo år yngre kvinna. Först ordnade förhållanden 
-sedan familj. I texten framgår också klart 
hur viktiga de privatekonomiska övervägandena 
var. 

Insulanders minnen från järnvägarnas framdragning 
genom landet rör förordnanden vid 
såväl Västra, Södra och Norra som Nordvästra 
stambanan och senare alltså vid den privata 
Bergslagernas Järnvägar. Detta var på intet sätt 
unikt. I texten förekommer många namn, somliga 
kända andra mindre kända, som dyker upp 
på flera ställen, som kollegor, chefer, eller underordnade. 
Studie-och arbetskamraterna blir 
nivellörer och ingenjörer vid Statens järnvägsbyggnader, 
och inom Väg-och vattenbyggnadskåren 
löjtnanter, kaptener och majorer, varav 
några så småningom också kommer att gå vidare 
till direktörsposter och styrelseuppdrag och 
någon blir till och med landshövding. Del II om 
bana och byggnader i SJ minnesskrift 18561906 
ger en del upplysningar för den personhistoriskt 
intresserade. 

Men låt oss uppehålla oss vid Denis Insulander 
och hans erfarenheter i 1800-talets Sverige. 
Insulanders minnen är i det följande redigerade 
och något förkortade för att underlätta läsningen. 



Stavningen är moderniserad, medan ordvändningar 
och formuleringar i princip har behållits 
orörda. I vissa fall har särskilt verben 
ändrats, från pluralformer, eller flyttats i en del 
meningar. Som i alla minnen finns en förkärlek 
för ungdomsåren och reflexioner över hur förändringens 
vind har blåst och visst är minnet 
selektivt, men detta dokument är inte i första 
hand en faktakälla, utan en givande sammanställning, 
inte minst i ett etnologiskt perspektiv, 

som dessutom är trevlig läsning och som säkert 
ger en och annan aha-upplevelse även för den 
järnvägshistoriskt insatte. 

Denis Insulander utnämndes till kapten vid Vägoch 
vattenbyggnadskåren 1873 och blev sedermera 
också major, som vilken han 1892 utträdde 
ur kåren. Han utsågs till riddare av Vasaorden 
1878 och av Nordstjärneorden 1904. Posten som 
bandirektör vid BJ upprätthöll han fram till 
pensioneringen 1906. Utöver detta var han ledamot 
av styrelsen för Göteborgs stads vattenverk 
1891-1904, styrelserna för Göteborg-Borås 
Järnväg 1893-1917, Borås-Alvesta Järnväg 
1900-1918 och Lödöse-Lilla Edets Järnväg 
1905-1913. 

I museets samlingar finns en kapsel med handlingar 
som utgör Denis Insulanders arkiv. Här 
finns diverse bolagsordningar, kontrakt och protokoll, 
men också eget originalmaterial som en 
intressant utredning om Inlandsbanan ur Göteborgsperspektiv, 
daterad 1 mars 1907, med personliga 
reflektioner och en och annan vass kommentar, 
inte utan fog med facit i hand, ett betänkande 
över förslaget till centralstation i Göteborg, 
daterat 18 mars 1904 samt flera P.M., 
kostnadsförslag och betraktelser. Han hade uppenbarligen 
också ett stort järnvägshistoriskt 
intresse som kom Järnvägsmuseum till gagn. 
Alldeles nyligen fick vi anledning att åter stifta 
bekantskap med järnvägsmannen li)sulander, 
som enligt museets föremålsliggare hjälpt till 
med att bevara ett unikt varningsmärke från 
Köping-U ttersberg-Riddarhyttansj ärnväg med 
text i tysk frakturstil, "Färdas ej öfver banan då 
lokomotiv märkes komma"," ·onekligen en formulering 
sprungen ur järnvägens barndom. Jag 
kan bara hålla med honom och märket, som så 
småningom införlivades i samlingarna ( 1927), 
återfanns på magasinsvinden helt nyligen och 
står nu sedan en tid för allmänt beskådande i 
museets första hall. 

Denis Insulander avled i Göteborg 1924 i sitt 



nittionde levnadsår. 

Robert Sjöö 

Denis lnsulander, bandirektör vid BJ. 
Reproduktionsfoto ur Bergslagernas 
Järnvägsaktiebolag 1872-1922. 

Minnen nedtecknade av f.d. Bandirektören vid Bergslagernas Järnvägar, Denis Insulander, som 

"Några underrättelser för våra barn om 
företrädesvis mina, men även våra 
gemensamma, levnadsförhållanden" 

Undertecknad föddes år 1834 den 24 oktober i 
Aspö prästgård, Södermanland. Föräldrarna var 
dåvarande vice pastorn i Aspö prebende pastorat 
Erik Johan Insulander och hans hustru Hedvig 
Magdalena Fidelia Chenon. Efter att någon 
tid ha åtnjutit undervisning i församlingens folkskola, 
som några år uppehölls av min far, skickades 
jag tillsammans med min äldre broder, Gustaf, 
vid ännu icke fyllda 8 år 1842 till dåvarande 
trivialskolan i Strängnäs, där en halvbroder, Axel 
Åkerlind, son i ett tidigare gifte av min moder, 
redan inträtt på gymnasium. En fem år yngre 
bror, Ivar avslutade syskonskaran. 

Barn-och ungdomsår 1842-1853 

Man kan knappast tänka sig, vilken omtanke och 

sparsamhet av så väl far som mor som erfordra

des för att skaffa god uppfostran åt dessa söner. 

Några arvemedel var ju till god hjälp om också 

ej så särdeles betydliga. Lönen vill jag minnas 

utgjordes av 20 tunnor spannmål, varjämte pro

sten för mottagande av tionden, spannmål och 

smör lämnade i ersättning en tunna vete. I följd 

av en donation kom härtill ett litet boställe, benämnt 
"Två öre", på vilket föddes två hästar och 
tre kor. Vi barn märkte ju aldrig, att något saknades 
i hemmet, men jämfört med nuvarande 
förhållanden var ju livet där i hög grad tarvligt, 
beroende dels på knappa tillgångar och dels, 
kanske förnämligast, på äldre tiders så enkla 
seder. Vi må erinra oss, att vår barndom inföll 



under en tid, då tändstickan ej ännu kommit i 
bruk. Man sökte skydda kolen i köksspisen från 
att slockna, och i nödfall slog man eld med stål 
och flinta. Hade man nära till "grannas" så föredrogs 
ofta att låna eld. Kommunikationerna 
var inskränkta till landsvägsskjuts, segling och 
rodd. Ångkraftens användning vid sjöfarten 
hade nyss i ringa omfattning tagit sin början. 

Allt bereddes vid denna tid i hemmet; föda, 
kläder av hemvävda tyger, skodon av berett läder 
efter slaktade kreatur, ljus, såpa, öl och 
dricka m.m. Det lilla "Två öre" hade jordbitar 
på cirka åtta-tio ställen. Hade allt varit förenat 
och lagt under en plog, så hade med nutidens 
skötsel därav kunnat bli ett litet gott jordbruk 
på kanske 30 tunnland. "Två öre" hade sitt särskilda 
lilla boställshus, bestående av två rum. 
Veden måste köpas. Därför måste sparas på den. 
På upplysningen likaså. Fotogen var ej ännu i 
bruk, varför man var hänvisad till talgljusen. 
Hela familjen med pigor (titeln bars då med 
jämnmod) samlades vid full skymning framför 
aftonbrasan, kvinnorna med var en sitt handarbete, 
vanligtvis spinning. Sedan samlades alla 
kring det ena talgljuset på det ått-kantiga bordet 
med vridbar skiva. 

Under sådant förhållande måste helt naturligt 
sönernas vistelse och uppehälle i Strängnäs ordnas 
på billigaste sätt. Så skedde också. Tillsammans 
med dåvarande prostens i Torshälla tre 
söner bildade vi tre bröder ett gemensamt hushåll, 
som förestods av en äldre kvinna från 
Aspön, som var beprövad i dylika värv. Genom 
att direkt från hemmen, turande veckovis, tillsända 
den huvudsakliga födan ställde sig en 
dylik hushållning jämförelsevis billig. Hela skolan 
inrymdes, ehuru den omfattade utom de fyra 
så kallade lärdomsklasserna, av vilka den fjärde, 
rektors klass, var tvåårig, även en så kallad 
apologistklass (reallinje) i ett ej särdeles stort, 
tegelmurat hus, troligen redan under den katolska 
tiden använt till skola. Murarna var sex fot 
tjocka, varför också fönstren, dessa i de djupa 
smygarna, mycket sparsamt släppte in dagern. 
Två av klassrummen, prima och sekunda, ägde 
vardera ej mera än ett fönster. Bord eller pulpeter 
förekom icke, utan väggarna följdes av en smal 
sammanhängande skiva i bordshöjd och där 

framför sittbänkar. Vid skrivning och räkning 
fick gossarna sålunda vända sig om mot väggen. 
Då vid rättstavning och räkning alltid griffeltavla 
begagnades, kan jag nu knappast fatta, 
hur det var möjligt för lärjungarna att i de mörka 



rummen urskilja siffror och bokstäver. Läraren 
satt naturligtvis med sitt bord framför fönstret. 
Här förekom inga varma korridorer eller varm, 
ej ens stängd förstuga, ej vatten för varken invärtes 
eller utvärtes bruk. Ytterplagg förutsattes 
icke. Mössorna lades på den längs väggen 
löpande bordskivan. Hygienens och pedagogikens 
fordringar var då okända. 

Rummet för rektors klass var tillika samlingsrum 
för skolans alla alumner, där de dagligen 
samlades till morgon-och aftonbön och rätt ofta 
till predikoförhör efter högmässogudstjänsten, 
som varje helgdag skulle bevistas. I detta samma 
rum avstraffades också offentligt inför kamraterna 
vid den så kallade kladden, som hölls onsdagar 
och lördagar vid avslutningen klockan 12 
middagstid av dessa dagars lektioner, de skolgossar, 
som av custodes blivit antecknade för 
något begånget fel. Rektor själv var både undersökningsdomare 
och profoss. Då ej förseelsen 
var av så lindrig art, att den kunde försonas 
med en varning, tillgreps kroppsstraff, luggar, 
örfilar, handplagg och stut, de förra huvudsakligen 
använda inom klasserna, de senare mera 
betraktade såsom rektors pregorativ. Björkrisen 
hörde till skolans utrustning, och var någon i 
brist därav i någon klass skickades delinkventen 
att i annan klass låna det nödiga bestraffningsmedlet. 

Som ovan nämnts, var jag mycket ung vid 
inträdet i skolan och dessutom även efter åldern 
liten till växten. Jag kallades också "Smått" och 
något längre fram, sedan i andra klassen redan 
början gjorts med att lära grekiska, helt hånfullt 
"Gigas" (jätte). Jag var dock rätt morsk i brottning 
och slagsmål. Vid en kladd strax efter mitt 
inträde i skolan var en mera storvuxen gosse i 
sekunda uppskriven därför, att han ej suttit stilla 
i kyrkan. För att skämma ut honom framställdes 
jag, den minsta i skolan som exempel. Denna 
heder kunde jag tyvärr ej längre bära upp. Tre 
söndagar i rad antecknades jag sedan för sömnaktighet 
i kyrkan och efter att först ha mottagit 
varning stegrades bestraffningen till handplagg, 
en bestraffningsart som dock redan från hemmet 
icke var mig alldeles obekant. Jag var aldrig 
väl hållen av lärarna, och fick i allmänhet 
rätt dåligt betyg i uppförande, oaktat jag ej hade 
något särdeles ont för mig. Först vid utskrivandet 
av avgångsbetyget från skolan tyckes vederbörandes 
samvete ha vaknat, och jag fick då vitsord 
om gott uppförande. 

I tämligen vanlig ordning passerades skolans 
olika klasser, så att jag hösterminen 1849 gjorde 



mitt inträde på gymnasium. Gymnasiet var inrymt 
i mellanvåningen av gamla biskopshuset. 
Nedre våningen var upplåten till bostad åt en 
rektor samt åt vaktmästaren (makus) och i den 
översta våningen var museet och biblioteket 
uppställt. Gymnasiet var vid denna tid i sitt sista 
skede, då redan efter ett år dess sammanslagning 
med skolan förestod till så kallad elementarskola. 
Vid gymnasium, där de förnämligare 
lärarna, de som hade säte i consistorium, kallades 
lektorer, hade varje lärare sitt ämne. Alla 
dessa lektorer hade boställen liksom också skolans 
rektor och conrektor, och till alla dessa 
boställen hörde sköna trädgårdar. Gymnasiet var 
på sin tid delat i tre huvudklasser, prima, secunda 
och tertia, av vilka ofta sekunda och nästan alltid 
tertia upptog två års studietid. 20 års ålder 
torde nästan också vid denna tid utgjort medelåldern 
vid studentexamens avläggande. Den 
kurs jag tillhörde liksom även större delen av 
den närmast föregående absolverade de tre 
gymnasieklasserna på tre år, under det under 
gamla gymnasietiden fyra afem år användes. 
Detta retade lärarna, som velat behålla oss längre 
för att vi i Uppsala skulle kunna briljera med 
vackra betyg. Även vid denna huvudflyttning 
visade det sig att jag gjort mig förtjänt av bättre 
vitsord, än vad tidigare terminsbetyg utvisade. 
Med högsta betyg för flit och uppförande, vilka 
för övrigt frikostigt meddelades, erhöll jag frånräknat 
skrivningarna 16 kunskapsbetyg, vilket 
vid den tiden ansågs mycket och de överträffade 
samtliga kamraters betyg. Vid avgången 
från Strängnäs "skola" erhöll jag stipendium på 
80 riksdaler, som fullt räckte till alla omkostnader 
för resa och uppehälle i Uppsala samt inskrivningskostnad. 
Studentexamen i Uppsala 
avlades den 15 september 1852. Jag med kamrater 
reste sjövägen över Stockholm. Tidigare var 
vanligt att resa med hästskjuts över Aspön och 
Enköping. Vid examen i Uppsala där inga halvbetyg 
räknades nedgick mitt betygsantal till 14. 

För att underlätta pappas bördor antog jag 
kondition, från hösten 1852 till samma tid 1853, 
såsom informator för Ernst von Post, vilkens 

Från öppnandet av järnvägen mellan Arboga och Örebro 1857. Ur Illustrerad Tidning. 

fader såsom förvaltare skötte den stora gården 
Glimmersta i Julita socken åt ägaren, överstekammarjunkaren 
baron Carl Carlsson Bonde. 
Då fru von Post förestod hushållet åt barnen, så 
åt vi alla vid hans bord. Det var vid detta bord 
som under våren serverades stuvade braxentungor. 
Glimmersta ligger nämligen vid den fiskrika 



sjön Öljaren, där under min vistelse på gården 
fiskaren under tre kvällar upptog tillsammans 
ej mindre än 900 Ltt braxen. Jag vill minnas, 
att min intjänta lön uppgick till 200 kronor. 
Härav var jag i tillfälle att medföra 92 Riksdaler 
till Uppsala, där jag började mina studier med 
höstterminen 1853. 

Uppsala 1853-1856 

Uppsalastudierna fortsatte under fem terminer 
med något avbrott under senare delen av höstterminen 
1854, då koleran grasserade med stor 
häftighet, varför föräldrarna slutligen kallade 
hem oss. Jag bodde med bror Gustaf i en dubblett 
en trappa upp i snickare Holmgrens hus i 
hörnet mellan Kungsängsgatan och Bredgänd. 
Mina studier avsåg doktorsgraden och omfattade 
latin, historia med statistik, matematik, fysik, 
astronomi och ekonomi, varjämte jag tog 
lektioner i engelska språket. Sommaren 1855 
var jag informator vid Tynnelsö för en yngre 
Sköldebrand jämte förr nämnde Ernst von Post. 
Detta renderade mig hela 7 5 Riksdaler. 

Jag studerade vanligen samman med Jerome 
Marcks von W-b. En vacker dag sommaren 1855 
blev vi under en föreläsning allmänt tillfrågade, 
om någon ville åtaga sig att biträda vid då pågående 
järnvägsstakningar, som utfördes för en 
kommittes räkning, som fått i uppdrag att uppgöra 
förslag till de lämpligaste sträckningarna 
för blivande järnvägar i landet. Resultatet framgår 
av en karta som ännu är i min ägo. En avlöning 
utlovades av 2 Riksdaler om dagen. Detta 
tycktes vara storartat, men vi vågade ej påtaga 
oss det, vi icke hade något begrepp om. Med 
anledning av denna väckelse fattades emellertid 
vårt beslut att söka förbereda oss för 
ingenjörsyrket. Ännu en termin ägnades dock 
åt härför lämpliga studier vid akademin. 

Vintern 1855-1856 tillbragtes hemma hos 
mina föräldrar, som flyttat till Vårdinge prästgård. 
Umgängeslivet var här något helt annat, 
än vi var vana vid på Aspön. Alla umgicks ju 
med prästfolket, men umgänget var för övrigt 

långt ifrån allmänt. Jag som snart nog kom ut i 
världen till en början för studier utan långa 
mellanterminer och sedan för praktisk ingenjörsverksamhet 
hade dock ej tillfälle att vistas så 
mycket hemma. Så fick jag också en gång höra 
en flicka säga: "Löjtnanten har då alltid så korta 
permissioner". 



Jag hade av översten och chefen för Väg-och 
vattenbyggnadsstyrelsen, von Sydow, blivit anvisad 
att söka få den praktiska verksamhet, som 
fordrades för inträde vid Högre artilleri-och 
ingenjörsskolan vid Marieberg, vid den kanalbyggnad, 
som under Löjtnant Grafströms ledning 
skulle påbörjas våren 1856, för att fartyg 
skulle kunna förbi fallen vid Torshälla föras upp 
från Mälaren till Eskilstuna. I Löjtnant Grafström 
hade vi som ledare en särdeles duglig ingenjör 
och en högst kraftfull arbetsledare. 
Klockan sex var han på arbetsplatsen, och vi 
skulle då också vara i vårt arbete, vilket i begynnelsen 
blev stenarbete, huggning och borrning. 
Snart fick jag dock deltaga i utsättningar 
och avvägningar samt så småningom verkställa 
dylikt på egen hand. I mediet av oktober 1856 
avslutade jag min första elevkurs och erhöll av 
Grafström utom ett gott betyg 150 kronor i gratifikation 
samt löfte att få återkomma till följ 
ande vår. Under min vistelse i Torshälla hade 
jag begagnat tillfälle att medfölja ångbåtslustturer 
om söndagarna till Strömsholm, Västerås 
och Arboga. Från Arboga fortsatte jag en gång 
resan med skjuts till Fellingsbro för att få se, 
hur en järnväg kunde se ut. Den under byggnad 
varande Köping-Hults Järnväg hade nämligen 
med sin tipp kommit till Fellingsbro, där ett stort 
och gott grustag togs i anspråk för järnvägsbygget. 
Mina järnvägsstudier måtte ha upptagit 
mig för länge, ty när jag återkom till Arboga 
hade ångbåten lagt ut från bryggan. Till lycka 
för mig hade han emellertid fastnat på grund 
under vändningen, vilket gjorde, att även jag 
kunde få följa med. 

I slutet av oktober 1856 sammanträffade jag i 
Stockholm med Marcks, som enligt överenskommelse 
skulle dela rum med mig. Efter anmälan 
började vi den så kallade förberedande 
kursen för kapten Limnelius. För oss, som läst 
rätt mycket matematik och även fysik, erbjöd 
kursen inga svårigheter, som fortsatte till slutet 
av april, varefter jag på nytt begav mig till Torshälla. 
Jag fick nu en egen post vid kanalgrävningen, 
vilket, på samma gång det var uppmuntrande, 
blev mera lärorikt. Själva slussmurningen 
sköttes av en något mera praktiserad kanalbyggmästare 
J-D Eriksson, med vilken jag delade 
rum i kontorsbyggnaden. Vi levde på enklaste 
sätt, mest av smör och bröd, ibland med 
något sovel till, varjämte materialvaktens hustru 
ibland kokade oss potatis, kaffe m.m. Det 
hela blev mycket billigt. Hela kostnaden för tiden 
från april till september uppgick till 170 
kronor, däri inräknade resor till Uppsala vid bror 
Gustafs promotion och till Aspön samt ett 



klockköp för 25 kronor. Även denna gång hugnades 
jag vid avresan med en gratifikation av 
150 kronor. 

Ingenjörsutbildning 
vid Marieberg 1857-1860 

I september 1857 anträddes efter ett kortare 
uppehåll i hemmet hos far och mor avresan till 
Stockholm för att söka inträde vid Marieberg. 
Inträdesexamen lyckades väl och lektionerna 
började omkring 1 oktober. Enligt ordningen vid 
Marieberg upptog lektionerna en tid av två år, 
varefter följde en examenstid med fri läsning 
till maj nästföljande år. Marcks, Molin, von der 
Lancken och jag hyrde en triplett i första huset 
på vänster hand (räknat från öster) vid Garvaregatan. 
Såsom bevis på tidens enkla seder må 
anföras, att Marcks och Molin sökte nattens vila 
tillsammans i en stor parsäng. Mat fick vi på 
stället hos vårt värdfolk, garvaren Kullman. I 
mörker och ofta även i smuts fick vi om morgnarna 
gå den rätt långa vägen ut till Marieberg, 
där, om jag icke missminner mig, lektionerna 
började klockan åtta. Studierna avhölls i ett 
jämnt tempo med någon växling i läroämnen 
som matematik, mekanik, deskriptiv geometri, 
fysik, kemi, byggnadskonst och väg-och vattenbyggnadskonst, 
sfärisk trigonometri med topografi, 
artilleri och befästningskonst m.m. För att 
pröva att eleverna riktigt följde med vid lektionerna 
hölls ofta repetitionsförhör och vid avslutning 
av större avdelningar eller hela ämnen 
så kallade generalrepetitioner, och vill jag minnas, 
att i stadgarna var föreskrivet, att den som 
blev underkänd i tre sådana, därigenom blev 
avstängd från läroverket. 

Vid denna tid gick ännu icke ångslupar mellan 
Stockholm och omgivningarna utan förbindelsen 
uppehölls genom så kallade kullbåtar. Då 

dessa emellertid utgick från 
Riddarholmen föredrog eleverna 
i allmänhet att fotledes 
föra sina besök i staden, om 
icke en och annan vräkig 
herre rekvirerade vagn. Till 
skydd för deras kassor gick 
detta dock icke så lätt för sig 
i ett tidevarv, då telefonen 
ännu icke var uppfunnen. Vid 
Marieberg var för eleverna 
fullständig spirituosautskänkning, 
varför nog ej så sällan 
dracks några glas punsch på 



det så kallade Klockberget 

Marieberg 1855. Foto, efter blyertsteckning, Stockholms stadsmuseum. 

under vackra sommaraftnar. 

Under juli månad 1859 var hela elevkåren 
fördelad i socknarna norr om Köping för övning 
i rekognoscering (d.v.s. kartläggning utan 
andra mätningsinstrument än benen efter förut 
uppgjorda stegtabeller och Wredes spegel för 
höjdmätning). Vi placerades två och två med en 
artillerist som hantlangare. Varje civil fick alltid 
en militär till kamrat. Jag var placerad vid en 
bondgård, Backa i Odensvi socken. Efter återkomsten 
till Stockholm vidtog på Ladugårdsgärdet 
de militära praktiska övningarna i befästningskonst 
och skjutning med gevär med skottställning 
samt med kanoner och i tillverkning 
av ammunition, raketer m.m. På denna senare 
tillverkning lades alldeles för stor vikt med avsikt 
att för stockholmarna såsom avslutning av 
det hela ge ett gratis skådespel av ett ståtligt fyrverkeri, 
som sedan vederbörligen avfestades. 
Härmed var all undervisning avslutad och den 
så kallade examenstiden vidtog. 

Då för repetitionsläsning av en större del ämnen 
såsom matematik m.m. ej var nödigt att ligga 
i Stockholm, reste jag hem i september och återkom 
till Stockholm först i november. Sedan jag 
fyllde sju år hade jag icke tillbringat någon födelsedag 
i hemmet. Detta var väl anledningen 
till, att den nu alldeles bortglömdes. Jag kan ej 
neka till, att denna försummelse smärtade mig. 
Vid återkomsten till Stockholm bodde jag först 
på Bergfalks hotell, men fick jag mig sedan ett 
rum vid Västerlånggatan, egentligen en dubblett, 
av vilken riksdagsmannen i bondeståndet 
Svensen, för mig helt och hållet obekant, disponerade 
det ena. Här var jag i tillfälle att studera 
tämligen oberörd av allt kamratliv. Också 
gick det ju bra undan med tentamina och goda 
betyg erhölls. Jag var i allmänhet mycket nervös 
vid början av varje tentamen, särdeles i de 
ämnen, i vilka jag väntade högt betyg. Detta 
inverkade naturligtvis menligt på besvarandet 
av första frågan. Sedan inträdde på grund av 
förargelse fullständigt lugn, men ett enda dåligt 
svar kunde aldrig repareras; ty tentamen gick 
till på så sätt, att man bland flera buntar, varje 
innehållande tio stycken numrerade frågor fick 
utan val ta ut en bunt, vars alla frågor skulle bes 
varas i ordning. Buntarnas innehåll ombyttes 
aldrig eller åtminstone sällan, varför nog någon 
gång förekom, åtminstone talades ofta därom, 
att det lästes på bunt. Examensbetyget är daterat 



1 april 1860, alltså en månad tidigare än nödigt 
var. 

Under våren hade jag anmält mig hos chefen 
för Statens Järnvägsbyggnader, översten Nils 
Ericsson och hade även erhållit löfte om anställning 
vid då under byggnad varande Västra stambanan. 
Denna tid var sålunda inne, då jag kunde 
ha förhoppning om att föda mig själv utan att 
längre behöva tynga på mina föräldrar. Under 
djup tacksamhet vill jag härvid låta veta, att min 
far, som dock särskilt under aspötiden, men även 
senare, hade högst måttliga inkomster, aldrig 
beklagade sig över svårigheten att skaffa medel 
till sina tre söners uppfostran, särdeles de rätt 
dryga kurser, de var för sig utstakat. För en jämförelse 
mellan olika tiders fordringar och kostnader 
vill jag här meddela storleken av mina 
utgifter allt ifrån hösten 1853 intill 1 maj 1860, 
från vilken dag jag uppbar lön vid Statens Järnvägs 
byggnader. Mina fem terminer i Uppsala 
kostade inalles 986 kronor, vartill jag genom 
undervisning kunnat åstadkomma 170 kronor. 

Ingenjörsstudiema från maj 1856 till maj 1860 
kostade 3618,50 kronor varav eget bidrag genom 
stipendier, undervisning och sparbössemedel 
uppgick till 1584 kronor. Summan av den 
kontanta hjälpen hemifrån blev 2850,50 kronor. 
Här förutom ej obetydligt in natura, såsom underkläder 
och även andra kläder av hemmavävda 
kläden m.m. 

Västra stambanan 1860-1862 

I maj 1860 började jag sålunda min ingenjörsbana 
såsom nivellör vid Statens järnvägars västra 
stambana med placering hos stationsingenjör 
(stationschef hette det på den tiden) Carl Theorell, 
vilkens station sträckte sig genom V årdinge 
och en god del av Bjömlunda socknar. Distriktschef 
var dåvarande kapten Leonard Nordenfelt, 
vilkens distrikt sträckte sig huvudsakligen västerut. 
Mig anförtroddes den västligaste delen av 
stationen mellan Frustuna och Bjömlunda kyrkor, 
vilken del nu först lades under arbete. Som 
bevis på, med vilken energi då arbetades, må 
anföras att så väl stationsingenjören själv som 
närmaste nivellörer, av vilka jag var en, under 
själva söndagen (min första arbetsdag) sysselsattes 
med utsättningar för skärningar och bankar, 
på det att icke väntade arbetssökande skulle 
på något sätt behöva uppehållas utan genast 
anvisas sitt blivande arbete. 

Då min far nu var kyrkoherde i V årdinge, på 



ena sidan gränssocken till Frustuna, så hade jag 
all anledning att vara belåten med min placering. 
Bostad fick jag i Väla by, där i en vanlig 
bondgård storstugan med tre fönster åt olika håll 
och stor öppen spis uppläts till mig tillika med 
föda för 1 krona och 25 öre om dagen. Efter 
nuvarande förhållanden förefaller ju priset billigt, 
men så var också mathållningen mycket 
enkel. Jag hade ej heller råd att betala mera, då 
min avlöning länge utgjorde blott 55 kronor per 
månad. Mitt första arbete på egen avdelning 
bestod i att ordna ett litet förråd samt att göra 
fullständiga utsättningar å hela avdelningen. En 
sträcka stod under vatten från den översvämmade 
Vasasjön men arbetet sköts ej upp därför 
till lägligare tid. Utan tvekan gick man i vattnet 

Tunnel och bank för Västra stambanan vid Bränninge och sjön Lanaren, söder om Södertälje, drygt en mil 
nordost om Frustuna. Ur Illustrerad tidning 6.10 1860. 

Gnesta, ca 1870, järnvägsstationen i Frustuna, som kom att bli startskottet för tätortsbildningen. 

ända upp till knäna för att icke icke få några 
luckor i utsättningen. Sedan detta arbete var fullgjort 
fick även jag placera ut arbetsfolk på linjen, 
och jag minns ännu, hur jag satte mitt första 
arbetslag i en skärning vid Kolke by. Det var 
ett lag unga smålänningar. (En av dem, Adolf 
Fredrik Jonsson, kom sedan till Bergslags banan 
och blev banmästare vid Mellerud.) Så småningom 
kom arbetet i gång längs hela linjen och 
jag trivdes väl. Lördagsaftnarna kom ofta bror 
I var och hämtade mig till det omkring en mil 
avlägsna föräldrahemmet, där jag under sommartiden 
också vanligen träffade bror Gustaf. 

Snart nog blev ändring i befälet. Nordenfelt 
flyttades till Nerike att där ordna för arbetets 
igångsättande, varvid hans distrikt delades mellan 
kapten Hjalmar Elworth och greve Cronstedt, 
varjämte Theorell flyttade till Stockholm 
såsom chef för gatubyggandet. Dåvarande löjtnanten 
Hugo Nathorst blev hans efterträdare och 
min närmaste chef. Jag och mina kamrater trivdes 
gott, de flesta av oss, tillsammans och under 
vintern var vi särdeles juletiden gärna sedda 
i familjerna. För att visa vår tacksamhet kom vi 
överens om att ställa till en bal på Usta, där löjtnant 
Nathorst, som med sin unga fru hyrt huvudbyggnaden, 
upplät lokal. Balen blev festlig 
med regementsmusik från Nyköping o.s.v., men 
så blev den också oerhört dyr. Vi baxnade när 
alla räkningarna kom in. Bland annat skulle ju 
födas ett tjugotal hästar med tillhörande drängar. 
Jag tror hela kostnaden uppgick till 600 kronor. 
Då jag finner, att jag vid denna tid av pappa 



bekommit 100 kronor, så var dessa troligen avsedda 
att med mig dela bördan av vår obetänksamhet. 
Med augusti månad hade min avlöning 
höjts till 91 :66 per månad. 

På min första arbetsavdelning var arbetena rätt 
enkla, ehuru där förekom en liten bro och ett 
par vägportar. När den ena av dessa (vid Kolke) 
var färdigbyggd, passerade överste Ericsson, 
varvid han för stationschefen visade sitt missnöje 
med, att den var för fin, ej nog med skol i 
hörnen. Några år senare skulle den synts alldeles 
för tarvlig. Med april månad 1861 flyttade 
jag till Nordenfelts distrikt i Nerike och placerades 
hos stationschefen, dåvarande ingenjören 
Melcher Ekströmer, som hade sin station vid 
Pålsboda. Vi fick gemensam bostad vid Backa, 
ett större välbyggt bondställe med ett gott och 
rätt fint värdfolk. Vi fick här en stor sal och var 
sitt sovrum på övre våningen, mådde gott och 
trivdes väl tillsammans. Kamrat i nivellörsgraden, 
boende vid Tynninge var Victor Waldenström. 
Här var i närheten just inga herrskapsgrannar 
utom Svennevads prästgård, där vi var 

Järnvägen bryter bygd i utmarkerna. Hallsberg, stationen väster om Pålsboda där Insulander arbetade. 
Det är den 22 juni I 862 och stations huset och godsmagasinet är under uppförande. 

ett par gånger, men vi följde vårt värdfolk på 
besök hos deras umgänge och gjorde det så trevligt 
man kunde. På närmaste station österut, 
Kilsmo, hade vi Erik Unge med biträden. Unge 
bodde på Bysta hos överste Ankarsvärd, där 
också jag gästade någon gång. Även hos baron 
Hamilton på Boo egendom, därifrån sliprar och 
övrigt virke köptes för jämvägsbygget, gjorde 
jag besök. Från 1 maj 1861 hade min avlöning 
höjts till 110 kronor och från 1 augusti samma 
år till 137:50 per månad. Denna avlöningsklass 
var på den tiden den högsta för nivellörer. 

Under sommaren 1861 blev Ekströmer, Unge, 
jämte Lundborg och Svedelius, båda placerade 
i Örebro, utnämnda till löjtnanter på Väg-och 
vattenbyggnadskåren. Följande år 7 februari var 
det min tur. På stationen förekom inga broar eller 
så kallade konstarbeten utom en enkel vägport. 
Terrasseringen var ju mera omväxlande. 
Så gick jämvägslinjen igenom en långsträckt 
grusås av omkring 40 fots höjd. Här var största 
arbetsstyrkan samlad, särdeles som banans grusning 
åt båda håll utfördes härifrån under 1862. 
Manskapet samlades här till korum före arbetets 
början om morgnarna. Då under den ljusa 
årstiden arbetet började klockan fem, så skedde 
samlingen till korum kvart i. Det hörde till mina 



åligganden att närvara vid eller som det hette 
hålla korum. På den tiden fanns bland arbetarna 
alltid någon lämplig försångare och med glädje 
och kläm instämde hopen av de övriga. Det var 
glädje och förtröstan i arbetet på den tiden. Tidigt 
på våren 1862 kommenderades jag att under 
en tid av omkring sex veckor vara biträde 
där banans grusning först skulle sättas i gång. 
Därefter återbördades jag till min gamla station, 
där snart blev fullt upp att göra med rälsläggning, 
grusning, husbyggnad m.m. 

Invigning av Västra stambanan 

Den 4 november 1862 öppnades Västra stambanan 
i sin helhet för trafik efter att redan tidigare 
delar av den närmast ändpunkterna 
upplåtits till allmänhetens begagnande. Det var 
med stor högtidlighet som detta svenska statens 
första storajämvägsföretag invigdes till allmänt 
bruk. Den 3 november avgick från Stockholm 

_det stora festtåget med konungen, de kungliga 
prinsarna, rikets högre ämbetsmän och riksdagens 
fyra stånd så mangrant som möjligt, varjämte 
efter hand flertalet av ingenjörerna slöt 
sig till tåget. För egen del tillstötte jag i Örebro, 
där en stor bal gavs. Såsom något särdeles ovanligt 
må omnämnas, att en enskild man, baron 
Bonde på Sävstaholm gav middag icke allenast 
för konungen med uppvaktning utan för alla 
medresande, en väldig skara. Följande dag fortgick 
festtåget under gott väder till Göteborg. 
Kortare uppehåll gjordes vid några större stationer 
och vid Falköping stannade tåget för servering 
av middag, som gavs på ett festligt sätt 
på stationens bekostnad. Jag vill minnas, att de 
till järnvägsinvigningen inbjudna norrmännen 
stötte till här. 

Några anekdoter från denna dag i Falköping 
må här anföras. En gumma, som fått en utsiktsplats 
vid ett fönster till matsalen följde därifrån 
kungen med sin ständiga uppmärksamhet och 
hördes ett tu tre helt förskräckt utropa: "Nu 
söp'en för sjunde gången." Ett par medlemmar 
av det hedervärda bondeståndet, som promenerade 
längs bangården och därvid observerade 
firmanamnet på lokomotiven, Beyer & Peacock, 
utbrast: "Beijer veta vi ju vem det är, men Peacock 
det skall väl vara Cronstedt." Dessa båda 
blev med Beijer som chef medlemmar i den 
järnvägsstyrelse, som nu kom att avlösa Nils 
Ericsson, som varit envåldshärskare hittills. Vid 
Falköping var åt gårdssidan ett rep utspänt för 
att avhålla det påträngande folket, som där 



bakom stod tätt packat. Då efter middagen prins 
August behövde göra en avtappning, syntes han 
betrakta detta rep med folket bakom såsom ett 
för tillfället lämpligt plank. 

I banvallen vid Göteborg mötte landshövdingen 
med stadens honoratiores, och där försiggick 
själva invigningen av den nya trafikleden. 
Göteborgs stad gav sedan bal på börsen 
och middag följande dag, varjämte ägde rum 

Festsalen i Göteborg efter invigningen av Västra stambanan. 

Minnesmedalj, som delades ut 
till de yngre ingenjörerna, ur 
Sveriges Järnvägsmuseums 
samlingar. Foto Jan-Erik 
Svanberg. 

en imponerande illumination och storartat fyrverkeri 
på Heden. Vid själva invigningen i Hallen 
utdelades diverse ordnar och vi yngre fick 
minnesmedaljer. 

Södra stambanan Lammhult 
1863 

Med återstående arbeten var jag ännu sysselsatt 
vid stationen till dagarna före jul, som jag fick 
tillbringa i hemmet, varest jag för övrigt hade 
mitt tillhåll till i mars, då jag liksom ett flertal 
ingenjörer, som varit lediga sedan årets början, 
men åtnjutit expectansarvode, var stämd att möta 
höga vederbörande i Jönköping. Vi fick vänta 
på dessa en veckas tid, men fördrev tiden på 
bästa sätt. Slutligen fick jag en dag order att åtfölja 
överste Beijer, överstelöjtnant Boström och 
kapten Djurson på resa söderut. Det var full vinter 
med mycket snö och resan var genom de då 
orörda delarna av Jönköpings län högst angenäm, 
ehuru jag reste till helt obekant mål. Jag 
fick följa med till Alvesta. Först där synes vederbörande 
ha fattat beslut om fördelningen av 
stationerna norr om Alvesta, ty jag fick återvända 
till Lammhult, varest jag fick mottaga stationen 
av Hjalmar Bergman, som nyss renstakat densamma. 

Jag fick logi med full inackordering hos en 
gammal majorska Gyllensvärd, några och 80 år. 
(Hon var till den grad av gamla stammen, att 
hon ansåg potatis som en extra rar rätt.) Lammhults 
gård ligger i Kronobergs län på gränsen 
till Jönköping. Stationen var ej lång, omkring 
10 kilometer, och arbetena ej särdeles omfattande 
och då på samma gång här i hjärtat av 



Småland var god tillgång på dugligt arbetsfolk, 
så gick arbetet raskt undan och var redan vid 
årets slut terrasseringen fulländad och husbyggnaderna 
under uppförande. Ett arbete, som 
dock förtjänar att omnämnas, var övergången 
av Bo mosse, som verkställdes på rustbädd med 
påfyllning samt sidofyllningar för att motväga 
trycket. Sex meters djup på nära 1 kilometer. 
Till arbetsbiträden hade jag löjtnant 0. Sandberg, 
som bodde med mig vid Lammhults gård, 
och G. Dahlen, som handhade den norra avdelningen. 
Med anledning av löjtnant Sandbergs 
boende på samma plats kallades jag "överstelöjtnanten". 
Avlöningen som stationsingenjör 
var 200 plus 20 kronor per månad, varjämte ersättning 
för hållande av egen häst utgick med 
50 kronor, likaså per månad. 

Norra stambanan Stockholm 
1864-1867 

Efter att över julhelgen 1863 ha varit hemma 
mottog jag order att flytta upp till Stockholm 
och mottaga första stationen av Norra stambanan. 
Den tog sin början vid övergången av 
gamla Kungsholmsbrogatan och sträckte sig till 
närheten av Rotebro, där kapten Waldenström 
fortsatte. Distriktschef var kapten N ordenfelt. 
Granne åt söder var löjtnant Unge såsom chef 
för sammanbindningsbanan, vars storartade arbeten 
jag kom i tillfälle att noga följa. Min avlöning 
blev nu 250 kronor plus 37:50 som inkvartering. 
I Stockholm delade jag tjänsterum 
med distriktschefen, ja till och med arbetsbord. 
Man skulle knappast kunna tro mig, då jag uppger, 
att Nordenfelts första åtgärd var att låta bryta 
från låsen på bordslådorna, för att intet skulle 
vara oåtkomligt för någondera av oss. Här såsom 
eljest trivdes jag gott med kamraterna. Såsom 
biträden hade jag ute på linjen Öhnell och 

Sjögren. Hos Sjögren, som gift sig med en livländska, 
vilken han funnit under tjänstgöring vid 
ryska järnvägarna, fördes ett sällskapligt och 
gästfritt hus och här samlades vi litet var rätt 
ofta, och då det oftast fanns svägerska och svåger 
i huset samt Öhnell ej så sällan medförde 
sina systrar, så ordnades lätt nog en liten dans. 
Här lärde jag under Öhnells ledning lancieren. 
Under min stockholmsvistelse var jag i allmänhet 
helinackorderad, den större och senare delen 
av tiden hos fru Berg, bryggareänka. Hon 
var en särdeles rar gammal fru och jag hade det 
gott hos henne. 

Denna station erbjöd större och mera fordrande 



arbeten med omväxling av berg och sjunkande 
bankar. De första försöken med nitroglycerin, 
dynamitens föregångare, gjordes under 
ingenjör Nobels personliga ledning i berget 
mellan stora och lilla Frösunda. Mellan bergen 
var grunden i allmänhet av särdeles dålig beskaffenhet, 
framför allt inom stadens område 
fram mot Rörstrand. Där hände till och med en 
gång att, vid en jordborrning, borret av sin egen 
tyngd sjönk så hastigt att det helt försvann i djupet. 
Då djupet i allmänhet var kolossalt fanns ej 
annan hjälp, än att breda ut fyllningen på bredden. 
Då ju inom stadens gräns huvudsakligen 
gällde att bereda planutrymme för den blivande 
godsstationen, som provisoriskt fick några år 
tjänstgöra som ändstation för uppsalabanan, så 
föll ju detta för övrigt av sig självt. 

Vad grundläggningen för byggnader beträffar, 
så begicks enligt distriktschefens föreskrift 
nog åtskilliga misstag. Det rätt stora provisoriska 
stationshuset byggdes utan extra grundläggning 
liksom också en vagnbod. Detta lyckades 
ju bra, vad det förra huset beträffar, men då 
den senare byggnaden efter att ha blivit övertagen 
av trafiken fylldes med kol, så sjönk alltsammans 
i djupet. Här förutom uppfördes ett 
stall av sten för ett flertal lok med tillhörande 
vändskiva. Nu föreskrevs, att för vändskivans 
pivot skulle pålas, men att ringen och stallet 
skulle grundas på en grusfyllning. Oaktat denna 
grusfyllning gjordes bra djup, jag vill minnas 
åtta-tio fot, samt vattendränktes och spettades, 
så inträffade, att, under det pivoten stod jämförelsevis 
stilla, de övriga murarna satte sig betydligt, 
till en början sakta, men vill jag nästan 
tro, att sjunkningen slutligen uppgick till en hel 
fot. Det är lätt att förstå, vilka olägenheter detta 
skulle medföra. 

Ingenjör lnsulander under tiden vid Statens 
Järnvägsbyggnader. 

Redan på denna tid talades det om, att föra en 
gata över spåren i riktning av nordväst Kungsgatan, 
varför Nordenfelt, som gärna ville vara 
förtänksam, ålade mig att mellan spåren göra 
grundläggning medelst pålning och murning 
för mellanpelare. Antagligen blev spåren sedan 
ändrade flera gånger innan brobyggnaden kom 
till stånd. Såsom exempel på, hur vid denna tid 
hushållades i smått må meddelas följande. Vid 
rivningen av några hus, som måst rivas för framförande 
av sammanbindningsbanan hade tillvaratagits 
en hel del fönster med karmar. Det ansågs 
av vederbörande lämpligt att använda av 
dessa till det provisoriska stationshuset. Emellertid 



var dessa fönster allt för låga i förhållande 
till våningshöjden, varför arkitekten, major 
Edelswärd, ansåg sig böra dölja detta genom 
extra ornament. Dessa kostade emellertid väl så 
mycket, som helt nya bågar med tillbehör skulle 
kostat. Så bedrar ibland snålheten visheten. 

Utom stationer i Stockholm ordnades en mindre 
sådan vid Järva och en hållplats vid Tureberg. 
Vid Kummelby, en mil norrut, öppnades 
ett särdeles mäktigt och gott grustag. Härifrån 
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Den provisoriska Norra stationen i Stockholm vid Barnhusviken. Utsnitt från karta över Centralstationen med 
Norra station 1872, ur Stockholms Centralstation 1927. Lokstallet, som enligt Insulander stadigt sjunker, var 
rivet före 1874. Illustrerad tidning beskriver stationshuset vid invigningen av stambanan Stockholm-Uppsala 
sålunda: "Huru mycket, ofantligt mycket, anspråkslösare ( än det i Uppsala) är icke der stationshuset i den 
uppfyllda Rörstrandssjön. Det ser ut som en lada, men så är det ju också tillfälligt", och det kom också att 
användas som godsmagasin sedan Stockholms Centralstation färdigställts. 

erhölls ej endast ballastgrus utan även material 
till uppfyllande av de stora områdena i Stockholm. 
Ej ringa svårighet bereddes därav, att de 
behövliga lokomotiven måste hämtas med pråm 
från Liljeholmen och fraktas genom Tranebergsbro 
och Karlbergs kanal, och att detta måste repeteras 
även för lokens revidering och reparationer. 
Min granne åt norr, kapten Waldenström, 
var hänvisad att hämta sin rälsläggningsmaterial 
från min station. Vid en sådan transport, som 
alltid försiggick nattetid, inträffade, att den korta 
men tämligen höga banken strax söder om lilla 
Frösunda, som tidigare hade gjort några sättningar 
åt nedre sidan, troligen under själva tågets 
övergång gjorde en så stark sättning åt andra 
hållet, att loket med hela tåget ramlade ned 
i den uppskjutna ävjan. Tyvärr satte även några 
människor till livet, därav två friresande, som 
mot förbud smugit sig upp på tåget och gömt 
sig under rälerna. Efter mycket arbete lyckades 
vi få upp lok med vagnar och last. Loket fördes 
till Liljeholmen. Det var ej särdeles illa medfaret. 

Vagnarna iståndsattes vid stationens materialgård, 
då sådana delar, som hjul med axlar, buffert 
och fjädrar efter gängse pris tillhandahölls 
från SJ verkstadsförråd vid Liljeholmen. Med 
den skicklige smed, vi hade att tillgå, gick 
iordningställandet av vagnarna bra, men det visade 
sig, att vi fått en vagn mera än ursprungliga 
tillgången, vilken således måste tas upp på 
tillverkning. Den blev så billig att jag en tid litet 
tänkte på, att taga mig för att sätta ihop godsvagnar. 



Emedan vederbörande fruktade, att en större 
privat arbetsstyrka förlagd i huvudstaden lätt 
skulle föranleda oordningar, kommenderades en 
stor del av Södermanlands regemente under sommaren 
1865 till min station. Detta torde vara sista 
gången svenska armen blivit använd på detta 
sätt. Ordningen var naturligtvis mönstergill, men 
ekonomin blev ej särdeles god. Arbetet gick för 
övrigt sin gilla gång och hela uppsalalinjen 
kunde öppnas för allmän trafik i september 
1866, varvid konung Karl XV med sin drott

ning hedrade invigningståget med sin närvaro. 

Jag vill minnas, att jag vid festmiddagen hade 

professor Svedelius till bords granne, och att han 

icke var särdeles meddelsam, men dock för

grymmade sig över den störande taff elmusiken. 

Sedan banan till Uppsala öppnats för trafik, åter

stod ju en del kompletteringsarbeten, varefter 
fullständiga ritningar uppgjordes för att en gång 
ligga till grund för blivande plansch verk. Jag 
kommenderades också upp i styrelsen för att 
kontrollräkna förlagsritningen till bron över 
Norrström. Då vid denna tid valsade balkar icke 
fanns tillgängliga i handeln av någon annan dimension 
än den som då nyss kommit i bruk vid 
vagnbyggnad, och Nordenfelt genast insåg, att 
man här hade ett lämpligt material till balkar 
för vägportar och mindre broar, så fick jag i 
uppdrag att uppgöra bärighetsberäkningar för 
olika sammansättningar av dessa balkar utan 
eller med pånitade plattjäm av olika bredd och 
halvtums tjocklek och över dessa beräkningar 
upprätta en tabell. Bolinders verkstad fick sedan 
utföra flera av dessa kombinationer. 

Nordvästra stambanan 
1867-1871 

Nordvästra stambanan var öppnad för trafik till 
Kristinehamn och nyligen satt i arbete fram till 
Karlstad, varjämte bandelen Arvika-norska 
gränsen redan var i långt framskridet arbete. På 
den återstående delen Karlstad-Arvika förekommer 
den svåra övergången från sjön Värmeln, 
som föresatte en bankfy llnad, på den tiden troligen 
den största förekommande, omkring 



600.000 m3. Jag beordrades att resa dit för att 
genom noggranna detaljundersökningar söka 
utröna, om något bättre läge för jämvägslinjen 
kunde erhållas, än redan föreliggande förslag. 
Den 27 juni 1867 företogs resan till min nya 
verkningsplats och vid avresan från Karlstad var 
vattnet i Klarälven så högt, att man icke kunde 
passera den vanliga vägen genom Grava socken 
utan måste ta en västligare väg över Lillnor och 
Utteruds färja. Jag passerade här nattetid och 
det var så kallt, att jag, som lurat till på den 
skrangliga kärran, drömde, att jag var på Äppel-

Olyckan vid Frösunda 17 augusti 1865. Tre personer omkom i olyckan, en arbetare, en karamellförsäljande 

äldre kvinna, som tjuvåkte och en soldat Eld ur Södermanlands regemente, vilken hade somnat på en av 

vagnarna. Eldaren skadades svårt i benen och ytterligare fyra-fem personer måste föras till Serafimer

lasarettetför vård. Loket som välte ner i slänten var byggnads loket, Odin, vars närmaste lillebror, Thor, 
finns bevarat på Sveriges Järnvägsmuseum. 

viken och åkte skridskor med ungdomen. Ankommen 
till ort och ställe körde jag direkt upp 
till Brunnsbergs bruk, som beboddes av brukspatron 
Kolthof och hans familj. Jag blev där 
vänligt mottagen och fick logi för sommaren. 
Under denna sommars vistelse vid Brunnsberg 
såg jag för första gången min blivande hustru, 
vilken då ännu som en förbisedd byxtös sprang 
och lekte med brukspatron Kolthofs flickor. 

Mitt arbete med linjens omstakande över 
Värmeln lyckades rätt bra och till vederbörandes 
belåtenhet. I mediet av september var jag 
färdig att lämna Brunnsberg och reste då till 
Kristinehamn, där jag under vintern skulle tjänstgöra 
som byråingenjör hos överstelöjtnant Norström, 
som hade hand om distriktet Kristinehamn-
Karlstad. Här fanns flera gamla kamrater 
såsom löjtnanterna von der Lancken, Isberg 
och Hedenblad, kapten Lundberg och ingenjör 
Frosell, i vilkens hem vi rätt ofta råkades. Samlivet 
var glatt. Som en anekdot från denna min 
tjänstgöring må meddelas följande. Från byrån 
skulle vid årsskiftet till styrelsen i Stockholm 
insändas beräkning av kostnaden för återstående 
arbeten. Härför infordrades uppgift från de olika 
stationerna och då uppgiften från en kapten, känd 
för sin småsynthet, slutade på t.ex. 371.449:83, 
så frågade jag Norström, om vi ej borde jämna 
av denna summa, och bejakades frågan med tillsägelse 
att i stället för 83 öre skriva 82. Det var ej 
lätt att ibland hålla sig för skratt. 



Under ett års tid från maj 1867 var mitt, liksom 
fleras, arvode nedsatt till 201:25 per månad, 
vilket skulle vara ett expectansarvode, till 
dess arbetsstationer åter kunde erhållas. I maj 
1868 mottog jag order att återvända till Brunnsberg 
för att dels uppgöra arbetsplan för verkställande 
av den stora fyllningen över Värmeln 
och dels renstaka linjen från Värmeln förbi 
Brunnsberg och vidare genom Boda socken, där 
jag sedan skulle få min arbetsstation. Järnvägslinjen 
var då stakad från trakten av nu så kallade 
gamla Kils station i en lång båge åt norr 
förbi foten av Renstasnipan och norr om sjön 
Säveln fram åt Brunnsberg med tunnel och dryga 
arbeten. Man hade vid denna tid ännu inte nå-

Bron över Norsälven vid Frykens utlopp under byggnad, hösten 1870. Teckning efter fotografi i Ny illustrerad 
tidning, 3 juni 1871. 

gon topografisk karta för denna trakt. Men genom 
att studera vattendragen på Hermelins karta 
ansåg jag mig ha goda skäl för det antagandet, 
att linjen skulle kunna framdragas sydligare i 
lämpligare terräng och rakare riktning. På min 
uppresa till Brunnsberg besökte jag därför löjtnant 
Hjalmar Bergman, som redan bosatt sig vid 
Karlslund i Kils socken och androg för honom 
min plan. Vi överenskom att med våra stakningar 
söka att mötas vid Lene på gränsen mellan Boda 
och Frykeruds socknar. Försöket lyckades över 
förväntan väl och antogs även av styrelsen. Härigenom 
förkortades linjen avsevärt, fick en 
vacker plan och högst betydligt minskade arbeten 
nästan utan berg, då den äldre linjen vid 
Rensta hade en tunnel av, om jag ej missminner 
mig, 2000 fots längd m.m. I vårt förslag ingick 
även, att Näs-och Fryksforsarna skulle inköpas 
och Norsälven uppdämmas, så att Frykensjöarnas 
vattenyta kunde framföras tilljärnvägslinjen. 
Detta gillades inte, utan det byggdes i 
stället bibana till Frykstad. 

Tills vidare fick jag även nu min bostad vid 
Brunnsberg. Omläggning och renstakning av 
linjen försiggick under den torraste och varmaste 
väderlek, som jag hittills upplevt. Därav följde 
också missväxt och nöd i större delen av landet. 
Utsvultna arbetareskaror kom efter anvisning av 
landshövdingeämbetena följande år ända från 
Blekinge. I september köpte jag mig egen häst, 
vilken dock ej var min första, då jag redan i 
Lammhult skaffade mig häst. De ofta inträffade 
flyttningarna gjorde det emellertid svårt att någon 
längre tid behålla även ett gott djur. Vid nyssnämnda 
köp måste jag också skaffa mig dränggosse, 
och platsen erhölls av Gustaf Y ström, en 



präktig pojke. Vid banans öppnande blev han 
banvakt, vid vilken tjänst han skött sig utmärkt 
väl. I samma månad flyttade jag till Grimsta, 
Boda komministerboställe, som då nyligen tillträtts 
av Emil Molinder. Där fick jag för min del 
två rum, varjämte en större sal förhyrdes till 
kontor. För att kunna möblera upp rummen 
gjorde jag en resa till Karlstad och Ölsboda, där 
auktion hölls efter den olycklige kapten Wijkander. 
De ungkarlsmöbler, jag nu lade mig till 
med, finns ännu till största delen kvar i vårt bo. 
Molinder hade sin mor och två systrar i hemmet, 
av vilka senare den ena helt öppet lade ut 
sina krokar för mig. 

Följande sommar, 1869, var nära lika torr och 
varm, som den föregående. Emellertid bedrevs 

arbetena med fart, så att större delen av linjen 
var terrasserad före årets slut. En del stenarbeten 
för ett par broar och dito vägportar samt stationsbyggnaderna 
vid Brunnsberg och Boda 
återstod till år 1870, då också linjens skenläggning 
och grusning företogs. Som en kuriositet 
må nämnas, att skenorna (21 skålpund per fot) 
var levererade från Creuzot i Frankrike, och att 
sliprarna av utmärkt kvalitet icke kostade mer 
än 65 a70 öre per styck. Hela Nordvästra stambanan 
öppnades för trafik i mitten av juni 1871, 
med festtåg mellan Karlstad och Arvika, varest 
sista skenparet högtidligen fastspikades, varefter 
deltagarna vid återkomsten till Karlstad avfestades. 
Under 1869 hade flickorna Lindegren 
återkommit till hemmet där de under egen guvernant 
fortsatte sina studier. Jag blev sålunda i 
tillfälle att redan under uppväxtåren följa min 
blivande hustru. Bekantskapen resulterade i att 
jag på Karolinadagen den 20 maj 1871 vågade 
framställa anhållan om Huldas hand. Åtta dagar 
senare växlade vi våra ringar. 

Norra stambanan -Heby 
1871-1872 

I slutet av juni tillträdde jag min nya arbetsstation 
på Norra stambanan från Morgongåva till närheten 
av Sala, där kapten Waldenström för tredje 
gången blev min granne. Våning hyrdes vid 
Heby. Den 20 juli fyllde Hulda 17 år och den 6 
september firades vårt bröllop på Björknäs i 
närvaro av mina föräldrar, far vigde oss, och bror 
I var samt många goda kamrater och vänner samt 
på Huldas sida mor och syskon samt närmare 
släktingar. Få dagar därefter reste vi till mitt föräldrahem 
och vidare till Stockholm, där vi kompletterade 
vårt möbelförråd och i någon mån 
även husgeråd, varmed för övrigt svärmor väl 



försett oss. Även en häst köptes i Stockholm, så 
att vi efter att ha vilat över natten i Uppsala 
kunde spänna för min gamla smålandstrilla och 
sätta i väg till Heby med vår från Värmland medförda 
smålandspojke, Casper, på baksäte. V åra 
effekter hade gått en dag i förväg, och allt var 
uppställt och ordnat vid vår ankomst, så att jag 
hade den stora glädjen att få införa min unga 
hustru i ett något så när färdigt hem. 

Under min ungkarls tid hade jag lagt av omkring 
11.000 kronor, varav tyvärr 4.000 var placerade 
i Långed, mera en anledning till utgifter 

Heby station och kyrka ca 1880. Före järnvägens tillkomst var Heby ett mindre sockencentrum, men i och med 
de framväxande kommunikationerna kunde Heby utvecklas till centralort för framför allt tegelproduktion. 

än inkomster. Dessutom hade jag vid 30 års ålder 
för beredande av livränta efter fyllda 55 år 
på Ränte-och kapitalförsäkringsanstalten i 
Stockholm insatt 1.800 kronor. 1872 insatte jag 
på Allmänna Änke-och pupillkassan för min 
hustrus räkning 2.748 kronor. I jämförelse med 
min hustru gammal till åren och dessutom rätt 
illa angripen av reumatism var dylik försiktighet 
synbarligen behövlig. Min avlöning var från 
och med tillträdet av den nya stationen 330 kronor 
per månad samt 50 kronor som ersättning 
för hållande av egen häst. Hästskötare hade man 
alltid fri. Heby, beläget i Fjärdhundra och Västerlövsta 
socken, var på denna tid en särdeles billig 
ort att leva i. En famn ved fick man för tre 
kronor, en tunna potatis för två o.s.v. Befolkningen 
var välmående och i hög grad rättskaffens. 
Vår bostad, fyra små rum med kök, var 
belägen i övre våningen under det att på nedre 
botten bodde en före detta kamrer, nu postföreståndare 
Weström med fru och en vuxen 
dotter. Vi fann oss särdeles väl i vårt lilla första 
hem och det var med vemod och saknad vi skildes 
därifrån, då jag på grund av erbjudande, 
framfört av dåvarande kapten Richert och baron 
Leijonhufvud redan i mitten av mars månad 
följande år tillträdde befattning som 
distriktsingenjör vid Bergslagernas Järnvägar. 
Under tolv års tid hade jag arbetat vid Statens 
Jämvägsbyggnader och alltid därvid befunnit 
mig väl, särdeles under befäl av kapten Nordenfelt. 
Det var därför ej med lätt hjärta, som jag 
nu bytte om verksamhetsfält, men 7 .000 kronor, 
som utlovades som årslön och som på den 
tiden ansågs som en ofantlig lön, var ju en stor 
lockelse. 

Bergslagernas Järnvägar Ludvika 
1872-1877 



Jag anvisades andra distriktet från Falun räknat 
med Ludvika som centralort. Då vi saknade 
kännedom om ludvikatrakten beslöts, att jag till 
en början skulle resa dit ensam, och min hustru 
mottogs tills vidare hos sin mor på Björknäs. 
Den 15 mars 1872 ankom jag första gången till 
Ludvika efter en besvärlig resa över Örebro och 
Linde, till vilken plats järnvägen helt nyligen 
blivit öppnad för trafik. En stor del av Linde 
stad hade för helt kort tid sedan blivit lagd i aska, 
varför hotellet var mycket provisoriskt ordnat. 
Jag blev anvisad liggplats i en stor odelad sal, 
där jag nödgades ligga i såväl päls som päls

mössa. Från Linde fortsattes resan på släde. Här 
var ännu full vinter med betydliga snömassor, 
som tilltog ju längre jag kom norrut. Vid Nya 
Kopparberget gjordes en kortare påhälsning hos 
baron Marcks, som ännu anställd vid Centraljärnvägen 
(Frövi-Ludvika) där hade sin bostad. 
Ännu alldeles okunnig om förhållandena i Berg

slagen väcktes snart min uppmärksamhet av de 
långa stånggångarna, som ledde kraft från vattenfallen 
till de många gruvorna och med sitt 
obehagligt gnisslande ljud lät sig höra på långt 
håll och som vid Grängesberget förekom allt 
tätare. Dessa minnen från Polhems dagar är nu 
snart försvunna och utbytta mot elektriska kraftledningar. 
Ankommen till Ludvika tog jag in på 
Hammarfallets gästgivaregård, efter tidens fordringar 
rymlig och bra hållen. 

Redan följande dag uppvaktades jag av ingenjör 
Limborg, som kommit till Ludvika vid byggandet 
av banstumpen mellan Ludvika och 
Smedjebacken (en av landets första lokomotivjärnvägar), 
där fått hustru och sedan stannat. Han 
erbjöd sig att introducera mig på platsen och 
framför allt att vara mig behjälplig vid anskaffandet 
av bostad. Jag fick också snart en tillfällig 
sådan med inackordering hos före detta 
gruvförvaltare Moren i norra Persbo. Senare 
hyrde jag av brukspatron Öhman en våning i en 
bergsmans gård i nedre Persbo. Persbo ligger 4 a 
5 kilometer norr om Ludvika, där distriktskontoret 
och huvudförrådet förlades. Till en 
början låg snön så djup i skogarna, att det icke 
var möjligt att ta reda på linjestakningen, vilket 
var första villkoret för att kunna ta itu med den 
om-och renstakning, som måste föregå linjens 
fastställande och terrasseringens igångsättande. 
Mitt distrikt tog sin början vid Jeriko 15 a 16 
kilometer norr om Ludvika och sträckte sig till 



omkring tre kilometer söder om Ställdalen, innefattande 
stationerna Gräsberg, Håksberg, Ludvika, 
Klenshyttan, Grängesberg, Hörken och 
Ställdalen. Såsom ett av mina närmaste biträden 
som stationsingenjör mottog jag min nivellör 
från stockholmstiden ingenjör Westfelt. Efter 
Westfelts ankomst bedrevs stakningarna med 
full fart och vi lyckades åstadkomma flera avsevärda 
förbättringar. 

Stora svårigheter mötte med anledning därav, 
att, sedan BJ gjort dess första uppstakning, Centraljärnvägens 
anläggning tagit sin början även 
i dessa trakter och naturligtvis vid stationerna 
Ludvika, Grängesberg och Ställdalen för densamma 
tagit i anspråk de lämpligaste platserna. 
För att vid beröringspunkterna tillförsäkra BJ 
ett drägligt läge samt behövliga anknytningspunkter 
till Centraljärnvägen måste slutligen 

Ludvika station vid Väsman-Barkens Järnväg, ca 1860. När Insulander kom till Ludvika 1872 var VäsmanBarken 
ortens enda järnväg. Frövi-Ludvika Järnväg var utstakad och Bl skulle bli den tredje banan. 

Grusning av Bergslagsbanan mellan Grängesberg och Härken 1876. Tåget har stannat där Bl korsar 
Frövi-Ludvika Järnväg utanför Härken. 

Bl grustag i Ställda/en 1876. 

Kungl. Maj:t döma, vilket skedde förmedelst en 
stor förordnad kompromiss. Stort motstånd från 
egendomsägarens sida mötte också linjens framdragande 
förbi Ludvika gård, där den behövde 
framföras mellan huvudbyggnaden och sjön 
Väsman. Så hade linjen blivit stakad över en 
mindre utfyllning i strömmen med ett större alträd 
och några bänkar. Detta förtröt ägaren, den 
originelle brukspatron C.E. Roth, varför han 
skrev till ordföranden i BJ styrelse, herr James 
Dickson, under beklagande att linjen blivit 
framdragen över "Ludvika skönaste prydnad, 
sätet för min barndoms lekar, ett gammalt trevligt 
al träd med många sittplatser". Herr Dickson 
uppläste brevet i styrelsen, men läste ej fullt 
rätt innantill utan läste avträde i stället för alträd 
till stor förlustelse för ledamöterna. Emellertid 
behjärtades Roths bevekliga bön, och en 
bukt gjordes på linjen för att skydda alträdet. Svårigheterna 
blev tyvärr icke inskränkta härtill. 

Under tiden ordnades vår blivande bostad och 
våra flyttsaker anlände från Heby. Men denna 
flyttning var mycket besvärlig och kostsam. 
Först måste nämligen våra effekter föras landsvägen 
till Ramnäs och där magasineras under 
avvaktan på öppet vatten. Vidare gick de med 



ångbåt till Smedjebacken, så med järnvägsvagn 
till Sandsta och med pråm över Hillarna till 
Stranden vid Lersbo samt slutligen med små 
bergslagskärror fram till vår gårdstomt. Intet 
skadades under alla dessa omflyttningar. Den 
20 juli, då min Hulda fyllde sitt artonde år, döptes 
vår förstfödde, och först därefter kunde jag 
föra mor och son till vårt nya hem. Resan gick 
över Örebro och Köping, varifrån under sena 
aftonen fortsattes med skjuts till Skansens slussstation 
på Strömsholms kanal. Efter några få 
oroliga timmar här fortgick resan med ångbåt 
till Smedjebacken och så vidare till hemmet. Min 
verksamhet i Ludvika såsom chef för andra distriktet 
av Bergslagernas Järnvägar och under 
ledning av Albrekt Leijonhufvud, vilken såsom 
chef för hela banbyggnaden hade sitt huvudkontor 
i Göteborg, var i alla avseenden angenäm. 
Detta återverkade också på min och min hustrus 
allmänna trevnad på vår nya boningsort. 
Givet är, att härtill i hög grad bidrog de goda 
grannar vi fann. Under vår vistelse i Ludvika 
föddes oss ytterligare två gossar, Axel och Hjalmar. 
Den förre avled efter ett år och den senare 
efter ett par veckor. 

I ludvikatrakten var alla bönder bergsmän, det 

vill säga delägare i hyttor eller gruvor, och då 
vid denna tid, 1872 och 1873, priset på tackjärn 
var osedvanligt högt, ända till sju kronor per 
centner (164:50 per ton) mot cirka två kronor 
ett par år senare, så kan man förstå, att affärsrörelsen 
i orten var högt uppdriven. Inmutningar 
av nya eller, såsom det heter, sönade gruvor 
bjöds ut på alla håll. Även jag fick i dessa slags 
affärer betala en liten lärpenning. Emellertid höll 
bergsmännen under dessa välståndstider sig för 
goda att sälja något annat än tackjärn, malm och 
möjligen kol. Det blev därför svårt att få köpa 
vad som behövdes till hushållet. En del måste 
tas ända från Örebro, vilket under sista året, sedan 
Svenska Centraljärnvägen blivit öppnad för 
trafik fram till sin nordliga ändpunkt, ju gick 
för sig, men var tidigare förenat med mycket 
besvär. Även för järnvägsbyggnadens räkning 
var det svårt, ja, nästan omöjligt att få köpa några 
materialier på denna ort. 

I Ludvika fanns såg, som drevs för grosshandlare 
Kempes räkning, vilken samtidigt ägde en 
såg vid Käppala i närheten av Stockholm, till 
vilken senare plats den huvudsakliga tillverkningen 
vid ludvikasågen försändes över Smedjebacken 
och Strömsholms kanal. För försäljning 
på platsen fordrades så orimligt pris, att jag en 
gång begärde priskurant från Käppala och finnande 



denna så mycket lägre än motsvarande 
vid Ludvika, att det visade sig vara affär att ta 
sågat virke från detta håll, gjorde jag en rätt betydande 
rekvisition. Jag väntade helt naturligt 
att få anvisning på virke från Ludvika. Men nej! 
virket skickades upp samma väg, som det för 
ägaren vid Ludvika producerade gick ned. Sliprar 
erhölls en del från Grangärde över sjön 
Väsman, en del i trakten av Ställdalen av greve 
Mörner på Stjärnfors, men en del måste tas från 
Gotland. Dessutom inköptes en skogspark och 
en såg uppsattes på prov vid övre Hörken. Därifrån 
erhölls bräder, plank, bjälkar, byggnadstimmer 
och även sliprar. Ej en gång stängselstolpar 
kunde få köpas av bönderna, ehuru erbjöds ända 
till 50 öre per styck. Behovet härav fylldes huvudsakligen 
från Grangärde, varjämte gärdesgårdar 
fick ersätta eljest vanligt stängsel. Sliprarna 
gällde 2 a2,25 kronor per styck, vilket 
pris föreföll mig kolossalt, då jag vid Heby uppgjort 
om hela behovet till pris av 1 :25 för dubbel 
längd. Under allt detta var Ludvika den skogrikaste 
trakt jag varit bosatt i. Att något skulle 
kunna få köpas vid Ludvika bruk, som ägde 

34.000 tunnland skog, var icke att vänta. 

Ehuru med mycken omtanke och mycket besvär 
lyckades jag dock förskaffa allt, som var 
av nöden, om också till högt pris. Och då jag 
vid slutet av 1876 lämnade mitt distrikt såsom 
färdigt, har jag ingen anledning att tro, att detsamma 
i förhållande till arbetskvantiteterna 
ställde sig dyrare än hos mina grannar. Under 
de vintrar vi tillbringade i Bergslagen, hörde 
sträng kyla och väldiga snömassor till ordningen. 
Jultiden 1874 var kylan så stark, att kvicksilvret 
frös. Annandag jul måste gudstjänsten i Ludvika 
kyrka inställas för kyla, men två nyfödda 
barn var framburna att döpas. 

I koncessionen var bestämt att bandelen Falun-
Ludvika skulle öppnas inom år 1875. Så 
skedde också, ehuru ej förrän årets sista dag. 
Från samma tid överlämnades till mig chefskapet 
över första distriktet till Falun för återstående 
arbeten och banunderhållet. Jag började 
sålunda min bandirektörsbefattning. Redan från 
början placerades två banvakter på var mil samt 
en banmästare för fem asex vakter. För att få 
tillgång till extrabevakning av inlärt folk och 
likaså till det maktpåliggande justeringsarbetet 
för spåret tillsattes dessutom för varje banmästareavdelning 
en arbetsförman och fyra ordinarie 
arbetare. Under sommaren ordnades likaså 
bevakningen först mellan Kil och Molkom samt 



något senare från den senare platsen över Daglösen 
till Filipstad. Först långt fram på hösten 
var arbetena så avancerade att det var tid på att 
ordna bevakning på mellandelen DaglösenLudvika, 
vilken öppnades för trafik 3 januari 
1877. Redan den 19 november hade vi flyttat 
till Filipstad, dit förvaltningen tills vidare var 
förlagd. 

Bandirektör vid BJ Filipstad 
1876-1880 

Min hustru hade fäst sig vid vårt hem i Persbo 
och där förvärvade vänner, att hon till en tid 
greps av svår längtan. Detta, oaktat vi fått en 
trevlig och rymlig våning hos ett gott värdfolk. 
1874 uppbar jag en avlöning efter 8.000 kronor 
per år och två år senare fick jag på samma lön 
räkna ytterligare 15 % såsom inkvarteringsersättning. 
Då av denna berättelse framgår, hur 

Grythytteheds station med järnvägsrestaurangen i måttlig vinterskrud. 

avlöningarna så småningom 

tillväxt, så vill jag härmed 

låta veta, att jag aldrig begärt 

någon löneförmån och ej hel

ler, sedan jag en gång var 

antagen vid Statens Järnvägs

byggnader, sökt någon plats. 

Då bandirektörsbefattningen 

skulle tillsättas hörde jag, att 

flera av kamraterna ärnade 

söka platsen och ansåg där

för ej skäl för mig att söka. 

Men baron Leijonhufvud 

tycktes ha tänkt annorlunda, 

ty han frågade mig om han 



fick anmäla även mig inför 

styrelsen. Jag jakade härtill 

och fick mot min egen för

modan platsen. Min ålder var 

då 42 år, och därmed var mitt 

återstående livs arbetsbana 

utstakad. 

Då bandelen Ludvika-Daglösen 
skulle öppnas för trafik, 
var det endast genom oavbruten 
plogning och skottning 
med hjälp av det myckna 
arbetsmanskap, som ännu 
fanns kvar i orterna, som det 
blev möjligt att den 3 januari 
1877 få i väg det första ordinarie 
tåget från Filipstad till 
Falun. Invignings tåg eller invigningsfester 
brukades icke 
vid öppnandet av BJ olika 
delar för trafik, men Svedelius, 
trafikdirektören, och jag 
följde första tåget till Falun. 
Vid återresan var vi inbjudna 
till stor fest i Grythyttehed, 
som av ortens ståndspersoner gavs egentligen för 
att avfesta alla de arbetsingenjörer, som varit stationerade 
i trakten såsom Wirgin, Engelblom, 
Sievers m.fl. Då vi satte oss till bords började 
ett snöfall, vars make sällan skådats. Svedelius 
beordrade på grund av telegram om, att det tåg, 
som vi ankommit med, vid fortsättningen av 
resan fastnat i snön mellan Geijersdal och Lindfors, 
den ena hjälpmaskinen efter den andra, så 
att slutligen alla tillgängliga lok, fem stycken, 
var samlade på ett ställe. Själva var vi insnöade. 
Vi måste söka oss hem till Filipstad med släde, 
vilket ej heller lät sig göra förrän på morgonen, 

Bljärnvägsbro vid Domnarvet. Väggdekoration målad av C.J. Sporrong, 
Filipstad, för invigningsfesten av Bergslagsbanan 1 december 1879. 

då man kunde räkna på, att folk var ute med 
plogar och skovlar. Detta var ju en dålig början. 
Aldrig förr eller senare har jag sett så mycket 
snö. Snöskärmar var då ännu ej så allmänt i bruk 
och hade ej kunnat vara till så stor hjälp. Snölagret 
var nämligen så gott som över allt av en 



meters djup och däröver, så att spåret efter de 
många plogningarna framgick i en djup ränna. 
Vid första snöfall under blåsväder fylldes denna 
ränna på nytt, och detta repeterades flera gånger. 
I avseende på snöförhållandena var året särdeles 
lärorikt. Vi insåg snart, att de stora på loken 
fästade järnplogarna icke var till fyllest, varför 

konstruerades släpplogar av trä med utfällbara 
vingar. Då dessa plogar lämpligt belastade framfördes 
av lokomotiv, så kastades snön bättre och 
till större bredd åt sidan. Dessa plogar var nog 
första upprinnelsen till de så kallade vingplogar 
på hjul, som senare infördes vid statens och flera 
järnvägar. 

Då styrelsen för BJ hade sitt säte i Göteborg 
och då bandelen Göteborg-Trollhättan öppnades 
för trafik sommaren 1878 och vidare fram 
till Mellerud sommaren 1879, så hade jag flera 
gånger behov av att resa ned till Göteborg, varvid 
ofta min hustru gjorde mig sällskap. Hon 
gjorde det så mycket hellre, som hennes mor 
redan flyttat ned till Göteborg, sedan hennes 
båda yngre söner övergivit studierna och fått 
plats i morbroderns affär. Vid en sådan resa blev 
vi insnöade vid Laxå ( ej så ovanlig händelse på 
den tiden). Vi lyckades få ett rum på gästgivaregården. 
Hotell vid stationen fanns ej på den tiden. 
Emellertid fortsatte snöfallet och det var 
ingen utsikt för, att något tåg snart skulle kunna 
anlända eller avgå, Detta gjorde, att de yngre 
tjänstemännen vid stationen jämte postexpeditörerna, 
som här hade sitt stamhåll, kände sig 
lediga och kom överens om att ställa till bal på 
gästgivaregården. Då vi hade vårt sovrum innanför 
salen, blev underrättelsen om balen just 
ingen glädjepost. Emellertid var arrangörerna 
nog artiga att inbjuda oss till deltagande i nöjet, 
vilken inbjudan dock avböjdes. 

I Filipstad föddes 1877 tvillingarna Alf och 
Walborg, den senare fick efter 14 månaders levnad 
föras till Ludvika kyrkogård, och 1879 
Gustaf Ragnar. Efter tvillingarnas födsel var 
Huldas närmaste släktingar och mina gamla föräldrar 
samlade hos oss. Detta var sista gången 
mina föräldrar besökte oss. 

Med alla mina biträden blev samarbetet lätt, 
och jag har ej heller skäl att tro, att de hyst 
något missnöje med sin förman. Avlöningarna 
vid BJ var nog ej sämre än vid andra banor, 
men nog kändes det hårt, då 1879 på order av 
styrelsen lönen minskades för först tillsatta banvakterna 
från 40 till 35 kronor per månad och 



för nytillsatta samtidigt bestämdes till 30 kronor. 
Härtill kom ju visserligen husrum med 
vedbrand och beklädnadsersättning. Från första 
början av min ämbetstid vid den trafikerade 
BJ hade jag glädjen att få arbeta tillsammans 
med två av mina gamla kamrater och 
vänner från mariebergskursen, A.G. Svedelius 
och A.W. Molin, den förre som trafikdirektör 
och den senare som maskin direktör. Något senare, 
då baron Leijonhuvud lämnade ifrån sig 
högsta ledningen av den färdiga banan, blev 
sedermera överstelöjtnant Hjalmar Wirgin dess 
förste verkställande direktör. Ja, slutligen på 
senhösten 1879 bar hela banan från Falun till 
Göteborg med bibanan till Filipstad färdig att 
i sin helhet öppnas för allmän trafik, vilket 
skedde den 1 december. Så var då färdigt det 
största privata företag, som hittills gått av stapeln 
i vårt land, störst så väl i anseende till de 
utförda arbetenas omfattning, som i anseende 
till de härför behövliga penningmedlen, omkring 
50 miljoner. 

Ej ens vid detta stora tillfälle ansåg vederbörande 
skäl att till invigningen inbjuda Hans M:t 
Konungen. Detta torde allt ha bidragit till, att 
Bergslagernas Järnvägs Aktiebolag aldrig från 
högsta vederbörandes sida varit särdeles väl 
sett. Emellertid försiggick invigningen på så 
sätt, att ett godståg (märk väl ett godståg) den 
1 december 1879 klockan 05.30 på morgonen, 
som jag vill minnas, avgick från Åmål till Göteborg, 
medförande ingenjörer och andra tjänstemän, 
ja, även några damer. Det var då 26 grader 
kallt och ej stort mindre i vagnarna förrän 
längre fram på dagen, då uppeldningen började 
göra effekt. Tåget gick i ordinarie tur och 
kom fram till Göteborg vid fullt dagsljus och 
med under 20 grader under nollpunkten. Det 
bör märkas att BJ stationshus vid denna tid icke 
fanns till och att därför alla persontåg infördes 
på statens station. Så var också händelsen med 
invigningståget, ehuru det var ett ordinarie 
godståg. Invigningsorden uttalades av kunglige 
befallningshavaren greve Ehrensvärd och de 
kungliga vedermälen inskränkte sig, om jag ej 
alltför mycket missminner mig, till någon briljanterad 
dekoration till styrelsens ordförande, 
den förut väl prydde James Dickson och St. 
Olofs orden till baron Leijonhufvud. Allt sådant 
är ju högst obetydligt, men hur annorlunda 
brukar det ej gå till, då konungen är närvarande. 
För övrigt gav styrelsen middag för sina tjänstemän, 
vid vilken naturligtvis som vanligt högre 
vederbörande tog hedersplatserna och skålarna. 
Molin hade skrivit anslående verser till 
arbetarna och anmodat Svedelius att läsa upp 



dem, vilket på förfrågan hos ordföranden dock 
nekades. Först senare på aftonen blev tillfälle 
därtill. Den skål, som då utbragtes, besvarades 
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å arbetarnas vägnar av dåvarande nivellören 
numera trafikchefen Rosenqvist af Åhult. Följande 
dag gav Göteborgs stad stor bal på börsen 
och fyrverkeri på Heden. 

Under vår vistelse i Filipstad hade vi varit i 
tillfälle att i någon mån öka våra tillgångar, så 
att de, oberäknat inventarievärde, uppgick till 
omkring 30.000 kronor, däri inräknade 6.000 
kronor för 30 B-aktier i Bergslagernas Järnvägar 
och 728 kronor för andel i "De la Socite de canal 
interocanique de Panama". Denna socite utgjorde 
själva grundningsbolaget till Panamakanalen, 
vari jag blev delägare genom Svedelius, 
som vid en studieresa i Frankrike 1877 gjort 
bekantskap med en M:r Courdin, som var järnvägsman 
och på samma gång stor ivrare för 
kanalen. Då byggnadsbolaget övertog affären 
betalades för var lott så högt, att jag gjorde en 
ren vinst av 7.371 kronor. Mot förlust på aktierna 
i BJ skyddade jag genom att, då sedermera 
aktierna en tid stod mycket lågt ( de såldes 
till och med för fem kronor per styck) öka mitt 
aktieinnehav. 

Göteborg 1880-1906 

Först 1880 flyttades förvaltningsbyråerna från 
Filipstad till Göteborg och vi flyttade in till 
samma plats den 11 april, varvid vi fick vår bostad 
i huset N:r 5 Viktoriagatan. 1881 flyttade 
vi till huset N:r 11 Storgatan, hörnhus till Viktoriagatan, 
en trappa upp. I detta hus föddes våra 
båda yngsta söner, Einar 1883 och Erik 1889. 
Efter min bosättning i Göteborg måste jag genast 
ta itu med uppförande av stationshus, avslutande 
av kontrakt med byggmästare samt 
belysnings-och vattenledningsentreprenörer 

m.m. För mig, som saknade erfarenhet om större 
husbyggnader, blev detta ett rätt svårt prov. 1 



oktober 1881 skedde inflyttning i stationshusets 
alla lokaler. Hela förvaltningen var förut inhyst 
i Hypoteksbankens hus vid Gustav Adolfs torg. 
Ej mindre än 16 nya stationer tillkom så småningom 
och en, den vid Håksberg, slopades utan 
att ha varit satt i verksamhet. Husen flyttades 
till Agnes berg och plattformen till Köpmanbro. 
Utvidgningar och förändringar av så väl byggnader 
som spårsystem å stationerna vidtogs så 

småningom. Det gavs alltid akt på, att de en gång 
införda typerna för byggnader så vitt möjligt 
följdes. Någon gång måste dock en billigare och 
för vissa platser lämpligare typ tillgripas. Arkitekt 
anlitades nästan aldrig utan behövliga byggnadsritningar 
åstadkoms med hjälp av ingenjören 
Fröberg. 

Redan 1881 måste utbytet av sliprar ta sin 
början och ökades så småningom till ett maximum 
av, om jag minns rätt, 120.000 stycken 
under ett år. Omkring 800.000 sliprar fanns nedlagda 
i spåren, och de var redan från första början 
av i allmänhet god beskaffenhet, så att varje 
sliper företedde en livslängd av i medeltal tio 
år, under det att vid Statens Järnvägar motsvarande 
tal var åtta. Då sliprarna efter byggnadstiden 
åter fallit i pris, så att de länge kunde fås 
för 1,50 a 1,7 5 kronor per styck, så var ej skäl 
att nedlägga större kostnader på impregnering, 
så mycket mera som tävlan om de olika impregneringsmetodernas 
förträfflighet under lång 
tid ännu pågick. Under utställningen i Göteborg 
1891 visades särdeles vackra prov på den ökade 
varaktighet av trä, som kunde åstadkommas 
genom bestrykning med carbolineum. Detta var 
ju en billig och enkel metod. Följande år gjordes 
därför på en kortare sträcka försök med att 
bestryka ett antal sliprar med carbolineum från 
Trelleborgs fabrik dels en och dels två gånger. 
Bok fördes häröver och årliga besiktningar verkställdes. 
Om också någon ökning av levnadsåren 
kunde spörjas, hanns dock ej med att få fram 
något fullt pålitligt resultat, ty innan dess hade 
dels sliprarnas stegrade inköpspris, dels konstaterandet 
av kreosotimpregneringens överlägsenhet 
på samma gång som dess pris föll till 80 a 
90 öre per sliper och dels tillhandahållande genom 
ett enskilt bolag av för impregnering behöv 
liga apparater föranlett övergång till denna 
visserligen dyrbarare men på samma gång också 
verksammare metod. Jag hade redan 1880 förslagsvis 
gjort upp en tabell över blivande slipersbyten 
vid Bergslagernas Järnvägar, grundad på 
det antal sliprar som under olika år blivit nedlagda 
och på antagandet av tio års varaktighet, 



så fördelad, att efter sex år skulle 5 % behöva 
bytas ut, efter sju år 8%, efter åtta år 12% o.s.v. 
Denna tabell visade sig väl överensstämma med 
verkligheten, ehuru med några obetydliga avvikelser, 
huvudsakligen beroende på olika 
omfattningar av rälsutbytet, som alltid medför 
en kraftigare kassation av sliprar. 

Av räler fanns från byggnadstiden en rätt betydlig 
reserv. Dessa räler, liksom de i spåren 
nedlagda, var av järn (d.v.s. av ringare kolhalt) 
och hade en vikt per meter av 31,15 kg. Skarvarna 
var, såsom på 70-talet ännu allmänt brukades, 
bildade av plana skarvjärn. När nu frampå 
80-talet reserven av räler närmade sig slutet beslöts 
att övergå till så kallade stålräler med omkring 
0,4% kolhalt och en modell konstruerades 
härtill med en vikt per meter av 31,5 kg. 
Skarvarna gjordes fortfarande svävande men 
med dubbla vinkelskarvjärn. Detta senare var 
på den tiden märkligt nog, då SJ ännu ej kommit 
längre än till ett plant och ett vinkelskarvjärn. 
De första rälerna av den nya modellen nedlades 
1884 och rälsutbytet fullbordades i själva 
huvudspåret under år 1903 med under senare 
åren i vissa avseenden förbättrad modell och till 
32 kg ökad vikt per meter. Ändringen avsåg 
huvudsakligen att få en bredare fot, vilken under 
tidigare skede valsverken haft svårighet för. 

Broarna vid BJ var från början konstruerade 
av dåvarande kapten, sedermera professor P.W. 
Almqvist och ansågs på sin tid mycket starka. 
Emellertid uppsatte Kungliga Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
ökade fordringar på säkerheten, 
liksom också maskiningenjörerna för att 
tillmötesgå den tilltagande trafiken önskade sätta 
in allt kraftigare lokomotiv. Broarnas förstärkning 
var således blott en tidsfråga och därför 
uppdrogs åt den ursprunglige konstruktören att 
göra upp förslag till förstärkning av alla de större 
broarna, under det att beräkningarna för de mindre 
utfördes på bandirektörsbyrån. Omläggning 
och förstärkning av vägportar och mindre broar 
hade också tagit sin början, då jag lämnade min 
befattning såsom bandirektör. Att fordringarna 
sedan ställts högre och de Almqvistska förslagen 
ej längre torde anses tillräckligt betryggande, 
tillhör ej mig att behandla. 

Från begynnelsen var å banlinjen två banvakter 
placerade på varje gammal mil (ca 10,7 
km) och detta var länge nog fullt tillräckligt. I 
följd av den starka tillväxten i trafiken, som 
egentligen tog sin början under 90-talet, blev 
emellertid nödvändigt att på långa sträckor av 
banan söka utnyttja även nattens timmar, åtminstone 



sena afton-och tidiga morgontimmar. Den 
sålunda utsträckta bevakningstiden fordrade efter 
hand ökning av bevakningspersonalen, varför 
till varje av ålder befintlig vaktstuga efter 
hand började uppföras en ny. 

Redan medan Svedelius (sedermera landshövding) 
stod kvar som trafikdirektör vid BJ arbetade 
vi tillsammans, naturligtvis stödda av bolagets 
verkställande direktör och styrelse på 
åstadkommande av en pensions-samt änke-och 
pupillkassa. Efter Svedelii snart inträffade avgång 
låg detta arbete i huvudsak på mig. Den 
gemensamma kassan trädde i verksamhet 1 januari 
1882. Den var grundad på ett månatligt 
bidrag av 5% av lönen såväl från styrelsen som 
från personalen, det senare med stigande skala 
allt efter ålder (över 30 år) vid inträde i bolagets 
trafiktjänst. Pensionskassans angelägenheter 
handhades redan från början av fullmäktige, 
valda av delägarna (icke pensionärer) och i sista 
hand av styrelsen, bestående av bolagets styrelse 
och ett ombud från fullmäktige. Ända till min 
avgång ur tjänst hedrades jag med uppdrag att 
vara fullmäktig för banavdelningens personal, 
fullmäktiges ordförande och ombud i styrelsen. 
Efter betydliga bidrag uppgår nu den ordinarie 
pensionen till 70% och änkornas till 30 a35%. 
Detta goda resultat är i hög grad glädjande. 

Järnvägarna Göteborg-Varberg, 
Göteborg-Borås, Borås-Alvesta 
och Lödöse-Lilla Edet 

På grund av min fasta anställning vid BJ alltsedan 
1872 och tidigare vid Statens Järnvägsbyggnader 
har jag helt naturligt varit förhindrad 
att åtaga mig några extra ingenjörsgöromål av 
någon betydenhet, men då BJ styrelse haft intresse 
av flera järnvägsanslutningar till dess 
bana, särskilt i Göteborg, har jag helt naturligt 
helt eller delvis haft ledningen av undersökningen 
och kostnadsberäkningen av dessa järnvägar. 
Först gjordes flera alternativa förslag till 
järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Varberg, 
dit järnvägsbygget från Helsingborg redan 
hunnit. Dels för att förkorta nyanläggningen 
och dels för att möjligen återföra rörelsen från 
Mark till Göteborg stakades linjer till olika stationer 
på Borås-Varbergs Järnväg. Då gjorde 
helsingborgarna slag i saken genom att begära 
koncession på direkt järnväg mellan Göteborg 
och Varberg. Efter överflyttande av koncessionen 

Aktiebrev å etthundra aktier i Lödöse LiUa Edets Jernvägsaktiebolag utställt på Bergslagernas Jernvägsaktiebolag 
1905. Bland styrelsens namnunderskrifter märks Denis Insulanders längst ner till vänster. 



på ett nytt bolag, varuti göteborgarna spelade 
huvudrollen och BJ styrelse hade huvudsakliga 
ledningen, byggdes banan av ingenjör Jehander 
med dåvarande kapten E. Westerberg som verkställande 
direktör och kontrollant. För trafik 
öppnades denna bandel 1888 och hela förvaltningen 
hades omhand av BJ tjänstemän. Jag fick 
sålunda överinseendet över banavdelningen med 
ett lönetillskott av 250 kronor i kvartalet. 

Vid denna tid blev intresset för en direkt förbindelse 
med Borås allt livligare och kapten 
Westerberg fick uppdrag att göra stakning och 
förslag till denna järnväg. Han fullgjorde också 
detta uppdrag, men BJ styrelse överraskades av 
att finna förslaget grunda sig på en huvudlutning 
av 1 :60. På föranstaltande av verkställande direktören 
vid BJ och mig blev genom ingenjör 
Strid, som vid alla dessa tillfällen var vår 
undersökningsförrättare, en omstakning verkställd, 
som ådagalade, att man utan avsevärd, 
om ens någon kostnadsförhöjning kunde inskränka 
maxilutningen till 1: 100 utom vid uppstigningen 
från Almedal till Mölndal, där 1 :80 
måste tillgripas. Banan blev sedan byggd på 
entreprenad av kapten Borgström med Westerberg 
som kontrollant, överstelöjtnant Wirgin 
som VD och jag som vice VD, då på min lott 
kom allt det tekniska samt alla underhandlingar 
med jordägare. Banan öppnades för trafik 1894 
och sköttes liksom GWJ av BJ förvaltning, varvid 
mig liksom under byggnadstiden tilldelades 
ett kvartalsarvode. 

Snart efter GBJ öppnande för trafik började 
vederbörande i BJ och GBJ förvaltning tänka 
på den senare järnvägens utsträckning åt öster 
och riktades då tanken i första rummet på Jönköping. 
Denna stakning, som anförtroddes åt dåvarande 
majoren Westerberg, och framgick 
genaste vägen över Frosteredssund, Komosse 
och Sandseryd genom Tabergsåns dalgång från 
väster in till SJ station i Jönköping, åstadkom ej 
större förkortning än cirka 20 kilometer. Då 
denna linje dessutom fordrade högst betydliga 
arbeten fick den tills vidare falla tillika med alternativa 
stakningar till Månsarp o.s.v. Man började 
tänka på en mera sydlig riktning över 
Värnamo och Alvesta, varest förbindelse med 
hela sydöstra Sveriges järnvägsnät var att vinna. 
Huvudsakligen under min ledning verkställdes 
denna undersökning av ingenjör Strid. År 1900 
kom banan under byggnad genom C. Jehander 
som entreprenör och dåvarande löjtnant 
Sprinchorn som kontrollant och VD. Från början 
insattes jag i styrelsen med ett arvode av 



1.500 kronor för år. Denna järnväg öppnades 
för trafik julen 1902. 

Samtidigt uppstod fråga om att från Falun söka 
direkt förbindelse för BJ med Norra stambanan 
och jag fick därför i uppdrag att ombesörja förslag 
till järnväg mellan Falun och Kilafors. 
Denna järnväg har ännu icke kommit till utförande, 
men vid den tid då nordöstra kustbanan 
(Gävle-Härnösand) kommer till stånd, torde 
denna förbindelselinje med Falun och BJ ej 
längre kunna undvaras. Något senare uppgjordes 
förslag till och byggdes järnväg, huvudsakligen 
genom BJ försorg, från Lilla Edet över 
Gamla Lödöse till nybildade stationen Alvhem 
på SJ. 

Under min sista tid vid BJ intresserade jag mig 
för järnvägsanläggning från Billingsfors längs 
de nedre dalslandsbruken till Melleruds station 
på BJ. Detta förslag ingår nu som en del av det 
större järnvägsförslaget Arvika-Årjäng-Billingsfors-
Mellerud, för vilket koncession för 
närvarande är sökt. På sin tid gjordes också fullständigt 
förslag till järnvägsbygge med normal 
spårvidd från Munkfors såg och järnbruk till 
Deje. Beklagligtvis för BJ kom detta förslag ej 
till utförande. Genom alternativstakningar m.m. 
har jag även visat mitt intresse för nu under 
byggnad varande järnväg från Fryksände över 
Sunne till Kils föreningsstation mellan SJ och 
BJ. För närvarande står jag ännu kvar i styrelserna 
för Göteborg-Borås, Borås-Alvesta och 
Lödöse-Lilla Edets järnvägar med en samlad 
årsavlöning av 12.500 kr. 

Jag har nu ej mera att tillägga än att uttrycka 
mitt lov och tack till Herren Gud för den stora 
lycka och framgång, ofta över förtjänst, som Han 
berett mig, samt min varma önskan, att våra 
barn, alltid måtte så i med-som motgång söka 
och finna stöd och hjälp hos den ende, sanne 
och rätte hjälparen. 

Göteborg, Avenuen 37, den 27 Febr. 1913 

Denis Insulander 

Erik Sundström 

Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg: 
en bana med problem 

En lista över förstatligade järnvägar i Sverige 
börjar med Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg 
år 1879, och man tänker då ganska naturligt att 



den banan borde ha byggts av SJ redan från 
början då den verkar passa så väl i SJ-nätet, men 
tittar man något djupare finner man att få banor 
varit så intrasslade i politiska, ekonomiska, juridiska 
och tekniska problem som HMMJ. 

Järnvägspolitik 

Det svenska näringslivet moderniserades radikalt 
decenniet efter att borgarståndet i riksdagen 
1844 öppnats även för brukspatroner som inte 
bodde i städerna, och vi fick en aktiebolagslag 
1848, teknisk högskola, Väg-och vattenbyggnadskåren 
som samtidigt var reservofficerare 
och konsulter, telegraf, decimalsystem och 
frimärken. 

Den store uppfinnaren John Ericsson hade 
emigrerat till England sedan han gjort en adelsflicka 
med barn och som ofrälse bergsmansson 
inte fått gifta sig med henne. Till hans närmaste 
medarbetare hörde Adolf Eugene von Rosen och 
de hade framför allt arbetat med att utveckla 
ångfartyg för olika länders flotta. I England expanderade 
järnvägsnätet kraftigt i början av 
1840-talet, och von Rosen hade tjänat en förmögenhet 
på affärer i järnvägsaktier. Fylld av 
förhoppningar om en liknande utveckling lät han 
den engelske konsulten John Rennie skissera ett 
järnvägsnät för Sverige som skulle förbinda alla 
större städer, och återvände 1845 till Sverige där 
han med hjälp av brukspatron Arvid Hemström 
och journalisten C.A. Forselius propagerade för 
att man skulle låta engelska bolag bygga och 
finansiera banorna. Redan 1846 kraschade dock 
börsen i London,järnvägsmanin var slut och von 
Rosen fattig, men då hade han redan fått kung

ligt tillstånd för vissa av banorna. Efter kraschen 
fanns det inte många kapitalister i England som 
vågade satsa på järnvägar i Sverige, och von 
Rosen lade 1848 fram en ny plan där man skulle 
börja genom att bygga banor mellan de stora 
sjöarna i samtrafik med sjöfarten, men han fick 
bara ihop pengar som räckte till delen ÖrebroArboga 
av en tänkt bana KHJ från Köping till 
Hults hamn vid Vänern. 

Finansministern Johan August Gripenstedt, 
kungen Oskar I och Nils Ericson, som var bror 
till John Ericsson och arbetat med byggandet 
av Göta kanal, valde då i början av 1850-talet 
att bygga stambanor som på kortaste och enklaste 
sätt förband Stockholm, Göteborg och 
Malmö utan tanke på andra städer, och finansiera 
bygget med en brännvinsskatt eftersom 



konjunkturen speciellt för järnindustrin var svag. 
Man tänkte sig enligt förslaget av 1855 års 
"Arkellska" kommitte ett grenformat snarare än 
nätformat järnvägssystem där städerna senare 
själva skulle bygga sina enskilda banor för anslutning 
till statsbanorna, och ansåg att låga 
byggkostnader var viktigare än att få kortaste 
transportsträckor genom tvärförbindelser. Genom 
Nils Ericsons intresse för kanaltrafik valde 
man också att inte bygga så att man konkurrerade 
med båtar på kanalerna, de stora sjöarna 
eller kusten. Att låta brännvinet finansiera enbart 
banbyggena visade sig bryta mot grundlagen 
och fick överges, men skatten infördes 
ändå och hembränningen förbjöds. 

Bland von Rosens planer hade ingått att hamnstaden 
Askersund vid Vättern skulle anknytas 
till KHJ med en bana till K vistbro, men 1853 
var det så ont om engelska pengar att han anhöll 
om att staten skulle överta projektet, vilket 
avslogs. I stället presenterades 1856 en föreslagen 
statsbana Askersund-Hallsberg-Örebro, 
men redan 1858 ändrades förslaget till två, Halls

berg-Örebro som byggdes 1862 och AskersundGatugårda 
(= Vretstorp) som avslogs av riksdagen 
1860 och 1863. 

De första SJ-sträckorna Malmö-Lund och 
Göteborg-Jonsered öppnades 1856 liksom den 
första delen Örebro-Nora av von Rosens planerade 
banor. 

Östra stambanan planerades 1858 från Katrineholm 
över Norrköping och Linköping till Nässjö 
sedan man först valt att låta Södra stambanan 
sluta vid Falköping Ranten, men eftersom 
Linköping hade kanalförbindelse och det ändå 
gick att åka väster om Vättern väntade man ända 
till 1866 innan Norrköping-Katrineholm byggdes, 
och övervägde ett tag att låta resten bli en 
privatbana, eventuellt till Hallsberg i stället för 
Norrköping, men återupptog arbetet 1871 så att 
hela Östra stambanan var klar 1874. En sidobana 
från Mjölby till Vättern vid Vadstena eller 
Motala diskuterades 1858 och återigen 1869. 

Järnvägskommitten av 1869 

Riksdagen tillsatte 1869 en kommitte för att diskutera 
vilka av de då aktuella enskildajämvägsförslagen 
som skulle räknas som sekundärbanor 
med rätt till statsbidrag, och vilka som skulle 
räknas som lokal-eller tertiärbanor och byggas 



helt med lokal finansiering. Man började acceptera 
att järnvägarna skulle kunna bilda ett större 
nät, även om de statliga stambanorna skulle 
sköta den genomgående trafiken över större 
avstånd. Bland de förslag som diskuterades var 
Askersund-Skyllberg-Hallsberg vars intressenter 
ville bygga den smalspårig -om en bana 
Hallsberg-Motala skulle byggas normalspårig 
så skulle i vart fall Askersund-Sky llberg ha smal 
spårvidd. Ett annat förslag var HallsbergMotala-
Mjölby med bibana Norrköping-Finspång-
Dunsjö (nära Mariedam). Kommitten 
som också fått uppdrag att föreslå enhetliga tekniska 
bestämmelser för enskilda banor föreslog 
att bägge skulle byggas smalspåriga vilket skulle 
vara 3,6 engelska fot= 1067 mm, men att bara 
Askersund-Hallsberg skulle få statsbidrag. 
Mjölby-Vadstena föreslogs bli byggd som normalspårig 
utan statsbidrag. 

Just vid denna tid utbröt en väldig diskussion, 
där Harald Asplund vid Kristinehamns mekaniska 
verkstad framhöll att med hans loktyper, 
som hade löpboggi under hytten, lång panna och 
rymlig eldstad, skulle man kunna bygga billigare 
lokalbanor med ända ned till 2,7 svenska 
fot = 802 mm spårvidd, vilket av den store 
jämvägskonsulten Claes Adelsköld snart höjdes 
till 3 svenska fot= 891 mm för att gå fritt från 
vissa patent som Asplund innehade. Engelsmannen 
James Wilkinson, som introducerades i 
Sverige av sin landsman patron H. Milne på 
Virum, hävdade att man kunde finansiera även 
normalspåriga banbyggen genom obligationslån 
i utlandet utan statlig inblandning, och att 
man kunde få billiga lok och vagnar genom att 
utnyttja specialerbjudanden från mindre utländska 
leverantörer. 

Resultatet blev att riksdagen i stort sett nonchalerade 
kommittens förslag, både tekniskt och 
ekonomiskt, och beviljade koncession till alla 
som inte krävde statsbidrag, samt accepterade 
många olika spårvidder. 

Motstridiga bruksintressen 

I södra Närke och norra Östergötland fanns alltsedan 
Karl IX anlade kronobruket Orga vid 
Ljusfors i V ånga socken en mängd järnbruk nära 
städerna och köparna på slätterna, och ursprungligen 
baserade på malm från Åmmebergs och 
Lekebergs bergslager, men alltmer beroende av 
malm från gruvorna i trakten kring Nora. För 
att minska transportkostnaden lät brukspatron 
Carl Ekman i Finspång och överingenjören disponent 
Otto Carlsund på Motala verkstad redan 



1869 Claes Adelsköld göra planer och kostnadsförslag 
för en bana Mjölby-Motala-FinspångPålsboda 
med sidobana Finspång-Norrköping. 
Vid Motala Verkstads bolagsstämma 1870 beslöt 
aktieägarna dock att i stället satsa på en bana 
Hallsberg-Motala-Mjölby med sidobana Norrköping-
Finspång-Dunsjö, varefter Carlsund 
begärde avsked från företaget. Som hans efterträdare 
anställdes kapten Eric Unge, som varit 
arbetschef vid bygget av sammanbindningsbanan 
i Stockholm, och under hans ledning började 
man redan 1870 staka och planera en bana 
Hallsberg-Motala-Mjölby. Koncession beviljades 
1871 och arbetet började omedelbart under 
ledning av kapten Unge, som alltså även var 
direktör vid den största aktieägaren Motala Verkstad, 
och man antog tre entreprenörer för olika 
delsträckor. Övriga aktieägare var i huvudsak 
kommuner och industrier efter banan. Järnvägen 
skulle inte gå genom Skyllberg utan en något 
kortare sträckning vid Lerbäck. Askersunds

Skänninge station sedd från kyrktornet på 1870-talet. Tåget består av Fairlielok, öppen I-vagn, G-vagn, 
tredjeklass C-vagn med konduktörskupe, AB-vagn med den ursprungliga halvkupen kvar, C-vagn och Gvagn 
med bromskupe. Stig Nybergs samling. 

intressena föreslog då 1871 en bana från Karlsborg 
via Askersund och Skyllberg till Lerbäck 
vid HMMJ, men Karlsborg fick enligt ett beslut 
av riksdagen 1872 i stället en statsbana till 
Skövde, och Skyllbergs bruk byggde då en smalspårig 
hästbana Skyllberg-Lerbäck-Ljungås 
torvmosse, som 1881 fick ånglok och 1884 
utsträcktes till Askersund med allmän trafik. 

HMMJ öppnades i december 1873 men fick 
inte alls den trafik man hoppats på. SJ fortsatte 
sin policy att i samtrafiksreglerna inte stödja 
tvärförbindelser, så det blev ingen godssamtrafik 
mellan SJ-stationer norr om Hallsberg och söder 
om Mjölby via HMMJ, utan godset gick via 
Falköping eller Katrineholm. Av de trafikanter 
efter banan som man hoppats på fick Motala 
Verkstad ekonomiska problem sedan Atlas 
samma år startat och blivit en stark konkurrent, 
och gruvorna vid Vena och Håkantorp intill 
Mariedam fick inte det uppsving man väntat. 
Vieille Montagne med zinkgruvorna vid Åmmeberg 
anknöt inte sin bana som funnits sedan 1863 
utan fortsatte att frakta sjövägen via Göta kanal. 
Däremot blev Vadstenas järnvägsförbindelse 
förverkligad som smalspårig Vadstena-Fågelsta 
med anknytning till HMMJ, men gav obetydlig 
godstrafik. 



Den ursprungligen planerade bibanan Norrköping-
Finspång-Dunsjö som skulle ha betjänat 
en lång rad järnbruk från Finspång till Gryt 
och Haddebo blev aldrig byggd, utan i stället 
förkortades och förenklades Adelskölds förslag 
till endast sträckan Finspång-Pålsboda, som fick 
koncession 1872 och öppnades smalspårig 1874 
utan anknytning till HMMJ, vilket blev det verkliga 
dråpslaget för HMMJ ekonomi. Motala 
Verkstad avbröt sin loktill verkning 1870 när 
Carlsund avgick och återupptog den inte förrän 
1877. Verkstaden köpte 1875 Bångbro järnverk 
vilket tillförde banan viss trafik, men det var inte 
tillräckligt. Disponent Unge avgick 1876 från 
både HMMJ och Motala Verkstad. Han ersattes 
vid HMMJ av Andreas Grill, disponent på Bona 
och Godegårds bruk, och vid Motala Verkstad 
av Knut Bohman som i sin tur måste avgå efter 
bara ett år och ersattes av Patric Reutersvärd, 
som efter ett år ersattes av Ludvig Broome. 

Finansiering 

När Köping-Hult-banan började byggas på 
1850-talet var det kapitalbrist i Sverige som 
ledde till en kris 1857, och riksdagen ansåg sig 
bara kunna stödja KHJ med en räntegaranti. 

Hallsbergs station vid slutet av 

1860-talet med änden av en 
gammal SJ G-vagn med öppen 
bromsplattform. 

Karls by station omkring 1910 

då de flesta stations hus var 
fyllda med emaljerade reklamskyltar. 
Samma hus fanns vid 
Motala verkstad, Mariedam, 
Rönneshytta och Åsbro. På 

1920-talet fick stationerna en 

stor karbidlykta som hängde på 

en kraftig konsol över entren. 

Mjölby station på bild från 1901 
tillhörde SJ och öppnades 
knappt två månader före HMMJ. 
Samtliga samling Stig Nyberg. 

Gävle-Dala järnväg som betjänade flera solida 
bruksföretag byggdes utan statlig finansiering, 



men de flesta banor fram till 1870 fick direkta 
statslån för byggandet, med 4-5 procents ränta 
och tjugo års amortering. 

Under senare delen av 1860-talet upptogs riksdagens 
tid till stor del av två järnvägsfrågor, dels 
hur Nordvästra stambanan skulle dras mellan 
Kristinehamn och Arvika, dels vilken spårvidd 
Norra stambanan skulle ha norr om Storvik. 
Övriga järnvägsförslag blev liggande utan beslut. 
Järnvägskornmitten av 1869 föreslogs då 
på initiativ av bland andra Eric Sparre att inneliggande 
järnvägsprojekt som kunde räknas som 
sekundärbanor skulle få koncession utan formaliteter 
och statsbidrag med 25 procent av byggkostnaden. 
Detta motarbetades av Claes Adelsköld, 
Emil Key och Otto Carlsund, som ansåg 
att det var alltför stor risk för att äventyrare skulle 
organisera bolag med liten chans att klara sig 
och därefter ta hand om statsbidragen. Kommitteförslaget 
accepterades inte av riksdagen, 
som i stället beslöt att statslån i vissa fall skulle 
kunna beviljas upp till två tredjedelar av byggkostnaden, 
och att alla banor som kunde ordna 
finansiering utan statens hjälp skulle få koncession 
direkt. 

Det utlöste en stor aktivitet hos bankirfirmorna 
som på olika sätt ville hjälpa banorna med finansiering, 
och man införde många nya finansiella 
koncept. I Preussen hade entreprenören 
Strousberg på 1860-talet infört ett sätt att multiplicera 
kontantinsatsen genom att bara 10 procent 
av aktierna betalades kontant av aktietecknarna, 
medan 90 procent erhölls av Strousberg 
som hans nominella ersättning som generalentreprenör. 
Sedan betalade han leverantörer och 
byggföretag med aktier och drev trafiken. Tanken 
var alltså att kommuner och andra aktietecknare 
fickjärnvägsförbindelse för en måttlig 
kostnad, Strousberg fick trafikinkomsterna och 
det eventuella värdet av kvarblivna aktier, leverantörerna 
fick leverera men betalades med aktier 
vars värde var ganska diskutabelt, åtminstone 
på kort sikt. Inspirerade av Strousberg försökte 
vissa svenska järnvägs bolag 1872-73 få 
Motala Verkstad att leverera lok och broar mot 
betalning med aktier, men verkstaden svarade 
stolt att man hade gott om lönsamma kunder 
som betalade kontant. 

En liknande ide provades i Sverige av James 
Wilkinson som från 1870 startade tre stora banbyggen, 
Nässjö-Oskarshamn, Halmstad-Jönköping 
och Nora-Karlskoga, där aktiekapitalet 
var litet och till stor del erlades in natura med 
leveranser av slipers och mark, medan erforderliga 



kontanter erhölls genom försäljning av obligationer 
i utlandet. Ju fler obligationer som såldes, 
desto mer skeptiska blev köparna och 
krävde stora rabatter, så att ännu fler obligationer 
måste utfärdas tills det inte fanns någon 
chans att banan skulle kunna betala räntorna, 
och aktierna blev värdelösa. Wilkinson var 
generalentreprenör, konsult och inköpare, så att 
banorna blev krokiga och backiga och hade fåtalig 
och dålig materiel, trots att han tog ett rejält 
konsultarvode. Ingen av Wilkinsons banor 
blev fullbordad under hans ledning, och trots 
ingripanden av bankerna dröjde det 25 år innan 
någon av dem kunde löna sig. 

Den engelska ritningen visar att man tänkt sig torveldning på Fairlieloken. 
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Hallsbergs loks tall 1881 där loket längst till vänster är SJ 282 Mer kur, f d. HMMJ 2. Samling Stig Nyberg. 

HMMJ provade en annan ide av bankir C.G. 
Cervin, där 25 procent av kapitalet var vanliga 
aktier och 75 procent konvertibla obligationer 
som under 27 år skulle gradvis genom utlottning 
omvandlas till aktier. Fr att klara driftunderskott 
och obligationsräntor skulle aktieägarna 
kunna tvingas att vid behov betala extra 
tillskott. HMMJ och en bana med liknande finansiering, 
Vikern-Möckeln, krävde de första 
åren så stora sådana tillskott att aktierna blev 
helt värdelösa eller tunga förpliktelser. 

Riksdagens beslut 1871 att ge järnvägsföretag 
statslån med upp till två tredjedelar av byggkostnaden 
kunde inte utnyttjas av HMMJ som 
redan hade påbörjats. Fram till 1877 utnyttjade 
de flesta banor denna finansieringsform. Sedan 
Bergslagsbanan försökt finansiera sitt bygge 
med obligationer till ett belopp som var tre 
gånger så stort som aktiekapitalet och flera av 
de industrigrupper som tecknat obligationer gått 
omkull, satt bankerna med så mycket obligationer 
att de 1879 inte kunde betala fler kontant 
utan måste gälda med depositionsbevis. Enskilda 
Banken redovisade sitt första förlustår. 
En statlig fond för belåning av järnvägsobligationer 
inrättades då 1879 så att staten och 
bankerna kunde samarbeta lättare. Det var för 
sent för HMMJ men blev efter detta det normala. 

Wallenbergs ingripande 



HMMJ startade med ett aktiekapital av 1 400 
000 riksdaler, ett ursprungligt obligationslån 
från 1872 om 2 800 000 rdr, senare ökat 1875 
och 1878 till 4 000 000, samt övriga kortfristiga 
banklån om 1 200 000 rdr. Enskilda Banken 
vars huvudägare var A.O. Wallenberg övertog 
obligationer för 200 000 rdr, och A.O. Wallenberg 
personligen köpte 1873 aktier för 10 000 
rdr från C.G. Cervin för att få viss insyn i hur 
bolaget sköttes. 

HMMJ gick dock med sådan förlust att man 
för att kunna betala obligationsräntan krävde 
extra tillskott av aktieägarna med 6 procent 
1873, 10 procent 1874 och 16 procent 1875, 
1876 och 1888. Redan 1875 ilsknade Wallenberg 
till, vägrade betala mer och påpekade att 
enligt aktiebolagslagen 1848 aktieägare inte var 
skyldiga att betala något alls utöver den ursprungliga 
aktieteckningen. Bolaget stämde 
honom då inför rådstuvurätten och svarade, att 
i en paragraf av den av kgl majt godkända 
bolagsordningen stod just denna förpliktelse för 
aktieägarna att solidariskt täcka obligationsräntorna. 

Wallenberg svarade att aktiebolagslagen borde 
gälla högre än bolagsordningen, att han inte känt 
till denna paragraf och att den om den skulle 
gälla som undantag från lagen borde ha citerats 

på aktiebreven. Han medgav däremot att en avskrift 
av bolagsordningen hade lämnats av Cervin 
då banken tecknade obligationer, men det 
var ingen officiell kopia och Wallenberg hade 
inte läst den personligen. Dessutom hade det 
stått att aktietecknarna skulle garantera, vilket 
inte betydde samma sak som aktieägarna eftersom 
aktierna kunde ha bytt ägare. 

Bankirfirman Cervin inställde 1875 betalningarna 
men kunde rekonstrueras med Enskilda 
Bankens hjälp, och Wallenbergs ingripande ingick 
säkert i rekonstruktionsförsöken, men dessutom 
kan man i hans skrivelser till rätten känna 
en stark vilja att få alla bolag att följa aktiebolagslagen 
i detalj på lika sätt för att undvika 
otrevliga överraskningar för bankerna. 

Stockholms råds tu vurätt gav 1877 HMMJ rätt 
men Wallenberg överklagade, och under tiden 
betalade naturligtvis inga aktieägare sina tillskott, 
så järnvägens ställning blev prekär. I riksdagen 
lades 1878 fram motioner om att staten 
skulle överta HMMJ med dess skulder, utan 
någon ersättning till aktieägarna, men de avslogs. 



Kort efter detta bröt en svår kris ut bland 
järnbruken, och det första bruk som tvingades 
slå igen var Haddebo med Svaldre, Hjortkvarn 
och Örmons hyttor i närheten av HMMJ. Året 
därpå var krisen så allvarlig att landets största 
bruksföretag, Hofors-Garpenberg, gick omkull. 
Till och med SJ trafik minskade, både passagerare 
och gods, och då köpte staten banan för 
obligationernas värde 4 000 000 rdr, varefter 
bolaget gick i konkurs så att både aktieägare och 
fordringsägare blev utan. Detta var det första 
järnvägsförstatligandet i Sverige, och den 1 november 
1879 blev HMMJ en del av SJ. 

Vikern-Möckelns järnväg hade samma problem, 
men här fanns en villig köpare till de värdelösa 
aktierna, nämligen konkurrenten NoraKarlskoga 
järnväg på andra sidan av Svartälven, 
som i sin tur hade problem med Wilkinsons obligationer. 
Även Pålsboda-Finspång hade solidariskt 
ansvar i bolaget, men det utnyttjades inte. 

Motala köping hade i god tid lyckats sälja sina 
aktier i HMMJ till en godsägare i trakten, som 
vid konkursen fick gå ifrån sitt gods. Andra ägare 
behöll sina aktier till omedelbart före konkursen, 
då man överlät dem till privatpersoner som inte 
kunde väntas blir krävda av HMMJ fordringsägare. 
Motala socken överlät sina till filaren C.G. 
Bergholtz. Motala Verkstad överlät sina aktier, 
41 procent av bolaget, till löjtnant N.L. Neiglick 
den 27 februari 1879, knappt två veckor före 
konkursen. Verkstaden hade under 1870-talet 
haft svår konkurrens med låg lönsamhet och 
förlorade nu 577 000 kr i ränta, 399 254 kr i 

Gruståg på bron vid Karlsby. Loket saknar nummer men är ett av de som blev HMMJ 7 eller 8, och 
vagnarna är HMMJ-vagnar där sidoväggarna tagits Loss och tillfälligt ersatts med låga gruslämmar. 
Sveriges Järnvägsmuseum. 
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inbetalda drifttillskott samt ränta, tillsammans 
1 269 417 kr (riksdaler kallades kronor från 
1873). Direktör Unge hade 1876 avgått från 
både HMMJ och Motala Verkstad, och 1877 
hade det föreslagits att sätta verkstaden i konkurs 
men man valde att fortsätta och knagglade 
på i femton år tills verkstadsbolaget 1891 måste 
rekonstrueras. 

Motalabanans materiel 

Liksom de av Wilkinson finansierade banorna 

NOJ, NKJ och HJJ försökte även HMMJ hålla 

nere kostnaderna genom att köpa udda lok och 

vagnar från utländska tillverkare, experiment

typer eller överblivna från andra beställningar. 

De första loken, nr 1-2, levererades hösten 

1872 av R.&W. Hawthorn i Newcastle med axel

anordning lB, och var små sidotanklok för lo

kaltåg och växling, mindre, lättare och svagare 

än vad SJ använde. Efter förstatligandet blev de 

SJ 281-282 littera R, senare Qr, och som udda

typer användes de mest som bygglok. Vid 

HMMJ hette de Adolf von Rosen och Baltzar 

von Platen, men vid SJ ändrades namnen till 

Mars och Merkur. 

Loken nr 3-4 levererades 1875 från Dubs & 
Co. i Glasgow med axelanordning lB-2 och liknade 
SJ tyskbyggda persontågslok litt. D men 
var obetydligt lättare. Eftersom banan öppnades 
för trafik 1873 är det troligt att man med 
hänsyn till den svaga ekonomin bett att få senarelägga 
leveransen och i stället försökt klara 
persontrafiken med något provisoriskt inhyrt 
lok. De fick inga namn vid HMMJ, troligen för 



att stridigheter i styrelsen gjorde att man inte 
vågade hedra någon viss person. Vid SJ var det 
först meningen att de skulle få sjönamnen Aspen 
och Yngaren likt D-loken, men de blev i stället 
Mora och Leksand nr 283-284 litt. S. 

Loken nr 5-6 levererades 1874 från Yorkshire 
Engine Co., Meadowhall Works, även de efter 
öppnandet, och var tunga godstågslok av Fairlietyp, 
alltså med tvåaxliga maskinboggier och 

AB-vagnarna hade ursprungligen en och en halv 
förstaklasskupe, men blev före 1879 ombyggda med 

stor salong och flyttade fönster. 

I-vagnarna var längre än SJ-typerna då HMMJ 
avsåg att använda dem för bland annat stångjärn. 
Liknande vagnar byggdes för Norra och Mellersta 
Södermanlands järnvägar. 

en panna med två eldstäder och två skorstenar, 
men ett genomgående vattenrum och två ångregulatorventiler 
manövrerade med samma ratt. 
Robert Fairlie hade 1864 fått patent i England 
och Frankrike där han beskrev som fördel med 
maskinboggier att alla axlar kunde vara drivande 
och att man trots det kunde köra i skarpa kurvor, 
och som fördel med att ha rökskåp i bägge 
ändar och eldstäder i mitten, att man inom en 
av vattentankarnas storlek given panndiameter 
kunde få stor eldyta utan att tuberna blev så långa 
att man fick svagt drag och alltför stor temperaturskillnad. 
Fairlie arbetade som konsult till sin 
död 1885 och sålde licens och konstruktionsritningar 
till många olika loktill verkare. Hans 
loktyp användes i övriga Sverige bara vid Nässjö-
Oskarshamns järnväg, men tillverkades för 
mexikanska banor till 1911 och en fransk modifikation 
med gemensam regulatorventil ända 
till 1921. Loken för HMMJ fick namnen John 
Ericsson och Nils Ericson. Vid SJ fick de nr 285286 
litt. T och namnen Berserk och Nidhögg, 
vilket tyder på att namngivaren var imponerad 
av deras storlek, då de var SJ enda lok med fyra 
drivaxlar. De hade kring skorstenens nederdel 
fyrkantiga sandboxar som skulle hålla sanden 
varm. De beställdes ursprungligen med stora 
torvbehållare om 2,27 kubikmeter, vilket kan 
sammankopplas med att Motala Verkstad 1873 
köpt och arrenderat torvmossar i Västergötland 
och byggt två fartyg för att frakta torv till verkstaden, 
men de ändrades till vanliga kolbehållare 
för 1,6 ton då verkstaden fann att torven bäst 
kunde användas i martinugnarna. Ett problem 
med loktypen var att det var svårt att samtidigt 
elda från sidan i två eldstäder. Vid SJ ansågs 



loken snart alltför udda och opraktiska, och användes 
inte mycket. År 1887 utnyttjades deras 
fyra maskinboggier för bygge av fyra små tanklok 
nr 360-363 med axelanordning Bl. De fick 
behålla litt. T, men pannorna och hytterna var 

nya. 

Loken nr 7-8 var byggda 1873 av Black 
Hawthorn & Co. som sexkopplade sadeltanklok 
för godståg och tung växling och användes 
vid banans bygge. De var troligen först numrerade 
3-4, men när Fairlieloken levererades 1874 
såldes de antagligen till Motala Verkstad som 
använde dem internt och för uthyrning. Några 
år senare hade persontrafiken på HMMJ utvecklats 
snabbare. Bolaget köpte tillbaka loken 1878, 
och det ena blev ombyggt till tenderlok där 

sadeltanken ersattes av en tender och främre 
delen av koppelstängerna togs bort, så att första 
axeln behöll de ursprungliga hjulen men inte 
längre var drivaxel, troligen för att ge bättre 
gångegenskaper i persontåg. Det andra höll 
också på att byggas om men stod avställt med 
torrkokad panna när SJ övertog banan. SJ gav 
loken nya namn Ornäs och Rättvik och nr 287288 
litt. U. SJ hade dock större behov av tanklok 
och stoppade ombyggnaden av det senare, 
som reparerades i ursprunglig form och i stället 
fick namnet Räfven och litt. X. 

SJ 282 Merkur såldes 1899 till Forsbacka järnverk 
och gick där till 1915, medan SJ 288 Räfven 
såldes 1927 till Bergvik & Ala sulfitfabrik i Vansäter 
och gick där till 1939. Övriga HMMJ-lok 
slopades 1905-1908. 

Personvagnarna köptes alla 1873 från Durieux 
i Louvain, Belgien, deras enda leverans till 
Sverige, och alla var vagnar med sidodörrar utan 
plattformar och ljust blåmålade med svarta beslag 
och silverfärgad text. Nr 1-5 litt. AB hade 
två andraklasskupeer med tio platser vardera och 
en större förstaklassalong med tio platser. 
Underredet var 6,86 m långt med axelavstånd 
3,66 m. Korgen hade galberade gavlar och var 
7,01 x 2,75 m, och hängde alltså ut ett litet stycke 
utanför buffertbalkarna. De hade ursprungligen 
levererats med tre kupeer och en konduktörskupe, 
men för att framhäva skillnaden mellan 
första och andra klass slogs konduktörskupen 
samman med den intilliggande förstaklasskupen, 
varvid fönstrens placering ändrades. Vid 
SJ blev de nr 760-764 litt. B6b. Nr 14-16 litt. C 
var tredjeklassvagnar med fyra kupeer om vardera 



tio platser, men mellanvägg bara mellan 
de mittersta. Underredet var 6,35 m långt med 
axelavstånd 3,66 m och korgen 6,4 x 2,69 m. 
Nr 10-13 litt. C hade dessutom skruvbroms och 
bromskupe vid ena gaveln, underrede 7 ,22 m, 
axelavstånd 3,66 m och korg 7 ,27 x 2,69 m. Nr 
25-27 litt. CD liknade nr 14-16 men hade två 
kupeer ersatta av en postavdelning. Efter kort 
tid byttes den stora postavdelningen på nr 25 ut 
mot små postavdelningar i nr 10 och 14. Efter 
förstatligandet togs postavdelningarna tidigt bort 
då de inte uppfyllde SJ krav, och vagnarna blev 
SJ 770, 765-767 för de bromsade samt 768, 769, 
771-77 4 för de obromsade. 

Resgodsvagnarna litt. F nr 121-123 var 
byggda på Norrköpings Mekaniska Verkstad 
1876, när man insett att trafiken till stor del måste 
gå med blandade tåg och loket kunde kopplas 
av för att växla godsvagnar vid stationerna. De 
hade i ena änden en kupe med en vertikal 
ångpana för värmning av personvagnarna och 
plats för eldaren som också fick sköta bromsen 
med en ratt, var plåtklädda med skjutdörr till 
resgodsavdelningen och hade underrede och 
korg med 7,01 m längd, axelavstånd 3 ,66 m och 
skruvbroms med dubbla block. Vid SJ blev de 
nr7362-7364 litt. F, ändrat 1887 till 1687-1689 
litt. F2b, från 1906 nr 25241, 25277 och 25278. 
SJ ändrade också bromsen till enkla block och 
inrättade i de två senare en särskild konduktörskupe 
med egen bromsratt. 

Godsvagnarna litt. I, N och G var byggda av 

D.J. Ekengrens Söner i Södertälje 1872-1873, 
just innan det blev en del av Wallenbergs nya 
företag Atlas, medan litt. L och KN var byggda 
av Landskrona Gjuteri 1873. Nr 1-90 litt. I var 
de först levererade och användes bland annat 
för grus transport. De var 7 ,0 m långa med 
3,66 m axelavstånd och hade 0,61 m höga träväggar 
med fällbar lucka i mitten och raka gavlar. 
Längden tyder på att man räknat med att 
transportera bland annat stångjärn. Under 
byggnadstiden var sidoväggarna bortmonterade 
och ersatta med låga, i två delar nedfällbara grus1ämmar. 
Nr 1-13 hade skruvbroms med 
bromsarsäte utanför gaveln, men vissa interna 
nummerbyten tycks ha skett, så att nr 60 och 80 
blev bromsvagnar i stället för nr 5 och 8. Vid SJ 
fick de nr 7365-7454. Nr 91-110 litt. N hade 
samma mått och lägre fast vägg med trästolpar, 
för transport av virke med mera. Av dem hade 
nr 91-92 skruvbroms med bromsarsäte utanför 
gaveln. De fick vid SJ nr 7455-7474. Nr 111120 
litt. G var täckta vagnar med samma mått, 



varvid nr 111-118 hade bromskupe med sidodörrar 
utan plattform och alltså mindre lastyta. 
De liknade SJ typer men hade skjutdörrar 
av trä, där SJ hade plåtdörrar, och mindre väggventiler. 
Vid SJ fick de nr 7475-7484. 

Nr 141-150 var öppna kreatursvagnar litt. L 
med 1,22 m höga väggar och raka gavlar på 
endast 5,64 m långt underrede med 3,28 m 
axelavstånd. Nr 141-144 hade skruvbroms med 
bromsarsäte. De fick vid SJ nr 7485-7494. Nr 
167-170 var svängelvagnar litt. KN, dessutom 
med låga väggar och trästolpar, på 7 ,0 m underrede 
med 3,05 m axelavstånd av hänsyn till 
punktbelastning i mitten, och nr 170 hade skruvbroms 
med bromsarsäte. Den dubbla litteran 

betydde att de även kunde 
användas som N-vagnar utan 
svängel. De fick vid SJ nr 
7495-7498. 

Av de gamla godsvagnarna 
från HMMJ gick flera kvar 
vid SJ med små ändringar 
fram till 1933, och tio vagnar 
som på 1920-talet blivit 
ombyggda till litt. Om med 
rörstolpar och plåtlämmar 
slopades inte förrän 1938. En 
del av vagnarna blev kvar ytterligare 
några år som tjänstevagnar. 

Under SJ-tiden har normal 

Ängfinkan SJ 25241 F2, ursprungligen HMMJ, nyligen avställd i Alvesta 

SJ-materiel använts, men 

1935. Foto Nils Ah/berg .. 

man bör nämna att Nora 
Bergslags järnväg 19531956 
förstärkte ett trettiotal 
korta stolpvagnar med rullager, nya axlar och i 
vissa fall nya stag så att lastförmågan ökade från 
20 till 26 ton, och satte in dem i trafiken från 
Gullspång till Qvarnshammars järnverk vid 
Degerön med stålgöt, men denna trafik slutade 
1972, och vagnarna som en tid haft tol vsiffriga 
UIC-nummer återfick sin gamla NEJ-märkning. 

Trafikområdet 

HMMJ utgick österut från SJ station i Hallsberg 



och svängde direkt söderut och uppför 
Skallerudsbergen i en ravin, gick sedan sina första 
sextio kilometer i skogstrakter och därefter 
över slättens jordbruksbygder. 

Åsbro station (11 km från Hallsberg). 

Lerbäcks hållplats, från 1884 station (17 km), 
fick 1875 smalspårig förbindelse till Skyllbergs 
bruk och Ljungås torvmosse för brukets transporter, 
1884 förlängd till Askersund med allmän 
persontrafik, senare även smalspåriga bruksspår 
till Kårberg, Hjärtasjöns timmerupplag och 
Rönneshytta såg. 

Skyllberg, från 1884 Rönneshytta, station (20 
km) vid Rönneshytta masugn med träkolsmagasin, 
som tillhörde Skyllbergs bruk, med v~g 
österut till Haddebo bruk och dess hytta vid 
Svaldre. 

Mariedams station (30 km) vid Trehörnings 
hytta tillhörig Godegårds bruk. Träkolslastning, 
tackjärnsfabrik och torvströfabriker. 

Gode gårds station (42 km) med träkols-
lastning och bispår till brädgård och bruket vid 
Nysmedjan. 

Degeröns station ( 48 km) vid De Geersfors 
bruk, senare kallat Qvarnshammars järnverk, 
galvaniseringsverk, torvströfabrik och sågverk 
med träkolslastning. 

Karls by station (55 km) vid Nordsjö kvarn och 
grynverk, väg till Bona bruk. 

Björka hållplats (61 km). 

Motala verkstad station (68 km) avsågs först 
heta N yckelby och kallades därefter i några år 
Motala övre, med lokstall för fyra lok och ett 
kilometerlångt bispår till Motala Verkstad som 
var ett av Sveriges största verkstadsföretag och 
även hade eget stålverk med tillverkning av räls 
och hjulringar. Bispåret korsade Göta Kanal med 
en svängbro och slutade vid en hiss ned till 
verkstadsområdet som låg vid Motala ström. 
Verkstaden flyttades på 1960-talet upp intill stationen. 

Motala station (69 km) med broar över Göta 
kanal och Motala ström fick 1915 smalspårsförbindelse 
till Linköping och kallades från 
1930-talet Motala C och från 1993 åter Motala, 
även om detta formellt skedde först 1997. 



Norrstens hållplats (74 km) tillkom på 1920talet 
där landsvägen Motala-Vadstena korsas. 

Fågelsta station (79 km) med smalspårig förbindelse 
till Vadstena sedan 1874, med Linköping 
1897. 

Skänninge station (87 km) där VäderstadSkänninge-
Bränninge järnväg korsade 1913. 
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Lycketorps hållplats (92 km) tillkom 1901 på rig, och första delsträckan Motala-Stenkullen 

SJ-tiden. 
Mjölby station (96 km) på Östra stambanan 
som öppnades två månader före HMMJ. 

Efter förstatligandet kom trafiken att domineras 
av Motala och i viss mån Lerbäck, men framför 
allt av genomgående godstrafik från Hallsberg 
mot Nässjö och söderut. Ända till 1972 gick 
som sagt dagliga transporter med stålgöt från 
Gullspång till Degerön, och i Åsbro anlade SJ 
ett slipersfaktori. Banan elektrifierades 1933, 
fick fjärrblockering 1971 ochATC 1983. En ny 
utfart åt sydväst från Hallsbergs godsbangård 
öppnades 1960 med anslutning till gamla linjen 
vid Skymossen för att undvika skarpa kurvor 
genom Hallsbergs samhälle och Skallerudsravinen, 
och från 1986 går även persontrafiken 
denna väg. Från 1971 stannar persontågen inte 
vid andra mellanstationer än Motala, och går 
bland annat sträckan Örebro-Mjölby-Linköping-
Norrköping-Flen-Västerås. 

Enligt Banverkets stomnätsplan är banan nu 
den sydligaste delen av "Godsstråket genom 
Bergslagen" Krylbo-Mjölby. Sträckan MjölbyDegerön 
skall gradvis byggas ut till dubbelspå(
Norrsten) blev klar hösten 1997. Andra delsträckan 
Degerön-Björka byggs nu som en helt 



ny sträckning öster om gamla banan och väntas 
bli klar under hösten 2000. 
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G-vagnarna liknade SJ-vagnar 
från 1860-talet, med små 
spjälventiler och trädörrar. 

K-vagnarna var korta stolp

vagnar av N-typ med dubbel 
tvärbalk och kort axelavstånd 
för att tåla den koncentrerade 

belastningen av svängeln. 

Börje Thoursie 

Skredet vid Kyrkviken, ett 40-årsminne 

Söder om Kramfors löper Ådalsbanan tätt intill 
en utbuktning av Ångermanälven, Kyrkviken. Intill 
banan löper gamla landsvägen. Vid Kyrkviken 
ligger också Kramfors stads sop-och snötipp. 



Det är natten mellan 3 och 4 februari 1949. 
Klockan är ungefär halv tolv, nattsnälltåget 56 
är på väg söderifrån, närmast mot Frånö. 

Greger Berglund från Kramfors är också på 
väg norrut, på moped. Plötslig lägger mopedmotorn 
av, och i den plötsliga stillheten hör 
Greger andra ljud, våldsamma mullrande ljud. 
Och så ser han hur en av järnvägens kontaktledningsstolpar 
börjar röra sig -den är på väg 
ut mot älven. Bit för bit av banvallens slänt glider 
ut mot det frusna vattnet. 

Greger kämpar för att få igång moppen, hotar 
och ber, och lyckas, och gör en blixtfärd in 
till Kramfors station -det är cirka en kilometer. 
Han får tag i tågklareraren, säger andlöst: "Stoppa 
snälltåget, banan har rasat i älven." Tågklareraren 
ringer Frånö -tåg 56 har ännu inte passerat, 
det stoppas i Frånö. Faran är över. Man kan faktiskt 
säga "tack vare en moped som tillfälligt 
stannade". 

Nästa morgon står vi på landremsan mellan 
raset och älven och ser på eländet. Doktor Bror 
Fellenius, vår expert på underjordiska rörelser 
som flugit upp tidigare på morgonen, granskar 
sår och glidytor i landskapet och berättar för oss 
vilka krafter som varit i rörelse. Plötsligt slutar 
han -stelnar till ett ögonblick, lyssnar -och så 
kommer det med verklig kaserngårdssergeantröst 
SPRING FÖR HELVETE GRABBAR FÖR 
NU KOMMER DET NÅGOT STORT. 

Och vi sprang, och jag tror att hela naturen 
sprang -Fellenius sade efteråt att det var cirka 
4 miljoner ton som hade flyttat på sig. Men vi 
kunde ju inte låta blir att då och då kasta en blick 
bakåt; man får inte se jordskred så många gånger 
i livet! Det var verkligen en fascinerande syn. 
Landsväg och järnväg försvann. Kontaktledningsstolparna 
gled sakta ner i Kyrkvikens is, 
vi såg stolparna sjunka som ubåtsperiskop på 
väg mot okänt mål. Och Kramfors soptipps tusen 
tjocka råttor simmade för livet tills de förgicks 
under isen -"dränktes som råttor" fick 
just då en belysning. Och kontaktledningar och 
telekabel följde snällt med. Det är sällan man 
känner sig så liten som inför en sådan här naturkatastrof 
-och så tacksam att ingen kom till 
skada. 

Ja, hur gick det sen med vår gamla Ådalsbana? 
Jo, nästa tåg passerade Kyrkviken den 14 
april, cirka 30 meter längre upp mot berget och 
på säkrare grund, och med skredvarningssystem 
som talar om ifall jorden rör på sig igen. Man 



kan ju inte alltid lita på en moped ... 

Trafiken på banan var som sagt avbruten i tre 
veckor. Fjärrtågen omleddes Sundsvall-ÅngeLångsele, 
och lokaltrafiken bussades. Alla var 
vi glada att ingen hade skadats, och doktor 
Fellenius, som disputerat på en avhandling om 
jordskred men som aldrig fått se och höra ett 
levande skred, var nog allra gladast. 

Men tänk att jag fick tre bilder med min gamla Kodak -och till och med tre lyckade! 

Stig Svallhammar 

När medborgarrätt hette pengar 
Om en järnväg som aldrig byggdes och männen 

bakom projektet 

Infrastrukturens roll som avgörande faktor för 
samhällets utveckling och tillväxt är en lika aktuell 
och debatterad fråga idag som för 120 år 
sedan. Ändå är tillbakablickarna och jämförelserna 
mellan då och nu få. 

Det har ofta anförts att transportinfrastrukturen 
bidragit till såväl den industriella som den 
befolkningsmässiga tillväxten. Under 1800-talet 
fokuserades av naturliga skäl järnvägarna och 
tillskrevs, i det närmaste ohämmat, en hävstångsverkan 
som få andra företeelser dittills givit 
upphov till. Järnvägarna "skapade" städer, hette 
det, och blickarna riktades mot den till synes 
ohämmade tillväxten i samband med att järnvägar 
byggdes över nordamerikanska prärien. 
Även i Europa fanns exempel på blomstrande 
industriorter och blomstringen sammanföll i tiden 
med tillkomsten av järnvägar. Det är därför 
inte märkligt att botemedlet för slumrande och 
stagnerade bygder hette -järnväg. 1 

I Sverige såg parlamentarikerna järnvägen 
som ett effektivt regionalpolitiskt medel: Varför 
dra fram banorna utmed de gamla, "fungerande" 
kommunikationsstråken, när de kunde 
göra större nytta genom att väcka liv i obygden? 
Denna lokaliseringspolitiska ådra fanns 
förvisso som ett inslag i den svenska statliga 
trafikpolitiken under 1860-talet, men skall för 
den skull inte överdrivas.2 

I den tidiga förortsbildningen runt storstäderna 
förekom den spårburna trafiken -vare sig 
det var fråga om järnväg eller spårväg-som en 
omisskännlig ingrediens för stadens successiva 



utbredning. Spårtrafiken var, med den då tillgängliga 
transportteknologien, en nödvändig 
förutsättning för etableringen av förstäder på 515 
km avstånd från stadskärnan eller mer. I vårt 

1 Jfr Mikus 1966. 
2 Jfr Ameen 1956, Ameen 1995. 

bistra klimat förmådde inte båttrafiken att upprätthålla 
regelbunden förbindelse mer än drygt 
halva året.3 

Medan behovet av transportinfrastruktur förefaller 
uppenbart vid studiet av bebyggelsekonglomerationernas 
tillväxt är dess betydelse 
för landsbygd och glesbygd mindre uppenbar: 
Järnvägen tillskrevs egenskapen att bryta bygd 
och vara orsaken bakom tillkomsten av nya samhällen, 
men redan i början av 1900-talet fanns 
det forskare både inom och utom vårt land som 
ifrågasatte järnvägens saliggörande verkan.4 
Den mest kände av de tidiga forskarna i vårt 
land som vågade ifrågasätta förloppet var Eli 
Heckscher.5 Efter honom har många andra ifrågasatt 
järnvägens hävstångsverkan -kanske 
hade utvecklingen gått framåt ändå genom en 
utveckling av landsransporterna, en tes som fördes 
fram av den amerikanske forskaren Fogel 
vid 1960-talets början.6 Fogels forskning dömdes 
ut av samtiden, men renderade ett trettiotal 
år senare i ett delat "Nobelpris" i ekonomi. Den 
internationellt kände svenske kulturgeografen 
Torsten Hägerstrand tillhörde också den skara 
av samhällsforskare som en gång för alla ville 
göra slut på sökandet efter kausalitet: Sådan 
forskning var i det närmaste omöjlig i det moderna 
samhället beroende på komplexiteten.7 
Trots den allmänna "tillnyktringen" visavi järnvägars 
hävstångsverkan på ekonomin har vi på 
senare år ändå kunnat se hur miljarder kronor 
satsats på transportinfrastrukturen i syfte att 
skapa positiva multiplikatoreffekter. Vi tycks 
med andra ord inte helt ha frigjort oss från tron 
på järnvägars och vägars förlösande egenskaper. 

3 Jfr Sanne! -Svallhammar 1997. 
4 Mikus 1966. 
5 Heckscher 1907. 
6 O'Brien 1977. 
7 Hägerstrand 1953; jfr även Godlund 1954. 

Om vi blickar tillbaka på den svenska järnvägsutbyggnaden, 
som i ett internationellt perspektiv 
kom igång ganska sent, bör vi minnas 
att Sverige industrialiserades närmare hundra år 
efter Storbritannien. Före dess ansågs det inte 



lönt att satsa på järnvägar i vårt fattiga och glesbefolkade 
land. Järnvägsdebatten kom i gång 
och initiativtagarna förutspådde riskvilligt kapital 
från England för att bygga en järnväg mellan 
Stockholm och Göteborg. Rikets ständer 
ansåg dock att detta förslag skulle bli farligt för 
riket, eftersom den viktiga förbindelsen hamnade 
i händerna på utländska intressen. Bättre 
vore att låta staten själv låna upp kapital i utlandet 
samt bygga och driva ett nät med huvudlinjer. 
Därefter kunde enskilda intressenter 
tillåtas att bygga bibanor, om de så önskade. Staten 
förbehöll sig rätten till prövning och tillståndsgivning 
även för privatbanor, så kallad 
koncessionsrätt. 

Så kom det sig att Sverige fick ett nät med 
statliga stambanor med rikshuvudstaden Stockholm 
som en av de naturliga slutpunkterna. 
Stockholm var i mitten av 1800-talet landets 
mest betydande industristad. Med stambanornas 
hjälp skapades förbindelse med Göteborg, 
Malmö och Christiania, sedermera även med 
Norrland. 

S tambanesatsningen 

Grundvalen för den svenska järnvägspolitiken 
slogs fast av 1853/54 års riksmöte, som beslutade 
att staten skulle stå för anläggandet och 
driften av ett stambanenät. Resten av järnvägsbyggandet 
överläts åt enskilda initiativ, men med 
staten som tillståndsgivare. Denna lösning av 
järnvägsfrågan ter sig som en kompromiss mellan 
konservativa och liberala strömningar i rikspolitiken.
8 Vi bör vidare komma ihåg att de institutionella 
förutsättningarna för enskildajärnvägsföretag 
till stor del fanns redan innan riksdagsbeslu 
tet, exempelvis i form av 1844 års 
aktiebolagslag. Denna kom att bli oumbärlig, 
möjligen avgörande, för kapitalbildningsprocessen.
9 

Var stambanorna skulle dras fram blev föremål 
för särskilda utredningar. Akrells pragmatiska 
inställning, att huvudlinjerna skulle byg

8 Oredsson 1969. 
9 Nicander 1980. 

gas där de viktiga landsvägarna gick fram, fick 
vika för järnvägskommittens och Ericsons doktrin: 
Stambanorna skulle inte konkurrera med 
andra transportslag, utan dras fram i andra korridorer. 
De skulle därmed också "bryta bygd" i 
förgätna trakter. 10 Av försvarsskäl drogs stambanorna 



fram på betryggande avstånd från kusterna 
-fienden förväntades då som nu komma 
österifrån och ett järnvägsnät med banor parallella 
med kusterna var allmänt sårbart och dessutom 
lätterövrat. 11 

Med staten som garant tillkom ett relativt glest 
stambanenät med Stockholm som nav och linjerna 
som krokiga ekrar ut till mest betydande 
städerna inom riket och i broderlandet Norge: 
Göteborg, Malmö, Uppsala och Christiania. 
Andra viktiga platser undveks som en konsekvens 
av linjedragningens överordnande principer. 
Om vi kan tala om ett järnvägsnät, så var 
detta grovmaskigt med enstaka kompletterande 
privatbanor. En blick på kartan visar, att Sverige 
långt in på 1860-talet uppvisade stora järnvägslösa 
områden, bland annat utmed östgöta-och 
smålandskusterna. 12 

Hur de olikajärnvägslinjerna skulle dras fram 
blev föremål för långa och heta debatter i riksdagen. 
Striden kring östra stambanans sträckning 
genom Östergötland och Småland kom att 
lamslå planerandet av sekundärbanenätet. Under 
1860-talets senare del klarnade bilden av hur 
statens järnvägsengagemang utföll i rumslig 
bemärkelse. Vid denna tid hade attityden till statligt 
järnvägsbyggande och drift hårdnat och 
Sverige gick för några år in i en "nyliberal" era, 
med ett närmast lavinartat enskilt järnvägsbyggande.
13 Idag, ett drygt sekel senare, frågar 
vi oss vilka drivkrafter som låg bakom den 
snabba tillkomsten av privatbanor. 

"Det glada 70-talet" -visioner 
om järnvägsbyggandets effekter 

Det tycks sedan länge, åtminstone under de senaste 
hundra åren, ha funnits en stark tilltro till 
transportinfrastrukturens saliggörande effekter. 
Investeringar i järnvägar och vägar skulle be

10 Ameen har lanserat termen "bryta bygd" för denna 

lokaliseringspolitiska process. 
11 Ameen 1956. 
12 Ameen 1995. 
13 Lilienberg 1923; Oredsson 1969; Svallhammar 1991 

fordra bygdens välstånd genom bättre transportmöjligheter. 
Detta är inte särskilt märkligt om 
man studerar kommunala protokoll från 1860talet.
14 Ibland betraktades transportmedlet rentav 
som en lönsam investering i sig, vilken lämnade 



god avkastning på satsat kapital. Låt oss för ett 
ögonblick dröja kvar vid det förra argumentet 
för en satsning på järnvägen: dess funktion som 
motor i samhällsutvecklingen. 

"Amerikanarna bygga järnvägar där varken 
person(al)-eller varutrafik äger rum, 
och följden blir att allt ganska hastigt 
kommer i blomstring." 

Citatet är hämtat ur ett brev skrivet av godsägaren 
Carl Theodor Ekenstam i Mogata socken, 
några kilometer söder om Söderköping. Med 
brevet, som gällde färska planer på en enskild 
järnvägsförbindelse med Norrköping, sökte 
Ekenstam övertyga vännen Fredrik Alexander 
Funck i grannsocknen om nödvändigheten av 
moderna transporter och hur dessa hade en tendens 
att vara självfinansierande. 15 

Brevet är daterat i januari 1872 och i Sverige 
rådde fortfarande högkonjunktur på grund av 
fransk-tyska krigets härjningar. Den kraftiga 
efterfrågan på järn-och trävaror ställde ökade 
krav på moderna transporter mellan bruk och 
hamnar. Trafikökningen på de befintliga järnvägarna 
hade varit god och flera järnvägs bolag 
lämnade riklig utdelning till aktieägarna. Detta 
är i korthet bakgrunden till den positiva anda 
visavi järnvägsbyggande som rådde i början av 
1870-talet.16 

Representationsreformen hade lett till att 
Sverige 1865/66 fått en tvåkammarriksdag av 
modernare snitt som ersättning för den gamla 
ståndsrepresentationen. Den nya riksdagen hade 
fått en tydligt slagsida åt det ekonomiskt-liberala 
hållet, vilket med tiden medförde en minskning 
av stödet till det statliga järnvägs byggandet 
till förmån för understöd av enskilda järnvägsprojekt. 
Praxis visade att de nya kommunallagar 
som trätt i kraft i början av 1860-talet gav utrymme 
för kommunalt engagemang i enskilda 
järnvägsföretag genom gemensam aktieteck

14 Jfr Svallhammar 1991. 
15 Brev från Carl Ekenstarn till F.A. Funck, Stifts-och 

landsbiblioteket, Linköping. 
16 Ibid. 

ning. Att kommuner gavs möjlighet till deltagande 
i järnvägsprojekt berodde på att järnvägarna 
jämställdes med sådana allmännyttiga 
projekt som vägbyggen. Tolkningen var dock 
omstridd. 17 



Mot bakgrund av de "allmännyttiga" aspekterna 
liksom den oomtvistade lönsamheten i 
järnvägsföretagen, som den redovisades i den 
officiella järnvägsstatistiken, tycktes risken för 
kommunala eller enskilda satsningar i järnvägsföretag 
vara minimal. En järnväg medförde fördelar 
för samhället som helhet, men kanske 
främst för näringslivet. Det tidiga 1870-talets 
motto för järnvägsbyggande kan sammanfattas 
i devisen: Allt att vinna, inget att förlora! Ekenstam 
var ingalunda ensam om sin tilltro till järnvägens 
hävstångsverkan på ekonomin -han 
hade gott sällskap av järnvägsförespråkare både 
inom och utom hemlänet. 

I Kalmar län verkade Emil Key, som i egenskap 
av riksdagsman lyckades ställa sig ovanför 
de enskilda projekten och i allmänhet plädera 
för järnvägarns välgörande inverkan på 
bygden. Med hjälp av den allmänna statistiken 
över statliga och enskilda järnvägars resultat 
försökte han också "bevisa" att järnvägsprojekten 
ofta kunde bli en god affär. Att få anhängare 
för denna uppfattning tycks inte ha varit 
svårt: Betraktar vi det tidiga 1870-talets järnvägsstatistik 
finner vi att avkastningen var förhållandevis 
god. Bäst resultat, uttryckt som förhållandet 
mellan anläggningskostnad och trafikinkomst 
-den så kallade avkomstprocenten -lämnades 
runt 1870-71. Avkomstprocenten var för vissa 
privatbanor spektakulär, upp emot 25 procent 
eller mer. Det tycktes med andra ord vara lönsamt 
att bedriva järnvägsföretag.18 

Östergötlands län blev inte lottlöst i den statliga 
järnvägssatsningen, även om östra stambanan 
Katrineholm-Nässjö inte tillhörde de linjer 
som färdigställdes allra först. Linjens slutliga 
sträckning väster om sjön Sommen var kanske 
inte det av alla önskade läget. För invånarna 
utmed smålandskusten innebar beslutet att anslutningsbanoma 
blev fem atio mil långa. Ändå 
var beslutet välkommet, eftersom man nu på 
allvar kunde planera för de nödvändiga sekundärbanorna.
1 9 

17 Svensson 1962; Oredsson 1969; Mellqvist 1974. 
18 Jfr Svallharnmar 1991. 
19 Svallhammar 1991. 

SÖDERKÖPINO. JÅRNVÅOSSTATJONEN. 

Söderköping fick inte järnväg genom det i artikeln beskrivna projektet, utan först 1893. Här 
Söderköpings gamla station som låg vid ån. Sveriges lärnvägsmuseum 



I huvudet på en gammal 
kanalbyggare 

Statens initiativ räckte ändå inte för att tillgodose 
transportbehovet. För att komplettera det 
grovmaskiga stambanenätet lämnades, precis 
som tanken var, utrymme för enskilda initiativ. 

Det är intressant att notera, att initiativet till 
järnvägsfrågans lösning i sydöstra Östergötland 
utgick från en person, vars ålder och profession 
kanske inte i första hand förknippas med visionära 
järnvägsprojekt: Carl Theodor Ekenstam. 
Han föddes 1798, gjorde karriär som väg-och 
vattenbyggare vid Göta kanal under Baltzar von 
Platens ledning och drog sig sedermera tillbaka 
med major mecanicus grad. Något år efter giftermålet 
med Charlotta Wilhelmina Westerberg 
fick han efter svärfaderns död som disponent ta 
över ansvaret för Gusums bruk i Ringarums 
socken, på gränsen till Kalmar läns nordligaste 
spets. Ekenstam kom att verka som industriledare 
vid Gusum fram till 1845 och bidrog som 
idealist och renlevnadsman till en omfattande 
social uppryckning i Gusum. Carl Ekenstam 
drog sig som 4 7-åring tillbaka som godsägare 
på Hösterums säteri i Mogata socken, söder om 
Söderköping.20 

Söderköping var vid 1870-talets början en 
slumrande idyll, en småstad vid foten av det 
mäktiga Ramunderberget och med Göta kanal 
som viktig länk med omvärlden. Trots att Carl 
Ekenstam trätt tillbaka från sin tidigare yrkesverksamhet 
som industriman kunde han inte frigöra 
sig från tanken att bygdens utveckling riskerade 
att stagnera om den inte höll jämna steg 
med vad som skedde på andra håll i länet. 

"Med undantag endast för Söderköping 
hava alla Östergötlands städer antingen 
redan järnväg eller livlig omtanke att 
skaffa sig sådan."2

1 

Citatet är hämtat ur det tidigare nämnda brevet 
från den då 7 4-årige Carl Ekens tam till gudsonen 
Fredrik Alexander Funck, som i egenskap av 
godsägare och ledande riksdagsman haft betydelse 
för ortens utveckling, om vi får tro brev

20 Hildebrand 1950. 
21 Korrespondens i Hösterumsarkivet, Stifts-och lands



biblioteket, Linköping. 

Norrköping var en av utgångspunkterna på Östra stambanan i diskussionerna om järnväg till södra Östergötland. 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

skrivaren. Brevet är skrivet i en personlig och 
förtrolig ton och det är uppenbart att Ekenstam 
ville väcka den inflytelserika vännens intresse 
för hjärtefrågan -den lokala järnvägsfrågans 
lösning. Funck var i många avseenden en lämplig 
person att få in i diskussionen. Han var en av 
samtidens tyngre rikspolitiker och hade som ledamot 
av statsutskottet goda kunskaper i hur lokala 
järnvägsprojekt bemöttes på riksplanet.22 

Funck svarade omedelbart på Ekenstams brev. 
Han hade också umgåtts med planer på en järnväg 
Söderköping-Norrköping och även diskuterat 
frågan med andra personer, men iden hade 
inte fallit alla i smaken. Det största problemet 
var de höga anläggningskostnaderna. Funcks 
lärdomar av arbetet i 1869 års järnvägskommitte 
var att staten inte stödde lokala järnvägsprojekt. 
Räknade man med statsbidrag måste järnvägsförslaget 
vara till nytta för riket, dvs ha regionala 
eller riksangelägna trafikuppgifter. Av allt 
att döma fungerade Carl Ekenstam under den 
första tiden somjärnvägsprojektets motor. Eken

22 Ferb 1931. 

stam tycks ha tagit intryck av Funcks förslag att 
satsa på ett projekt som kunde tillgodose fler 
intressenter än de lokala i och kring Söderköping 
och det var förmodligen i den andan som förslaget 
om en nästan tjugo mil lång järnväg, 
"kustbanan" mellan Norrköping och Hultsfred, 
föddes. 23 

Händelserna i Söderköpings stadsfullmäktige 
vid denna tid kan knappast ses som isolerade 
från Ekenstams agitation. Hur trådarna löper 
från Ekenstam till de olika aktörerna runt om i 
bygden är inte helt klarlagt. Av den bevarade 
korrespondensen framgår dock att han hade 
kontakter med stadsfullmäktiges ordförande, 
privinsialläkaren Böttiger, liksom brukspatronen 
Balzar de Mare i Tjust. Ekenstam tycks ha agerat 
för att få inflytelserika personer i såväl Östergötland 
som Småland att stötta "kustbanan" 
framför att lita till hjälp utifrån. Uppenbarligen 
hade intressenterna bakom järnvägen VästervikLinköping 
försökt mobilisera all kraft bakom 
sitt järnvägsförslag och önskat en uppslutning 



23 Korrespondens i Hösterumsarkivet, Stifts-och landsbiblioteket, 
Linköping. 

även av befolkningen i den planerade banans 
periferi. Dessa tycks i sin tur ha givit löften om 
att göra vad de kunde för en bana från Söderköping 
åt Norrköping till. Bakom de fagra löftena 
om gentjänster vilade, enligt Ekenstam, 
svek: 

"Men om det lyckas dem att få ... förstnämnda väg 
fulltecknad, så komma de helt säkert att undskylla 
sig med att icke förmå sig göra något för vår väg, ty 
länet har då redan uppoffrat allt vad det kan för 
jemvägar. Deras löfte nu är således blott en snara för 
att få oss att vara overksamma. De äro grufligen rädda 
för, att våra åsikter spridas innan de hinna få sin teckning 
gjord." 

Man kunde således, enligt Ekenstams uppfattning, 
inte lita på bolagsmännens alltigenom goda 
avsikter och därför vore det på sin plats att allmänheten 
fick reda på att det fanns ett alternativt 
järnvägsförslag för att kunna ställa dem mot 
varandra och komma fram till vilket som var 
mest fördelaktigt. 

"Ledsamt är likväl, att man därmed stöter sig med ett 
mäktigt parti, men detta få vi i alla fall emot oss ifall 
Westervik-Linköpingsvägen blir av."24 

Vilket "parti" man löpte risken att stöta sig med 
oavsett handlingslinje kan diskuteras, men med 
största sannolikhet avses baron Axel Adelswärd 
på Adelsnäs och dennes lierade på båda sidor om 
länsgränsen. Adelswärd hade på baroniet och 
kopparverkets vägnar arbetat för en jämvägsförbindelse 
mellan Åtvidaberg och kusten respektive 
Östra stambanan. Det fanns med andra ord risk 
för att Söderköpings stad kunde hamna på kollisionskurs 
med mäktiga intressen i länet om man 
inte agerade med största försiktighet i jämvägsfrågan. 
Möjligen tvekade stadsfullmäktiges ordförande 
därför in i det längsta att ta upp frågan 
inför stadsfullmäktige och kanske var det därför 
som ärendet senare kom att framläggas inför stadsfullmäktige 
av en mindre bemärkt medborgare. 

Järnvägsfrågan kom upp på stadsfullmäktiges 
bord vid ett sammanträde i januari 1873 genom 
en proposition av ledamoten C.W. Sjöling. Målarmästare 
Sjöling betraktade sig inte som någon 
affärsman, men menade att han 

"likväl icke kunde underlåta stadsfullmäktige att taga 
till övervägande, om det för staden och orten härom



24 lbid. 

kring kunde vara nyttigt, att en järnbana härifrån bleve 
anlagd för beredande av jämvägskommunikation med 
Norrköping." 

Sjöling ville att staden skulle anslå a~!männa 
medel till en järnvägsundersökning. Arendet 
bordlades och togs upp på nytt i slutet av samma 
månad. Att en järnväg skulle vara nyttig förstaden 
ansågs självklart, men frågan om bidrag till 
en undersökning kunde inte avgöras i brist på 
substans. Ryktesvis sade sig ordföranden känna 
till tre förslag: En järnväg mellan Norrköping 
och Söderköping, en från Östra stambanan vid 
Gistad över Söderköping till lastageplatsen Mem 
vid Bråviken och en järnväg Norrköping-Söderköping-
Valdemarsvik och vidare söderut. Stadsfullmäktige 
borde, enligt ordföranden, tillsätta 
en kommitte för att utreda frågan ytterligare. 
Bland dem som yttrade sig i fullmäktigedebatten 
märktes rektor Widegren, som ansåg att staden 
handlade klokast genom att inte fundera på någon 
järnvägsanläggning. Ledamöterna var splittrade, 
några offervilliga andra mer försiktiga. 
Järnvägsfrågan betraktades av vissa som en 
ödesfråga, men det fanns också de som inte verkade 
tillmäta den någon större betydelse. Kanske 
var kanalförbindelsen fullt tillräcklig förstadens 
behov? Varför skulle staden i så fall engagera 
sig i ett järnvägsprojekt?25 

Varför järnväg? 

Ekenstam, som ville vinna opinion för "kustbanan", 
samlade argument och gav ut skrifter 
om järnvägens förträfflighet. Argumenten för en 
järnväg mellan Söderköping och stambanan var 
avgörande. Visserligen hade staden, genom sitt 
läge vid Slätbaken och Göta kanal, goda vattenkommunikationer, 
"men halva året äro vi, så att 
säga, infrusna", som Ekenstam uttryckte det. 

Ekenstams erfarenhet som kanalbyggare och 
industriman avspeglas tydligt i korrespondensen 
med Funck. Så beskriver Ekenstam exempelvis 
detaljerat transporterna av varor från Söderköping 
till marknadsdagama i Norrköping. 

"Söderköping är nu den enda stad i Östergötland som 
är i saknad av jemväg, och jag har i betraktande av 
den stora fördel dessa våra grannstäder i åtnjutande 
av genom den jämvägskommunikation de nu hava, 

25 Stadsfullmäktiges protokoll, Söderköpings kommunarkiv. 



kommit till den övertygelse, att om Söderköping icke 
får förbindelse med det stora järnvägsnätet, dess tillbakagående 
är oundvikligt och vi befinna oss inom 
några år i saknad av all industriell verksamhet härstädes; 
ty ingen med förmåga att driva ett yrke, nedsätter 
sig på en plats som är i avsaknad av de fördelar 
andra platser äga." 

Kanalen var således inte tillräcklig för transportbehovet 
och för att locka nya näringsidkare till 
trakten. När det gällde järnvägens sträckning 
kunde man, enligt Ekenstam, tänka sig olika 
alternativ. Kanske borde den tilltänktajärnvägsförbindelsen 
dras fram över Eksund in till Norrköping, 
med andra ord i stambanans sträckning, 
för att underlätta passagen av Motala ström. 
Alternativet, en sträckning rakt genom Norrköpings 
stad, var möjligen för svår att genomföra 
av olika skäl. 

Redan under våren 1873 hade Ekenstam slagit 
fast riktlinjerna för sitt mer ambitiösa "kustbaneprojekt" 
än den tidigare skisserade bibanan 
mellan Norrköping och Söderköping. Till saken 
hör att det konkurrerande järnvägsprojektet i 
grannskapet, den av Adelswärd stödda banan 
mellan Linköping och Västervik, brottades med 
ekonomiska svårigheter. Därmed fanns med ens 
goda förutsättningar för ett nytt järnvägsförslag 
mellan Östergötland och Småland. Ekenstam 
grep tillfället och lät trycka ett "upprop" kring 
det egna järnvägsförslaget och kallade till allmänt 
järnvägsmöte. 

Järnvägsmötet i Söderköping 

Det stora järnvägsmötet hölls på rådhuset i 
Söderköping den 3 april 1873 och behandlade i 
huvudsak ett förslag om en järnväg från Norrköping 
över Söderköping och Valdemarsvik och 
vidare söderut. Ekenstams argument för projektets 
ekonomiska förutsättningar har behandlats 
relativt utförligt i ett annat sammanhang,26 och 
vi kan därför nöja oss med att närmare betrakta 
argumenten, som de fördes fram i den skrift 
Ekenstam lät trycka och distribuera inför det 
första järnvägsmötet i Söderköping den 3 april 
1873. Skriften är uppdelad i tre delar, varav den 
första handlar om banans nytta för bygden. I 
pamfletten argumenterar Ekenstam för banans 
behov enligt följande: 

26 I Svallhammar 1991. 

"Man invänder vanligen att denna järnväg, som alltjämt 
skulle icke betydligt avlägsnas från kusten, är 



föga behövlig, enär sjöfarten uppfyller kommunikationsbehoven, 
samt att en sådan bana sålunda ingalunda 
kan bära sig." 

Under sin tid som bruksdisponent på Gusum 
hade Ekens tam noterat en betydande landsvägstrafik 
på kustvägen från Norrköping nedåt 
Kalmargränsen även under tider på året, då vikarna 
låg öppna. "Östra kustvägen", som Ekenstam 
kallade den, hade före stambanornas tillkomst 
räknats som den tredje i ordningen av 
landets mest trafikerade landsvägar. Persontrafiken 
på landsvägen var, enligt Ekenstam, 
ständigt ganska livlig. Visst var det sant att transporterna 
fortfarande i huvudsak gick sjövägen 
och att vägnätet därför sedan urminnes tider fått 
en riktning från inland till kust i väst-östlig riktning. 
Men just därför var det, enligt Ekenstam, 
särskilt önskvärt för kustorterna i Östergötlands 
och Kalmar län att man fick en järnväg som band 
samman dessa vägar och åtminstone halva året 
anförtroddes sjöfartens transporter. Erfarenheten 
från utlandet visade att när både sjö-och järnvägstrafik 
fanns att tillgå föredrog trafikanterna 
järnvägen. I England hade järnvägar byggts nära 
och intill både kanaler och kuster, trots att vattnet 
där var isfritt året om. I Sverige hade man 
konstaterat att trafiken på järnvägarna visat oväntat 
gott resultat, trots att varken kanal-eller kustsjöfarten 
blivit obehövlig eller minskat särskilt. 

Erfarenheten från andra länder visade att kustbanor 
gav god avkastning även då kusterna var 
isfria året om. Därför var det, enligt Ekenstam, 
berättigat att antaga att den föreslagna banan 
skulle bära sig särskilt väl, eftersom kölden i 
förening med den grunda och breda skärgården 
stängde havskusten halva året. 

"Jembanan skulle med visshet bliva en ny pulsåder 
för Östergötlands största och Sveriges tredje stad visserligen 
icke av alldeles så stor betydenhet, som 
den nyss anlagda från Linköpingsorten, men ej långt 
därifrån. Helt säkert skall Norrköpings upplysta och 
rika samhälle icke lämna ett sådant företag utan avseende." 

Om "kustbanan" byggdes fanns det heller inte 
behov av järnvägar i den nordväst-sydostliga 
korridoren. Konkurrenten Linköping-Västervik 
skulle därför inte längre behövas och projeket 
kunde med fördel läggas ned: 

För attt undvika de karga trakterna kring Oskarshamn ville Ekenstam låta sin bana få sydlig ändpunkt i 
Hultsfred. Sveriges Järnvägsmuseum. 



"En viktig erinran är också, att den nu föreslagna järnvägen 
skulle göra åtskilliga andra tilltänkta järnvägar 
obehövliga, t.ex. vägen från Västervik till Linköping, 
helst denna kanske i de flesta fall skulle bliva en icke 
ringa krokväg, och sålunda föranleda större transportkostnad 
än som skulle behövas på den nu ifrågasatta 
järnvägen."27 

Med denna formulering är det inte märkligt att 
intressena kring detta äldre järnvägsprojekt kom 
att uppfatta "kustbanan" som ett verkligt hot och 
en orättfärdighet. 

En mans verk -eller 
industrikapitalets konspiration 

Mycket talar för att Ekenstam från början drev 
"kustbaneprojektet" helt ensam. Ett bevis för att 
det var Ekenstam själv som stod bakom uppropet 
är det faktum att de senare så betydelsefulla 
personerna runt projektet befann sig i Stockholm 
för att deltaga i det pågående riksmötet. I ett 
brev från Frederik Alexander Funck till Carl 
Ekenstam konstateras följande: 

27 Ekenstam 1873. 

"Jag har haft nöjet att mottaga Ditt ärade brev och 
det intressanta anförandet, som delgives Ekman och 
de Mare. Det är omöjligt för någon av oss att komma 
till sammanträdet, ty de gemensamma voteringarna 
den 2 dennes få ej försummas."28 

Ekenstam drev således frågan helt själv projektet 
fram till att en interimsstyrelse tillsattes 1873 
och fungerade därefter som lokal agitator på 
hemmaplan. Bevarade räkenskaper visar att han 
med egna medel bekostade tryckningen av de 
pamfletter som delades ut respektive kunde köpas 
i bokhandeln.29 

"Att den ifrågavarande orten genom sin folkrikhet 
och sin bördighet verkligen står högt är allmänt känt. 
Kusttrakter äro, och hava också från ålder varit, särdeles 
folkrika, där jorden är bördig. Också är den s.k. 
Kalmarevägen rikets tredje landsväg. Vad åter angår 
såväl industri som handel, behöva vi blott nämna 
Norrköping, Finspong, Söderköping (där Göta kanal 
och en talrikt besökt vattenkuranstalt träffas), Mem, 
Hälla, Nartorps gruvor, Borkhults bruk, Gusums bruk, 
Valdemarsviks köping, Eds bruk, Stenbo gruvor, 

28 Korrespondens i Hösterumsarkivet, Stifts-och Iands

biblioteket, Linköping. 
29 Ekenstam 1873, 1874a och 1874b. 



Överums bruk, Gamlebys köping, Almviks köping, 
Västervik, Gunnebo bruk, Ank:arsrums bruk, Falsterbos 
bruk, Toverums bruk, Storebros bruk, Oskarshamn 
samt tillträdet till stambanan i närheten av Nässjö 
och Jönköping. Därjämte påminnes om den mängd 
goda vattenfall som i synnerhet Kalmar län (att ej 
nämna Norrköping) har inom sig, och varav större 
delen nu begagnas till obetydliga kvarnar, stampar 
och dylikt." 

Som om inte den nyss återgivna beskrivningen 
skulle vara tillräckligt övertygande, tillägger 
Carl Ekenstam, som ett konstaterande, att: 

"Vår ifrågavarande privata stambana (NorrköpingHultsfredsbanan; 
för:fs anm) framgår, såsom förut 
är nämnt, ingenstädes genom någon vanlottad ort, 
såsom Statens stambanor likväl så ofta nödgats göra, 
t.ex. över hela det höglänta Småland. Den enda något 
vanlottade orten i trakten av vår bana, är belägen 
i närheten av Oskarshamn, men just därföre viker 
banan av mera västligt, undvikande alldeles nämnde 
trakt, för att sammanträffa med Oskarshamns järnväg 
först vid Hultsfreds station."30 

Det är tydligt att Ekenstam i sina beräkningar 
gjort allt för att få en sträckning som kunde tillgodose 
så många intressenter som möjligt. Järnvägsprojektet 
såg med andra ord ut som de flesta 
enskilda järnvägsskisser från denna tid. Det 
byggde på uppgifter om och uppskattningar av 
ett faktiskt transportbehov och kom därför att 
mer likna Akrells utkast än Ericsons. Det senare, 
med dess "bryta bygd-princip"31 får snarast 
indirekt kritik i citatet ovan. 

Om man granskar Ekenstams planer i detalj 
konsteras snart att den verbala beskrivningen av 
banans trafikområde inte riktigt motsvarades av 
den av "avståndsfriktionen" tyngda verkligheten. 
Avstånden mellan den tilltänkta huvudlinjen 
sträckning och några av de viktigaste stödjepunkterna 
-industrierna -blev i realiteten ganska 
långt. Även om Ekenstams förslag inte vann 
gillande hos alla industriidkare och godsägare 
skaffade han sig snabbt stöd för planerna hos 
mäktiga representanter för näringslivet. Av ett 
brev till brukspatron Balzar de Mare d.ä., ägare 
till bland annat Eds, Ankarsrums och Toverums 
järnbruk samt flera säterier i norra Kalmar län 
och även kallad "Tjustkungen", framgår följande: 

30 Ekens tam 187 4a. 
31 Jfr Ameen 1995. 

"Månne icke det är sannolikt, herr brukspatron, att 



regeringen och riksdagen skola mer intressera sig för 
kustjärnvägen än för vägen mellan Westervik och 
Linköping, synnerligast emedan den förstnämnde har 
stort företräde i militärt hänseende?"32 

Det gällde att förankra tankarna väl och sannolikt 
fanns förslaget väl insjunket i medvetandet 
hos bruksägarna de Mare vid tidpunkten för 
bolagsbildandet, även om familjen i detta sammanhang 
kom att företrädas av Balzar de Mares 
äldste son, Gustaf de Mare. 

Resultatet av järnvägsmötet i Söderköping var 
att en interimsstyrelse tillsattes. Till ledamöter 
utsågs Fredrik Alexander Funck, bruksägarna 
Carl Ekman och Gustaf de Mare, stadsfullmäktiges 
i Söderköping ordförande, provinsialläkaren 
Gustaf Böttiger samt grosshandlaren 
Sven Petter Forsberg, en av huvudägarna till 
Gusums bruk. Vi kan notera att samtliga styrelseledamöter 
utom de Mare hörde hemma på östgötasidan.
33 

Interimsstyrelsen gick med kraft in för sin 
uppgift och redan i juni 1873 sändes en skrivelse 
ut med begäran om bidrag till järnvägsundersökningen, 
som kostnadsberäknats till 750 
riksdaler rmt per banrnil.34 Medel till en första 
undersökning samlades in ochjärnvägsbyggaren 
Oscar Kamph fick till uppgift att staka ut och 
kostnadsberäkna en smalspårig bana på sträckan 
Norrköping-Hultsfred. Järnvägen skulle byggas 
med spårvidden tre svenska fot och med sin 
sträckning beröra "sådana punkter där en livligare 
trafik var att påräkna". 35 

Initiativet utanför bygden 

Hösten 1873, långt innan Kamph avslutat sin 
undersökning, ansökte Funck, Ekman och de 
Mare hos Kongl. Maj:t om koncession för järnvägen. 
Banbygget skulle, enligt de sökande, 
igångsättas under 1875 och vara slutfört före 
utgången av 1881. Koncession beviljades i strid 
med många regler och emot den statliga kontrollmyndighetens, 
Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen, 
rekommendationer. Myndigheten hade 

32 Korrespondens i Hösterumsarkivet, Stifts-och lands

biblioteket, Linköping. 
33 Svallharnmar 1991. 
34 Myntslaget riksdaler riksmynt blev sedermera kronor 

och denna benämning används i det följande. 
35 Svallhamrnar 1991. 



lfade P,,r?jeke~förv_erkl!gats s~ kunde stationerna, på grund av Carl Ekmans stora inflytande, ha sett ut som på 
hans 1arnvag Fmspang-Palsboda. Hjortkvarna station år 1900. NÖJ lok nr 5 eller 6. Samling Stig Nyberg. 

bland annat påpekat att det sedvanliga ritningsunderlaget 
saknades.36 

Ganska tidigt utkristalliserades brukspatronen 
Carl Ekman som projektets primus motor. Att 
personerna bakom koncessionsansökan inte var 
vilka som helst framgår av den märkliga handläggningen 
av ärendet. Inom loppet av två 
veckor hade de sökande fått sin koncession utan 
ett komplett underlag. Regeringen körde över 
sitt fackorgan och lämnade klartecken. Genom 
att projektet fick koncession kunde man på ett 
~ffektivt sätt blockera ett konkurrerande projekt, 
Järnvägen Västervik-Linköping. 

Varför engagerade sig Carl Ekman och Gustaf 
de Mare i jämvägsfrågan? Svaret kan sökas 
i deras gemensamma industriella intressen. Finspångs 
och Ankarsrums bruk tillhörde det som 
idag kallas försvarsindustrin. I Finspång tillverkades 
gjutjärnskanoner till den svenska krigsmakten, 
medan Ankarsrums bruk försåg dem 
med projektiler. Som industriidkare hade EkI?
an och de Mare gemensamma gruvintressen i 
~sterg~tland och båda ville med järnvägen utvidga 
sma träkolsomland och samtidigt skapa 
goda in-och uttransporter över Östersjöhamn. 
För de Mares del stod enda möjligheten tilljärn:
äg att_ s~ka i samarbete med andra, mäktiga 
mdustnahster med gemensamma värderingar 

36 Svallhammar a.a. 

särskilt som industriidkarna i norra Tjust och i 

0 

A~vjd drog åt ett annat håll med sina projekt. FarmlJen 
de Mare hade i Ekman en mäktig partner. 

Ärelysten industrialist pådrivare 

Carl Edward Ekman kom till Finspång 1848 som 
bruksförvaltare, 23 år gammal. Ekman härstammade 
från en handelssläkt i Göteborg och 
branschkunskaperna hade han förvärvat vid 
släktens anläggningar i Värmland, där han utvecklats 
till driven tekniker och organisatör. Carl 
Ekmans position förstärktes med åren och redan 
1856 var han ägare till Finspångs bruk. Under 
ny regim väcktes bruket ur sin slumrande 
tillvaro: Lancashiresmide infördes, landets första 



valsverk kom till och jämvägsräls blev en 
ny artikel i brukets sortiment. Carl Ekman förstärkte 
sitt imperium genom förvärv av flera 
n:rrbelägnajämbruk och anlade pappersbruk och 
sagverk. De nya verksamheterna till trots fortsatte 
den traditionella produktionen -Finspongs 
bruk hade sedan stormaktstiden ett grundmurat 
rykte som kanontillverkare, en verksamhet som 
förblev den viktigaste. 37 

Carl Ekman fick med tiden erfarenhet av enskilt 
jämvägsbyggande. En hjärtefråga för ho

37 Fahlström 1950; Malmberg 1983. 

nom var tillkomsten av Pålsboda-Finspongs 
Jernväg (PFJ). Finspångs bruk hade sedan 1850talet 
betjänats av ett komplicerat transportsystem. 
Betydande delar av in-och uttransporterna 
gick över Norrköpings hamn. Förbindelsen 
mellan hamnen och industrianläggningarna upprätthölls 
genom en hästbana NorrköpingFiskeby, 
där omlastning till sjötransporter ägde 
rum. Trafiken på hästbanan pågick fram till att 
Östra stambanans sträckning Norrköping-Linköping 
öppnades för trafik. 3s 

När Västra stambanan Stockholm-Göteborg 
färdigställts väckte Carl Ekman 1870 förslag om 
en anslutande järnväg från Pålsboda station till 
bruksorten Finspång. Banan skulle dras fram så 
att den gav industrierna i Finspångs bergslag 
förbindelse med stambanan och därmed såväl 
utländska som inhemska marknader. Återigen 
fördes järnvägen fram som en möjlighet till allmän 
uppryckning i bygden, inte bara för industrin. 
Fortransporten av insatsvaror och färdiga 
produkter tog, enligt Ekman, alltför mycket kraft 
av bondebefolkningen. Bönderna borde hellre 
ägna sig åt att förbättra jordbruket än att "förspilla 
dyrbar tid samt gödsel på landsvägarna". 

Pålsboda-Finspångsbanan hade blivit föremål 
för en första undersökning av den legendariske 
järnvägsingenjören Claes Adelsköld, som dock 
tycks ha gjort en alldeles för optimistisk kalkyl. 
Denna reviderades snart av ingenjören Oscar 
Kamph, som antogs som byggnadschef. Kamph 
hade tidigare tjänstgjort vid stambanebyggandet 
och tillträdde, när PFJ stod färdig, tjänsten som 
banans trafikchef. Att Oscar Kamph åtnjöt ett 
stort förtroende hos sin styrelseordförande, Carl 
Ekman, avspeglas i den spridda skriftväxlingen 
mellan de båda, vilken avslöjar en saklig och 
rättfram ton. Det är därför naturligt att uppdraget 



om en järnvägsundersökning för den föreslagna 
banan Norrköping-Hultsfred gick till 
Kamph.39 

Kamphs förslag till järnväg 
Norrköping-Hultsfred 

Att bygga en järnväg Norrköping-Hultsfred 
skulle, enligt Kamph, inte bli någon lätt uppgift. 
I förslaget, som presenterades efter några 
månaders arbete, konstateras följande: 

38 Bodstedt 1945. 
39 Spridda handlingar i Riksarkivets jämvägsarkiv. 

Oscar Kamph. Sveriges Järnvägsmuseum. 

Banan skulle enligt förslaget utgå från Norrköpings 
hamn och bangård och därifrån vidare 
till Fiskeby och Söderköping. Därefter skulle 
den dras fram söderut i närheten av sjön Yxningen, 
Gusums bruk och Valdemarsvik till 
Gamleby köping. Från Gamleby skulle huvudlinjen 
gå till Almvik och därifrån vidare i sydvästlig 
riktning till Ankarsrum för att slutligen 
nå Hultsfred station vid Nässjö-Oskarshamnsbanan. 
Huvudlinjen skulle kompletteras med 
flera bibanor: en till Nartorps gruvor, en till sjön 
Vindomen, en via Eds bruk till Storsjön, en annan 
till Verkebäck och Gunnebo bruk, samt en 
bibana till sjön Yxern. För huvudlinjen hade 
dessutom alternativa sträckningar tagits fram för 
den nordligaste och den sydligaste delen. I norr 
kunde banans anslutning möjligen ske vid Eksund 
i stället för Fiskeby och i söder fanns ett 
sydligare sträckningsalternativ från Ankarsrum 
över Hjorted och Väderum till Hultsfred. 

Vilken sträckning som än valdes var de naturgivna 
förutsättningarna för järnvägsbyggande 
besvärliga. Kamph skriver: 

"Terrängen, varpå banan skulle komma att framgå, är 
i allmänhet, med undantag af de första milen genom 
Östergötland, mycket kuperad, utan reguliera dalgångar 
i banans huvudrikning, varigenom vattendelame måste 
öfverstigas och arbetsqvantiteterna blifva betydliga på 
samma gång som branta lutningar och skarpa kurfvor 
ej kunna undvikas." 

Banan skulle av kostnadsskäl byggas smalspårig 
av i princip samma standard som PålsbodaFinspångsbanan, 
men han ansåg det inte rimligt 
att ytterligare minska kurvradier och öka 
stigningar för att sänka anläggningskostnaden, 
eftersom resultatet ofelbart skulle slå tillbaka på 



banans kapacitet, driftkostnader och driftsäkerhet 
-den var ju ändå tänkt att hålla en sådan 
standard att genomgående person-och posttåg 
skulle kunna framföras med 30 km/h.40 Persontrafiken 
skulle, enligt Kamph, utan tvekan, att 
bli betydande och en teknisk nedrustning för att 
ytterligare sänka anläggningskostnaden var därför 
inte att rekommendera. Detta hade han gjort 
på annat sätt, genom att nästa samtliga stationshus 
i förslaget skulle byggas i trä, likaså broöverbyggnaderna 
med undantag för svängbron 
över Göta kanal vid Söderköping och de två 
broarna över Långsjön, söder om Ankarsrum. 
Anledningen till den extra vaksamheten på kostnaderna 
var de höga arbetskostnads-och materialpriser 
som rådde under den pågående högkonjunkturen. 

Kostnaden för den rullande materiel som 
skulle trafikera banan schablonberäknades till 
kr 50 000:-per banmil och de administrativa 
kostnaderna för projektets genomförande beräknades 
av Kamph till 10 procent på anläggningskostnaden.
41 Sammantaget skulle kostnaderna 
för de olika delsträckorna belöpa sig till följande: 
Kostnaden för att anlägga huvudlinjen skulle 
alltså uppgå till i runda tal 7 ,5 miljoner kronor, 
vilket gav en genomsnittlig byggkostnad om cirka 
435 000 kronor per banmil inklusive rullande materiel. 
Med bibanor skulle räkningen sluta på närmare 
8,3 miljoner kronor. Valde man Eksund 
som anslutningsplats vid stambanan, minskade 
anläggningskostnaden med cirka 260 000 kronor 
och valdes den sydligare sträckningen över 
Hjorted ökade kostnaden med 110 000 kronor. 

Koncentrerar vi oss på förhållandena på östgötasidan 
kan noteras, att en järnväg NorrköpingSöderköping 
skulle kosta i runda tal en miljon 
kronor, samt ytterligare drygt 1,5 miljoner fram 
till Valdemarsvik vid Smålandsgränsen. Östgötarnas 
bidrag till projektet skulle därmed uppgå 
till cirka 2,5 miljoner kronor, bibanorna oräknade. 
Om en tredjedel av kostnaden skulle täckas genom 
aktieteckning, skulle denna behöva uppgå 
till sammanlagt cirka 800 a900 000 kronor. 

Irritation över sträckningen 

Carl Ekman tog i ett tidigt skede kontroll över 
interimsstyrelsen för den föreslagna järnvägen. 
Den av Kamph skisserade sträckningen genom 
Östergötland och Småland överensstämde väl 
med industriintressenas och handelns önskemål, 
vilket också indirekt var en förutsättning för projektet. 
Koncessionsinnehavarna Ekman och de 
Mare hamnade, med Oscar Kamphs hjälp, på 



sina håll dock ganska långt från Ekenstams ursprungliga 
sträckningsförslag, vilket väckte irritation 
i bygderna. Anmärkningsvärt nog kom 
svidande kritik från en av dem, som funnits med 
i projektet från ett tidigt stadium, Knut Wilhelm 
Hammarskjöld på Väderum i Tuna socken: 

40 Minsta kurvradie på huvudlinjen 
fastställdes till 800 fot 
(238 m) och största stigning 

1: 60 (17 promille) ; för 
bibanorna var motsvarande 
värden 500 fot (149 m) respektive 
1:40 (25 promille). 

41 Det rör sig här om en gammal 
svensk mil, något längre än 
den nuvarande ; jfr Svallhammar 
1991. 

Tabell 1. Anläggningskostnad för huvudlinjen NorrköpingHultsfred 
enligt Kamphs huvudförslag 1874 

Bandel Sträcka, mil Anläggningskostnad, kr 
Norrköping-Skälv 0,66 372 695 
Skälv-Söderköping 1,74 629 080 
Söderköping-Valdemarsvik 4,01 1 568 766 
Valdemarsvik-Gamleby 4,06 1 835 096 
Gamleby-Alm vik 0,68 274 511 
Almvik-Fårhult 1,18 540 571 
Fårhult-Ankarsrum 0,82 468 321 
Ankarsrum-Fjälster-Hultsfred -1,21 1 761 777 
Summa 17,06 7 423 817 
Jfr Svallhammar 1991 

• Större ort 
o Mindre ort 
1111 Viktigare industri 
cf Järngruva 
9 Koppargruva 
Järnvägsnätet i Östergötland och norra Småland omkring 1875. Redan byggda järnvägar markeras med 
tunnare linjer, projekterade eller föreslagna järnvägar med tjockare. Ur Stig Svallhammar, "The District 
Moot and the Private Railway Projects", Geografiska Annaler, 1989. 

"Vid sammanträdet i Söderköping förutsade jag, att 
teckningen inom Tuna socken skulle bli ringa och 
kan utgången ej bli annorlunda, när en vägs naturliga 
riktning skall ändras för att befordra en persons 
enskilda intressen, som äro mycket utpräglade, genom 
banans sträckning genom norra Kalmar län."42 

Den hårda kritiken riktades direkt till Carl Ekman 
och återfinnes på den missivskrivelse som 
åtföljde de kommunvisa teckningslistorna, vilka 



sändes till interimsstyrelsens ordförande i Finspång. 
Den person, mot vilken kritiken riktas 
är brukspatronen Gustaf de Mare, som geno~ 
att förorda det västliga sträckningsförslaget 
lyckades få banan att betjäna de egna industrianläggningarna 
vid Toverum. Alternativet hade 
inneburit en dragning över Hjorteds kyrkby och 
en bättre följsamhet efter den "naturliga" sträckningen, 
dvs. utmed den gamla landsvägen 
söderut mot Ishult och vidare mot Vena. Detta 
tycks ha varit mer i överensstämmelse med 
Ekenstams ursprungliga skisser och tycks också 
spegla den lokala uppfattningen om lämpligaste 
sträckningen.43 

Även på andra håll, i Tjust och Sevede härader, 
möttes kustbaneprojektet och dess förespråkare 
med irritation och misstro. En debattör i 
Westerviks Weckoblad menade att det var allmänt 
känt att den föreslagna sträckan Verkebäck-
Hultsfred var avsedd för att transportförsörja 
Ankarsrums och Toverums bruk, vilka 
båda ägdes av familjen de Mare. Västervik stads 
intressen hade inte alls tagits med i beräkningen 
när sträckningen bestämdes: Avsikten hade aldrig 
varit att staden skulle fåjärnvägsförbindelse, 
åtminstone inte söderifrån. Denna bedömning 
var förvisso riktig, eftersom de Mare primärt 
strävade eft~~ kontakt med den egna lastageplatsen 
vid Ostersjön respektive med landets 
övriga järnvägsnät. Det olyckliga med "kustbanan" 
var, sett ur staden Västerviks perspektiv, 
att den effektivt blockerade järnvägsprojektet 
Västervik-Linköping, i vilket staden hade engagerat 
och i viss mån bundit sig för. Att järnvägen 
Norrköping-Hultsfred bara av den orsaken 
var impopulär i Västervik är inte förvånande. 

Omröstningen om kommunal aktieteckning i 
kustbanan vållade högljudda protester i de kommuner 
-Västra Ed och Hallingeberg -där familjen 
de Mare tillsammans med ett fåtal ytterli

42 Svallhammar 1991. 
43 Svallhammar a.a. 

gare personer kunde mobilisera stämmans majoritet 
på s~asätt som skedde i Ringarum och 
i Mo gata. A ven i den småbondedominerade Frödinge 
kommun lyckades Gustaf de Mare, med 
hjälp av järnvägsagitatorn Emil Key, få stämman 
med sig i en aktieteckning. I Gladhammar, vars 
kommunalstämmas uppfattning stod och föll med 
Gunnebo bruks båda ägares vilja, tecknades ett 
betydande belopp. Överklagandena av stämm?
beslutet i Hallingeberg vittnar om de många 



mmdre röstägarnas besvikelse över fyrktalsomröstningen. 
Banan skulle inte bli till någon 
nytta och glädje för småbrukarna, särskilt inte 
dem som bodde i den norra kommundelen. Det 
senare argumentet -avståndet till järnvägen ansågs 
inte vara skäl nog till att avstå från att 
stödja en så allmännyttig satsning som en järnväg, 
konstaterade Tuna kommunalstämma efter 
att ha tagit del av överklaganden från några 
sockenbor en mil från banans närmaste station. 
Det låg helt enkelt "i sakens natur" att alla i kommunen 
inte kunde få samma nytta av en gemensam 
satsning ochjärnvägsfråganjämställdes härvidlag 
med vilket vägärende som helst. 

Stormännens ord vägde tungt, inte bara på 
kommunalstämman utan också när överklaganden 
bemöttes. I Hallingeberg hade omröstningen 
ijärnvägsfrågan utfallit med 7 999 röster för och 
5 816 röster emot den föreslagna teckningen av 
aktier i "kustbanan" för 75 000 kronor. I en kommentar 
till länsstyrelsen i samband med att överklagandet 
remitterats till kommunalstämman för 
yttrande, skriver Alfred de Mare: 

"En del människor hvilja ett framåtskridande, en del 
ett stillastående, belåtna med vad som är. De förra 
måste ofta påtvinga de senare fördelar. Efter åtnjutande 
någon tid, af hvilka fördelar de icke kunna vara 
dem förutan. Så har förhållandet hvarit med statsbanorna, 
så kommer förhållandet att blifva med den 
ifrågavarande, som utom den stora förmånen af lättad 
kommunikation säkerligen kommer att av sjelfva 
trafiken gifva en betydlig inkomst." 

Man måste alltså med visst våld påtvinga församlingsborna 
nyheter av visst slag för deras och 
alla andras -bästa. Det hörde dock till regel 
snarare än undantag att kommunalstämmobesluten 
om gemensam aktieteckning blev överklagade. 
Beslutet stod fast efter länsstyrelsens 
prövning.44 

44 Ibid. 

Tabell 2. Kommunal aktieteckning i järnvägen Norrköping-Hultsfred, hösten 1874 
(Smålandskommunerna) 

Kommun Fyrktal Station Förväntat 1) 2) 3) Utfall 
1871/72 kr/fyrk kr/fyrk 
Blackstad 6 042 nej 2.50 (15) 15 0 0.00 
Frödinge 6 997 ja 5.00 (35) 45 20 2.86 
Gamleby ja 
Gladhamrnar 12 027 ja 5.00 (60) 60 60 4.99 
Hallingeberg 11 753 ja 6.00 (60) 75 75 6.38 
Hjorted 13 085 ja 5.00 (65) 75 20 1.53 



Locknevi 9 796 nej 2.50 (25) 0 0.00 
Tryserum ja 
Tuna 13 782 ja 5.00 (70) 40 2.90 
Törnsfall 8 715 ja 5.00 (43) 0 0.00 
Vena 8 425 ja 5.00 (40) 0 0.00 
Västra Ed ja 
Västrum nej 
Vimmerby landsförsamling 9 918 nej 2.50 (25) 0 0.00 
Östra Ed ja 
Efter S vallhamrnar 1991 

Idealist med visioner 
gjuter olja på vågorna 

På Smålandssidan var förvirringen i det närmaste 
total -för sträckan Verkebäck-Hultsfred 
motsvarade förhandsteckningen av aktier i stort 
sett projektledningens önskemål, men på sträckan 
Fårhult-Gamleby-Valdemarsvik var teckningarna 
obetydliga i förhållande till banans 
längd och byggnadskostnader. Gamleby köping 
stod fast vid sitt stöd till järnvägen VästervikLinköping 
och ville inte deltaga i teckning av 
aktier i "kustbanan", likaså Törnsfalls kommun. 

Den som till sist lyckades ena de splittrade 
krafterna bakom de konkurrerande projekten i 
norra Kalmar län var godsägaren och politikern 
Emil Key, i dag mest känd som den 150-årsjubilerande 
författarinnan Ellen Keys fader. Key 
var opinionsbildare och torgförde sina liberala 
åsikter bland annat som lokal tidningsman. Han 
var verksam inom såväl den primär-som landstingskommunala 
sfären och var som riksdagsman 
med om att starta Landsbygdspartiet. Key 
vara en av sin samtids mer kända rikspolitiker. 

Orsaken till Emil Keys helhjärtade engagemang 
ijärnvägfrågan kan kopplas till en tragisk 
händelse inom den egna familjen, direkt knuten 
till den dåliga vägstandard som rådde i 1860talets 
Småland: Keys hustru blev svårt skadad 
då vagnen hon färdades i välte och levde återstoden 
av sitt liv med sviter efter olyckan. Emil 
Key verkade därefter i det kommunala livet 
oförtröttligt för en förbättring av stora landsvägen 
från Västervik förbi Lunds by och vidare 
söderut. Redan 1857 hade Key fattat intresse för 
järnvägsfrågan och pläderade för att Tjustbygden 
skulle länkas in i landets järnvägsnät via 
en stambana mellan öst-och västkusterna. Utgångspunkten 
för denna för landet och området 
så viktiga järnväg var Västervik och slutmålet 
hamnstaden Göteborg. Plattformen för agitationen 
var den lokala tidningen Westerviks Posten, 
vilken drevs av Key själv Keys järnvägsvisioner 
och ideer punkterades effektivt av 1858 



års statligajärnvägskommitte, som hade till uppgift 
att bevaka de "riksintressanta" järnvägsförslagens 
utformning. Prioriteten vid uppbyggandet 
av ett stambanenät tycks huvudsakligen 
ha varit en annan än att stödja tvärbanor och 
enligt järnvägskommittens resonemang var behovet 
av den föreslagna förbindelsen inte tillräckligt 
övertygande. De lokala transportfrågorna 
kunde, enligt kommittens uppfattning, lösas genom 
andra arrangemang. Västervik borde med 
fördel förbindas med stambanan genom en järnväg 
i nordvästlig riktning, och för Vimmerby 
stads del stod lösningen att finna i en kanalled, 
det som sedermera blev Kinda båtled.45 Järnvägsfrågan 
lades för en tid på hyllan och därefter" åter

45 Ibid. 

Eksunds station var en av de andra tänkbara utgångspunkterna för Östra stambanan. Sveriges Jämvägsmuseum. 

stod ... icke annat än att låta vår orts jemvägsangelägenhet 
blifva hvilande till bättre tider".46 

De lösningar som presenterades av den statliga 
kommitten blev dock snabbt inaktuella i takt 
med järnvägsnätets utveckling till ett självständigt 
trafikmedel, och särskilt de förslag som 
byggde på insjö-och kanalfart. Den nya representationsreformen 
1865/66 medförde en svängning 
i folkrepresentationen i liberal riktning till 
förmån för enskilt järnvägsbyggande. I riksdagen 
framfördes förslag om att det statliga stambanebyggandet 
skulle ersättas av privat företagsamhet, 
som skulle understödjas av det allmänna. 
Den av greve Sparre lanserade tanken 
på ett stambanebyggande av "lågbudgetmodell", 
understöddes av bland andra Emil Key, som 
deltog i den heta debatten om det kostsamma 
stambanebyggandet och den ineffektiva driften 
av landets statsbanor. Den av Key författade, 
anonyma pamfletten "Om våra jemvägar, af en 
riksdagsman", vållade rabalder och dess författare 
avslöjades ganska omgående.47 

46 Key 1880. 
4 7 Oredsson 1969. 

Kritiken av statligt järnvägs byggande och trafik 
var, enligt Key, bestickande. Utlandsresenären 
kunde vid återkomsten tydligt se hur ineffektivt 
de svenska statsbanoma drevs i jämförelse 
med andra länder: 

"Med förundran ser svensken vid sin återkomst till 
fäderneslandet, huru många tjenstemän som behöfvas 



vid statens jemvägar för att sköta mindre göromål, 5 
a6, ja flera. Han ser äldre män, uttröttade i statens 
tjenst och redan pensionerade, tillika vara avlönta och 
föra befälet vid stationer, naturligtvis med biträden, 
som sköta den egentliga tjensten." 

Stationsbefälet var, enligt Key, officerare som 
antingen redan var pensionerade eller fortfarande 
var i aktiv tjänst. I det senare fallet betydde 
det att befattningshavarna kunde vara 
borta från sina tjänster vid statsbanan upp till 
en månads tid för att fullgöra andra uppdrag, 
men ändå fungerade verksamheten. Key kritiserade 
inte statsbanornas verksamhet som sådan, 
men stormade mot de många tjänstemännen 
på avlöningslistan, vilket hade lett till att 
statsbanorna blivit det dyraste ämbetsverket. 

Befälskarriären vid järnvägarna borde i stället 
stå öppen för dugliga medarbetare ur de lägre 
skikten. Därmed 

"finge man dessa poster till statens och allmänhetens 
gagn besatta med folk som bättre än andra vore 
kunnige i den aktiva tjensten, och ansåge sin nya plats 
som en verklig befordran, hvilket troligen ej är fallet 
med de unga och gamla officerare både af landt-och 
sjöförsvaret, som nu pryda stationernas platform 
medan ett tåg går förbi, men af hvilka troligen ganska 
få skulle anse förenligt med värdigheten att sjelf 
lägga hand vid arbetet på stationen". 

Keys agerande i järnvägsfrågan i norra Kalmar 
län gick vidare med ett engagemang i den föreslagna 
järnvägen Västervik-Linköping, som 
uppstod delvis till följd av att staten inte prioriterat 
stöd till en föreslagen järnväg på sträckan 
Västervik-Vimmerby-Löfstad. Han kom i hög 
grad att förknippas med det senare projektet, 
men detta hindrade honom inte från att även 
stödja den sedermera konkurrerande "kustbanan". 
I likhet med sin svåger, godsägaren Carl 
Raab, gick Key balansgång och försökte understödja 
de sinsemellan oförenliga projekten, låt 
vara i egenskap av länsdelens riksdagsman. Det 
var i den rollen som Key reste runt med "kustbanans" 
förespråkare på kommunalstämmorna 
i Tjust och Sevede härader och järnvägsfrågan 
fick därmed regional status. Hans senare ageranden 
i syfte att bilägga tvister och skapa enighet 
i och regionalt stöd för den nordsmåländska 
järnvägsfrågan fick avgörande betydelse för 
händelseutvecklingen i ett senare skede.48 

Stormig stämma i sydlig socken 



Medan man i Kalmar län lyckades ganska väl 
med ornrröstningarna på kommunalstämmorna 
och registerade betydande teckningar för "kustbanans" 
sydligaste handel, gick det sämre med 
den kommunala teckningen på östgötasidan. Vi 
väljer två kommuner söder om Söderköping, där 
frågan om aktieteckning i järnvägen Norrköping-
Hultsfred var uppe: Ringarum och 
Mogata. Valet av dessa båda socknar avgörs av 
källmaterialet -texten i de kommunala protokollen 
är relativt riklig. Samtidigt är både Ringarum 
och Mogata intressanta därför att järnvägens 
förespråkare här hade ett tydligt övertag, 
såväl opinionsmässigt som ekonomiskt-politiskt. 

48 Key a.a.; Svallhammar 1991. 

I Ringarums kommun, den till ytan största 
socknen i Östergötland, behandlades järnvägsfrågan 
på en extra ordinarie kommunalstämma 
den 2 november 1874. Frågan om ett kommunalt 
engagemang i den föreslagna järnvägen 
Norrköping-Hultsfred hade väckts av riksdagsman 
Sven Hansson på Torp. Hansson ansåg att 
banan var av stor vikt för orten och redogjorde 
för såväl nyttan som behovet av den, varefter 
frågan diskuterades bland de närvarande. Länsman 
Karlsten ansåg för sin del att banan var både 
nyttig och behövlig, men menade att den inte 
skulle bli av lika stort värde för alla. Innehavarna 
av jordbruksfastigheter borde, enligt Karlsten, 
belastas hårdare vid en kommunal utdebitering 
och stå för tre femtedelar, medan handel, övriga 
näringar och kapital skulle stå för resterande 
del. Riksdagsman Hansson ansåg dock att utdebitering 
borde ske efter fyrktal utan någon 
särskild fördelning. 

Nämndeman Alfred Carlsson i Norrby läste 
upp ett skrivet anförande av vilket framgick att 
talarna förespeglat att kommunen borde teckna 
aktier för 150 000 riksdaler och nämnt alla fördelarna 
med att järnvägen byggdes. Visst vore 
det en fördel att den byggdes, menade Carlsson, 
men den individuella aktieteckningen visade 
tydligt att folk i allmänhet inte var intresserade 
av projektet. Det var, enligt Carlssons 
beräkningar, inte stort mer än var hundrade person 
som tecknat aktier av dem som kunnat. Detta 
visade, menade Carlsson, att "stora och vackra 
tal" inte hade någon inverkan på människorna i 
socknen. 

Nämndeman Carlsson fortsatte kritiken och 
gick till storms mot att projektet förutsatte en 
aktieteckning om tre miljoner kronor och att 
resten, sex miljoner, skulle lånas upp mot obligationer 



utställda på samma belopp. Om en 
"penningekris" inträffade eller om intresset för 
obligationerna av någon anledning minskade 
förelåg all varlig risk för att bolaget hamnade i 
ekonomisk kris då obligationerna skulle lösas. 
Varför skulle Ringarums kommun teckna aktier 
för 150 000 kronor, fem gånger mer per fyrk 
eller mer än vad som tecknades i andra socknar? 
Detta var oförsvarligt eller obetänksamt, 
särskilt som större delen av kommunen hade så 
liten nytta av banan. Enligt Carlssons beräkningar, 
hade två tredjedelar av socknen antingen 
närmare till andra lastageplatser eller så långt 
till de föreslagna stationerna, att de inte hade 

gits fram i fel trakt, dvs i närheten 
av Nartorps gruva "vilken 
... torde vara slut inom 
några år". Dessutom skulle 
den enligt förslaget gå fram 
genom skogar och obebyggda 
trakter. Eftersom en 
mil av banan löpte fram i 
obygd skulle det heller inte 
bli några lokala transporter 
på sträckan. Järnvägen borde 
i stället dras fram i en västligare 
sträckning "från Lilla 
Sörby över Hälla ström, Dyhult 
och vidare åt Ringarum", 
vilket skulle leda till bättre 
trafikinkomster och göra den 
tillgänglig för allmänheten. 
Nämndeman Carlsson yrkade 
därefter att kommunens 
förhandsteckning borde begränsas 
till 45 000 kronor, 
vilket motsvarade ungefär kr 

1: 50 per fyrk. Om banan i 
stället drogs fram i en mer 
fördelaktig sträckning kunde 
teckningsbeloppet höjas till 
90 000, menade Carlsson. 

Kommissarie G. Karlsten 
vidhöll vad han tidigare framfört 
och yrkade uppskov med 
frågans avgörande. Nämndeman 
G. Svensson i Prostgården 
instämde i Carlssons 
yrkande, men menade att 
kommunens insats borde 

Verkebäck blev station (på Hultsfred-Västerviks järnväg) eftersom 



stanna vid 45 000. Inspektor

sträckan ut till Gunnebo, där den största godskunden fanns, var för 

dyr att anlägga. Samling Stig Nyberg. 

någon större nytta av järnvägen. De som i första 
hand tjänade på att banan byggdes var, enligt 
Carlsson, de grupper som förmodligen redan 
själva tecknat sig för så många aktier de 
kunnat. Nämndeman Carlsson avrådde bestämt 
från att låta dessa intressen påverka kommunen 
att skuldsätta sig för stora belopp. Vid en ekonomisk 
kris riskerade stora delar av banan att 
stå obyggd och den enda utvägen blev då att 
kommunen fick satsa ytterligare medel för att 
projektet skulle kunna genomföras. 

En annan kritisk ståndpunkt som framfördes 
av nämndeman Carlsson var att banan hade dra-

C. Alsen menade att banan 

skulle vara till stor nytta för 
kommunen och att den kunde liknas vid en pulsåder. 
Därför borde banan, enligt Alsens förmenande, 
komma till stånd. Nämndeman Carlsson 
ändrade härefter sin tidigare proposition till att 
gälla 90 000 kronor utan villkor angående banans 
sträckning. Stämmans ordförande frågade 
härefter om församlingen kunde godkänna riksdagsman 
Hanssons förslag om teckning av 1 500 
aktier i järnvägen för 150 000 kronor, vilket 
besvarades nekande. Hansson begärde därefter 
votering och som kontraproposition uppställdes 
nämndeman Alfred Carlsson förslag om aktieteckning 
för 90 000 kronor. 

"Efter avslutad votering utföll rösterna sålunda att 
12 293 fyrk avgavs för ja av 33 röstande och 8 959 
fyrk avgavs för nej av 128 röstande. I följd härav blev 
församlingens beslut i enlighet med riksdagsman I. 
Hanssons härovan intagna förslag till proposition." 

Därefter utsåg kommunalstäm.man tre ledamöter 
till kommitten, varefter högljudda klagomål 
och buller uppstod sedan de flesta som röstat för 
det lägre beloppet börjat att oroa sig för beslutets 
konsekvenser. Man trodde sig inte kunna bära 
kostnaderna för aktieteckningen med mindre än 
att många blev ruinerade och uttryckte missnöje 
över att ett fåtal röstägare kunnat segra mot så 
många. Röster höjdes om att få reservera sig mot 
beslutet och till slut var oordningen så total att 
stämman måste ajourneras till nästa lördag. 



"[Av] fruktan över de sålunda beslutade 150 000 till 
ifrågavarande jernväg, troende sig icke kunna bära 
en sådan börda utan mångens ruin; missnöjda 
häröfver att ett fåtal kunnat segra mot så många röstegande; 
anhöll nu att få reservera sig mot beslutet, 
men som de högljudda klagomålen och bullret blev 
alltför stort, måste stämman uppskjutas för dagen." 

Ringarumsbor överklagar 
till länsstyrelsen 

Protesterna mot beslutet vid kommunalstäm.man 
i Ringarum lät inte vänta på sig. I överklagandet 
konstateras att förre riksdagsmannen Sven 
Hansson i Torp, som var ivrig anhängare av 
järnvägsförslaget, hade hemställt att församlingen 
skulle teckna 1 500 aktier i järnvägsbolaget 
och att för ändamålet ta upp ett fyrtioårigt 
amorteringslån om 150 000 kronor, vilket, 
tillsammans med räntan, skulle amorteras genom 
årlig utdebitering på kommunens fyrktal. 
En av de överklagande, Alfred Carlsson, hade 
argumenterat för en mindre summa, vilken han 
slutligen bestämt till 90 000 kronor. 

"Efter slutad diskussion tillfrågades församlingen, 
huruvida den ville antaga Sven Hanssons förslag, 
hvarå svarades med öfvervägande nej, härvid hade 
det ovilkorligen bort stanna; och ingalunda, som 
skedde genom voteringen emot all folkrätt, bereda 
tillfälle för Sven Hansson och hans anhängare att på 
det besynnerliga sätt som här nedan omförmäles, 
blifva öfvervägande." 

Hansson hade begärt votering, som utfallit med 
12 293 röster för och 8 959 mot hans förslag, 
men de klagande anförde att förhållandena inte 
hade blivit sådana om voteringen gått till på rätt 
sätt. De klagandes redogörelse fortsätter: 

"Men de så kallade 'herrarne' i församlingen, gripna 
af förespeglingarne om den öfversvinnerliga fördel 
jernvägsanläggningen skulle tillskynda församlingen, 
hade, som man säger satt sig i sinnet genomdrifva 
Sven Hanssons proposition, utan afseende på de bördor, 
som derigenom på samma gång oafvisligen skulle 
komma att trycka de mindre bemedlade inom kommunen, 
och anlitade därföre hvarje utväg för ernående 
af sitt syfte." 

De klagande anförde vidare att den fyrktalslängd 
som tillämpats vid omröstningen var felaktig, 
eftersom den inte uppdaterats med nya hemmansägare 
som innehaft sina hemmansdelar i 
flera år. Det anfördes att en röstägande gett fullmakt 
åt ett icke röstberättigat ombud att föra 
talan på stämman, men att sedan denna fullmakt 



olagligen överlämnats till en järnvägsförespråkare, 
som kunde använda de 768 röster för jasidan. 
På stämman förekom det "besynnerliga" 
förhållandet, att det fanns personer som själva 
inte röstade, men som ändå företrädde annan 
röstägande i voteringen, liksom det fanns de som 
för egen del röstade nej samtidigt som de var 
ombud för personer som röstade ja. Dessa besynnerligheter 
och oegentligheter hade sammantaget 
lett till järnvägsförespråkarnas eftersträvade 
majoritet. Men hur var det med närvaron 
vid stämman? Av de 33 personer som stödde 
ja-propositionen med 12 293 fyrkar var bara 17 
på plats, men dessa hade fullmakt för ytterligare 
16 personer. Bland dessa återfanns en 
bruksägare och en bruksförvaltare i Gusum, ett 
par större jordbrukare samt tolv handlanden och 
affärsmän, de flesta från Valdemarsvik. 

"För deras rätt eller illa förstådda intresse måste nu 
ett fyrdubbelt antal församlingsboer gifva vika, och 
detta i trots deraf att minoriteten alldeles icke motsatte 
sig jernvägsanläggningen, utan blott fordrade 
en nedsättning i det enorma belopp, hvarför motsidan 
fäktade. Härvid bör äfven anmärkas att flerfaldiga af 
de personer hvilka röstat för ja-männens framgång, 
helt och hållet skänkt dessa röster, då de aldrig komma 
att deltaga i några utgifter härutinnan." 

Som exempel nämndes en inspektor som stött 
ja-sidan med 180 röster, men som flyttat från 
kommunen och upplåtit sin fastighet åt en arrendator, 
som för övrigt inte heller hade någon 

bindning till orten. En arrendator, som själv 
skulle avträda sitt arrende redan i mars 1874, 
hade fungerat som ombud för en bokhållare, 
vilket visade på systemets brister. Arrendatorn 
var efter arrendetidens slut fri att flytta från socknen 
och den anställde bokhållaren befann sig i 
samma position. Slutsatsen var given: 

"[S]å hafva ingen af alla dessa någon börda att vidkännas 
för sine lättsinnige bortskänkte röster, men 
jor( d)ägare och qvarblifvande innebyggare allt framgent 
skulle få draga denna börda, måhända i en hel 
mansålder. Öfvertänksamheten och vår plikt manar 
oss icke allenast för egen del utan för våra barn och 
efterkommande bevara vår och deras rättigheter, så 
att icke några inkräktare, som här är fallet, må egenmäktigt 
beröfva oss desamma." 

De klagande anförde dessutom tvivel över huruvida 
stämman hade utlysts på riktigt sätt, eftersom 
det ursprungligen talats om att de röstägande 
skulle infinna sig på den stämman för 



att höras huruvida de var villiga att bidraga till 
den föreslagna järnvägen. Detta kunde, enligt 
de klagande, tolkas som att bidrag samt bidragsbeloppets 
storlek skulle vara avhängigt av kommunens 
"fria" åtagande, eftersom det här inte 
var fråga om sådana byggnader som det fanns 
en laglig skyldighet för kommunen att bekosta.49 
På stämman tycktes det dock som om vissa 
församlingsbor hade tänkt sig att bidrag till ett 
sådant för den kommunala verksamheten främ

49 "... sådana byggnader, hvilka det i kraft af lag och 
författningar ovilkorligen åligger menigheten att bekosta, 
såsom kyrka, skolhus, fattighus, prestgård, landsväg, 
bro eller dylikt". 

roande ändamål som ett järnvägsföretag också 
måste medföra förpliktelse att godkänna ett sådant 
förslag, hur tungt detta än kunde bli för 
den framtida beskattningen. I själva verket var 
frågan om aktieteckning för byggandet av en 
järnväg inget annat än en fråga huruvida kommunen 
skulle skuldsätta sig för detta ändamål 
eller inte, menade de klagande. 

"Därtill lär ingen, enär företaget blott är en affär, 
kunna tvingas. Framgången af en hemställan och 
delaktighet i sådan affär måste helt och hållet bero på 
fritt skön och begifvande." 

Med andra ord kunde en omröstning som den 
nyss genomförda inte mer än visa 33 individers 
opinion för en teckning av 1 500 aktier i den 
föreslagna järnvägen, samtidigt som 128 personer 
uttryckt sin opinion för teckning av aktier 
för ett lägre belopp, 90 000 kronor. 

"Den senare är lika kraftig, lika bindande som den 
förra, ty här vid lag beror allt ytterst af det frivilliga 
åtagandet. Men på det sättet, torde invändas, skulle 
ett så allmänt nyttigt ansedt företag som en jernvägsanläggning 
ostridigt betingas af frivilligt åtagande, 
har stämman i sjelfva verket enhälligt voterat för bidrag 
af 90.000 kronor, enär detta mindre tal uppgår i 
det större eller utgör en qvot deraf." 

Klagoskriften hade undertecknats av runt 300 
röstägande, vilka tillsammans representerade 
18 000 av Ringarums kommuns 32 865 fyrk, 
dvs mer än hälften av det sammanlagda fyrktalet. 
Man tyckte sig därför inte behöva att ytterligare 
påpeka det orimliga i att några få församlingsbor, 
oavsett dessas stora fyrktal, skulle 

Tabell 3. Exempel på utfall av kommunala omröstningar 
om aktieteckning i järnvägen Norrköping-Hultsfred 1874 



Kommun Omröstning Begärt Beviljat Röstetal Krlfyrk 
belopp belopp 
Börrum 1874-11-28 10 
Drothem 1874-11-24 0 2323-2172 
Gryt* 0 
Mogata 1874-11-25 40 5474-2695 
Ringarum 1874-11-02 150 12293-8959 
Sankta Anna 1874-12-14 0 
Skällvik* 10 1.00 
Skönberga* 10 0.60 
Söderköping 130 

Källa: Kommunala protokoll (Söderköpings kommunarkiv) 
*) Enligt Ringarumsbornas överklagande, obestyrkt uppgift. 

kunna påtvinga kommunen 
en skuldsättning den inte 
kunde bära och som ofelbart, 
förr eller senare, skulle leda 
till dess ruin. 

Om man betraktade andra 
socknar i trakten var deras insatser 
betydligt lägre: Skällvik 
och Skönberga hade vardera 
tecknat aktier för 10 000 
kronor, Mogata för 40 000 
medan Drothem och Gryt 
inte tecknat något alls. Söderköpings 
stad hade tecknat 
aktier för endast 130 000 
kronor. 

Många av de kommuner som 
satsat små belopp eller inget 
alls skulle, enligt de klagande, 
få mångdubbelt större 
nytta av järnvägen jämfört 
med Ringarums befolkning, 
i vars kommun banan gick 
fram i det sydöstra hörnet. 
Det var egentligen bara Valdemarsvik 
och Gusum med 
närmaste omgivning som 
fick någon nytta av järnvägen, 
medan resten av befolkningen 
inte fick den minsta 
nytta av den. 

"Så måste väl med rätt och billighet 
kunna antagas det vara 
orimligt att på slikt sätt påtvinga 
oss en sådan beskattning som 
den här ifrågavarande och nu 
öfverklagade." 



De klagande avslutade skriften 
med en begäran om att 
länsstyrelsen skulle upphäva 
det nu överklagade "så kallade 
beslutet" _so 

Göta kanal var en fördyrande komplikation för östgötska järnvägar söderut. 
Här stambanans korsning med kanalen vid Norsholm. Den ursprung

Omröstningen 

liga svängbron (i förgrunden) är på väg att bytas mot enfällbro. Sverigesi Mogata Järnvägsmuseum. 

Jämfört med förhållandena i Ringarum blev motsvarande 
tillställning i Mogata, Carl Ekenstams 
hemkommun, lugn och ordnad. Den nu 76-årige 
Ekenstam var av hälsoskäl förhindrad att själv 
närvara vid kommunalstämman den 25 november 
1874, när frågan om kommunalt deltagande 
i aktieteckning för järnvägen Norrköping-Hultsfred 
togs upp till avgörande. Hans andliga närvaro 
och engagemang manifesterades genom ett 
från sjukbädden författat brev till stämman: 

"Jag har fordom såsom Eder kommunalordförande 
funnit Eder alltid godhetsfullt uppmärksamma på vad 
jag andragit, och vågar hoppas att nu även så skall 
ske, då en fråga förekommer som är av ovanlig vikt, 
ej blott för Eder själva, utan också för Edra barn och 

50 Skrivelsen är daterad Ringarum den 3 december L874 
och närmast undertecknad av Alf Carlsson i Norrby och 

J.P. Andersson, "ordförande i kommunalnämnden"; 
Kongl. Befallningshafvande i Östergötlands län handlingar, 
Landsarkivet Vadstena. 

efterkommande. Framför allt önskar och hoppas jag 
att överläggningen icke skall såsom i en annan församling 
skett, bliva störd av häftiga strider, utan att 
Mogataboarne må nu, såsom alltid tillförne, i stillhet 
och lugn pröva vad som för församlingen kan vara 
nyttigast, och därefter besluta." 

Vid stämman upplästes en skrivelse från major 
Ekenstam, i vilken föreslogs att kommunen 
skulle teckna ett amorteringslån på 48 000 kronor, 
varav 40 000 för inköp av aktier i den projekterade 
järnvägen. Resterande medel skulle 
användas för räntor och amortering under byggåren. 
Under den långa diskussionen yttrade sig 
vissa för och andra emot förslaget. Till slut föreslog 
riksdagsman Johan Johansson, som representerade 
dem som var emot Ekenstams 
teckningsbelopp, att man skulle enas om att 
sänka teckningsbeloppet till 20 000 kronor, eftersom 



han ansåg att det högre beloppet var för 
betungande. Kompromissen förkastades dock av 
dem som förordade Ekenstams förslag. Ingen 

ytterligare ville yttra sig och därmed avslutades 
överläggningen med klubbslag. 

På grund av de båda förslagen hemställde ordföranden 
först om stämman ville bifalla major 
Ekenstams förslag. Då frågan besvarades med 
blandade ja och nej undrade ordföranden om 
stämman godkände riksdagsman Johan Johanssons 
förslag. Även denna fråga besvarades med 
både ja och nej. Eftersom det var omöjligt att 
uppfatta vilken uppfattning som var övervägande, 
framställde ordföranden därför på nytt 
frågan om Ekenstams förslag kunde bifallas, 
men eftersom frågan tycktes besvarad med övervägande 
nej begärdes omröstning. Ekenstams 
förslag antogs som proposition och riksdagsman 
Johanssons som kontraproposition och ordförande 
tillkännagav att de som stödde Ekenstams 
förslag borde rösta ja och de som stödde Johanssons 
borde rösta nej. 

Omröstningen utföll så att 30 röstande avgav 
5 474 ja och 31röstande2695 nej, varför stäm-

Alternativa sträckningar på "kustbanans" södra 
avsnitt. Ur Stig Svallhammar, En spårlös järnvägssatsning?, 
1991. 

mans beslut blev att kommunen skulle ta upp 
ett amorteringslån på 48 000 kronor för att 
teckna aktier i den projekterade järnvägen Norrköping-
Hultsfred för 40 000 kronor. De återstående 
medlen skulle användas för räntor och 
amortering under byggnadsåren. Riksdagsman 
Johan Johansson i Warsten reserverade sig emot 
stämmans beslut.51 Utgången av järnvägsomröstningen 
i Mogata är klassisk: En minoritet 
röstägande invånare i kommunen röstade ned 
en majoritet av röstägande, vanligen hemmansägande 
med mindre jordlotter. 

Tidigare slutsatser om 
de kommunala omröstningarna 

Mellquist har i avhandlingen "Rösträtt efter förtjänst" 
beskrivit de många överklagade järnvägsärendena 
runt om i landet. Enligt hans studier 
är förhållandena i Östergötland och Småland 
långt ifrån unika. 1862 års kommunalförfattning 

51 Kommunalstämmoprotokoll från Mogata församling 
1874-11-25; Söderköpings kommunarkiv. 



innebar att den kommunala rösträtten tillerkändes 
dem som betalade skatt till det allmänna över 
ett visst belopp.52 Tidsandan var sådan, att man 
egentligen inte kunde tala om medborgerliga 
rättigheter. Snarare lyftes medborgarnas skyldigheter 
gentemot samhället fram. I rösträttsfrågan 
gällde grundregeln att den som betalade 
skatt gavs rättigheten -eller skyldigheten -att 
bestämma över det världsliga livet i socknen. 
De som hade rösträtt i kommunen hade tillträde 
till kommunalstämmans överläggningar och var 
de "goda" skattebetalarna. I procent av befolkningen 
på landsbygden talar vi om cirka 10-15 
procent av invånarna. Antalet röster som varje 
röstägande kommunmedlem förfogade över 
byggde på taxerings-och fyrktalslängdernas 
uppgifter och på stämman fick man, åtminstone 
under de första decennierna efter kommunallagens 
ikraftträdande, rösta för samtliga fyrkar. 
Dessutom tillerkändes juridiska personer, exempelvis 
aktiebolag, rösträtt. Detta kunde betyda 
att ett fåtal röstägare, av egen kraft eller med 
hjälp av ett större företags röstpost, ganska enkelt 
kunde få gehör för sin sak. Dessutom tilllämpades 
regler om enkel majoritet vid omröstning. 
En intressant reflektion är att de kvinnor 
som hade rösträtt i kommunen sällan utövade 
den sjäva, utan lät sig representeras av någon 
manlig släkting eller annan mansperson -de 
kommunala spörsmålen tycks ha varit en angelägenhet 
för männen i socknen. 

Det var ganska naturligt, eftersom det var 
dessa grupper som såg en direkt nytta av järnvägen 
för egna godstransporter. Företagens anställda 
med kommunal rösträtt, exempelvis välbetalda 
förmän och smeder i bruken, röstade 
nästan alltid -i det fall det kunnat beläggas i 
protokollen -för samma förslag som företagsägarna. 
Voteringen skedde öppet och således 
kunde man se vilket förslag varje enskild röstägare 
stödde. Var de anställda rädda för påtryckningar 
från arbetsgivaren eller ville de värna om 
arbetstillfällena? Än i dag talas i bygden om hur 
bruks patronerna ordnade skjuts till stämman för 
lojala arbetare som ville lägga sin röst på bruksägarens 
förslag. Detta har dock inte kunnat beläggas. 
Andelen fullmaktsröstande, dvs. genom 
ombud, var påtaglig på "herremannasidan" och 
man kan med fog tala om att det förekom röstvärvning 
från järnvägsförespråkarnas sida. En 

52 Obeservera att s.k. skattesmitare inte hade rösträtt. 

annan intressant detalj är att studier visar, att 



arrendatorer nästan alltid röstade som jordägaren, 
trots att kommunallagen gav arrendatorn 
rätt att fritt förfoga över den arrenderade 
egendomens åsatta fyrktal. Lojalitet och sociala 
band fungerade här som en sammanhållande 
faktor. 53 Självägande, självhushållande bönder 
med mindre röstposter var annars i allmänhet 
negativa till järnvägen, eftersom de inte såg någon 
direkt nytta av den -eller i vart fall en nytta 
motsvarande framtida ökade skattepålagor. De 
försökte ofta att åtminstone minska teckningsbeloppets 
storlek. 

Hade olyckskorparna rätt i sin kritik av projektet? 
Hur var det egentligen ställt med utsikterna 
till lönsamhet för den projekterade järnvägen? 
Tiderna hade förändrats under de närmare 
tre år som förflutit från Carl Theodor Ekenstams 
brev till Fredrik Alexander Funck i januari 
1872 och tidpunkten för de kommunala omröstningarna 
för "kustbanan" Norrköping-Hultsfred 
i november 1874. Ekenstam hade i flera skrifter 
förklarat kustbanans fördelar. Handlade han 
månne i eget syfte när han agiterade i järnvägsfrågan? 
Följande mening i ett brev som Ekenstam 
sände till sin vän Fredrik Alexander Funck 
1872 kanske ger svaret: 

"För min del får jag icke någon nytta av det ifrågavarande 
företaget. Mina 74 år giva icke någon sannolik 
anledning därtill, varjämte de också beklagligen 
förneka mig att vara verksam därför. Jag har börjat 
bliva en slapp gubbe, varemot Du blivit en kraftfull 
man, som mer än vanligt och i stort är verksam 
och duglig i många hänseenden." 

Ödet ville dock annorlunda -Fredrik Alexander 
Funck rycktes bort 1874 endast 58 år gammal 
och Carl Theodor Ekenstam överlevde honom 
med fem år. Ingen av dem fick se sin dröm 
-"kustbanan" -förverkligad. Dess södra, något 
modifierade del -järnvägen Hultsfred-Västervik 
-kunde dock öppnas för allmän trafik i 
hela dess längd år 1879. Aktierna i den järnvägen 
blev sannerligen inte någon lyckad penningplacering. 
Utdelningen uteblev under 
många år till följd av dålig lönsamhet, men banan 
kom utan tvivel att betyda en hel del för 
bygdens framtid. 

53 Svallhammar 1989. 
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Carl Edvard Norströms resa i Europa 
och Nordamerika 1848 

Till Styrelsen för Allmänna Wäg-och 

Watten byggnader! 

Då ändamålet med den resa på Europeiska 
Continenten och i Norra America hvarifrån jag 
nyligen återkommit, varit att tillgodogöra något 
af de förbättringar i communikations-väg 
som i dessa länder finnes att studera, har jag 
ansett mig böra ha äran för Styrelsen omnämna 
de hufvudgrenar af ingeniörs-yrket hvaråt jag 
särdeles egnat min uppmärksamhet, samt ur 
mina små annottationer lemna några korta utdrag 
och reflectioner, i händelse Styrelsen vid 
något tillfälle behagar hedra mig med uppdrag, 
der den lilla erfarenhet jag förmått samla, 



kunnde blifva användbar. 

Kanaler, Slussar, Lutande-planer 
och Skepps-dockor 

Wisserligen hafva genom de allt mer och mer 
utspridde Jemvägarne detta förträffliga communications-
sätt mycket tillbakasatt andra, men der 
vattencommunicationer kunna tillvägabringas, 
äro de på många ställen att föredraga framför 
jemvägame, såväl genom dess ofta nog billigare 
anläggnings-kostnad, som och för de jemförelsevis 
obetydliga utgifter som för en kanallednings 
skötande och underhåll erfordras, och 
gäller detta särdeles vid fråga om fragtandet af 
rå-ämnen, eller tunga och volumineusa effecter, 
hvars ringa värde ej tåla att belastas med höga 
fragtkostnader, och hvars framkomst till distinations-
orten utan olägenhet kan fördröjas några 
timmar eller dagar. Att dock den mer eller mindre 
lämpligheten af det ena eller andra communications-
sättet, det må nu vara landsväg, jemväg 
eller kanal, helt och hållet äro locala, inses 
lätt afhvar och en; men enjemförelse är att göra 
då man vet, att på en god så kallad macadamiserad 
eller stensatt landsväg förskaffar en häst 

C:a 5 skeppund, på enjemväg C:a 40 skeppund 
och på en kanal C:a 320 skeppund, med samma 
hastighet. Härvid bör dock anmärkas, att då ångkraft 
begagnas, kan ett locomotiv på jemn väg, 
fortskaffa nära samma tyngd, som en ångbåt 
med lika stark maschine, på en kanal. Bästa beviset 
för kanalernas användbarhet är att de 
underhålles och ombygges, till och med nybyggas, 
vid sidan af jemvägarne, ehuru principerne 
för deras byggnadssätt ännu hufvudsakligen 
äro desamma som för längre tid tillbaka, 
och på de sista 50 åren nästan ej undergått någon 
förändring. Vi hafva och härutinnan föga 
att lära af utländningen, och vackrare arbeten 
än Götha-och Nya Trollhätte-kanalema har jag 
ej sett. Kanaleme såväl på continenten som i 
England och America äro endast undantagsvis 
af större dementioner, och de vanligaste tillåta 
endast begagnandet af båtar till C:a 250 a300 
skeppunds drägtighet. I America hafva på många 
ställen dessa små kanaler till en sedermera vid 
behof blifvit utbytte mot mera solida af sten, 
hvars byggande de så befintliga kanalen betydligt 
underlättadt, genom en billig transport af 
byggnadsämnen som ofta ej funnits i närheten, 
utan måst anskaffas från ganska aflägsna ställen. 
Desse provisionelle Slussar begagnas dock 
nu äfven i America vida mindre än förr, sedan 
communicationsanstallterne erbjuda lättade 
transportsätt i nästan alla rigtningar af landet. 



Jag såg ej heller mera än en enda sådan trädsluss, 
då också utdömd, och i denna stund troligen 
redan ombyggd, hvarur vattnet vid begagnandet 
strömmade från alla sidor som ur ett såll. 

En genast i ögonen fallande olikhet emellan 
constructionen på våra swenske och de utländske 
Slussame äro de raka linier som öfver allt 
möter ögat, då vi äro vanda att här twärtom anse 

de krokiga ändamålsenligast och vackrast. Jag 
har hört sakkunniga försvar för båda dessa byggnadssätt, 
och det tillkommer icke mig att afgöra 
denna fråga; men min enskilda öfvertygelse är, 
att de raka linieme i en Sluss, äro både naturligare 
och bidragande till ett billigare arbete. Den 
principen har äfven utrikes gjort sig gällande, 
att alldrig begagna sammanbyggda Slussar, utan 
alltid åtskilja dem med mötesplattser, hvilket 
naturligtvis högst tidsbesparande inverkar på 
trafiken, ehuru anläggningskostnaden härigenom 
fördyras. Detta sätt att underlätta genomfarten, 
tillika med anbringandet af flera tappningsluckor, 
ofta 6 a8 till hvarje Sluss såväl i Slussportame 
som i Slussens sidomurar, gör att man 
passerar en sträcka Slussar på en för oss alldeles 
oerhört kort tid, och vid Lockport på ErieKanalen 
i America, passerade jag 5 Slussar på 
föga mer än lika många minuter, i hvarje bassin 
mötande fartyg stadde på en lika hastig gång åt 
motsatta hållet, och hvilka sålunda icke det ringaste 
behöfde uppehållas afde i motsatt direction 
gående fartygen. Detta oaktadt är dock trafiken 
der så stark, att en dubbel Sluss-linie nu på detta 
ställe är under byggnad. 

Ett tillägg till Kanaleme är i sednare tiden gjort 
i America genom de så kallade "Lutande planerne", 
eller sättet att genom en jemväg af så betydliga 
demensioner att fartyg med last derå fortskaffas, 
sammanbinda Kanaler med olika niveauer, 
i stället för Slussar. 2ne särskilte slag af 
sådane lutande planer finnes, det äldsta, som i 
öfra kanalen har en liten träd-sluss, från hvars 
botten railvägen, eller det lutande planet, leder 
ned tiill nedra kanalen. Wid nedgående införes 
vagnen hvarpå fartyget skall transporteras i Slussen, 
och genom nedsänkande af Slussens öfra 
port inrusas vattnet nästan ögonblickligen och 
upplyfter den undre porten, som utgör en del af 
sjelfva Slussens botten, eller egentligen en lucka 
med gång-jern vid nedra sidan. Fartyget införes 
nu i den fulla Slussen midt öfver vagnen, öfra 
porten uppdrages ånyo, och urtappningen sker 
genom särskilta luckor i Slussens botten. Då den 
nedra porten lutar något inåt Slussen, så uppehålles 



den endast genom vattnets tryckning derå, 
och i samma mohn detta undansjunker återtager 
porten sitt horizontila läge, och slutligen alldeles 
jemn med botten, passerar vagnen och fartyget 
deröfver på sin fart på den nedanför liggande 
kanalen. Wid gående uppför ett dylikt 
lutande plan ligger vagnen på nedra kanalens 
botten, derpå båten sättes och uppföres genom 
maschineriet å den nu tomma Slussen, som på 
förut beskrifne sätt fylles, hvarifrån fartyget utgår 
i öfra kanalen. En anmärkning som göres 
mot denna construction af lutande planet är, att 
vid den våldsamma i tappningen i Slussen, medföljer 
is och orenlighet som förorsakar uppehåll 
och andra olägenheter. Skulle tappningen åter 
tillgå på vanligt sätt, så ginge den långsammare 
och hade ej kraft att upplyfta den nedra porten. 
Det nyaste och bäst ansedda sättet för lutande 
planet har derföre alldeles uteslutit Slussen, och 
Railvägen går directe från öfra Kanalens botten 
först uppföre så högt som till wattenytan, och 
derifrån börjar lutningen till nedra kanalen. Detta 
slag af lutande planet är naturligtvis mycket tidbesparande 
och mindre kostsamt än det förut 
antydda; men en icke oväsäntlig svårighet mötte 
här, derutinnan att en brytning uppstod vid passerandet 
af planets högsta punkt, som ganska 
mehnligt inverkade såväl på de långa vagnarne 
som de derå stående lastade fartygen. Genom 
snillrika constructioner och förbättringar på 
desse collosale vagnar, har man dock nu kommit 
derhän, att vagnarnes öfra plan, hvarpå fartygen 
stå, nästan helt och hållet är oberoende af 
de omvexlande lutningarne å Railvägen, och 
utan att vagnarnes tyngd behöfver vara öfverdriven, 
transporteras de lastade fartygen utan den 
ringaste olägenhet eller mer än vanlig tidsutdrägt, 
från den ena, ofta 100 fot, eller mer, 
högre eller lägre liggande, kanalen till den andra. 
Lutningame på de lutande planen variera i 
allmänhet emellan 1 på 15 a1 på 20 och begagnades 
först vanliga wattenhjul med skoflar för 
fortskaffande af vagn last, hvilket dock numera 
vanligen äro utbytta mot horizontila wattenhjul 
af tack-jern, eller så kallade "Turbine-hjul", som 
för deras stora kraft och hastighet, hvilken vid 
vattnets påsläppande så småningom tilltager och 
utvecklar sig, äro ganska användbara för dessa 
inrättningar, särdeles som ett för dem tillräckligt 
högt wattentryck altid är att erhålla ur öfra 
kanalen. Den nyaste construction aflutande planer 
hafva en oändlig dragkedja med tvenne 
horizontelt liggande ledhjul, att vid hvardera 
ändan af planet, samt dubbla Railvägar, så att 
alltid en vagn befinnes i öfra och en alltid i nedra 
kanalen, hvarigenom ej allenast vagn alltid är 
tillreds för den ankommande båten, utan och 



tvenne båtar kunna passera samtidigt åt motsatta 
directioner. Som såväl sjelfva lutande-planet 

Efter Richard Smedberg 1934, publicerad i Kungl. väg-och vattenbyggnadskåren, 1937. 

som och dess dragmaschineri äro ganska kostsamma 
anläggningar, äro ej skäl att använda dem 
med mindre att flera slussar derigenom kunna 
undvikas; tyder sänkningen kan öfverkommas 
med en eller två Slussar, bli desse billigare, både 
i byggnads-och underhålls-kostnad. De vanliga 
båtame som passera lutande planeme ärofullkomligt 
platta i botten, och sällan öfver 250 a 
300 skeppunds drägtighet, ehuru dubbelt denna 
tyngd sades mig kunna öfverföras. 

Äfven för upptagandet af fartyg på land begagnas 
en sort Railvägar eller Lutande-planer 
med mycken fördel. Sådana reparations-bäddar 
finnes af mycket olika constructioner och storlekar, 
en del med begagnande af mans-eller 
hästkraft och en del för ång-kraft. Det finns 2ne 
bestämt åtskillde principer i deras byggande, den 
ena för att taga upp fartygen efter längden, och 
den andra på tvären. Den först ornnämda är den 
simplaste och billigaste, emedan då endast en 
bana behöfves för hvarje fartyg, men detta 
oaktadt föredrages den senare metoden ehuru 
dyrare, ty de fartyg som tagas upp efter längden, 
måste vid lyftningen ur vattnet eller 
återsättandet deri, undergå en, särdeles för älldre 
eller vekt byggde fartyg, högst skadlig brytning, 
då de vid dessa tillfällen endast hvila på fören 
och aktern utan stöd på midten. Med sådan 
construction deremot att fartyget kan upptagas 
på sidan, skadas det icke det ringaste vid upptagningen, 
men flera banor, 3, 4 a5, allt efter 
fartygets längd erfordras, likasom en deraf följande 
högre kostnad för anläggningen af en sådan 
reparations-bädd. 

Åtskillige andra inventioner för fartygs torrgöring 
vid reparationer finnes äfven, såsom: flytande 
pump-dockor mm; men der localen tillåter 
anbringandet af ingräfde Dockor vid stränderna 
af vattendragen, äro de vanligen att föredraga, 
äfven om pumpning är nödig för deras 
läntsande, i anseende till deras större varaktighet 
och comodite. 

Tunnlar, Aqueducter, Viaducter 
och Brobyggnader 

Det säges att ordet "omöjligt" är uteslutet från 
Ingenieuremas ordbok, och man tvingas verkligen 
erkänna detta då man som möjlighet ser 



kanaler och jemvägar ledde genom och under 
högderne och bergen, eller öfver bråd-djupen 
och floderna, den ena gången hundrade-tals fot 
under jordens yta, och den andra, lika högt 
deröfver. 

Wid Pittsburg i America finns vackra exemplar 
på sådana storverk: Innemot ledande gamla 
Pennsylvania-kanalen under den högd hvarpå 
staden är belägen, på en längd af flera tusende 
fot, samt en Aqueduct hängande på 2ne Ståltråds-
linor och ledande den nya Pennsylvania 
kanalen högt öfver den 1,200 fot breda Allhe

genny floden. Denna sistnämnda högst anmärkningsvärda 
byggnad är formerad genom 8 Span, 
hvardera af 160 fots bredd, och de 2ne Ståltråds-
linorne som uppbära kanalen äro 7 tum i 
diameter, gående från strand till strand. Sjelfva 
rännan eller kanalen är af träd, som de fleste 
Aqueducter i America, 161/2 fot bred i vattenytan, 
14 fot vid botten och 81/2 fot djup, af en 
högst enkel och vacker sammansättning, construerad 
genom den berömde Ingenieuren 
Roebling. 

Hängbryggor (Suspension Bridges) såväl af 
kedjor som stål-tråds-linor begagnas mycket i 
America, och förbigående en mängd sådane utomordentligt 
vackra byggnader, kan jag ej underlåta 
att omnämna en sådan stål-tråds-brygga 
nedanför det namnkunniga vattenfallet vid 
Niagar, ej mindre än 800 fot lång i ett span och 
230 fot högt öfver vattenytan, just fullbordad 
vid mitt besök derstädes. Ingenieuren en helt 
ung man, så ung att han ännu ej glömt sina leksaker, 
begagnade en af dem, en pappersdrake, 
för att öfverföra den första linan öfver den brusande 
afgrunden. 

Viaducter och Brobyggnader för jernvägar och 
landsvägar i America äro hufvudsakligast af 
träd, eller så kallade "kors-verks-bryggor", af 
enkelt och billigt byggnadssätt, men långt ifrån 
vackra, med deras öfverbyggnader liknande 
närmast ofantliga repslagarebanor. Ett arbete i 
brobyggnads-väg innom Europa som för närvarande 
tilldrar sig en stor och förtjent uppmärksamhet, 
är den i England af Mr Stevenson under 
utförande varande Tubular-bryggan öfver 
Menai-sundet emellan Ön Angelsy och Wales, 
för öfverförande af Holy-head och Chester 
Railväg. Denna högst anmärkningsvärda bro 
eller tunnel består af en gigantisk tub af jernplåtar 
1500 fot lång, uppburen på midten genom 



en stenpelare byggd på en der befintlig 
klippa, samt 2ne andra pelare deremellan och 
stränderna, lemnande fyra öppningar, deraf 
tvenne äro 460 fot och tvenne 230 fot långa; 
Tuben har en äggformig genomskärning, 30 fot 
hög och 14 fot bred, erbjudande en säker passage 
för ångvagns-trainerne, och ligger 100 fot 
högt öfver vattenytan, tillåtande de störste skepp 
och för fulla segel derunder passera. 

En mängd Tunnelar för jemvägame finnes för 
öfrigt både i England och på Continenten, men 
jag är förvissad att ingen af dem skall ses med 
sådant intresse, som det första stora företaget i 
denna väg, Mr Brunnels rygtbara Thames-tunnel, 
både för dess ovanliga läge och deraf följande 
svårigheter under byggnadens utförande, 
som för det storartade i sjelfva planen och arbetet. 
Dock såsom varande och troligen blifvande, 
ofullbordad, realiserar den ingalunda de förhoppningar 
om nytta som dervid voro fästade, 
emedan nedgångarne dertill, bestående af 
vindeltrappor, endast tillåta gående att passera 
den. Oaktadt alla rummen emellan pelarne, uppbärande 
de tvenne hvalfven, äro upptagne af 
butiker m.m. lärer inkomsten häraf, sammanlagt 
med den af de passerande som dock betala 
den dryga afgiften af 24 skilling svenskt hvardera, 
ej förslå ens till lysningskostnaden och 
byggnadens underhåll, hvadan staten, utom den 
utlaggde arbetskostnaden, Circa Nio millioner 
Rdr bco, årligen får vidkännas dryga utgifter. 
Då en bro ej kunde i anseende till trafiken på 
floden här anläggas, skulle dock ett par små föga 
dyrbara ång-färjor troligen motswarat ändamålet 
mycket bättre än den nuvarande dyrbara 
pragtbyggnaden. 

Jernvägar, Macadamiserade 
landsvägar, Stensättningar 
och Plank-vägar 

Redan år 1681 byggdes vid Newcastle i England 
en sort Railväg, om den ens kan gifvas detta 
namn, bestående af paralella timmerstockar 
hvarpå vagnar med träd-hjul begagnades för 
kohl-transporter ur dervarande kohl-grufvor. 
Sedermera byggdes på åtskillige ställen i Europa 
smärre vägar, först efter samma principer, 
och sedan med den förbättring att jem-skenor 
och jem-hjul begagnades i stället för träd. Dessa 
vagnar voro dock alla endast för hästkraft, eller 
andra dragare, ända fram till början af detta århundrade 
då ångkraften togs till hjelp, och 
locomotiver introducerades. Sedan dess har jemvägarnes 
construction och byggnads-sätt undergått 
väsentliga förändringar och förbättringar, 



till följe af vunnen erfarenhet och kostsamma 
experimenter. Rails eller skenor af valsadt jem 
hafva begagnats och begagnas ännu af åtskillige 
tyngder och former, men har måst tilltagas i 
tyngd i samma förhållande som hastigheten af 
farten på jemvägame ökat sig. Den nu vanligaste 
formen på Rails, och som tycks komma 
att uttränga andra constructioner, äro de så kal

lade T-rails, bärledande sitt namn från railens 
likhet med ett upp-och nedwändt T, eller Vignolska 
Railen som den också kallas efter uppfinnaren, 
hvilka begagnas såväl fästade på 
underlagen i Stolar (Chaiers) som endast spikade 
på tvär-träd (Sleepers). Högst kostsamma 
tillställningar af mumingar, huggna stenblock 

m.m. hafva i England blifvit använde som underlag 
för rails; men man gjorde snart den erfarenhet 
att detta hårda underlag verkade menligt 
för deras bestånd, särdeles vid stark fart deröfver 
af lastvagname, då Rails sönderbröts eller lösskakades. 
I America börjades då att åter begagnas 
träd till underlagen, både för dess mindre 
kostnad och dess elasticite, och man byggde 
derstädes långa sträckor jernvägar med tvärsleepers 
och lång-träd samt derpå fästade platta 
jemskenor. Detta byggnadssät ehuru högst billigt, 
särdeles i ett land likt America der träd af 
förträfflig beskaffenhet fås för godt pris, är dock 
äfven numere förkastadt i anseende till dess 
ovaraktighet och deraf följande allt för dyra 
underhålls-kostnad. Långstockarne och skenorna 
äro derföre på desse vägar redan borttagne, 
eller borttagas, och i dess ställe användes 
de förutnämde valsade Rails directe laggde på 
tvär-träd. Railens tyngd är vanligen omkring 20 
a25 skålpund per Sw fot för locomotiv-vägar. 
Att förekomma de kastningar som af frosten 
förorsakas på jordytan i kallare climater, samt 
att förhindra väta att stadna i öfre delen afjernvägs-
vallen der Sleepers nedlagde, begagnas att 
såväl under som omkring desse lägga ett lager 
af bokad sten, gröfre grus eller annat poröst 
fyllnads-ämne tjenligt för ändamålet, hvilket 
erhållit namn af "ballast". Denne ballast begagnas 
till högst olika qvantiteter beroende af climat 
och andra omständigheter, ända från 3 fots till 
endast lika många tums, djup under sleepers, 
och med på många ställen i Norra America, 
äfven i de nordligare delarne af landet, är den 
alldeles utesluten, då allt för stora kostnader varit 
förknippade med dess anskaffande. 

Äfven på de små jernvägame vid kohlgrufvor 



och manufacturverk hafva numere valsade Rails 
utträgnt det förut allmänna bruket af långstockar 
och skenor, och skillnaden i priset på dessa 
byggnadsätt är låmgt ifrån så stor som man vid 
första påseendet torde föreställa sig, och vid små 
vägar för dragare oftast ingen; ty då vid en sådan 
jemväg sällan förekommer större tyngd än 
hvad en häst kan transportera, eller större has

tighet än hvad denne dragare förmår åstadkomma, 
så kan Railens tyngd och construction 
härefter lämpad, ej blifva dyrare än skenan och 
långträden. Underhålls-kostnaden för en Jernväg 
med Rails är antagligen till C:a 25 procent af 
underhållet för en väg med långträd och skenor. 
Afståndet emellan Rails (gauge) är för 
locomotiv-vägar nästan allmänt antagit till C:a 
4 fot 10 ° Sw: tum; men större afvikelser finnes 
äfven härutinnan, och t.ex. Great Northern 
Railväg i England har icke mindre gauge än 7 
fot Engl mått, eller C:a 7 fot 3 V tum Swenskt. 
På de små körvägarne variera bredden emellan 
rails helt och hållet efter locala omständigheter; 
men C:a 4 fot är ett medium häraf. De byggdes 
förut smalare, omkring 3 fot, men erfarenheten 
har visat att trampvägen emellan Rails härigenom 
är svårare att underhålla, likasom att fyllningen 
derföre ofvan Sleepers svårligen kan 
göras tillräckligt tjock med denna lilla distance 
emellan hjulspåren, och gäller detta särdeles 
sedan Rails infördes; ty då långträd och skenor 
begagnades, lågo tvär-sleepers djupare under 
toppen af skenan, än hvad nu är händelsen. 

Då farten på de Engelska Jernvägarne någon 
gång uppgår till 10 Sw:mil i timmen, och i allmänhet 
är 7 a 8, så åtnöjer Americanaren sig 
med en fart af 4 a5 mil, hvilket gör att deras 
jemvägar och locomotiver ej behöfva byggas så 
kostsamma som i Europa, och en märklig skillnad 
såväl i detta afseende som och i högst enkla 
depöt-byggnader m.m., möter den Europeiske 
främlingen som med friskt minne af continentens 
och Englands prakt-arbeten, beträder 
den nya verlden.Dock oaktadt denna enkelhet, 
denna ytterliga besparing i de minsta detailler, 
fattas hvarken beqvämlighet eller elegance på 
de Americanska communications-anstalterne, 
och jag tror, att just i konsten att med små tillgångar 
kunna arrangera väl, äro, i allmänhet 
taladt, Americanarne betydligt före Europeerne; 
Det finnes ej heller något land i verlden der man 
kan resa för så godt pris. 

Såväl i anseende till dessa förhållanden, som 
och likhet i climat m. m, gör, att Norra America 



säkerligen är rätta stället för Swenske Ingenieurer, 
att tillgodogöra de ständiga förbättringarne, 
och andres ofta dyrköpta erfarenhet i 
det praktiska af yrket, och det skulle utan tvifvel 
bära goda frukter, om de nya Ingenieurerne sattes 
i tillfälle att här få utbilda sig. Med de allt 
mer lättade communicationerne är en resa till 

America numera hvarken så kostsam eller tidsödande 
som förr, ehuru den enskilte, af sitt arbete 
ensam beroende, ej alltid är i tillfälle att 
derå uppoffra tid och medel; men man bördervid 
ihågkomma, att ett enda litet misstag vid ett 
arbete kan förorsaka vida större kostnader, och 
en enda iagttagen förbättring, lemna full ersättning 
för en sådan uppoffring. 

I ett glest befolkat och couperadt land som 
Swerige, der det i allmänhet dyra communikationssättet 
Jemvägarne, åtminstone för trafiken 
i allmänhet, troligen ännu länge kommer att 
endast tillhöra önskningarnes gebit, så synes 
desto mer vigt böra läggas på de allmänna landsvägarnes 
förbättrande, en sak af så stort och allmänt 
intresse, att väl ingen torde bestrida dess 
nytta och nödvändighet, och Regering och Ständer 
hafva äfven genom betydliga anslag af allmänna 
medel till sådane arbeten, härutinnan 
redan uttalat sin åsigt; men det är endast enstaka 
puncter, enskilta samhällen, som egentligen hittills 
burit frugteme häraf, och den allmänna trafiken 
har endast i mindre mohn deraf blifvit 
underlättad. Detta förhållande är, genom den nu 
för hela riket beslutade generella vägförbättringen, 
visserligen på väg att blifva avhjelpt; 
men äfven principeme för desse arbetens utförande, 
och villkoren för tillgodonjutandet af allmänna 
understöd derföre, torde böra undergå 
förändringar, som säkerligen skola föranleda till 
ett bättre arbete och ett ändamålsenligare användande 
af de medel staten består. Då vägomläggningar 
kommit ifråga hafva de deraf intresserade 
skaffat sig någon person som deröfver 
upprättadt en plan samt kostnads-förslag för 
arbetets utförande, kanske oftast utan att den 
undersökande någonsin har utfört, eller ens sett 
utföras ett sådant arbete, och följdeme deraf 
hafva ofta varit både mindre väl valde localer 
och betydliga misscalculeringar. På en sådan 
arbets-plan visserligen vederbörande autoriteter 
underställd, men som af ingen med localen obekant 
kan controlleras, han må wara än så skicklig 
i yrket, har anslag af allmänna medel erhållits, 
vanligen till omkring hälften af den beräknade 
kostnadssumman. Arbetets utförande har 
härefter helt och hållit öfverlemnats till communeme 



sjelfva, endast med ledning af de föreskrifter 
arbets-plan lemnat, och då sällan någon 
i sådane arbeten kunnig person varit att tillgå, 
hafva ofta store misstag vid arbetenas utförande 
skett, misstag, som vid arbetenas slutliga afsynande 
af Statens Tjenstemän vederbörligen 
anmärkas, men som ofta dåmera icke kunna rättas, 
och som slutligen egentligen drabba trafiken 
och de väghållningsskyldige, ej allenast 
genom en mindre ändamålsenlig väg, utan och 
genom en drygare underhålls-kostnad. Det är 
en allmänt känd sak, att en ny landsväg byggd 
efter de principer som i Swerige vanligen begagnas, 
behöfver flera år innan den hunnit sätta 
sig och erhålla en någorlunda fast yta, och ofta 
åtgår härtill 8 a 10 år, under hvilken tid icke 
desto mindre ett högst oneröst underhåll erfordras. 
Då nu kostnads-beräkningarne oftast äro 
så knappt tilltagna, att det erhållna Stats-anslaget, 
som var ämnat att betäcka halfva kostnaden, 
kanske vid utförandet ej utgår fjerdedelen 
deraf, så inses lätt, att de som iklädt sig ansvarigheten 
för arbetets fullgörande, och hvilka 
underhållnings-skylldigheten sedermera åligger, 
i dubbelt mått lider genom dessa missförhållanden. 
Önskeligt vore därföre, då den allmänna 
vägomläggningen, efter nu af sak-kunnige personer 
pågående undersökningar, kommer att företagas, 
att verkliga väg-ingenieurer äfven 
blefve anställda vid arbetenas utförande, antingen 
på Statens bekostnad, eller och att deras 
användande utgjorde ett villkor erhållande af 
stats-anslag, och först då så sker, kan våre vägförbättringar 
komma att fullt motsvara den nytta 
dermed åsyftas. 

En annan ej mindre vigtig omständighet är 
valet af byggnadssätt. Wåra vanlige grus-vägar 
äro visserligen de billigaste i byggnads-kostnad, 
men äro svåra och kostsamma att underhålla, 
och vissa tider af året, på många ställen, nästan 
ofarbara. De utrikes numera allmänt begagnade 
så kallade "macadamiserade" vägarne, eller de 
Engelska Herrarnes MacAdam och Thelfords 
väg-byggnads-sätt, att begagna små cub-formigt 
bokade stenar af hårt material till vägfyllning, 
är naturligtvis betydligt dyrare än våra grus-vägar, 
men hafva också så öfvervägande fördelar, 
att de otvifvelaktigt, förr eller sednare, blifva 
införda äfven hos oss, och väl vore, om nu en 
början kunde göras med landets hufvud-vägar, 
eller de så kallade kungs-vägarne, samt på transportvägarne, 
der bergens och skogens tunga producter 
skola fortsakaffas. Macadamiserade vägar 
erbjuda ej allenast en fast, torr ochjemn yta, 
deri hvarken dragarries fötter eller fordonens hjul 
förmå åstadkomma ojemnheter, och hvarpå sålunda 



en väsäntligt större hastighet kan ernås, 

C.E. Norström, på äldre dar, efter utnämningen 
till överste. 

och tyngre lass fortskaffas, än på vanliga grusade 
vägar, utan och en högst ringa underhållskostnad, 
oberäknat dess mindre skadliga inverkan 
på åkdonen, samt en ökad comodite och 
säkerhet. Thelford begagnar för sina vägar ett 
lager af större stenar, eller en sort stensättning, 
under den små bokade stenar; men MacAdam 
lägger sin stenfyllning directe på den naturliga 
grunden, hvilket sednare sätt, såväl för dess billigare 
kostnad som dess fullkomliga ändamålsenlighet, 
numera nästan utträngt alla andra vägbyggnads-
metoder. Då vi i allmänhet har riklig 
tillgång på material för macadamiseringen, och 
detta lager, äfven på vägar med stor trafik, och 
utsatte för frostens verkningar, ej behöfva vara 

mera än 9 a 12 tum tjockt, synes att inga af

skräckande kostnader äro förenade med detta 

förträffliga vägbyggnadssätts införande äfven 

hos oss, då man jemför de stora fördelar der

med vinnes. 

Stensatta vägar, efter samma principer som vår 
vanliga stensättning på stads-gator, nyttjas äfven 
på flere ställen både i Europa och America, men 
uppfyller i intet afseende ändamålet så väl som 
macadamiserade vägar. För Stads-gator med 
större trafik begagnas numera mäst den så kallade 
"Romerska" stensättningen, hvartill ideen 
är hämtad från Romarnes förträffliga militairevägar, 
och bestå af stenblock i form af en afstympad 
och upp-och nedvänd pyramid, 8 a10 
tum i qvadrat vid öfra ändan, 10 a12 tum höga 
och 6 a8 tum i qvadrat vid nedre ändan, satte 
snett öfver gatan, med en vinkel af 45 gr mot 
dess direction i en grund af grus, bokad sten, 
eller murbruk, af omkring en fots djup. Med 
iagttagande af tillbörlig hvalf-form på gatan och 
säkert stöd för hvalfvets slutpunkter, är denna 
stensättning ojemnförligt bättre än någon annan 
hittills känd. Priset å en qvadrat famn sådan stensättning 
är i America pr medium 13 dollar (C:a 
62 rdr rgs) och i England 4 pund (C:a 72 rdr 
rgs) med materiel och arbets-kostnader, som visserligen 
är högt, men som i Swerige bör kunna 



högst betydligt nedsättas. 

IAmerica begagnas äfven Plank-vägar, bestående 
af 8 fots långa plankor af 3 a4 tums tjocklek 
laggde tvärt öfver vägplanet på 2ne plankor 
eller syllar gående längs-åt vägen och inbäddade 
i grunden. Der träd finnes för lågt pris torde 
dessa vägar med fördel kunna anläggas, och 
uppfyller sitt ändamål väl, både med en fast yta 
för större lass, och högst angenäm passage för 
lättare åkdon; men då C:a 2500 Tolfter 8 a 12 
alnar långa Plankor åtgå till en swensk mils väg, 
tycks i alla fall kostnaden hög med vårt pris på 
trädeffecter. 

Den del af mitt yrke som innefattar vägbyggnader 
har jag alltid med förkärlek omfattadt, 
inseende dess oberäkneliga wigt för vårt 
land, och då jag dels som praktiserande vägingenieur 
deri skaffat mig någon erfarenhet, dels 
under mina resor nu med särdeles intresse följt 
denna branch, hade jag ämnat, om tid och omständigheter 
sådant tillåta, att offentliggöra mina 
små anteckningar härutinnan, för att dermed 
möjligen kunna vara nyttig yngre kamrater eller 
andra personer som vilja egna sig deråt, hälst, 

mig veterligen, ej den ringaste anvisning i denna 
väg finnes i vår bokhandel att tillgå. Jag har sjelf 
erfarit svårigheten af att undvara all sådan handledning, 
och utan anspråk på att tilltro mig kunna 
fyIla denna brist, torde den gamla reglen äfven 
här få gälla: något är bättre än intet. 

Slutligen anser jag det vara en kär pligt att för 
Styrelsen onmärnna den godhet och välvilja jag 
i America rönte af vår celibre landsman Kapten 
John Ericsson, och det är icke allenast jag som i 
detta afseende står i stora förbindelser hos denne 
snillrike och älsklige man, utan alla swenskar 
som söka hans råd och hjelp, särdeles de som 
arbeta i ingenieur-vägen, deraf flera redan hafva 
honom att tacka för en riklig utkomst och ett 
oberoende lif. Hvad mig sjelf vidkommer, erkänner 
jag med innerlig tacksamhet, att jag har 
Kapten Ericsson i första rummet att tacka för 
hvad jag fått se och lära i det land der han vistas, 
och der hans blotta namn var tillräcklig att 
skaffa mig tillträde och ett artigt bemötande hos 
hvarje Ingenieur, en förmohn, som icke alla resande 
åtnjuter. 

Carlstad i Februarij 1849 

C.E .Norström 



En kort kommentar 

Norström uttrycker den uppfattningen, att en 
studieresa av liknande omfattning som den han 
själv fått tillfälle att genomföra från maj till november 
1848, skulle vara fördelaktig och borde 
ingå i utbildningen av unga ingenjörer. Själv var 
Norström (1815-1871) 33 år gammal, då han 
utrustades med pengar för att göra sin studieresa. 
Handels-och Sjöfartsfonden svarade för 
en statlig kredit på 4000 Rdr Bco, som hanterades 
av Frykstads Jemvägs Actie Bolag. Därifrån 
fick han 1000 Rdr Bco för utfört arbete och ytterligare 
3000 med återbetalningsskyldighet till 
bolaget. Dessa medel förmodas han ha utfört 
arbeten för efter hemkomsten. Norström återkom 
till sin bostadsort Karlstad i lämplig tid för 
att delta som huvudansvarig för järnvägs bygget 
mellan Frykensjöarna och Klarälven, den järnväg, 
som blev Sveriges första med allmän trafik. 

De rön han gjort under sin resa omformade 
han på detta företag och som exempel kan anföras 
att banan fick vignolräls lagd på tvärliggande 
träslipers. 

I reseberättelsen fäster man sig vid att han inte 
beskriver järnvägsbyggen med någon större entusiasm. 
I stället talar han varmt för landsvägar 
med en god underbyggnad av makadam. Svensk 
kanal-och slussverksbyggnation påstår han vara 
av mycket hög kvalite. Därmed ger han John 
Ericssons broder Nils en eloge. Den ombyggda 
Trollhätte kanal, klar 1844, blev alltså mycket 
väl utförd enligt hans mening. 

För egen del hade han varit mycket delaktig i 
slutförandet av Pråmkanalen i Karlstad. Där 
hade han också några år verkat som vågmästare. 

Framtiden för Norströms del blev dock järnvägsbyggarens. 
Mer därom kan läsas i von 
Celsings skrift Carl Edvard Norström, utgiven 
1986 och Störtebeckers artikel Carl Edvard Norström, 
Sveriges förste jämvägsbyggare, i Bebyggelsehistorisk 
tidskrift 12/1986. Manuskriptet 
till Norströms rapport finns i Riksarkivet. 

Svante Forsceus 

Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 1998 



utredningar och utmaningar 

Hösten 1998, tio år efter uppdelningen i SJ och 
Banverket, meddelade SJ officiellt att man inte 
önskade fortsätta med museiverksamhet eller 
framför allt att man måste få omedelbar avlastning 
av kostnaderna från och med årsskiftet 
1998-99. Detta var inte oväntat utan en logisk 
följd av riksdagens trafikpolitiska strävanden. 
De anrika statliga verken har inte samma uppdrag 
i dag som i början av seklet, då såväl SJ, 
som Post-och Televerken ansågs självklara som 
huvudmän för museer. Järnvägsintresserade som 
varit med ett tag inser att museet varit ifrågasatt 
flera gånger tidigare, dels i slutet av 1940-talet, 
då museet till och med lades ned en tid, dels 
under 1960-talet då man sökte både ny huvudman 
och ny plats för samlingarna och senast 
efter uppdelningen av Statens Järnvägar 1988. 
Paradoxalt nog har museet vuxit efter varje 
"kris". Det är inte osannolikt att museiverksamheten 
även denna gång kan få en skjuts 
framåt, bara ett beslut fattas. En utredning gjordes 
under hösten under ledning av Lars Berggrund 
från Banverket, som resulterade i ett förslag 
ställt till Kommunikationsdepartementet, ett 
departement som snart därefter blev en del av 
Näringsdepartemetet. Kulturdepartementet 
måste naturligtvis också höras ijärnvägsmuseifrågan, 
liksom både SJ och Banverket skall ta 
ställning till konkreta problem och alternativ. 
Följden har blivit att vi i skrivande stund ännu 
inte vet hur framtiden kommer att bli för museet. 
Tills vidare tar SJ ansvaret för verksamheten, som 
drivs vidare med befintliga ramar. Som ny 
informationsdirektör vid SJ, och därmed administrativt 
ansvarig för museet, tillsattes mitt i allt 
detta Lena Thömell, som närmast kom från SAS. 

Det pågick under 1998 även andra utredningar 
och projekt på central nivå som indirekt påverkar 
oss. Framför allt är det den så kallade industriminnesutredningen 
(SOU 1999:18, Frågor 
till det industriella samhället) som gjordes på 
regeringens uppdrag av professor Erik Hofren. 
Regeringens utlovade 25 miljoner kronor fördelade 
på tre år föreslås i utredningen användas 
för metodutveckling av hur det industriella arvet 
skall kunna tillvaratagas. En mycket tydlig 
signal från utredaren är att den etablerade 
museisektorn måste öppna sig mot de så kallade 
arbetslivsmuseema, som i allmänhet drivs 
helt eller till större delen med ideell arbetskraft. 
I det sammanhanget så har järnvägsmuseerna 
ett försprång då många museibanor och föreningar 
kan se tillbaka på 20-40 år med problemställningar 
som nu i och med utredningen lyfts 



fram i ljuset. Järnvägsmuseer finns med stor regional 
spridning och mitt i allt detta finns Sveriges 
Järnvägsmuseum, som borde kunna fungera 
som centrum för alltsammans, som i viss 
mån redan gör det, men som framför allt borde 
ha statens uppdrag och resurser att klara av det. 
Därför är huvudmannafrågan intimt sammankopplad 
även med metodutvecklingen av järnvägens 
kulturhistoriska arv. 

Industriminnesutredningen ledde också till att 
Riksantikvarieämbetet bestämde sig för att 1999 
års Kulturhusens Dag skulle ägnas åt något som 
kunde representera svensk industri. Valet föll på 
järnvägsmiljöer. Det ligger nära till hands att 
utbrista: Äntligen! Den högtidliga invigningen 
kommer att hållas på Sveriges Järnvägsmuseum. 
Denna manifestation, dagen efter vår museidag 
i september, borde kunna bli ett perfekt avstamp 
för resurssamordning och etablering av järnvägen 
som ett viktigt kulturarv. Broschyren Tågsommar, 
som är en guide till Sveriges museijärnvägar 
och järnvägsföreningar, är ett annat 
utmärkt exempel på hur samarbete över organisationsgränser 
gynnar varje enskild verksamhet. 
Tågsommar produceras i samarbete mellan 
Svenska Järnvägsklubben, Sveriges Järnvägs

museum, Museibanornas Riksorganisation, 
Järnvägshistoriska Riksförbundet och det lilla 
men mycket aktiva Järnvägsinfoförlaget. Med 
hjälp av annonsintäkter, förlustgarantier och 
ideellt arbete görs en stor insats för att synliggöra 
jämvägsmuseerna för de för verksamheten 
så viktiga kulturturisterna. 1998 var tredje 
året med ovan nämnda samverkan för en Tågsommarbroschyr 
och produkten är nu etablerad 
i många turistbyråer. 

Internationellt samarbete 

1998 började annars efter julledigheterna i januari 
med samarbete över gränserna. Efter att 
ha lagt upp riktlinjerna i Finland året innan var 
Sveriges Järnvägsmuseum värd för det första 
nordiska järnvägsmuseiseminariet med tema 
bevarande. Eftersom vi nyligen tillgodosett 
lokalbehovet genom förhyrningen av den gamla 
huvudverkstaden i norra Gävle och dessutom 
var mitt uppe i bevarandeplansarbete för järnvägsfordon 
hade vi en hel del att visa och berätta 
om. All vår personal deltog men aktiva i 
seminariet var av naturliga skäl vårdsidan genom, 
förutom undertecknad, Göran Jäderholm, 
Kjell Palen, Robert Herpai och Sten Holm. Inhemska 



föredragshållare var också Carl-Magnus 
Gagge från Länsmuseet Gävleborg som talade 
om ett förslag till byggnadsminnesförklaring 
av Dellenbanan och Lars Olov Karlsson, 
som rapporterade om arbetena med Banmuseet. 
I Norge har man hunnit längre än vi när det gäller 
bevarande av järnvägsmiljöer, och museichefen 
Andreas Dreyer har fått i uppdrag att leda 
en inventering, vilken han redovisade formerna 
för. Pekka Välimäki gav oss synpunkter på problem 
med att bevara och ansvara för väldigt 
många ånglok. Även i Finland har man ett "överskott" 
på museilok på grund av beredskapsbevarande. 
Där har man dock inte lika många 
järnvägsmuseiföreningar som kan dra sitt strå 
till stacken -eller lok till stallet. V åra danska 
gäster lämnade två bidrag. Museichefen Poul 
Thestrup talade om den danska lösningen, att 
bygga upp en komplett miljö på museiområdet 
i brist på genuina äldre järnvägsmiljöer i landskapet, 
och Gitte Lundaager-Rausgaard delgav 
oss en beskrivning om att vårda föremål och 
arkiv, vilket gav anledning till igenkännande 

Uppmärksamt lyssnande kollegor från Danmark och Norge: Gitte Lundaager-Rausgaard, Thor Bjerke, 
Andreas Dreyer och Paul Thestrup. Foto Kjell Palen. 

uppskattning. I övrigt deltog också Matti Bergström, 
museichefen från Finland och från Norge 
arkivarien Thor Bjerke och fordonsansvarige 
Roar Stenersen. 

En internationell diskussion i större skala är 
den, för näst sista gången, årliga IATM-konferensen, 
som 1998 för första gången arrangerades 
på södra halvklotet, i Adelaide i Australien. 
Adelaide som är huvudstad i delstaten South 
Australia kan uppvisa många intressanta museer, 
många av dem är delar i den statligt finansierade 
History Trust. Detta gäller dock inte järnvägsmuseet, 
som tvingats stå helt på egna ben 
sedan det överlämnades till en ideell organisation. 
Museet fick för drygt tio år sedan ett stort 
engångsanslag för att bygga upp en fin visningsanläggning. 
När pengarna tog slut så fick det 
som inte var färdigt anstå. Man har nu fått en 
ansenlig visningshall, som tyvärr inte är tät mot 
sand och damm, och man har en mycket omfattande 
ideell verksamhet med upp emot ett femtiotal 
frivilliga som står för renoveringsarbete. 
Ett stort musei-och järnvägsintresse i övrigt i 
ett område med hyggligt besöksunderlag ger 
intäkter som tillåter två heltidsstjänster. En av 
dessa innehas av museichefen Steve Yorke, som 
rimligtvis har ett av landets mest varierade arbeten. 
Han umgås flitigt med ministrar, antikvarier, 



järnvägstjänstemän och leder frivilliga 
entusiaster samtidigt som han är direkt inblandad 
i digital registrering, arkiv-och föremålsvård, 
fordonsrenoveringar, utställningsproduktion 
och marknadsföring. Detta låter i och 
för sig högst normalt för en chef vid ett järnvägsmuseum, 
men tanken på att bara ha en heltidsanställd 
medarbetare som avlastning känns inte 
angenäm och på sikt blir naturligtvis kvaliteten 
lidande. Detta exempel är inte oviktigt med tanke 
på vår egen framtid. 

Konferensens tema var "The world turned 
upside down -coping with change in transport 
and communications museums". Genom föredrag 
och diskussioner kunde vi konstatera att vi 
inom vår museisektor i allmänhet brottas med 
samma problem var vi än befinner oss på klotet. 
Generellt gäller att de nationella post-, teleoch 
järnvägsmuseerna lyder under sina respektive 
statliga verk eller bolag men att det samtidigt 
pågår en internationell privatiseringsvåg, 
och även de statliga ägarna kräver en större egenfinansiering. 
I Norden, med vårt glesa befolkningsunderlag, 
kan vi inte få besökstal på uppåt 

halvmiljonen per år som självförsörjning i vår 
nuvarande skala skulle innebära. Vi står därför 
inför två alternativ, direkt statligt stöd eller kraftigt 
minskad verksamhet. Det senare låter inte 
lockande, allra minst i en tid när arvet från industri 
och kommunikationer blivit allt angelägnare 
för den historiska kontexten och järnvägsmuseernas 
personaltal och omsättning är pinsamt 
liten i jämförelse med traditionella, nationella, 
statligt finansierade institutioner. I bland 
är det närmast frustrerande att på en internationell 
-eller för den delen svensk -konferens 
delges information om ambitiösa tvärvetenskapliga 
projekt, satsningar på samtidsdokumentation 
och forskning, digital kunskapsförmedling 
och så vidare, allt naturligtvis avgivet i bästa 
välmening att inspirera, men vad kan vi egentligen 
göra med våra resurser? Vi håller fanan 
högt och försöker, men frågan är om vi i stället 
gör oss en björntjänst. Tyvärr är det så att flertalet 
järnvägsmuseer, med undantag av framför 
allt National Railway Museum i York, resursmässigt 
tillhör en museifamilj som i större delen 
av världen motsvaras av privata samlingar. 
Ambitionerna liksom ansvaret för vår del av 
kulturarvet delar vi däremot med de stora nationella 
institutionerna med 100-talet anställda. 
Att vi i Sverige fått ännu ett, ännu mindre, verksmuseum 
för järnvägshistoria är i det sammanhanget 
naturligtvis förvirrande för såväl intresserade 
som utredare och beslutsfattare. Banmuseet 



är emellertid mycket fint iordningställt. 
Vi har bidragit med utlån av en hel del föremål 
till utställningen och självklart har vi ett nära 
samarbete i många frågor, vilket måste utvecklas 
ännu mera. Framtiden bör trots allt ses an 
med tillförsikt. 

Utställningar och utåtriktad 
verksamhet 

Efter denna något dystra lägesrapport finns ändå 
anledning att lyfta fram det som ändå verkligen 
är bra. Vi har en fantastiskt fin basutställning 
som i sin design bör hålla ännu ett antal år. Under 
våren genomförde vi dock ett antal förändringar 
för att öka förståelsen och tydliggöra skillnaderna 
över tiden. Eftersom museibyggnaden 
är uppdelad i sex hallar och den befintliga utställningen 
redan bygger på kronologi så kunde 
vi börja med att skapa en huvudrubrik till varje 
tidsavgränsat rum. Vi ställde oss frågorna: vad 

vill vi förmedla, hur åskådliggör vi detta i dag 
och vad behövs för att intrycken skall bli tydligare? 
Tidsaxeln kunde vi behålla och rubrikerna 
blev som följer: 

1800-1855 Vad ska vi med järnväg till? 
1856-1869 Sverige på spåret 
1870-1889 Plysch, tofsar och champagne 
1890-1919 Störst, snabbast och starkast 
1920-1939 Kraft från ovan 
1940-Nedläggning och nysatsning 

I det första rummet beskrivs de första stapplande 
stegen mot järnväg i Sverige och alla järnvägsvänner 
känner ju till debatten för och emot järnväg. 
Samtidigt tas tekniken försiktigtvis i anspråk 
på bruksbanorna. Förändringen i rummet 
inskränkte sig till att vi bytte ut Novelty i full 
skala mot en modell i skala 1: 10 och att vi ställde 
upp häst med godsvagn närmast ingången i rummet. 
I nästa hall, "Sverige på spåret", har Prins 
August och Göta nu fått sällskap av mellanbroder 
Thor. Här stod tidigare vår smalspårsmateriel 
lite malplace. Första inblicken i rummet 
är nu en angenäm syn av internationell klass 
med tre Beyer Peacock-lokomotiv från 1850och 
1860-talen i linje. Loken är samtidigt ett 
representativt urval av världens då mest moderna 
industriprodukter. Bakom Thor står en svängelvagn 
och den populära fångvagnen som varit 
på utflykt runt om i museet. Thor blev för övrigt 
förtjänstfullt rengjord till utställningsskick 
av frivilliga från Järnvägsmusei vänner. Den 
tredje hallen räckte det att döpa. Vad representerar 



de kungliga vagnarna och alla invigningar 
om inte plysch, tofsar och champagne? 

I den fjärde hallen, "Störst, snabbast och starkast", 
med våra stora ånglok, A-och F-loken, 
har vi tydliggjort det industriella genombrottet 
årtiondena runt sekelskiftet 1900, ångans crescendo, 
inhemsk ingenjörskonst och uppkomsten 
av en arbetarrörelse. Nyheter i utställningen 
är det lilla elektriska loket Herman Behrman och 
en miljö kring järnvägens hierarki. Här står nu 
också decauville-och malletloket från KostaLessebo 
järnväg och ett koncentrat av den tillfälliga 
utställningen "Så fungerar ångloket". 
Modellen av Årstabron blev inte färdig 1998, 
men monter och flertalet moduler kom på plats 
under året mellan D-loket och restaurangvagnen, 
som tills vidare står kvar i den femte hallen, 
"Kraft från ovan". I den sista hallen byggde 
vi en helt ny utställning som i sin konceptform 
handlade om hur farfar färdades med tåg, men 
som inbyggd i basutställningen väl speglar 
1930-och 1940-talens resande, bland annat i 
form av en väntsalsmiljö i funkisstil och en täckt 
godsvagn inredd för trupptransport. I övrigt har 
vi låtit göra nya montrar för många av 1: 10modellerna, 
vilket gäller flera rum. 

I samband med färdigställandet av förändringarna 
i basutställningen lät vi också göra en 
souvenirguide -Tidsmaskinen. Tidsmaskinen 
omfattar 40, rikt illustrerade, sidor, som utgör 
museet i fickformat. Pedagogiken och faktaurvalet 
följer resonemanget ovan, liksom flertalet 
utställda fordon finns med i text och bild. 
Text och layout är gjord av Björn Kullander, 
Kosmorama, som snart har gjort allt i medieväg 
åt både oss och kollegan i Skåne. Tidsmaskinen 
säljs i museets reception för 40 kronor, och 
museivänner som låter den ligga framme på 
soffbordet under besök och bjudningar gör den 
bästa av marknadsföringsinsatser för oss. 

När det gäller marknadsföringen av museet 
sköter vi oss numera mer eller mindre helt själva 
fram till repro och tryckning. Vi använder oss 
av ett inarbetat koncept med återkommande layout, 
färger och typsnitt. Tack vare att vi har egen 
kompetens i huset spar vi mycket pengar samtidigt 
som tydligheten i vårt budskap garanteras. 
Här ligger vi långt framme jämfört med de flesta 
övriga museer i Sverige. Alla annonser, flera 
faktablad och två broschyrer om Årgångståget 
(se nedan) gjordes under året. Vår aktiva kundbearbetning 
resulterade bland annat i fyra stora 
arrangemang med ångtåg för Lärarförbundet, 
Svenska Järnvägsklubben, CIB-konferensen för 



den internationella byggforskningen samt institutet 
för förpackning och distribution, Packforsk, 
vilket tillsammans gav närmare 1200 besökare. 
Gruppresor och konferenser i övrigt höll sig på 
tidigare nivå, frånsett att vi noterade en markant 
minskning av grupper från övriga SJ och Banverket. 
En mera modest genomförd sportlovstrafik 
gav i år ett bättre genomfört arrangemang, 
en bättre upplevelse för dem som åkte men också 
något färre deltagare, vilket museibyggnaden, 
vårt område och säkerheten mådde bra av. Sista 
trafikdagen blev vi ändå tvungna att låna tre 
ordinarie trafikvagnar, vilket var lättare gjort än 
sagt! (För trafiken kom museet senare under året 
att organiseras som en egen affär inom SJ Resedivision.) 
Sammantaget över året fick vi ett något 
sämre besöksresultat än föregående år, 
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Äng loket Thor har kommit fram i ljuset. Tillsammans med Prins August och Göta utgör denna pionjär en 
teknik-och kulturhistorisk attraktion i yppersta världsklass. Foto Leifläderberg. 

I folkhemmets spår blev järnvägsstationen och väntsalen mer och mer fönstret mot världen från slutet av 
1930-talet. Från utställningen "Så reste farfar". Foto Jan-Erik Svanberg. 

35 212 personer. I det sammanhanget kan nämnas 
att vi i efterföljderna av det historiska snöovädret 
över Gävle, som bland annat tvingade 
oss att hålla stängt en vecka, för december kunde 
notera vår sämsta siffra på många år för en kalendermånad, 
338 personer. 

Museidagen 

Museidagen var framflyttad till 29 augusti för 
att inte kollidera med avslutningsdagarna hos 
vår närmaste granne bland besöksattraktioner, 
Furuviks nöjespark. I stället blev det kollision 
med andra årliga evenemang som Nora marknad 
och Nynäshamns kommundagar, vilka båda 
engagerar föreningar med ångtåg. Att byta datum 
är också att utmana vädergudarna, vilket vi 
erfor när vi försökte med första lördagen i september 
som först efter tre år erbjöd njutbart väder. 
Den nya utmaningen slutade med en varning 
kan man väl säga, duggregn och småkallt, 
men så småningom uppklarnande. Nytt försök 
1999 med andra lördagen i september. Bäva 
månde vädergudarna! Temat för museidagen var 
kopplat till utställningen "Så färdades farfar" och 
tågresandet under 30-och 40-talen. Årgångståget 
kom ifrån Stockholm och gjorde en extra 
tur och returresa till Sandviken. Ångpendeln 



gick som vanligt, nu med B-lok som dragkraft 
och räls bussturerna till fordonsmagasinet i norra 
Gävle, gamla huvudverkstaden, var lika populära 
som föregående år och marknaden har hittat 
sin plats i museets sista hall. Fältkök med 
servering av ärtsoppa och veteranbilar kompletterade. 

Det muttras ibland om att "det hände mera 
förr" på museidagarna, inte minst från dem som 
då var aktiva. Det ligger en del i den kritiken, 
som i och för sig enbart syftar på upplevelser 
för de specialintresserade, men det är också så 
att det efter ett antal år uppstår en viss mättnad 
hos både museidagsbesökaren och deltagarna i 
arrangemangen. Museet har alltid, under en eller 
flera museidagar, varit beroende av museiföreningar 
och enskilda frivilliga för att det skall 
bli liv, rörelse och variation. Situationen är en 
annan i dag än den var för tio år sedan. Föreningarna 
har problem med nyrekrytering och de 
aktiva medlemmarna blir inte yngre, samtidigt 
som kraven på den egna verksamheten har vuxit 
och det är naturligt att man prioriterar arbetet 
på hemmaplan. Sedan är det ju inte "bara" att ta 
fram och köra med det ena eller andra fordonet. 
Det krävs lång tid av för-och efterarbete, och 
till sådant är det inte heller lika lätt att få hjälp 
längre. Vi gjorde ett utskick till museivännerna 
med en förfrågan, om vad man kunde tänka sig 
att hjälpa till med, som resulterade i ett tiotal 
svar, varav nästan hälften inskränkte sig till råd 
om vad vi borde göra bättre. Ett annat alternativ, 
som vi har varit skrämmande nära, är att tänja 
på de egna resurserna på bekostnad av den löpande 
vården och omsorgen om samlingarna. 
Jag kan bara hoppas att intresset att göra insatser 
för museet ökar. Tills vidare tröstar vi oss 
med det myckna beröm som kommer från majoriteten 
av besökare, kunder och järnvägsvänner 
med en helhetssyn. 

Teatergruppen Pegasus fungerar fortfarande 
som vår husteater och även de var naturligtvis 
med på museidagen. Annars genomförde vi i år 
en teaterform som jag själv tycker var mycket 
lyckad. Ensemblen genomförde ett antal dramatiserade 
guidningar genom museet, lördagar och 
söndagar i augusti. På fyrtio minuter lyckades 
dessa skickliga amatörskådespelare i vår museimiljö 
levandegörajärnvägshistorien på ett medryckande 
sätt, inte minst uppskattat av våra med 
Argångståget tillresta besökare. 

Årgångs tåget 

Utredningar till trots är det osannolikt att museet 



inom överskådlig tid kommer att flyttas från 
Gävle. Med de områden och utrymmen vi idag 
disponerar har vi förutsättningar att vårda och 
visa våra samlingar på ett sätt som svårligen 
skulle låta göra sig någon annanstans. Vi städar 
fortfarande efter flytten för trettio år sedan och 
inser vad en ny flytt skulle innebära i riskväg 
för samlingarna. Naturligtvis är det hämmande 
för besökstalen att befinna sig i ett turistiskt vakuum 
mellan Stockholmsregionen, Dalarna och 
det egentliga Norrland. Det gäller därför för oss 
att synas och verka utanför våra inhägnade områden. 
Det har under en tid stått klart att museet 
måste ha ett eget tåg för fjärrtågsarrangemang. 
Ett tåg som samtidigt kan vara driftsäkert, hålla 
försvarlig hastighet och vara en museiupplevelse. 
Jag har i andra sammanhang i viss mån 
kritiserat en viss likriktning i det svenska veterantågskonceptet, 
som i sin tur naturligtvis är 
en följd av SJ:s fullständiga dominans inom järnvägen 
från och med 1940-talet. Vad som dock 

Arbetena med att iordningställa tre av vagnarna gjordes i vårt eget magasin på Nynäs. Målaren Tom 
Olofsson trollade med en eller flera penslar för att uppnå den eftersträvade kvaliteten. Foto Ted Nyberg. 

Vi är många som vill spegla oss i glansen av Ärgångståget. Foto Jan-Erik Svanberg. 

har saknats är ett fullständigt iordningställt tåg 
med verklig status och atmosfär från 1930-och 
1940-talen. 

Museets eget innehav av lämpliga trafikfordon 
var mycket begränsat och diverse fordonsbyten 
och hemtagningar av depositioner har måst göras 
för vilket redogörelser finns i tidigare omgångar 
av SPÅR. Dessutom var det viktigt att 
försäkra oss om dragkraft, ytterligare vagnar 
samt personal. Vi slöt därför ett avtal med Stockholms 
Kultursällskap för Ånga och Järnväg för 
projektet som omfattade tio tåg Stockholm-Sveriges 
Järnvägsmuseum tur och retur, lördagar 
och söndagar i augusti. Föreningen ställde upp 
med elektriskt F-lok, två andraklassvagnar (enligt 
klassystemet före 1956) samt en restaurangvagn, 
och dessutom svarade man för personalen. 
Som motprestation gjorde vi en enklare renovering 
av föreningens vagnar i tåget. SKÅJ 
fick dessutom sköta restaurationen och cafeverksamheten 
i egen regi. Museet stod också för 
alla kostnader och avgifter för tågets framförande 
samt all marknadsföring. För dem som 
åkte med Årgångståget började och slutade besöket 
på Sveriges Järnvägsmuseum i Stockholm 
och däremellan fick man se vår basutställning i 
Gävle. På så vis kunde vi finnas i huvudstaden 



utan att flytta mer än vad som är naturligt att 
flytta -ett tåg. Nästan 1000 personer besökte 
oss med Årgångståget. Ett trafikprojekt som 
kunde förverkligas genom samordning av museets 
resurser med en offensiv ideell verksamhet 
till allas bästa. 

Projektet hade dessutom en annan dimension. 
Målet med våra stålvagnar är att på lång sikt 
skapa en park av föredömligt renoverade vagnar 
med väl avgränsad och definierad status. Då 
renoveringen av vagnarna för Årgångståget inte 
kunde starta förrän under vårvintern måste vi 
koncentrera oss på ett avgränsat moment där vi 
fullföljde målet, och vi valde det som kanske är 
viktigast för karaktären, utvändig målning och 
märkning. Tre av våra vagnar var föremål för 
vår omsorg; Co9b 2798, Co8cs 3200 och Bo5b 
3295. Med hjälp av antikvarisk kompetens, konsulten 
Torkil Elmqvist och två skickliga målare, 
med ekonomiskt stöd från länsarbetsnämnden 
via sysselsättningsprojektet "Sätt färg på Gävleborg", 
kunde vi ta fram en pigmenterad syntetisk 
lack med samma egenskaper som den 

För att inreda en beredskapsfinkafick museet hjälp av tjänstemän vidfd. l 14 med dockor, uniformer och 
vapen. Foto Leifläderberg. 

ripolinlack som ursprungligen användes och 
dessutom applicera den medelst penselstrykning 
i fyra skikt med mycket bra resultat. Det låter 
kanske inte så märkvärdigt, men det har legat 
timmar av experimenterande och kontakter med 
utländska kokerier och kvarnar för att lösa problemet. 
Märkningen gjordes av Johnny Hallgren, 
till vardags lokförare, men också mycket 
kunnig i historiskt korrekt märkning. Vi lät också 
gjuta nya siffror och emblem. Invändigt gjordes 
en mycket omsorgsfull sanering och städning 
av vagnarna. Cafevagnen, 3200, var också 
i behov av viss ommålning och diverse träarbeten. 

Bevarande -renovering 
eller konservering? 

Renoveringen av årgångstågsvagnarna varnaturligtvis 
det stora renoveringsprojektet under 
året men fler fordon fick en behövlig ansiktslyftning. 
Med hjälp av arbetskraft från arbetsmarknadsenheten 
på Gävle kommun korglagades 
och målades två 1960-tals täckt godsvagnar, 
littera Gre, och för utställningen "Så 
färdades farfar" iordningställdes en äldre finka, 
littera Grh, som trupptransportfinka under beredskapstid. 
Arbetena på ångloket, W 1229, har 



fortsatt vid lokmuseet i Grängesberg och vi närmar 
oss nu möjligheten att kunna visa upp loket 
i drift. Även återuppbyggnaden av personvagnen 
C3a 1314 fortskrider, om än i makligt 
tempo. Ekstommen är nu i alla fall återställd 
enligt originalritningen. Detta projekt som genomförs 
i samarbete med Gävle kommuns 
arbetsmarknadsenhet har inte kunnat få tillräckliga 
resurser i form av arbetskraft under 
1998. Kanske ändå ett gott tecken i arbetslöshetstider. 

Museet har också en stor andel fordon som 
inte kräver återställning utan som tvärtom skall 
skonas från förändringsåtgärder. Naturens element 
kräver emellertid sin tribut, och en hel 
del i våra samlingar närmar sig en sekellång 
tillvaro som museiföremål. Vi har därför påbörjat 
ett konserveringsprojekt för i första hand 
våra äldre personvagnar. Det handlar i första 
hand om att rädda färgs skikt från sekelsskiftet. 
Konservator Per Mattsson har anlitats för det 
tålamodsprövande arbetet att rengöra, fixera 
partier med flagnande färg och slutligen 
skyddsfernissa ytan. Tre vagnar genomgick 

denna behandling under 1998: A 103, AB 289 

och A 650. Det synbara resultatet är en något 

distinktare färg men framför allt vet vi att med 

god förvaring så har nedbrytningen hejdats. 

Flera vagnar kommer att konserveras under 1999 

och möjligen kommer vissa återställningsinsatser 

också att göras på någon vagn. 

Det kan i detta sammanhang vara intressant 
att kort också beröra läget med bevarandeplanen 
för normalspåriga järnvägsfordon som 
museet driver i projektform tillsammans med 
Järnvägshistoriska Riksförbundet. Trävagnarna 
har ju kommit på min lott, och museivännerna 
bidrar med styrelseledamöterna Erik Sundström 
och Bo Jörneld för urval av respektive 
godsvagnar och ånglok. Ett första förslag 
skickades under hösten ut på remiss, eller snarare 
samråd, till intressenter, föreningar och 
fordonsägare. Ganska få svar kom tyvärr in, 
men synpunkterna har tagits till vara för bearbetning 
och ett nytt förslag under 1999. Vi avser 
att under detta år kunna presentera en första 
offentlig version. Ett av huvudsyftena med 
bevarandeplanen har varit att ge rekommendationer 



för vård och hantering av de mest värdefulla 
fordonen. Det handlar således inte i 
första hand om skrotning eller ej utan mera 
vilka kulturhistoriska hänsyn man skall vidtaga 
som fordonsägare och varför. 

I samarbete med Museibanornas Riksorganisation 
arrangerade vi ett seminarium i Stockholm 
22 april under titeln "Museibanorna som 
kulturbärare" i vilket naturligtvis också bevarandefrågorna 
hade en central roll. Många museibanor 
och föreningar har som sagt verkat i 3040 
år, och under denna tid skaffat sig erfarenhet 
och kompetens som är oerhört värdefull för oss 
och borde vara det för kulturmiljövården. Som 
nämndes i inledningen börjar det försiktigtvis 
att hända saker. På seminariet redogjordes bland 
annat för Kulturrådets uteblivna stöd till 
museibanor och dess nuvarande inställning, den 
ovan nämnda bevarandeplanen och byggnadsminnesutredningen 
om Dellenbanan. Harald 
Sundlin från Riksantikvarieämbetet beskrev den 
statliga kulturmiljövårdens resurser och nämnde 
också något om planer på att utreda kulturhistoriskt 
skydd för rörliga föremål, som fartyg och 
-vilket vi så hett efterlyser -järnvägsfordon. 
Som framgått tidigare så kan mycket positivt 
komma att hända men vi trampar även här i 
utredandets spår. 

Vad andra vill ha av oss 
och vad vi vill ha av andra 

Mitt i allt utredande ställer man sig naturligtvis 
frågan vilka som är våra viktigaste uppgifter. Det 
går naturligtvis att ställa konservering mot trafik, 
men vi måste kunna försvara vårt bevarande 
med att det vi bevarar tillgängliggörs för så många 
som möjligt. Detta är och kommer alltid att vara 
en inneboende konflikt och kräva en balansgång. 
En genomgång av ett års externa förfrågningar 
ger därvidlag en intressant bild av vad andra verkligen 
vill ha av oss. Besökande grupper vill ha 
fika, lunch och guidning av museet i nämnd 
prioritetsordning. Mer insatta sällskap vill gärna 
komma till museet med tåg efter vad resurserna 
medger, vilket oftast slutar med rälsbuss. Enstaka 
större arrangörer köper ångtågsarrangemang, vilket 
framgått ovan och järnvägsentusiasterna vill 
se det vi annars inte visar, helst i drift och så 
mycket som möjligt på en gång. 

De vanligaste förfrågningarna gäller annars 
bildbeställningar från fotoarkivet. Att leta, eventuellt 
reprokopiera och skicka bilder är ett tidsödande 
arbete som vi gärna gör, men måste ta 



betalt för utöver användaravgifter. Många vill 
också låna föremål och rekvisita av oss, vilket vi 
också försöker tillmötesgå i möjligaste mån om 
det handlar om museer eller kulturhistoriska evenemang. 
Många turistbyråer, restauranger, vandrarhem 
och liknande vill också ha inredningshjälp, 
men då måste vi hänvisa till fotografier. 
För det nyöppnade Innovatum AB i Trollhättan 
gjorde vi en större arbetsinsats i samband 
med att tre lokomotiv deponerades i deras utställning. 
Depositionen av ångloket BAJ 3, som kunde 
räddas inomhus från parkförvaring i Borås, Bloket 
1320 och det elektriska Da 812 kom att 
omfattas av en hel entreprenad med transport, 
spårbyggen, kranlyft och inplacering. I och med 
att vi fick in ett svårplacerat lok i form av Boråsloket, 
fick också vi ut något vi ville ha av projeket 
utöver den ekonomiska behållningen. En aktiv 
grupp kring Munktellmuseet i Eskilstuna hoppas 
kunna bygga en replik av Förstlingen och vi 
har lånat ut en cylinder och vår modell för detaljstudier, 
liksom vi har deltagit i pressvisningen av 
projektet som förhoppningsvis resulterar i en fullt 
körbar, normalspårig version av Sveriges första 
lokomotiv. Under 1998 lånade vi även ut utställningen 
"Spår av tåg" för sommarvisning på Västmanlands 
läns museum i Västerås. Någon filminspelning 
om året brukar det också bli. Denna 
sommar bidrog vi till tre scener för TV-serien om 
Ivar Kreuger, vilket dessvärre blev regissören 
Lars Molins sista fullbordade projekt. Vetandets 
värld gjorde ett inslag med oss om när järnvägen 
kom till Sverige och Sommarnorrland sände direkt 
från museet i P4 den 30 juli. 

Annars är det upp till oss själva att rikta mediernas 
ögon mot oss. Då är det vi som vill ha. 
Annonser är dyra och aldrig så effektiva som 
ett stort redaktionellt inslag. Vi gör därför vårt 
bästa för att få inslag i TV, radio och press. Öppningen 
av "Så färdades farfar" uppmärksammades 
mycket, men annars har vi synts mindre 
1998 än de närmast föregående åren, vilket 
också är en förklaring till det lägre besökstalet. 
En besvikelse var att riksmedierna förhöll sig 
kallsinnigt till Årgångståget, som vi hade hoppats 
mycket på. Premiär lördag 1 augusti var 
sannolikt inget bra val av datum. Vi har inte 
heller kunnat vara riktigt så offensiva på programsidan 
som vi kanske hade önskat i avvaktan 
på beslut om framtiden. Denna tendens kommer 
att hålla i sig under 1999, då vi måste lägga 
mer kraft på vård av samlingarna och vi tills 
vidare kommer att ha samma ekonomiska ramar 
som tidigare. 

När det gäller vad föreningar vill ha av oss 



hamnar ofta fordonen i centrum och här är 
depositionsinstrumentet viktigt. Vi kunde kombinera 
våra viljor med Nässjö Järnvägsmuseum 
då vi kunde överta från SJ-P och placera ett 
1960-talståg hos dem. Tåget består av förutom 
det tidigare deponerade loket, Ra 987, av A2 
5053, Bl 4901, B5 4932 och R2 5184. Denna 
deposition är ett bra exempel på hur vi tillsammans 
med en förening kan bevara och levandegöra 
en särskild nisch som annars skulle kräva 
stora resurser och prioriteringsbeslut från oss. 
Vi övertog utöver dessa vagnar också Rl 5181 
för eget stationärt bruk. Ännu en NBJ-vagn, 
malmvagnen M 636, deponerades till NBVJ i 
samband med att f.d. SWB 16, som vi haft i 
deposition från Sundbybergs kommun, på vår 
begäran också placerades i Nora. Annars kan 
man säga att året kännetecknades av en stor avyttring 
då de före detta beredskapslok som tidigare 
varit tillfälligt placerade hos föreningar nu 
slutligen försåldes eller byttes bort, enligt en tidigare 
uppgörelse, om pris och förutsättningar, 
mellan SJ, JVM och JHRF. Fordonsparken 
minskades därmed med 26 ånglok enligt följande: 

E2 955 sålt till Skåne-Smålands Jemvägsmuseiförening 
E2 1046 sålt till Nora Bergslags Veteranjärnväg 
B 1085 sålt till Malmbanans Vänner 
E 1103 sålt till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum 
E2 1105 sålt till Arvidsjaurs Järnvägsförening 
B 1136 bortbytt till Nynäshamns Järnvägsmuseum 
B 1143 sålt till Värmlandståg 
B 1147 sålt till Malmbanans Vänner 
E2 1155 sålt till Narvik 
E2 1180 sålt till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum 
E 1189 bortbytt till Nynäshamns JärnvägsE2 
1241 
B 1281 
B 1287 
museum 
sålt till Arvidsjaurs Järnvägsförening 
sålt till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum 
sålt till Ostkustbanans Vänner 
Lars Malin och inspelningsteamet för TV-serien om 
Ivar Kreuger framför resturangvagnen 2769, vars 
interiör fick uppträda som Kreugers salongsvagn. 
Foto Jan-Erik Svanberg. 
B 1323 sålt till Stockholms Kultursällskap för 
Ånga och Järnväg 
E 1330 sålt till Ostkustbanans Vänner 

Regina Lund, en annan av Gävles stoltheter, spelade Tuula, Ivar Kreugers älskarinna i Malins TV-produktion. 
Elloket, F 621, är också en tjusig motspelare. Foto Jan-Erik Svanberg. 



E2 1329 sålt till Malmbanans Vänner 
B 1364 sålt till Stockholms Ånglokssällskap 
B 1369 sålt till Föreningen Veteranjärnvägen 
B 1370 bortbytt till Museiföreningen Gefle

Dala Jernväg 
B 1429 sålt till Föreningen Ånge-loket 
B 1432 sålt till N arvik 
E2 1456 sålt till Malmbanans Vänner 
B 1695 bortbytt till Nora Bergslags Veteran

järnväg 
ElO 1742 sålt till Stockholms Kultursällskap för 

Ånga och Järnväg 
ElO 1747 sålt till Stockholms Ånglokssällskap 

Alla lok såldes till något över skrotpris mot hembudsrätt. 
Fyra vagnar lämnades till oss i byte, i 
stället för köp. Dessa utgjordes av Co4 1275, 
från Nynäshamns Järnvägsmuseum, Fl 25074 
och BCo9 2701, från Nora Bergslags Veteranjärnväg, 
och Bo4b 2935, från Museiföreningen 
Gefle-Dala Jernväg. Det kan synas som att 
museet bidrar till en förflackning av järnvägsmuseisverige 
genom försäljningen av de frekvent 
förekommande ångloks typerna, då det utan 
tvekan ser tämligen lika ut på fordonssidan på 
många håll i landet. Kanske har vi gjort verksamheten 
en björntjänst, men loken placerades 
ut redan i början på 1990-talet och att helt sonika 
hämta hem dem eller än värre skrota dem 
hade inte varit att föredra. Jag kan bara hoppas 
att inget alltför värdefullt kommer att försvinna 
på grund av att beredskapsloken kräver plats och 
verkstadsresurser. 

Ibland når oss ju andra viljeyttringar från personer 
och organisationer att rädda något unikt 
objekt. Av naturliga skäl kan vi inte husera och 
ansvara för allt, utan ofta behöver vi hjälp. Som 
ett exempel: vem vill ta hand om motorvagnståget 
X9? Vad som verkligen är värdefullt är att 
fungerande och brukbara ånglok bidrar till att 
kompetensen att framföra och vårda dessa historiska 
monument kommer att bevaras och kanske 
till och med utvecklas i ideell regi och på 
bred front och denna kulturhistoriska gärning 
kan inte överskattas. Det vill vi ha! 

Personalen 

För första gången på många år har personalstyrkan 
minskats. I samband med den allmänna 
stabsöversynen beslutades att museet inte kunde 



kompenseras för en förestående pensionsavgång. 
Detta har medfört att vi för närvarande 
inte har någon som ansvarar för dokumentationen 
vid museet. Kjell Palen avgick med pension 
i april efter 15 års tjänst på museet. Kjell 
fortsätter sitt engagemang i museet som styrelseledamot 
i Järnvägsmusei vänner. För att jobba 
med skolgrupper och i museireceptionen flyttade 
Anita Björklund till museet från en annan 
tjänst inom Stab Information medan Ingeborg 
Andersson slutade vid museet efter att ha varit 
tjänstledig under 1997 och 1998. Summerat har 
den fasta personalstyrkan decimerats med en 
person och uppgick under året till nedanstående 
personer med respektive uppgifter. 

Fast personal 

Robert Sjöö museichef 
Hjördis Matti program och administration 
Olle Andersson butik och ekonomi 
Anita Björklund reception och skolgrupper 
Robert Herpai arkiv och bibliotek 
Sten Holm fordon och teknik 
Göran Jäderholrn föremål och kontorsteknik 
Elisabeth Kronhöffer reception (halvtid) 
Gunilla Lundberg marknadsföring och 
konferens 
Claes Zachrisson fastighet och teknik 
Inlån från övriga SJ 
Ted Nyberg vaktmästeri och vagnrenovering 
(12 månader) 
Johnny Hallgren fordonsmärkning (1 månad) 
Jan Billoch tågmästare (1 vecka) 
Kent Ringfälter lokeldning (1 vecka) 

Timarvoderade för reception och guidning 

Renee Edlund, Anders Larsson, Eva Hagström

Mattsson, Johanna Salander, Veronica Silen, 

Annika Swahn och Helena Westland. 

Medarbetare finansierade via sysselsättningsmedel 
för vagnrenovering 

Tom Olofsson, Lennart Ehn, Erika Hoffmann och 
Tony Bjurling. 

Övrig arbetskraft genom Gävle kommun, 

arbetsmarknadsenheten 

Karl Hedman (arbetsledare), Hans Eriksson, Per 
Isaksson, Mats Matsson, Björn Norlin, Lars 



Norrman, Jan-Erik Svanberg, Andreas Zarotti och 

Urban Östin. 

Sedan har vi naturligtvis allajärnvägsmuseivänner 
och andra vänner som hjälper oss vid evenemang 
och annat. Särskilt roligt är det då att 
framhålla två killar som regelbundet återkommit 
för att på kvällar hjälpa till med renover

Kjell Palen avtackades med 
rallarvärdig buffet på Lars 
Ollas fäbod utanför Kungsgården. 
Kjell arbetar nu vidare 
som styrelseledamot i Järnvägsmusei 
Vänner. Foto Ted Nyberg. 

ingen av dieselloket, T41204, Lars Forsgren och 
Peter Lindberg. Andra återkommande insatser 
har gjorts av Karl-Erik Eggefjord, Erik Hedlund, 
Anders Hendel, Christer Larsson, Olle Olsson, 
Göte Sjöö, Erik Sundström och Börje Thoursie. 
På museidagen bidrog flertalet av dem liksom 
Leif Andersson, Barbro Ekström, Anders Henriksson, 
Sara Holm, Kenneth Landgren, Herbert 
Paalberg, Erland Pettersson och Anders Svensson, 
som bidrog till arrangemangets väl. Av regelbundna 
samarbetspartners måste Järnvägskrogen 
Bistro Pub som förestått Cafe Ångvisslan 
under sommarmånaderna och skött cateringen 
under hela säsongen lyftas fram. 

Sannolikt kommer inget radikalt att inträffa 
på personalsidan under 1999. Vad vi hoppas på 
är ett slutgiltigt beslut i museifrågan och att vi 
medges resurser att med kraft verka som nationellt 
museum med ansvar för den svenska järnvägshistorien. 
Jag hoppas att få skriva om detta 
i nästa årsredogörelse i SPÅR. 

Stickspår 

Fel pappa! 

I SPÅR 98 har redaktionen tyvärr släppt igenom 
ett gruvligt genealogiskt fel beträffande 
arkitekten Sigge Cronstedt. Han var förvisso inte 
son till någon generaldirektör vid SJ utan till 
kabinettskammarherren och ståthållaren på 
Haga och Ulriksdal, greve Otto Cronstedt. 

Ottos äldre bror Rudolf var mellan 1883 och 
1887 chef för Väg-och vattenbyggnadsstyrelsens 
avdelning för järnvägsärenden, och från 



1888 till 1897 generaldirektör för SJ. 

Arkitekten Sigge lämnade efter sig en hel del 
järnvägsarkitektur förutom vid Roslags banorna, 
t.ex. det vackra lokstallet i Orsa, stationshuset i 
Sandviken och det numera försvunna stationshuset 
i Hagaström. 

Den skarpögde och kunnige Björn Linn upptäckte 
vårt ledsamma fel. 

Major Oscar Werners 
axminstermattor 

Kring mattans djupröda mittbotten slingrar sig 
eklövskransar och jag lägger märke till de sirliga 
bokstäverna S och J. Monogrammet är från 
den tiden då bokstavskombinationen stod för 
Statens Järnvägar och inte som idag när man 
från högsta ort bestämt att SJ står för SJ och 
inget annat. Axminstermattor av den här typen 
prydde i början av seklet de pampiga första-och 
andraklassvagnarna i det förr så stolta statliga 
företaget. Det var mitt första möte med axminstermattorna. 
Ja, det fanns inte bara en matta utan 
ett hundratal. !hoprullade i stora trälårar som 
inte öppnats på över 30 år. De flesta var både 
rena och hela men några hade en omisskännlig 
mögeldoft, och som hypokondriker kände jag 
mig genast manad att beställa tid hos länssjukhuset 
för ett tuberkulostest. Så väl insatt var jag 
i min järnvägshistoria så jag visste att på dessa 
tjusiga mattor hade spottkoppar i olika modeller 
haft sin självklara plats. 

Full av förundran bläddrade jag i diariet för 
att försöka hitta en ledtråd till varför ett "lokfixerat" 
museum samlat på sig alla dessa mattor. 
Det visade sig att den 12 mars 1933 skrev 
järnvägsmuseets föreståndare major Oscar Werner 
ett brev till SJ:s alla förrådsintendenter och 
verkstadsföreståndare runt om i landet där han 
efterlyste just axminstermattor. Följande gick att 
läsa: "Då det synes vara att befara att kupemattor 
av axminster med röd mittbotten snart äro ett 
minne blott, varför det är av vikt att vad som 
finns kvar i förråd och huvudverkstäder ej utlämnas 
utan reserveras för järnvägsmuseet ..." 
På ett annat papper kan man se en uträkning där 
Werner kommit fram till att han har ett behov 
av inte mindre än 70 stycken sådana mattor. Det 
skäl han främst angivit för sitt intresse av axminstermattor 
är för framtida vagnsprojekt. Han 
var verkligen en pionjär inom samtidsdokumentation 
men det förefaller som 70 mattor ändå 
var misstänkt många. Snart upptäckte jag det 
verkliga användningsområdet för mattorna. 



Museet hade under den här tiden varit stängt 
för ombyggnad och lagom till nyinvigningen 
tyckte Werner att det skulle vara lämpligt med 
en äresal i museet. Något som man kan säga låg 
i tiden. Även om man idag kan ställa sig frågande 
om upprättandet av en äresal ingick i en 
museimans arbetsuppgifter. 

I flera veckor verkade det som om jag aldrig 
skulle få veta hur det gick med major Oscar 
Werners storslagna mattprojekt. Tills jag en dag 
fick ett fotografi lagt i min hand. Fotografiet var 
från 1936 och föreställde museichefens rum. Där 
låg vackert sammanfogade ett större antal 

axminstermattor med röd 
mittbotten och såg ut att trivas 
tillsammans med de ståtliga 
möblerna från en numera 
bortglömd kunglig väntsal. 
Genom min forskning i 
diariehandlingarna lärde jag 
känna major Oscar Werner 
lite närmare och insåg snart 
att det var till stor del hans 
förtjänst att Sveriges Järnvägsmuseum 
idag har en av 
världens mest kompletta 
samlingar av lok och vagnar. 
Han var järnvägsmuseets första 
föreståndare och regerade 
oförtröttligt museet från 1915 
till 1936. Ett snilledrag från Werner och Werner. Det vill säga avtäckning av densammes byst. 
hans sida var att värva museiombud 
från olika distrikt Mattan! 

inom SJ. Han fick ihop inte mindre än 35 ombud 
och dessa instruktioner utgick till samtliga: 
"Intet historiskt som berör de svenska järnvägarna, 
skall hädanefter få städas bort, gå i soptunnan, 
skrothögen eller försvinna ... " och han 
fortsatte: "Det är klart att det icke är meningen 
att till museets samlingar foga allt, därför att det 
är gammalt; men råder tvivel om en saks museivärde, 
lägg det åsido tills det besiktigats och 
vägts på museivåg". Än mer imponerad av Werners 
samlande blev jag när jag hittade diverse 
tidningsurklipp bland diariehandlingarna. Där 
fanns födelsedagsannonser över äldre järnvägsmän 
men även dödsannonser. Vår handlingskraftige 
museichef vilade inte på lagrarna utan 
tog kontakt med jubilaren alternativt de efterlevande, 
och i vördnadsfulla ordalag undrade han 
om det fanns något av järnvägshistoriskt intresse 
att skänka till museet. Detta är bara några exempel 
på den uppfinningsrikedom och det engagemang 



som han visade "sitt" museum. Så 
vem är jag att missunna major Oscar Werner en 
alldeles egen äresal? 

Johanna Salander 

Framtidens sliprar? 

Vi har alla märkt hur ljudet av passerande tåg 
ändrats, och man hör idag varken ånglokens 
tuff ande eller dunket från rälsskarvarna. Genom 
betongsliprar och svetsad räls har vi fått 
ett vinande brus som hörs kilometervis före och 

efter tågets passage. Holländska järnvägarna 
provar att gjuta sammanhängande betongplattor 
under spåret med gummiinfästning av 
rälsen för att dämpa ljudet, men det finns också 
andra ideer. 

5,605,282 
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William B. Snead har fått amerikanskt patent 
på en konstruktion där man fyller gamla bildäck 
med betong och fäster rälsen vid dem, så att man 
löser både ljudproblemet och avfallsproblemet. 

Erik Sundström 

Kommentarer om Roslagsbanan 

Hjärtligt tack för alldeles utmärkta årsböcker! 
Jag ser det närmast som en styrka att förra årgången 
innehåller mycket litet om ånglok dessa 
har annars en förmåga att bli onödigt dominerande 
... 

Stig Svallhammars förträffliga expose över 
Roslags banans öden i SPÅR 1998 kräver ett par 
kommentarer: 



Fotot på sid. 54 är något olyckligt valt. Detta 
"extralånga" Djursholmsbanespår, ända ut på 
själva Engelbrektsplan, var ett provisorium i 
samband med att kvarteret Sperlingen, bakom 
tågsättet på bilden, uppfördes i SRJ regi ( till och 
med trafikledningen för hela SRJ-nätet var förlagd 
till denna byggnad under ett antal år). Man 
hade således fått tillstånd av stadsfullmäktige 
att förlänga spåret enbart för att köra fram byggnadsmaterial 
till arbetsplatsen. Olika provisoriska 
spår lades sedan en bit in på själva hustomten, 
vilket det också finns bilder av; här sköts 
godsvagnarna för hand, antagligen efter det att 
de under natten dragits ner till platsen (ungefär 
där bortersta va~nen på fotot står) med hjälp av 
en motorvagn. Angloksförbud rådde i "gatan"! 

På till exempel Eddavägslinjen kördes däremot 
reguljära godståg med ånglok, troligen även ibland 
på Parklinjen, dock inte tidtabellslagda sådana 
på den senare. 

Anläggningen var klar 1915 (fotot är med all 
sannolikhet taget just detta år), och spåret blev 
sedan snart åter avkortat, till strax till vänster 
om tågsättet. (Dock vet jag inte exakt när; spåret 
på bilden förefaller ju ha ett ganska "permanent" 
utseende. Framför tåget kan även skönjas 
det lilla utdrags spåret för "paketvagnen", det vill 
säga den motorvagn som byggdes om för enbart 
paketgodstrafiken, vilken var ganska stor.) 
För övrigt var ju Engelbrektsplan helt utan 
Djursholmståg i ett antal år-ändhållplatsen var 
förlagd till Karlavägen, i andra änden av Humlegården, 
cirka 500 m bort, från sommaren 1925 
till hösten 1929-just på grund av stadsfullmäktiges 
eviga motstånd mot "tåget i gatan"! 

Efter "återöppnandet" till Engelbrektsplan 
1929 gick spåret inte längre ner än cirka 50 m 
till vänster om tågsättet på bilden. Det var för 
övrigt just i detta läge som diverse mer eller 
mindre storstilade väntsalsprojekt hunnit vara 
placerade; alla underkändes av stadens fäder ... 
Lyxvarianten bland förslagen utgjordes av en 
dubbelspårig vagnhall med skjutbord längst ner 
(det vill säga för att spara plats). 

Jag arbetade själv som "sommarbarn" på 
Stockholms Östra 1965 eller 1966, och då var 
godsmagasinet ännu i bruk för fraktgods, med 
två eller tre personalturer måndag-fredag. Svallhammars 
uppgift att "terminalhanteringen flyttades 
till Stockholms Norra" år 1962 är alltså 
inte helt korrekt. Men visst var det bara en liten 
gnutta gods vi rallade omkring i det stora magasinet! 



Förresten ser jag under STICKSP ÅR på sid. 
125-126 att ingen tycks ha kommenterat bildtexten 
i förra SPÅR, 1997 års alltså, angående 
presenningen på vagnsplattformen, sid. 69. Detta 
var en gnistskyddspresenning, som ganska ofta 
sattes upp på öppna plattformar närmast lok. 

Kurt Möller 

Läsare av tidningen TÅG torde också ha noterat 
att Kurt Möller i nr 9/1998 reder ut hur det 
förhöll sig med hållplatsen Svalnäsvägen på 
Roslagsbanan. Det var ändpunkten på en linjedel 
rakt västerut från Eddavägen som var i bruk 
1901-1912. 

Föreningen Järnvägsmusei Vänner 

Arsberättelse 1998 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver 
härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 
1998. 

Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Anders Larsson, kassör 
Morrgan Claesson 
Bo Jörneld 
Kjell Palen 
Erik Sundström 
Börje Thoursie 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Föreningens medlemsantal 1998-12-31: 851 
personer, varav fyra ständiga medlemmar och 
35 familjemedlemmar. 

Styrelsen har under året avhållit sju protokollförda 
sammanträden. 
Föreningen har under året sänt ut medlemsinformation. 
Föreningens årsstämma hölls den 28 mars på 

Sveriges Järnvägsmuseum. 
Årsboken Spår utkom i augusti 1998. 
Föreningen har under året bidragit med prak

tisk verksamhet på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Föreningen har tillsammans med Sveriges 
Järnvägsmuseum deltagit vid Hjulmarknaden i 
Stockholms stadshus i december 1998. 



Föreningen har antagits som medlem i 
JärnvägsHistoriska Riksförbundet, JHRF. Föreningen 
har även ansökt om medlemskap i 
Museibanornas riksorganisation, MRO. Vår ansökan 
avslogs med motiveringen att Föreningen 
inte driver verksamhet som museibana. 

Följande projekt ingår i Föreningens verksamhet 
för att stödja Sveriges Järnvägsmuseum: 

• Föreningen har avsatt medel för att bidra till 
det eventuella återförandet av F 1202 från Danmark. 
• Renoveringen av museets modell" Årstabron", 
föreningens gåva till JvM, fortsatte under året. 
Vid årsskiftet var arbetet inne i sin slutfas. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktas 
till de som bidragit till föreningen med gåvor, 
ett annat till redaktionen för Spår. 

Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verksamhetsår 
och är övertygade om fortsatt framgång 
för Föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 24 februari 1998 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Anders Larsson 
Börje Thoursie 
Erik Sundström 
Morrgan Claesson 
Bo lörneld 
Kjell Palen 
Robert Sjöö 
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Christer Fredriksson 

Min forskning om Köping-Hults järnväg 

Järnvägar!? En företeelse med fordon på järnhjul, 
där dragfordon av järn drar lastfordon av trä och 
järn, för personer och gods, på banor byggda genom 
terrängen med järnsträngar, sammanhållna 
med träbitar, mellan två eller flera orter med mellanliggande 
mötesplatser och tillhörande driftsoch 
underhållsproblematik! 

Vad är det med denna företeelse som gör att 
vissa personer fängslas så oerhört starkt? Vissa av 
oss har en ständig drift att lära känna ursprung, 
förutsättningar, utveckling och sammanhang för 
olika företeelser. 

Naturligtvis har olika personer skilda referenspunkter 
och drivkrafter för sina intressen. I mitt 
fall handlar det om den utveckling som järnvägen 
genomgick under 1940-och 1950-talen, och 
som jag på nära håll fick vara med om. Den utvecklingen 
var för mig en källa till både glädje 
och vemod, men jag fick en mycket rik och stor 
minnesbank kring allt som rörde järnväg, livet 
kring och inom järnvägens alla verksamheter. 
Som vi vet sitter våra barn-och ungdomsminnen 
djupt rotade inom oss och gör sig alltmer 
påminta med åren. 

Jag skall först försöka kort beskriva förutsättningarna 
för mitt järnvägsintresse i min uppväxtmiljö 
och ge några positiva minnesbilder som har 
stimulerat mitt intresse förTGOJ med åtföljande 
forskning. Därefter vill jag någorlunda kortfattat 
återge hur mitt forskningsarbete har genomförts 
från sent 1950-tal fram till idag, med angivande 
av några av de viktigaste källorna. 

En järnvägsfamilj 

Min farfar började sin järnvägsmannabana som 
stationskarl vid Frövi-Ludvika järnväg (FLJ), senare 
TGOJ, i Vanneboda och därefter i Lindesberg. 
Hans två bröder valde även de järnvägsmannabanan. 
En som lokförare vid SJ i Vansbro, 
för att senare flytta norrut till Vännäs och åter till 

Vansbro. Den andra brodern började som sta



tionskarl vid Bergslagernas järnvägar i Ställdalen. 

Min far inledde järnvägsmannabanan som 
stationskarl vid TGOJ i Lindesberg tillsammans 
med sin äldre bror, och båda blev TGOJ trogna 
fram till pensioneringen. Min far tjänstgjorde 
därefter som stationskarl i Valskog, Arboga, 
Kvicksund, Storå, Grängesberg med flera stationer. 
Jag har haft lyckan att fa vara med på de stationer 
där min far sedan var stationsföreståndare, 
nämligen Ullersäter, Gusselby, Eskilstuna ( där 
han hade annan tjänst), Kvicksund och Grängesbergs 
malmbangård. Min farbror tjänstgjorde 
bland annat i Oxelösund och som stationsföreståndare 
i Ställdalen, Bångbro och Hälleforsnäs. 

Min uppväxtmiljö var alltså den som rådde på 
järnvägsstationer med allt vad det innebar i form 
av ständiga faror, återkommande dagshändelser, 
spännande platser och folkliv. Stationerna var ju 
navet för de mindre stationssamhällena. Vi 
bodde huvudsakligen i stationshuset, utom i Eskilstuna 
och Grängesberg, vilket även var fallet 
för min farbror. Jag har alltså haft förmånen att fa 
växa upp på ett antal stationer med många resor 
till släkt och vänner på TGOJ och även SJ, i 
många skiftande fordonsslag under årens lopp. 
Fribiljetterna var något som flitigt utnyttjades 
under alla år trots de begränsningar som alltid 
fanns i fråga om antal, längd, förbjudna tåg, resväg 
med mera. Som kuriosa kan nämnas att jag 
som sexåring fick göra min första längre tågresa 
ensam från Ullersäter till min morfar i Väderstad, 
med tågbyte i Hallsberg och Mjölby. Denna resa 
hade jag gjort många gånger tillsammans med 
mina föräldrar och kunde den således utantill. 
Min mor var redan på plats i Väderstad och min 
far ville ej resa med mig, då jag alltid ställde så 
många frågor om järnvägsföreteelser utefter banan 
som han ibland hade svårt att svara på. Jag 
var nog lite besvärlig för honom med allt frå

gande, läs "söka källor och orsaker", vilket gjorde 
att jag fick åka ensam. Det gick naturligtvis bra. 
Tågmästarna, vi kände dem alla på dessa linjer, 
höll nog ett vakande öga på mig. 

De första minnena 

Mina första minnen från järnvägen är alltså från 
Ullersäter, som var en enmansstation. Det som 
var spännande var de tågmöten som ofta förekom. 
Tågen drogs här i slutet av 1940-talet med 
både ånga och elektricitet -malmtågen av ånglok 
och övriga tåg av SJ ellok. Sommartid använde vi 



ofta järnvägen som gångväg för att komma ut 
och plocka blommor och smultron eller titta på 
de översvämningar som Sverkerstaån förorsakade 
med åtföljande problem för järnvägen. Då tåg 
nalkades gällde det att snabbt ta sig över de diken 
som omgav banvallen, och det gick i regel bra. 

Från Ullersäter flyttade vi 1952 till Gusselby, 
och det var där som mina flesta minnen etsade sig 
fast, förutom att min skolgång började. De dagliga 
sysslorna vid järnvägen var spännande för en 
liten grabb. Styckegodsmagasinet med dess typiska 
lukt efter alla sorters gods i olika storlek och 
form, och med dess aktiviteter: dels då de norroch 
sydgående lokalgodstågen anlände förmiddag 
och eftermiddag, dels utlämningen och mottagningen 
av kundernas gods. Det var spännande 
att fa skjuta styckegodskärran av trä över godslämmen 
mellan godsvagn och magasin, liksom 
att rulla silltunnor eller ostrullar in i magasinet 
där de hämtades av lanthandlaren. Godsets placering 
i magasin och godsvagn lärde man sig 
snabbt, allt skulle ju stuvas rätt för enklaste hantering. 
Även den gamla typiska magasinsvågen 
med sina vikter var det roligt att fa sköta. Allt avgående 
gods skulle ju vägas och vikten påföras 
fraktsedeln för senare fraktberäkning enligt konstens 
alla regler. 

Tågexpeditionen, resgodsmagasinet, väntsalen 
och pannrummet var även de spännande miljöer 
med relativt livlig verksamhet. Tågex med 
alla de dagliga sysslorna som min far tillsammans 
med övrig stationspersonal utförde var mycket 
lockande för en liten grabb. Biljettskåpet med 
Edmonsonska biljetter, stämpelmaskinen, alla 
stämplar, blanketter, cirkulär, tidtabeller med 
mera, allt väl ordnat i skåp, där Säo med alla dess 
bilder tilldrog sig ett speciellt intresse. Allt ringande 
på selektortelefonen till de stationer som 
fanns utmed linjen, till trafikledaren, vagnfördelaren 
och andra. För att inte tala om när någon 
utländsk vagn hade skadats och det gällde att 
rekvirera reservdelar från Trelleborg. Då kunde 
man ofta stå ute på stationsplanen och höra allt 
som sades -hörbarheten på dåtida telefonlinjer 
var ej alltid den bästa. 

På selektortelefonen kunde man även av 
tickandet höra vilken station som uppringdes: 
varje station hade sitt unika signalmönster. Och 
selektortelefonen kunde avlyssnas om det blev 
långtråkigt på kvällskvisten. Ord har etsat sig fast 
i mitt minne tillsammans med bilden av min far, 
talande i telefon och skrivande i tågtidsjournalen: 
"Tåg in", "Tåg ut", "Då klart", "Hinder för tåg", 
"Hindret undanröjt" åtföljt av tågnummer, tid 



och "OF på det". 

Värmepannan ja, tänk att som grabb fa vara 
med att kapa och klyva gamla slipers till ved för 
stationens räkning med efterföljande inkörning 
och radning av veden i vedboden, en syssla som 
banavdelningens mannar svarade för. De anlände 
samtidigt som vagnar lastade med gamla slipers 
kom till stationen, några gånger per år. På ett par 
dagar var vedförrådet åter fyllt. Inkörningen av 
ved till pannrummet och eldningen sköttes av 
stationspersonalen. Här var jag alltid med så gott 
jag kunde. 

I Gusselby fick jag en gång förtroendet att 
"lägga in fullt i pannan''. Naturligtvis gjorde jag 
som stationskarlen Sune Söderkvist hade sagt. 
Pannan blev full ända upp! Snart kom min mor 
farande uppifrån, vi bodde ovanpå expeditionslokalerna, 
och min far fick sig en rejäl skopa ovett 
för att han eldade så att blommorna höll på att 
avlida i värmen. Min far hade väl också tyckt att 
det var lite varmt, men hade bara tagit av sig 
uniformsrocken och satt i svalrocken. Samtidigt 
som min mor kom inrusande på expeditionen, 
började pannan koka så att det dånade. Min far 
öppnade alla kranar i huset och stängde draget. 
En snabb kontroll med stationskarl Söderkvist 
visade hur detta hade gått till, och jag fick "lära 
mig" hur man inte skulle göra. 

Ullersäter, min forsta station, här som synes på ett vykort från 1930-talet. Notera avträdets vackra tak! 
Svjvm. 

Dressinprov och lokalgods 

Från Gusselby kommer jag mycket väl ihåg hur 
olika sammansättning de ordinarie rälsbusstågen 
kunde ha, allt ifrån en ensam motorvagn till bemannad 
motorvagn först och sist samt två släpvagnar 
däremellan. Mellan motorvagnarna fanns 
då kopplad en summerkabel för signalering mellan 
förarna. Vid sådana tillfällen gällde det att förarna 
var samkörda, vilket inte alltid var fallet av 
olika orsaker. 

Jag kan fortfarande i mitt inre även höra det 
fruktansvärda knattret från de Ba-dressiner som 
tillverkades av Bergbolagen i Lindesberg och 
provkördes till Gusselby och åter. De var av 
mycket enkel konstruktion, med en framskärm 
av tyg med två fönster av celluloid samt ibland 
även ett enklare, plastliknande tak. Vid dessa tillfällen 
framfördes de i kolonn med som regel 
fem-sex dressiner åt gången, och efter vändning 
av fordonen för hand kontrollerades motorerna 



före återfärden till Lindesberg. 

Att fa vara med då lokalgodståget växlade var 
mycket spännande. Då var det liv och rörelse på 
stationen. Det var inte bara vid styckegods-
magasinet som aktiviteterna förekom, utan även 
på bangården, inte att förglömma utväxlingen av 
den dagliga posten mellan den bemannade postvagnen 
och det lokala postkontoret. På bangården 
var det full sysselsättning på den korta tid 
man hade till förfogande, ty det var ofta många 
växelslag som måste göras för utbyte av godsvagnarna. 
De skulle ju växlas rätt i sina grupper i tåget. 

Tänk så mycket ljud det var på stationerna på 
den tiden med alla signaler från loken, korta och 
långa signaler i bestämda kombinationer, allt efter 
ändamål och orsak! 

Ett annat minne från tiden i Gusselby är de 
extratåg som kördes från Kopparberg till Frövi på 
natten efter Kopparbergs marknad. Det var alltid 
ånglok, litt S3, samt minst sex vagnar. Det var då 
alltid stor fest både på tågen och stationerna. Det 
var inte alltid tågen stannade som de skulle på 
sydgång. En gång gick de direkt till Frövi, men 
stannade däremot på återvägen till Kopparberg. 
Det gick bra det också och alla var glada och 
nöjda, ty det var fest. 

Något jag kommer ihåg som mycket spännande 
från tiden i Gusselby, som då var en tvåmansstation, 
var när jag fick följa med antingen i 
förarhytten i rälsbussarna eller på loket i gods-eller 
persontågen, eller också i lokalgodstågets 
resgodsvagn, som fungerade som en mindre rullande 
expedition med mycket pappersexercis och 
skrivarbete med alla typer av listor. Många var de 
resor jag fick göra mellan Gusselby och Frövi eller 
mellan Gusselby och Kopparberg, och ibland 
även till Ludvika, tack vare vänlig personal. 

Verkstäderna 

I Kopparberg besökte jag alltid lokstationen och 
verkstaden. Att fä gå runt i de varma stallrummen 
och titta på alla ångloken var en högtid, 
och ännu kan jag förnimma den varma lukten av 
kolrök, varm olja och ånga. Likaså var lok-och 
vagnverkstäderna med alla gamla maskiner och 
verktyg mycket intressanta att fä vandra runt i. På 
den tiden var verkstäderna alltid fulla med olika 
typer av fordon, både under arbete inomhus och 
uppställda för åtgärder utomhus. Personalen på 
alla dessa platser var mycket vänlig och hade 



mycket humor att bjuda på. På verkstädernas och 
lokstationens område kunde jag naturligtvis studera 
den mängd ofta mycket gamla fordon som 
samlats där, i väntan på reparation, ombyggnad, 
skrotning eller enbart uppställda. De tilldrog sig 
mitt största intresse. Att studera dessa fordon 
närmare medförde ofta att jag blev mycket smutsig 
och ibland även förstörde mina kläder. 

Verkstadens smedja med dess otroliga värme, 
där bland annat vagnsfjädrar omlades i stor 
mängd av de robusta smederna, som hade öl under 
kylning i stora vattenkar, är något som också 
etsat sig fast i mitt minne. Jag besökte alltid kontoret 
på lokstationen och verkstaden för att fä tillstånd 
att vistas på området och för att fråga om 
diverse saker, och det resulterade ibland i att jag 
erhöll kopior av ritningar och dokument. 

Tystare men tristare 

Eskilstuna var en station där jag ofta tillbringade 
min lediga tid vid lokstationen, verkstaden, 
centralstationen eller norra stationen för att se de 
tåg-och växlingsrörelser som pågick. De utfördes 
först ofta med ånglok, men under vår tid där ersattes 
dessa successivt av diesellok och elektrolok. 
Med de nya dragfordonen blev det tystare och 
mer opersonligt på järnvägen. På något sätt försvann 
det gamla livet kring banan. Det blev undan 
för undan renare och effektivare och mindre 
personal. 

I mitten av 1950-talet flyttade vi till Kvicksund. 
Denna station skötte då även telegramexpedieringen 
och svängbron. Då hade ångloken 
precis försvunnit och eldrift införts. Eldriften och 
de kvarvarande dieselbussarna gjorde tillvaron på 
stationerna mycket tyst, även om man varje morgon 
fortfarande fick gå runt i lägenheten ovanför 
expeditionen och rätta till alla tavlor som halkat 
snett på grund av skakningarna från kvällens och 
morgonens tunga godståg. 

För en liten grabb var expeditionen fortfarande 
av största intresse då den var samordnad 
med telegramexpedieringen, med många vändor 
för mig med telegram till hotellet och dess evenemang, 
till exempel bröllop. Som tack fick jag alltid 
en strut hemgjord jordgubbsglass med riktiga 
jordgubbar i. 

Den rörliga bron var även den ett kärt tillhåll 
för mig, och det var mycket roligt att fä följa med 
då bron svängdes för passerande fartyg till och 
från i första hand Köping, Arboga och Örebro. 
Det hände att fartyg påkallade broöppning men 



nekades eftersom bron ej fick svängas på grund 
av ankommande tåg. Fartyget kunde då gå på 
grund om de starka vattenströmmarna i brohålet 
hade felbedömts av lots eller skeppare. Eller inträffade 
det att en brovakt nattetid sov alltför gott 
och inte hörde när fartyget signalerade för passage, 
varvid telefonen hos oss ringde från uppretade 
kringboende som hade väckts av signalerna. 

Ett annat minne från Kvicksund var hemfärderna 
från Rekarne skola, där jag gick i en Cklass, 
det vill säga tre årskurser i samma klass. 
Vissa dagar gick ej någon skolbuss som passade 
utan jag fick promenera hem, cirka tre kilometer, 
och närmaste vägen var naturligtvis banan. Den 
gick jag med mycket stor rädsla för att den svarta 
inspektionsdressinen med Biö, T c, Ti eller med 
någon annan hög person skulle komma. Det gick 
ju inte att gömma sig någonstans med flera 

Svängbron i Kvicksund som sköttes fån stationen, härpå ett foto fån omkring 1920. Vårfamiij kom dit 
efter elektrifieringen. Sv]vm. 

hundra meter till närmaste buske. Det var bara 
öppna åkrar utefter spåret. Vid några tillfällen 
kom den också och då med Ti på inspektionsrunda. 
Men det gick alltid väl, jag fick lift hem till 
stationen samt en liten peng att köpa godis för. 
Min far såg alltid till att semaforen vid dessa 
fordons antågande stod på "klart in", vilket uppskattades. 
Vissa andra stationsföreståndare hade 
semaforen på "stopp" och fordonen fick stanna 
samt signalera eller ringa in till stationen och 
vänta. Detta tyckte de inte om, speciellt inte vid 
dåligt väder, då det som regel försenade dem. 

Grängesbergs malmbangård 

Till Grängesberg kom vi hösten 1955. Mitt eldorado 
där blev naturligtvis malmbangården där 
min far var stins. Så gott som all ledig tid tillbringade 
jag tillsammans med stationens personal 
och speciellt på växelloket så ofta som det lät 
sig göra, beroende på vem som var förare. Det var 
ett ånglok av typ litt N. Växlingen var mycket 
tung och det lät verkligen om loket. Förarna var 
äldre, kunniga och verkliga personligheter: "Heta 
Pelle" till exempel, nervös, försiktig och lite temperamentsfull, 
Erik Persson, alltid optimist som 
klarade det mesta trots ett antal ton för mycket i 
kroken, eller "Lommen", vars ord man fick ta 
med en liten nypa salt och som var den ständige 
optimisten trots att han inte alltid lyckades. Att fä 
köra eller elda detta lok var något som jag tyckte 
var mycket roligt och det blev många tillfällen 
därtill, även med tunga malmtåg från lastningsplatserna 



fram till bangården, naturligtvis under 
överinseende av ordinarie personal. Då loket passerade 
huset vi bodde i gällde det att hålla huvudet 
under fönsterkanten så att min far ej kunde se 
mig hemifrån, ty då blev man hemkallad omedelbart 
med åtföljande bassning. Sådant var inte 
tillåtet för en liten grabb som jag. 

I början på 1960-talet övertogs även denna 
tjänst av diesellok, ej helt utan problem. Här 
fanns ju en växellåda och det var inte alltid den 
höll. Diesellok var ej detsamma som ånglok, även 
om de senare hade sin speciella karaktär och 
egenhet i den tunga växlingen. Jag höll noga reda 
på när dieselloket skulle till verkstad och ångloket 
skulle tas ut som reserv. Då fanns jag naturligtvis 
på plats. 

Tågledningscentralen i Skogstorp. Foto 1963, 

Frank Stenvall 

Ställdalen, Bånghro, Hälleforsnäs 

Av de minnen jag har från besöken hos min farbror 
på de stationer där han tjänstgjorde kan 
nämnas följande. Från Ställdalen minns jag särskilt 
de långa tågen till och från Göteborg och 
Falun som angjorde B:s Ställdalens station. Där 
fanns ju även en station för TGOJ, som sköttes 
avTGOJ-personal från början av 1940-talet. 

Från Bångbro kommer jag särskilt ihåg 
omlastningen från brukets smalspåriga bana till 
normalspåret nere vid kolhusen. De smalspåriga 
vagnarna spelades upp på en mycket brant bana 
från det lägre liggande bruksområdet. Omlastning 
av handrullar av järn till bruket och färdigt 
specialstål från bruket utfördes med hjälp av en 
handmanövrerad travers. 

Från Hälleforsnäs minns jag hur trevligt det 
var att fa följa med stationens lokomotor när den 
skulle byta två-tre vagnar nere vid bruket. Denna 
bana var en verklig idyll med sin vackra omgivande 
natur, med sitt lilla vagnvågshus på den 
mycket minimala bruksbangården omedelbart 
före bruksområdet nära bruksdammen och med 
hela banan kantad av parkliknande områden: 
gräsmattor med stora björkar. Ej heller att förglömma 
det trånga bruksområdet där järnvägen 
verkligen snirklade runt befintliga byggnader genom 
extremt tvära kurvor och i stora lutningar. 
Det var trångt och besvärligt i den växlingen, 
men personalen var van och allt gick för det 
mesta bra. Det var bara någon enstaka gång som 



en lastbil var alltför närgången. 

En förändringens tid 

Många är alltså de järnvägsminnen som etsat sig 
fast från mina barndomsår. Mitt stora järnvägsintresse 
kommer nog som sagt från minnet av 
dessa miljöer. Speciellt när ångloken försvann 
och det blev tyst och opersonligt utmed hela 
järnvägen kändes det att något saknades. De 
gamla stationsmiljöerna försvann successivt från 
mitten av 1950-talet, styckegodshanteringen lades 
om eller lades ned, resandeantalet sjönk, 
vagnslasterna minskade i takt med att lastbilarna 
tog över, verksamheter försvann, funktionerna 
vid lokstation och verkstäder i Kopparberg centraliserades 
till Eskilstuna i takt med att äldre fordon 
skrotades och ersattes med modernare, mera 
lättunderhållna. CTC-systemet, med centralt 
ställverk i Skogstorp, infördes. 

TGO] Zl 23 på bangården i 
Eskilstuna 1963. Uppgiften 
forefaller vara att ta lokforaren 
till vänster medsin 

matviiska till sitt lok. Foto 

Frank Stenvall 

TGOJ lokalgodståg, här draget av Ub 502, 
forekom ännu i augusti 1963 när Frank Stenvall 

tog bilden.från trafikledningscentralen i Skogstorp. 

Under 1960-talet medförde detta tillsammans 
med övriga omläggningar att stationerna avbemannades 
eller drogs in, samt att allt färre tåg 
stannade på dem. Resultatet blev indragning och 
nedläggning av de flesta stationerna under 1970och 
1980-talen. Hela min barndoms uppväxtmiljö 
har alltså suddats ut successivt, och den 
kvarvarande verksamheten har starkt förändrats. 

Även personalen försvann successivt efter 
omplaceringar genom indragningar och pensionering. 
Personalen var nog den viktigaste källan 
för dokumentation av hur verksamheterna hade 
utförts under tidigare år. Här hade jag mina första 
källor till den kunskap jag så ivrigt sökte. Jag 
började redan i mitten av 1950-talet fråga personalen, 
ung som gammal, om verksamheten vid 
banan under tidigare år och göra mina noteringar. 
Ju äldre personerna var ju bättre, ty ju fler 
och mer spännande erfarenheter kunde jag notera. 
Detta intervjuande har jag sedan fortsatt 



med så fort det sig göra låtit. Tyvärr har tillfällena 
av naturliga skäl blivit allt färre efterhand som 
veteranerna avlidit. 

Det mest bestående intrycket från min uppväxt 
vid järnvägen var att alla kände varandra 
oavsett vilken tjänst man innehade: kontorspersonal, 
stationspersonal, åkande personal, verkstadspersonal, 
banpersonal osv. Man hjälptes 
som regel åt i alla situationer, och det fanns alltid 
tid för lite samspråk då man möttes. Ibland fick 
man intrycket att det var någon sorts storfamilj. 
De flesta var mycket positiva personer med en 
stor portion humor i de flesta situationer. Det 
absolut viktigaste på den tiden var att allt skulle 
fungera enligt tidtabellen. Tågen skulle helt enkelt 
gå i rätt tid. Om inte skrevs ett antal rapporter, 
och åtgärder vidtogs omedelbart för att råda 
bot på orsakerna. 

Det började med ånglok 

Mitt första intresse var, som för så många andra, 
svenska ånglok, med ett flertal resor land och rike 
runt på jakt efter sådana och efter äldre järnvägsmiljöer. 
Jag är lycklig nog att härigenom ha fatt 
tillfälle att resa i förarhytt eller på lok på nästan 
samtliga banor som existerade i Sverige 1959. I 
stort sett varje ledig helg tillbringade jag på resande 
fot. Resorna företogs med i stort sett bara 
pengar, kamera, film och tandborste. Det gällde 
att se så mycket som möjligt på kortaste tid. Alltid 
avresa med första tåg, besöka så många lokstationer 
och fotografera så många ånglok som 
möjligt, ankomma med sista tåg, övernatta på 
hotell, på pensionat eller i personvagn, nästa dag 
samma mönster osv. När man kom hem var man 
trött, läs slut. Dessa resor företogs oftast i förarhytten 
på lok eller rälsbuss, vilket gav mig tillfälle 
att skissa de bangårdar vi passerade och fotografera 
en hel del. Alla resor gick lyckligt, även om 
jag vid några tillfällen stod i valet och kvalet vilken 
väg jag skulle fortsätta, och då valde rätt tågdet 
vill säga att det andra tåget kolliderade. 

Snart nog inriktade jag mitt intresse till att enbart 
omfatta TGOJ, med dess tillhörande banor, 
det vill säga Oxelösund-Flen-Västmanlands 
järnväg (OFWJ), Köping-Hults/Örebro-Köpings 
järnväg (KHJ/ÖKJ) och FLJ med sidobanorna 
Bånghammar-Klotens järnväg, StoråStråssa 
järnväg, Storå-Guldsmedshyttans järnväg 
och Silverhöjden-Mossgruvans järnväg. Våra 
svenska ånglok har ju sysselsatt så många andra 
personer och kartlagts i allt väsentligt, och resul



Lokpersonalen kunde ha mycket att berätta. 
Lokforaren hade ännu ett lokbiträde, som tjänstgjorde 
som sådant i många år innan han kunde 
avancera tillforare. Möte på Södra stambanan 

1962, foto Frank Stenvall. 

taten har publicerats i olika form. TGOJ blev 
alltså mitt stora intresseområde av orsaker som 
jag tidigare beskrivit. Fördelen med denna avgränsning 
var även att jag kunde praktisera mitt 
intresse inom ett mer begränsat geografiskt område. 

TGOJ var ett nog så stort område, för att inte 
kanske säga alltför stort, för att ensam forska 
inom. Vår fritid är trots allt begränsad även om 
många, många sena nattimmar har tagits i anspråk, 
på gott och ont. Allt man gör här i livet rar 
man på något sätt betala för direkt eller vid någon 
senare tidpunkt. 

När det gällde att söka historien om och kring 
TGOJ betraktade jag bolaget som en enhet och 
delade sedan in det erhållna materialet i dess 
ursprungsbanor. Det blev naturligt i och med 
banornas inbördes koppling genom sammanslagningarna 
1900 och 19 31 när det gällde administration, 
trafik, rullande materiel och personal. 
Här måste framföras ett stort tack till TGO arkivarie 
Sven Karlsson i Grängesberg, som varit mig 
behjälplig så att jag kunnat låna handlingar från 
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds arkiv 
som rörde TGOJ, bruken och gruvorna inom 
TGO. Jag kunde därför under några intensiva år 
låna samtliga handlingar omTGOJ som då fanns 
kvar i arkivet, läsa dem från pärm till pärm och 
föra mina egna anteckningar. Antalet kollegieblock 
som åtgick blev mycket stort. Personalen 
vid den lokala bokhandeln frågade flera gånger 
vad jag egentligen sysslade med eftersom jag 
köpte så många block. 

TGOJ ånglok 

Det första jag tog mig an, omkring 1958, var 
ångloken vid TGOJ-banorna. De hade då tystnat 
i den ordinarie linjetrafiken, men användes aktivt 
i växlingsarbetet i Grängesberg, Eskilstuna och 
Oxelösund. De flesta av de egna ångloken fanns 
dock fortfarande kvar som beredskapslok, uppställda 
i lokstallen i Oxelösund, Flen Övre, Eskilstuna, 
Valskog, Vanneboda, Storå, Kopparberg 
och Grängesberg, medan de forna SJ-loken 
samt några övriga loktyper bevarades som 
beredskapslok på SJ i norra Sverige. 



Att ta fram uppgifter om TGOJ lokindivider 
var ganska lätt, bortsett från KHJ äldsta lok. Mitt 
intresse var nu, att i första hand för samtliga 
TGOJ lok (inte att förglömma övriga TGOJ-fordon) 
kartlägga det mesta, framför allt deras eventuella 
tidigare historia, inköp, tjänst, stationering, 
ombyggnader och vidare öden. Framför allt 
koncentrerade jag mig på fordonens individuella 
tjänst och användning, det vill säga användningsområden, 
hur många tåg-och växlingskilometer 
de utfört, stationeringsorter, vilka tåg de framfört, 
antal dagar i tjänst, kol-, vatten-och oljeförbrukning, 
avställningar, vilken personal som 
tjänstgjort, lokomlopp, verkstadsbesök, ombyggnader, 
inköp, uthyrningar, försäljningar osv. Det 
var inte alltför svårt genom de handlingar som då 
fanns kvar i TGOJ egna arkiv, expeditioner och 
vindslokaler, framför allt i Oxelösund, Eskilstuna 
och Kopparberg. 

Att gå igenom de gamla handlingar som ännu 
fanns på verkstadsvindarna i Eskilstuna och speciellt 
i Kopparberg var emellertid inte helt 
ofarligt. De hade inte rörts på många, många år, 
och lagren av damm och oljigt sot var tjocka. 
Dessutom var vindarna som regel belamrade av 

Tre Bt-lok och ett Ma-lok uppradadeftamfor lokstallet i Eskilstuna den 20 augusti 1963. Foto Frank 
Stenvall 

en massa bråte som först måste flyttas för att man 
skulle kunna komma fram. Flera gånger förstörde 
jag mina kläder eller skar mig av denna 
bråte eller på handlingarnas papper, vilket oftast 
resulterade i riktiga blodförgiftningar, för vilka 
jag fick söka läkare och fa antibiotika. Det resulterade 
så småningom i att jag blev allergisk mot 
penicillin. 

Nåväl, jag har funnit värdefulla fakta även på 
betydligt renare ställen, som arkiven hos Vägoch 
Vattenbyggnadsstyrelsen, SJ, Nora-Bergslags 
järnväg, Nohab, ASJ Falun, Stora Kopparberg 
och Domänverket, ett flertal bruks, länsoch 
landsarkiv, på diverse bruks-och privatkontor 
samt i privata samlingar. 

Magen tog stryk, men ... 
Många givande frågetillfällen har vidare varit de 
intervjuer jag har haft tillfälle att fa göra under 
resor på lok i malmtågen mellan Grängesberg 
och Oxelösund, speciellt då det varit äldre förare i 
tjänst. Dessa förare var i sin tur ofta söner till 
ännu äldre förare vid TGOJ och en guldgruva 
när det gällde att fa fram uppgifter om det dagliga 
arbetet med loken och trafiken i gamla tider. De 



var mycket intresserade och glada över att fa berätta 
vad de varit med om genom åren. 

Naturligtvis besökte jag även flera av de pensionärer 
som fortfarande var i livet, speciellt utefter 
den norra linjen. Dessa tillfällen var även de 
mycket givande med alla dessa berättarglada 
gamlingar. Deras lika varmhjärtade fruar bjöd 
alltid på kaffe med mera. På den tiden malde 
man fortfarande kaffebönorna hemma till varje 
panna kaffe som skulle kokas, och ibland tycktes 
man även räkna bönorna. Resultatet, som serverades 
i som regel gamla fina koppar, visste man 
inte alltid riktigt vad det var, speciellt inte när 
man blev tillfrågad om man ville ha socker och 
grädde, men det var bara att hålla god min och se 
glad ut. Vid min efter dessa besök ofta sena hemkomst 
var magen i uppror. Jag tålde inte svagt 
urkokat kaffe; starkt kaffe gick däremot bra. Nåväl, 
vad gjorde man inte för att fa svar på många 
återstående frågor. 

Kartläggnings arbete 

FL J ånglok kunde klarläggas i sin helhet på alla 
områden från denna banas byggnad och trafikstart. 
0 FWJ ånglok kunde nästan helt kartläggas 
från 1890 och framåt, KHJ ånglok från omkring 
1880. 

För OFWJ och KHJ del visade sig snart problemet 
vara Sörstafors pappersbruk. Det fram

kom när man gick igenom korrespondensen. Dit 
hade nämligen all makulatur och gamla papper 
sålts successivt genom åren fram till 1910-talet. 
Beträffande KHJ var också problemet att dess 
huvudkontor brunnit några gånger, och dessutom 
hade mycket makulatur och gamla handlingar 
sålts till andra pappersbruk och efterhand 
gallrats, det vill säga slängts. Kvar från KHJ äldre 
tider fanns bara fragment av större serier handlingar: 
kopieböcker, protokoll, korrespondens 
osv. Inga handlingar som beskrev den dagliga 
verksamheten kunde återfinnas, bortsett från tidtabeller. 

Här fanns alltså luckor i källmaterialet när 
man vill kartlägga OFWJ-lokens historia för tiden 
1875-1900 när det gällde revisioner, ombyggnader, 
tjänst och stationering. Övriga centrala 
uppgifter hade redan tidigare klarnat. 

För KHJ del var förhållandet nästan detsamma 
för perioden 1853-1900. Dock saknades 



här även de mest elementära uppgifter om de 
äldsta ångloken. Ett flertal teorier, byggda på 
fragment av olika källor, har under åren framlagts 
av olika personer som ett mycket gott led i kartläggningen 
av dessa Sveriges äldsta ånglok. Det 
förnämsta arbetet i denna riktning redovisades av 
förre KURJ-chefen och senare Järnvägsmuseichefen 
Nils Ahlberg i tidskriften Järnvägsteknik. 

På jakt efter pionjärerna 

Nu inföll en mycket spännande fas i mitt forskningsarbete. 
Utmaningen var att kartlägga dessa 
loks ursprung och öden. Var kunde jag hitta ytterligare 
källmaterial? 

Jag tog reda på vilka privatpersoner som varit 
knutna till KHJ under den aktuella tiden och 
började söka efter deras eventuellt kvarvarande 
privatarkiv. Snart nog fick jag napp på länsarkivet 
i Göteborg. Hotell bokades för en vecka och jag 
reste omedelbart dit ned. På arkivet fick jag stor 
personlig hjälp av den kunniga och välvilligt inställda 
personalen. Jag arbetade med papper och 
penna så ögonen blödde. Tillbaka till studierna i 
Uppsala och tentamen, därefter åter några veckor 
i Göteborg. 

Det jag hade funnit var alltså privatarkivet efter 
KHJ ordförande C.F. Waern för tiden 18531890. 
Detta arkiv omfattar både CFW den äldre 
och CFW den yngre. Här fanns det mesta sparat 
som går att skriva på papper en vardag, allt! Noteringar 
om priser på allting, komihåglappar osv, 
som sagt allt! Här hittade jag utkast till det mesta 
av korrespondensen mellan KHJ svenska direktion 
och den engelska direktionen, styrelseprotokoll, 
räkenskaper, årsredogörelser med mera. 

Detta källmaterial tillförde min forskning om 
KHJ och speciellt lokforskningen ett flertal nya 
uppgifter, både vad gäller lokens namn, inköp, 
användning, skador och reservdelar. Jag stötte på 
ett antal person-och företagsnamn i samband 
med finansiering, inköp osv, som man skulle 
kunna spinna vidare på i de kvarvarande engelska 
arkiven. Denna fortsatta forskning i England bör 
nog utföras av personer med känningar inom 
engelska historiska arkiv. 

Tyvärr kunde inget av detta källmaterial klarlägga 
mer än ett lok vad gällde tillverkare och 
tillverkningsår. För några lok kan man med rätt 
stor säkerhet fastslå sådana uppgifter, men för ytterligare 
andra kvarstår tidigare frågetecken om 
tillverkare, utseende, prestanda och annat. Här 
återstår några källor i Sverige att studera: ett par 



domstolsutslag i Göteborg om mr George Burges 
lok som togs i beslag där, ansökan hos kungl. 
majt om tullfri införsel av rullande materiel och 
reservdelar från England, hamnliggare över infört 
gods till Göteborg och Stockholm samt 
fartygslistor från fartygen för överfarten från 
England. Om dessa källor inte ger någon klarhet 
återstår endast de eventuellt kvarvarande engelska 
arkiven hos leverantörer, finansmän och 
styrelseledamöter i KHJ, Royal Swedish Railway 

osv. 

Samtidigt med dessa arkivstudier i Göteborg 
besökte jag länsarkivet i Örebro, där jag gick igenom 
samtliga hamn-och tulldokument för Skebäcks 
hamn under perioden 1853-1865, samt 
befraktningslistor för diverse fartyg som under 
samma period gick i fraktfart England-Göteborg, 
Göteborg-Stockholm, England-Stockholm, 
Stockholm-Örebro och StockholmArboga. 
Under samma period besökte jag Universitetsbiblioteket 
i Uppsala där jag lusläste varje 
nummer av tidningen Nerikes Allehanda från 

Jag minns ångturbin/oken i aktiv malmtågstjänst på 1950-talet. Denna bild (av M3t 71) togs dock i 

Bångbro, min gam/,a hemstation, i juni 1966av Frank Stenvall i samband med en S]K-resa. Då hade 

de uinge stått overksamma. 

1852 till 1890, både som mikrofilm och 
tidningsoriginal. Det mesta jag fick läsa var skrivet 
i frakturstil, vilket tog extra kraft ur ögon och 
huvud. Det intressanta med alla dessa uppgifter 
som jag nu hade samlat in, var att de alla föll in på 
sin rätta plats i respektive verksamhet. Ingen källa 
antydde någon som helst motstridighet eller gav 
antydan till frågetecken. Bild-och ritningsmaterial 
hade jag dock fortfarande inte sett röken 
av när det gällde KHJ äldre rullande materiel. 

För att dels säkra mina uppgifter, dels ge loken 
den rätta tekniska belysningen när det gäller användning 
och konstruktion, översände jag successivt 
mitt forskningsmaterial till ingenjör Hans 
Eriksson i Smedjebacken, som sedan mitten av 
1950-talet varit en stor vän avTGOJ ånglok och 
hängiven lokfotograE Han kunde lägga tekniska 
aspekter på ångloken och deras egenskaper. För 
det fotografiska har även Bengt Lind i Smedjebacken 
varit till stor glädje, då han ofta själv eller 
tillsammans med Hans Eriksson fotograferade 
TGOJ lok i tjänst på norra linjen under 1950talet. 



Nytt kontra ombyggt 

Nästa etapp i min forskning var person-, godsoch 
tjänstevagnarna vid TGOJ-banorna. Samma 
mönster i kvarvarande källmaterial visade sig i 
stort gälla också för dessa fordon, även om här 
andra källor varit till god nytta. 

FL J vagnar var också de lätta att kartlägga i 
minsta detalj, trots ett stort antal omnumreringar, 
ombyggnader och återanvändning 
av tidigare inventarienummer. Här uppstod ett 
annat problem, nämligen när ett fordon skall anses 
vara nytt. Hur mycket av ett fordon skall vara 
kvar för att fordonet skall betraktas vara ombyggt 
respektive nytillverkat? Vad gäller OFWJ har jag 
tyvärr ej kunnat fa fram uppgifter om vilka 
personvagnar, det vill säga vilka individnummer, 
som sammanbyggdes till boggivagnar i slutet av 
1880-talet. För både OFWJ och KHJ saknar jag 
exakta uppgifter om de omlittereringar som gjordes 
under 1800-talet för dessa båda banors person-
och godsvagnspark. Man tvingades ofta 
ändra inredningen i personvagnarna, det vill säga 
omfördela befintligt golvutrymme, allt efter de 

Tillsammans med Ragnar Odeen undersöktejag vagnskorgar som hamnat i naturen som sommarstugor 
och redskapsskjul. Den här bilden av KHJ C nr 37 tog Ragnar i Örebro ca 1950. 

lokala behov som uppstod i takt med att trafiken 
ändrade karaktär. De ursprungligen uppgjorda 
trafikplanerna kunde ju inte hållas så lång tid. 
För persontrafiken gällde det post-, f'ang-, sjukoch 
resgodsutrymmet liksom behovet av första-, 
andra-och tredjeklass utrymme i vagnarna, vilket 
ständigt förändrades. Också för godstransporternas 
del erfordrades olika vagntyper vid 
olika tillfällen efter parametrar som bärighet, 
värme och kyla samt det lokala näringslivets behov 
av råvaror och färdigprodukter. 

Uppgifter om KHJ äldre vagnar var ett lite 
värre problem. Sådana söktes samtidigt som faktainsamlingen 
om ångloken pågick. Även här gav 

C.F. Waerns arkiv samt Skebäcks hamn-och 
tulliggare liksom fartygslistorna svar på flera frågor. 
Här kan även nämnas att jag via Lars Olov 
Karlsson kontaktades av några personer i en 
dykarklubb i Stockholmstrakten, som var intresserade 
av uppgifter om den last som vissa fartyg 
hade haft då de havererat och gått under. Det är 
känt att ett fartyg på väg till Stockholm, briggen 
Oscar med last av bland annat tre personvagnar 
till KHJ, förliste i Stockholms skärgård i mitten 
av 1850-talet. Tyvärr drevs inte projektet vidare, 



och man kan fråga sig hur mycket som fortfarande 
återstår av dessa fordon på Östersjöns botten. 

Ut i "spenaten" 
Under denna del av mitt forskningsarbete kom 
jag tidigt i kontakt med Ragnar Odeen i Stockholm, 
TGOJ-son med många ungdomsår på och 
minnen från dessa banor, och med personvagnar, 
tjänstevagnar och rälsbussar som specialintresse. 
Under sina år har han lyckligtvis använt kameran 
till att dokumentera TGOJ fordon i alla skepnader 
och på alla platser, det vill säga ej alltid på spår 
utan även ute i "spenaten". Ett intressant och 
långvarigt samarbete startade om TGOJ fordon. 
Det är många problem som Ragnar och jag löste 
genom fältarbete så länge det lät sig göra, innan 
de äldre fordonen eller deras rester skattat åt förgängelsen. 
Det var inte alltid att handlingarna i 
arkiven gav riktiga upplysningar. Fordonsförteckningarna 
kunde ha en viss uppgift, dagsjournalerna 
från verkstäderna en annan och 
eventuell kvarvarande rest av märkningen på 
själva fordonet antyda en tredje. Här fick vi resa 
ut i "spenaten'', ta fram måttstocken och mäta 
upp fordonet för att sedan slå i våra förteckningar 
och listor för att reda ut begreppen. Det lyckades 
oss som regel. 

Andra personer som varit till stor glädje och 
nytta är Bertil Söderholm i Hållsta, barndomsvän 
till Ragnar, och Gunnar Kålbäck i Åkers 
styckebruk, som har utfört ett stort arbete med 
att fotografiskt dokumentera de gamla personvagnar, 
ångvagnar och rälsbussar från TGOJ som 
sålts till privatpersoner, varefter de i större eller 
mindre grad ombyggts för sitt nya ändamål och 
placerats mer eller mindre seriöst ute i 
Södermanlands och Västmanlands terräng. Här 
fanns en guldgruva för dokumentation av 
fordonens utseende, då de ofta hade kvar sin ursprungliga 
korgstomme och sitt ramverk. 

Nummerproblem 

Typiskt för dessa banors fordon, speciellt vagnarna, 
är de omnumreringar som gjordes genom 
årens lopp, och som ibland har ställt till trassel 
när det gällt att dokumentera ursprunget. Under 
TGOJ-tiden skedde det först 1931, då samtliga 
fordon slogs samman till en gemensam serie, och 
sedan 1944-45 sedan de äldre vagnarna till 
mycket stor del utrangerats under 1930-talet och 
nya serier skapades. Även därefter omnumrerades 
vissa serier vid behov. 

0 FWJ omnumrerade flera av sina vagnserier 



1898. FLJ gjorde successivt samma sak med sina 
vagnar under perioden 1890-1904 alltefter som 
äldre vagnar slopades och nya byggdes och tilldelades 
de äldre vagnarnas nummer. En salig blandning 
av vagnar uppstod därmed efterhand. För 
att lättare kunna lasta vagnarna med rätt antal 
ton vid gruvorna i bland annat Grängesberg, 
målades de med olika färg och färgnyans beroende 
på lastförmågan. KHJ omnumrerade första 
gången omkring 1877, sedan 1890-91 och därefter 
vissa serier successivt fram till 1910. 

Denna kartläggning tog sin tid, inte minst på 
grund av motsägelser i källmaterialet, trots att 
TGOJ-handlingar fanns bevarade till mycket 
itor del och var högst detaljerade. Detta fick mig 
1tt anta principen, att jag alltid skulle ha minst 
:vå oberoende källor som stämde samman innan 
ag kunde säga vad som var sanning. 

Källmaterialet om vagnarna fann jag i stort 
:ett på samma ställen som för ångloken. Dock 
1ar ytterligare flera enskilda järnvägars arkiv, 
bruksarkiv och privata arkiv fatt besök i min jakt 
efter uppgifter om vagnars försäljning, användning 
och avskiljning för viss trafik. En källa jag 
saknat härvidlag är arkivet från Enskilda 
järnvägars milkontor som fanns i Örebro. EJ milkontor 
handhade avräkningen av alla vagnars 
kilometertal på enskilda och stadiga järnvägar 
samt fördelning av vagnarnas frakter banorna 
emellan. Detta arkiv skulle ha varit en guldgruva 
om det hade kunnat återfinnas. 

När det gällt att spåra ursprunget för vissa inköpta 
vagnar har Stig Lundin i Uppsala varit till 
stor hjälp. Hans specialområde var tidigare Vagnuthyrningsbolagets 
verksamhet, det vill säga uthyrning 
och försäljning av vagnar, samt de vagnar 
som importerades eller de svenska vagnar 
som framför allt under 1920-och 1930-talen såldes 
i andra hand till olika järnvägar och industrier 
av diverse privatpersoner. En av dessa kunder 
var TGOJ. 

Parallellt med denna vagnforskning tog jag 
mig an ångvagnarna, motorvagnarna ( det vill 
säga Deva-vagnarna) och rälsbussarna samt 
släpvagnarna till dessa fordon. Här lyckades jag 
på relativt kort tid kartlägga det mesta, utom vad 
gäller en lokomotor som ännu spökar i handlingarna. 
TGOJ-källor ger inget svar utan är motsägelsefulla. 
Ej heller vederbörande bruksarkiv har 
kunnat kasta ljus över lokomotorn. Inom detta 
område har arkiven vid TGOJ, hos leverantörerna 
och i viss mån vid enskilda järnvägar och SJ 
varit till störst nytta. 



Nya forskningsområden 

Nu stod det 1970 på almanackorna och jag var 
tillfälligtvis nöjd och "mätt på" den rullande materielen 
vid TGOJ. Jag hade fatt fram det som 
gick att fa fram om den, ansåg jag. Vad skulle jag 
nu fortsätta med nu då -TGOJ-intresset kvarstod 
nämligen oförminskat. Jo, hur dessa fordon 
mera i detalj användes och till vad. Många nya 
frågor ställdes och nya källor måste sökas. Jag 
började således kartlägga trafiken, dess omfattning, 
tågtyper och annat med tidtabeller, fordonsomlopp, 
vattentagning, koltagning, turlistor 
med mera. Detta gick att på ett nöjaktigt 
detaljerat sätt klarlägga eftersom mycket källma

terial ännu fanns bevarat i både SJ, TGOJ och 
andra enskilda järnvägars arkiv. 

Nästa forskningsområde som stod i tur var 
stationerna och deras utveckling tillsammans 
med de lokala industrierna, gruvorna, hyttorna, 
sågverken, hamnarna med mera. Här intresserade 
jag mig för vad som ankom respektive avsändes 
från stationerna, det vill säga godsslagen, 
samt hur stora volymerna var och vilka vagntyper 
som användes. Naturligtvis var även resandeantalet 
av intresse i den mån som uppgifter 
kunde erhållas. Också detta gick relativt lätt att 
klarlägga på de flesta platser. Här har bland annat 
arkivhandlingar i Riksarkivet och Tekniska högskolans 
arkiv liksom ett stort antal bruksarkiv, av 
vilka skall nämnas Domänverket och Stora Kopparberg, 
varit till mycket stor nytta. Något som 
inte f°ar glömmas i detta sammanhang är de 
tryckta årshandlingar som utgivits av Sveriges officiella 
statistik, SOS, som jag studerat inom berörda 
ämnesområden. Här finns dock ännu ett 
stort arbete att utföra innan man kan sätta punkt 
för forskningen. 

Under tiden har jag även lyckats kartlägga 
elektroloken, dieselloken och banavdelningens 
fordon. Dessa fordon kunde mycket lätt beskrivas, 
eftersom det mesta källmaterialet fanns kvar i 
TGOJ arkiv eller på dess olika kontor, förutom 
att fordonen delvis var levande ännu. 

Nu var jag mätt på att forska, det var ensamt 
och tungt. Järnvägsforskningen gick i dvala och 
året var 1980. Näringslivet kring TGOJ blev nu 
mitt intresseområde och då speciellt gruvor, 
hyttor, bruk, sågar och hamnar. Nå, de hade i alla 
fall något gemensamt med TGOJ och dess existens. 



Pånyttfött intresse 

TGOJ-intresset vaknade åter då malmtrafiken 
nedlades och jag summerade vad som återstod att 
göra. Det blev personalen och ekonomin som jag 
gav mig i kast med. Vi såg i almanackan att året 
var 1990. Här har jag nu kommit en bra bit på 
väg inom båda områdena, men det återstår en hel 
del. Längst har jag hittills kommit med personalen. 
Källor finns, men vissa är svåra att komma åt 
medan andra är normalt åtkomstbara men 
mycket tidskrävande att arbeta med. Här gäller 
det också att ha lite fantasi för att hitta de källor 
man söker. Postens arkiv har gett mig många timmars 
god läsning med mycket bra resultat. 

Efter återupptagandet av forskningen har den 
rullande materielen på sistone, läs 1999, åter börjat 
intressera mig, främst tack vare en telefonpåringning 
från Ragnar Odeen. Han ville snabbt ha 
uppgifter om KHJ första engelsktillverkade fordon, 
då han för A-Trains och Alstoms räkning 
skulle göra en tjänsteresa till England. Där hade 
han funnit några personer med intresse för 
järnvägshistorien. Det hade visat sig att Alstom 
var en efterträdare till J. Wright & Son som hade 
tillverkat KHJ första vagnpark. Uppgifterna 
översändes och Ragnar reste. Vid återkomsten 
meddelade han att det fanns ett visst ritningsmaterial 
kvar, som skulle kopieras och översändas 
till oss och Sveriges Järnvägsmuseum. Nu började 
åter mitt hjärta klappa för de gamla handlingar 
och anteckningar som fatt vila ett antal år. 
Resultatet av dessa kontakter blev att ett antal 
mycket gamla och intressanta ritningar kunde levereras 
till Sverige. Kontaktpersonerna i England 
har fatt ta del av det material som jag tagit fram 
för fortsatt forskning på ort och ställe. 

Forskarens verktyg 

Hela min järnvägsforskning har gått ut på att 
samla fakta i form av noteringar, så småningom 
renskrivna, om verksamheterna. Foton, ritningar, 
handlingar och dylikt har jag inte bemödat 
mig att samla på mig, då sådant är bevarat i arkiven 
och kan beställas vid behov. Om jag stött på 
sådana dokument på andra platser har jag levererat 
dem till lämpligt arkiv eller lämplig person. 

Jag kan just undra hur många kollegieblock 
och pennor jag har förbrukat under årens lopp i 
denna forskning. Alla noteringar har renskrivits 
för hand och arkiverats. Datorer fanns ju ej vid 
denna tid, utan det var rent handarbete i alla led. 
Nu gäller det att sammanställa allt material jag 
har lyckats fa fram, och jag kommer successivt att 



till Sveriges Järnvägsmuseum översända material 
som underlag för fortsatt forskning. 

När det gäller forskning så föder ju det ena det 
andra. Allt hänger ju ihop i vårt samhälle så arbe

Elektrifieringen 1947-1956förändrade både utseendetpå och ljuden fån TGOJ Loket är Ma 402. 
Foto Frank Stenvall 20 augusti 1963. 

tet går vidare. Numera använder jag naturligtvis 
dator, och det är på gott och ont. Då man använde 
papper och penna fanns arbetet alltid kvar, 
man var trygg. Numera måste man vara på sin 
vakt för både hårddiskkraschar och disketthaverier. 
Att spara och att göra utskrift av listor 
har blivit ett måste, och trots detta rar man ibland 
göra om allt arbete, vilket kan ta musten ur en. 
Forskningsarbetet går vidare, livet är inte slut 
ännu, men numera kostar det att göra det mesta, 
tidigare var det annorlunda. 

Ett TGOJ-museum? 

För den fotografiska dokumentationen av fordon 
och miljöer skall ett stort tack riktas till TGOJ, 
tidigare anställd personal där, Tekniska högskolan, 
SJK Fotoavdelning och då Stig Nyberg, 
olika bruksarkiv, Sveriges Järnvägsmuseum, 
Hans Eriksson, Bengt Lind, Gösta Hellgren och 
Dan Thunberg som dels samlat på sig andras 
bilder, dels själva utfört ett enastående bra arbete 
med fotodokumentation. 

En dröm som jag med flera har när det gäller 
TGOJ, är att kunna skapa ett gemensamt arkiv 
och museum för alla typer av fordon, föremål 
och dokument. Olika personer har samlat en stor 
mängd dokumentation i skilda former. Detta tillsammans 
med vad som finns bevarat i olika arkiv 
i landet borde kunna samlas på ett och samma 
ställe och förevisas för en bredare publik. Naturligtvis 
skulle det göras i samarbete med TGOJ, 
Riksarkivet och Sveriges Järnvägsmuseum. Intressant 
vore om man även kunde samla det som 
finns bevarat från näringslivet kring TGOJ och 
dess trafikområden, det vill säga gruvor, bruk, 
hyttor med mera. Här finns mycket av intresse 
att förevisa på ett belysande sätt. 

Att förlägga en sådan institution till Grängesberg 
känns naturligt. Där finns redan lokaler som 
med enkla medel kunde ställas i ordning. Dessutom 
är miljön den rätta, det var ju gruvorna 
som var livsnerven för TGOJ. Jag kan bara hoppas 
att en sådan dröm kan förverkligas innan allt 



är för sent. Tiden rinner fort i dessa dagar och de 
ekonomiska förutsättningarna ändras. Dock är 
vår historia viktig för vårt livs fortsatta existens. 

Christer Fredriksson 

Köping-Hults Järnväg 

Inledning 

Köping-Hults Järnväg (KHJ) är kanske extra 
spännande för en före detta arkeolog. Källorna 
sviker så vi måste förlita oss till de brottstycken av 
fysiska vittnesbörd som återstår och eftersom banan 
var den första stora, så rör vi oss i vad som 
nästan kan kallas förhistorisk tid för järnvägen. 
Det är naturligtvis ett ovärderligt arbete som 
privatforskare lagt ned genom åren och då särskilt 
den oerhört tidskrävande genomgång av arkivhandlingar 
som Christer Fredriksson har 
gjort. I och med att den samlade kunskapen ökar 
så borde också intresset bli större för vidare studier 
och så kanske ännu en pusselbit hamnar på 
plats. Redan Nils Ahlberg på 1940-talet och senare 
Yngve Holmgren har publicerat listor över 
järnvägens ånglokomotiv. 

Kanske undrar någon vad det är för märkvärdigt 
med att känna till exakt vilket lok som kom 
när och från vem och det är möjligt att den intresserade 
skaran numera är ganska liten, men 
man måste med ödmjukhet i sinnet inse att etableringen 
av Köping-Hultbanan är såväl industri-
och järnvägshistoria som ekonomisk historia. 
De problem som bolagsledningen ställdes inför 
var helt nya. Det fanns ingen inhemsk konkurrent 
eller kollega att snegla på eller någon 
statsbana att luta sig mot. Hur skulle man få 
dragkraft, varifrån skulle man köpa den, skulle 
man skaffa nytt eller begagnat, var affären bra eller 
dålig? De upplysningar som dyker upp i arkivhandlingarna 
och som här presenteras strikt kronologiskt 
för de första tio åren ger en bild av just 
de val som skulle fattas, oväntade bekymmer på 
vägen och de lösningar man valde. I nedanstående 
sammanfattning av KHJ i arkiven har vi för 
läsbarheten valt att inte ange varje enskild handling 
efter uppgifterna. 

RobertSjöö 

1852 

13.10 KHJ engelska direktion kontrakterar mr 
George Burge som entreprenör för KHJ byggnad, 
då all erfarenhet av järnvägsarbete saknas i 



Sverige och den svenska direktionens män bor på 
vitt skilda orter. Något arbete medhanns ej under 
året eftersom Burge kontrakterats så sent. 

13.11 Köping-Hults Järnvägsbolag (KHJ) eller 
Royal Swedish Railway bildas. 

1853 

2.4 KHJ svenska direktion ansöker om tullfri 
införsel från England av två lokomotiv. Loken 
har 14 tums cylindrar och kostar 1 000 pund per 
styck. 

1854 

18.1 Broar konstruerade för Frövi, Sverkersta 
och Essinge. 

31.1 Mark skall exproprieras för grusgrop och 
bispår till denna norr om Örebro. 

31.1 Två lokomotiv skulle ha ankommit från 
England sistlidna år. Det blev ej fallet på grund av 
sen beställning. 

4.2 Sir John Rennie skall bland annat bestämma 
läge för stationerna samt typer och antal 
av vagnar. 

20.2 Mr George Burge har tecknat kontrakt 
med leverantörer av räls och rullande materiel 
för 100 000 pund. 
21.2 Tre ångmaskiner skall inköpas för att 
driva bland annat sågar. 

28.3 Arboga och övriga stationsplaner med ritningar 
fastlagda. 

16.5 Sir J.C. Watson är villig att sluta vid Great 
Western Railway och övergå till KHJ som chefingenjör. 
KHJ antar honom och han anställs. 
17.6 Burge avskedas omedelbart som KHJ 
byggnadsentreprenör. 

21.6 Burges agenter har ej pengar att bekosta 

ÖK] 6, tillverkat av Manning Wardle 1863. Först hette det Nora och efter 1876Walskog. Det /,är har 
slopats och skrotats 1909. 

vidaretransporten av det till Göteborg anlända 
lokomotivet till Örebro. De ansöker nu att KHJ 
svenska direktion måtte bekosta denna transport. 
En Örebroskeppare ligger och lastar i Göteborg, 



och han skulle kunna frakta loket billigt till Örebro. 
Agenterna är Aug. von Diiben och James J. 
Cronin. Engelska underkontraktörer för Burge 
är Beard och Thompson. 

29.8 Följande materiel finns vid järnvägsbyggnaden 
Örebro-Arboga: 168 jordvagnar, 50 
stjälpkärror, cirka 500 skottkärror, fyra lyftkranar, 
tre svängkranar, två pålkranar och fem 
stenvagnar. 
30.8 Den engelska direktionen tillfrågar Burge 
om han inte kan överlämna och leverera loket i 
Göteborg till KHJ i Örebro. 

25.9 KHJ svenska direktion ansöker hos 
kungl. majt att ra överta Burges lokomotiv och 
egendom i Göteborg. 

2.10 KHJ svenska direktion ansöker hos Konungens 
befallningshavare i Västerås och Örebro 
län om att ra överta Burges egendom. Lokomotivet 
står fortfarande kvar i Göteborg och är utrustat 
med tender, domkrafter och andra verktyg. 

2.10 Till magistraten i Göteborg har ansökan 
inlämnats att ra överta Burges materiel. Materielen 
skall besiktigas och värderas av ingenjör 
Gregerfelt och notarie Philipson. Innan lokomotivet 
skeppades från Hull stod det där en längre 
tid i väntan på skeppningslägenhet. I Göteborg 
har det stått under bar himmel på Alex. Keillers 
gård och tagit betydlig skada. Loket är av Burge 
adresserat till grosshandlare J.W Wilson i Göteborg. 

9.10 Loket har inspekterats i Göteborg [även 
datum 17.10 anges]. 
Magistraten i Göteborg har utfärdat kvarstad på 
Burges egendom, det vill säga lokomotivet och 
andra effekter, och de f'ar endast utlämnas till 
KHJ i Örebro. 

3.11 Burge tillfrågas ånyo om han inte kan leverera 
loket och andra effekter, men han vägrar. 

Eljas Pölhö 2000.Q7.31 
9.11 Mark för grustaget och spåret dit exproprierad. 

27.11 En på hjul flyttbar ångmaskin har inköpts 
i England och skall snart levereras. 

31.12 George Burge har skilts från sitt kontrakt 
som entreprenör på grund av försumlighet. Den 
svenska direktionen har själv övertagit ansvaret 



för det fortsatta arbetet som leds av bolagets överingenjör 
T.C. Watson. 

1855 

1.1 Löjtnant M.A. Grill tillträder som kontrollerande 
ingenjör. 

17.2 En ångsåg om 8 hästkrafter har anlänt till 
järnvägsbolagets faktorigård. 

21.2 Cirka 600 man är i arbete med järnvägen 
mellan Örebro och Arboga. 

9.3 Järnvägsarbetet är indelat i distrikt och arbetet 
utförs av entreprenörer underställda 
distriktscheferna, som är ingenjörer. 

23.3 Loket i Göteborg har nedplockats för att 
bättre kunna förvaras. 
24.3 Järnvägsledningen hoppas att järnvägen 
Hult-Örebro-Köping skall vara klar till hösten. 

24.3 Den svenska direktionen ansöker om tullfri 
införsel från England av sex lokomotiv, 10 första-, 
10 andra-och 14 tredjeklassvagnar. Ovanstående 
materiel skall ankomma till Örebro från 
Göteborg och Stockholm vid första öppet vatten. 

Redovisningen går 
.fram till 1862 då 

KHJ knöts samman 

med statsbanenätet. 
På kartan har KHJ 
och Arboga-Köpings 
järnväg (formellt en 
egen bana) och NoraErvalla 
järnväg, som 
trafikerades av KH], 
markerats med 
kraftigare linje. 
Stationen Dylta bytte 
namn till Ervalla 
1881. 

Enligt förslag från Watson ansöks dessutom om 
tullfri införsel för 50 lastvagnar av skilda slag, 20 
satser buffertar, 20 satser beslag och fjädrar m.m. 
till obetäckta lastvagnar. 

12.4 Burge ger skriftligt tillstånd till att KHJ 
övertar loket i Göteborg och övrig materiel. Loket 
skall sammansättas och transporteras till Örebro. 



16.4 Mr Edmonds har nu bestämt vilken rullande 
materiel som skall skeppas över, to be 
supplied under sommaren. 

9.5 Planering av Örebro bangård pågår på de 
utbrända tomterna på norr. På linjen är 6-700 
arbetare sysselsatta. Arbetet utföres på så sätt att 
en viss person åtager sig att färdigställa en viss 
väglängd. "En ofantlig mängd jordvagnar (till ett 
antal tro vi flera hundrade) äro färdiggjorde. 
Dessa kommer att dragas av lokomotiv. Ett sådant 
tillhörigt denna jernväg står för närvarande i 
Göteborg, men kan väl med första så hitwäntas." 
1 000 ton räls under utskeppning från England. 

7.6 I arbete med järnvägen är 600-700 personer. 
Ballasteringen klar på sträckan SkebäckDylta. 
Räls delvis utlagd på sträckan DyltaArboga. 
Åtta broar klara. Järnvägen är farbar 
med lok till cirka en kvarts mil bortom Dylta 
mot Frövi räknat. Räls har utlagts från Skebäck 
till Frövi. KHJ skall trafikera Nora-Ervalla järnväg 
mot 60 procent av trafikinkomsterna. 

Frövi station omkring år 1900. Till vänster ÖK] tåg med loket 3 Frövi (Fairbairn 1857, ombyggtfrån 
JAJ till I BO 1870). I mitten ett SJ-tåg med loket 60 Höder (litt Ab 1). Längst till höger ett av ÖK]loken 
11 eller 12 som 1897 öveifdrts till Örebro-Svartå Järnväg med oforändrade nummer. 1906kom 
de med banan till SJ där de fick littera Hd och de for andra gången besatta numren 21 och 22. 

7.6 "enär de hitsänt gamla lokomotiver ... 
men icke kunna beräknas äga något långvarigt 
bestånd". Mr Walter med flera åsyftas. 

16.6 En skuta med räls väntas till Skebäck. 

16.6 Nerikes Allehanda meddelar: "Hösten 
18 54 ankom det första lokomotivet från England 
till Göteborg där det övervintrade. När 
isarna övervunnos togs det till Stockholm och i 
onsdags, den 13/6, med ångskonerten Nerike till 
Skebäck, dit det ankom torsdagen den 14/ 6. Det 
är ovanligt lätt och lär ej väga mer än omkring 40 
skeppund, men är också ej egentligen beräknadt 
att begagnas för transport af passagerare och 
waror, utan huvudsakligen afsedt att användas 
såsom 'hjelp-lokomotiv' för jernvägsarbetets underlättande. 
I nödfall kan det dock äfwen begagnas 
för förstnämnda ändamål, ehuru det naturligtvis 
ej kan draga särdeles betydlig träng. Detta 
mindre lokomotiv, som dock är 22 fot långt, är 
visserligen ej särdeles betydande, men dess hitkomst 
måste dock vara en glad tidning för 

enhvar." I England står fyra större lokomotiv färdiga 
för bolagets räkning. 



20.6 Kronan, förd av kapten Lindberg, anländer 
som första båt med räls för järnvägsbolaget 
till Skebäck. 

30.6 Räls och syllar utläggs på sträckan Skebäck-
Örebro. Det beräknas dröja två-tre veckor 
innan banan Skebäck-Örebro är klar, ty allt är ej 
ankommet till lok och järnväg. 

30.6 Fem lokomotiv är nu på väg till Sverige. 

30.6 Lokomotivet står ännu kvar i Skebäck, ty 
alla tillbehör har inte ankommit. 

30.6 14 personvagnar är nu på väg till Sverige. 

30.6 20 Merchandise waggons är nu på väg till 
Sverige. 
odat. Alderman Thompson ankommer Sverige 
från England med tio railway trucks. 

5.7 Bolagsstämma i Göteborg. 

11.7 Referat från bolagsstämman den 5.7: Sju 
fartyg har hittills ankommit till Skebäck med räls 
till en vikt av omkring 3 500 skeppund. Fem far

Första banvaktstugan på KH], belägen på bangården i Örebro. Stugan revs 1941. Foto omkring 1885 av 
J Wallin, lokforare på banan. Sv]vm. 

tyg håller på att lossa i Skebäck, dessutom är 
tjugo fartyg på väg från England till Stockholm 
och Göteborg. I arbete med järnvägen är nu cirka 
1 100 man. Brobyggnader av sten är under uppförande 
över Näsbyån och Hedströmmen. Från 
Skebäck till brända tomterna är skenor och syllar 
utlagda. 

11.7 Nerikes Allehanda: "I öfwermorgon, fredag, 
ämnar man låta det wid Skebäck ännu 
qvarstående lokomotivet göra sin första resa upp 
till staden, der en byggnad till dess mottagande 
blifwit uppförd." 

14.7 Nerikes Allehanda: "Det första lokomotivet 
gjorde i förrgår sin första resa mellan Örebro 
och Skebäck. Denna sträcka, som torde vara en 
halv fjärdings väg, tillryggalades på två till två och 
en halv minuter. Klockan åtta på aftonen afgick 
en hel träng bestående af sjelfva lokomotivet och 
i brist på passagerarevagnar, hvilka ej ännu är i 
ordning, med löfklädda och med säten försedda 
jordvagnar." 

25.7 Till styrelsen i England meddelas att fem 



lok samt alla person-och godsvagnar har inköpts. 

25.7 Brokonstruktioner klara för Letälven vid 
Åtorp och Svartån vid Örebro. 

1.8 Ett fartyg anländer till Arboga med 978 
skeppund räls och skarvskenor. 

15.8 Nerikes Allehanda: "Tvenne lokomotiver, 
ett större och ett mindre, hafwa ytterligare ankommit 
till Stockholm för Köping-Hult bolagets 
räkning. Det ena väntas till Skebäck i morgon 
med ångskonerten Nerike." 

18.8 Nerikes Allehanda: "Ett lokomotiv ankom 
i torsdags, den 16/8, med ångaren Nerike 
från Stockholm. Det är större än det förra och 
ganska prydligt. Igår, den 17 /8, reste det upp till 
staden. Ännu ett lokomotiv väntas från Stockholm. 
Det första lokomotivet arbetar duktigt och 
gör allt längre resor utåt linjen." 

20.8 Två fartyg har anlänt till Arboga med räls 
för järnvägen Nora-Ervalla. 

l.9 Johanna ankommer Skebäck med lastvagnar. 

4.9 Till Sverige har ankommit tio lastvagnar. 
Sträckan Skebäck-Frövi är nu farbar med lok. 
Till Sverige har ankommit fyra vändskivor. 

4.9? För banbygget finns 20 hästar, 3 par oxar, 
50 stjälpkärror. Räls har utlagts från Skebäck 
cirka en mil förbi Örebro. 

4.9 Till Sverige och KHJ har anlänt tre lok, en 
tender och fyra personvagnar. 

6.9 Freja ankommer Sverige från England 
med två rai!way carriages, två ramverk och två 
axlar. 

15.9 Anshelm ankommer Skebäck med vagnar 
[specifikation saknas]. 

21.9 Stevens ankommer Sverige från England 
med 24 axlar. 
Victoria ankommer Sverige från England 
med två ramverk och två axlar. 

Woodhouse ankommer Sverige från England 
med tolv rai!way trucks. 

25.9 Walter blir chef för locomotive department, 
och all rullande materiel m.m. adresseras härefter 



till honom. 
odat. A!derman Thompson ankommer Sverige 
från England med två andraklassvagnar. 

3.10 Christina ankommer Skebäck med en 
personvagn och räls. Josefina ankommer Skebäck 
med två personvagnar. Swan ankommer Skebäck 
med hjul [specifikation saknas]. 
4.10 Laura ankommer Skebäck med två 
personvagnar och räls. 

11.10 Neptun ankommer med fyra vagnar. 

13.10 Anmälan om att NEJ är klar. 

22.10 Martine ankommer Sverige från England 
med fyra rai!way carriages och fyra ramverk. 

25.10 Natten till den 25.10 rasar bron över 
Järleån. 

31.10 Nerikes Allehanda: "Lokomotivet Förstlingen, 
det första i Sverige byggda, och hvilket 
<lerföre eget nog fatt sig ett svenskt namn, rullar 
alla dagar fram och åter på linjen mellan Nora 
och Ervalla. Noraborna hoppas att inom 3 
veckor fa se detta lokomotiv tåga ända till deras 
stad." 

13.11 Commodore ankommer Sverige från England 
med tre rai!way carriages, fyra ramverk och 
fyra axlar. 

21.11 Nerikes Allehanda: "Lokomotivet Litt!e 
England, hvilket förut warit användt på 
jernvägen i grannskapet af Örebro, har sjöledes 
anländt till Arboga, för att begagnas vid 
jernvägens fullbordande. Det säges wäga icke 
mindre än 100 skeppund; en tyngd, som är ganska 
respektabel för de lösa hästvägarne och de 
arma dragare, med hwars krafter det skall fortskaffas 
från Arboga till Fellingsbro." 

29.11 Vestmanlands Läns Tidning: "Lokomotivet 
Little England, hwilket förut warit sjöledes 
anländt hit till Arboga, för att begagnas wid 
jernwägens fullbordande. Det synes wara ett ganska 
wackert och dyrbart arbete och säges wäga 
icke mindre än 100 skeppspund." 

Förstlingen utanfor 
Örebro verkstad 
Delforstoring av 
omslagsbilden. 



Ervalla station omkring 1894, foto Sv]vm. 

29.11 Wasp har sprängts i luften i Frövi genom 
eldarens vårdslöshet. Lokomotivet skulle ha använts 
vid KHJ byggnad. 

1.12 Nerikes Allehanda: "En olycka drabbade 
åter, under natten till torsdagen, den 29 .11, Köping-
Hult bolaget. Ett mindre, men nytt och 
prydligt lokomotiv, benämnt Wasp (Geting), fick 
nemligen sin panna sprängd och blef derigenom 
naturligtwis fullkomligt obrukbart och nästan 
totalt förstört. Anledningen till olyckshändelsen 
uppgifwes hafwa warit ett oförlåtligt slarf av eldaren, 
som, efter att hafwa tändt eld under 
ångpannan, lemnadt denna utan uppsigt." 

12.12 För en kort tid sedan anlände två personvagnar 
till Arboga för att användas där om järnvägen 
ej blir klar nästa sommar. 

15.12 Passagerarvagnar och andra effekter har 
gått förlorade genom briggen Oscars förlisning 
utanför Stockholm. Förlustvärde omkring 
30 000 riksdaler banko. Bland annat förlorades 
hjul samt tre tredjeklassvagnar och en förstaklassvagn. 

15.12 På grund av bro raset på NEJ arbetar nu 
två KHJ ånglokomotiv med ballastering där mot 
skälig avgift. 

22.12 Från och med nu finns en teckning på 
KHJ tåg i huvudet på Nerikes Allehanda. 

29.12 Järnvägsarbetet i Köping mycket livligt. 
Där finns stora lager med räls. Hundra man är 
sysselsatta där med järnvägsarbetet. En sträcka 
närmast staden är utlagd med skenor och syllar. 

31.12 Under året har KHJ debiterats enligt KHJ 
kassaböcker för 1855 [notera pris i pund, shilling, 
pence] : 

19.6 2 597.14.4 för två lokomotiv 
2.7 1 230.15.0 för ett lokomotiv 
?.9 2 150.00.0 Fairbairn & Co för 
lok 

31.12 Utdrag ur skeppningslistor för 1855 för 

fartyg från England till Sverige: 
Richardskeppat två lokomotiv 

6.9 Freja skeppat ett lokomotiv 

21.9 Victoria skeppat ett lokomotiv 



30.10 Sogurnay skeppat ett lokomotiv, 
helt nedplockat 

31.12 KHJ kassaböcker ger vid handen: 
Debet: Fairbairn & Sons, ett lokomotiv 
2150.0.0 till 1856 
Kredit: Av Geo Burge sänt till Sverige ett 
lokomotiv 1000.0.0 från 1853 och 1854 

Av Sadlier sänt till Sverige en transportabel 
ångmaskin [från 1853 och 1854]. 

31.12 Enligt verksamhetsberättelse och rapport 
till den engelska direktionen för år 18 5 5: 
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Sex lokomotiv ankomna under året, ett 
genom explosion tills vidare ej i drift. 

31.12 Min ute Reports. Under året har till Örebro 
ankommit och satts i trafik tre förstaklassvagnar, 
nio andraklassvagnar och fyra tredjeklassvagnar. 

31.12 VoV årsberättelse: Under året har ankommit 
elva personvagnar varav två förstaklass, fyra 
andraklass och fem tredjeklass. Personvagnar 
övervintrar i Stockholm. 

31.12 Under året har tolv lastvagnar ankommit. 
Godsvagnar övervintrar i Stockholm. 

31.12 Följande materiel förvaras under vintern 



hos W Lindberg i Göteborg: två horseboxes, sex 
goods waggons, två ramverk för täckta vagnar, två 
ramverk, tio axlar. 

31.12 Enligt rapport till VoV har inköpts 24 
gods-och boskapsvagnar samt 20 ballastvagnar. 

31.12 Utförda arbeten under året: I Skebäck ett 
kolhus. I Örebro ett provisoriskt lokstall av resvirke, 
152 x 20 fot, delvis tegelklätt invändigt, 
och ett kokshus. I Frövi ett provisoriskt lokstall av 
resvirke, 38 x 12 fot. I Ålsängen provisoriskt lokstall 
likadant som i Frövi. Vattenstationer har anlagts 
vid Skebäck, Bettarp, Näsby och Ålsängen, 
?.12 Huvuddimensioner Oscar. cylindrar 14" 
x 18", drivhjul diameter 5'0", löphjul diameter 
3'6". 

1856 

21.1 18 vändplåtar och 10 stationsvågar finns. 

28.1 I Örebro finns enligt VoV 16 personvagnar: 
tre förstaklass-, nio andraklass-och fyra 
tredjeklassvagnar. 

6.2 Direktionens agenter i Stockholm är herrar 
Buxton & Branchorst. 
7.2 Oscar har varit i tjänst hela januari 1856. 
Wasp på verkstad hela månaden. Under januari 
har "No 54" varit i tjänst en dag. Wilson har ej 
utfört någon tjänst under januari. 

27.2 Fairbairn har sänt brev till den engelska 
direktionen. 
mars Provisorisk godstrafik startar på linjen 
Örebro-Nora. 

5.3 Örebro-Dylta öppnas för allmän trafik. 

8.3 NerikesAllehanda: "I onsdags (5.3) afgick 
från Örebro till Nora lokomotivet Oscar, medför

KHJ lokstall i Örebro. Foto Sam. Lindskog (Sv]vm samlingar). 

ande fyra passagerarwagnar och tvenne wagnar 
för fraktgods." 

17.3 Godstrafiken startar på linjen ÖrebroNora. 

17.3 Under tiden 17.3-31.5 utförs godstrafiken 
på sträckan Örebro-Nora med ett tåg 
per dag i vardera riktningen. 



28.3 Nora-Ervalla järnväg hyr ett lok och tio 
vagnar för transport av malm Nora-Örebro 

t.o.m. 19.4 för 50 riksdaler per dag. 
april Provisorisk persontrafik startar på linjen 
Örebro-Nora. 

2.4 Taxa fastställd för KHJ. 

5.4 Efter den schism som genom Sadliers 
självmord uppstått mellan engelsmän och 
svenskar, ställs krav på att engelsmännen skall 
resa hem. Nerikes Allehanda meddelar att några 
engelsmän ännu är kvar för att reparera det 
söndersprungna lokomotivet. 

21.4 NEJ hyr två lok och tjugo vagnar för 
transport av malm Nora-Örebro för 60 riksdaler/ 
dag. 
? .4 Wasp på verkstad hela februari, mars och 
april. 

2.5 Följande creditors finns: The Ebbro Vall 

Co, messrs Wright, Dunn Huthersby & Co, 
Levaine & Co, mr Waddington, The Leeds Banking 
Co, messrs Pooley, mr Snelling, mr England, 
mr Stevens. 

24.5 Referat i Nerikes Allehanda från bolagsstämman 
i Göteborg. 
maj Linjen Örebro-Nora avsynad. 

2.6 2.6-26.6 utförs gods-och persontrafiken 
på sträckan Örebro-Nora med två tåg per dag i 
varje riktning. 

5.6 Linjen Örebro-Nora öppnas för trafik. 
Stationer är Dylta och Järle. 

13.6 Green paint rekvirerat från förrådet till 
loket Kurir. 

2.7 Persontrafiken Örebro-Nora börjar enligt 
Nerikes Allehanda [SoS anger start för persontrafiken 
2.6] . 

9.7 Följande omnämns: Wilkingson & 
Stevens & Landed, Hennets, messrs Fairbairn & 
Co och messrs Forman & Co. Till de senare skall 
genast betalas 2 000 pund. 
10.7 Den rullande materielen vid KHJ är i dålig 
kondition. 
11.7 Två square iron rekvireras från förrådet till 
Oscar. 



Stationer. Sön-Måndag, Fre-Tisd;ig, Thors-Lördag. Stationer. Sön-!U.ndag, Fre-Ons-Tisdag, Lördag.
dag. dag. Onsd. dag. dag. dag. dag. Thorsd. 
r. m. f. m. 8. ID. f. m. f. m. f. Dl. e. m. e. m. f. m. e. m. e. m. e. m. f. m. e. m. 
Örebro .•.... afgår 6.10 6.10 12.30 6.10 9 5.15 2.30 Arboga . . . ... afgår 4 9 4 12.45 4 -6 
Axberg ......... ---12.4 8 -9.18 -2.48 Felliogsbro . ...... 4.24 9.30 4.24 1.15 4.24 6.45 6.30 
Dylta .......... 6.32 6.32 1.4 6.32 9.34 --3.4 Ullersätter . . . . • . . . 4.40 9.53 4.40 1.38 4.40 7 6.53 
Frövi ••••• • •••• 6.53 6.53 1.33 6.53 10.3 --3.33IFrövi ........... 4.50 10.5 4.50 1.50 4.50 7,15 7 .5 
ffilersätter • • • • • • • 7.3 7.3 1.49 7.3 10.19 --3.491Dylt.a ........... 5.7 10.31 5.7 2.16 5.7 --7.31 
Fellingsbro ....... 7.1 8 7.18 2.8 7.18 10.38 6.30 4.8 Axberg .......... --10.54 -2.39 ---7.54 
Arboga. •... anländer 7.45 7.45 2.45 7.45 11.rn -4.-15 
/1,~ 
'{ f/T1<./ 
iD'4 Orebro-llora. 
Alla dagar Alla dagar 
Stationer. ulom Stationer. ulom 
Söndagar. Söndagar. 
e. m. f. m. 
Örebro • . . . . . afgår 4.30 Nora •..... afgår 5.50 
Axberg . . . . . . . . 4.49 Jerle ...... .. .. 6.12 
Dylta .. . . anländer 5.5 Dylta .... anländer 6.30 
Dylta .... .. afgår 5.15 Dylta ......afgår 6.41 
Jerle ••........ 5.29 .Axberg . ...... . 6.54 
Nora .... anländer 5.50 Örebro ... anländer 7.15 
Örebro • • . . . anländer 5.35 1'1.15 5.35 3 5.35 8.10 8.15 
llora-Arboga. 
Måndag, Mindag, 
Stationer. Tisdag, Stationer. Tisdag, 
Onsd. Fred. Th:d. Fred. 
f. m. e. m-. 
Nora ...... afgår 5.50 Arboga .•... afgår 4 
Jerle .......... 6.12 Dylta ... . anländer 5.7 
Dylta .... anländer 6.30 Dylta ...•. . afgår 5.15 
Dylta ...... afgår 6.39 Jerle ....•..... 5.29 
Arboga ... anländer 7.45 Nora ..•• anländer 5.50 
--Fraktgods emottages icke med tågen som afgå från Örebro kl. 6.10 
f. 111. och från Arboga kl. 4 e. m. 
DIB.EK TI01\TE1\t. 
/Z-"'U,YrC< ~..,,, 

Från och med Mdndagen den W _O/dober 
1857 tillsvidare komma tågen att med passagerare 
och gods afgå, sålunda: 

Orebro-A.rboga. 
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12.7 ''Result ofa trip with loco Oscar between 29.8 Mr Tothie [Tottie] was requested to accept 

Örebro and Nora. " 

23.7 Följande creditors finns: messrs Wright & 
Son, mr S. Snelling, mr Butler & Co, mrTurton 
& Co, mr Char Barker, messrs Fairbairn & Co, 
messrs S. & R. Carter, messrs Blader & Guest, 
messrs Loyd Foster & Co, messrs Hendersson & 
Co, messrs Henning & Sheppard, Brag 
Waddington, Povley & Son, England & Son, 
Guest & Co. 

29.7 Den engelska direktionen beställer en ny 
fyrbox till ett av loken på KHJ enligt ritning och 
order från mr Rogers att snarast levereras. 

29.7 Den tidigare beställda kungliga vagnen 
avbeställes. 

2.8 Den svenska direktionen rekvirerar genom 
den engelska direktionen två lokomotiv att 
snarast levereras. 

5.8 Från den engelska direktionen begär mr 
Rogers ritningar på Oscar. 

5.8 Rogers vill ha ritningar på Oscar och de 
lokomotiv som tillverkats av Fairbairn & Son, 
och de skall översändas. 

5.8 Brev från Alcock, Birkbeck & Co som vill 
ha betalt 2 569.6.3. 

14.8 5 round iron rekvireras från förrådet för 
Wilsons boiler stays. 

20.8 Den svenska direktionen beordrar den 
engelska direktionen att snarast översända de två 
lokomotiven, vilket skall ske så snart det går. 

20.8 Axberg tillkommer som anhalt med en 
cirka 150 fot lång plattform av trä. 

26.8 MrMurray attended requested an answer as 
to how many ofMessrs Fairbairns engi,nes the company 
wouU take. It was resolved thatJour be taken 
but two only at once. Messrs Fairbairns be 
authorised to sell the remaining soon, ifit cou/,d be 
done without loss; no engine was, however to be so/,d 
at any price without the previous sanction of the 
directors. 



27.8 Murray frågar den engelska direktionen 
hur många av Fairbairns lok bolaget skall inköpa. 
Den engelska direktionen beslutar att fyra lok 
skall inköpas, därav två genast och två senare. 
Fairbairn rar alltså sälja återstående sju lok. 

29.8 Prins Oscar skall ta över loken till Sverige, 
det vill säga två lok med tendrar. 

the offer ofthe owner ofPrins Oscar to take out the 
two locomotives plus tenders for 10 %, ifbetter 
terms couU not be made. 

29.8 Oscar är trafikdugligt. Kurir är i trafikdugligt 
skick. Little England står fortfarande i 
Ålsäng, där det funnits sedan förlidet år, men 
skall nu transporteras till Örebro som reserv för 
de två trafikdugliga lokomotiven. "No 54" och 
Wilson är i dåligt skick. 

29.8 Följande creditors finns: Fairbairn & Co, 
Wright & Son, Turton & Son, Loyd Foster & 
Co, Guest & Co, Thorton & Son, Forman & 
Co, Ebba Vale & Co, Butter & Co, Pooley & 
Son, Blader & Gust, Stevens & Son, S. & R. 
Carter, Brag & Co. 

2.9 Mr Tothie reported that he had arranged 
with the owner ofthe Prins Oscar to take out the 
two locomotivesfor 200pundplus 10 %. 

4.9 Lok gick för första gången från Dylta till 
Frövi. 

5.9 The secretary was desired to get the 
carriages in the West India Docks sent offas soon 
as possible. 

6.9 PM ang. beskaffenheten hos lokomotiv: 
Oscar, tank, tillverkad 1855, Wilson, tender, tillverkad 
1852, "No 54", gammal, Kurir, tank, 
Little England, stående under skjul [Holmgren]. 

10.9 Prins Oscar har förlist och nu letas efter en 
annan befraktare. 

10.9 Till Fairbairn betalas f 4 300 för två lok. 

17.9 Lundgren skall skeppa över vagnarna i 
West India Docks till Sverige. 

19.9 Vagnar väntas från Stockholm och andra 
ställen, bl.a. Arboga. 

1.10 Josefina ankommer Skebäck med en personvagn. 
2.10 Carolina ankommer Skebäck med två 
personvagnar. 



2.10 Jenny Lindskall överföra loken i stället för 
Prins Oscar för 225 pund plus 10 %. 
3.10 Elwira ankommer Skebäck med lastvagnar. 

11.10 Neptun ankommer Skebäck med fyra vagnar. 

11.10 VoV styrelserapport för 1855: Stationshus 
har uppförts vid Örebro, Dylta, Frövi, Fellings

KHJ 3 Frövi kom attfl ett Mngt liv, då det 1909 såldes till Halmstad-Nässjö järnväg, där det var i 
tjänst under nummer 26ända till 1931, då det skrotades. Hytten har här fltt bakgavel monterad på 
tendern, något som sedan HNJ tog efterpå flera modernare lokomotiv. 

bro, Ålsäng. Vattenstationer har anlagts vid Skebäck, 
Bettarp, Näsby, Ålsäng. 18 vändplåtar har 
utlagts, 10 stationsvågar anskaffats. 

11.10 Enligt verksamhetsberättelse och rapport 
till den engelska direktionen för 1855 samt rapport 
från VoV-styrelsen för 1855: "Sex ånglokomotiv 
ankomna varav ett genom explosion tills 
vidare ej användbart." 

13.10 NEJ anmäles klar. 

15.10 Järndelar till sex railway carriages som sändes 
till Stockholm i våras skall nu sändas till 
Sverige med Jenny Lind 

15.10 Fairbairn tillfrågar den engelska direktionen 
om flera lok skall översändas detta år. Frågan 
vidarebefordras till den svenska direktionen. De 
två loken har avsänts med Jenny Lindfrån Hull. 
16.10 Enligt rapport till VoV-styrelsen finns i 
Örebro 16 personvagnar. 
17.10 Urban ankommer Skebäck med två vagnar. 

24.10 Om tullfri införsel från England ansöks 
för ett parti hjul och axlar till person-och godsvagnar. 

29.10 KHJ ansöker ånyo om tullfri införsel från 
England till Sverige för sex lokomotiv. 

8.11 Till Stockholm har ankommit två lokomotiv. 
De skall erhålla namnen Kronprinsen och 
Prins August. 

8.11 Säkerheten ankommer Skebäck med två 
vagnar. 
9.11 Tripolina ankommer Ske bäck med vagnar. 



26.11 A letterfrom Mr Murray saying that Messrs 
Fairbairns cou/,d dispose ofone of the remaining 
Enginesfar 2000 pound was read, an answer ordered 
to be sent, that the Directors were willing to accept 
that sum. 

17.12 Om tullfri införsel från England ansöks 
för person-och godsvagnar: 40 par hjul, 23 centner 
fjädrar. Detta gods finnes redan i Stockholm. 
odat. Enligt rapport till styrelsen i England för 
18 56: Dom och regulatorslid har ombyggts på 
lokomotivet Kurir under 18 56. 

1857 

3.1 Nerikes Allehanda meddelar att banan nu 
i det allra närmaste är helt klar från Dylta till 
Frövi. 

8.1 Kompletteringsarbeten krävs vid Örebro: 
godsmagasin, Frövi: stationshus, Fellingsbro: stationshus, 
Arboga: stationshus, samtliga banvaktsstugor, 
ångsågens sättande i verksamhet. 

Rälstransporter pågår från Arboga ut på linjen. 7.4 Rapport till VoV: Denna dag kan järnvä

8.1 Virke krävs till ballastvagnar vilkas underreden 
finns i Stockholm. 

10.1 Linjen Dylta-Frövi avsynad. 

14.1 Letter ftom Mr Murray was read to the 
secretary desired to wright and request that the 2000 
pound, theprice ofthe engine sold, may beplaced to 
the credit of the payment to be made to Messrs 
Fairbairns in cash. 

15.1 Passenger engine Karl: cylinderdiameter 
13", slaglängd 18", drivhjul diameter 5'3", löphjul 
diameter 3'9". 

19.1 Persontrafik påbörjas under större helger 
från Örebro till Frövi. 

24.1 Telegrafen öppnas på sträckan ÖrebroDylta. 

28.1 Från nu bestäms tidtabell månad för månad. 
29.1 Telegrafen öppnas på sträckan DyltaNora. 

6.2 "No 54" har erhållit ny waste water gear. 

18.2 Mr Murray attended to the purpose ofmaking 



some definite arrangement as referenced to the 
payment ofMessrs Fairbairns & Messrs Wrights 
claims to, after some discussion the the following resolution 
was agreed to: That one halfofthe claims 
should be paid in course of next month to the 
balance in Sept. next. That the company should reserve, 
until 1 May, the right of selling 4 of the 
engines, but ifnot disposed of by the date Messrs 
Fairbairns to take them at 2000 pounds each. The 
remaining 4 engines to be considered as paid for by 
the payment to be made in March. It was resolved 
that the 4 engines to be disposed oj, should be advertisedfor 
sale at once. 

19.2 Wood consumed by loco Karl. 

25.2 A letterftom Mr Murray asking the directors 
at once to say whether they will let Messrs Fairbairns 
have 4 engines at 2000pound each, was read to the 
secretary. 

25.3 Messrs Fairbairns har accepterat 2 000 
pund för vart och ett av de återstående fyra loken. 

1.4 Messrs Wrights report on the state ofthe 4 
locomotives made by Messrs Fairbairns was read 
and approved 

3.4 All KHJ materiel är försäkrad i Skandia. 

7.4 Telegrafen klar Dylta-Frövi. 

gen med lok befaras till Fellingsbro. "En ny i 
England vid Fairbairns i Manchester Fabrik tillverkad 
Locomotiv för Gods och Passageraretrafik 
är, sedan i Januari månad, under namnet Carl 
använd för trafiken mellan Örebro och Nora. En 
utaf de äldre Locomotiverne, No. 54 som vid 
besigtningen den 27 sistlidne Augusti befanns 
oduglig för trafik, har sedan förleden höst undergått 
en stor och ganska fullständig reparation, så 
att densamma från Februari månad under namnet 
Örebro kunnat, tillsammans med den 
ofvannämnda nya, samt Locomotiverne Little 
England och Curir, användas för trafik och 
ballastarbete m.m. En annan äldre Locomotiv, 
Wilson, står under reparation, och Locomotiven 
Oscar är nu för samma ändamål insatt. För arbetet 
äro ramar till 20 ballastvagnar förfärdigade." 

8.4 Följande beställs från England: 2 set clark 
boxes for locomotives, duplicate set ofpump and 
springs for 4 locomotives, 

8.4 Beställs: 4 set of ironworks for timber 
waggons, 20 set ofironworks morefor waggons. 



22.4 Nerikes Allehanda: "KHJ fullbordad till 
'Hellaåsen' ett stycke bortom Fellingsbro gästgivaregård. 
Den 8.4 avgick det första tåget hit 
från Örebro. Den återstående delen till Ålsäng 
tros vara klar inom tre veckor. Till Arboga, tre 
fjärdings väg, beräknas klar 1.7." 

6.5 Om tullfri införsel från England till 
Sverige ansöks för tio lokomotiv med tendrar 
samt 120 par hjul till godsvagnar. 

30.6 "Räls har nu utlagts från Ålsäng vid 
Skedvi ån till i närheten av Jäders Bruk, totalt 16 
500 fot. Nu kan 4 mil och 26 000 fot befaras 
med lok och 18 000 fot återstår. Det stora 
wagnshuset i Örebro har flyttats till i närheten av 
stationshuset." 

30.6 Rapport till VoV: "För trafikens äfvensom 
ballastarbetenas bedrifvande hafva 5 nya Locomotiver 
af Fairbairns i Manchester fabrik, hvaraf 
ett till Köping, ankommit från England och äro 
derutaf 3:ne under namnen Victoria, Albert och 
Energy uppsatte och för dagliga behof begagnade." 
?.6 Enligt rapport till VoV finns vid KHJ i 
Örebro sex förstaklassvagnar, nio andraklass

En äldre bild på KHJ 3, här med öppen hytt. Det är byggt som JAJ -maskin av Fairbairn 1857 och 
ombyggt till fjrkoppling 1870. Loketsforsta namn var Energy. 

vagnar, tre dito med broms, sex tredjeklassvagnar 
och en dito vagn med broms, det vill säga totalt 
25 personvagnar. Vidare 6 täckta godsvagnar, 13 
ej täckta godsvagnar, 2 hästvagnar, 20 ballastvagnar, 
1 åkdonsvagn, 160 arbetsjordvagnar. 

1.7 Vagnarna i West India Docks skall nu sändas 
till Sverige. 

8.7 Loco Energy twice to Nora and back. 
Engine peifectly new. Almost thefirst trip. 

22.7 Nerikes Allehanda: "Lokomotivet nu re:
lan hunnit med sina lastwagnar hitom det en 
~erdedels mil härifrån belägna Jäders Bruk. Man 
b.oppas vara klar till Arboga till slutet av augusti." 

29.7 VoV styrelserapport för 1856: 54 420 fot 
räls utlagd. Vid Örebro har utförts: planering av 
;tationsplatsen, inläggning av fyra vändskivor, en 
fågbrygga, tio växlar med sidospår, provisoriskt 
,tationshus, plattform och lastkaj (apparell). 
Lokomotivstall och verkstäder har utvidgats, 
,tängsel uppsatts. Vid Skebäck har utförts: ett 
råghus, en vändskiva och ett sidospår. Vid Frövi 



1ar utförts: ett sidospår. Vid Dylca har utförts: en 
rattencistern. Vid Axberg har anhalten bildats 
ned en plattform av 150 fots längd. 

5.8 Nerikes Allehanda: "Arboga stationshus 
mder uppförande. Gruståget har ibland ända 
upp till 20 grusvagnar. Byggandet av jernvägen 
nu hitom Höijens kvarn." 

7.8 Dylca-Arboga öppnas för provisorisk trafik. 

7.8 Tripolina och Christina ankommer Ske-
bäck med vagnar [specifikation saknas]. 

12.8 Nerikes Allehanda: "Jernvägen nu utlagd 
till Arboga bangård." 

18.8 Linjen Frövi-Arboga avsynad. 

20.8 Lok kan köra ända till Arboga. 
218 Linjen Frövi-Arboga avsynas av statens 
besiktningsmän. 

26.8 Örebro-Arboga öppnas för allmän trafik. 

29.8 Denna dag invigs och öppnas KöpingHults 
järnväg, linjen Örebro-Arboga, för daglig 
trafik. Järnvägen är 5 mil 9 000 fot. Stationer 
Frövi, Ullersäter, Fellingsbro, Röfors och Arboga. 
Invigningståget drogs av lokomotiven Decision 
ochEnergy. 
30.9 Rapport till VoV över arbeten vid KHJ 
under juli-september: Lokstallet håller på att utvidgas. 
Reparationsverkstaden har försetts med 
en mindre svarv, en borrmaskin och en stor svarv 
för hjulringar. Ett nytt lok med nanrnet Decision 
har börjat användas för trafiken. 
okt. Four trips with locomotives Albert, Energy 

and Decision between Örebro & Arboga. Time 
occupied, water consumed, weight oftrain, coke per 
mile. 

22.10 Utdrag ur rapport till styrelsen i England 
för 1856. Dylta: plattformarna nästan klara. 
Frövi: stationshus klart, plattformen nästan klar, 
provisoriskt lokstall uppfört. Ullersäter: plattformen 
nästan klar. Fellingsbro: stationshus 
klart, plattformen nästan klar, provisoriskt lokstall 
uppfört. Arboga: stationshus nästan klart, 
plattformen nästan klar. Köping: provisoriskt 
lokstall uppfört. Följande större arbeten har utförts 
på loken: Örebro: thoroughly repaired, Wilson: 
stripped, firebox, tubes, etc, taken out 



preparatory to being repaired Oscar: stripped and 
repair commenced Fem nya lokomotiv sammansatta. 
Vid KHJ finns: 10 carriages unpacked and 
erected, 6 covered vans unpacked and erected, 20 
balkt waggon fames made, 21 gamla jordvagnar, 
ombyggda till ballastvagnar. 

25.10 Nerikes Allehanda meddelar att banken 
vid Essinge bro rasat efter det ett tåg paserat. Under 
de närmaste dagarna f°ar passagerare gå förbi 
rasplatsen till mötande tåg för fortsatt resa. 

22.12 Oscars ventiler provade. 

31.12 Telegrafen klar Frövi-Fellingsbro. 

31.12 Enligt SoS har fyra lokomotiv importerats 
via Ske bäck till Sverige under 18 5 7. Under 
samma tid har till Örebro ankommit sex personvagnar. 

31.12 Rapport till Vo V: I Örebro har ett godsmagasin 
med invändig godskaj och ett lokstall 
färdigställts. Intill lokstallet har en stor kran för 
lyft av lok och vagnar monterats. 40 fots vändskiva 
klar. Ett maskinhus av tegel för en 10 hp 
fast ångmaskin har uppförts. Maskinen, tillverkad 
i England, som ska driva verktygsmaskiner är 
under uppsättning. "Locomotiven Oscar som 
stått inne för reparation är numera färdig och begagnad 
hvaremot locomotiven Carl är insatt för 
reparation." 

1858 

odat. Stenfot skall anläggas för godsmagasinet 
vid Frövi. 

13.1 Mått på Victorias ventiler. 
Jan. Mått på (lokomotiven): "Albert's, Deci

sion's, Energy's, Karl's & Örebro's valves... ~ter 
in Energy's tender: 840 gallon ... Decicion's 840 
gallons ... England's 3 "fall ..., Victoria's bktpipe: 
4 3/16... Albert's 3 ... Decision's 3 5116 ... fall ... 
Energy's 4 3/16 ... bare..., Örebro's 2, Karl's 
41/16, Wilson's 3, Oscar's 313/16... bktpipe 
areas ... Ratios ofcylinder and bktpipe areas. " 

30.1 Under 1857 har från England anlänt en 
andraklassvagn, fem tredjeklassvagnar och tre 
lastvagnar. Den rullande materielen har utökats 
med tjugo lastvagnar tillverkade vid KHJ verkstad 
i Örebro. 

17.2 Enligt Nerikes Allehanda sker postgången 



mellan Örebro och Nora respektive Örebro och 
Arboga med lösväskor, och det klagas mycket på 
dålig och dyr postgång. 

1.4 Rapport till Vo V: Reparationer av lok har 
utförts och utförs i Arboga. En 40 fots vändskiva 
är klar där men "brunnen'' av huggen sten är inte 
färdigmurad. 

7.4 N erikes Allehanda meddelar att ett backgående 
tenderlok med plogtåg har spårat ur på 
Örebro bangård. 

13.4 Vid KHJ finns en bromsvagn. 

29.5 En personvagn har inretts till f°angtransportvagn 
med sex celler och utgör en halv tredjeklass 
vagn. KHJ förbinder sig att transportera 
f°angar för 12 sk bko eller 37 öre per mil. För 
f°angtransporterna skall därför avsedd vagn inrättas 
för linjen Örebro-Arboga. För linjen Örebro-
Nora skall dessa transporter ske i en vanlig 
tredjeklasskupe. 
?.6 KHJ-styrelsens rapport för 1857: Under 
året har inlagts 25 växlar, tre korsväxlar, en 40', en 
16' dito och en 13' vändskiva. 

26.6 Nerikes Allehanda: "Egaren af Frötuna, 
grefve Hermansson, låter för närvarande anlägga 
en bräd-och plankgård med jernväg från stora 
jernvägen till Stenlöpet." 

30.6 Rapport till VoV: Verkstadens ångmaskin 
är nu uppsatt i Örebro. Arbete pågår med nya 
godsvagnar. 

14.8 VoV-rapport för 1857: Telegrafen klar på 
sträckan Örebro-Arboga. KHJ rullande materiel 
har under året utökats med en första-och fem 
tredjeklassvagnar samt tre lastvagnar och tjugc 
ballastvagnar som tillverkats i Örebro på KHJ 

I J . 
Hamnen i Köping, KJ-{j ena ändpunkt. Stationshuset skymtar till vänster och i mitten liggerjärnvägshotellet. 
Bilden ärfrån 1900-talets böryan, men sambandet mel/,an järnväg och insjöfart (i KJ-{]IÖK]fall 
med hamnarna Arboga, Köping och Skebäck) var lika livligt som ett halvsekel tidigare. Sv]vm. 

verkstad. Under året har utlagts 33 319 löpande 
alnar skenor, 25 enkla växlar, 3 dubbla växlar, en 
40', en 16' och en 13 fots vändskiva. Fem 
semaforer har uppsatts. Vid Örebro har uppförts 
ett godsmagasin, en smedja, ett verkstadshus 
för uppsättning av maskiner och byggande av 
vagnar och ett förrådshus. Samtliga byggnader 
invändigt klädda med tegel och utvändigt 
med stående bräder. Dessutom en byggnad av 



tegel i vilken en fast ångmaskin står. Alla växlar är 
utlagda. Vid Dylta har plattform av trä anlagts. 
Vid Frövi är stationshus och plattform av sten 
färdiga. Vid Ullersäter har plattform av trä anlagts. 
Vid Fellingsbro är stationshus och plattform 
av sten färdiga. Vid Arboga har plattform av 
trä anlagts. 

I verkstaden har tillkommit en hjulsvarv, 
en borrmaskin, en skruvgängmaskin, två hyvelmaskiner, 
en stampmaskin, en maskin för böjning 
och aptering av hjulringar, en fast ångma~
kin om 20 hkr och en ny kran för lyftning av 
lokomotiv. 

14.8 Enligt verksamhetsberättelse och rapport 
till den engelska direktionen för 1857: Drivmaterielen 
har utökats med fem lok. 

26.8 "Rapport öfver coke, stenkol, olja o talg 
använt för lokomotiverne samt antal mil tillryggalagda 
af dessa." Lokförare Nilsson, Dalin och 
Lundberg har kört lokomotiven Albert, Karl 
Decision och Oscar. "Belöningen för denna månad 
tillfaller lokomotivföraren Nilsson med 6 R. 
Rmt." 

30.9 Rapport till VoV: 30 lastvagnar klara i 
Örebro. På NEJ har viss ballastning utförts med 
för ändamålet reparerat lok. 
okt. En banvaktsstuga är under uppförande 
vid Helge Backe. 
okt. List of carriages & waggons running 
between . . . stations from September 30th to 6th 
October 1858 [loken Karl Oscar, Energy, Decision 
och Alberrj. 

10.10 Denna dag öppnas Dylta Bruk som station 
i stället för anhalten Axberg som nedläggs. 

25.10 Sex gamla jordvagnar har sålts för totalt 
650 rdr. 
?.10 30 nya godsvagnar klara. 

2.11 KHJ personvagnar skall numreras. 

1.11 Järnvägstelegrafen öppnas i dagarna för 
allmän trafik på sträckorna Örebro-Nora och 
Örebro-Arboga. 
2.11 Namnskyltar skall uppsättas på stationerna. 

31.12 Rogers föreslår i brev till den engelska direktionen 
att loken Kurir och Örebro försäljes så 
att medel kan erhållas för att köpa ett nytt kopplat 
lokomotiv för Noralinjen. 



31.12 Banvaktsstugor finns vid Avdala, Frövi 
och Fellingsbro -gjuthus av sand och kalk, ej inredda, 
samt i Ålsäng: timmer, Röfors: timmer, 
dubbel stuga, Helgebacken: timmer, Jäder: timmer 
och Emaus: timmer, dubbel stuga. Under 
året har mil-och lutningstavlor uppsatts utmed 
hela KHJ. 

31.12 Rapport till VoV: "Locomotivens underhåll 
och reparation har oafbrutet fortgått, och 
dervid torde serskildt böra omnämnas att krökning, 
vällning samt påsättning och afsvarfning af 
hjulringar numera fullständigt kunna uti 
Reparationsverkstaden i Örebro verkställas." En 
vattenstation har uppförts vid Arboga hamn. 

1859 

28.1 Rogers förslag att inköpa ett nytt kopplat 
lok för trafiken på Noralinjen gillas av den engelska 
direktionen. Kurir och Örebro skall säljas för 
att erhålla medel till detta köp. 

31.3 Rapport till VoV: "Den hittills vid 
Jernvägslinien Köping Hult anställde Ingeniören 
för arbeten på Jernvägslinien, Mr J. Cronin, har 
sedan d. 1 April lemnat sin befattning, som nu 
mera bestrides af Föreståndaren för Locomotivafdelningen 
Mr Rogers, hvilken sålunda numera 
är ensam Ingeniör vid Jernvägslinierne." 

15.6 Hamnen i Arboga nu klar. 
30/6 Under tiden 1.1-30.6 1859 har loken 
gått följande sträckor i svenska mil: Oscar7l,5l, 
Little Enghnd 68,87, Energy 679,70 Decision 
572,82, Karl l 779,57 och Albert2 057,38. 

27.9 Banvaktsstugorna vid Avdala, Frövi och 
Fellingsbro skall inredas. 

30.9 Rapport till VoV för juli-september: Det 
nya loket August färdigställts på lokverkstaden i 
Örebro och taget i trafik den 10.9. På övriga lok 
har större och mindre reparationer utförts så att 
August, Energy, Victoria och Enghnd samt efter 
några dagars mindre reparation Decision är fullt 
klara, medan större reparationer utförs på Albert, 
Carl och Oscar. Örebro är avställt såsom hårt slitet. 
Ingenjör Rodgers har varit och är fortfarande 
sjuk, varför styrelsen söker andra personer för att 
tillfälligt sköta hans arbetsuppgifter. 

21.10 M.A. Grill har utsetts att leda de återstående 
byggnadsarbetena på KHJ. 

31.12 Rapport till VoV: Två lok har genomgått 
större reparation på verkstaden i Örebro. 



1860 

1.4 Arbeten under första kvartalet: Banvaktsstugan 
vid Fellingsbro har inretts. Vid Frövi har 
lastkajen utvidgats och sten anskaffats till grund 
för godsmagasin. Tre större och ett mindre lok i 
fullgott stånd, två större lok inom kort användbara, 
tre lok genomgår fullständig reparation. 

11.7 Banvaktsstugor skall uppföras vid Gryt 
och Frövi bro. 
12.9 De pengar som finns deponerade hos 
Statsutskottet skall användas för inköp av ett nytt 
kopplat lokomotiv. 

26.10 Anbud har inkommit från messrs 
Fairbairn & Son på ett kopplat lokomotiv, liknande 
de från Beyer & Peacock för SJ. Anbudet 
bör antas. KHJ är i behov av två nya lok, men 
endast ett bör beställas. Medel till det andra loket 
skulle kunna erhållas genom försäljning av 
Decision till SJ för 25 000 rdr. 
27.11 Ett lokomotiv har beställts hos messrs. 
Fairbairn & Son för 50 000 rdr. 

27.11 Decision kan ej inköpas av SJ på grund av 
för högt pris. SJ är däremot villigt att inköpa 
loket Oscar för 20 000 rdr, vilket ej kan godtagas 
av KHJ som anser priset för lågt. 
odat. Messrs Good, Flodman & Co i Hull är 
agent för shipping. 

1861 
odat. Några av de gamla engelska vagnarna erhållit 
nya fjädrande buffertar där sådana ej funnits 
tidigare. Buffertar och skruvkoppel har inköpts 
till hela KHJ rullande materiel. 

12.3 Från England har beställts 25 satser 

Frövi station 1874 med person-och godsvagrzar.från KHJ forsta uppsättning. Svjvm. 

Browns buffertar har beställts [även för godsvagnar?]. 
Likaså 90 par dragfjädrar. 

12.3 Två banvaktsstugor av tegel skall uppföras 
vid Axberg och Ullersäter. 

23.4 100 hjulband för vagnar skall inköpas. 

23.4 KHJ ansöker om tullfri införsel av ett lokhjul. 

23.4 Loket från Fairbairn & Son har denna dag 



ankommit till Stockholm. 

23.4 Vid KHJ verkstad i Örebro skall kommande 
sommar tillverkas tolv nya godsvagnar. 
För vagnar skall 100 hjulband inköpas. 

23.4 Bland annat för de vagnar som skall tillverkas 
kommande sommar vid KHJ verkstad inköps 
40 par axlar, hjul och vagnsfjädrar, 110 par 
dragfjädrar för godsvagnar och 130 par spiralfjädrar 
för godsvagnar. 

7.6 Samtliga jordvagnar skall slopas och järnet 
inlämnas till förrådet. 

16.8 Stationshuset vid Arboga nu klart. Stationshuset 
Ullersäter skall omedelbart borttagas. 

7.9 Samtliga vagnar skall förses med skruvkoppel 
i stället för den gamla kedjekopplingen. 
Detta skall vara klart före den 1.5.1862. 

31.12 SoS anger att ett lok importerats via Skebäck 
till Sverige. 

31.12 Enligt verksamhetsberättelse och rapport 
till den engelska direktionen har under 1861 ett 
kopplat lokomotiv inköpts. Vid årets slut finns 
26 personvagnar. Under året har sex godsvagnar 
tillverkats vid KHJ verkstad i Örebro. Alla byggnader 
har gjorts klara enligt anläggningsplanerna. 
Några av de gamla engelska vagnarna 
erhållit nya fjädrande buffertar där sådana ej funnits 
tidigare. Buffertar och skruvkoppel har inköpts 
till all rullande materiel. Fellingsbro stationshus 
skall repareras och ombyggas invändigt. 

1862 

odat. Ett avträde vid Fellingsbro uppförs. 

1.1 Nytt trafikeringskontrakt med NEJ börjar 
gälla. KHJ erhåller 2/5 av trafikinkomsterna i 
stället för 1/3 som tidigare. 

5.5 Grusgrop för KHJ finnes vid sidobana till 
"tegelbruket" i Köping. 

14.6 Det nya lokomotivet från Fairbairns var 
alldeles för tungt för att utan fara användas på 
KHJ. Köpare söks nu till loket. 

14.6 Från England inköps fyra omgångar hjul 
och två axlar och en injektor. 

14.6 En ny banvaktsstuga skall uppföras vid 
Mygghyttan. 



28.6 Till Sverige skall skeppas vagnsaxlar och 
hjul. 
15.8 Sju personvagnar har fullständigt revide

rats och försetts med skruvkoppel. 

15.8 Följande arbeten har utförts vid verkstaden 
i Örebro på KHJ 125 godsvagnar: 96 har 
erhållit skruvkoppel, 37 har fullständigt reviderats. 

19.8 Om det visat sig att loket är tyngre än som 
varit avtalat skall messrs Fairbairn åtalas genom 
den engelska direktionen. 

29.8 Loket väger 26 ton eller 7 ton mer än vad 
Fairbairns uppgett. Försök skall göras än en gång 
att sälja det till SJ. 
30.8 SJ erbjuder 40 000 rdr för loket. Det skall 
ställas till förfogande i mitten av september. Budet 
antas av KHJ svenska direktion. Nytt kostade 
loket 41 700 rdr. 

4.9 Åtta andraklassvagnar skall täckas med 
takduk. 

11.10 SJ nu villigt att erlägga 41 700 rdr för 
loket. 
12.10 Brev till Fairbairn & Son: '1 beg to enclose 
you a drawing oj the crank axle required to our 
enginer Mr Cronin. It is for the tank engine Oscar 
which you supplied to this company in 1855. "Loket 
har följande specifikationer: cylinderdiameter 
14", cylinderslag 18", avstånd mellan cylindercentra 
2'5"1/2, axelns längd 5'6". 

1.11 KHJ ombesörjer trafiken på SJ linje Örebro-
Hallsberg på grund av lok-och vagnbrist 
hos SJ (pågick till den 31.12.1864). 

19.12 Kontrakt har tecknats med Manning 
Wardle om ett lokomotiv [Nora] att levereras i 
mars 1863. Vikten f°ar ej överstiga 20 ton och lokomotivet 
skall vara fyrkopplat. Pris fritt Hull 
2 048 pund. 

31.12 Enligt verksamhetsberättelse och rapport 
till den engelska direktionen för 1862: Ett lok sålt 
till Styrelsen för Statens Järnvägsbyggnader för 
41 700 rdr. Ett för KHJ mera lämpligt lok skall 
inköpas istället. Under året har tre injektorer inköpts 
från England [ enligt senare korrespondens 
och utlåtanden tycks KHJ vara först i Sverige 



med injektorer]. Vid årets slut finns sju lokomotiv 
plus tre äldre lok, varav två är brukbara. Vid 
årsskiftet finnes vid KHJ en resgodsvagn med 
broms och 26 personvagnar. Under året har 
samtliga vagnar erhållit buffertar, dragfjädrar och 
skruvkoppel. På KHJ verkstad i Örebro har nio 
godsvagnar nybyggts. 

31.12 Denna dag finns vid KHJ enligt rapport 
till Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen fyra åkdonsvagnar, 
två hästvagnar, en packvagn för resgods 
[se personvagnar], två boskapsvagnar, sex 
täckta vagnar av plåt och 117 godsvagnar. 

31.12 Under året har till verkstaden en hydraulisk 
press inköpts från Munktell och en borrmaskin 
från Köping. 

Bilagor 

15.1.1854 
Embets-Utlåtande 

Till den förändrade Stations-platsen vid Örebro, 
hvarå Directionen för Kongl. Swenska Actie-Bolaget 
för Jernwäg emellan Köping och Hult erhållit 
Kongl. Maj:ts Nådige sanction, har 
Directionen förevisat 6 ritningar å de i främsta 
rummet erforderlige byggnader bestående af: 

1. Ett Locomotiv Stall, med reparationswerkstad 
af tegel, 200 fot långt, 43 fot bredt och 
20 fot till takfoten. 
2. Ett Watten-och Cooks Hus af tegel, med 
vattenreservoire och kran afjern, 28 fot långt, 15 
fot bredt och 14 fot till takfoten, samt ett dermed 
sammanbyggt hus, 22 1/2 fot långt, 11 1/2 fot 
bredt och 12 fot högt, äfven af tegel, för en 4:ra 
hästars Ångmachine till vattenpumpning. 

KHJ verkstad i Örebro på 1890-tafet. Fler och mer avancerade maskiner än fyrtio år tidigare, men 
fortfarande med ångmaskin som kraftkäl/,a och trammissionsremmar som kraftöveifdring. Sv]vm. 

3. Ett Wagns-skjul afresvirke och bräder, 150 fot 
långt, 41 fot bredt och 16 fot högt. 
Desse Stations-Byggnader, hvilka sålunda med 
undantag afWagnsskjulet alla blifve afsten uppförde, 
förena med soliditet beqvämlighet och ett 
smakfullt yttre. 

Stockholm d. 15 Januari 1854 

CE Norström 

2.8.1856 



Till Kongl. Styrelsen för Allmänna Wäg och 
Vattenbyggnader 

Till följe af Kongl. Styrelsens för Allmänna Wäg 
och Vattenbyggnader Ordes af den 12:te dennes 
till mig M.A. Grill i egenskap af Kontrollerande 
Ingeniör vid Jernvägarne emellan Köping och 
Hult samt emellan Nora och Ervalla, att tillsammans 
med en sakkunnig person verkställa 
besigtning och till Kongl. Styrelsen afgifva rapport 
om beskaffenheten hos de på Jernvägen 
emellan Örebro och Nora använda Locomotiver, 
och sedan öfverenskommelse blifvit träffad med 
ägaren afEskilstuna Mekaniska Werkstad Direktören 
och Riddaren af Kongl. Wasa Orden Th. 
Munktell att vid besigtningen med sin erfarenhet 
uti Locomotivers construction och användbarhet 
biträda, så fa vi nu efter att den 25 och 26 dennes 
hafva verkställt besigtningen afgifva följande utlåtande: 

Tank Locomotiven Oscar, tillverkad 1855 av 
Machin fabrikanten Fairbairn i Manchester, 
innehåller eldstadsbox af7/16 och 3/4 tum tjock 
kopparplåt, yttre pannan af 3/8 tums jernplåt 
och eldrören af messing; pannan för öfrigt försedd 
med tillräckligt antal stag och äger fullkomlig 
styrka för 100 skålpund tryck per quadrattum. 
Ångcylindrarne af 14 tums diameter och 18 
tums slag placerade invändigt, verka på 2:ne 

drifhjul af 5 fots diameter hvilka jemte 2:ne par 
styrhjul äro helsmidde och försedde med gröfre 
tires. 

Såväl panna som machin med alla dertill hörande 
delar äfven som ramverket med underrede 
af lagerblock, axlar och hjul äro af fullgod beskaffenhet 
och erbjuda i sitt närvarande skick ej 
någon anledning till anmärkning, utan anses 
nämnde Locomotiv motsvara alla fordringar såväl 
i afseende på styrka som säkerhet. 

Tender Locomotiven Wilson, tillverkad år 1852, 
innehåller eldstads box av 7 / 16 och 3/4 tum tjock 
kopparplåt, yttre pannan af 3/8 tum tjock 
jernplåt och eldrören afmessing. Ångcylindrarne 
af 14 tums diameter och 18 tums slag, placerade 
invändigt, verka på 2:ne par sammankopplade 
drifhjul af 5 fots diameter, hvilka jemte ett par 
styrhjul såväl som rören till tendern äro af smidt 
jern med gjutna centra. Pannan å denna 
Locomotiv har genom torrkokning och genom 
eldstadsboxens och rörens glödgning blifvit skadad 
så att eldstadens sidoväggar blifvit utböjde 
emellan stagen, hvilka sistnämnde äfven äro nog 



glest anbragte. Pannan har dock efter denna händelse 
undergått reparation så att densamma nu 
befinnes tät, men på grund af ofvannämnde förhållanden 
kan densamma icke anses äga fullgod 
styrka för vanligt ångtryck, och bör detta minskas 
till 50 skålpund per quadrattum. 

Locomotiven är af äldre construction och 
ramverket afnog svaga dimensioner, hvarigenom 
bräckor på åtskilliga ställen uppkommit och är 
koppelvefven på en axel afbruten så att drifhjulen 
icke kunnat sammankopplas. 

Med iakttagande af föreslagne mindre ångtryck 
anses denna Locomotiv ännu någon tid 
kunna begagnas äfven för Passagerare trafik 
innan en behöflig reparation företages. 

Hvardera af ofvannämnde Locomotiver äro 
försedda med 2:ne säkerhetsventiler äfvensom 
profkranar och glasrör så att wattenståndet i pannan 
väl kan observeras. 

Locomotiven N :o 54, är äfven af gammal 
construction och tiden för dess tillverkning 
okänd. 

Pannan är till dess construction olika de förenämnde 
men af lika grofva plåtar, och befinnes 
Locomotiven i afseende till åtskillige delars sämre 
beskaffenhet vara i det skick att den ej f°ar för 
passageraretrafik begagnas förr än en större reparation 
å densamma blifvit verkställd. 

Tank Locomotiven Kurir, tillverkad af Machin 
fabrikanten England i London och afmindre dimensioner, 
är försedd med ett par drifhjul och 
2:ne par styrhjul afsmidt jern med gjutna centra. 
Plåtar och eldrör i pannan till denna machin äro 
uteslutande af jern, och har eldstadsboxen till 
följe af bristfällighet blifvit reparerad och försedd 
med en lösplåt innan densamma hit anlänt. 
Säkerhetsventilen bestämmer 3 5 skålpund ångtryck 
pr quadrattum, hvarför pannan anses äga 
tillräcklig styrka och är densamma försedd med 
nödiga apparater för wattenhöjdens bestämmande. 
Alla öfriga delar å machinen äro i 
brukbart stånd och kan densamma sålunda för 
trafik begagnas. 

Ehuru sålunda beskaffenheten hos trenne af 
Locomotiverne är sådan att ingen fara för 
passagerartrafiken är för handen, så är dock kraften 
h9s Locomotiverne Wilson och Kurir, till följe 
af det låga ångtryck som f°ar och kan användas, 
alltför otillräcklig för trafikens alla fordringar 
hvilka sålunda endast kunna uppfyllas av 



Locomotiven Oscar, hvarvid dock den omständigheten 
snart inträffar att hjulen å densamma 
måste omsvarfvas. 

På grund afofvanstående och med afseende på 
en alltför stor brist på till en reparationsverkstad 
hörande verktyg kunna besigtningsmännen ej 
underlåta att förklara det vara omöjligt att trafiken 
utan afbrott kan fortgå någon längre tid under 
innevarande år, såvida ej flere goda 
Locomotiver blifva anskaffade. 

Örebro den 2:a Augusti 1856 

Theoft. Munktell 
MA. Grill 

A. E. von Rosen bar ursprungligen namnet Decision. Foto fån ca 1875. 

5.9.1856 
Till Kongl. Styrelsen för Allmänna Wäg och 
Vattenbyggnader 

Enär jag af Herrar Grill och Munktells besigtnings 
rapport afden 2:a Augusti sett, att nämnde 
Herrar förklarat det numer omöjligt att trafiken 
kan fortgå mellan Örebro och Nora å Jernbanan 
någon längre tid under innevarande år såvida ej 
flera goda Locomotifver blifva anskaffade, f°ar jag 
äran upplysa 

1: Att Bolaget äger ett alldeles nytt 
Locomotif, Little Eng/,and kalladt, stående under 
skjul vid Ålsäng, hvilket med lätthet kan 
öfverflyttas till Örebro Nora linien. 

2: Att tvenne alldeles nya locomotifver 
äro under lastning i England, ämnade för Köping 
Hult linien, och komma troligtvis hit innan den 
1 :sta October. 

3: Att med första lägenhet från England 
väntas en ny eldstad af koppar för Locomotifvet 
Wilson, samt alldeles nya rör såväl för Wilson som 
för locomotifvet N:o 54. 

Slutligen f°ar jag äran nämna att i går gick 
ett locomotif för första gången fram från Örebro 
till Frövi. 

Stockholm den 5 September 1856 

A.E. von Rosen 

Renderande Direktör 



24.11.1859 

PM från SJ andra distrikt i Göteborg till första 
distriktet i Stockholm angående KHJ: 

Köping och Hult-Jernvägen utmärker sig genom 
sin för materielen fördelaktiga utläggning, jemna 
och små lutningar, maximum = 1 :200, samt 
stora krökar, 1600 a2000 fots radiers . . . Rails 
äro af så kallade 'Bridgerails', 3" höga, 5" breda 
vid basen och vägande 60 lbs per yard. 
Ändskarfvarna äro gjorda med bottenplåt lagd 
under skarfven; en del skarfvar ligga öfver en 

balk, en del icke. Detta äro ej stadigt och borde 
kunna göras annorlunda. 

Stationerna äro provisoriska, den för resande i 
Örebro är under anläggning ett stycke från den 
nu begagnade. Lokomotivstationerna med verkstäder 
äfven provisoriska. Jernvägen äger inga 
lokomotiver med kopplade hjul, men 8 goda 
lokomotiver för persontrafik, med 13" cylindrar, 
18" slag och 18 a20 tons vigt af Fairbairns tillverkning. 
Derjemte en liten Englands tankmachin 
med 9" cylindrar för ingeniörernas 
behof, samt en ballast machin. Jernvägen äger 26 
personvagnar af teak och 115 godsvagnar alla af 
Lloyd, Fosters tillverkning. Wagnarna äro på 
engelskt system och lika till detaljerna med 
Gefle-Dala Jernvägens materiel. Werkstaden 
äger en fullständig hjulbands verkstad med ugn 
och verktyg för blockning och rundning. 
Werktygen äro från en god fabrikant i Manchester, 
Collier & Co, men ej så väl arbetade som de 
Statens Jernvägar äga. De bestå af en 7 fots svarf 
för lokomotivhjul på sina egna axlar, en 
hyfvelmachin om 6 fots slag, en shaping machin, 
en 1 0" svarf, en 6" d:o, en gängmachin, en 
borrmachin samt 8 smideshärdar. 

13.3.1860 
Till Kongl. Styrelsen för Allmänna Wäg och 
Vattenbyggnader 

Till Kongl. Styrelsens kännedom rar jag meddela 
att trafiken å Jernvägslinierna emellan Örebro, 
Nora och Arboga till följe af starka snöfall med 
yrväder åter varit inställd från och med Thorsdagen 
den 8:de dennes till och med idag. 

Jernbanan var sistlidne gårdag så till vida ren 
från hindrande snö att endast mindre delar afbanan 
återstodo att medelst snöplog rengöra. För 
det ändamålet utgingo fyra Locomotiver tillsammans, 
hvaraf den första, Oscar, var försedd med 



snöplog. 

Vid genomgåendet af en skärning nära Hagaby 
1/8 mil från Örebro gick den första 
Locomotiven ur spåret, sannolikt tillfölje af ett 
axelbrott, hvarvid densamma blef af de efterföljande 
Locomotiverne uppkastad på doseringen, i 
fram och bakvänd ställning kullstjelpt samt dervid 
ganska betydligt skadad. Den andra Locomotiven 
skadades äfven men de två efterföljande 
blefvo nästan utan skada. 

Lyckligtvis blef vid olyckstillfället ingen 
menniska på något sätt skadad. 

I dag arbetas på återhemtning afden mest skadade 
och kullstjelpta Locomotiven, hvarefter, om 
ej vidare yrväder inträffar, trafiken är afsedd att 
kunna begynna i morgon. 

För det närvarande finnes för trafikens 
drifvande trenne större och en mindre Locomotiv, 
hvilka äro fullt användbara. 

Örebro den 13 Mars 1860 

MA. Grill 

jädersbruk ca 1900. 

RobertSjöö 

Museets bevarade vagnar från Köping-Hults 
Järnväg-en kraftig kunskapsrevidering 

Om lokomotiven vid KHJ ännu är något höljda i 
dunkel har Christer Fredrikssons forskning kastat 
ett större ljus över vagnparkens utveckling. 
Han har genom sin systematiska arkivforskning 
kunnat konstatera många och omfattande omnumreringar 
och omlittereringar. Ragnar 
Odeen, som också presenterar sina erfarenheter 
och kunskaper om banans äldsta vagnar, har genom 
att ha kommit över ett antal ritningar gett 
ytterligare viktig information i ämnet. Denna 
värdefulla forskning har också lärt oss en hel del 
nytt om de båda personvagnar från KHJ som 
finns i museets samlingar. 

KHJ CD nr 40 är vår äldsta bevarade personvagn. 
Vi visste att den byggdes av Joseph Wright 
& Sons i Birmingham 1854 och att den naturligtvis 
inte varit postvagn från början. Vagnen 
övertogs av Örebro--Svartå Järnvägsaktiebolag 
och kom därmed i och med förstatligandet över i 
SJ ägo. Där gavs den ledigt nummer 26 och användes 



en kort tid som kombinerad tredjeklassoch 
postvagn innan den blev manskapsvagn för 
kollossare i Malmö. Redan 1910 ställdes den av 
som museivagn. 

Genom Christer Fredrikssons forskningsresultat 
har vi nu fatt veta mer. Örebro--Svartå 
Järnväg övertog vagnen 1899 som Örebro-Köpings 
Järnväg (ÖKJ) CD nr 40. I handlingar 
som upprättats i samband med att det då nybildade 
bolaget, ÖKJ, övertagit den rullande materielen 
från KHJ anges vagnen också som Ö KJ nr 

40. Dessförinnan hade den varit andraklassvagn 
vid KHJ, som B nr 10. Det ser således ut som att 
vagnen kan ha fatt sin nuvarande inredning så 
sent som i slutet av 1890-talet. Bara 5-6 år tidigare, 
i samband med att KHJ skaffade boggivagnar 
1891, hade vagnens nummer ändrats till 
10 från att tidigare haft nr 13. Detta nummer är 
också det som kan beläggas för vagnen bakåt i 
tiden ända till 1876, från vilket år de äldsta vagnlistorna 
finns. Däremot har vagnen någon gång 
under 1880-talet klassats ner till andra från första 
klass. Genom att studera det ritningsmaterial 
som Ragnar Odeen har spårat så kan man lätt se, 
och genom måtten fa bekräftat, att vi i museets 
vagn har en av de första sex förstaklass personvagnar 
som levererades till Sverige. Kanske borde 
man också tidigare ha reagerat på vagnensansenliga 
yttre med dess stora fönster, teakbeklädnad, 
listverk och medaljonger. 1850-talets tredjeklassvagnar 
var betydligt enklare och utvändigt mera 
påminnande om täckta godsvagnar. 

Wright & Sons byggde också vagnar för andra 
tidiga svenska järnvägar med engelska intressen. 
Från Hudiksvalls Järnväg har vi de senaste åren 
tagit tillvara två personvagnskorgar från slutet av 
1850-talet, för övrigt med Järnvägsmusei Vänners 
aktiva hjälp. Denna bana byggdes för fyra 
fot och fordonen togs ur trafik redan på 1880talet 
i samband med breddning till normalspår. I 
den ena korgen finns en förvånansvärt välbevarad 
förstaklasskupe, sannolikt i det närmaste helt 
i originalskick och genast kan vi också ana hur 
KHJ-vagnen såg ut när den togs i trafik på 
svenska spår. En annan intressant vagn att jämföra 
med i detta sammanhang är Köping-Uttersbergs 
Järnväg nummer 1, som även den finns på 
museet. Den byggdes i Köping 1866, med 
största sannolikhet med KHJ tredjeklassvagnar 
som förebild, och den har inte många likheter 
med KHJ CD nr 40. 

Därmed kommer vi osökt in på den kopia på 
originalunderrede som till och med står i museets 



basutställning, KHJ C nr 35. Endast underredet 
återstår av originalvagnen, som även den byggdes 
av Wright & Sons i Birmingham 1854, medan 
korgen nytillverkades av TGOJ verkstad inför 
den svenska järnvägens 100-årsjubileum 1956. 

Vagnen var då mycket kraftigt förändrad, med 
plåtklädd korg med högvälvt tak och inregistrerad 
som TGOJ C nr 67. Korgen såldes till en privatperson 
som sommarstuga. Med "KHJ CD nr 
40", som alltså förmodades ha varit ren tredjeklassvagn 
från början, som förebild byggdes en 
något förenklad replika, men polerad teakklädsel, 
fönster, listverk, handtag med mera 
skvallrar om en riktigt stilig vagn. Vad säger då 
arkiven om vagn nr 35? Inte mer än att vagnen 
bytte nummer före 1891 till 35 från att tidigare 
ha haft nummer 24. Sannolikt var det också vid 
det tillfället som vagnskorgen som plockades 
bort 1956 moderniserades. Ritningarna bekräftar 
att underredet kommer från en tredjeklassvagn 
eftersom dessa var längre än förstaklassvagnarna 
och i stället känner vi igen den 
Köpingsbyggda KUJ-vagnen. Rekonstruktionen 
omfattar således en förenklad förstaklass-exteriör, 
som är för lång eftersom den står på ett tredjeklassunderrede, 
med en inredning som mycket 

Interiör .från korgen medforstaklassinredning .från 
Hudiksvalls Järnväg. Korgen fungerade som sommarstuga 
i Lingarö utanfor Hudiksvall .från 1891 
till 1997, under större delen av tiden inbyggd i ett 
större hus och märkligt nog uimnades denna kupe 
orörd. Detta kulturhistoriskt fantastiska fjmd bidrar 
också till vår kunskap om vår äldsta KH]-vagn ef 
tersom båda vagnarna är byggda av foseph Wright 
&Sons i Birmingham. Foto Robert Herpai. 

bygger på 1890-talsinredningen till tredjeklassdelen 
från "KHJ CD nr 40", med ett nummer 
som troligen hör samman med den korg som 
plockades bort vid rekonstruktionen. 

Vad säger oss då allt detta? Det finns ingen 
anledning att angripa tidigare ställningstaganden. 
Kunskapsunderlaget har som sagt varit 
mycket bristfälligt. Kanske borde vi plocka bort 
"KHJ C nr 35" från utställningen, då den ju 
faktiskt ger en fullständigt felaktig bild av 18 50talets 
tredjeklasskomfort. Men framför allt visar 
detta exempel hur viktigt det är med forskning 
och att kunskap aldrig når ett tak, och hur viktigt 
det är att bevara ett rikt och brett material för att 
fa en samlad förståelse. KHJ-vagnarnas kulturhistoriska 
värde har inte minskat, tvärtom. Vi vet 
ju mycket mer om deras historia och vi kan säga 



så mycket mer om dem när de förevisas. Båda 
vagnarna har haft flera identiteter, en fantastiskt 
intressant historia bakåt i tiden och dessutom en 
ganska fantastisk historia som museiföremål. 

Inredningen i tredje klass ger ett mycket patinerat 
intryck och en enkelhet som borde ta/,a for hög ålder, 
men den är alltså.från 1890-talet och vi for i stället 
formoda att vagnen använts mycket sparsamt for 
personbefordran. Patineringen härrör i stället.från 
arbetarna i Malmö. 

KHJsenare ÖK], C nr 35, här som TGOJ nr 67, medden korg som togs bort till formån for rekonstruktionen. 

Kopian av vagrzen som aldrigfonnits. Underredet med originalkorg hade nummer 24, den rekonstruerade 

korgen är exteriört utförd som forsta khss, men for Mng, och interiören är utförd efter tredjekhssinredning 
.från 1890-talet. 

Förteckning över KHJ tidiga personvagnar (efter Christer Fredriksson) 
Wright & Sons, Birmingham 1854 

1876 1880-t. 1891 1897 1899 1900-1909 1910Anr 
4 ABnr4 ABnr7 ÖKJAB7 ÖKJCD42 sl. 1913 
6 ABnr6 AB nr 12 B nr 12 ÖKJ B 12 sl. 1912 
10 B nr 10 B nr8 BD nr 18 ÖKJ BD 18 C (1916) LKAB 1924 
11 B nr 11 B nr 11 ÖKJ B 11 ÖKJ B 11 sl. 1912 
12 B nr 12 B nr9 ÖKJB9 ÖKJ CD 41 ÖrSvJ 1900 
13 B nr 13 B nr 10 ÖKJ CD 40 ÖKJCD40 ÖrSvJ 1900 
B nr 7 ABnr7 AB nr 13 Cnr25 ÖKJC25 ÖKJ CS 25 LKAB 1910 
14 Cnr 14 Cnr26 ÖKJ C26 sl. 1922 
15 C nr 15 Cnr39 ÖKJC29 sl. 1922 
16 Cnr 16 Cnr27 ÖKJ C27 sl. 1913 
17 Cnrl7 C nr 31 ÖKJ C 31 sl. 1913 
27 Cnr27 Cnr30 ÖKJC30 sl. 1913 
28 Cnr28 Cnr28 ÖKJ C28 ÖrSvJ 1900 
29 Cnr29 Cnr29 ÖKJ C29 sl. 1922 
30 C/CF nr 30 CF nr 44 ÖKJ CF 44 ÖKJ F 44 TGOJ F 141 
Cnrl8 C nr 18 Cnr37 ÖKJ C 37 TGOJ C68 
19 C nr 19 Cnr38 ÖKJ C 38 sl. 1930 
20 Cnr20 Cnr32 ÖKJC32 ÖKJ CS 32 sl. 1928 
21 Cnr21 Cnr33 ÖKJ C 33 ÖKJ CS 33 Q9063, 1947 
22 Cnr22 Cnr34 TGOJ C66 
23 CE nr 31 CEnr41 ÖKJ CE41 ÖKJ CE49 ÖKJ C49 sl. 1930 
24 Cnr24 Cnr35 ÖKJ C35 TGOJC67 
25 Cnr25 Cnr36 ÖKJC36 sl. 1928 
26 CF nr 26 CF nr43 ÖKJ CF 43 sl.1900 
KUJ C nr 1 ger en 
god bild av hur en 
tidig tredjeklassvagn, 
såg ut också vid 
KHJ Denna vagn, 
är sannolikt byggd 
med Wright & Sons 



tredjeklassvagnar 
for KHJ som direkt 
förebild. 

Metropolitan Carriage 1866, 1876-77 

1876 1880-t. 1891 1897 1899 1900-1909 1910Anr 
3 B nr 3 
35 SWBA5 
AC nr 5 AB/BC nr 5 
Bnr6 
BC nr 14 
ÖKJB6 
ÖKJ BC 14 
ÖKJ B 13 sl. 1912 
sl. 1912 
Cnr 8 
9 
38 
Cnr8 
Cnr9 
SWB B 31 
Cnr 15 
Cnr 16 
ÖKJ C 15 
ÖKJ C 16 
sl. 1923 
sl. 1913 
CF nr40 
41 
CF nr40 
CF nr 41 
CF nr 56 
CF nr 57 
CF nr46 
CF nr45 
ÖKJ CF 46 
ÖKJ CF 45 
ÖKJ F 46 
ÖKJ F 45 
TGOJ F 142 
sl. 1930 
F nr 39 F nr 39 F nr 50 ÖKJ F 50 ÖKJ FF 50 sl. 1907 
KHJ verkstad, Örebro 1856-71 
BD nr 32 
Dnr34 
CD nr 32 
Dnr34 
CD nr 17 
Dnr46 
ÖKJ CD 17 
ÖKJ D 46 ÖKJ D 47 
sl. 1918 
TGOJ D 120 
F nr44 
42 



43 
49 
F nr44 
F nr42 
F nr43 
F nr49 
F nr60 
F nr 58 
F nr 59 
F nr 53 
ÖKJ F 60 
ÖKJ F 58 
ÖKJ F 59 
ÖKJ F 53 
sl. 1905 
ÖKJ FF 53 
ÖKJ G/Gmt 58 
ÖKJ G/Gmt 59 
sl. 1907 

Museets äldsta personvagn.från 1854 är mycket välbevarad som ÖK] CD nr 40. Exteriören ger oss också en 
mycket god bild av hur de allra första forstaklassvagnarna som kom till Sverige såg ut. 

Ragnar Odeen 

Från Köping-Hult till Arlanda Express. 

(Nya tåg från gamla spår) 

Fordonsleveranser från England till svenska 
privatbanor var vanliga under 1800-talets senare 
hälft. Sedan tog det cirka 100 år innan nya tåg av 
betydelse, snabbtågen för Arlanda Express, byggdes 
i England för leverans till Sverige. 

Tillkomsten av X3-tågen för Arlanda Express 
kom att reaktivera mitt sedan 25 år förpuppade 
intresse för den ursprungliga vagnparken vid de 
tre TGOJ-banorna, Köping-Hult/Örebro-Köping 
(KHJ/ÖKJ), Frövi-Ludvika (FLJ) och Oxelösund-
Flen-Wästmanland (0 FWJ). Tidiga 
alternativa namn på de två förstnämnda banorna 
var som bekant Royal Swedish respektive Swedish 
Central Railway. Liksom många svenska 
privatbanor hade de en engelsk bakgrund, finansiellt, 
tekniskt och personellt. 

Som TGOJ-ättling i tredje led kom jag redan i 
de lägre tonåren på 1940-talet att intressera mig 
för TGO]-banornas historia. En medintressent, 
Christer Fredriksson, dök upp på 1960-talet. 
Som TGOJ-barn från Grängesberg sökte han energiskt 
i där befintliga TGOJ-arkiv och på senare 
år även i andra aktuella arkiv. Redan på 1960talet 
fick han till min glädje ihop preliminära listor 
på hur vagnarna bytt nummer och littera under 



årens lopp, inom ursprungsbanorna och vid 
1930-talets sammanslagning till en TGOJ-numrerad 
vagnpark. Noteras bör att vagnindividerna 
då inte hade något "ramverksnummer" och att 
de i regel bytte nummer vid ombyggnad och i 
takt med tillkomsten av modernare vagnar som 
ersatte dem i samma funktion. De bästa vagnarna 
skulle ha låga nummer, varvid de äldre fick 
flytta på sig. 

Viss uppfattning om hur vagnarna sett ut 
kunde man fa dels av sena ritningar och TGOJ 
tjänstevagnar, dels av gamla fotografier, som Stig 
Nyberg beredvilligt ställde till förfogande. En annan 
källa var egna foton på vagnskorgar som 
överlevt i form av sommarstugor eller trädgårdsskjul 
i trakten av Eskilstuna. 

Bristen på källmaterial från KHJ/ÖKJ har sin 
grund i statens förvärv vid förra sekelskiftet av 
bandelen Örebro-Frövi att ingå i statsbanelinjen 
Örebro-Krylbo. KHJ/ÖKJ kontor och verkstad 
i Örebro lades ner. Aktuellt material överfördes 
till FLJ i Kopparberg medan det inaktuella tyvärr 
till stor del skingrades. 

Positivt var följderna av att SJ tog över ÖKJ 
förpliktelse att trafikera Örebro-Svartå Järnväg. 
För detta överlämnade ÖKJ till SJ tre lok, tre i 
Örebro relativt nybyggda boggivagnar (SJ BCo 
nr 1276-1278), tre äldre tvåaxliga personvagnar 
samt ett antal godsvagnar. En av de tvåaxliga 
personvagnarna, då ÖKJ CD nr 40 och tillverkad 
av Joseph Wright 18 54, kom därmed att räddas 
i ett exteriört, i stort sett oförändrat skick. 
Den finns nu som raritet par preference i Sveriges 
Järnvägsmuseums samlingar. 

Inför SJ 100-års jubileum 1956 rekonstruerade 
TGOJ i sin verkstad i Eskilstuna en annan 
KHJ-vagn. Dess vagnskorg hade emellertid under 
de gångna 100 åren byggts om så mycket 
(större fönster, plåtklädsel, förhöjt tak) att man 
utifrån dåvarande kunskap fann för gott att 
bygga en helt ny vagnskorg på originalunderredet. 
Vagnen finns nu i järnvägsmuseets utställningshall 
som KHJ C nr 3 5. Tyvärr måste man 
konstatera, att utseendet inte motsvarade någon 
C-vagn från KHJ. Stöd för detta fann jag tidigt, 
dels i ett antal längs TGOJ ännu "överlevande" 
vagnskorgar, dels i ett foto på tredjeklassvagnar, 
som hängde på en korridorvägg i NSB dåvarande 
huvudkontor i Oslo. Något senare dök även en 
Stig Nyberg-bild upp, visande två KHJ C-vagnar 
i enkelt utförande. De ser ut som de norska vagnarna 
och har uppenbarligen varit förebild för 
KUJ personvagnsbygge på 1860-talet. Själv hade 



Stamträd för Metropolitan-Cammell, 1838-1966. 

Joseph Wright Brown & Marshal The Railway John Ashbury 
(London) pre-1840 Carriage Company 1837 
pre-1838 1847? 

.. 

Joseph Wright 
& Sons (Saltley) 
1845 

.. Brown Marshalls The Railway Ashbury Railway Lancaster 
Metropolitan Railway & Co. Ltd. Carriage Co. Ltd. Carriage & Iron Co. Ltd. Wagon Co. Ltd. 
Carriage & Wagon Co. Ltd. 1870 1862 1862 1863 

1862 (re-reg. 1897) .. 

re-registered 1896 

Oldbury Railway 
Carriage & Wagon Co. Ltd. 
1886 

Metropolitan 

I

Amalgamated / 

' 

Railway Carriage 1902 amalgamation 
& Wagon Co. Ltd. 
1902 

.. 

Lancaster Railway 
Carriage & Wagon Co. Ltd. 
1892 

I 

Metropolitan 
Carriage, Wagon & 
Finance Co. Ltd. 
1912 

.. 

/ 1927/8 
. ' 

Metropolitan-Cammell 
Carriage, Wagon & 



Finance Co. Ltd. 
1929 

.. 

Metropolitan-Cammell 
Carriage & Wagon Co. Ltd. 
1934 

.. 

Metropolitan-Cammell 
Ltd. 1965 

.. 

Metropolitan-Cammell 
(Holdings) Ltd. 
1966 

,!} 

(parent company) 

Charles Cammell 
1837 

.. 

Charles Cammell 
& Co Ltd. 
1864 

.. 

Cammell Laird 
& Co. Ltd. 
1903 
1919 

Midland Wagon 
Company 
1844 and 1853 

.. 

Midland Railway -
Carriage & Wagon 
Co. Ltd. 
1877 

1923 

(wound up, 1924) 

Weymanns Motor Bodies 
(1925) Ltd. 



I 

Samson Fox Bristol Wagon 
1874 Works Company 
1851 

.. .. 

New Leeds Forge Bristol Wagon 
Co. Ltd. Works Co. Ltd. 
1889 1866 

.. .. 

Leeds Forge Co. Ltd. Bristol Wagon & 
1889 Carriage Works Co. Ltd. 
1920 1885 

I 

I 

Metropolitan-Cammell-Weymann 
Motor Bodies Ltd. 
1932 

Other Metropolitan U.K. 

subsidiaries: 
Patent Shaft & Axietree Co. Ltd. 
(subsidiary, 1902-1951) 

Docker Bros. Ltd. 
(subsidiary, 1907-c.1934) 

I 

Metropolitan-Cammell-Weymann Ltd. Metropolitan-Cammell Ltd. 
1966 1966 

,!} ,!} 

(bus builder) (rail vehicle builder) 

Vagnskorg enligt ritning 4199 .från KH] B-vagn fån bö'fjan av 1860-talet, foto Eskilstuna 1953. 

jag redan på 1940-talet fotograferat en snarlik 
vagnskorg i form av ett förfallet uthus i Eskilstuna. 

Norge låg tidsmässigt några år före KHJ med 
trafikstart Christiania-Eidsvold 18 54. Då fanns 
endast öppna vagnar för resenärer i tredje klass. 
Täckta vagnar såsom de på bilden hos NSB kom 
först 1855. Publicerade norska vagnskisser visar 
en nära släktskap med de äldsta KHJ-vagnarna, 



såsom ett mycket enkelt utförande för tredje 
klass. 

På basis av vad Christer Fredriksson och jag 
fick fram på 1960-talet var det vår övertygelse, att 
CD nr 40 ursprungligen varit en förstaklassvagn 
(se bara på buffertbalkarnas "tredimensionellt" 
utsirade ändpartier) och att 1850-talets tredjeklassvagnar 
på KHJ inte hade något gemensamt 
med den 1956 nybyggda vagnskorgen. Vi anade 
också att namnen i svenska källor på de olika 
KHJ-vagnarnas ursprung, Joseph Wright, Saldey 
och Metropolitan, kunde avse samma leverantör 
vid olika tidpunkter samt att Saldey, ibland skrivet 
som "Saldey Works", kunde vara ett ortsnamn. 

Efter ca 25 års uppehåll i mitt rotande i 
TGOJ-vagnarnas förflutna inträffade något som 
tände intresset på nytt. Som pensionär blev jag 
engagerad att följa hopsättningen av det första 
tågsättet för Arlanda Express. Det skedde i 
Birmingham, närmare bestämt i förorten Washwood 
Heath, vid det engelsk-franska företaget 
GEC Alsthom Metro-Cammells sammansättningsfabrik 
för motorvagnståg. Surprise nummer 
1: på vägen från B'ham City till Washwood 
Heath passerar man en annan förort, Saldey! 

Redan första besöket sommaren 1997 bekräftade 
att jag befann mig på järnvägshistorisk 
mark. På väggen i konferensrummet hängde en 
ritning på en treaxlig salongsvagn, som enligt texten 
byggts för vicekungen av Egypten av Joseph 
Wright and Sons, Saldey Works. Namnen va.1 
bekanta, KHJ äldsta vagnar hade ju byggts där. 
Mycket riktigt, Metropolitan-Cammells verkstäder 
i Washwood Heath hade sina rötter i Josepr 
Wrights firma. Brist på utrymme gjorde att man 
mitten av 1900-talet flyttat några km längre u1 
från B'ham. Jag träffade folk som börjat sin han~ 
vid de gamla anläggningarna i Saldey. 

ÖK]personvagn-ar 36och 37, den senare med broms, ca 1900. ½sar KHJ C-vagn,ar.från 1850-talet. 

Inför tillverkningen av Arlandatågen höll man 
på att bygga om och förstärka ett av verkstadsspåren. 
Till min stora förvåning lade man, utom 
vid den nytillkomna spårgraven, tillbaka de tidigare 
rälerna av U-profil, dvs räler av samma typ 
som KHJ och Nora-Ervalla hade från början! 

Hur många som läser detta har sett nylagt spår 
med U-skenor? Vem kunde tro att Arlandatågen 
rullat på 1850-talsskenor under sin tillblivelse? 
Tala om historiens vingslag! Senare kunde jag 



också se spår med U-skenor ännu i användning, 
runt vändskivan vid järnvägsmuseet i Tyseley, en 
annan förort till B'ham längs gamla Great Western. 

Väl på plats i Birmingham anförtrodde jag 
mina engelska vänner att Arlandatågen inte var 
de första som byggts och levererats från B'ham 
till Sverige. Jag frågade efter vad de visste om företagets 
historia och om något arkivmaterial 
kunde finnas kvar som handlade om de mycket 
tidiga leveranserna. 

Någon minnesskrift för Metro-Cammell 
kände man inte till. Företagets historia kan spåras 
tillbaka till 1845 då Joseph Wright, en vagnmakare 
(stage coach builder) flyttade sin verksamhet 
från London till Saltley utanför Birmingham och 
följande tidens utveckling bokstavligen sadlade 
om från väg till järnväg. Redan 1862 blev firmanamnet 
Metropolitan Railway Carriage and 
Wagon Company. Under årens lopp har andra 
fordonsbyggare och industrier fogats in i respektive 
lämnat kärnföretaget, såsom Ashbury/Preston 
som byggde personvagnarna till FLJ och 
Bristol Wagon Works som byggde till OFWJ. 

På motsvarande sätt har GEC-delen f°angat 
upp andra företag under årens lopp. 

Vid Arlandatågens leverans var firmanamnet 
på nytt ändrat till det franskaALSTOM (nu utan 
"h'') med huvudkontor i Paris. 

Efterforskningarna inom företaget gav dåligt 
resultat. De gamle visste berätta att arkiven rensats 
när huvudkontoret för Mertro-Cammell på 
1960-talets flyttade från Saltley till Washwood 
Heath. Fotografiska glasnegativ hade slagits sönder. 
Man ville inte förknippas med något primitivt 
och förhistoriskt. Ritningar hade försvunnit, 
möjligen kunde mikrofilmer på ritningar finnas i 
Birminghams stadsbibliotek. 

Mina frågor hade tänt ett visst intresse. En 
medarbetare i Arlandaprojektet, mr Andy 
Lound, kontaktade stadsbiblioteket och kunde 
så småningom presentera en lista på ritningar 
som kunde ha samband med leveranserna från 
Wright/Metropolitan till Skandinavien. Listan 
upptog persontågsvagnar till Royal Swedish (leveranser 
under 1860-och 1870-talet) samt godsvagnar 
till "Adelskold", "Soderhamn", "Hudiksvall" 
och "Konigsvinger". 
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Ritning 4290, Passengers Luggage ¼in. 

Förteckning över ritningar som hösten 1999 överuimnats till Sveriges Järnvägsmuseum: 

Metropolitan Cammell Drawings 

Lib. Ref. Date 
16/10 07/07/1876 
16/36 07/07/1876 
16/43 07/0711876 
16/90 10/10/1876 
35/30 11/09/1861 
35/47 c.1862 

8179 

8/80 ? 
8/81 ? 
35/8 17/05/1861 
35/9 27/08/1860 
35/62 March 1860 
35/6 

Drg. No. 
834 
862 
869 
946 
4199 
4290 
4155 
4156 
4157 
4146 
4147 
4918 
4141 



Description 
Royal Swedish 1st Class carriage 
Royal Swedish Composite 
Royal Swedish 2nd Class carriage 
Royal Swedish Pass Break Van 
Royal Swedish 2nd Class carriage 
Royal Swedish Pass luggage van 
Adelskold HS Goods Wagon 
Adelskold HS Goods Wagon 
Adelskold Open Goods Wagon 
Konigsvinger Open Goods Wagon 
Konigsvinger Open Goods Wagon 
Soderhamn Plank Wagon 
Hudiksvall Forssa Goods Wagon 

Förteckning över ytterligare ritningar (GDJ) som påträffats som mikrofilm i Birminghams stadsbibliotek: 

Metropolitan Cammell Drawings 
Railway Gefle Dala 

Lib. Ref. Date Drg. No. Stock Company/Works 
16/4 7.10.1872 827 1st dass carriage Metropolitan (Saltley) 
16/26 7.10.1872 852 Composite carriage Metropolitan (Saltley) 
16/103 7.10.1872 960 3rd dass carriage Metropolitan (Saltley) 
35/22 1856 4172 1st dass carriage J. Wright & Sons 
35/42 1858 4274 Goods brake van J. Wright & Sons 
35/78 4123 Cattle Wagon J. Wright & Sons 
39/8 1040 Carriage underframe J. Wright & Sons 

Mr Chris Fayle, projektledare för Arlandatågen 
under byggnadsperioden, fick vid ett besök 
hos Sveriges Järnvägsmuseum hösten 1998 se de 
gamla vagnarna från Saltley Works. Inspirerad 
härav reaktiverade han efterforskningarna på 
stadsbiblioteket i Birmingham och snart hade 
han fatt fram fotokopior på de ritningar listan 
upptog, vilka han överlämnade vid nytt besök på 
järnvägsmuseet hösten 1999. 

Vid det tillfället hade museet just fatt hem ett 
underrede som skänkts från NSB museum och 
som identifierades ha tillhört en personvagn med 
broms, byggd av Joseph Wright and Sons. 
Många detaljer var bevarade i original och kunde 
kännas igen från de ritningar mr Fayle medförde. 
Längd och axelavstånd motsvarar 1850-talets Boch 
C-vagnar vid KHJ. 

Kommentar till KHJ-ritningarna 

Korgritning 4290, Passengers Luggage Vtzn, Joseph 
Wright, odaterad, anges cirka 1862, konstruktionen 
troligen äldre. Enkla brädväggar med utanpåliggande 
ståndare av trä. Dubbla slagdörrar till 
ett 7+ kvadratmeter stort godsrum. Vid ena 
vagnsänden ett konduktörsutrymme vars gavelvägg 



har två fönster och inbyggd bromsvev samt 
som sidodörrar endast luckor upp till midjehöjd. 
Intressant är påteckningen att den andra gaveln 
endast har tre ståndare, "same as 3rd Class 
Carriages". Således ett belägg för tredjeklassvagnarnas 
snarlika, enkla utförande vid denna 
tid. 

Korgsideritning 4199, uppgiven datering 11/ 
09I1861, Second C/,ass Carriage, i två versioner 
beträffande fönsterarrangemang, dels en grundritning 
med fönster i dörrarna och härtill två 
fönster per långsida, placerade mellan dörr 1 och 
2 respektive dörr 3 och 4 (förmodligen en standardtyp 
hos leverantören), dels med en partiell 
övervikning märkt Royal Swedish Railw, visande 
KHJ sedvanliga arrangemang med ett mindre 
fönster på vardera sidan om varje dörr. Ritningen 
är anmärkningsvärd därför att dörrspeglarna inte 
är ovala som på de andra KHJ-vagnarna utan 
rektangulära med cirkelutsnitt i hörnen. En sådan 
vagnskorg fotograferade jag omkring 1950 i 
en villaträdgård utanför Eskilstuna. 

Fordonsritning Metropolitan 584/834, First 

C/,ass Carriage, Royal Swedish Rly, 1876, utfö

rande liknande de äldre och avsedda för genom

gående tåg Örebro-Stockholm via nyöppnade 

SWB. Något längre än KHJ CD 40. Ovala dörr

speglar, fönster som tidigare även vid sidan av res

pektive kupedörr. 

Fordonsritning Metropolitan 585/862, 

Composite Carriage, 1876, R Swedish Rly, såsom 

föregående. Fyra kupeer, i mitten två första klass, 

omgivna av en andra klass vid var ände. Ovala 

dörrspeglar, fönster även vid sidan av respektive 

kupedörr. 

Fordonsritning Metropolitan 586/869, 
Second C/,ass Carriage, Royal Swedish Rly, 1876, 
såsom föregående. Fyra kupeer med lika utförande. 



Ovala dörrspeglar, fönster även vid sidan 
av respektive kupedörr. 

Fordonsritning Metropolitan 628/946, Royal 
Swedish Rly 10/10 -76, Passenger Brake Vtzn. 
Resgodsvagn i "lyxutförande" med exteriör i 
ädelträ lika resandevagnarnas, godsrum med 
dubbla slagdörrar, omgivet av två halvkupeer, 
den ena med bromsvev inbyggd i gaveln, den andra 
visad oinredd. 

Ritningarna antyder att KHJ trots sina ekonomiska 
svårigheter sökt hålla på sin stil. För andra 
klass väljer man på tidigt 1860-tal såsom tidigare 
fler fönster än på Joseph Wrights grundritning 
4199. När vagnparken vid slutet av 1870-talet 
behöver utvidgas för genomgående tåg till Stockholm 
skaffar man fler vagnar från samma leverantör 
med i stort lika utseende som de äldre. Att 
skaffa en helt ny vagnpark för Stockholmstågen 
var säkerligen av ekonomiska skäl uteslutet. 
Några vagnar av för SWB i övrigt främmande 
utseende överläts till SWB för användning i de 
gemensamma tågen. Även resgodsvagnen byggs 
i ädelträ för att ge Stockholmståget ett enhetligt 
utseende. Några tredjeklassvagnar synes inte ha 
anskaffats utan behovet torde ha täckts genom 
nedklassning av andraklassvagnar från 1850-talet. 

Epilog 
I nuläget kan jag bara beklaga att jag för 50 år 
sedan, när vagnskorgarna ännu fanns kvar på 

Foto ÖK] 60, E 1902. Motsvarar ritning 4290. 

Vagnskisser på norska forsta och tredje klass personvagnar, ur MB-Nyt. 

olika håll runt Eskilstuna, inte noterade mer detaljer, 
tog fler bilder och gjorde uppmätningar. 
Detta skulle ha krävt en närmare kontakt med 
objektens ägare, något som den smygfotograferande 
ynglingen då tyvärr inte dristade sig till. 
Under senaste vinterhalvår har från England influtit: 
-En lista över flera, i Birmingham återfunna 
mikrofilmer på ritningar för fordonsleveranser 
till Sverige, närmast till GDJ. Ritningarna är delvis 
från 1850-talet och verkar högintressanta. De 
är när detta skrivs beställda för leverans hit. 
-Informationen att Metro-Cammell sänt cirka 

100 000 ritningar till stadsbiblioteket i B'ham. 

Ritningarna förvarades i en 20 fot container som 
man returnerade efter mikrofilmning. Cirka 



1995 skall containern efter att ha stått utomhus 
ett antal år ha vidaresänts till Järnvägsmuseet i 
York. Hur innehållet tagits om hand och om dess 
kondition är i nuläget inget känt. 
-Beskedet att en kollega till Chris Fayle, mr David 
Millin, har öppnat en Metro-Cammell 
Internet site, www.metcam.co.uk, för historiskt 
material om leveranser från Joseph Wright och 
dess arvtagare fram till dess Metro-Cammells 
upphörde som eget företag. 
-En bok av Keith Beddoes med titeln Metro

Cammell: 150 Years ofCraflmanship har utgivits. 

NP. Ödman 

Min första järnvägsfärd 

NP. Ödman varpå sin tid mycket omtyckt for sina 
livful/,a och humoristiska reseskildringar och minnesbilder, 
och boken Student-och skolminnen, ur 
vilken nedanstående (något forkortade) kapitel är 
hämtat, utkom i flera upphgor. Det finns for övrigt 
även andra järnvägsskildringar i Ödmans böcker, 
som inte är omöjliga att hitta på antikvariat. 

Att det utrikes fanns järnvägar, därom hade vi 
hört och läst mycket, och från utlandet hemkomna 
resande hade om tågens hastighet haft 
underbara saker att förtälja, men allt det där var 
ännu så främmande för oss-ty vad vårt eget kära 
Sverige beträffar, hade vi ännu blott hört talas om 
Köping-Hults järnväg och även om denna såsom 
knappt mer än påbörjad; ja, för egen del ansåg 
jag den tillsvidare blott som en myt. 

Man tänke sig då vår förvåning, när vi, efter 
att ha suttit och skakat ett par dagar på skjutskärra, 
möttes vid vår ankomst på tredje dagen till 
en gästgivaregård strax inom Västmanlandsgränsen 
av den överraskande underrättelsen, att 
där fanns en järnväg, en verklig järnväg, som gick 
ända till Arboga, och att ett tåg skulle avgå dit om 
en kvarts timme. 

"Hurrah! En järnväg! Det var något nytt och 
intressant!" utropade jag förtjust. 

"Det är väl Köping-Hults-järnvägen!" 
utropade min kamrat i samma ton -och vi skyndade 
genast med vårt pick och pack bort till en 
byggning, som man utpekade för oss såsom "stationen''. 

Ganska riktigt, där sågo vi ju tydligt på ömse 



sidor en rak vägsträcka med järnskenor, och 
bakom huset hörde vi ett starkt flåsande och rullande 
och sågo pustar av rök höja sig över taket, 
och vi ville genast rusa tvärs igenom byggningen 
för att stiga upp i någon av vagnarne, innan de 
foro ifrån oss. 

"Det är gott om tid, och herrarne ha ju inte 
köpt biljett än", tillropade oss då en karl, som såg 
oss skynda genom förstugan. 

"Biijetir Jaså, ska' det vara biljett? Och var far 
man den då?" 

Mannen visade oss till en liten lucka i väggen, 
som vi skyndat förbi, och bad oss knacka på där. 
Jag åtog mig biljettköpet, medan min reskamrat 
gick ut med sakerna. 

Och nu uppstod mellan mig och herrn 
luckan följande samtal: 

"Kan jag fa köpa två biljetter till Arboga?" 

"Vilken klass?" 

"Kks? Vad vill det säga?" 

Herrn i luckan såg på mig förvånad och drog 
munnen till ett leende. Därpå sade han lugnt: 

"Det finns tre slag eller klasser av biljetter till 
olika pris allt efter vagnarnes beskaffenhet, den 
tredje är den sämsta, den första är den bästa." 

"Vilken klass åker folk mest på?" blev min 
nästa fråga. 
"Det är olika efter vars och ens behag och även 
efter vars och ens olika samhällsställning." 

Jag kände mig tveksam ett ögonblick i fråga 
om min samhällsställning, men sade därpå hastigt 
och i en viss förtrolig ton, ty mannen föreföll 
mig hygglig och meddelsam: 

"Vilken klass skulle då herrn själv tillråda mig 
att ta'?" 

Han teg ett ögonblick, kastade en blick på 
min vita mössa och på mitt ungdomliga, naivt 
spörjande och undrande ansikte, och ett underligt 
leende, som jag i min oskuld tyckte såg vänligt 
och godmodigt ut, spred sig över hans anlete, 
och så sade han i en mycket allvarsam ton: 

"Jag tycker herrn skall ta' första klass, där åker 
man bäst." 



Och därmed köpte jag utan vidare parlamenterande 
två förstaklassbiljetter och skyndade ut 
till den väntande kamraten på "perrongen'' (som 
jag sedan fick höra, att det hette). 

Jag fann honom här som bäst sysselsatt med 
att med häpnad betrakta lokomotivet; och denna 
underliga tingest, som jag hittills blott sett avbildad 
i planschböcker, tog nu för en stund även 

Tåget går. 

min nyfikenhet i anspråk. Därpå gingo vi långsamt 
längs raden av vagnarne och betraktade 
även dessa med stort intresse, härunder på 
samma gång seende oss om efter vår egen klass. 
Bäst vi höllo på härmed kom en karl med blanka 
knappar i rocken brådskande fram till oss och frågade: 

"Vilken klass?" 

"Första", svarade jag med en viss säkerhet. 

Mannen såg överraskad ut. Därpå kastade han 
en blick på vårt bagage och sade hastigt: 
"Ska' inte herrarne polettera de där sakerna?" 
"Polettera, vad är det för något?" 
"Jaså, herrarne ha inte reda på det?" och där

med beskrev han vad det ville säga och visade oss 
var det skulle ske. 

Återkomna till vagnarna funno vi honom åter, 
och han förde oss nu bort till en ståtlig vagn, som 
jag hittills ej lagt märke till. Den var olik alla andra, 
försedd med större fönster och präktigare 
gardiner och grant utsirad med förgyllningar 
överallt. "Konduktören" (såsom vi sedan hörde 
mannen benämnas) öppnade dörren, bugade sig 
leende och bad oss stiga in. 

"Inte ska' vi väl åka i en så ståtlig vagn?" sporde 
jag förvånad. 

"Det är den enda första-klass-vagn, som finns 
med tåget", svarade han, bugande och leende 
som förut. 

Vi klevo in, han bad att fa se våra biljetter, 
knäppte hål i dem med ett litet konstigt instrument 
han hade i handen och lämnade dem åter. 
Och så steg han av och smällde igen dörren. 

Rent av häpna blevo vi, när vi sågo oss omkring; 



allt var mahogny, förgyllning, sammet, siden 
och speglar. En så praktfull interiör hade jag 
aldrig sett, varken i ett hus eller en vagn. Jag började 
undra, om allt hängde ihop, och denna undran 
blev allt livligare, när vi snart genom fönstren 
sågo en mängd folk och däribland även flera fina 
herrar och damer styra kosan med sitt resbagage 
mot vagnarna men inte en enda av dem stiga upp 
i vår schangtila vagn. Framför denna åter stod en 
skara pojkar och gummor och gubbar och bligade 
på oss, synbarligen med största förvåning. 

Länge hunno vi emellertid ej undra över allt 
detta, förr än en gäll vissling hördes och tåget 
satte i gång under väldiga pustar från lokomotivet. 
I början gick det långsamt och med tunga 
dunsar och mycket skrammel, men sedan -huj! 
vad det gick! huj! vad det rullade i väg: -stugor 
och ängar, träd och människor flögo förbi oss. Så 
hade vi aldrig åkt förr, det var minsann annat än 
på rapphöna. Vi voro alldeles förtjusta, om ock 
på samma gång behäftade med en liten hemlig 
känsla av bävan, att vi mitt i denna svindlande 
fart skulle köra omkull och slå ihjäl oss -men 
förtjusningen hade dock överhanden, allt var så 
nytt, så märkvärdigt, så hänryckande, och hela 
tiden gungade och vaggade vi så mjukt på våra 
fina sammetssoffor. Jo, det var en färd! 

Omsider saktade farten och en lång vissling 
hördes; vi förstodo, att vi närmade oss en station. 
Ganska riktigt, snart hade tåget stannat utanför 
ett snyggt stationshus, där plattformen vimlade 
av folk -men vad vill detta säga? -de skocka sig 

JU allesamman utanför våra fönster och bara 
stirra på oss allt vad de förmå, och de se först 
häpna ut, och så börja de skratta och peka på våra 
vita mössor. Vad i all världen är detta för något? 
Ä' de tokiga? De titta ju på oss, som om vi vore 
ett par underliga djur i en förgylld bur. 

I detsamma gick konduktören förbi, han kastade 
en blick uppåt fönstret, jag vinkade ivrigt åt 
honom, och han kom in. 

"Vad vill detta säga? Varför skocka sig människorna 
framför vår vagn och bliga på oss, som om 
de inte hade sett folk förr?" 

"Jo, det skall jag säga herrarne, efter ni frågar", 
svarade han skrattande. "Herrarne åka nu i den 
kungliga vagnen, samma vagn som kungen åkte i 
med sin svit i går, när han for till Norge herrarne 
såg väl den kungliga kronan ovanpå, vet 
jag? -och när folket här fick se kungavagnen 



igen, så trodde de väl, att någon av de kungliga 
var med i dag också, och så rusade de fram till 
fönstren och tänkte väl hurra också, förstår jag, 
men blev liksom lite snopna, när de bara fick se 
tomma vagnen med ett par studenter i, och då 
börja' de skratta förstås." 

Vi sutto ett ögonblick stumma av förvåning 
och gapade på honom. Därpå frågade jag hastigt: 

"Men hur kunde den där herrn i luckan tillråda 
oss att ta första klass, när det inte fanns nå-

En dåtida personvagn, på KHJ 

gon mer första-klass-vagn än den kungliga?" 

"Jaså, var det han, som hitta på't? Jo, jo, han är 
en rolig kurre, och han ville väl skämta med 
herrarne, som kanske aldrig åkt på järnväg förr, och 
det är ju inte så underligt, då den här bandelen 
är den första i hela Sverige, om vi inte ska 
räkna Nora-Ervalla, som ändå inte invigdes förr 
än den 5 mars förra året." 

Härmed gick konduktören skrattande sin väg 
-men vi kände oss inte lika glada, vi skämdes 
förfärligt över vår förnäma situation och skyndade 
att gömma oss i vråarna undan allmänhetens 
blickar. Bakom gardinerna kunde vi nu se, 
hur den nyfikna folkskaran växte allt mer, och 
hur alla skrattade och pekade inåt vagnen, och vi 
kände en stor lättnad, när tåget äntligen blåste 
och satte i gång. Samtidigt hörde vi ett glatt hurrarop, 
tydligen en skämtsam hyllning åt de förmenta 
prinsarne i studentmössor; men vi hade 
sannerligen ej mod att besvara hyllningen. När vi 
kommo fram till Arboga, höllo vi oss samvetsgrant 
gömda bakom gardinerna, tills det mesta 
folket hunnit skingra sig, och lommade sedan 
skamsna av ur den kungliga vagnen, belåtna att 
endast begapas av de fä, som ännu funnos kvar på 
perrongen. Sedan begåvo vi oss direkt upp till 
gästgivaregården och sovo på vår kungliga färd. 

Anton Anderson 

Rallareliv i Lappland 

I Sveriges Järnvägsmuseums innehållsrika samlingar 
finns ett antal manuskript som nått museet 
på olika vägar. Några har tidigarepublicerats i Spår 
och fortsättning foijer säkert. Det av foifattaren 
själv illustrerade manuskriptet till denna artikel forvärvades 
1944for 150 kr. 



Ingenjör Anton Anderson (1867-1932) hade en 
väx/,ande bana som järnvägsbyggare, forutom att 
han några år var trafikchef vid Hjo-Stenstorps 
järnväg. Han avslutade den som arbetschef for ett 
banbygge i centra/,a Turkiet 1926--27 Uppdraget 
på Porjusbanan blev hans enda i statens tjänst, av 
skäl som anges i slutet av artikeln. 

Mot norr 

Under alla år jag deltagit i järnvägsbygge i olika 
delar av vårt avlånga land, har varje år en ansenlig 
del av arbetarne, liksom flyttfaglarne, dragit mot 
Norden. Avundsjukan inställde sig alltid, men 
det blev att som en burfagel stanna kvar och invänta 
"sträcket" då det återkom på hösten, för att 
berätta om sällsamma upplevelser. 

Sedan sommaren 1909 var jag ledig och i juni 
1910 stod en annons i en Stockholmstidning om 
plats som arbetsledare vid Gellivare-Porjus järnvägsbyggnad. 

Utan tanke att vara värdig för Statens verksamhet, 
insände jag dock svar. Det dröjde ej 
länge förrän det helt överraskande kom meddelande 
att jag blivit antagen och skulle infinna mig 
den 4 juli. 

Det blev endast ett par dagars förberedelse att 
vädra rallarehabiten och ordna för en längre 
bortovaro. 

För familjkamraten kom det hela som en 
överraskning, men hon tröstades genom löftet att 
fa följa med på en liten norrlandstripp. Mina föräldrar 
tyckte att jag gav mig ut på ett våghalsigt 
äventyr, men lugnades vid en närmare redogörelse 
och tron på min gamla vana vid sådana uppgifter. 

Resan emotsågs med stort intresse. Vi hade 
aldrig skådat Sverige norr om Ockelbo. Vägen 
togs över Stockholm för biljetter till resans fortsättning 
samt närmare förhållningsorder om arbetet. 

Det var med en känsla av frihet vi stego upp på 
Lapplandsexpressen, där vi disponerade en ensam 
kupe till resans mål. 

Med stora förväntningar och längtan till de 
snöklädda fjällen, bar det iväg mot norr. Då inte 
den nödvändiga vilan upptog tiden, fängslades 
intresset av det förbiilande landskapet. !synnerhet 
då älvdalarne passerades utbredde sig storslagna 
vyer med vida perspektiv. På sluttningarne 



nedanför de skogklädda höjderna lågo vackra 
bondgårdar med rödmålade boningshus i två vånmgar. 

Här och där syntes ett större sågverk, som matades 
av de i älvarne framflytande timmermassorna. 

Den imponerande Forsmobron över Ångermanälven 
var just under ombyggnad och arbetet 
kunde studeras, då tåget i sakta fart rullade över 
den gamla utdömda bron med den brusande forsen 
djupt under. 

Vid Boden voro förväntningarne på helspänn, 
men vi funno blott ett vanligt stationssamhälle 
omgivet av gröna ängar med några bondgårdar. 
På avstånd runt om syntes flera bergshöjder och 
där skulle en fästning vara gömd. 

Från Boden var landskapet tröstlöst enformigt 
med oändliga myrmarker och vi kunde saklöst 
egna oss åt vilan på den återstående delen av resan. 

Gällivare 

Klockan 4 på morgonen den 4 juli stego vi helt 
nyvakna ut ur vår vagn på stationen i Gällivare, 
där vi möttes av liv och rörelse. Över alla syntes 
den imponerande gestalten av stinsen, som stod 
godmodigt leende bland ankommande turister 

och besvarade deras frågor. För övrigt voro 
många promenerande på perrongen i det strålande 
solskenet. Vi kommo snart underfund 
med att nordbon sover ytterst lite under den 
korta sommaren. Vintersömnen har varit tillräckligt 
lång. 

Vi installerades på det intilliggande järnvägshotellet 
och från vårt rum hade vi utsikt över 
järnvägsstationen med Dundret i bakgrunden. 

Sedan vi ruskat upp oss efter den långa resan 
och fatt en uppiggande kopp kaffe i den välbesatta 
restaurationen, voro vi färdiga att nyfiket 
gå ut och "se på stan". 

Gällivare verkar att ligga i en håla med det avrundade 
och föga imponerande Dundret i söder 
och Malmberget i norr. Bebyggelsen intill hotellet 
och stationen hörde tydligen samman med 
järnvägen och bestod av trevliga boställshus med 
täppor omkring, där fruktträden redan stodo i 
blom och även andra blomster livade tavlan, så 



att vi glömde vår tillvaro ovan polcirkeln. 

Längre inåt samhället fingo vi intryck av stad 
med raka gator, kantade med affärshus, som alla 
voro av trä och de flesta med oklädda timmerväggar. 
Utsträcktes promenaden till utkanterna 
funnos rester från samhällets första tid med hus 
av dynamitlådor, därifrån ett plåthus stack upp 
som skorsten. 

Bland mera framträdande byggnader äro kyrkan, 
lasarettet och tingshuset. Den lilla lappkyrkan 
med sin klockstapel ligger avsides i en 
vacker omgivning och är en sevärdhet. En del av 
samhället utgöres av den gamla lapp byn med sina 
enkla bostäder. 

Midnattssolen 

Samtidigt med oss anlände den blivande läkaren 

vid järnvägsbyggnaden, doktor Nilsson. Såsom 

skåning var även han nyfiken på vad nordliga 

Sverige hade att erbjuda. Sedan vi bekantat oss 

med de redan församlade vid det blivande bygget 

överenskommo vi att redan samma kväll företaga 

en bestigning av Dundret, för att beskåda mid

nattssolen i all dess glans. Luften var klar och väd

ret för övrigt synnerligen lämpligt. 

Efter en stunds vila ansågo vi krafterna till

räckligt stärkta och vid niotiden traskade vi iväg. 

Från vår utgångspunkt föreföll promenaden 
ganska enkel, men vi gjorde snart den erfarenheten, 
som så många andra, att avståndsbedömning 
häruppe är en vansklig sak. Komna utanför samhället 
hade vi blott att följa en väl upptrampad 
gångstig, som gick strax förbi den stora Bergmanska 
villan, vilken för tillfället var obebodd. Vi 
spatserade gladeliga iväg, men det föreföll som 
om målet var lika avlägset. Det gick långsamt 
uppför i jämn stigning och farten blev allt mindre. 
Trädgränsen passerades och vegetationen bestod 
av endast Betu/,a nana (dvärgbjörk) och 
kråkris. Slutligen återstod slutspurten till toppen, 



men då nekade vår följeslagerska att fortsätta, 
varför doktorn och jag fingo ensamma försöka 
att ta den sista biten upp till platån. Emellertid 
visade sig panoramat utomordentligt storslaget i 
all sin ödslighet att vi måste hämta den efterblivna. 
Gummis skulle också njuta av solens 
rundgång, då den, utan att blinka, tangerar 
trädtopparne vid horizonten. För första gången 
skådade vi ut över Lapplands fjällvärld, där de 
snöhöljda topparne bildade livfulla våglinier i ett 
ständigt växlande färgspel. Vi slogo oss ned på 
några stenar i lä av T uristföreningens hydda, som 
tyvärr var låst. Vi studerade svenska folkets intresse 
att klåttra och skära på väggar och bänkar, 
för att fa sina namn bevarade till eftervärlden. 

Fastän midsommartid låg ännu mycket snö på 
Dundrets hjässa. Det kändes kyligt och vi måste 
slita oss loss från det storslagna natursceneriet. 
Nedgången var lekande och lätt. Efter en timme 

---------------------efter i den ofullständigt uthuggna linien över 
fällda träd kors och tvärs. Vårt mål var 
Hippasrova, där underingeniören för II avdelningen, 
Rodman, hade inrättat sitt läger, 
beläget c:a 20 km från Gällivare. 

A.. 

voro vi åter och kunde krypa till kojs, för att vila 
ut ordentligt. 

På linien 

Hotellets vaktmästare hade fatt polettmärket för 
mitt resgods, men det fanns ej vid första efterfrågan. 
Stationen telegraferade åt alla håll, men utan 
resultat, vilket var ett stort aber, då jag skulle ut på 
en tur utåt linien. 

Arbetschefen vid Morjärvbanan, Dahlberg, 
skulle officiellt stå som arbetschef även för detta 
bygge och hade nu infunnit sig i Gällivare för att 
sätta mig in i Statens maskineri. 

Då jag inte ville mankera vid första utfärden, 
försökte jag nödtorftigt ekipera mig med det viktigaste, 
strumpor och skor. För att vara "i stor 
stil" köpte jag lappkängor, ehuru de föreföllo lite 
ovanliga, då de voro nästan flatbottnade. Nå, det 
var ej annat att göra och starten skedde nästa 
morgon. 

Första delen av färden var förtjusande under 
en härlig roddtur över Vasarajaure till Siäkajokis 



utlopp i sjön. Här stego vi iland och fortsatte där-

Länge hade jag ej vandrat i mina högeleganta 
näbbskor, förrän jag kände att det var på 
tok med fotbeklädnaden, men det var att 
hålla god min och traska med. Glad var jag, 
då vi äntligen nådde fram och det förunnades 
mig en bekväm viloställning i rogivande vildmarken. 

Bland björkar och barrträd intill sluttningen 
av Hippasrova var redan ett stort och 
trevligt tält uppsatt, vilket utgjorde både sovgemak 
och arbetsrum. På en nedslagen påle 
var telefonapparaten monterad, tillhörande 
den provisoriska ledningen, som börjat 
sträckas utmed linien och i förbindelse med 
byrån i Gällivare, där det blev ett ständigt 
pinglande. 

Det var sommar och matsalen anordnad i 
det fria på en idyllisk kulle beväxt med skuggande 
björkar. Huvudsätet utgjordes av en 

bräda mellan tvänne träd med en slå till ryggstöd. 
Framför låg en skiva av hopspikade hyvlade bräder 
på fyra nedslagna pålar som matbord. Extra 
sittplatser runt om ordnades med lagom avhuggna 
björkkubbar. 

Köket var förlagt i ett mindre tält en bit ifrån, 
där kocken ordnade med maten, som snart dukades 
fram och smakade förträffligt. Göken behagade 
utföra taffelmusiken. 

Tyvärr blev besöket ej långvarigt och det var ej 
med vidare glada känslor jag följde med på hemväg. 
Plågorna började nu på allvar. Med skavsår 
och blåsor på fötterna är det ingen dans på rosor 
att traska fram bland stubbar och kullsågade träd, 
över moras och myrar. Slutligen nådde vi den efterlängtade 
båten och vedermödorna voro nästan 
glömda. Båtfärden var nu om möjligt mera hänförande 
på den spegelblanka sjön med Dundret i 
bakgrunden. 

Vid hemkomsten var det en lättnad att bli fri 
från den första bekantskapen med näbbskor. Dagen 
avslutades med middag i sällskap med reskamraten 
och järnvägsgubbarne. 

I väntan på det borttrollade resgodset gjorde 
jag mig hemmastadd på byrån, som var belägen i 
motsatta delen av samhället i förhållande till järnvägsstationen. 
I andra våningen av ett affärshus 
hade vi tre rum. Resten av våningen disponerades 



av handelsmannen, som hade sin affär på nedre 
botten. 

Det innersta av våra rum var möblerat med ett 
fint amerikanskt skrivbord och en bekväm skrivstol, 
för att stå till hands om Morjärvsbanans 
arbetschef skulle göra oss den äran. I nästa rum 
stod ett vanligt bord och några pinnstolar samt 
en hylla. Detta rum disponerades av mig. Yttersta 
rummet var mottagningssalong för rallare och 
här hade byråingeniören sitt stora ritbord samt 
dessutom plats för skrivbiträdet. 

Lokalen var utmärkt, men mot hösten märktes 
en egendomlig atmosfer, som härstammade 
från värdens våning. Han var älskare av surströmming. 
För att vänja oss blevo vi flera gånger inbjudna 
till kalas på läckerheten. 

Abisko 

Innan stakningsarbetet kommit ordentligt igång 
var det tid över att se sig omkring och jag ville 
gerna visa mitt ressällskap mer av Lappland före 
avresan mot söder. 

I sällskap med underingeniören för I avd, 
Persson, med fru, v. Sivers och Bodman beslutades 
om en tur till Abisko. För oss sörlänningarvar 
en första resa över de folktomma stora vidderna 
en upplevelse av egenartad natur. Enformiga och 
dystra stå glesa granbestånd på sumpiga myrar 
med vide och starrgräsvegetation, så långt ögat 
kan nå. Den enda bebyggelsen är de med vissa 
mellanrum återkommande banvaktstugorna, 
som i regel ligga två och två. Vederbörande 
ansågo detta vara en fördel för enslighetens mildrande, 
men det visade sig så småningom att 
grannsämjan var svår att upprätthålla. 

En omväxling i landskapsbilden utgöra de 
långsamt framrinnande Kaitum-och Kalixälvarne, 
men dessa blåa band försvinna. Barrskogsbestånden 
bli allt glesare och vi komma in i 
björkregionen. Samtalet i kupen avstannar, då 
alla bli trötta av den yttre enformigheten. Tåget 
ringlar fram mellan kullar och berg, då på en 
gång det blir liv i sällskapet. Det mäktiga Kirunavare 
dyker upp till vänster och snart ha vi överraskningen 
att befinna oss i ett större samhälle. 
Tåget stannar vid Kiruna välbefolkade station. Vi 
gå ut på den välbefolkade perrongen och se oss 
omkring under uppehållet. Runt om ligga vackra 
villor omgivna av trädgårdar, som framtrollade 
mitt i en ödemark. Spårvagnar komma och gå 
från "berget". Långa malm tåg stå färdiglastade, 
för att föras till Narvik och vidare till olika platser 



ute i världen. 

Sedan vi försett oss med god mat i stationens 
matsal, bestego vi åter tåget, som förde oss längre 
mot norr. Landskapet antager en annan karaktär. 
Snöfjällen stiga upp vid horizonten i väster och 
fängsla intresset med sin storslagna skönhet. Tåget 
rullar ned mot Torneträsk station och sedan 
följer järnvägen den underbara sjön på södra 
stranden och vi njuta av den härliga utsikten över 
det lugna vattnet med höga blånande berg som 
bakgrund. 

Så småningom är tåget inne på Abiskojokks 
hållplats, turiststationen, där det vackert belägna 
turisthotellet hälsar oss välkomna. Vi hänvisas till 
några trevliga små rum för toalett och sedan till 
matsalen, där vi åter fa tillfälle att beundra vår 
stora alpsjö, däri de tvärbranta fjällen på norra 
stranden spegla sin vita hjässa. 

Vår tid var kort och de flesta beslöto sig omedelbart 
för en tur upp på Nuoljaberget. Vi passerade 
över Abiskojokk, som i en djup klippränna 
brusar fram under järnvägsbron. Från Nuolja har 
man det mest hänförande panorama över det 
vilda landskapet med Lapporten och Kebnekaisemassivet 
i söder. 

Vid Abiskojokk upptäckte vi på återvägen 
lämningarna efter kraftstationen, som anlagts 
under byggnadstiden, för att driva borrmaskinerna 
i Nuoljatunneln. Till att börja med såg det lovande 
ut och rallarne gladde sig åt att slippa 
hamra på borren, men vintern kom med ovanligt 
stark kyla, så att drivkraften bottenfrös och storverket 
stannade. Rallarne fingo åter ta till 
släggorna. 

Med bättre tid hade vi naturligtvis som andra 
turister besett de underbara "silverfallen" vid 
Björkliden och studerat Lapplägret vid Pålno

viken. Vi måste noJa oss med de närmaste 
omgivningarne. På kvällen samlades vi för en gemensam 
utfärd i motorbåt på Torneträsk. Vid 
bryggan nedanför hotellet stego vi ombord och 
inrättade oss bekvämt, i aktern. Svenska flaggan 
var hissad, men ingen behövde tänka på att sänka 
den vid solens nedgång. Färden ställdes till en på 
motsatta stranden belägen turisthydda. Sedan vi 
även här dyrkat midnattssolen återvände vi över 
den lugna sjön med sitt klarblå vatten som gott 
kunde ta upp tävlan med en schweizisk alpsjö. 
Trots den underbara stämningen i naturen måste 



vi söka en stunds vila innan vi återvände till vardagslivet. 

Till Porjus 

Efter den härliga turen till Abisko fann Gummis 
intet nöje att gå i Gällivare, utan lemnade mig åt 
mitt öde och begav sig söderut. Först till 
Matarengi för att hälsa på sin syster Agda i förbifarten 
och sedan mot hemmet i Västergyllen. 

Mina reseffekter hade kommit tillrätta efter en 
avstickare till Östersund och jag hade nu bättre 
förutsättningar att helskinnad ge mig ut på strövtåg. 
Därför beslöt jag att omedelbart ge mig ut på 
en orienteringsfärd till liniens ändpunkt vid 
Porjus. 

Istället för att följa den obanade linien föredrog 
jag en undersökning av den planerade vägen 
för transport av materiel till Porjus över Linaälvs 
station, vilken i huvudsak följde den spångade 
turistleden. 

Tillsammans med en vid byggnaden anställd 
kronojägare som vägvisare startade vi en tidig 
morgon med tåg norrut till Linaälv. Härifrån tog 
promenaden vid. På en smal spång balanserade vi 
fram med kontarne på ryggen tills vi nådde Allevare 
lilla nybygge, som ligger på en ås med fri utsikt 
över myrar och träsk. Det gjorde att första 
intrycket av torftighet med sina små gråa hus fick 
vika. 

Här rastade vi en stund i en stuga och åto vår 
medförda frukost. Av moran köpte vi för 25 öre 
"pime", som serverades i en trevlig träbunke. Uppehållet 
blev ej långvarigt, då vi hade en försvarlig 
vägsträcka framför oss på dagsprogrammet. Vi 
fortsatte på en smal stig intill Sjaunjaape, där redan 
slåttern av det frodiga gräset hade börjat. Det 
gick vidare förbi små sjöar och myrar. Över dessa 
syntes hela horisonten i väster vara kantad av 
höga snöfjäll. Så kommo vi till Killiamjaure, som 
vi lyckades korsa på ett smalt näs. De lugna 
vattenytorna på båda sidor gav liv åt myrarnes 
enformighet. Så gingo vi över den trädbeväxta 
Kuotsahöjden, som utgör vattendelare mellan 
Kalix-och Luleälv. Härifrån startade vi på delvis 
spångad väg i norra kanten av den vidsträckta 
Jaltonape till vi nådde Moskajaure. Här var en 
roddare redan stationerad för de kommande 
transporterna. Vi sökte upp honom i hans koja 
av rundtimmer. En eldhärd i mitten av kullersten 
med öppet rökhål i taket och en brits utgjorde 
hela inredningen. 



Det kändes skönt att vila ut i båten och låta 
andra knoga för framkomsten. Några svanar simmade 
omkring i sjön och jag frågade om de hade 
sina häckplatser i närheten, men fick till svar att 
de häckade mycket längre norrut. 

Under rodden foro vi förbi en liten holme 
med en oansenlig kåk på krönet med ett utskjutande 
plåtrör på ena långväggen, varifrån en svag 
rökpelare sköt i höjden. Den var alltså bebodd. 
Nere vid stranden låg ett litet skjul och på några 
ställningar hängde nät för tork. Då vi kommo 
mitt för stugan kom en böjd gumma ut genom 
den trånga dörren och då hon rätade på figuren 
blev hon nästan lika lång som bostaden var hög. 
Gumman verkade kraftig. 

Roddaren berättade att bebyggarne voro ett 
finnpar, som slagit sig ned här och livnärde sig 
med fiske. Det var ingen som visste när de tagit 
platsen i besittning eller varifrån de kommit. Allehanda 
rykten voro i omlopp. Paret levde i lugn 
och ro och allt emellanåt gick gumman till Gällivare 
med en börda fisk, som hon avyttrade och 
återvände med godsaker till sin gubbe. Det uppgavs 
att hon kunde bära ända till 60 kg. på sin 
rygg. 

Efter c:a en timmes rodd var sjöfärden slut vid 
södra änden av Moskajaure. Här vidtog en kort 
marsch över "morkan" och sedan en 5 km. båttur 
på Långselet. Nu var slut med vilsamma båtfärder 
och apostlahästarne fingo ta vid. På delvis 
obanad stig och över spångad myr fortsattes mar

schen tills vi på kvällen 
nådde Luleträsk vid 
Sjaunjaluokto. Här låg 
Nordlings nybygge, där 
vi tänkt övernatta. 
Nybyggarne voro gästvänliga 
och inbjödo att 

---····

sova i deras finrum, men 

huh, så mycket mygg. 

Det var första gången 

jag gjorde närmare be

kantskap med den illa beryktade norrlands



myggen. Värd.folket såg min fasa och lugnade 

mig med att det snart skulle bli rent hus. I rum

met sattes in en stor plåt mitt på golvet och på 

den tändes en brasa av björkris. Myggen 

försvunno hastigt genom dörren. 

Efter rökningen skulle det vädras och då behagade 
djuren att smita in igen. Det såg hopplöst ut 
och min följeslagare satte upp ett tält i det fria. 
Då det skulle tas i bruk, var det redan svart av 
inkräktare. Till slut togo vi en båt och foro ut till 
en holme i sjön och krupo i våra sovsäckar. En 
behaglig bris höll fridstörarne på avstånd under 
en lugn och stärkande sömn. På morgonen kröp 
jag ur fodralet och i det klara och svala vattnet. 
Uppfriskande, men min gode krono jägare var säker 
på att jag ådrog mig lunginflammation. 

Vi återvände till landbacken och familjen 
Nordling, som redan hade kaffet i ordning och 
det passade bra till vår torrskaffning. 

Här fingo vi nu roddare, som fraktade oss över 
till Luleluspens västra sida, varifrån det var att gå 
över "morkan'' c:a en km. till vi funno Turistföreningens 
båt och kunde ro den återstående 
sträckan över Porjusselet till Porjus på Luleälvs 
östra strand. 

På en höjdplatå vid foten av Porjusvare bodde 
lappen Tulja och hans måg Olsson i ett par gråa 
kåkar. 

Anande förtjänst hade lappgubben redan 
timrat ihop en ståtlig byggnad på flera rum och 
kök. Här hade pionjärerna slagit upp sina bopålar. 
Förutom ingeniör Gudmundson vid 
järnvägsbygget med kocken Forsberg bodde 
också löjtnant Bäckman vid kraftverksbyggnaden. 

Vi blevo hjärtligt mottagna och de gladde sig 

åt underrättelser från yttervärlden, då telefon 

ännu ej hunnit fram. 

Med hjälp av våra kontars innehåll och läcker 
fisk, dukade Forsberg upp en utmärkt middag 
och min fortsatta beröring med vildmarkslivet 
bådade gott. 



Under middagen berättades otroliga historier 
om fiskrikedomen i älven och jag, som mången 
gång fatt sitta med metdonen utan att fa något 
napp, kunde ej underlåta att fortast möjligt pröva 
fiskelyckan. Forsberg tillverkade omedelbart en 
fluga av några olikfärgade garnstumpar och fästes 
på ett vanligt snöre till rev, som sedan fastgjordes 
på en enkel stör och så var fiskedonet färdigt. 
Med dessa kolingsgrejor följde jag med Forsberg, 
som skulle sköta rodden. Ovanför själva forshuvudet 
rodde vi fram och tillbaka och jag lyckades 
att på en liten stund dra så mycket harr och 
"börsting" att kocken blev storbelåten för flera 
dagar. 

Efter detta nervkittlande nöje måste vi också 
bese fallen innan återmarschen. Det var nu högflod 
och dånet från forsarne hördes lång väg. 
Skummet yrde högt i skyn. I Gudmundsons sällskap 
gingo vi ned mot platsen för den blivande 
kraftstationen och ut på några höga klippor, där 
vi fingo en god utsikt över fallen. Väldiga vattenmassor 
pressades fram mellan klippväggarne i tre 
olika katarakter. Vattenpartiklarne glittrade i alla 
regnbågens färger mot de brytande solstrålarne. 
Här skulle nu dessa fria krafter tämjas och tvingas 
fram genom ett hål i berget. Naturens våldsamhet 
betvingas av den spekulativa människan. 

Det blev sena kvällen innan vi kunde slita oss 
ifrån det storartade skådespelet, men det märktes 

ej, då solen ännu stod högt. Ingen störde och det 
var skönt att vila ut efter alla upplevelser. Nästa 
dag stannade vi över för att rådgöra om liniens 
renstakning och arbetets igångsättande. 

För återmarschen var beräknat endast en dag, 
varför vi gåvo oss iväg i tidiga morgonstunden på 
samma knaggliga väg. Allt gick väl i lås till södra 
änden av Moskajaure, där den beräknade båten 
var sin kos. Någon välvillig turist hade haft turen 
att komma före och rott iväg. 

Till att börja med anställdes några stilla betraktelser 
och så blev det diskussion om lämplig 
fortsättning. Vi sågo ej annan lösning än att 
traska utefter östra sjöstranden. Innan marschen 
började kunde jag ej underlåta att ta ett dopp 
oaktat risken för lunginflammation enligt 
kronojägarens förnyade påstående. 

Den oberäknade förlängningen av vägen 
gjorde att vi ej, som beräknat var, skulle hinna 
tåget i Linaälv utan forcering. Med kartans hjälp 
gjordes i hast upp en plan med bestämda tider för 



olika mindre sträckor. Utefter sjön var det svåraste 
passet, då det ej fanns någon gångstig och 
videsnåren nådde till midjan samt här och där 
myrar och moras. Då vi äntligen klarat denna 
sträcka och kom in på den rätta stigen, gick det 
bättre att hålla tiderna. Vi hunno till och med att 
stanna några minuter i Allevare och läska oss med 
pime. Blott ett par minuter före tåget voro vi i 
Linaälv, men kände oss då fullständigt utpumpade 
efter c:a 50 km. väg. 

Arbetet på linien 

Vid järnvägsbyggen i södra Sverige finnes i regel 
bebyggelse och vägar på 
rimliga avstånd, men här 
var rama obygden. För 
sammanhållning av det 
hela, börjades arbetet med 
framdragning av en provisorisk 
telefonlinie, vars 
framdragande var förenat 
med vissa besvärligheter. 
Innan uthuggningen av 
linien till full bredd var utförd, 
så att det blev luft i 
luckan, vållade den be

svärliga myggen stort obehag för de arbetande. 

En dag kom där en man in på byrån i Gällivare 
och uppgav sig vara förmannen för telefonarbetet, 
men det var omöjligt att konstatera. På 
en människokropp satt en stor köttklump, utan 
synlig tillstymmelse till ögon, näsa eller mun. 
Den stackars olycklige hänvisades genast till 
järnvägsläkaren men han var alldeles rådlös och 
sade: "Jag har aldrig hört talas om ett sådant fall 
och vet ej vad jag skall göra däråt." 

Med detta besked fick mannen gå sin väg och 
börja plåstra själv. Om en tid var han åter i arbete. 

Upphuggningen av linien och renstakningen 
voro de arbeten, som kommo omedelbart efter 
telefon. Så snart ingeniörerna på de olika 
avdelningarne sände in uppgifter till byrån, ritades 
profiler och arbetet med terrasseringen sattes 
igång. Det var ingen tid att förlora, då sommaren 
var kort och det var bestämt att minst 20 km. 
skulle hinna rälsläggas under året. 

Till att börja med bodde både befäl och manskap 
i tält, men så snart det blev stadigvarande 
arbete på någon plats, måste det ordnas på bättre 
sätt för den kommande nattkylan och senhösten. 



Arbetarne erhöllo 5 kronor per man 
byggnadshjälp och fingo inrätta sig efter eget behag. 
Virke fingo de fritt från den fällda skogen. 

Det var intressant att se hur den ena "villan'' 
efter den andra växte fram och gav liv åt lappmarken. 
Någon enhetlig arkitektur var knappast 
att tala om, men man måste skänka sin beundran 
åt uppfinningsrikedomen av olika "stilar". 

Somliga uppförde storartade baracker av liggande 
timmer för helt lag på 10 a12 man och väl 

inredda med utmärkta britsar och kokvrå. I ett 

hörn var "jungfruburen" för husförestånda

rinnan med ett draperi av brokigt bomullstyg. 

Några lag, som ej voro timmermanskunniga, 
grävde jordkulor i en backslänt och andra utförde 
mindre enmansvillor, som ofta förekommo i små 
byalag. Nästan alla bostäderna voro försedda 
med s.k. norskspis, vilken lämpade sig för både 
uppvärmning och matlagning. 

Vid Siäkajoki var anlagt ett bryggeri, som försåg 
arbetarne med ett gott dricka. Det var säkert 
en god affär, då över 700 man var i arbete under 
högsäsongen. 

För underingeniörerna vid Hippasrova, Jutsa 
och Porjus byggdes fortast möjligt bostäder om 
ett rum och kök. 

Efter denna möblering ute i vildmarken var 
det ett nöje att "gå på linien'' att sätta ackord hos 
lagen och ordna med arbetena. Inga misshälligheter 
eller krångel förekommo, utan alla arbetade 
för fullt och den ena sträckan efter den 
andra blev färdig. 

De största bekymren förorsakade transporten 
av materiel. Till Porjus gick den huvudsakliga 
delen över den förut beskrivna vägen över Linaälv, 
men det var svårt att omväxlande fä hästskjutsar, 
roddare, bärare, hästskjutsar, motorbåt 
över Luleträsk och sist bärare samt roddare att 
fungera i oavbruten följd. Mindre saker buros direkt 
till Abborrträsk, och mannen som var engagerad 
härför tog c:a 50 kg och betalades med 50 
öre per kg. för den nära 6 mil långa transporten. 
Det var väl förtjänta pengar. 

Till övriga arbetsplatser skedde transporten 



längs arbetslinien. Det lättare godset och provianten 
fraktades av arbetarne på egen rygg, men 
den tyngre materielen kom per båt till Siäkajokk 
och därefter släpades den vanligen fram med hästar. 
Över myrarne byggdes kavelbroar, men det 
kunde hända att någon häst "kom vid sidan av" 
och sjönk ned i dyn. Då blev vanligen ett svårt 
arbete att fä honom åter på fast mark. 

På mera svårtillgängliga platser ordnades med 
tillverkning av kärror och andra tyngre saker. Virket 
sågades av skogens nedfällda träd genom s.k. 
kransågning. För kärrorna behövde endast hjul 
och beslag transporteras. 

Innan profilen var färdig och allt folket antaget 
var det föga tid att komma ut på långtur utefter 
linien, men så fort tillfälle gavs, var det en 
njutning att smita ifrån byråarbetet och ut i det 
fria. Sedan linien blivit fullt besatt, beslöt jag att i 
sällskap med min kronojägare gå till ändpunkten. 
Något vidlyftigt bagage besvärade ej, då vi 
hade underingeniörernas boplatser att hålla oss 
till. 

Promenaden gick långsamt från lag till lag. 
Rallarne svettades under arbete med hacka, spett 
och spade, tippvagnarne rasslade på spåren. Det 
var liv och rörelse. Alltid var det något att resonera 
om i olika schakter och då blev det en liten 
vilostund under samtalet med förmannen. I en 
och annan barack blev jag inbjuden, för att se hur 
de hade det ordnat och fick hälsa på "kockan'', 
som i regel var ung och vacker norska. 

Rallarne voro till största delen av den kraftiga 
äkta typen med sin traditionella mollskinnskostym, 
höga kängor och reell slokhatt. 

På ett ställe kände jag en obetvinglig lust att gå 
till ett tält, som jag såg på stort avstånd från 
linien. Här inne låg en man med ombunden fot. 
Vid närmare förfrågan talade mannen om att han 
huggit sig i foten och legat en hel vecka samt 
plåstrats om av sina kamrater med salubrin, 
brännvin och snus. En rysning gick genom kroppen 
vid denna beskrivning. Jag uppsökte genast 
lägret och ordnade med bud till vår läkare att 
omedelbart ge sig ut till den skadade. Eljest förekom 
sällan olycksfall, men en gång hände att en 
arbetare råkade fä yxan i ryggen vid trädfällning 
och vid ett tillfälle blev en man skrubbad i ansiktet 
vid kransågning. 

"Det har icke f-n varit med om att folk hugger 
sig i ryggen och sågar sig i ansiktet", sade vår gode 
doktor. 



I detta sammanhang må jag dra en historia om 
vad som hände en gång inne på doktorns mottagning. 

En rallare hade skadat ett finger och kom för 
att bli omplåstrad samt frågade doktorn hur stor 
sjukhjälp han fick. 

"Sjukhjälpen är 2 kronor om dagen." 
"Dä blir inte möe att försörja hustru och barn 
på." 

"Är Ni gift?" 

"Nääh, men jag är förlovad." 

Efter denna lilla avvikelse fortsätter vi marschen 
igen. 

I regel voro förmännen svenskar, men vid km. 
34 arbetade ett lag med enbart finnar. Här blev 
samtalet ej långvarigt, då jag ej begrep ett dugg av 
vad min gode Wuopio yttrade men jag beundrade 
deras arbete, där de grävde upp ett dike i lös 
myr och gingo våta till midjan. Något missnöje 
förnams ej men det knusslades ej heller med ackordet. 

Vid km. 40, Jutsa, hade ingeniör Vinblad sitt 
läger och där var lagom att avsluta dagsmarschen. 
Dagen var varm, varför ett svalkande bad kändes 
frestande i en närbelägen sjöhåla med klart vatten. 
Stränderna voro kantade med småbuskar 
och här förde myggen ett härligt friluftsliv. Det 
såg först omöjligt ut att våga sig ut i strid, men vi 
tände en björkrisbrasa, så att vinden förde röken 
över vattnet och under dess skydd kunde vi 
doppa oss. Vi stodo i rök och vatten och vågade 
oss knappt upp på det torra igen. 

Vinblad var intresserad jägare och naturvän 
samt trivdes förträffligt i denna avskilda vrå av 
världen. Från sin kära moder hade han fatt 
trädgårdsfrön och kunde nu bjuda på färska rädisor 
och spenat till middagen ute i det fria. Så högt 
uppskattade ha säkert ej dessa grönsaker blivit 
förut. 

Ännu idkades tältliv och köket var inrymt i en 
gammal kolarkoja, där lappen Ivar Kurak 
residerade som kock. 

Allt var trivsamt 
ordnat och det var 
frestande att utsträcka 
inspektionen 



över ännu en dag, 
men efter en god 
sömn fortsattes marschen 
nästa morgon 
till Porjus. Här mottogs 
jag också som en 
kärkommen gäst av 
både "järnvägen" och 
"vattenfallsstyrelsen". 
Tyvärr medgav ej tiden 
något längre uppehåll. Återvägen gick över 
Sjaunja för tillsyn av de pågående transporterna. 

Denna gången övernattade vi i Allevare och 
jag fick en god bädd i Åströms lilla kammare. 
Nästa dag var jag åter på byrån i Gällivare efter 
fyra dagars behaglig rundtur. 

Terrasseringen gick raskt undan och efter en 
månad påbörjades rälsläggning och grusning. 
Det blev nu mera liv i arbetet. 

För rälsläggarlaget ordnades en särskild 
restaurationsvagn, där rallarne och andra intogo 
ordentliga måltider. Det var mången gång en stor 
njutning att serveras en god biffstek med potatis 
samt därtill ett glas gott dricka. Kom man en 
torsdag vankades ärter med fläsk och pannkaka. 
Då vinterkylan kom var det värmande med en 
kopp rykande kaffe. 

Den starka frosten kom i september och hindrade 
grusningen, vilken dock hann fram 20 km. 
För rälsläggningen var det en fördel, då kälbildningen 
gjorde det möjligt att gå fram över 
sanka myrar. Men mörkret kom också och arbetstiden 
blev kort, varför extra belysning måste 
andordnas. Kraftiga Luxlampor monterades på 
"träben'' och flyttades allt efter arbetets fortgång. 
Efter första snön var det en ståtlig syn ute i ödemarken 
att se detta vandrande ljushav, inramat av 
snötyngda granar. Snömängderna ökades och 
linien måste skottas ren framför rälstippen. Snöplogen 
var ständigt med på bort-och hemfärderna 
och kastade upp höga snövallar utmed sidorna. 

Spåret låg ojämnt och urspårningar inträffade 
allt emellanåt. Särskilt en gång var en svårare sådan 
uppe på Kuasakåbbo. Vi voro på hemgång 
med god fart, då loket behagade avvika från spåret 
och flera vagnar följde exemplet. Det var ett 
obehagligt avbrott i resan, men platsen var väl 
vald. Natten var stjärnklar, fullmånen och norrskensflammorna 
lyste upp det stora snöhavet 
med Jaltonape på ena sidan och på den andra sidan 



Kuasakåbbos skogklädda höjdsluttning med 
snötyngda granar. Över hela fältet glittrade 
snökristallerna. En stämning som aldrig glömmes, 
då någon extra belysning ej behövde tillgripas 
och inverka störande. 

Gummis hade nu återvänt till Gällivare och 
satt i ängslig väntan till kl. 6 på morgonen, då jag 
äntligen kom hem från äventyret. 

Arbetet för året avslutades den 16 december, 
då vi hunnit terrassera och rälslägga 45 km. samt 
grusa 30 km. på 5,5 månader. 

Kraftverksbygget 

Gällivare-Porjus järnvägsbyggnad är den nordligaste 
delen av den långa Inlandsbanan, men utfördes 
avskild från huvuddelen, för att främja 
byggandet av det beslutade kraftverksbygget i 
Porjus. 

Förberedande arbeten hade pågått hela sommaren 
under ledning av löjtnant Bäckman. 

På hösten upprättades kontor i Gällivare i 
undre våningen av samma hus, där vi hade vår 
bostad. Här residerade arbetschefen Granholm 
samt kamrer Frisk. 

Eftersom vi då hunnit förbi km. 20 började 
kraftverket att utnyttja banan för sina materialtransporter. 

Vid första provisoriska omlastningsplatsen 
uppfördes provisoriska stallar och baracker, för 
att så snart tillräcklig snö fallit sätta igång med 
körningen till Porjus. Körare från omkringliggande 
nybyggen antogos och det samlades ett 
trettiotal åk. Åter blev liv och rörelse i bygden. 
Det liknade en marknadsplats, då alla samlades 
för lastning. 

Folket var i allmänhet dåligt ekiperade och 
hästarne magra. En gång såg jag en karl i den 
starka vinterkylan endast iklädd en kort kavaj, 
trasiga byxor, där bara skinnet skymtade genom 
hål, barhänt och med sommarmössa på huvudet 
helt oberörd stå vid sitt ök i väntan på last, för att 
sedan få ge sig iväg och komma i rörelse. 

Nybyggarne föra ett hårt och strävsamt liv. 
Om Sveriges övriga befolkning kände deras ställning, 
skulle det visas mera förståelse från riksdag 
och myndigheter. Förbättrade kommunikationer 
och hjälp till utdikning av myrar vore en god 
hjälp för deras utkomst. 



Allt efter rälsläggningen gick framåt minskade 
avstånden till Porjus och den sista avlastningen 
för vintern blev vid km. 45. 

På vintern sattes arbetena med tunneln igång 
och sprängskotten ekade i den förut fridfulla naturen. 
Rallarne skaffade sig fisk med dynamitens 
hjälp. "Civilisationen" hade kommit till obygden. 

Turister och andra 

En gång under sommaren uppsöktes jag av några 
turister, som önskade en tur till Porjus. Starten 
skedde en tidig söndagsmorgon med första tåg 
till Linaälv och vidare på vår transportväg. Vi gästade 
de gamle i Allevare och fortsatte i lugn 
marsch till Moskajaure. Här togo vi ett uppfriskande 
bad under tiden roddaren purrades och 
Pava Ribbia kokade kaffe. 

Matsäcken plockades fram och vi njöto en 
stunds vila på landbacken innan vi begåvo oss ut 
på den behagliga sjöturen. 

Vid Sjaunja hade vi tillgång till motorbåt under 
en angenäm färd över det lugna Luleträsk till 
Luspen. Härifrån återstod den besvärligaste vägen 
innan vi nådde målet vid 2tiden på natten. 
Midnattssolen lyste och vi hade egentligen ingen 
uppfattning om tiden. För oss var det beräknad 
middagstid och vederbörande purrades. Forsberg 
fick ordna med maten. 

Istället för att sedan söka vila, satte vi oss att 
spela kort till kl. 7 på morgonen, då vi kände oss 
mogna för en slummer. Bäddar hade under tiden 
ordnats med ordentliga myggnät över. För mig 
kom ett extra nöje, då jag hörde en myggas förtvivlade 
försök att komma ur nätet. Det var inte 
möjligt att somna förrän den var avlivad och det 
tog sin tid. 

Turisterna fortsatte sedan med en tur till St. 
Sjöfallet och jag återvände till Gällivare. 

I början av september kom överingeniören för 
S.J., major Fogelmarck, på inspektion. Samtidigt 
infann sig arbetschefen vid Morjärvbanan, Dahlberg. 
En färd utmed linien beslutades och 
anordningarne härför blevo lite omständiga med 
bärare, tält och god matsäck. Marschen beräknades 
taga tre dagar till Porjus. Först följde vi med 
tåget de km. som rälslagts och sedan var det "att 
pika linan ut". 



Dagen led mot sitt slut och vi sökte en behaglig 
plats för läger. Middagen påbörjades vid en 
upptänd lägereld under tiden tältet sattes upp. 
Jag fick förtroendet att koka fruktsoppan och det 
lyckades över förväntan. Efter middagen sutto vi 
under angenämt samtal vid elden till liggdags. 

Nästa dag förflyttade vi oss till Jutsa för inspektion 
av Vinblads avdelning. Han hade emellertid 
förlagt sin stuga så långt från linien att det 
ansågs fördelaktigare att inkvarteras i ett närbeläget 
nybygge och slopa tältningen. 

Det avlägsna husbygget gav anledning till anmärkning 
av höga vederbörande, men Vinblad 
själv fann det bra och njöt av utsikten från 
Jutsavare med Jutsajaure nedanför. 

Hos nybyggarne fingo vi ett präktigt rum och 
gumman undanröjde alla hushållsbekymmer. Åt 
överingeniören bäddades rummets säng och vi 
andra redde vårt läger på golvet. Sömnen var god. 

För nästa dag var den kortaste biten och vi 
hunno Porjus i god tid. Under vägen uppiggades 
sällskapet av en renkalv, som troget följde 
karavanen flera km. Han gick vid sidan och ville 
gärna smekas. Tyvärr förstodo vi ej tillräckligt andemeningen. 
Missmodig lämnade han till slut de 
ohjälpsamma människorna. 

I Porjus inspekterades ingeniör Gudmundsons 
arbeten och tid blev över för vila. 

Den 6 september vände vi åter mot Gällivare 
över den omväxlande transportvägen SjaunjaLinaälv. 

Rallaren Dahlström var "på genomresa'' i 
Porjus för att söka "knog", men det var fullsatt i 
alla lag och han ämnade "pika linan ut" till Gällivare. 
Istället blev han föreslagen att följa med oss, 
där han kunde vara till någon nytta. Om inte annat 
så underlättade han marschen med sitt 
skämtsamma prat. 

Då vi kommit till Moskajaure ville jag sätta 
mig vid årorna för lite armgymnastik efter marschen, 
men Dahlström kommenderade: 
"And'son, sätt sig här i akte'n, nu ror jag", och så 
blev det. 

Under rodden såg jag att pekfingret på D:s 
högra hand var borta och frågade om orsaken. 
Dahlström berättade: 

"Å se Morsan och Farsan flyttade å tog en 



fleskhandel på Köpmangatan i Stockholm å dä 
tyckte jag va ett helsike. Dä va att packa och ge sig 
iväg till riksgränsbanan, å si dä va där dähär 
hände. 

Si dä va på vinte' n, djeklig kallt fö'stås. 

Vi knogade i en skerning å jorden va frusen. 
Då skulle förman åja kila ut jord mä en jordkil, 
en så'n där stor en, I vet. Ja höll i å han skulle slå. 
Hur dä va så ville ja flytta tag å säja stopp, men 
hans dumma tanke å min dumma tanke kombinerades, 
så dä blev ett missfoster å han smocka 
till. 

Dä va ett djekla slag. Ja tog bort handsken, å 
den va full mä blo, fö'stås, å pekfingret va botta. 
Dä va te å vira om en trase å traska iväg ett par mil 
te dokto'n. Dä va inte rolit dä inte." 

Dahlström var i alla fall glad, en äkta rallare 
med en försvarlig mullbänk, som saftade av sig i 
mungiporna under berättelsens gång. 

Vi hunno kvällståget i Linaälv och den behagliga 
rundturen var slut. Nästa dag återvände 
Överheten till Stockholm. 

Under de behagliga sommarmånaderna innan 
rälsläggningen gått framåt, utdelades avlöningarne 
till lagen utefter linien och det var en 
stor händelse. I sällskap med järnvägens kassör, 
Lövroth, och åtföljda av två polismän försedda 
med revolvrar samt tre bärare blev det långa raden 
som övade sig i balansgång på de spångade 
myrarna. 

Någon respekt för revolvrar har jag aldrig haft. 
Så snart jag ser dessa försvarsvapen å tjänstens 
vägnar, erinrar jag mig en historia från ett järnvägsbygge, 
där en av ingeniörerna ständigt var 
beväpnad med en försvarlig revolver, men vågade 
sig aldrig ut efter mörkrets inbrott. 

Den trevligaste visiten på linien var då landshövding 
Bergström gjorde oss den äran. Den 5 
november kom han till Gällivare och avhämtades 
i rallarnes salongsvagn, där han fick njuta av allehanda 
godsaker. 

Med rallarne blev han omedelbart buss under 
påhälsningar i schakter och baracker. Han tog av 
sig mössan för gubbarne och bjöd på snus och 
cigaretter. Alla blevo förtjusta i en "sån gemen 
karl". 



Den största högtidligheten inträffade den 10 
januari 1911, då chefen för S.J, generaldirektör 
Pegelow, i sällskap med souschefen Klemming 
jämte uppvaktning, kommo på inspektion. Då 
extratåget rullade in på Gällivare station och 
stoppades av den reslige stins Abrahamson, stod 
en hel skara av bugande tjänstemän, med 
arbetscheferna Granholm och Dahlberg i spetsen, 
och togo emot. Efter ett kort uppehåll för 
omkoppling av en salongsvagn till vår linie fortsattes 
resan under åtskilliga uppehåll till Porjus, 
där en bättre lunch var anordnad. 

Sedan arbetena å platsen inspekterats, skedde 
återfärden. Vid återkomsten till Gällivare intogs 
middag på järnvägshotellet, men jag föredrog 
Gummans enklare anrättning. Jag infann mig 
vid extratågets avgång, då höga vederbörande 
avhurrades. Livet återgick i normala gängor. 

Natur och folk 

Under sommarens brådskande arbete var ej tid 
att särskilt studera vad Lappland hade att bjuda 
av natur och folkliv. Det var blott på tjänsteresorna 
det lyckades att uppf'anga en skymt av det 
säregna i landskapet. 

Högsommaren var underbar ljuvlig med sin 
rena och klara luft. Det enda som störde friden 
var den ständiga striden med myggen och senare 
den s.k. knotten. Varken myggnät eller rökning 
hjälpte. Till slut blev man immun och struntade i 
alltihop. Rallarne försökte med tjärolja och sågo 
ut som australnegrer, men inga svartkonster 
hjälpte. 

Även djuren anfäktades av plågoandarne. En 
gång på hemväg träffade jag en gammal rentjur 
med en väldig hornkrona i ett busksnår. Han var 
alldeles uppgiven av trötthet i den ojämna striden 
mot flertalet och jag kunde nalkas honom inom 
klapphåll. Han var tydligen nöjd, då jag för ett 
ögonblick höll fridstörarne på avstånd. 

Riporna gingo obekymrade bredvid gångstigen 
och lavskrikan hoppade från träd till träd 
för att hålla mig sällskap. En och annan gök lät 
höra sitt ku-ku. 

Den varma årstiden var kort, men i det intensiva 
ljuset utvecklades växtligheten snabbt. "Man 
hörde och såg hur det växte." I augusti stod potatisen 
i blom på sluttningar mot söder, havren 
sköt upp nästan manshög och allt såg lovande ut. 
Då kom de starka nattfrosterna. Potatisblasten 
slokade svart, havren stod snart alldeles vit, 



björkarnes blad gulnade, skogarnes ljung lyste 
röd och gräset antog en brun färgton. Allt utgjorde 
ett vackert ehuru vemodigt färgspel emot 
de snöklädda fjälltopparne och den klarblå himlen. 

I början av oktober kom den första snön och 
omskapade sceneriet till mera enhetlighet. De 
stora vidderna lyste vita med violetta och gula 
färgskiftningar i det matta solljuset. Snömassorna 
ökade i mängd och hur underbart vackert var det 

snömättade landskapet med granarne dignande 
under sin tjocka vita mantel. 

Nu var tid att öva sig i skidåkning och det 
dröjde ej länge förrän ett par skidor voro inköpta 
åt oss var och träningen började. Först inskränktes 
turerna till närmaste omgivningen, men utökades 
allt efter konsten "att gå" kom. 

En gång blev en långtur för sliperstumning i 
skogarne och då använde vi delvis tolkning. En 
timmerkörare var vår körsven och han hade en 
"glad" häst, varför det var ganska ansträngande 
att hålla balansen på den gropiga vintervägen. Vi 
blevo ganska varma utöver det normala. I en timmerkoja 
gjordes upp en stockeld, kläderna togos 
av och hängdes på skidstavarne framför brasan 
för tork. Under tiden gingo vi ut och frotterade 
varandra med snö. Temperaturen var -35. Efter 
ett sådant uppfriskande bad var man färdig att 
glida iväg igen. 

Oaktat solen försvunnit under vintermånaderna, 
rådde aldrig fullständigt mörker. Vid jultiden 
lyste fullmånen upp det snövita landskapet 
och norrskenet flammade. 

En sensation i naturen bereddes en kväll då 
Gummis och jag bevittnat en konsert. Genast vi 
kommo ut därifrån förnams ett underligt sprakande 
och visslande ljud i olika tonarter. Över 
våra huvuden sågo vi olikfärgade band och flammor 
som tycktes hopa sig från horizont till 
horizont omedelbart över hustaken. Vi stodo 
som förhäxade, då några bekanta väckte oss ur 
förtrollningen genom att påpeka faran för förfrysning 
under stillaståendet. Det var gnistrande 
kallt. Gamla nordbor påstod att så storartat norsken 
inte varit synligt på de sista fyratio åren. 

En dag i slutet av januari hade jag ett ärende 
utåt linien och tog Gummis med. I en sänka mellan 
skogklädda höjder skymtar morgongryning, 
solstrålar sticka upp och vi ana solen. Vi vänta 



med spänning och snart kommer den guldskimrande 
solskivans övre kant över synranden. En 
första hälsning av dag. Vi kände oss färdiga att 
knäfalla för tillbedjan. Ingen må undra över att 
forna dagars folk häruppe voro soldyrkare. 

I denna underbara värld på gott och ont hade 
lapparna sin ensamma och säregna tillvaro intill 

kommunikationer och turister kommo som in

kräktare. 

Då tiden medgav var det alltid intressant att 
komma i beröring med urinvånarne. De deltogo 
ej i det hårda byggnadsarbetet, men användes 
som bärare och till kockar voro de synnerligen 
lämpliga. Dessa rekryterades från de bofasta lapparna, 
som övergivit nomadlivet och lättjefullt 
slagit sig ned som fiskare eller nybyggare. Några 
idkade handel med dumma turister. En 
ingeniörsfru köpte en äkta lapphund som växte 
och frodades till stövare. 

Vid Luspen bodde ett gammalt par fiskelappar 
i ett mellanting av kåta och hus med en 
fast öppen spis. Även jag fick buga för att komma 
in genom dörren. De gamla blevo glada över besöket 
och ville nödvändigt bjuda på kaffe. Jag visste 
vad det betydde att dricka av deras saltkaffe, 
men kunde ej neka, trots upptäckten att det blott 
fanns en kaffekopp. Under förberedelserna lyckades 
jag fa koppen i beröring med rent vatten och 
sedan var att ta modet till hjälp. Sockret förvarades 
i en gammal skinnpung. 

Utanför Sjaunjaluokte bodde Keira Vanna i en 
trevlig stuga på ett rum och kök. Här var pyntat 
och fint, vilket tydligen berodde på att dottern i 
huset varit borta och "fatt uppfostran''. 

På andra sidan Luleträsk hade den förmögne 
lappen Kurak slagit sig ned som nybyggare med 
gård och kreatur. 

Framemot juletid kommo nomadlapparne 
från fjällen och då var intressant att studera deras 
strävsamma liv. Det var ett storartat skådespel då 
en renhjord drevs fram i den djupa snön. Flera 
tusen renar gingo fram i kilform med en 
gammalren som ledare och efter honom utökades 
leden undan för undan. Hela hjorden hade 
god sammanhållning genom de vaksamma 
hundarne. Sist kommo familjemedlemmarne 
med tältattiralj och bohag. Den meterdjupa snön 



blev efter en sådan frammarsch tilltrampad som 
en bred landsväg. 

Tyvärr kom jag en stund för sent för att skåda 
den stora händelsen, då den förmögna lappfamiljen 
Kuljok kom flyttande och drev sina renar 
simmande över Luleälven strax ovanför Porjusfallen. 
Åsynavittnen berättade om den rörliga 
småskogen av hornkronor, som flöt fram över 
vattnet. Familjen slog läger vid foten av Porjusvare, 
där jag blev i tillfälle att avlägga ett besök. 

Sedan de blivit i ordning gick jag dit i sällskap 
med ingeniör Gudmundson. På vägen i närheten 
av lägret fingo vi se en ren bunden vid ett träd 
och vars rörelser föreföllo lite underliga. Det syntes 
att han länge gått runt trädet, då snön var hårt 
tilltrampad. Vid närmare granskning sågo vi 
skaftet av en lappkniv i hjärttrakten, utan att något 
blod var synligt. Det uppsamlades i kroppens 
inre. Så småningom blev gången matt och renen 
låg där död vilket vi ej kunde uthärda att se. Vi 
konstaterade den mindre vackra slaktmetoden, 
som borde mildras genom vederbörligt ingripande. 

Vid lägret togo endast hundarne emot med 
sitt skällande och ingen människa var synlig förrän 
man lyftat på "dörren" till kåtan, därinnanför 
familjen var samlad och tog vänligt emot, pouris, 
pouns. 

Renhjorden betade i närheten av lägret under 
uppsikt av vaktare och hundar. Den stora familjens 
olika hushåll hade särskilda märken på sina 
renar och dessa skulle nu skiljas åt. Inom en uppsatt 
hägnad drevos in ett antal renar och sedan 
gingo några män som snabbt kastade sin lasso 
om hornkronan och den motsträviga blev inf'angad 
efter en vild dans. 

Tyvärr visade det sig ofta att de framdragna 
järnvägslinjerna utgjorde ett svårt hinder vid renhjordarnes 
flyttning höst och vår. Många överkörningar, 
hela masslakter, förekomma under 
trafiken. Det är en tidsfråga, då kulturvågen har 
förintat det uråldriga friluftslivet i höga norden. 

Livet i staden 
Sedan dagens jobb med rallarekontrakt, granskning 
av ritningar och telefonsamtal från linien 
undanstökats gingo vi till järnvägshotellet för att 
tillfredsställa de materiella behoven. 

Där sutto redan "de självförsörjande" vid sitt 
bord, demonstrerande höstens fagra hattar, flitigt 
uppvaktade av "stadens löjtnant", som i fredstid 



sorterade brev och sålde frimärken m.m. 

Gällivare var redan torrlagt och herrarne 
företogo därför i regel en "kringgående" rörelse 

på maten och försvunno till "klubben''. Här idkades 
privatliv och varje medlem fick själv sörja 
för den rätta fukthalten. I lokalen fanns ett stort 
skåp, som ett bättre postfack, där varje fack var 
minst "en liter" högt och hyrdes ut till behövande 
medlemmar. Provianteringen skedde från Luleå 
eller Stockholm. Blev något fack händelsevis 
tomt gick det lätt att överflytta från ett mer välförsett. 

Man tar sedan dit man kommer och snart 
fann jag det möjligt att rekvirera en låda från 
Stockholm. Den kom och packades upp med 
stor högtidlighet. En liter insattes omedelbart i 
matsalsbuffen på hotellet för framtida behov. 
Innan avprovningen gick jag in i bastun och träffade 
där en bekant som jag underrättade om nyheten. 
Middagsnubben hägrade och han smet 
iväg fortast möjligt. Då jag om en stund kom efter, 
satt min bekanting där med en bekymrad 
min. Buteljens innehåll var redan konsumerat, 
då han kom till matsalen. Allmän välvilja var rådande. 
Nå, skadan blev snart reparerad från lagret 
till allmän tillfredsställelse. 

På Klubben utgjordes den huvudsakliga sysselsättningen 
av kortspel eller biljard och det var 
ej svårt att fa plats i ett "gäng" av ena eller andra 
slaget. Helst deltog jag i en enkel "pyramid" tillsammans 
med vår byråingeniör och kassör samt 
några andra jämnspelta, däribland bryggmästare 
Glassel. Han höll humöret uppe och om han 
missade fick man höra hans godmodiga "Åh, dra 
åt h-e". 

Stamtruppen utgjordes huvudsakligen av 
ungkarlar och bland dem var postmästare Holm 
en av de trognaste. Han var utnämnd till underkassör 
vid byggnaden, men vad den befattningen 
omfattade, fick jag aldrig klarhet i. Han var härdad 
i Norrlandsklimatet och tog sig varje dag sitt 
"morgonbad", enligt sin egen metod. 

Postis var stor beundrare av god mat, och då 
surströmmingstiden var inne fick man härda sina 
luktorgan vid klubbsupeerna. Renbuljong och 
renben hörde också till favoriträtterna och då 
sken hans runda ansikte av flott. 

Då de omtalade läckerheterna funnos på matsedeln 
uppenbarade sig också de äkta männen 



och smorde kråset. Bland dem voro särskilt 
jägmästarne Borglind, Hallin och Holm samt 
lektor Blanck m.fl. 

Bland stamgästerna räknades apotekare 
Bartholdy, en stor klassik. Till samma släkte 
hörde ingeniör Bergman från Malmberget. Vid 
ankomsten gick han direkt till sitt skåp och hämtade 
buteljen, varefter han slog sig ned ensam vid 
ett bord och njöt. Disponenten Koniakowsky 
från Koskullskulle försummade ej heller att 
komma på besök och han höll målron vid makt. 
Förutom ovan presenterade samlades övriga 
tjänstemän och medlemmar av handelskåren till 
en stilla wira, för att fördriva de långa 
vinterkvällarne. 

Gummis ledsnade på ensamheten i Västergyllen 
och kom åter i oktober. I närheten av kontoret 
och klubben lyckades vi hyra en bostad på 3 
rum och kök. Den inreddes på enklaste sätt från 
värdens möbelaffär, men blev synnerligen trivsam. 
Redan en av de första dagarne anmälde sig 
en trevlig huskatt och det skulle ju betyda lycka. 

Den 11 november kunde vi också begå en 
hemtrevlig "mårtensgås" på äkta västgötamaner. 
Till denna lilla invigning inbjöds endast vår 
byråingeniör och han prisade "värdinnans 
charmanta tillagning". 

Nu övergick jag till det stilla familjelivet och 
min närvaro på klubben blev ej så regelbunden i 
ungkarlskretsen. Istället försökte vi anordna små 
soareer på klubbens teater, där samhällets förmågor 
fingo visa sig på styva linan. Tillställningarne 
avslutades ofta med dans och präglades 
av hjärtlig samhörighet i den nödtvungna isoleringen 
från stora världen. 

Ett kärkommet nöje vid järnvägsbyggen söderut 
var att komma ut med "rallaretåg". Även här 
försökte jag anordna en liten "lustresa'' till 
rälstippen och inbjudan mottogs med stor förtjusning 
av våra närmaste vänner. 

I en kupevagn instuvades vi en bister vinterdag 
med matsäck och nödiga ytterplagg. Tåget rullade 
sakta fram över de oändliga vildmarkerna. 
På höjden av Kuasakåbbo beundrades det storslagna 
snöfältet. Blott snö och snö men ändock 
ingen enformighet. 

Vid rälstippen lämnade vi tåget och intogo 
bekväma vilställningar i beställda risslor med här



liga fällar. Det knarrade under medarne och 
ångade ur hästarnes näsborrar, då vi under bjällerklang 
gledo fram genom den snötyngda skogen. 
Alla voro förtjusta och då vi kommo till 
Porjus mottogos vi hjärtligt av familjen Gudmundson. 
Det rykande kaffet stod redan och 
väntade. Tyvärr blev uppehållet kort och vi vände 
åter. 

Julen stundade och det var med stor spänning 
vi gingo den till mötes. Vi undrade om den häruppe 
kunde ge någon ersättning för den sedvanliga 
samlingen i familjekretsen. 

På juldagsmorgonen var gnistrande kallt och 
det kändes kusligt att krypa ur bädden utan en 
sprakande brasa. Ottan började kl. 6 och långt i 
förväg hördes pinglande bjällror. Långa rader av 
slädar med nätbehängda hästar kommo från 
Malmberget och alla försedda med fladdrande 
bloss. 

I god tid begåvo vi oss till kyrkan, där ljusen 
från fönstren belyste de höga snövallarne vid ingången. 
Hästarne kördes upp i snödrivorna utmed 
kyrkovägen och fingo fällar till täcken för att 
"stå varmt". Icke utbrunna bloss stuckos i drivorna 
och det hela verkade sagolikt. 

Kyrkan blev mer än fullsatt och församlingen 
verkade brokig med sitt stora inslag av lappar i 
sina måleriska helgdagsdräkter. På läktaren sutto 
ett par L~stadianer, som verkade grå. 

Andakten var stor och 
man märkte att prästen 
hade en tacksam åhörareskara. 
"Var hälsad sköna 
morgonstund" ljöd kraftigt 
och övertygande. 

Under inverkan av 
den stora högtidligheten i 
kyrkan gingo vi tysta 
hemåt, då bakom oss 
hördes en hög röst: "Nu 
gå vi hem till oss och 
dricka glögg." 

Stämningen från julottan 
var bortblåst. Julkalasandet 
tog vid och 

gav ej söderns vanor efter. 



Efter julhelgen väcktes 
jag en natt av att Gummis och mitt rum var intensivt 
upplyst.Yrvaken kom jag ändock hastigt i 
kläderna. Först trodde jag att vårt hus hade eld i 
knutarne, men konstaterade snart att det brann 
på tomten bredvid. Ett stort upplagsskjul stod i 
ljusan låga. I den bistra kylan var släckningen förenad 
med stora svårigheter, då vattnet frös i 
slangarne innan de hunnit isoleras genom 
påskottning av snö. Tack vare lugnt väder begränsades 
elden till skjulet. Eljest hade det blivit 
en oanad katastrof Vårt bohag hade vi ej hunnit 
brandförsäkra. 

Under vintern voro göromålen lindrigare och 
tiden räckte även till för uppfriskande skidåkning. 
Det var en stor njutning att glida fram i ett 
uppkört skidspår över stora vidder vid fullmåne 
under gnistrande stjärnklar himmel. Ofta 
"sprakade" norrskenet i zenit och ökade glansen 
av Lapplandsstämning. 

En härlig skidtur avslutades ofta med en 
badstu, som serverades på äkta finskt maner i det 
enkla badhuset, där rimfrosten på innerväggarne 
skimrade vit i avklädningsrummet. I själva badstun 
låg man på enkla lavar i ånga från vattenbegjutna 
glödgade stenar under tiden baderskan 
utövade sin tortyr med björkris. Behandlingen 
kändes dock ganska mild, då lövet satt kvar. Det 
hela avslutades med en ordentlig avkylning genom 
översköljning med kallt vatten. 

Vännen Abrahamson tog saken grundligast, 
ty han var mycket noga med att omedelbart efter 
svettbadet ersätta den förlorade fuktigheten. 
Kom man samtidigt med honom måste lång tid 
beräknas till påklädning. 

På söndagarne var intressant att företaga en 
påhälsning hos samhällets lappar. I ett särskilt 
kvarter bodde Lcestadianerne, men jag varnades 
för att gå dit, då de ej med blida ögon sågo män 
av den "finklädda'' typen som uppträdde i vit 
krage. Jag trotsade varningarne och blev överallt 
vänligt bemött. 

Slutet 

Under sommarens och höstens intensiva arbete 
var det en sann tillfredsställelse att brottas med 
svårigheter av allehanda slag, men så kom vinterns 
relativa sysslolöshet och Statens regim syntes 
i en annan dager. Sättet att hålla löneskalan 
nere genom chefsledningens förläggning till 
Morjärv var i längden ej tilltalande för en lugn 



arbetstakt och sedan kraftverksbygget kommit 
igång uppstod allehanda förvecklingar. 

Med kraftverkets chef hade jag ett angenämt 
samarbete och det var ett nöje att bidraga till hans 
arbete under igångsättandet av arbetena i Porjus. 
Härvid kom jag i en obehaglig mellanhand, då 
chefen i Morjärv ofta var av annan mening, om 
vad som passade för det direkta arbetet på linien, 
än kraftverkets chef 

Till slut fann jag min ställning ohållbar och 
inlämnade avskedsansökan, vilken beviljades efter 
flera övertalningar att stanna kvar. Mången 
ansåg det huvudlöst att slänga statens vetekaka 
och återgå till rågbrödsdieten, men för mig var 
det en lättnad att f-a de oroliga nerverna i relativt 
lugn. 

I slutet av januari företog jag en hastig resa för 
enskilda angelägenheter till Västergötland. Efter 
återkomsten realiserades boet till kraftverket, våningen 
hyrdes av deras läkare, doktor Bill, och 
Gummis återvände till södern. Själv fick jag 
stanna till uppsägningstidens slut. 

Innan den slutliga avresan från norden kändes 
det frestande med en avstickare till Narvik. I sällskap 
med familjen Gudmundson reste jag den 11 
mars kl. 1.36 från Gällivare. Den första delen av 
vägen verkade nu ej så ödslig med sitt vita snötäcke. 
Vi återsågo Kirunas livliga samhälle. 
Abisko låg tyst vid det tillfrusna Torneträsk. Tåget 
rullar in i Riksgränsens täckta banhall, där vi 
stego ur och besågo stationen. Härifrån fortsattes 
färden förbi stora snögallerier genom tunnlar. I 
sakta lutning går järnvägen i slingrande bukter 
utefter den kala bergsluttningen på insprängda 
pallar. Rombaksfjordens mörka vattenspegel ligger 
kall mot Haugfjällets snövita massa. Då vi 
närmade oss havet mötte ljumma vindfläktar. 
Vid 10-tiden på kvällen voro vi i Narvik och dagen 
avslutades med en god supe på vårt hotell. 
Även denna stad var torrlagd, men en bekant gav 
rådet före avresan från Gällivare att vi skulle hälsa 
från honom "att f-a av hans förråd". Spritfrågan 
löstes lätt. 

Nästa dag var söndag, men det märktes ej. Vi 
började tidigt att studera stadens sevärdheter och 
började med den stora kajen för malmlastningen. 
Här pågick arbetet för fullt. En ångare låg just för 
lastning och vid tillfället var ebb, så att vi voro 
nästan i jämnhöjd med masttopparne. Den tippade 
malmen åstadkom ett åskliknande buller då 
den tömdes från "fickorna'' ned i båtens djupa 
innandöme. Vagn efter vagn, tågsätt efter tågsätt 



lastades ur och vi stodo där häpna över den storslagna 
anläggningen. 

Vid 2-tiden gingo vi ombord på en ångare för 
en rundtur på fjorden. Ljumma vindar smekte 
våra kinder och vi sutto utan ytterkläder och 
njöto vårt kaffe. Då vi voro till sjöss och ej kunde 
angöra mindre bryggor, utväxlades passagerare 
från vackra roddbåtar, som manövrerades av 
präktiga fiskaretyper. Efter flera timmars härlig 
tur lade båten till i hamnen. Den lilla vårkänningen 
tog snart slut och det blev att återvända till 
den "snöiga nord". 

Den återstående tiden i Gällivare gick 
avfestandets tecken och slutligen for jag bort från 
snösmältning och slask, med ett angenämt 
minne från beröringen med rallare, urinnevånare 
och en underbar natur. Jag gjorde en avstickare 
till Luleå innan resan fortsattes till Stockholm. 
Här lågo redan förslag till järnvägsentreprenader 
och väntade. Framtiden syntes ljusna. 

Svante Fors12us 

Två godståg på Inlandsbanan 

Idag kan man via ett datoriserat system avläsa vilket 
lok och vilka vagnar som framföres i ett godståg. 
Men vad fanns i ett godståg på 1950-talet? 
Det lär inte finnas någon uppsjö på handlingar 
över sådana. 

I SJ arkiv i Värtan går det emellertid att finna 
noteringar om enstaka godstågs sammansättning 
under en färd. Eftersom undertecknad sällan kan 
avstå från att räkna antalet vagnar i ett passerande 
godståg, vill jag lämna en redovisning av hur ett 
godståg på sin färd ändrade innehåll och tågvikt 
efter de växlingar som företogs station för station. 
Därmed hoppas jag att likasinnade entusiaster 
skall finna de kommande raderna värda att läsa. 
De som inte gillar godståg-järnvägens verkliga 
dominanter i all sin charmlösa form -må välja 
att fortsätta sin läsning på följande avsnitt. 

Trafikinspektör H. Runefelt ledde sjätte 
trafiksektionen i Kristinehamn. Av någon anledning 
sände han ut en av sina medhjälpare för att 
protokollföra verkliga tider, vagnsutbyten, 
styckegodshantering och tågvikter på godståg 
7652 onsdagen den 27 januari 1954. Protokollet 
i sin helhet redovisas, liksom det som upprättades 
för det sydgående 7651 nästa dag. 

Från Kristinehamn till Vansbro. 



Gt 7652 avgick denna dag 32 minuter försenat 
från Kristinehamn. Ångloket var av litt E2, vilket 
det brukade vara, 22 axlar fördelade på elva vagnar 
med en sammanlagd vikt på 210 ton. CFvagnen, 
tredjeklass med resgodsavdelning, var 
kopplad näst sist i tåget eftersom man ville ha den 
brandfarliga lasten med torvströ så långt från 
loket som möjligt. Det hade varit intressant om 
protokollföraren även noterat loknumret. 1122 
och 1123 var två av de stationerade ångloken i 
Kristinehamn 1954, så det kan mycket väl ha varit 
ett av dem gjorde godstågsturen till Vansbro 
och åter. 1122 är för övrigt bevarat i Åmål. 

Lokföraren skyndade på med sitt relativt lätta 
tåg i det långa motlutet, så att redan efter 17 minuter 
blev man intagna på mötesspåret i Sjöändan 
för att möta rälsbussen i 1663 från Orsa. 
Mötet var planerat tilll Nässundet men på grund 
av förseningen blev det flyttat. 

Banvaktsstugan vid Hedkullen hade tydligen 
ett inlagt behovsuppehåll för 7652, men den passerades, 
så som framgår av protokollet. 28 minuter 
sent fick tåget avgång från Sjöändan. 

I Nässundet skedde bara ett två minuter långt 

Ett E2-draget godståg i 
Mellersta Sverige. Foto 
Sv]vm. 

uppehåll för att skifta styckegods. Det betydde 
att förseningen minskades till 14 minuter. 

Minutjakten fortsatte i Storfors, där man 
kopplade till 10 axlar -fem vagnar -och skötte 
styckegodset på 11 minuter mot inlagda 17. Vid 
avgången var förseningen nere i 6 minuter. 
Godståget hade nu växt till 32 axlar. 

Vid ankomsten till Nykroppa var 7652 i rätt 
tid. Bra kört med E2-an! Under de 25 minuterna 
där kopplades tre vagnar -sex axlar -av, så att 
tågvikten blev 240 ton. 35 kollin hanterades, 
mötet med 1673 -en rälsbuss från Filipstad Ö skedde 
i rätt tid, så att avgången kunde ske tre 
minuter tidigt. Styckegodset transporterades i tre 
kursvagnar, numrerade efter vilken sträcka de 
gick 

Många tåg i Herrhult 
Den korta sträckan upp till knutpunkten Herrhult, 
där Inlandsbanan korsar Berslagsbanan, 
gick på nio minuter. Den inlagda uppehållstiden 
på 46 minuter kunde delas upp på växling av fyra 
vagnar, styckegodshantering och en paus på 



tjugo minuter, då matboxarna säkert fick påhälsning. 
Strax efter 14.00 var det välfyllda spår på 
bangården. Bergslags banans tåg 101 och 102 
mötte varandra, och dessutom skulle det finnas 
plats för två rälsbussar, en som gick till Kristinehamn 
14.14 och en till Filipstad Ö 14.15. Den 
sistnämnda passerade alltså godståget i Herrhult. 

Eftersom tåget ankommit sex minuter tidigt 

Den 25februari 1980 
medfördes i godstågetflera 
vagn,ar med skogsgödsel till 
Lesjöfors. Foto Svante 
Forstf!us. 

blev hela uppehållet 51 minuter, och avgången 
gavs en minut tidigt av stationsmästare Helming, 
om det var han som var i tjänst just då. 

I Gammalkroppa blev det godstågsmöte med 
7653 och lossning av sju kollin. 

Knutpunkten Nyhyttan kan väl betraktas som 
en station ute i skogen, som godståget inte ens 
stannade vid. Man utväxlade säkert ändå de vanliga 
hälsningarna med platsens tågklarerare. 

Andra villkor gällde vid Persberg, där stora 
järnmalmsleveranser fortfarande fraktades med 
tåg. Men detta norrgående godståg fick inte del 
av dessa tunga vagnslaster. Under uppehållet, 
som varade 56 minuter, växlades två vagnar in i 
tåget och sju därifrån. Det är inte sannolikt att 
tåget gjorde en tur på gruvspåret för att göra 
vagnbytet. 1954 hade Persberg ett växellok till 
förfogande, och det var säkert personalen på 
detta som fick sköta om att vagnarna kom till avsedd 
plats. 

Vattentagningen tog tio minuter och övrig tid 
gick åt till ett möte med tåg 16 51, ett lokdraget 
persontåg från Vansbro. Allt sammantaget bidrog 
till att det blev åtta minuter sen avgång. 

I Långban sattes tre godsvagnar och förseningen 
minskade till tre minuter. Att stå overksamma 
i Långbansände under 40 minuter måste 
ha känts påfrestande medan vintermörkret föll 
alltmer. Inget att göra utom att dricka kaffe, låta 
rälsbusståget 1664 passera och invänta den ordinarie 
avgångstiden. 

Godstågsrapport 
Tåg nr 7652 från Kristinehamn till Vansbro onsdagen den 27.1.1954 
Sammansättning vid avgången från Kristinehamn: Lok, Nka 1, Pbg 1, Lfs 1, Tän 1, Vo 1, CF4, Fg 354, Fg 1044, Fg 



352, Sån 1 (torvströ) . 
Loktyp:E2 

Station Belastning Gångtid Ankomst Uppehåll Avgång Växling Gods Oanv. Anm. 

antal enl. verk-kl. för för enl. verk-kl. för för 

tid av-tilltid 
los-las

tid 
axlar ton 

tdt tig tidig sen tdt ligt tidig sen 

inkl kopplade 

vän-
min min 

sade tade 

min min min min min min broms axlar axlar min kolli kolli 

tan, 
prov antal antal 

antal antal 

etc 
min 
Kristinehamn 22 210 

11.38 32 

,, ,,

Sjöändan X 10 12.05 28

31 17 

11.55 18 

10 pass. Hkn, 
möte 1663 

,, ,,

Nässundet 14 12 12.17 26 14 2 12.19 14 

2 1 4 
Storfors 32 306 

12.32 12

15 13 17 11 



12.43 6 

10 10 

11 6 22 
Nykroppa 26 240 

13.00 rt

23 17 25 22 

13.22 3 

8 33 2 

möte 1673 
Herrhult 22 201 

9 6 

12 9 

46 51 14.22 1 20 28 16 

20

13.31 6 

30 6 2 

,, ,,

Gammalkroppa 

11 7 

14.29 5 

9 16 14.45 2 10 7 

lossn eft 
7653 

,, ,,

Nyhyttan 11 10 

14.55 1 

14.55 1 
Persberg 32 248 

10 12 

15.07 3 16.03 8 

53 4 1451 56 



möte 1651 
Långban 26 222 

3 1 

24 21 

16.24 5 

21 19 

14 616.43 3 vattn 10 min

5 7 

,, ,,

Långbansände 

8 8 

16.51 3 

41 40 17.31 2 

40 
Lesjöfors 20 144 

18 18 

18.04 217.49 2 8 6

15 15 

7 25 3 

,, ,,

Rämmen 18.14 1 18.27 5 

13 möte 166113 10 7 13 

,, ,,

Oforsen 

12 10 

6 2 

2 5 
Neva 18 128 

18.37 3 18.39 1 

18.53 2 6 8 19.01 rt 6 2 



2 6 
Sågen 16 107 

15 14 
12 9 

19.24 4 1 4

15 14 

19.15 1 8 2 

,, ,,

Vakern 24 15 19.44 15 

1 1 

4 
Tretjärn 14 87 

7 519.39 13 

18 15 X 12 20.11 6 

8 2 7 27 219.59 18 

,, ,,

Vansbro 20.21 913 10 

'-.) 
'-.) 

Stationshuset i Oforsen 
fotograferades den 25 
juli 1978 av Svante 

Fors&us. 

Lesjöfors nästa! 

Att bara ha 15 minuters uppehåll i Lesjöfors verkar 
ha stämt bättre med den växling och 
styckegodshantering som behövde utföras. Men 
det korta uppehållet f°ar mera ses mot valet av 
möte med nästa sydgående persontåg. Det var 
förlagt till Rämmen 18.17. 20 axlar om 144 ton 
tågvikt rullade vidare till Oforsen. Fem kollin 
lämnades på stationen där och sedan raskt vidare 
till Neva. En vagn lämnades där liksom några 
kollin. 

Vid Sågen växlades den eldfarliga vagnen med 
torvströ bort. 
I Vakern fick godsvårdaren ett kolli och avgången 



var 15 minuter tidig. 
En vagn ställdes i Tretjärn. Hela 27 kollin lämnade 
en av F-vagnarna och två sändes därifrån. 

På den sista stationssträckan rullade E2-loket 
med bara sju vagnar om 87 tons tågvikt.Till 
Vansbro anlände man nio minuter för tidigt. 

Personalen på godståget hade gått i tjänst vid 
10.30-tiden och kunde avsluta dagens verksamhet 
vid 21-tiden. Passet var således 10,5 timmar 
långt. Övernattningstiden för "kristinehamnarna'' 
blev tämligen normal. 

Åter till Kristinehamn med gt 6751 

Redan vid 6.30 tiden skulle de ta hand om det 
södergående godståget 6751 med avgång från 
Vansbro 7.25. 

Intrycket att godstågen råkade ut för mycket 
overksam tid bekräftas av protokollet. 7652 fick 
totalt 87 minuter stillastående på resan. Torsdagståget 
7651 stod overksamt i 88 minuter före 
ankomsten till Kristinehamn 19.01. Då hade 
personalen ett ännu längre arbetspass att genomföra 
än på den nordgående turen. 

Därmed överlämnas till läsarna att studera 
protokollet för 7651. Det framgår att sammansättningen 
var tre vagnar till Nykroppa, tre till 
Kristinehamn, en CF4 för personalen och eventuella 
resande, tre kursvagnar och sist en vagn till 
Persberg. 

Ändrad tågordning? 

Vad skulle då trafikinspektören använda det här 
protokollet till? Förbättrade tider för dessa godståg 
kan man förmoda. Men en titt i grafiska tidtabellen 
för 1954/55 ger ingen antydan till att 
gångtiderna förändrades. Däremot kan i efterhand 
konstateras, att det ganska snart blev färre 
godståg på denna del av Inlandsbanan. Gruvdriften 
i trakten lades ner. Samma öde drabbade flera 
bruk. Sträckan Nykroppa-Persberg försvann genom 
att de nybyggda delarna Filipstad V-Persberg 
och Nykroppa-Hornkullen togs i bruk 31 
maj 1964. 

Från den 1 september 1969 slopades all trafik 
mellan Vansbro och Sågen. Mellan Sågen och 

Godstågsrapport 
Tåg nr 7651 från Vansbro till Kristinehamn torsdagen den 28.1.1954 
Sammansättning vid avgången från Vansbro: Lok, Na 3, Klm 3, CF4, Fg 362, Fg 1139, Fg 371, Pbg 1 (ov spr). 



Loktyp:E2 

Station Belastning Gångtid Ankomst Uppehåll Avgång Växling Gods Oanv. Anm. 

antal enl. verk-kl. för för enl. verk-kl. för för tid av-till-tid loslastid 
axlar ton tdt lig tidig sen tdt ligt tidig sen inkl kopplade sade tade vän-
min min min min min min min min broms axlar axlar min kolli kolli tan, 
prov antal antal antal antal etc 
min 
Vansbro 22 168 7.33 8 
Tretjärn 24 176 20 15 7.48 3 5 9 7.57 7 9 2 1 1 
,,Vakern ,, 
30 18 8.15 5 10 10 8.25 5 10 
,,Sågen ,, 
25 22 8.47 8 17 20 9.07 5 20 
Neva 30 223 23 21 9.28 7 85 97 11.05 5 60 6 12 9 17 2 möte 1662 
pass 1663 
,,Oforsen ,, 
19 17 11.22 3 6 11.22 3 
,,Rämmen ,, 11 12 11.34 2 11 8 11.42 5 1 1 2 7 
Lesjöfors 14 102 13 13 11.55 5 56 71 13.06 10 61 18 2 8 1 16 10 möte 1652 
vattn 10 min 
Långbansände 16 130 19 17 13.23 8 15 8 13.31 1 8 2 
Långban 24 241 9 8 13.39 rt 31 39 14.18 8 25 8 2 4 10 möte 5104 
Persberg 33 346 25 24 14.42 7 35 31 15.12 2 30 4 13 1 1 
,,Nyhyttan ,, 10 8 15.20 rt 15.20 rt 
,,Gammalkroppa ,, 10 9 15.29 1 X 15.29 1 
Herrhult 22 242 7 6 15.35 2 31 33 16.08 rt 33 13 2 13 9 9 
Nykroppa 30 353 8 8 16.16 rt 30 36 16.52 6 20 2 10 16 19 möte 1664 
Storfors 38 436 22 17 17.09 1 44 49 17.59 7 31 14 22 46 5 94 3 pass 1679 
Nässundet 44 527 17 17 18.16 7 14 7 18.23 rt 7 6 möte 1668 
,,Sjöändan ,, 12 11 18.34 1 12 13 18.47 rt möte 1654 
,,Kristinehamn ,, 14 14 19.01 rt 

'-..] 

\D 

Efter ångloksepoken blev T43 den vanligaste loktypen vid Jn/,andsbanan. Godståg.framfort av T43 nr 
258 möter en rälsbuss i Filipstad den 25februari 1980. 

Oforsen gick under de kommande fem åren 
behovstrafik för gods. Den upphörde 17 juni 
1974. Kvar blev godstrafik på sträckan OforsenLesjöfors 
i ytterligare fem år med nästan enbart 
massavedstransporter. Efter bruksnedläggningar 
kunde inte heller godstrafiken mellan Filipstad 
och Lesjöfors leva vidare utan ställdes in den 1 
december 1986. 

Persontrafiken mellan Vansbro och Lesjöfors 
upphörde den 31 maj 1970. Sedan gick motorvagnarna 
upp till Lesjöfors till juni 1985. 

År 1998 kommer godsvagnarna som längst till 
Persbergs gruva. Spåret från Persberg till gruvan 



är helt nybyggt, öppnat i maj 1998, och än så 
länge utnyttjas det bara av en kund, Gåsgruvan 
Kalcit AB. Dess tankvagnslaster med slurry till 
papperstillverkare dras därifrån av Tågåkeriet i 
Bergslagen AB med ett motorlok (Z65/67). 
Samma bolag sköter den livaktiga godstrafiken 
på sträckan Kristinehamn-Filipstad, där knäckebrödstransporterna 
under många år har varit dominerande. 

Landshövding Ingemar 
Eliasson invigde den 12 
maj 1998 den återupp

byggda sträckan.från 
Persberg tillgruvan och 
åkte därefter i Tågabs 

extratåg till /,astningsphtsen 
for Gåsgruvan 
Kalcit AB. Foto Svante 

Forsaus. 

Gunnar Sandin 

Offentligt och privat på västkusten 

Den 10 maj i år stod den genomgående persontrafiken 
på Västkustbanan mellan Göteborg och 
Malmö i huvudsak stilla. SJ avlägsnade Sydvästens 
dekaler som hade prytt lok och vagnar sedan 
den 10 januari och företog en allmän besiktning 
av materielen. Följande dag var det åter den statliga 
järnvägsförvaltningen som skötte trafiken. 

Men trafiken hade gått på statliga Banverkets 
spår. I bansystemets båda ändar hade SJ hela tiden 
skött persontrafiken på uppdrag av respektive 
länstrafikbolag, liksom det kört godstågen 
och nattågen -det senare sedan 1996 på uppdrag 
av de danska och norska statliga järnvägsbolagen 
DSB respektive NSB. 

Det handlade inte om någon binär motsättning 
mellan "statligt" och "privat" och har heller 
inte gjort det tidigare i historien. I stället är det en 
föränderlig härva av relationer mellan privata intressen 
(företag och privatpersoner) och offentliga 
organ (stat, landsting, kommuner) som har 
präglat det svenska järnvägsväsendet alltsedan 
starten.1 

Den härvan ska här belysas med exempel från 
Västkustbanan och dess närmaste omgivningar. 2 



Någon mera ingående utredning av trasslet tillåter 
naturligtvis inte utrymmet. 

Banan som är ett träd 

"Västkustbanan" är för övrigt inget glasklart begrepp. 
Det går bra från Göteborg till Halmstad 
men sen börjar definitionssvårigheterna. Ursprungligen 
avsågs fortsättningen ner till Helsingborg, 
men 1896 års statsinlösen gällde också 
två banor som ledde vidare till Malmö. Därmed 
blev de sydliga ändpunkterna två. Malmögrenen 
fortsatte Ängelholm-Åstorp--Teckomatorp-Kävlinge 
till Arlöv på stambanan strax norr om 
Malmö, och den vägen körs det godståg än i dag. 
Sedermera fortsatte emellertid alltfler resandetåg 
söderut från Helsingborg, förbi grenpunkterna 
Ramlösa och Billeberga till Teckomatorp, vari

från de nådde stambanan i Eslöv eller i Lund via 
Kävlinge. Kapacitetsbrist har gjort att vissa tåg 
dragits Veinge-Markaryd-Hässleholm-Malmö, 
med den ytterligare komplikationen att avgreningspunkten 
1996 försköts från Veinge till 
Eldsberga.3 (Från samma år räknas EldsbergaHässleholm 
som del av Västkustbanan i Banverkets 
stomnätsplan.) 1982-1991 var trafiken 
inställd Ängelholm-Kattarp varför tågen på den 
sträckan tog den längre vägen om Åstorp. Och i 
vinter väntar nya förändringar när den nya linjen 
via Landskrona blir klar ... 

Västkustbanan är alltså ingen linje utan snarast 
ett trädliknande system med rötterna eller 
grenverket nedåt, hur man nu vill se det.4 

Blandekonomi på spåren 

Den 1 december 1864 öppnades Södra stambanans 
sista delsträcka, mellan Jönköping och Sand

1. På grund av det starka kommunala engagemanget, särskilt i Skåne, föreslår Hedin (1967) termen "icke-stadig" i 
stället 
för "privat". En synonym för privata banor som särskilt användes inom järnvägsvärlden var "bolagsbanor". 
2. Den svenska västkusten sträcker sej förvisso längre norrut än Västkustbanan. Sedan 1879 fanns en 
järnvägsförbindelse 
mellan Göteborg och Oslo via (på svensk sida) de samverkande och privata Bergslagsbanan och Dalslands järnväg 
som 
dock gick ett gott stycke från kusten. Kring förra sekelskiftet började man bygga en kustnära och kortare stadig bana,  
men unionsupplösningen gjorde att Bohusbanan stannade i Strömstad. Frågan om en fortsatt utbyggnad över 
Svinesund 
har väckts då och då, men projektet har åter övergetts till förmån för upprustning av den längre f.d. BJ/DJ-linjen. 
Under 
några månader 1996 gick lastbilstransporttåg med tillhörande sovvagnar (Trelleborg-)Malmö-Strömstad, indragna av  
brist på uppmuntran, och det torde ha varit de enda genomgående råg som har följt hela västkusten. 



3. Under några år drogs faktiskt västkustnattåg via Astorp-Hässleholm-Veinge som därmed färdades på fd. 
Helsingborg-
Hässleholms järnväg. Och petnoga räknat går dagens Västkustbana på ett litet stycke av fd. Halmstad-Nässjö 
järnvägar ett par kilometer norrut från Halmstad efter en omläggning 1985. 
4. Därtill fick staten överta sträckorna Kattarp-Höganäs och Billesholms gruva-Landskrona, som i princip bara 
trafikerades av lokaltåg men på något sätt ändå tillhörde Västkustbanesystemet. 

sjö (som nu heter Bodafors). Därmed blev det 
möjligt att åka tåg hela vägen mellan Göteborg 
och Malmö, med byte i Falköping och Nässjö. 
Någon Västkustbana var förvisso inte detta: cirka 
femti mil mot raka vägens cirka tretti. De första 
åren tog resan närmare ett dygn, inklusive övernattning 
i Jönköping. Det fanns alltså tid att 
spara på en genare väg, och även pengar eftersom 
taxorna länge var direkt relaterade till resan/fraktens 
längd. 

Den svenska blandekonomin har gamla anor. 
I valet mellan ett "engelskt", helprivat system och 
ett "belgiskt" övervägande statligt, hamnade man 
inför 18SO-talets järn vägsutbyggnad i en blandad 
modell som det också fanns europeiska motsvarigheter 
till, bland annat i Tyskland. 

Sverker Oredsson har utrett detta i sin avhandling. 
Den svenska statens engagemang i 
stora infrastrukturprojekt var inget nytt fenomen. 
Den största satsningen, som säkert fanns i 
minnet hos många av 1850-talets beslutsfattare, 
var bygget av Göta kanal som blev klart 1832. 
Där hade staten på olika sätt, genom direkta anslag 
och lån, förutom gratis mark och arbetskraft 
med mera, bidragit med cirka 80 procent av 
totalkostnaderna. I gengäld fick den inflytande i 
kanalbolaget, fastställde taxorna och slapp avgifter 
för egna fartyg. De allra flesta båtarna var förstås 
privata, och därmed fick vi den åtskillnad 
mellan infrastruktur och trafikoperatörer som 
känns igen från dagens svenska järnvägssystem. 

De tidigaste svenska småbanorna fick ofta 
statslån till två tredjedelar av byggkostnaden. 
Den första större järnvägen som var KöpingHult 
hanterades på olika sätt illa av de privata initiativtagarna, 
och statens inflytande stod inte i 
proportion till dess understöd. Erfarenheterna 
därifrån bidrog säkert till att det blev majoritet 
för modellen att staten skulle bygga, och trafikera, 
"stambanor". 

Det uppgjordes visserligen statliga planer om 
sammanhängande stambanesystem, men det beslutades 
separat om de enskilda banorna och gavs 
anslag genom specifika riksdagsbeslut. Byggchefen 



Nils Ericson hade stor auktoritet och fick 
stora befogenheter, inte minst när det gällde 
sträckningarna. Han bedömde landets resurser 
som allmänt knappa och ville inte dubblera trafikleder. 
Järnvägarna skulle helst inte konkurrera 
med de segelbara vattendragen. 

Mellan västkustens städer kunde gods och 
människor åka båt. Det var ingen aktuell sträcka 
för de tidiga statsbanebyggarna. 

Lokala bidrag 

Sydligaste delsträckan för dagens resandetåg på 
Västkustbanan är alltså Malmö-Lund, tillika den 
sydligaste delen av Södra stambanan. Den byggdes 
och bekostades därmed av staten. Men när 
borgarna i Lund ville ha bangården förlagd närmare 
stadens mitt än enligt Ericsons planer fick 
de stå för extrakostnaderna, vilket de i huvudsak 
gjorde genom frivilliga sammanskott till kommunkassan.
5 

Strax före Lund passerar våra väskusttåg 
Uppåkra och strax efter kör vissa av dem förbi 
Stångby. Båda nedlagda stationer, tillkomna vid 
förra sekelskiftet, som för den lokala persontrafikens 
del har ersatts med intilliggande hållplatser. 
Att de nämns här beror på att de exemplifierar 
ett annat blandekonomiskt inslag. SJ 
krävde i regel gratis mark om nya stationer skulle 
anläggas, och det var de lokala intressenterna 
införstådda med. De vann ju på den nya stationen. 
I de konkreta fallen gällde det i första hand 
betodlarna som fick kortare väg med sina tunga 
lass. Men en närbelägen station brukade också 
höja fastighetsvärdet, och detta är ännu ett exempel 
på samspelet mellan offentligt och privat, 
samtidigt som det var ett huvudargument för att 
fa kommuner och privatpersoner att teckna aktier 
i privatbanor. Mekanismen fungerar för övrigt 
fortfarande när det gäller priset på villor vid 
nyöppnade hållplatser, och även sådana exempel 
finns i "västkustbaneträdet", nu senast Häljarp 
sydöst om Landskrona. 

5. Det har sedan dess diskuterats mycket om det lokala initiativet var klokt eller om Ericson/staten borde ha stått på 
sej. 
Bangården visade sej snart for trång, och den södra infarten med stigning och snäv kurva var besvärlig så länge som 
tågen 
drevs med ånga. Staden har förvisso haft glädje av ett relativt centralt stationsläge, men ett västligare ursprungligt 
stationsläge hade kanske lett till att stadens tyngdpunkt förskjutits åt det hållet. 

Som illustration till artikeln har i huvudsak valts fotografier ur en större svit som troligen togs på hösten 
1932 vid rekognoscering infor Västkustbanans forestående elektrifiering. De finns i SJ Centralarkiv och 
bara ett fatal av dem torde tidigare ha återgetts i tryck. Reprofotograferingen har gjorts av Anders Lundquist. 



Bilden här är .från Kungsbacka station. 

Bilder.från järnvägens arbetsliv är det relativt gott om men denna personalkategoriforekommer relativt 
sparsamt. Detta uppehåll gjordes i Varberg och man kan bland annat notera snöplogen. 

Rivaliserande städer 

Till vintern öppnas, som del i den stora upprustningen 
av Västkustbanan, en ny järnväg mellan 
Helsingborg ( egentligen Ramlösa) och Landskrona. 
Det är en sträcka med stort trafikunderlag 
där det vardagar körs fyrtio bussar i varje riktning. 
Den järnvägen kunde ha funnits för 13 5 år 
sedan om inte om hade varit. Eller rättare sagt: 
ifall inte konkurrensen mellan de skånska 
Öresundsstäderna varit så stark. 

Det hade på 1850-talet inte varit självklart att 
Södra stambanan skulle sluta i Malmö. Ystad 
med Kontinenttrafiken, Helsingborg med 
Danmarkstrafiken och Landskrona med Skånes 
bästa naturhamn var alla pretendenter. När det 
nu ändå blev Malmö var de tre andra städerna 
angelägna om att fa förbindelse med stambanan, 
och ansåg att det var statens skyldighet att medverka. 

Riksdagen bedömde alltså varje järnvägsprojekts 
statsstöd för sej, men Helsingborg och 
Landskrona hade tur med den politiska konjunkturen. 
Under denna tid rådde nämligen fortfarande 
en praxis om lånestöd med cirka två tredjedelar 
av den beräknade byggkostnaden.6 Fast 
staten ställde som villkor för lånet att de båda 
Skånestäderna skulle samarbeta. De hade stakat 
varsin järnväg till Eslöv på stambanan (eller rättare 
sagt till Bosarp strax norr därom), men myndigheterna 
fordrade att en del av bansträckan 
skulle vara gemensam. Efter olika turer blev 
föreningspunkten Billeberga. Ett Landskronabaserat 
bolag byggde sträckan Eslöv-Landskrona, 
ett Helsingborgsbolag Billeberga-Helsingborg. 
Statslånet fördelades efter banlängd 
med 1,2 respektive 1, 1 miljoner till de båda bolagen 
(staten tillsatte en revisor vilket var praxis efter 
sådant stöd). I Landskrona tycks den erforderliga 
kommunala aktieteckningen ha gått smärtfritt. 
I Helsingborg gick det trögare, och det sista 
tillskottet beslutades om först sedan en av stadens 
possesionater hade erbjudit sej att själv köpa aktierna. 

Gentemot projektet fördes i Helsingborg en 
kampanj av F.T Borg, boktryckare och redaktör 
för stadens liberala tidning Öresunds-Posten. 
Han ville dels att städerna skulle samverka i ett 



enda bolag, vilket var rationellare och mindre 
kostsamt, dels att Helsingborg skulle fa sin anslutning 
via Landskrona, det vill säga på en kustbana.
7 Den stora vinsten var att det totala nätet 
därmed skulle bli en mil kortare och en miljon 
riksdaler billigare, vilket skulle sänka Helsingborgs 
stads kostnader med cirka 300 000. Därmed 
uttryckte han säkert en allmän oro och opinion 
inom stadens mindre välbeställda befolkningsgrupper. 
Inkomststreck och graderad röstskala 
gjorde många av den tidens kommuner, 
inte minst hamnstäderna, till oligarkier, och 
bland småfolket fanns ofta en opposition mot de 
kommunala järnvägssatsningarna som drabbade 
dem i form av höjd skatt. 

Borg bestred storköpmännens argument att i 
så fall allt sjögods skulle rangas upp i Landskrona 
och inte fortsätta till Helsingborg, som just hade 
byggt ut hamnen för dyra pengar -överfarten till 
Helsingör gav en speciell attraktion. Han betvivlade 
också värdet av att en grenbana från trakten 
av Billeberga skulle ge staden ett eget uppland. 
Erfarenheten visade att lantbefolkningen inom 

6. 1860-talsbanorna fick också, jämfört med senare, fördelaktiga villkor för anslutningen till statens stationer. Först 
1896 
höjdes (i allmänhet) beloppen efter en allmän reglering för vinnande av enhetliga regler. 
7. Det finns bara en tänkbar sträckning för en järnväg mellan Helsingborg och Landskrona, skrev Öresunds-
Posten/Borg 

15.9 1863: utmed själva stranden, vilket skulle göra banan nästan plan, billig att anlägga och trafikera. Nedanför 
Hildesborg hade branten krävt en del strandskoningar. I dag skulle en sådan linjedragning vara otänkbar av hänsyn 
till 
naturskydd och befintlig bebyggelse. I stället går den nya banan ett stycke in i land, vilket har framtvingat ett 
tunnelbygge 
i den kuperade terrängen vid Glumslöv. Det har för övrigt funnits ett par andra projekt till kustbana 
HelsingborgLandskrona. 
I januari undersökte OlofBrunius, bland annat stadsingenjör i Malmö, en sträckning söderut från Raus 
station på L&HJ men koncession erhölls aldrig. År 1918 motionerades i Helsingborgs stadsfullmäktige om en sådan 
bana, och 1920 lät stadens särskildaJärnvägsråd utreda en interurban spårväg (Höganäs-)Helsingborg-Landskrona, 
som 
skulle övergå till stadsspårväg i den senare staden. Däremot projekterades aldrig någon förlängning söderut över 
Råån av 
HRRJ, eftersom L&HJ hade villkorat anläggningen av plankorsningen mellan de båda banorna med ett sådant 
förbud 
(se Sandin 1992). 

.Kattarp besöktes tydligen senare än andra stationer eftersom ett tunt snötäcke har brett ut sej. Det korta 
tåget som håller utanfor stationshuset torde vara på väg mot Höganäs/Mö/le. 

en radie av två mil fortsatte att använda häst och 
vagn för sina stadsresor, hävdade han. 8 

Borg argumenterade emellertid förgäves. Det 



blev Billeberga, och det blev två bolag, Landskrona-
Eslövs järnvägs AB och HelsingborgLandskrona-
Eslövs järnvägs AB.9 

Först inåt land 

Att järnvägar från en hamnstad inåt land prioriterades 
framför kustparallella banor är ett mönster 
som ännu avtecknar sej på järnvägskartan 
över östra Småland och övre Norrland. I nedre 
Norrland är Ostkustbanan 50-65 år yngre än de 
vinkelrätt gående "sidobanorna''. Blekinges 
största städer, Karlshamn och Karlskrona, 
byggde järnväg inåt land innan de förenades inbördes. 
Västkusten från Malmö till Uddevalla 
följde regeln. Detta ska exemplifieras med den 
största av dessa västkustorienterade järnvägar. 

År 1877 öppnades för allmän trafik järnvägen 
Halmstad-Torup, första etappen i en lång privatbana 
som först siktade mot Jönköping men sedan 
fick sin främsta slutpunkt i Nässjö. Även här 
eftersträvade alltså en kuststad att nå stambanan, 
men avståndet var betydligt större här än i Skåne. 
En begäran om statsanslag till en fjärdedel av 
byggkostnaden avslogs 1872 så finansieringen 
fick skötas på annat sätt. Halmstads stad tecknade 
aktier för 250 000 riksdaler och andra kommuner 
för mindre belopp, men de engelska entreprenörerna 
betalades i huvudsak med aktier 
och obligationer. Innan dessa hunnit avyttras 
hade konjunkturen slagit om i både England och 
Sverige. Avsättningen gick trögt och de sista 

8. Borg fortsatte sin sparsamhetskampanj. Var det nödvändigt, frågade han på efterföljande bolagsstämma, att satsa 
hela 
6 300 riksdaler på invigningsfestligheterna, varav 120 riksdaler för en sköldpadda och en lax samt 183 riksdaler i 
hyra för 
glas och ersättning för krossade sådana? 
9. Som sedan hade påtagligt svårt att samarbeta i den påtvingade gemensamma förvaltningen Landskrona & 
Helsingborgs järnvägar. Inte minst gällde konflikterna trafikexpeditionens lokalisering. 

obligationerna fick avyttras till kursen 60-65 
procent.10 Tack vare ett statsanslag om 500 000 
kronor som beviljades 1881 kunde banan byggas 
klar följande år, genom en ny entreprenör. Inkomsterna 
var dock otillräckliga under depressionsåren, 
kapitalkostnaderna höga, 1884 togs 
järnvägen i mät av fordringsägare och 1885 försattes 
bolaget i konkurs. 

Ett nytt bolag, Halmstad-Nässjö Järnvägar 
AB, övertog banan och nu fanns det ekonomiska 
resurser, för den nya huvudägaren var bankdirektör 
A.O. Wallenberg. Banan upprustades materiellt 



och bolaget kunde från 1887 ge successivt stigande 
utdelning åt aktieägarna, som även tjänade 
på ny-och gratisemissioner, tills expansionssträvanden 
(stödet åt Västra Centralbanan Falköping-
Landeryd) 1909 inledde en period med 
ojämnare utveckling. Men HNJ blev alltså en 
god affär för sina privata ägare. 

Grenbanan Vaggeryd-Jönköping stod klar 
1894, men i stället för att ansluta till statsbanestationen 
intill Vätterstranden valde HNJ att 
bygga en egen slutstation, Jönköpings hamn. 
Det finns ytterligare några exempel på att privatbanor 
fann detta ekonomiskt fördelaktigare. 11 

Motigt för LEJ 

Äldst av de fem privatbanor som från 1896 bildade 
en statlig Västkustbana var LandskronaÄngelholms 
järnväg, LEJ. Dess första lilla del, 
projekterad av Engelholm-Björnekulla Järnvägs 
AB, gällde en 13 km lång sträcka från Ängelholm 
till Åstorp på den planerade järnvägen Helsingborg-
Hässleholm. Det talades rentav på första 
mötet i oktober 1873 om att bara bygga från Åstorp 
till den (för pråmar) segelbara delen av 
Rönne å om pengarna inte skulle räcka. Ängelholm 
var en liten stad som inte kunde mobilisera 
något stort kapital. Försök att fa statslån tycks 
inte ha gjorts. 

Det visade sej att pengarna skulle räcka för en 
bana ända fram (aktier för närmare 200 000 riksdaler 
hade tecknats) men inte för en bro över 
Rönne å, så att stationen kunde ligga alldeles intill 
staden. Att skaffa egen rullande materiel till 
en så kort järnväg bedömdes som oekonomiskt, 
och det var logiskt att man ville ha trafikeringen 
skött av HHJ. Som accepterade och även förutskickade 
en fusion mellan bolagen. 

Ängelholmsintressena hade emellertid förmånen 
att det fanns en intresserad rival. Även i 
denna sektor var nämligen konkurrensen om 
upplandet hård mellan Helsingborg och Landskrona. 
I Landskrona-Eslövsbolaget hade det redan 
under 1870-talets första år diskuterats en 
järnväg norrut för anslutning till den kustbana 
genom Halland som det börjat talas om, och i 
mars 187 4 hölls ett första möte. En anknytning 
till Ängelholms banan låg i linje med detta. Annat 
som lockade både helsingborgare och landskroniter 
i denna trakt var de nyss upptäckta, och 
som mycket löftesrika uppfattade, stenkolsfälten 
kring Bjuv och Billesholm. Koncession på en 
järnväg Landskrona-Åstorp erhölls i november 
187 4. HHJ:s rival gav tydligen det intressantaste 



budet, och månaden efter beslöt Ängelholmsbanan 
att gå samman med Landskronabolaget. I 
detta var Landskrona stad hårt finansiellt engagerad, 
både direkt (aktier för 400 000, borgensåtagande 
etc.) och via det kommunalt dominerade 
Landskrona-Eslövs Järnvägs AB som tecknade 
20 procent av aktierna i det nya bolaget. 

Återstod för den försmådda HelsingborgHässleholms 
järnväg att jäklas och vägra anslutning 
till sin station i Åstorp, eller på villkor som 
omöjliggjorde korsande trafik. En planskild korsning 
med HHJ ritades därför väster om Åstorp 
men myndigheternas prövning begärdes också. 
Ett medlingsförsök från landshövdingen misslyckades, 
fast efter sega förhandlingar nåddes en 

10. Sedan den första utbyggnaden av det brittiska järnvägsnätet blivit klar på 1840-talet sökte sej engelskt kapital till  
järnvägsinvesceringar i andra länder, bland annat Sverige. Det var hos oss allmänt misslyckade satsningar på grund 
av 
konjunktursvängningar, dålig skötsel och även svindlerier, och utländska sparare förlorade mycket pengar på 
svenska 
järnvägsprojekt. Staten fick flera gånger gå in som räddare, starkast när det gällde Köping-Hult, Nässjö-Oskarshamn 
och "Sverige-Norge järnväg", det vill säga Malmbanan, men vann åtminstone i det sistnämnda fallet stort på affären.  
11. Västkustbanans ändpunkter Göteborg och Malmö tillhör dessa exempel. 

De två inspektionsbi/,arna som rekogrzoscerarna färdades i är som synes av olika typ. Den bakre, med 
sujflett i ställetfor fast tak, kan identifieras som SJ 88. Att Västkustbanan byggdes av olika bo/,ag märks 
inte minst på stationshusens skiftande utseende. 

uppgörelse och kungl. majt bestämde den 11 
februari 187 6 om sambruk av Åstorps station. 
Det var ett allmänt intresse att det privata järnvägsnätet 
inte blev alltför irrationellt. 

Landskrona-Ängelholms järnväg var en dålig 
affär. När den stod klar rådde lågkonjunktur, 
obligationslånet var en tung börda, HHJ pressade 
fraktpriserna i det begränsade trafikområdet 
och bränslekostnaderna var dryga på den 
kuperade banan. Inkomsterna per bankilometer 
tillhörde landets lägsta. Svårigheterna framtvingade 
intressanta experiment med förenklad 
drift och ångspårvagnstrafik, men ändå behövdes 
årliga förlusttäckningsbidrag, och de kom i allt 
väsentligt från Landskrona stad. Till slut översteg 
skulderna aktiekapitalet med omkring 150 000 
kr, men staden borgade ju. 12 

Från Skåne till Halland 

Helsingborgs första järnväg öppnades alltså 1865 
och sträckte sej åt sydöst. Den konkurrerade på 
projektstadiet med en nordöstlig bana, som 
skulle ha stambaneanslutning i Hässleholm. Tio 



år senare förverkligades som vi sett även denna. 

Den tredje järnvägen, åt norr, siktade inte genast 
mot Göteborg. Det bildades redan 1870 en 
kommitte för en järnväg Helsingborg-HöganäsÄngelholm, 
men det initiativet kom snabbt av 
sej. Elva år senare återupplivades det, för att bara 
efter några månader handla om en järnväg hela 
vägen till Halmstad. Anknytningen till Höganäs, 
där stenkolsbolaget tecknade aktier för 100 000 
kr, bevarades emellertid, liksom den grenbana 
Kattarp-Åstorp som Höganäsbolaget önskade 
SeJ. 

12. Framställningen bygger delvis på ett manus om Landskrona-Ängelholms järnvägs historia vars författare är mej 
obekant. 

Åter var konkurrensen med Landskrona ett 
viktigt inslag. Trots sin dåliga ekonomi hade 
Landskrona-Ängelholms järnväg fortsatt att 
sträva norrut. Åt det hållet låg Hallandsåsen som 
ett formidabelt hinder, som LEJ sökte kringgå 
genom att staka en bana genom en dalgång i 
åsens östra kant, vid Stavershult. Helsingborgarna 
utsåg för sin del en västlig sänka, Sinarpsdalen. 
Båda projekten sökte koncession för sitt alternativ, 
och det sägs att det var en personlig uppvaktning 
hos Oskar II som fällde avgörandet till förmån 
för Skåne-Hallands järnväg, som den nya 
banan skulle heta. Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
hade i sitt remissvar ifrågasatt avsnittet 
Helsingborg-Ängelholm eftersom man menade 
att trafiken gott kunde ta vägen över Åstorp. 

Finansieringen av SHJ var ett ännu större bekymmer. 
Staten ställde trots vältaliga riksdagsinitiativ 
inte upp med några bidrag utan bara 
med lån, och långt mindre än vad som önskades, 
först 1,5 miljoner och senare cirka 800 000 kr 
till, medan byggkostnaden beräknades till 5,5 
miljoner. Ursprungligen kalkylerades visserligen 
med en lägre kostnad, men staten ställde en högre 
teknisk standard som villkor för sina lån. Projektets 
eldsjäl Petter Olsson, en av de legendariska 
Helsingborgskonsulerna, fick använda alla 
sina talanger och hela sin fintighet för att ta ihop 
erforderliga medel. Ett resultat blev linjens lätta 
men dock krökar i den jämna terrängen mellan 
Helsingborg och Ängelholm, betingade av behovet 
att komma i närheten av ett par större aktietecknares 
gods. 13 

N -landstinget agerar 

SHJ var alltså från början tänkt som ett led i en 
sammanhängande Västkustbana. Redan 1870 



hade det på halländskt initiativ bildats ett bolag 
för en sådan, och det var efter dess misslyckande 
som tanken hade mognat fram att förverkliga en 
sådan järnväg etappvis. 

Petter Olsson var riksdagsman och tillhörde 
lantmannapartiet. Där samarbetade han inte 
minst med en av partiets ledande män, Carl 
Ifvarsson, en hallänning som ivrade för Västkustbanan 
från sin horisont. Partidisciplinen var inte 
särskilt starkt utvecklad, lantmannapartisterna 
var allmänt emot statsåtaganden och statsutgifter 
och ofta uppdelade efter regionala intressen, men 
Ifvarsson lyckades bättre än Olsson med att mobilisera 
stadigt stöd för "sin" bana, Mellersta Hallands 
järnväg från Halmstad till Varberg. Ett 
statslån motsvarande halva anläggningskostnaden 
eller 1550000 kr utverkades, om än med en 
enda rösts majoritets i riksdagens omröstning. 

Väl så viktigt var att Hallands läns landsting 
redan 1881 hade beslutat att teckna aktier i en 
Västkustbana för 50 000 kr per mil genom länet 
(Ifvarsson var även landstingspolitiker).14 Det 
stödet hade också SHJ dragit nytta av men för 
MHJ betydde det (ökat till 70 000 per mil) proportionsvis 
mer. Det kompenserade också för 
den begränsade aktieteckningen från städerna 
Halmstad och Varberg, som hänvisade till sina 
engagemang i tidigare järnvägar. Teckningen på 
den halländska landsbygden gick också bra så att 
banan redan från början kunde utsträckas till 
Varberg, vilket inte hade varit självklart. 

Åter skånsk rivalitet som drivkraft 

Den "egentliga'' Västkustbanans sydligaste avsnitt, 
Arlöv-Billesholms gruva, 15 lär ha initierats 
av ett rykte om att staten tänkte köpa järnvägen 
Helsingborg-Hässleholm, varigenom de flesta 
udandstransporterna uppifrån landet skulle gå 
Malmö förbi. Med ett starkt stadigt intresse i 
Helsingborg skulle den staden säkert också bli 
slutpunkt för Västkustbanan, som nu började ta 
fast form i medvetandet. 

Statsbidrag var inte att vänta men Malmös ledande 
män gjorde en kraftfull insats, både som 
enskilda och som styrande oligarker. Av aktiekapitalet 
på drygt 1,2 miljoner tecknade staden 80 
och de övriga av banan berörda trakterna 20 procent. 
I Malmö stod kommun och enskilda för 
ungefär lika mycket medan landsbygdens kom

13. Eftervärlden bör vara tacksam for att SHJ av penningbrist inte drogs in till Helsingborg C söderifrån vilket 
många 



lokalt förespråkade. Det skulle ha gett Västkustbanan ännu en säckbangård. 
14. Landstingets aktier i länets tre västkustbanor kostade sammanlagt drygt en miljon kr som täcktes med 
obligationslån. 
15. Namnet Billesholm var redan upptaget av en liten station på HHJ grenbana. 

I Skälderviken står en godsflyttningsvagn, på ytterspåret. Stationshuset är inte det ursprungliga och inte 
heller namnet på stationen -när den öppnades ijuni 1885 hette den Angelholms hamn. Hamnen, 
ändpunkt for en viss pråmtrafik på Rönne å, blev aldrig vad tillskyndarna hade hoppats. Mittplattformen 
är bred men sommarens badtrafik kunde vara livlig. 

Ett tåg lämnar i bakgrunden Almedals station medan tank/oket som väntar närmast stationen kanske 
tillhör ett forortståg. 

munala teckning var rätt blygsam, under 40 000 
kronor. Utöver aktiekapitalet togs ett obligationslån 
i den lokalt kontrollerade Skånes Enskilda 
Bank. 

En komplikation utgjordes av Lund, som alltmer 
oroades över Malmös inkräktning på dess 
forna handelsområde. Lundaintressena propagerade 
för att Västkustbanan skulle utgå därifrån, 
vilket förutsatte dubbelspår på stambanesträckan 
till Malmö som redan började lida av kapacitetsbrist. 
I ljuset av den fortsatta utvecklingen rar 
man konstatera att det hade varit ett riktigt beslut. 

I Malmö var man emellertid kallsinnig: man 
ville ha en rakare väg norrut och etablera nya 
handelskontakter. Därtill hade en av dess ledande 
lokalpolitiker, Rudolf Berg, intressen i 
Lomma cementfabrik som kunde fa spåranslutning 
genom en kustnära bana. Följden 
blev att Lund och Malmö sökte koncession på 
varsin järnväg norrut. Nu utnyttjade staten emellertid 
åter sin roll som samordnare och skiljedomare. 
Den föreskrev att MB J skulle vika av ett 
par kilometer österut från den raka linjen så att 
banorna kunde förenas i Kävlinge och ha en gemensam 
bro över Kävlingeån. 16 

Därmed etablerade Lund sin egen gren av 
"Västkustbaneträdet", den 11 kilometer långa 
Lund-Kävlinge järnväg, som inledningsvis fick 
betala 1 800 kr per år för sitt utnyttjande av statens 
station i Lund. Av det inledningvis tecknade 
aktiekapitalet på 205 000 kr stod kommuner för 
121 500 varav Lund 100 000. Att även det avlägsna 
Trelleborg bidrog med 10 000 kr förklarades 
med de väntade fördelar som den nya banan 
skulle ge åt Lund-Trelleborgs järnväg.17 

MB J utgick från SJ-stationen i Malmö men 



hade eget parallellt spår med stambanan fram till 
Arlöv. Med tanke på kapacitetsbristen hade det 
funnits fördelar med att anordna dubbelspårsdrift 
på den sträckan, men en sådan samordning 
mellan stadigt och "privat" var tydligen svår att 
åstadkomma. Dubbelspårsdriften förverkligades 
först några år efter förstatligandet av MBJ. 

Sista etappen 

Nu återstod 77 kilometer till Göteborg. Intresset 
från den orten var dock till en början svalt. Pådrivande 
kraft var i stället SHB-styrelsen som fick 
koncession för sträckan och först ett år senare 
kunde överföra den till ett Göteborgsbolag med 
starkt EJ-inflytande -BJ hade ju intresse av 
genomgångstrafiken till Norge. Statslånet blev 
denna gång drygt två miljoner kr och arbetet 
med den inte helt lätta linjen (bergknallar och 
lösa leror) stod klart 1888. Äntligen genomgående 
trafik Göteborg-Skåne! 

Ja, det handlade verkligen om genomgående 
trafik, utan vagnbyte för resenärerna. Man samordnade 
anskaffningen av snälltågsmateriel, och 
första-och andraklassvagnarna fick bäddbara 
soffor i boggivagnarna, en nyhet för Sverige, vakuumbroms 
och elbelysning från batterier. MHJ 
och GHB fick likadana lok men i övrigt uppvisade 
dragkraften en blandad bild. Inte minst avvek 
SHJ där den lätta rälsen (21 kg), de starka 
lutningarna vid Hallandsåsen och önskan att 
kunna elda med lågvärdigt Skånekol föranledde 
speciella konstruktioner. 

SHJ ville gå vidare med fusion mellan de tre 
norra bolagen, "Svenska Vestkustbanan" som 
den sträckan en tid benämndes", men den kom 
inte till stånd och det berodde kanske på de 
ojämna ekonomiska förutsättningarna. MHJ 
och GHB kunde från 1890 lämna 6 procents utdelning 
på aktierna medan SHJ med sina stora 
kapitalkostnader fick nöja sej med 3 procent. 

Staten tar över 

Snart nog skulle emellertid västkustens järnvägar 
bli en enhet, inom ramen för en större. Vid årsskiftet 
1896 förstatligades de. 

Kanske utslagsgivande för regeringens och 
den stadiga järnvägsstyrelsens angelägenhet att 

16. Åtminstone i Skåne blev myndigheterna alltmer liberala med att ge koncession åt mer eller mindre parallella 
järnvägsprojekt, vilket försvårade en senare rationalisering (något som kritiseras i Svensson 1942). 
17. Det irrationella mönstret att Västkustbanetåg inte angjorde Lund med dess stora resandeunderlag blev seglivat. 
Ännu 



i början av 1960-talet tog vissa snälltåg mellan Malmö och Göteborg vägen över Lomma, trots att f.d. Lund-
Kävlinge 
järnväg varit stadig sedan 1938 och elektrifierad sedan 1948. 

Stationshus, uthusbyggnad med välventilerat avträde och senare tillkommet ställverk i Kållered 

överta västkustbanorna var det danska statliga 
järnvägsbolagets beslut att etablera en tågfärjeförbindelse 
Helsingör-Helsingborg, vilken 
öppnades 1892. Malmö svarade genom att 
öppna en till Köpenhamn tre år senare. Detta 
underströk Västkustbanans roll som internationell 
förbindelse och som stambana. Staten riskerade 
att tappa inflytande och inkomster till privata 
intressen. 

Det hela underlättades naturligtvis av den 
ekonomiska bilden. Västkustbanornas ekonomiska 
utsikter hade av många bedömts som 
osäkra, vilket inte minst framkommit i riksdagens 
behandling av frågan om statslån till SJH 
och MHJ. Nu utvecklades västkusttrafiken över 
förväntan och alla bolagen utom LEJ lämnade 
vinst. 

Dessa argument framfördes förstås i riksdagsdebatterna 
efter regeringens proposition 1894 
om nationalisering av de tre nordliga banorna. 
Men motståndet var starkt även om argumenten 
hade skiftande karaktär. Vissa ville prioritera 
landsändar som var mer vanlottade på järnvägar, 
andra betvivlade affärens lönsamhet, ytterligare 
andra menade tvärtom att det var orättfärdigt att 
låta staten gå in och tjäna pengar sedan privata 
krafter kratsat kastanjerna ur elden. Sådana röster 
höjdes inte minst från de kommuner och landsting 
som hade satsat stora belopp och nu gladde 
sej åt de årligen inströmmande vinstmedlen. Förslaget 
fälldes också för denna gång. 

Regeringen återkom emellertid följande år 
med en proposition som även innefattade förvärv 
av LEJ och MBJ. Nu gick det vägen, trots att priset 
hade stigit till cirka 24 miljoner kr. Andra 
kammaren sade visserligen nej men i en gemensam 
votering blev rösterna 203 mot 159. 

Det juridiska instrumentet för ett statsförvärv 
var den klausul om inlösen utan tidsgräns och till 
enbart banans värde som hade börjat infogas i 
koncessionerna från 1882 och sålunda gällde för 
fyra av Västkustbanorna. Beträffande LEJ hade 
rätten till inlösen löpt ut, men eftersom den var 
olönsam för ägarna var de inte ovilliga att avyttra 
banan för ett billigt pris. Som en påtryckning 



projekterade dock SJ en ny linje mellan Kattarp 

Mjölk var uinge ett inte oviktigt godss/,agforjärnvägen, och Hal/,and var mejeriernas /,andskap framfor 
andra. Sma/,a och därmed riskab/,a mel/,anp/,attformar var vanliga. Bilden togs i Askfoster. 

Aven om Västkustbanans nitade stålviadukt var det primära motivet for den dokumenterande fotografen, 
gissar man att han inväntade spårvagn-en (på linje 3 mot Härryda) for att fa lite liv i bilden. I bakgrunden 
skansen Lejonet. 

och Billesholm varigenom LEJ-sträckan skulle 

kunna kringgås. 

Till inlösenkostnaden kom cirka 3,5 miljoner 

kr för att höja och enhetliggöra banornas stan

dard. Det handlade inte minst om rälsbyte i före

kommande fall och förstärkning av broar. De två 

nordliga banorna fördes till SJ andra distrikt, de 

tre sydliga det tredje distriktet (något som försvå

rar arkivforskningen om den samlade Västkust

banan). 

Trevande nationaliseringar 

1896 års förvärv av Västkustbanan förblev det 

största förstatligandet under drygt två decennier. 

Sedan köpte staten två sammanlagt längre järn

vägar av liknande skäl, för att bilda en samman

hängande bana genom flera provinser. Det hand

lade om järnvägarna Mora-Vänern och Orsa

Härjeådalen som skulle ingå i Inlandsbanan. 

OHJ var emellertid en förlustbana, och det 
var främst ett antal sådana som SJ-nätet under 



mellankrigstiden utvidgades med. Bilism och 
vacklande konjunkturer riktade efter första 
världskriget hårda slag mot järnvägarnas ekonomi. 
När statslån trots uppskov inte kunde betalas 
framtvingades ett ställningstagande. Vanligt 
var att skulderna skrevs ner mer eller mindre radikalt 
eller att staten medverkade till fusion med 
en ekonomiskt starkare grannbana, men ibland 
var ett regelrätt statsövertagande enda sättet att 
förhindra nerläggning. Två sådana fall i anslutning 
till Västkustbanan var LandskronaKävlinge-
S jöbo järnväg och Kävlinge-Barsebäcks 
järnväg som förstatligades 1926 respektive 
1927 (KjBJ hade för övrigt inga statslån). Ett 
tredje exempel var Varberg-Ätrans järnväg som 
staten fick överta efter konkurs 1932 (till 1936 
trafikerades den emellertid av HNJ). Ett fjärde 
fall var den nedan nämnda järnvägen HöganäsMölle. 

När Markaryd-Veinge järnväg hamnade i svårigheter 
1928 fanns visserligen en fusion med 
Hässleholm-Markaryds järnväg som alternativ 
men riksdagen beslöt att nationalisera båda, vilket 
därmed inte var en renodlad räddningsaktion 
utan en offensiv insats för att rationalisera SJ-nätet 
och utvidga Västkustbanefamiljen. 

Det fanns alltså ingen rak linje i statens förhållningssätt 
till privatbanorna. Ett antal utredningar 
om rationalisering av järnvägsstrukturen 
gjordes från både statligt och privat håll. Bland de 
förra märks Norrmans utredning från 1923 och 
Flodins från 1925. Båda förespråkade fusioner. 
Norrman delade in privatnätet i tolv grupper 
som var baserade på geografi och spårvidd. I anslutning 
till Västkustbanan skulle Skånebanorna 
upp till Veinge bilda en grupp och "Västra Sydsveriges" 
normalspårsbanor en annan grupp norr 
därom (Falkenbergs järnväg fick vara med trots 
sin avvikande spårvidd), skilda åt genom 1067 
mm-banan Halmstad-Bolmen. Flodin trodde 
på en mer flexibel gruppering. "Järnvägsfusionssakkunnigas" 
utredning från 1932 koncentrerade 
sej på Skåne och skisserade en tredelning alternativt 
en total sammanslagning av privatnätet, 
men bedömde möjligheterna små att förverkliga 
detta på frivillig väg. Inte minst var rivaliteten 
mellan städerna med deras fortsatt stora inflytande 
i järnvägsbolagen fortsatt stark. I stället förordade 
utredningen ett partiellt förstatligande. 

Vad vi emellertid fick var ett närmast totalt 
förstatligande efter ett riksdagsbeslut 1939 och 
på förslag från en utredning som tillsatts tre år 
tidigare. En viktig politisk förutsättning var att 
det nu rådde vänstermajoritet i riksdagen, och att 



det fanns ett motstånd från vänstern över att staten 
bara skulle ta hand om de säkra förlustobjekten. 

Det stora förstatligandet 

För att ge en bild av den principiella nationaliseringens 
förlopp redogörs kort för privatjärnvägarna 
i anslutning till den ursprungliga Västkustbanan: 

• Bergslagernas järnvägar, det största privata järnvägsnätet, 
förstatligades först 1947 och efter betydande 
motstånd från majoritetsägaren, Göteborgs 
stad. BJ var nämligen lönsam. 
• Västergötland-Göteborgs järnvägar, blev 
nationaliserad ännu senare, 1948. Att nationaliseringen 
delades upp på ett antal år berodde på 
att förhandlingarna tog olika lång tid men också 
på önskan att sprida belastningen på statskassan. 
• Göteborg-Särö järnväg var en bad-och förorts

Också sidobanan till Höganäs skulle elektrifieras. I hamnen fanns ett rätt komplicerat nät av treskensspår 
när 760 mm-banan från Höganäsverken anslöt. 

bana av enbart lokalt intresse som SJ gärna avstod 
från. 

• Göteborg-Borås-Alvesta järnvägar riskerade 
att tappa inkomster när Kalmarbanorna förstatligades. 
1930 hade nämligen samtrafikbestämmelserna 
ändrats till förmån för den "egna 
vägen'' även om denna blev längre, och godset 
Kalmar-Göteborg skulle därför inte längre gå via 
Borås. Som i andra fall uppgjordes ett förslag till 
överlåtelsepris grundat på det ekonomiska resultatet 
under 1930-talet, men i sista hand var 
denna uppgörelse liksom andra en förhandlingsfråga. 
• Varberg-Borås-Herrljunga järnväg skulle 
också komma i kläm om grannbanorna förstatligades 
-man riskerade en dominoeffekt. A andra 
sidan var banan ovanligt välskött och lönsam, 
och aktierna betalades ett gott stycke över pari. 
• Falkenbergs järnväg var däremot allt annat än 
lönsam. Det hjälpte inte att man slapp alla 
kapitalkostnader, själva driften gick med förlust, 
och bolaget hade ett par gånger anhållit om statsövertagande. 
Personalen fortsatte i SJ tjänst och 

vann ekonomiskt på den nya arbetsgivaren. 
Detta var regel även om särlösningar kunde behövas 
för de högsta cheferna. 

• Halmstad-Nässjö järnvägar var ett ovanligt 



lönsamt bolag och aktierna övertogs till dubbel 
nominell kurs. Det var bara själva järnvägsrörelsen 
som avyttrades medan bolaget bestod 
med en del av sina sidoverksamheter. 
• Halmstad-Bolmens järnväg låg helt omgiven 
av statliga banor när den nationaliserades 1947. 
Smalspårsbanorna kom generellt efter de 
normalspåriga om inte särskilda skäl förelåg. 
• Ängelholm-Klippans järnväg drevs som kommunal 
förvaltning av Ängelholms stad. SJ ville 
inte ha den olönsamma banan med dess enbart 
lokala intresse, men fick 1940 överta trafiken tillsammans 
med den tidigare trafikutövaren HHJ. 
• Helsingborg-Hässleholms järnvägar hade åter 
blivit ett lönsamt bolag efter besvärliga år, men 
inför utsikterna att L&HJ skulle överta en stor 
del av trafiken från SJ-nätet till Helsingborg ansökte 
det på egen hand om förstatligande. HHJ 
införlivades dock inte genast med SJ utan drevs 

tillsammans med fyra andra banor, 1938-1940 
som statliga bolag. 

• Skåne-Smålands järnväg hade alltid gått dåligt 
och överlåtelsepriset blev därefter. Huvudintressent 
var Helsingborgs stad som i egenskap 
av aktieägare, borgenär och direkt långivare förlorade 
närmare sju miljoner kr. 
• Landskrona & Helsingborgs järnvägar var ett 
komplicerat fall på grund av det sedan starten rådande 
och i koncessionen inskrivna dubbelägandet. 
SJ fick föra separata förhandlingar med intressenterna 
i Helsingborg och Landskrona. De 
senares bolag var det lönsammaste och kostade 
mest. 
• Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg riskerade 
också att hamna i kläm när omgivande linjer 
nationaliserades och var positiv till ett statsövertagande, 
trots aktierna bara betalades till 
cirka en tredjedel av pari. 
• Bjärred-Lund-Harlösa järnväg var helkommunal 
och förlustbringande liksom EKJ och ratades 
likaså av staten. Resultatet blev nedläggning. 
• Malmö järnvägar var en förvaltning med fyra 
ingående banor, varav två i Malmö stod i omedelbar 
eller medelbar förbindelse förbindelse 
med Västkustbanan. Malmö-Simrishamns järnväg 
ville SJ snabbt införliva för att därmed slippa 
sex övergångsstationer med deras kostsamma administration. 
Tillgångar och skulder balanserade 
någotsånär varför aktieägarna inte fick någon 
större kompensation. Malmö-Trelleborgs aktier 
inlöstes till cirka en tredjedel av pari. 
• Malmö-Genarps järnväg låg på dödsbädden 
(fast räddades för en tid av världskriget) och var 



inte aktuell för statsövertagande. Ett par år blev 
dock SJ förvaltare genom det statliga bolaget 
LLTJ. 
• Malmö-Limhamns järnväg var inte heller aktuell, 
men därför att den föll under principen om 
undantag för banor med stark anknytning till ett 

ensamt industriföretag, i MLJ-fallet Skånska Cement. 

Liksom efter 1890-talets övertagande av 
västkustbanorna fick SJ kostnader för att rusta 
upp de förvärvade banorna till en viss enhetlig 
standard när det gällde bland annat säkerhet, 
men utgångsläget var ojämnare och ambitionerna 
mer begränsade nu. 

Statligt och privat på spåren ... 
Ar 1910 blev Västkustbanans "sidospår" ÅstorpHöganäs 
förlängt till badorten Mölle genom 
Höganäs-Mölle järnväg, som från starten trafikerades 
av SJ. 18 HMöJ hade som så många andra 
privatbanor ekonomiska svårigheter och prövade 
1913-14 att köra i egen regi, men SJ återkom 
som inhyrd operatör 1915 tills banan införlivades 
1920. 

Att SJ under olika arrangemang trafikerat 
främmande spår är inget ovanligt. Två andra exempel 
från Västkustbanans skånska "sidospårsnät" 
är Ekeby-Skromberga och Säby-Säbyholm. 
Det förra var ett godsspår vars trafikering SJ fick 
överta från Landskrona-Ängelholms järnväg,19 
det senare en rätt kort historia under Säbyholms 
sockerbruks sista tid. Dessförinnan hade den 
korta, koncessionerade banan skött trafiken i 
egen regi. 

Motsatsen, att bolagståg gick på SJ-spår, förekom 
mellan Göteborg och Almedal tills Göteborg-
Borås järnväg förstatligades 1940. Arrangemanget 
hade ärvts från privatbanetiden. 

... och på stationerna 
Ett argument i riksdagsdebatterna mot Västkustbanans 
förstatligande var att SJ skulle tvingas använda 
ett antal privata stationer: från norr Göteborg 
B:s, Varberg, Halmstad, Åstorp och 
Teckomatorp. Regeln var att den äldsta banan 
skötte stationstjänsten och fick bidrag till detta, 
liksom till utvidgningar, från senare tillkomna. 

18. Att banägare och operatör inte är identiska är alltså inget nytt fenomen. (Se för övrigt i KHJ-krönikan hur 
KöpingHults 
järnväg inledningsvis skötte trafiken åt SJ mellan Örebro och Hallsberg.) 
19. December 1921-hösten 1922 förekom även en blygsam persontrafik på banan till Skromberga. Bakgrunden var 



en 
tidsbegränsad kris på bruket där, och med tåget kunde arbetare pendla till jobb i Billesholm. Åtminstone teoretiskt 
kunde även andra resenärer utnyttja tåget. Det krävdes en omfattande skriftväxling för att ra trafiken till stånd, ett 
mått 
på det regelverk som hade hunnit växa upp inom SJ och hos kontrollmyndigheterna. 

Den gällde såväl mellan privata banor inbördes 
som mellan stadiga och privata. Statsbanan var i 
regel äldst på orten, så situationen på Västkustbanan 
var ovan för SJ. I gengäld fick SJ ta emot 
privatbanor i Flädie, Kävlinge, Ängelholm, 
Höganäs, Veinge, Falkenberg och Almedal. 

Att Bergslagsbanans och inte statsbanans station 
i Göteborg blev utgångspunkt för Göteborg-
Hallands järnväg och därefter för den statliga 
Västkustbanan var naturligt på grund av de 
gemensamma ägarintressena och med tanke på 
den genomgående trafiken från Norge. Den situationen 
bestod till 1930. Efter ett mycket långt 
utredningsarbete nåddes till slut en paketlösning 
mellan SJ, privatbanor och kommun, där man 
uppgav de vidlyftiga planerna på en gemensam 
genomgångsstation och i stället samlade godstrafiken 
till EJ-stationen och persontrafiken till 
SJ station.20 

Minst lika komplicerat av både topografiska 
och historiska skäl var läget i Helsingborg, och 
där kom inte lösningen förrän 1991. Då öppnades 
"Nya Knutpunkten'' eller nya Helsingborg 
C, som ersatte både den gamla stationen med 
samma namn och färjestationen, "provisoriet" 
från 1890-talet. Genom en tågtunnel under centrala 
stadskvarter slapp man "tåget i gatan'', 
förbindelsespåret i ytläge på vilket en gående 
järnvägsman med röd flagga hade lotsat fram tågen 
mellan stationerna på 1800-talsmaner. Resecentrum 
och intermodalitet var tidens lösning, 
och tåg, bussar och Danmarksfärjor förenades i 
en magnifik anläggning. När den stod klar hade 
luften gått ur högkonjunkturen och kommunen, 
den största finansiären, drabbades ekonomiskt. 
Samfinansiering mellan SJ, kommun och eventuellt 
andra intressenter har blivit regel vid upprustningen 
av stationer till resecentra. 

Foton från Lunds station på 1930-talet visar 
de separata biljettluckorna för SJ och Lund-Trelleborg-
Landskrona järnväg. I dagens Helsingborg 
råder i princip motsvarande system mellan 
SJ och regiontrafiken, som svarar för lokaltågen, 
även om luckorna har ersatts av diskar. I Lund 
har Skånetrafiken en avskild expedition i stationshuset, 
för övrigt med längre öppettider än 



SJ. Alltfler biljetter säljs dock via automat och på 
Lund C fanns ett slag fyra olika sådana: för respektive 
SJ, Sydvästen, Skånetrafiken och Kustpilen 
mot Karlskrona. På Göteborg C såldes 
Sydvästens biljetter av Avadå resebyrå som fortfarande 
servar Tågkompaniets Norrlandståg. En 
sådan splittring är varken rationell eller "kundvänlig". 

Andra statliga dimensioner 

Militärstrategiska aspekter spelade en betydande 
roll i diskussionerna under det svenska järnvägsnätets 
uppbyggnad. De påverkade statsbanors 
sträckning och underlättade vissa privatbanors 
möjligheter till statsbidrag. I västkustbanornas 
fall förekom knappast några sådana argument. 
Däremot föll de under koncessionsvillkor som 
generalstaben hade föreskrivit sedan 1876. MBJ 
f°ar vara exempel. Banan skulle snabbt kunna utrustas 
för en kapacitet av 16 tåg per dygn vilket 
ställde krav på maximiavstånd mellan "militärmötesstationer". 
Sådana var förberedda i 
Lomma, Kävlinge, Teckomatorp och Axelvold, 
vilket föranledde en terrassering av den senare 
lilla stationens bangård som annars inte varit aktuell. 
Permanenta vattenstationer fanns i 
Kävlinge och Teckomatorp och kunde lätt anbringas 
vid Höje å norr om Lomma. 

Posten var en annan stadig verksamhet som 
tidigt integrerades med järnvägen när det gällde 
både transport, med sortering i särskilda postkupeer 
(obligatoriskt), och expeditioner (frivilligt 
men allmänt förekommande). På västkustbanorna 
förenades till en början på alla stationer 
utom de största järnvägssysslor med postgöromål. 
Banden bröts när endera eller båda 
verksamheterna växte men bestod i något fall in 
på 1960-talet. Fram till 1909 betalades postens 
ersättning direkt till stationsföreståndarna, därefter 
via järnvägsbolagen. 

20. Tanken på en genomgångsscacion i Göteborg är inre död ännu, fast numera handlar det om en tunnel söderut 
från 
Göteborg C. Inre minst lokalrågen skulle få en rationellare drift med ett sådant arrangemang. 

Vändskivan utan for lokstallet i korsvirke vid den trånga bangården på Hälsingborgs ( dåtida stavning) 
Färjestation. Loket till vänster är S 947 

I Lomma fanns hela fyra tegelbruk med egna lokbanor. Sedermera fusionerades tre av bruken och deras 
600 mm-nät kopplades samman. Vid Lomma lastplats, anlagd 1894 och be/;J,gen norr om stationen, 
skedde omlastning till normalspår. Något är emellertid onormalt: eternitfabriken i Lomma hade egen 
lastplats och 450 mm-spår, men det är uppenbarligen eternitprodukter som lastas. Märk nivåskillnaden 
mellan spåren. 



Bilden fån Skottorp valdes for den magnifika reklamfasadens skull I bakgrunden Hallandsåsen som har 
vållat dagens järnvägsbyggare så stora bekymmer. 

Flera stater 

Ännu för tio år sen kunde man sommartid en 
gång i veckan resa från Kinna till Kina med bara 
två tågbyten. Man klev på tåg 1875 i Kinna 

13.28 och äntrade efter knappt två timmars uppehåll 
i Varberg tåg 385, innehållande en rysk 
sovvagn som pendlade mellan Oslo och Moskva. 
På den senare orten skiftade man från Vitryska 
till Jaroslavstationen och var sex dagar senare i 
Beijing. 

Denna kuriositet ger anledning att påminna 
om att Västkustbanan har varit och är en internationell 
transportled där det funnits intressen från 
flera stater. Västkustbanans tidtabeller har behandlats 
på årliga europeiska tidtabellskonferenser. 
Den sovjetiska järnvägsförvaltningens vagnar 
var förstås statliga. Alltsedan öppnandet av 
färjeförbindelsen Helsingborg-Helsingör 1892 
har det kommit in utländska godsvagnar på det 
svenska normalspårsnätet, de flesta från statsägda 
järnvägsförvaltningar. Personvagnarna har inte 
varit lika många och mest handlat om norska, 
men det förekom tyska direktvagnar till Mölle 
under badortens storhetstid och senare somnattåg 
på Göteborg och Oslo. Den tyska permittenttrafiken 
till och från Norge under andra 
världskriget, då en tysk förbindelseofficer var stationerad 
på Helsingborg F, är en särskild historia. 

Utländsk dragkraft på Västkustbanan har varit 
ovanligare, men under en tidtabellsperiod gick 
norska motorvagnståg hela vägen till Malmö. 

El och annan modernisering 

Västkustbanan, eller rättare sagt större delen av 
Västkustbanesystemet, elektrifierades 19331937. 
Vid Flädie korsades den lilla privatbanan 
Bjärred-Lund-Harlösa som på detta avsnitt 
hade haft eldrift sedan 1916. BLHJ gick uselt. 
Ensamma ägaren Lunds stad ville att staten skulle 
ta över men SJ vägrade som berättats. Som ett 
litet stöd fick dock BLHJ köpa SJ-ström vilket 
förbilligade driften något. Denna ström hade 
producerats av Sydkraft, ett bolag som primärt 
ägdes av ett antal sydsvenska städer. 

År 1936 planerades en ovanlig samverkan 
mellan SJ och en större enskild järnväg. Lands



Moträler på lastspår i Eldsberga. På de sydhal/,ändska stationerna lastades sockerbetor som skulle till 
bruket i Genevad Eldsberga är numera forening mel/,an den egentliga Västkustbanan och linjen mot 
Hässleholm. 

krona & Helsingborgs järnvägar skulle elektrifieras 
men inte skaffa lok utan låta SJ stå för dragkraften. 
Det primära SJ-intresset var att åstadkomma 
en snabbare sowagnstrafik till Helsingborg. 
Tekniska förberedelser gjordes men frågan 
föll. 

Redan på 1920-talet påbörjades omläggningar 
för att avhjälpa de gamla privatbanornas 
bristande linjestandard. Viktigast var en ny 
ingångslinje i Falkenberg med tillhörande bro 
över Ätran, som åstadkoms med kommunal ekonomisk 
medverkan. 

Västkustbanans fjärrblockering började byggas 
ut i mitten av 1960-talet -SJ prioriterade de 
hårdast trafikerade enkelspårslinjerna där 
fjärrstyrningen höjde kapaciteten och gjorde 
störst nytta. Det gjorde många tågklarerare arbetslösa 
och blev ett motiv för att dra in 
småstationer och lokal persontrafik, vilket för 
större delen av sträckan skedde i maj 1972. 

Utbyggnad till dubbelspår torde ha planerats 
åtminstone från förstatligandet. Lund-Bjärreds 
järnväg tvingades bekosta en port med plats för 
två spår när den byggdes över Västkustbanan 
1901, trots att det ännu bara ligger ett spår på 
den sträckan. Och det planeras inga fler där eftersom 
huvudtrafiken numera går Kävlinge-Lund. 
På det avsnittet började SJ köpa in mark för ett 
andra spår redan på 1940-talet, kort efter förstatligandet. 
Men bortsett från vid infarten till Göteborg 
hände inget på länge. Först på 1980-talet 
kommer en systematisk utbyggnad till dubbelspår 
igång och f'ar fart under nästa decennium. 

En ny Västkustbana -så småningom 
Järnvägens internationella renässans (ett begrepp 
att använda med förbehåll) nådde Sverige. Befintliga 
banor började rustas upp, några andra 
nybyggdes. Västkustbanan f'ar åtminstone delvis 
föras till den senare kategorin. Ett antal stora 
linjeomläggningar gjordes och många små. Det 
skulle bli dubbelspår på hela sträckan utom några 
mil i norra Skåne där det fanns en parallellväg för 
godstågen. Standarden skulle förbättras radikalt 
och restiderna i princip halveras. 

Ny/ ombyggnaden har emellertid starkt försenats 
och orsakerna är flera. Mest uppmärksammat 
är det tills vidare stoppade tunnelbygget ge



nom Hallandsåsen på grund av geologiska och 
därmed sammanhängande miljömässiga svårigheter. 
Banverkets nybyggnadsanslag har generellt 
minskat. Ett historiskt nytt element är motståndet 
från lokala opinioner som har försenat och 
fördyrat processen, både direkt genom överklagan 
till myndigheter och indirekt genom påverkan 
av kommunerna som beslutar om 
detaljplaneändringar. I Kungsbacka och Lund 
hindras för närvarande fullbordandet av 
dubbelspårssträckor genom obstruktion, i Falkenberg 
ska järnvägen gå utanför staden och i 
Varberg har valet stått mellan detta och en dyr 
tunnel. 

Den 1 juli 1988 klövs Statens järnvägar i 
trafikoperatören SJ och infrastrukturhållaren 
Banverket som efterhand övertog fler uppgifter. 
Bannätet indelades i stombanor och länsjärnvägar. 
Västkustbanan är en stombana och på 
sådana kan olönsam persontrafik fä statliga bidrag. 
Från 1993 sker den upphandlingen i konkurrens. 

Västkustbanans interregionala persontrafik 
hade länge gått med förlust, men när SJ i slutet av 
1990-talet begärde bidrag vanns entreprenaden 
överraskande av Sydvästen AB, ett "privat" konsortium 
där den franska statsjärnvägen SNCF 
var hälftenägare via dotterbolaget GTI. Motdraget 
från SJ blev att förklara sej villigt att trafikera 
utan bidrag efter den ettåriga kontraktsperiodens 
utgång, vilket man automatiskt hade rätt till enligt 
gällande bestämmelser. Inför sådana utsikter, 
efter uppmärksammade inkörningsproblem och 
med löpande förluster i driften valde Sydvästen 
att kasta in handduken.21 

Nytt regionalt engagemang 

SJ började tidigt bedriva förortstrafik kring de 
största städerna, delvis med speciell rullande materiel. 
Så småningom blev även den olönsam vilket 
krävde ett kommunalt ekonomiskt engagemang, 
för det fanns inget annat rationellt system 
för att ta hand om de största pendlarströmmarna. 
Först ut var Stockholm från 1967 medan lokaltrafiken 
Göteborg-Alingsås kommunaliserades 
1980. 

Till Västkustbanan kom fenomenet 1979. 
Malmöhus län var indelat i ett par kommunalförbund, 
störst bland dem det sydvästra, SSK, 
som bland annat omfattade Malmö och Lund. 
Det protesterade med viss framgång mot de inskränkningar 



i lokaltrafiken som SJ aviserade 
1977, men hoten blev snart allvarligare. SSK 
önskade stimulera kollektivtrafiken med nya, 
subventionerade månadskort men SJ ville ersätta 
de slitna X7-tågen med buss (SJ var genom ett 
dotterbolag ledande bussoperatör i området). En 
betydande opinion och engagerade kommunalpolitiker 
ville emellertid behålla tågen, och efter 
hårda förhandlingar med SJ-ledningen nåddes 
en uppgörelse på hösten 1978. 

Den innebar att SSK:s månadskort från och 
med följande år skulle gälla på lokal-och 
regionaltåg inom kommunalförbundets område, 
vilket i praktiken kom att innebära linjerna 
Malmö-Eslöv, Malmö-Svedala, Lund-Kävlinge 
och Malmö-Lomma-Kävlinge, sistnämnda 
alltså en ursprunglig Västkustbanesträcka.22 SJ 
svarade för tidtabellen men utifrån lokala önskemål, 
medan SSK skulle stå för försäljning och biljettkontroll. 
Viktigare var dock att SSK åtog sej 
att investera i nya hållplatser och bekosta fem nya 
XI-tåg (en typ som redan användes i Stockholm) 
för de elektrifierade sträckorna -fyra tågsätt för 
den ordinarie trafiken och ett i reserv. Framsynt 
var att en högre inredningsstandard specificerades 
vilket föranledde ett nytt littera, Xl 0. 
Trafikeringsavtalet löpte på 25 år, en lång tid om 
man ser till de avtal som senare har tecknats mellan 
länstrafikbolag och operatörer, för att inte tala 
om Sydvästens ettåriga avtal. 

Pendlingsfälten avviker inte sällan från den 
administrativa indelningen, och det nordvästra 
kommunalförbundet, NSK, insåg snart att det 

21. Sydvästen accepterade inte SJ årskort på sina tåg och därmed drabbades innehavarna, även om SJ erbjöd partiellt  
återköp. Genom att åka via Alvesta kunde emellertid resenärer från Malmö/Lund till Göteborg välja det "statliga 
alternativet" med som minst endast 23 minuters tidsförlust. För lågprisresenärer med "röd reslust" -biljett var den 
omvägen billigare. Jag vet exempel på resenärer ur båda kategorierna som upptäckte och utnyttjade den möjligheten.  
22. Eslövs kommun tillhörde inte SSK men omfattades från början av överenskommelsen. 

Cyklister och fotgängare inväntarpassagen av ett B-lokdraget tåg. Före 1985 års linjeomläggrzingfanns 
ett stort antal besvärande plankorsningar på Västkustbanans norra utfart här i Halmstad. 

behövde haka på med ett liknande avtal och tre 
XI 0-or för trafiken till Helsingborg och Landskrona. 

Även innan de nya tågen (pågatåg kallade, 
namngivna efter kända skåningar och med tydlig 
regional identitet även i övrigt) levererats blev 
månadskorten en succe med stor resandeökning, 
och SSK/NSK fann snart att ytterligare sex tågsätt 
skulle behövas. Man upptäckte också att det 



skulle bli betydligt billigare, över 20 miljoner kr, 
att egenfinansiera dem än att skaffa dem genom 
SJ. Begripligt nog var det först efter nya förhandlingar 
och regeringsdirektiv som SJ gick med på 
detta. Kommunförbunden hade inga egna 
pengar utan de berörda primärkommunerna 
borgade proportionsvis för banklånen -ett 
mönster från privatbanornas tid återkom alltså. 

I maj 1990 övergick huvudmannaskapet för 
pågatågstrafiken från SSK/NSK till Länstrafiken 
Malmöhus, som 1999 sammanslogs med sin 
motsvarighet i Kristianstad i och med att de båda 
Skånelänen gick samman. Systemet har fortsatt 
att växa när det gäller både trafikerade linjer och 
antal fordon. En detalj med nyare motorvagnar 
var att de inte ägdes utan leasades från den formella 
ägaren, ett USA-bolag. De skånska skattebetalarna 
vann på de amerikanska skattebetalarnas 
bekostnad. På "västkustbaneträdets" grenar 
kör nu pågatåg även Helsingborg-Ängelholm 
och Helsingborg-Åstorp. 23 

På Västkustbanans nordligaste del övertog 
Göteborgsregionens Lokaltrafik AB (från 1999 
uppgånget i Västtrafik AB) i augusti 1990 lokaltrafiken 
Göteborg-Kungsbacka med egna 
motorvagnar. SJ fortsatte dock som entreprenör. 
Också här anlades nya hållplatser, mest 
spektakulärt den underjordiska Liseberg som 
öppnades i april 1993. 

I alla län finns nu länstrafikbolag. De flesta av 
dem är engagerade i tågtrafik även om formerna 
växlar. Därmed har den regionala nivån gjort en 
kraftfull ekonomisk comeback i järnvägssektorn, 
för i samtliga fall behövs betydande tillskott från 
landstingsbudgeten. Ett hot är reduktionen av 

23. Även sträckorna Malmö-Lomma-Kävlinge och Eslöv-Teckomatorp-Åstorp har tidvis haft lokalt annonserad 
pågatågstrafik vid arbeten på de ordinarie linjerna. 

återstående stadiga övergångsanslag till driften, 
som i Västkustbanans närhet främst skulle 
drabba linjen Varberg-Borås. 

Nu och framöver 

Sammanfattningsvis kan läget på Västkustbanan 
i skrivande stund (juli 2000) tecknas så här: 

• Nätet ägs i sin helhet av staten genom Banverket. 
Dubbelspårsutbyggnaden ligger flera år 
efter tidsplanen. Värst har man kört fast i 
Hallandsåsen där beslut om fortsatt eller avbrutet 
tunnelbygge väntas tidigast i höst. 



• Godstrafiken sköts av SJ. Andra godsoperatörer 
har ännu inte gett sej in på Västkustbanan vilket 
de haft möjlighet till sedan 1 juli 1996, en möjlighet 
som har utnyttjats på andra håll i landet. 
Eldsberga-Hässleholm, Åstorp-Teckomatorp 
och Kävlinge-Arlöv är rena godssträckor. I gengäld 
går inga godståg Ängelholm-Ramlösa och 
Kävlinge-Lund. 
• De genomgående persontågen mellan Skåne 
och Göteborg körs också av SJ, som f'ar ersättning 
av länstrafikbolagen för att transportera resenärer 
med deras månadskort. I nattågen, som 
fortsätter till Oslo, finns det vagnar från norska 
statens NSB. SJ f'ar ett stadigt bidrag av okänd 
storlek för att sköta denna förlustbringande trafik 
året ut. 
• I Skåne och mellan Göteborg och Kungsbacka 
sköter SJ lokaltrafiken som entreprenör åt respektive 
regiontrafikbolag. 
• På den korta Västkustbanesträckan Halmstad 
C-Täppet kör BSM Järnväg AB, ägt av BK Tåg 

Ett E-lok väx/,ar i Laholm. 

AB, persontågen åt länstrafik

bolagen i Hallands och Jönköpings 

län. 

Några förändringar är kända vad 

beträffar de närmaste åren. När till

räckligt med tågsätt har levererats 

kommer Skånetrafiken, med SJ som 

operatör, att förlänga vissa turer med 

Öresundståg (X31) upp till Helsing

borg på den nya linjen förbi Lands

krona. Om återupptagen persontrafik 
Arlöv-Kävlinge och Teckoma-torp-Åstorp 
finns principbeslut men Citytunneln i Malmö 
sinkar den till åtminstone 2007. Och SJ och 
NSB har bildat det gemensamma bolaget Lim: 
för trafiken Oslo-Stockholm och Oslo-Köpenhamn. 
Det talas för Väst-kustbanans del om 
snabbtågstrafik som bara skulle serva de största 



städerna, vilket skulle betyda Göteborg, Halmstad, 
Helsingborg, Lund och Malmö, och Lim: 
tror att den blir lönsam, utan statsbidrag. 

Det betvivlas av de tre länstrafikbolagen på 
sträckan, som menar att den stora resandepotentialen 
finns i den regionala trafiken och gemensamt 
har ansökt om att sköta den. Det ifrågasätts 
också av konsulten Karl-Axel Björkdahl, 
som på Rikstrafikens uppdrag snabbutrett västkusttrafiken 
efter Sydvästens fallissemang. Han 
tecknar en mörk bild: tågresandet på västkusten 
har minskat dramatiskt under det senaste decenniet 
och operatörerna har gjort stora förluster. 
Motorväg har byggts ut på hela sträckan och den 
avreglerade busstrafiken är lika snabb som tågen, 
eftersom dubbelspårsutbyggnaden går så långsamt 
och inte ens alla färdigställda delsträckor 
används fullt ut. Möjligen ser han en lösning i en 
kombination av lågprissatsning och snabbare tåg 
som dessutom är bättre utnyttjade. 

Beslut har fattats om att bolagisera SJ. Ett av 
syftena är att fä in privat kapital. Lyckas det f'ar vi 
in ännu ett privat och därmed blandekonomiskt 
inslag i tågtrafiken på västkusten. Och andra 
operatörer hör nog av sej omsider även om 
Sydvästens erfarenheter tills vidare avskräcker. 
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Sydvästen blev en kortparentes på Västkustbanan 

men logotypen med den kuissiska målningen var 
forvisso fjmdig. 

Bengt Spade 

Järnvägsbroarna över Öre älv 

På sin slingriga och ensliga färd upp genom landet 
korsar stambanan mellan Stockholm och Boden 
en stor mängd vattendrag. Här möter alla de 
stora älvarna från Dalälven till Luleälven och här 
finns också de flesta av landets större järnvägsbroar. 
Den kanske mäktigaste broplatsen av dem 
alla bjuder dock inte någon av de stora fjällälvarna 
på utan snarare den obetydligare skogsälven 
Öre älv. Över denna förs banan på en hög 
och lång bro i ett storslaget landskap några kilometer 
norr om Nyåker i södra delen av Västerbottens 
län. Men det är inte bara bron och landskapet 
som f°angar intresset, här möter betraktaren 
inte mindre än tre generationer järnvägsbroar, 
tagna i bruk 1891, 1919 och 1994. Dessa 
tre broar speglar på ett utmärkt sätt järnvägarnas 
ständiga behov av ökade axellaster och hastigheter 
liksom broteknikens utveckling under en 
hundraårsperiod. 

Staten bygger stambanor i Norrland 
För mer än hundratjugo år sedan hade byggandet 
av de viktigaste järnvägarna kulminerat i landets 
södra och mellersta delar. Järnvägarna fyllde en 
viktig funktion i det begynnande industrisamhället 
och hade också blivit en god affär för 
staten samt i många fall för kommuner, företag 



och privatpersoner. I norra Sverige tvekade man 
däremot ganska länge med att bygga järnvägslinjer 
för allmän trafik Norr om Gävle hade därför 
endast några korta privatbanor av lokal karaktär 
byggts från inlandet ner till hamnar vid Bottenhavet. 
Eftersom Norrland var glest befolkat och 
avstånden stora menade man att de väldiga investeringar 
som järnvägsbyggandet krävde inte 
skulle ge samma goda avkastning här som i södra 
Sverige. Till detta kom även att det av militärstrategiska 
skäl fanns en rädsla för att bygga järnvägar 
i norr, arvfienden Ryssland fanns ju fram till 
1917 på andra sidan Bottenhavet och Bottenviken. 
Vid en invasion förmodade man att fienden 
skulle utnyttja järnvägar genom Norrland 
för att snabbt ta sig mot önskade mål. 

Så småningom insåg man från statsmakternas 
sida att landet borde ha järnvägsförbindelser även 
i Norrland. Den tilltagande industrialiseringen 

Tre generationerjärnvägsbroar 
över Öre älv. Längst 
bort den luftiga fackverksbron 
ftån 1891, därefter 
1919 års kraft.falla 
bågbro av betong och 
närmast 1994 års 
eleganta balkbro. Foto BS 
1997-09-10. 

utmed Norrlandskusten var naturligtvis en ekonomiskt 
pådrivande faktor men en järnväg genom 
landsdelen motiverades nu också av sociala 
och kulturella skäl. Därför bestämde man sig för 
att staten skulle bygga ett system av stambanor 
från Stockholm och upp genom Norrland till 
Boden. Där skulle systemet ansluta till Malmbanan 
och en planerad fästning. Bansträckningarna 
kom emellertid inte att gå utmed kusten. Av militära 
och sociala skäl drogs de istället inne i 
landet på ett avstånd av mellan tre och elva mil 
från kusten, ett förhållande som i många avseenden 
senare skulle visa sig vara olyckligt. Från 
Stockholm drogs bansystemet sålunda norrut 
med Norra stambanan som gick över Uppsala 
och Krylbo (Avesta) till Storvik, Stambanan genom 
Norr/,and mellan Storvik och Ånge samt 
Stambanan genom övre Norr/,and mellan (Ånge-) 
Bräcke och Boden. Storvik nådde man 1875, 
Ånge 1881, Vännäs 1891 och Boden 1894. För 
att komma i förbindelse med de viktiga norrländska 
kuststäderna byggdes kustbanor ner till 
dessa. I dag kallas stambanesystemet mellan 
Stockholm och Boden kort och gott för Norra 
stambanan. 



Broplatsen vid Öre älv 

Till skillnad från många andra järnvägssträckningar 
har man för Norra stambanans 
sträcka mellan Ljusdal och Boden inte kunnat 
utnyttja det starkt kuperade landskapets älv-och 

En av /,andets äldsta 
järnvägsbroar är Väs-tra 

stambanans bro över Lidan 

vid Snipebro. Bron som är 

byggd med fem korta spann 
av stenvalv togs i bruk 

1857 I samband med 
dubbelspårsarbeten 

breddades bron 1951. Foto 

BS 1992-07-05. 

ådalar för att dra banan i dessa. De vattendrag 
som korsas här rinner nämligen mot öster medan 
banan går mot norr. Detta gör att när väl ett vattendrag 
har korsats ska banan arbeta sig upp mot 
vattendelaren till nästa vattendrag. Därefter ska 
den söka sig ner till detta och korsa detta för att 
genast sträva vidare upp mot nästa vattendelare. 
De många, långa och branta stigningarna på den 
aktuella sträckan är därför de besvärligaste på landets 
järnvägar. På flera ställen har banan 
lutningen 1 meter per 60 meter bana (16,67 %0) 
vilken är den kraftigaste som förekommer på 
svenska huvudlinjer. 

Bansträckningen där Norra stambanan korsar 
Öre älv och dess älvdal är inte den besvärligaste 
på Stambanan. Avsnittet är ganska kort men 
brant och kurvrikt. Från Nyåker leds banan mot 
norr i en lång krok med en en nedförsbacke mot 
älven. Denna tväras över på en plats med höga 
och branta strandbrinkar. Därefter stiger banan 
omedelbart upp mot Tallberg och Högbränna. 
Broplatsen är vald för att själva älvravinen här är 
djup och smal, vilket gör att man dels har kunnat 
utnyttja de höga strandbrinkarna, dels har fatt en 
så kort brokonstruktion som möjligt. 

Järnvägarna styr broutvecklingen 

Med Norra stambanans linjesträckning över 
Norrlands mäktiga älvar och stora åar krävdes 
broar av helt andra slag än vad man var van vid 
från landets övriga delar. Tiden var också mogen 



för att konstruera och bygga broar med den 
styrka och den längd som nu behövdes. 
Brobyggnadskonsten hade nämligen utvecklats 
snabbt sedan mitten av 1850-talet då man börjat 
bygga järnvägar i Sverige, en utveckling som både 
här och i de övriga industriländerna framför allt 
styrts av just järnvägarnas behov. 

Landets första järnvägsbroar hade byggts på 
ett traditionellt sätt med vägbroarna som förebild. 
Den första generationen järnvägsbroar var 
därför vanligtvis utförda med korta spann av träbjälkar 
eller stenvalv. Dessa ålderdomliga konstruktioner 
med alla sina begränsningar gjorde 
att när ett hinder skulle överbryggas måste man 
välja en plats där bron blev så kort och låg som 
möjligt. Följden blev att man med lutningar och 
kurvor ofta tvingades leda banorna ner eller fram 
till lämpliga brolägen, förhållanden som lätt 
gjorde att bandriften kom att störas av besvärliga 
stigningar och tidskrävande omvägar. 

Broar av stål 

Järnvägstrafikens utveckling mot högre hastigheter 
och större axellaster kom snart att ställa nya 
krav på bansträckornas lutningar, bärighet och 
kurvradier. Detta förde i sin tur med sig att broarna 
behövde högre, längre och starkare spann än 
vad sten-och trätekniken kunde erbjuda. Det 
enda konstruktionsmaterial som då kunde 
komma i fråga var det smidbara järnet eller stålet.* 
Detta var emellertid dyrt att framställa. De 
snabbt framväxande järnvägarnas behov av smidesjärn 
och stål till lokomotiv, hjul, axlar, skenor 
samt inte minst broar blev nu en av de tyngsta av 
de faktorer som drev fram metoder för massproduktion 
av stål. Av särskild betydelse i sammanhanget 
blev de så kallade götstålsprocesserna, 
Bessemer-, Thomas-och Siemens-Martinmetoderna, 
vilka utvecklades under 1850-, 60och 
70-talen. Med dem kunde järnverken tillhandahålla 
stora mängder stål av hög kvalitet och 
till låga priser. 

Med götstålen fick brokonstruktörerna ett 
byggmaterial som var lätt och starkt och som 
kunde formas allt efter önskemål. Brobyggandet 
kom därmed in i en ny fas och man börja excellera 
med konstruktioner som gav allt djärvare 
brospann. Till att börja med byggdes stålbroarnas 
bärverk huvudsakligen av valsade stålbalkar. 
Dessa kunde emellertid bara användas för 
mycket korta spann eftersom valsverken då inte 
klarade av att valsa grova balkar. En kraftig och 
lätt balk kunde emellertid erhållas med 



plåtbalken, vilken byggdes upp av järnplåtar. Plåtarna 
bildade själva balklivet och skarvades ihop i 
längsled. Balkens flänsar åstadkoms genom att 
man fäste vinkeljärn upptill och nedtill. För att 
livplåtarna inte skulle vika sig när de belastades 
försågs de med vertikala avstyvningar av vinkeljärn. 
Alla delar i plåtbalken nitades samman och 
frånsett livavstyvningarna påminde balken om 
en hög, valsad järnbalk med I-profil. PMtbalkbrons 
bärverk åstadkoms av två eller flera parallella 
plåtbalkar och beroende på höjden över hindret 
placerades spåret med sliprar och skenor 
ovanpå eller mellan balkarna. Den nitade plåtbalkbron 
lämpade sig för spännvidder upp mot 
20 meter. 

När längre hinder skulle överbryggas blev 
även plåtbalken onödigt tung och otymplig. Då 
utvecklade man istället en annan balktyp, fackverksbalken. 
Denna kan sägas vara en balk vars 
liv inte är massivt utan istället är upplöst. De 
drag-och tryckkrafter som balklivet utsätts för 
styrs här in i ett system av vertikala och diagonala 
livstänger som tillsammans med flänsarna leder 
krafterna bort till brostöden. Med fackverksbalken 
fick man en stark och lätt och utseendemässigt 
luftig konstruktion och det är 
med denna som brokonstruktörerna på allvar 
kunde ta de allt djärvare sprången över hindren. 

Fackverksbroar byggs inte gärna idag eftersom 
de dels är ganska svåra att underhålla med alla 
sina vinklar och vrår, dels verkar inskränkande på 

* Smidbart järn är en äldre benämning på lågkolhaltigt stål. Med stål avsågs förr i tiden en härdbar legering av 
järn och kol. Idag kallas alla järn-kollegeringar med en kolhalt som är mindre än 2 % för stål. Legeringar med 
högre kolhalt kallas för gjutjärn eller tackjärn. 

En av hndets äldsta stålbroar är den tidigare järnvägsbron fån 1875 for Norra stambanans korsning 
med Dalälven vid Krylbo. Den 205 meter Mnga bron har sidospann av pMtbalkstyp medan huvudspannet 
är en tidig variant av fackverk som kal/,as for gallerverk. Med 47,5 meters spännvidd var detta 
ett av /,andets längsta brospann 1875. Bron ersattes redan 1916av en ny bro och har därefter använts 
som vägbro. Foto BS 1995-06-09. 

bandriftens fria rum när fackverket är uppdraget 
över farbanan. Undantag finns dock, t.ex. har de 
många sidospannen till Öresundsbron bärbalkar 
av fackverkstyp. 

Betong i brobyggandet 
Mot slutet av 1800-talet började ett annat 
konstruktionsmaterial för broar att uppmärksammas. 
Den av många föraktade men som 
byggmaterial så förträffiiga betongen gjorde på 
nytt sin entre efter 1 500 års törnrosasömn. Betongen 
hade funnit vidsträckt användning redan 



i det romerska riket där många stora och viktiga 
anläggningar och byggnader hade uppförts av 
betong. I betongen är cementet den viktiga 
ingrediensen eftersom detta binder ihop själva 
byggmaterialet som är sten och sand. Cementbruket 
har till skillnad från kalkbruket den speciella 
egenskapen att det kan hårdna och dessutom 
behålla sin styrka under vatten. Just denna egenskap 
gör att cementbruket kallas för hydrauliskt 
bruk. 

Konsten att tillverka cement glömdes bort under 
medeltiden. I samband med stora franska 
kanalarbeten under 1600-talet återvann man 
dock kunskapen om att bereda ett hydrauliskt 
bruk genom att blanda naturliga, vulkaniska material 
i kalkbruk som då fick hydrauliska egenskaper. 
Under första delen av 1800-talet tillägnade 
man sig slutligen konsten att på industriell väg 
tillverka cement. 

Till skillnad mot stål och trä där man alltid 
måste kämpa mot rost och röta trodde man i början 
av 1900-talet att betong hade näst intill evig 
livslängd, den kallades därför ofta för konststen. 
Så småningom visade emellertid betongkonstruktioner 
upp mer eller mindre allvarliga 
skador. Sedan man lärt sig att tillreda och gjuta 
betongen på rätt sätt förekommer det dock sällan 
allvarliga betongskador. 

I 

'I 

Betong har många goda egenskaper men 
också en stor svaghet, den tål inte att utsättas för 
några större dragkrafter (krafter som vill dra isär 
konstruktionen). Däremot bjuder den ett utmärkt 
motstånd mot tryckkrafter (krafter som 
vill trycka ihop konstruktionen). Detta gjorde att 
när betong började användas som byggmaterial 
kunde det bara ske i sådana konstruktioner som 
påverkas av tryckkrafter. 

Strax före sekelskiftet 1900 började man i 
Sverige att använda betong i brobyggandet. En 
ökande produktion av cement gjorde att betongkonstruktioner 
kunde konkurrera prismässigt 
med stålet. Betongen har dessutom fördelen att 
konstruktionen med enkla medel kan ges i stort 
sett vilken form som helst. Med tanke på betongens 
hållfasthet lämpade den sig däremot till att 
börja med endast för att bygga valv, vilket är den 
enda brokonstruktion där dragkrafter kan undvikas. 
Flera valvbroar av betongbyggdes också i landet. 



En önskan att även kunna använda betong i 
konstruktioner som utsattes för dragkrafter ledde 
så småningom till konsten att gjuta in järnstänger 
på ett sådant sätt att dessa kunde ta upp 
dragkrafterna i konstruktionen. Kunskap för att 
beräkna en sådan armering var dock svår att nå. 
Under första världskriget forcerades emellertid 
framtagningen av beräkningsmetoder för den 
stålarmerade betongen eftersom man behövde 
spara både cement och stål i den materialknapphet 
som då rådde. 

I 
I 
För Stambanan KrylboFrövi 
(-Mjölby) ut_fordes 

1900 två vägkorsningar 

med betongvalvsbroar över 
banan. Den ena går över 
bangården i Skinnskatteberg 
och den andra, som 
bilden visar, över östligaste 
delen av Fagersta centrals 
bangård (fd. Västanfors). 
Foto BS 1992-03-31. 

Den armerade betongen, eller järnbetong som 
den först kallades för, kom snabbt att utnyttjas 
till att bygga broar för vägar. Trögare gick det däremot 
på järnvägssidan där betongen började 
tränga undan stålet först efter andra världskriget. 
Detta hade sin grund i att dels var järnvägarna i 
stort sett färdigbyggda i landet när betongen och 
den armerade betongen introducerades vilket 
gjorde att behovet av broar var litet, dels fanns det 
länge en viss misstro mot att använda det nya 
byggmaterialet i konstruktioner som är så hållfasthetsmässigt 
utsatta som järnvägsbroar. 

Förutom till balkbroaroch broar som består av 
en platta, plattbroar har armerad betong använts 
till bågbroar. Så småningom kom en kombination 
av stål och armerad betong att utkristalliseras 
i brobyggandet med en brotyp som numera är 
vanlig. I denna utförs bärverket av stålbalkar 
vilka är sammangjutna med en övre betongdel 
som bär upp farbanan. Vid beräkning av sådana 
konstruktioner utgår man från att stålbalkar och 
betongplatta samverkar från hållfasthetssynpunkt, 
brotypen kallas följaktligen för samverkansbro. 

1891 års bro 



Den äldsta järnvägsbron över Öre älv byggdes 
1890-91 i en tid då järnvägsbroar med långa 
spann så gott som uteslutande byggdes som 
fackverkskonstruktioner av stål. Spannen är således 
utformade med luftiga och tunna fackverk. 
Bron är byggd med farbanan på inte mindre än 

Den äldsta av broarna över Öre älv togs i bruk 1891 och var då näst högst i landet. När bron var 
färdigbyggd vidtog den obligatoriska broprovningen. Här är det östra sidospannet som belastats med sex 

ånglok av sadeltankstyp. Vid broprovningarna mäter man bla. nedböjningen vid belastning samt ev. 

kvarstående deformation sedan belastningen av/Jjgsnats. Den stora träställningen användes när bron 

byggdes och fick ligga kvar tills bron avprovats och godkänts. Foto 1891 (Sveriges järnvägsmuseum). 

drygt 40 meters höjd över älvens yta vilket gjorde 
den till landets näst högsta bro 1891 (Forsmobron 
var högst ) . 

Till följd av den stora brolängden, 180 meter, 
delades bron in i fyra spann vilka sinsemellan är 
olika långa. Från väster (söderut) ansluter ett kortare 
och ett längre sidospann och från öster 
(norrut) ett längre sidospann, vilka överbryggar 
de branta strandbrinkarna (landspann). Över 
själva vattendraget sträcker sig ett långt spann. 
Trots att älven inte är särskilt djup ville man inte 
ha något stöd ute i vattnet eftersom timmerflottning 
och isgång i älven skulle störts av detta. 

De tre stöden som bär upp spannen är utförda 
som höga och uppåt avsmalnade torn av stålfackverk 
Traditionellt brukade man bygga broars 
mellanstöd av natursten. Här skulle emellertid 
sådana ha blivit oproportionerligt dyra och 
tunga. Stöden står däremot på stabila fundament 
av huggen natursten, vilka i sin tur är grundlagda 
på en stor mängd träpålar. 

Den intressantaste och mest spektakulära delen 
av bron är de fyra spannen och deras form. 
När bron konstruerades var det populärt att utforma 
långa fackverksspann med balkens ena 
fläns böjd i en båge som vid ändarna anslöt till 
den andra och raka flänsen. Man kunde på så sätt 
spara material men ändå fä samma styrka som en 
balkbro med raka flänsar. Formen gjorde att bron 
blev billigare att tillverka samt lättare. Den böjda 
flänsen formades efter en parabelbåge och inte en 
cirkelbåge, brotypen kallas därför för balkbro 
med parabelfackverk. Ofta förväxlas denna med 
bågbroar vilkas konstruktion är av ett helt annat 
slag. 

När farbanan till broar med parabelfackverk 



gick på låg höjd över hindret placerades fackverket 
över farbanan, brotypen kallas för balkbro 

Ett imponerandefackverk möter den som gör sig 

besväret att stanna till vid Öre älv och kliver ned 

vid östra landfdstet till den gamla bron. Foto BS 

1997-09-10. 

medståendeparabelfackverk. Eftersom detta utförande 
hade några nackdelar placerade man helst 
fackverket under farbanan när detta var möjligt, 
brotypen kallas då följaktligen för balkbro med 
hängande parabelfackverk. Bron över Öre älv 
kunde med sin avsevärda höjd över älven utföras 
med ett sådant hängande parabelfackverk. 

I romanen Brobyggaren ger författaren Sune 
Jonsson en poetisk bild av den gamla bron över 
Öre älv: "Dess tre järnspann hängde ner från 
pelarna likt en fagel, som skjutit ut från nipans 
vassa rygg, förlorat i höjd och tre gånger fladdrat 
till med vingarna för att bärga sig över älven. 
Man kunde också säga att brons parabelreglar 
blänkte i solen som tre försilvrade strömmingsbukar." 
(Uppenbarligen har Jonsson inte sett det 
korta, fjärde landspannet som döljer sig inne i 
vegetationen vid västra landfästet.) 

Stålkonstruktionerna till den gamla bron över 
Öre älv tillverkades och monterades av det legendariska 
företaget Bergsunds Mekaniska Verkstad 
i Stockholm. Detta hade grundats redan i slutet 
av 1700-talet och betraktades som Sveriges första 
egentliga mekaniska verkstad. Verksamheten 
kom att omfatta alla slag av tillverkningar men så 
småningom koncentrerade man sig på broar och 
fartyg. Under senare delen av 1800-talet och de 
första decennierna av 1900-talet ansågs verkstaden 
vid sidan av Motala Verkstad i Motala som 
landets främsta tillverkare av stålbroar. Bergsunds 
som låg på västligaste delen av Södermalm lades 
ner 1929 varefter hela etablissemanget revs. 

Trafiken på järnvägarna utvecklades på de 
flesta håll snabbare än vad man tänkt sig. Detta 
gjorde att ganska snart uppkom krav på bland 
annat högre tillåtna axellaster så att kraftigare och 
tyngre lokomotiv skulle kunna användas. En ökning 
av axellasterna omöjliggjordes dock nästan 
genomgående av broarnas bärighet. Broarna som 
ofta var banornas dyraste konstbyggnader kom 
därigenom successivt att bli flaskhalsar för trafiken 
eftersom man drog sig i det längsta för att 



ersätta eller förstärka dem. 

De normer som legat till grund vid beräkning 
av broarna på Norra stambanan upp till Vännäs 
visade sig otillräckliga redan under 1910-talet. Av 
de större och kraftigare ångloken tilläts endast Eloken 
med sina 12,5 tons axellast att gå över broarna. 
Önskvärt var emellertid att fa använda Bloken 
på banan eftersom de var betydligt snabbare 
än E-loken. B-lokens högre axellast, 15,9 
ton, var dock för stor för banans broar. Broarna 
byggdes då om varvid de med fa undantag ersattes 
av helt nya konstruktioner. För att inte störa 
den pågående trafiken placerades broarna i regel i 
nya lägen med åtföljande spåromläggningar. Så 
skedde även vid Öre älv. Här togs en ny bro i 
bruk 1919 i ett broläge omkring 150 meter nedströms 
det gamla. Samtidigt lades linjen om på 
en sträcka av ungefär två kilometer varvid kurvoch 
lutningsförhållandena förbättrades. Den 
gamla bron fick ligga kvar som reservbro och den 
har dessutom sedan 1938 kunnat användas som 
vägbro för länsväg 538 mellan Hörnsjö och 
Nyåker. 

1891 års bro över Öre älv var en av de största i 
landet inom brotypen. Något längre spann hade 

1891 års bro över Öre älv som den ter sig idag. Skogen har vuxit upp och döljer det korta västra (vänster 
på bilden) spannet, mellanstödet i västra slänten samt båda landfdstena. Sedan bron ersatts 1919 fick den 

ligga kvar som reservbro. 1938 blev den ombyggd till vägbro. Foto BS 1997-09-10. 

Norra stambanans bro över Vindelälven vid 
Degerön (Vindeln) i Västerbotten. Denna som 
dock inte var så hög som bron över Öre älv, togs i 
bruk 1892. Vindelnbron ersattes av en ny bro 
1952 men låg kvar som reservbro innan den raserades 
av en kraftig vårflod 1995. 

Brotypen fackverksbro med hängande 
parabelfackverk har genomgående byggts för 
järnvägstrafik. De flesta av dessa broar är dock 
rivna och ersatta av modernare brotyper. Numera 
återstår endast ett tiotal broar av typen i landet. 
Av dessa har en handfull fortfarande någon form 
av järnvägstrafik, övriga är antingen ombyggda 
till vägbroar eller ligger på banor där trafiken har 
lagts ned. 

1919 års bro 
Nästa bro över Öre älv är en tung, kraftfull och 
mycket hög bågbro av armerad betong, vilken 
togs i bruk 1919. Den hade föregåtts av en handfull 
liknande men kortare vägbroar i södra 
Sverige. Bågbron över Öre älv innebar att konstruktörerna 



på SJ tog ett mycket stort steg 
framåt med ett väldigt huvudspann på drygt 90 
meter. Bron ansågs 1919 ha det längsta betongspannet 
i världen för en normalspårig järnväg, 
längre var då endast en bågbro från 1913 med ett 
96-metersspann över Plessur vid Langwies för 
den smalspåriga banan Chur-Arosa i Schweiz. 
Efter betongbron över Öre älv skulle det i Sverige 
dröja över 30 år innan ännu längre betongbroar 
byggdes för järnvägstrafik. 

Valvet och bågen har alltid varit omtyckta som 
bärande konstruktioner i broar. Så länge broar 
byggdes av sten var valvet så gott som dominerande. 
Valvet försågs då med sidomurar (övermurning) 
och mellan dessa fylldes löst material 
upp som bildade underlag för vägbanan. Samma 
slag av valvbroar byggdes också av betong när 
denna i slutet av 1800-talet började användas 
som brobyggnadsmaterial i Sverige. Spännvidderna 
i valven blev emellertid inte särskilt långa 

eftersom betongen var oarmerad. När armering 
däremot började läggas in i valven i början av 
1900-talet kunde dessa byggas längre och 
smäckrare. Snart utkristalliserades en brotyp där 
farbanan bars upp av pelare eller stöd som stod på 
ett smäckert valv. I dessa broar, bågbroar med underliggande 
båge, var såväl farbanekonstruktion 
som pelare och valv utförda av armerad betong. 
Brotypen infördes i Sverige omkring 1910 och 
med den kunde mycket långa spann byggas. 

När en starkare bro över Öre älv projekterades 
i början av 1910-talet var det inte längre lika 
självklart att den skulle byggas på ett traditionellt 
sätt med spann av stålfackverk. Sedan några år 
hade man på SJ uppmärksammat att broar av armerad 
betong mycket väl kunde konkurrera med 
stålbroarna. Därför hade SJ redan 1911 låtit 
bygga en mindre valvbro av armerad betong vid 
Järna i Sörmland i samband med att Statsbanan 
}ärna-Norrköping byggdes. Vidare hade man 
1911-15 i egen regi byggt flera betongbroar av 
valv-och balktyp när dubbelspåret mellan Göteborg 
och Alingsås på Västra stambanan utfördes. 
I Norrland hade dessutom ett betongspann av 
valvtyp byggts 1912-13 för Inlandsbanan över 
Flåsjöälven med inte mindre än 35 meters spännvidd. 

Redan 1913 hade SJ:s brokonstruktörer konstaterat 
att en betongbro över Öre älv var ekonomiskt 
mer fördelaktig att bygga än en stålbro om 
man även räknade in en sådan bros förmodade 
lägre underhållskostnader samt större hållfasthetsmarginaler 



inför framtida axellasthöjningar. 
Med första världskriget som bröt ut 1914 stegrades 
också priserna på framför allt stål och metall 
vilket ytterligare gynnade ett betongbroalternativ. 
Statsmakterna beslöt därför 1915 att 
en ny bro av armerad betong skulle byggas. Brons 
huvudspann skulle utgöras av en väldig båge med 
90,7 meters spännvidd. Denna skulle med 
sekundärpelare bära upp en trågformad brobana. 
Sidospannen i åbrinkarna skulle bestå av mer traditionellt 
utformade spann av valvtyp. Hela brokonstruktionen 
skulle utföras av armerad betong 
och medge ett största axeltryck av 20 ton. Den 
nya bron började byggas 1915 och utfördes av SJ 

. . 

1 egen regi. 

Från utseendesynpunkt fick bron inte riktigt 
den form som man från början hade tänkt sig. 
Eftersom man ville undvika att bygga bankar för 
spåret ut i de höga och branta strandbrinkarna 
försågs bron istället med sidospann åt båda håll. 
Till följd av att brinkarna har olika lutningar var 
det från början tänkt att det skulle vara tre sidospann 
i väster och två i öster. Alla sidospannen 
skulle för utseendets skull vara lika långa. Sedan 
en noggrann geoteknisk undersökning gjorts 
som visade på en osäkrare markbeskaffenhet i 
östra strandbrinken beslöt man att här skulle endast 
ett enda men längre sidospann byggas. Bron 
fick därigenom en påtagligt osymmetrisk form. 

Byggnadstiden för den stora bron blev hela 
fyra år. Till skillnad mot stålbroarna, vars delar 
tillverkades inomhus på en mekanisk verkstad för 
att sedan sammanfogas ute på broplatsen, skulle 
nu hela bron byggas av råmaterial ute i det fria. 
Pålning skulle ske för mellanstöd och formställning 
till stora spannet, en väldig ställning 
med valvstomme skulle resas över älven för att 
bära upp gjutformen till den stora valvbågen, 
gjutformar till de olika brodelarna skulle byggas 
på ända upp till 45 meters höjd, armeringen som 
inte bara utgjordes av 130 ton stålstänger utan 
även av 120 ton begagnad järnvägsräls skulle läggas 
i formarna och bindas ihop, lämpligt material 
till betongen skulle tas ur närbelägna grustäkter, 
betong skulle blandas, forslas ut till gjutplatsen 
och gjutas på olika nivåer, valvstommar med 
gjutformar till stora och små valv skulle lossas sedan 
betongen stelnat m.m. Arbetet krävde en 
helt annan utformning av byggarbetsplatsen och 
dess organisation än vad som var fallet när broar 
av stål byggdes. Personal som arbetade med bron 
skulle under en lång tid försörjas med mat och 



husrum. Till allt detta kom förhållanden som 
försvårade arbetet genom att arbetsplatsen låg 
mycket isolerat, att ett strängt klimat rådde vintertid 
samt att älven hade höga vattenföringar när 
snön smälte på senvåren. Arbetet med bron och 
arbetsplatsen har för övrigt skildrats i den tidigare 
nämnda romanen Brobyggarna. 

Trots att man ansträngt sig för att åstadkomma 
ett gott betongarbete när den stora bron 
byggdes visade det sig snart att det fanns stora i 

Den stora bågbron över Öre älv fick inte riktigt det utseende som man .från början hade tänkt sig. Istället 
for två mindre valv i östra brodelen (till högerpå bilden) byggdes ett större valv. På bilden syns de klackar 
inne i västra sidovalven som valvstommarna stödde på när valven göts. Dekorationerna under kantbalken 
vid anfangspelarnas topp kan formodligen tillskrivas arkitekten Torben Grut som var rådgivare vid brons 

utformning. När bilden togs hade den nya bron tagits i bruk. Trafiken på bågbron har därfor upphört 

och kontaktledningen tagits ner. Foto BS 1997-09-10. 

utförandet. Efter några år uppmärksammades 
allvarliga skador i betongen vilket ledde till att 
omfattande reparationsåtgärder måste genomföras 
redan 1927 och 1928. Till följd av skadorna 
minskade förutsättningarna för att bron skulle fa 
en lång livslängd. I början av 1990-talet dömdes 
bron slutligen ut av Banverket som sedan 1988 
förvaltar och ansvarar för de stadigt ägda järnvägarna 
( dock ej Inlands banan) och man beslöt sig 
för att bygga en ny bro. Denna togs i bruk 1994. 
Det var därefter meningen att den gamla betongbron 
som en gång i tiden stått som symbol för 
svenskt brobyggande skulle rivas. En lokal 
oponion ville emellertid inte acceptera detta utan 
önskade att bron skulle behållas som ett teknikoch 
kulturhistoriskt minnesmärke. Detta ledde 
till att bron 1997 förklarades som byggnadsminne 
enligt kulturmiljölagen. 

Den stora bågbron av betong över Öre älv 
kom att bli en av märkesbroarna i utvecklingen 
mot allt längre brospann med underliggande 
betongbågar där Sverige en gång i tiden hörde till 
de ledande nationerna. Denna utveckling hade 
inletts när Norsholmsbron byggdes 1911-12 
över Motala ström med ett 50 meter långt spann. 
Norsholmsbron följdes 1914-15 av Skurubron 
över Skurusundet i Nacka vars huvudspann blev 
hela 72 meter långt . Efter Öreälvsbron togs nästa 
steg med den mycket långa Tranebergsbron i 
Stockholm som byggdes 1932-34 med ett 
rekordlångt 183 meters huvudspann. Utvecklingen 
kulminerade slutligen i Sverige 1943 med 
Sandöbron över Ångermanälven vars väldiga 
bågspann är inte mindre än 264 meter långt. 



Sandöbron var världens längsta betongbro och 
förblev så till 1963. 

När den stora bågbron över Öre älv stod färdig 1919 var huvudspannet med 90, 7 meters spännvidd 

världens uingsta betongspann for normalspårigjärnväg. Den stora bågen är inte fast inspänd vid anfang

erna, istället har grova leder arrangerats här for att tillåta rörelser i båge och underbyggnad Under 
farbanebalkarna har en brygga hängts upp for att man ska kunna inspektera de kraftiga betongbalkar 
som bär upp brobanan. Foto BS 1992-05-31. 

1994 års bro 

Den tredje och senaste bron över Öre älv togs i 
bruk 1994 och är en bro helt av vår tid, en 
samverkansbro i sex spann som diskret stryker 
fram över trädtopparna i den djupa och branta 
älvdalen. Bron har fatt ett läge strax nedströms 
1919 års bro. Till skillnad från den första bron 
med dess spinkiga och luftiga fackverk som nitats 
ihop av tusentals smådelar och den andra bron 
vars grova former skapats med tungt arbete ger 
den nya bron med sina enkla former mer intryck 
av att vara ett rutinbygge än en bro som med stor 
möda åstadkommits av konstruktörer och byggpersonal. 

På den nya bron är land.fästena gjutna av armerad 
betong i ett traditionellt utförande. De 
höga mellanstöden, också av armerad betong, är 
däremot av sällsam art. Varje stöd består av två 
elliptiska, ganska smala pelarben som är sammangjutna 
med en skivformad mellanvägg. På 
den översta delen av stöden är benen vertikala 
medan de är svagt utsvängda på den nedre delen. 
Stöden blir därmed för stabilitetens skull en 
aning "kobenta." Allra överst bryter mellanväggen 
genom pelarnas utsidor och bildar 
konsoler som bär upp lagren till överbyggnaden. 
Denna utgörs av två parallella svetsade plåtbalkar 
vilka löper kontinuerligt från land.fäste till landfäste 
över samtliga mellanstöd. På balkarna och i 
samverkan med dessa ligger ett stabilt betongtråg 
för spårets makadamballast och gångbanorna. 

I den kamp som under 1900-talet pågick mellan 
stål och betong i brobyggandet kan samverkansbron 
sägas vara en lyckosam "tredje väg". 
Med en gemensam konstruktion kombinerar 
man här stålets och betongens bästa egenskaper. I 
bron över Öre älv används således stålbalkarna 
som bärverk medan betongdäcket som är fast



gjutet på balkarna ger den långa och smala bron 

nödvändig stadga och stabilitet samt skapar ett 

lämpligt tråg för spårets ballast. Att brotypen val

des här hänger dessutom samman med att 

stålbalkarna kunde lanseras ut över stöden när 

bron byggdes, på så sätt slapp man kostnaderna 

för att uppföra en lång och hög ställning. 

Vid brobygget levererades den 338 meter 
långa brons balkar till broplatsen i sektioner om 
12 till 18 meters längd. Dessa svetsades samman 
till en kontinuerlig balk vid ena landfästet och 
lanserades (sköts) därefter ut över de redan 
färdiggjutna brostöden i etapper. För att belastningen 
på balken inte skulle bli för stor när balkänden 
svävade fritt i luften under lanseringen, 
användes en 13 meter lång lanseringsnos. Denna 
var en mycket lätt fackverksbalk, provisoriskt 
monterad på brobalkens ände. Sedan balkarna 
kommit på plats göts betongtråget för ballast och 
spår. 

Den stora brons form har bearbetats arkitektoniskt 
utöver brokonstruktörens grundform. 
De smala och svagt koniska pelarna och den tilltalande 
färgsättningen med röda konsoler och 
ljusblå stålbalkar bär tydlig vittnesbörd om detta. 
Utöver dessa estetiska tillägg har det norra 
landfästet utförts med stora triangelformade 
vingmurar av betong. Vidare har kontaktledningsstolparna 
på bron placerats mitt för 
mellanstöden, där har även särskilda plåtar monterats 
på broräcket. Med de ovanligt formade 
vingmurarna har broarkitekten markerat var broöverbyggnadens 
fasta lager är beläget. Dessutom 
har de punkter där överbyggnaden vilar på 
mellanstöden betonats genom att stödlinjen förlängts 
uppåt med stolparna samt plåtarna på 
räcket. 

Mäktig broplats 

Norra stambanans korsning med Öre älv är en av 
landets mäktigaste och intressantaste broplatser. 
Här finns ett ödsligt men storslaget landskap 
med en mycket djupt nedskuren älv:f'ara, 
omgärdad av väldiga skogar. Här bjuds också ett 
brolandskap med tre järnvägsbroar av mycket 
aktningsvärda dimensioner, byggda vid olika tider. 
Dessutom erbjuds den intresserade möjlig-



Den senaste bron över Öre älv är en hög och 

smäcker balkbro av samverkanstyp. Brons konti

nuerliga bärbalk stöderpå höga, smala och en 

aning ''kobenta"pelare av betong. Mellan pelarna 

och balken syns de stora rullager som ska til/,åta 

brobalken att ändra /,ängd vid temperatur

växlingar. Vid landfdstet står en stor triangel

formad betongskärm som ska markera for betraktaren 
var brons fasta lagerfinns, d v.s det lager 
med vilket brobalken är fixerad i /,ängsled Foto BS 
1997-09-10. 

het att studera utvecklingen i järnvägsbrobyggandet 
från den äldsta bron som med sin 
gracila form och kanske inte alltför förtroendeingivande 
bärighet kontrasterar starkt mot den 
tunga och stabila bågbron från betongens barndom 
där alla delar ser ut att vara överdimensionerade. 
Sist i trion kommer den nya och eleganta 
bron som löper som ett smalt streck över 
trädtopparna, endast uppburen av några finlemmade 
betongtorn; en bro som ser ut att ta sig över 
älven utan någon synbarlig ansträngning. 

Brofakta Referenser 

Ort: T allberg 
Kommun: Nordmaling 
Län: Västerbotten 
Hinder: Öre älv 

1891 års bro 

Byggår: 1890-91 
Brotyp: Balkbro med hängande parabelfackverk 
Antal spann: Fyra 
Bro/,ängd'I<_· 180 meter 
Teoretisk spännvidd**: 16, 1 +47, 1 + 52,2+ 52,2 
meter 
Entrepr.ltillv.: Bergsunds Mekaniska Verkstad, 
Stockholm. Landfästen och fundament utförda 
av Statens järnvägar i egen regi. 

1919 års bro 

Byggår: 1915-19 



Brotyp: Bågbro av betong med underliggande 
båge; sidospann med betongvalv 
Antal spann: Fem 
Bro/,ängd'I<_· 229 meter 
Teoretisk spännvidd*'!<_· 

16,2+ 16,2+ 16,2+90,7 +32,5 meter 
Entrepr.ltillv.: Statens järnvägar i egen regi 

1994 års bro 

Byggår: 1992-94 
Brotyp: Samverkansbro 
Antal spann: Sex 
Bro/,ängd*: 361 meter 
Teoretisk spännvidd**: 

47,0+59,0+59,0+67,0+59,0+47,0 meter 
Entrepr.ltillv.: Kraftbyggarna AB, Luleå, med 
DEM-verk AB i Umeå som underleverantör av 
brobalkarna 

* Inklusive landfdsten 

** Med teoretisk spännvidd menas till skillnad 
.från .fri spännvidd avståndet mellan de punkter 
som brospannen stöderpå 
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Ett urval av de många intressanta bilder som togs när 1919 års bro byggdes över Öre älv 
visas på de följande sidorna. Bilderna tillhör Sveriges Järnvägsmuseum. 

Bild som är tagen mot västra stranden. Överst står några grusvagnar på banken som ska ansluta mot 
västra kmdfdstet. I s/,änten har man schaktat ur stora groparfor /,andfdstet och de tre mel/,anstöden. 
Byggnaden i s/,änten är betongb/,andningsstationen och rännan är avsedd for att störta betong ner till 
mel/,anstödem grunder. Över älven har en provisorisk bro byggts till vämter och till höger står en pålkran 
med vilken man provpå/,ar grunden for ställningen till det stora spannets gjutform. Foto 1916-09-16. 

På östra stranden tillverkades 
betongpå/,ar i ett provisoriskt 
betonggjuteri ute i det fria. Bilden 
visar tillverkningem olika stadier, 
till höger en tom form, till vänster 
monteras armeringen innan den 
/,äggs ner i formen, i mitten några 
gjutna på/,ar av vilka två är övertäckta 
med brädor och våta säckar. 
På den tredje pålen ligger en 
trästamp som man använde for att 
stampa den knappt jordfaktiga 
betongen vid gjutningen -detta var 

fore den blöta betongens och 

vibratorteknikens tid Pålkranen 

bakom männen drivs med ett 

handvevat spel Foto 1916-08-02. 

Vid brobyggen i Norrland ser man inte vintern som en nackdel utan snarare som en tillgång. Lågt vattenstånd 
och kraftig is ger nämligen upphov till utmärkta arbetsytor. Här arbetar man ute på isen med att 
driva ner spånt (till vänster) och påla (mitten) for ställningen till den blivande stora valvstommen som 
ska bära själva gjutformen. På stranden (till höger) står två på/kranar som slår ner pålar for det östra 
mellanstödet. I bakgrunden syns östra landspannet till 1891 års bro. 

rur~ 
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.,! ~ .. Innan den stora 

~ 

~ .~· .•, valvstommen for 
. ., huvudspannet skulle 
'· resas lades alla delarna 
utpå isen i den takt de 
tillverkades. I bakgrunden 
har den nedre 
delan av ställningen 
börjat ta form. Foto 
1918-02-18 från 
gamla bron. 

Bild från östra strandbrinken som visar ställningarna och valvstommarna till huvudspannet och östra 
sidospannet, ett gigantiskt plocke-pin av spiror, bjälkar, p/,ank och brädor. När bågarna är fardiggjutna 
och betongen har stelnat kommer ett besvärligt och spännande moment då gjutformen ska lossas från 
betongen. Detta skedde i betonggjutningens barndom genom att he/,a valvstommen sänktes med olika s/,ag 
av anordningar. Ovanfor de snedställda ställningsstöttorna var det stora spannets stomme sänkbart i sin 
helhet med domkrafter till skillnad från östra och västra spannens stommar som var delbara i 
stommarnas hjässor. Foto 1918-05-08. 

Foto mot västra stranden. 

Färdigbyggd ute i vattnet 

står ställningen med den 

stora valvstommen på 

vilken huvudspannets 

stora och tunga båge ska 
gjutas. I strandbrinken är 

de tre sidospannen 
fardiggjutna. Valv

stommarna till dessa är 

de/,ade och stöder mot 

k/,ackar av betong i övre 
delen av pe/,arna. K/,ackarna 
som sitter kvar än 
idag har givit många 

besökare på brop/,atsen 
huvudbry Foto 1918-05



08. 

Hela det väldiga brobygget settftån nedströmssidan med ställningar och valvstommar samt gjutformar till 
det stora spannets sekundärpelare och brobana. Foto 1918-09-09. 

Arbetsplatsen tillfordes sådana arbetsbesparande resurser som en ångdriven grävmaskin. Denna ses här vid 
urgrävning av en skärning for den nya bamträckningen. Schaktmassorna lastas upp på decauvillevagnar 
uppepå kanten. Foto 1916-07-25. 

Till brobygget åtgick bortåt 
20 000 ton sand och 
makadam for att bereda 
betongen. En särskild krossoch 
siktankiggningfor 
makadam och sand uppfordes 
därför en bit ovanfor 
västra stranden. Transporterna 
skedde huvudsakligen 
med decauvillevagnar. 

För attja ner byggmaterialen 
cement, sand och 
makadam från den högt 
bekigna banken till betongblandningsstationen 
vid 
västra landfdstet användes 
olika slag av transportanordningar. 
Till vänster 
syns en tippränna for 
makadam och till höger ett 
lutande plan där man spelar 
ner cementtunnor. Foto 
1917-06-21. 

När den stora bron var 
färdig (räckena dock ännu 
ej monterade) skulle den 
provbelastas. SJ använde nu 
särskilda broprovningsvagnar, 
fyraxliga cisternvagnar 
litt QJ, som fylldes med 
vatten vidprovning. På 
bilden står ett E-lok med 
fem QJ-vagnar uppe på 
brons östra deL Foto 1919. 

J FritiofGrafström 

En Maln1baneresa 1889 

Svenska Turistfdreningens verksamhet var under 
dess första tid starkt inriktad på övre Norr/,and och 
fjällvärlden, och i föreningens årsskrifter finns åtskilliga 
reseberättelser därifrån. Järnvägen utnyttjades 



så mycket och så snart som det gick. Nedanstående 
utsnitt ur en /,ängre rapport (''Luleå-Gellivare-
Harsp rånget-]o kkmokk-Storbacken-Edefors-
Luleå") i årsskriften 1890 är ett exempel på 
detta. Noteras kan att författaren (apotekare i 
Luleå) fortsatte på banan till Malmberget fast till 
fots och på tillbakavägen åkte ångbåt .från Stor

backen. 

Det var en morgon en afde sista dagarna i Juli, då 
sommaren i höga norden står i sin yppersta fägrmg. 
"Utan något ansvar, vare sig för bolaget eller entreprenörerna'', 
såsom å biljetten var angifvet, 
hade vi av m:r Millet, med den älskvärdhet, som 
är Gellivarebanans byggnadsentreprenör så egen, 
fatt tillåtelse att följa med arbetståget till Gellivare. 

I sista stunden blev idealantalet för en turistfärd, 
som vi föreställt oss vara tre, reduceradt till 
två, och vid vår ankomst till stationen befanns 
det, att biljetter voro udemnade till flere personer, 
än som fingo rum i tågets enda passagerarevagn, 
en s.k. bromsfinka, och stationsföreståndaren 
förklarade, att någon möjlighet icke förefunnes 
att nu anskaffa oss en passagerarevagn; klockan 
var 9. och tåget måste genast afgå. 

Högeligen missräknade voro vi beredda att 
afstå från färden, och jag gjorde mig just redo att 
taga min kont på ryggen -märkvärdigt hvad den 
nu kändes tung -och återvända till staden med 
harm öfver att ej ha kommit ned något förut och 
då varit berättigad till den bromsfinka, som nu 
var fylld af belåtna passagerare, då stationsföreståndaren 
tveksamt frågade, om vi icke möjligen 
sk~e vilja taga plats i en godsvagn. 

"Värsta föret i portgången", tänkte vi och 
antogo med glädje det välvilliga anbudet. I en 
handvändning voro vi uppe i en täckt godsvagn 
bland några pannor, sängkläder och öllådor. Vi 
fingo tillåtelse att hafva de bägge väldiga dörrarna 
till vagnen öppna. Ett tecken från stationsföreståndaren 
-och så bar det af. 

Då man är ute på ströftåg för sitt nöjes skull, är 
man sällan kritisk; man finner nöje och behag i 
nästan hvad som möter; man har kommit ifrån 
sitt hvardagslif med dess omsorger, och därför är 
man belåten; ju mer nytt, ju mer omväxling, desto 
bättre. Vi ordnade för oss i vår vagn på bästa 
sätt: ett par långa öllådor blefvo med däröfver 
bredda, medförda filtar och några präktiga kuddar 
förträffliga chaiselonguer; en mindre dylik 



tjenade som bord därinvid och den största och 
otympligaste i hörnet afvagnen som matbord ( vi 
hade omkr. 9 timmars väg och inga restaurationer 
finnas ännu vid stationerna). 

Jag har åkt på järnväg genom hela Sverige och 
en stor del af kontinenten och i alla klasser, men 
måste dock erkänna, att jag aldrig gjort en angenämare 
järnvägsresa än i godsvagnen mellan Luleå 
och Gellivare -och det mest angenäma var 
säkerligen, utom att hafva ensam kupe, den omständigheten, 
att vi hade så fri utsikt; det stundom 
storartade landskapet skymtade icke förbi 
genom ett kupefönster, utan med största möjliga 
synvidd, som tillät ögat att länge dröja vid de 
omväxlande scenerierna. 

Vi åkte med en hastighet af omkr. 23 kilometer 
i timmen. 

Förbi Notviken, lägerplats för Norrbottens 
fältjägarecorps, och Luleå gamla stad går vägen 
genom de stora byarna Sunderby och Sävast till 
Boden, der en gång norra stambanan skall anknytas 
med Luleå-Gellivarebanan. Med Svartbjörnsbyn 
och Buddbyn, hvilka byar vi passerade 
strax norr om Boden, var det slut med odlad 

Norra infarten till Luleå 
station 188 7 Banan gick 
på detta avsnitt genom ett 
gammalt odlingslandskap. 
Sv]vm. 

bygd; jag erinrar mig icke ens ett hemman på 
återstående 150 km till Gellivare. 

Stationen Sandträsk (77 km från Luleå) vid 
sjön af samma namn är en af de vackraste på 
denna intressanta bana. -Vi voro nu uti en sjörik 
trakt, som rekommenderades till exkursioner. Vi 
hörde talas om Dragträsk, Lappträsk, Svanträsk, 
Krokträsk, Gullträsk, Hedträsk, Kvitträsk, Myrträsk, 
Åträsk, Hummelträsk, Hvalträsk, och jag 
skulle kunna nämna ännu flere. Med träsk menas 
här alltid sjö. 

Sjön Sandträsk, hvars vestra sida järnvägen 
följer, är omkr. 4 km lång och 1 km bred och lärer 
liksom de många andra sjöarna i trakten vara 
mycket fiskrik. Omgifvet afskogbevuxna, jämna, 
klippfria sträder, som småningom regelbundet 
höja sig och hämma den vida, obegränsade utsikten 
öfver oftast vilda landskap, som man blir så 

Godståg i Sandträsk. Som 



.framgår av vagnmärkningen 
tillhör tåget 
Sverige-Norge järnväg och 
årtalet är 1888. Sv f vm. 

van vid i dessa trakter, ter sig Sandträsket med 
ovanlig, jag skulle vilja säga aristokratisk skönhet; 
-säkerligen blir Sandträsk en mycket omtyckt 
station för den turistskara, som tvifvelsutan inom 
kort kommer att färdas fram på jordens nordligaste 
järnväg. 

I Lakaträsk (97 km) skyndade vi i stationshusets 
väntsal att tillhandla oss ytterligare en 
kont, d.v.s. en sorts vid längre vandringar särdeles 
ändamålsenlig tingest af tjock näfver att förvara 
bagaget uti. En bättre på samma gång så rymlig, 
lätt, stark och, om pretentionerna icke ställas alltför 
högt, äfven vattentät "kappsäck'' låter väl icke 
tänka sig: 50 ctm. hög, 40 bred och 20 djup 
vägde den dock icke mer än 3 kilo. Ett par dussin 
dylika kontar voro här uppradade, och efterfrågan 
derå uppgafs redan vara rätt betydlig. Tillverkningen 
häraf är säkerligen en industri att taga 

vara på. Turisterna komma nog i sinom tid, och 
köpte alla sina kontar i Lakaträsk, borde tillverkaren 
vara belåten. 

Från Lakaträsk följer järnvägen Pollisbäckens, 
en biflod till Lule-älf, vestra strand till Murjik, 
den första stationen inom Lappmarken. Banans 
riktning, som från Luleå hittills varit åt nordvest, 
går härefter nästan rakt mot norr och aflägsnar 
sig från Lule-älf, i hvars närhet den hittills gått 
fram. 

På 133:e kilometern passerades polcirkeln, 
nära intill hvilken på 136:te km finnes en station, 
som fatt samma namn. Vi voro nu i ett polarland, 
i detta ords vidsträcktare bemärkelse, men i sanning 
ett lyckligt lottadt sådant; hvarken vegetation 
eller temperatur läto oss ana vårt nordliga 
läge. 

Landskapet blir nu fattigt på vatten och utsikten 
något enformig; vägen går oafbrutet genom 
skog och myrar, miltals alldeles snörrätt. 

Jag begagnade tillfället och räknade ut, om det 
kunde ligga mycken öfverdrift uti det påståendet, 
att stora vidder af vårt svenska Lappland aldrig 
varit trampade af menniskofot. Det har en areal 
af närmast 116,000 kv.kilometer eller mer än en 
fjerdedel af hela Sverige; om härifrån drages vattenarealen, 
som i jämnt tal lär vara 7,000 kv.km, 



återstår 109,000; tänkes nu denna jordyta klippt 
i remsor af 1/3 meters bredd och fogad samman 
på längden, erhålles en liten nätt jordremsa av 32 
millioner 700 tusen nymil, en väglängd, som 
med 3 mil om dagen tarfvar 29 588 år att gå 
fram! Med hänsyn till Lapplands glesa befolkning 
(lapparnes antal går icke upp till 5,000 själar), 
ligger det i öppen dag, att detta landskap är 
ännu i mångt och mycket ett "terra incognita''. 

Jag hade just slutat min kalkyl, som med sina 
sifferstora tal började blifva trälig, då en vacker 
flod med raskt lopp, på höger sida om banan, 
fäste vår uppmärksamhet: det var Råneälf. 
Denna följde vi nu några mil förbi Koskivara station 
och gingo öfver den vid Nattavara. Afde till 
ett tjugotal uppgående större och mindre broar, 
som vi passerade, var bron vid Nattavara den 
största, med ett spann på 70 och två på 20 fot. 

Från Nuortikon, station på 174:e km., skönjdes 
redan Gellivare-tunturi, och vi nalkades målet 
för vår färd med snälltågsfart. 

Norrbottens länsstyrelse har påyrkat en förändring 
af stationernas namn; Koskivara skulle 
sålunda benämnas Strömbacka, Nattavara Rånefors, 
Murjik Åkerberg, Nortikon Båtbäcken 

o.s.v. Namnen Murjik och Nortikon anses hafva 
lappskt ursprung. (Det finnes ett lappskt adverb 
nuortek, norr omkring, på norra sidan om; 
muryek lär betyda en svartmuskig kvinna.) Koski 
är ett finskt ord och betyder fors, Natta likaså och 
betyder slem, mögel. 

Det är i hög grad betecknande, att finska språket 
här är det förhärskande och ger vika först söder 
om Lilla Lule-älf. Ännu på 40-talet var Kalixälf 
språkgränsen. 

Efter att tvenne gånger hafva övergått 
Venetjoki, en biflod till Råne-älf, passerade vi 
sista stationen Harrträsket kl. 6.30 och kl. 7 e.m. 
rullade tåget in på Gellivara -, eller för att vara 
svenska d.v.s. lappska, Gellivare-kyrkoplats eller 
-stad, som dess invånare redan kalla den. 

Så voro vi efter 10 timmars angenämaste 
järnvägsfärd i det verldsbekanta Gellivare. 

Luleå station med "engelskt" 
tåg, troligen 1888 eftersom 
avträdeshuset är under 
byggnad. Sv]vm. 



Malmtåg på bron över Råne älv vid Nattavara station 1895. Loken är enligt påskrift Ca 141 Frode och 
138Tord. Foto CG. Blomqvist, SvjvM 

Fotostopp på Polcirkelns station den 5 juli 1889. Nr 3 är generaldirektör Evers vid Domänstyrelsen, nr 6 
är landshövding Berg. vagnen är som synes SNJ A 1. Svjvm. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar under 1901? 

Statens Järnvägar 

* Statsbanan Krylbo--Örebro hade öppnats 1900 
och kompletterades med vissa arbeten i Blncterboda 
och Krampen. 
* På banan mot Haparanda fortsatte arbetet så 
att vid årets slut rälsen var utlagd fram till Morjärv, 
och Bodens station hade blivit starkt utvidgad 
med lokstall, vagnverkstad, gasverk, boställshus 
och större bangård. 
* Malmbanans del Gällivare-Kiruna fick broarna 
inlagda och det provisoriska spåret ersatt med 
ett permanent, och bangårdarna byggdes färdiga. 
Norr om Kiruna fortsatte arbetet med banvallen, 
och 32 km provisoriskt spår lades in. De flesta 
stationer söder om Gällivare fick utvidgade bangårdar 
och mer plats för personal. Genom att banan 
gick genom öde trakter hade man byggt fem 
bemannade stationer men inte mindre än fjorton 
obemannade mötesplatser. 
* De tre första malmtågsloken litt Mb av sju beställda 
levererades till Malmbanan. De var åttakopplade 
kompoundlok, de klart tyngsta dittills 
vid SJ med 66 ton tjänstevikt för loket, 38,7 ton 
för tendern. Förarhytten var sluten med bakvägg 
och sidodörrar. Ytterligare tolv växellok litt N levererades 
för användning både på Malmbanan 
och större bangårdar längre söderut. 
* De första 24 treaxliga större malmvagnarna litt 
M2 levererades från Södertälje Verkstäder, Atlas 
och Falun för jämförande prov med 20 boggivagnar 
litt MO. Ytterligare 50 sådana vagnar leve

rerades till AB Gellivare Malmfält, och gick några 
år uthyrda till SJ. 

* Bohusbanan var under byggnad norrut från 
Uddevalla, och var tänkt att anknyta till de 
norska banorna vid Svinesund. Genom den begynnande 
unionskrisen ändrades det dock, och 
banan fick sluta i Strömstad. Rälsläggningen 
hade just börjat, och vid Munkedal bekostade SJ 
en bro för att den smalspåriga banan från Munkedals 
bruk till Munkedals hamn skulle korsa 
över SJ och ha ett omlastningsspår vis Munkedals 



station. Den nordligaste delen Skee-Strömstad 
hade planerats som privat anslutningsbana men 
övertagits av SJ sedan planerna på förlängning 
från Skee till Norge övergivits. 
* Arbete pågick med att bygga en bana Söderhamn-
Granskär-Flaket då inre hamnen i Söderhamn 
inte längre var tillräckligt djup, och banan 
var klar till Granskär. 
* För trafiken på SJ-nätet söder om Malmbanan 
anskaffades 10 snälltågslok litt Cc med axelföljd 
2B-2 och 24 godstågslok litt Kd med axelföljd 
C-3. De första svenskbyggda loken litt T levererades 
från Nohab, till sina huvudmått lika de 
amerikanska som nyligen levererats från Richmond 
Locomotive Works, men med många detaljer 
enligt svensk tradition, tex hytten 
* Tio sowagnar litt ABO levererades för den 
snabbt ökande trafiken till Malmö och Luleå, liksom 
flera vagnar litt CFO och DFO. 

SJ 15386var en av de malmvagrzar litt M2 
som levererades av Adas tillAB Gellivare 
Malmfalt och till att börja med hyrdes ut till 
SJ Foto Svjvm. 

Malmtågsloket SJ 646 litt Mb var detforsta av denna typ och levererades 1901 av Motala, Verkstad 
Loket var så stort och tungt som gick att använda söder om Gällivare; norr därom använde man från 
1903 lok litt Ma med större panna och vikt. Stig Nybergs samling. 

* Stora leveranser fortsatte av de storbäriga godsvagnarna 
av 1898 års typer, 400 täckta vagnar litt 
G3, 135 lådvagnar litt I3 och 206 virkesvagnar 
litt N3 och NN3. 

Mellansverige 

* Flera enskilda banor skaffade fyrkopplade 
persomågslok med boggi och invändiga cylindrar, 
en typ som Nohab utvecklat sedan 1898. 
De var i princip lika, men byggdes i dels en större 
version med 40 ton tjänstevikt för loket och 
11,2 m axelavstånd inklusive tender där boggin 
satt rakt under skorstenen på ett estetiskt tilltalande 
sätt, dels en mindre version med 33 ton 
tjänstevikt och boggin tillbakaflyttad 0,6 m för 
banor med små vändskivor. Hjuldiametern varierade 
beroende på hur snabba tåg man ville 
köra, från 1,825 m vid Göteborg-Borås järnväg, 
1,72-1,70 m för Bergslagsbanan och BoråsAlvesta 
till 1,55-1,50 m för Varberg-Borås och 
Kalmarbanan. Ett drygt trettiotal sådana lok 
byggdes fram till 1905, därefter ytterligare några 
med överhettare och högt pannläge. Andra verkstäder 
byggde bara några fa av dessa typer. De 
flesta av loken fanns kvar till 1940-talet, då de 



blev överflödiga genom elektrifiering och rälsbussar. 
* Mora-Vänerns järnväg påbörjade förlängning 
av sidobanan Brintbodarna-Malung i riktning 
mot Limedsforsen, men genom extrem köld på 
senhösten måste arbetet avbrytas. 
* Mora-Älvdalens järnväg hade öppnats och tra

fikerades av Mora-Vänerns järnväg, men planerna 
på förlängning 4 km till Rot, där man planerat 
ett timmerupptagningsverk, hade övergivits. 

* Orsa-Härjeådalens järnväg började byggas 
med en stor bro över Ore älv. 
* Västeråsbanan fortsatte arbetet med förlängning 
från Ludvika mot Vansbro så att provisorisk 
trafik kunde öppnas till Nyhammars bruk, och 
byggde nytt lokstall i Ludvika. Vid Sundbyberg 
Norra byggdes anslutningsspår till Max Sieverts 
kabelverk. Den ännu smalspåriga banan till 
Smedjebackens hamn hade förfallit så att staketen 
längs banan rasat omkull. 
* Sala-Gysinge-Gävle järnväg var helt klar, även 
broarna över Dalälven vid Gysinge. 
* Gävle-Dala järnväg byggde ny station i Hagaström 
där Sala-Gysinge-banan anslöt, och lät 
SGGJ bygga sitt eget lokstall där. Ett nytt 
parallellspår Gävle-Hagaström med mindre lutningar 
var klart, och det gamla spåret stängdes då 
för att bli förbättrat på samma sätt. Arbetet fortsatte 
med förberedande av broarna för dubbelspårsbygge 
ända till Falun. 
* GDJ dotterbolag Västerdalsbanan som var 
tänkt att gå Falun-Vansbro var under byggnad 
närmast Falun, men man tvekade om den skulle 
gå ända till Vansbro parallellt med Västeråsbanan 
men på södra sidan av älven enligt gamla planerna, 
eller ansluta till Västeråsbanan i Björbo 
med en bro över Dalälven. För arbetena på banan 
levererades från Vagn-& Maskinfabriken i 

Snälltågs/oket GBJ 7 var byggt 
1898 av Nydqvist & Holm och 
var en forebildfor de snälltågs/ok 
som levererades de foijande åren 
till många enskilda banor. Loken 
var dock for tunga for Västkustbanans 
viadukt i Göteborg och 

fick tills vidare lånas ut till SJ i 

utbyte mot lättare lok därifrån. 

SvJvm. 



Falun ett lok och 32 grusvagnar med centralkoppel 
av amerikansk typ, men efter kort tid såg 
man att det gjorde det omöjligt att också utnyttja 
GDJ övriga vagnar, så centralkopplen togs bort 
och ersattes med gamla korta buffertar från vagnar 
som blivit moderniserade, och dessa sattes 
med träklotsar som mellanlägg för att ge acceptabelt 
utrymme mellan buffertbalkarna. 

* Uppsala-Gävle järnväg bytte och förstärkte 
broarna i Tierp och över Dalälven i Älvkarleö. 
* Bergslagsbanan byggde en ny station i Surte för 
det stora glasbruket. Efter en stor brand i Åmåls 
stad hade många anställda vid BJ verkstäder blivit 
bostadslösa, och B J byggde två tillfälliga baracker 
för att ge dem tak över huvudet. 
* Stockholm-Nynäs järnväg öppnades med sikte 
på snabba förbindelser till Godandsbåtarna, och 
skaffade bland annat tre snabba, stora och vackra 
tanklok för snälltågen. 
* Norra Södermanlands järnväg öppnade för Eskilstuna 
stads renhållningsverk en lastplats vid 
Brottsta 2 km väster om staden dit latrin kunde 
transporteras, och vid Ryssjöbrink en lastbrygga 
för torv som som skulle användas vid behandling 

av latrinen. Vagnar för latrin, sopor och torv blev 
inregistrerade som privatvagnar på banan, liknande 
de som Stockholms stad använde på 
Spånga-Lövsta järnväg. 

* Grängesbergbolagets banor från Ludvika till 
Oxelösund väntade starkt ökad trafik och hade 
förstärkt och förlängt de flesta stationer. Oxelösunds 
hamn hade fått en amerikansk kollossningsmaskin. 
* Trafiken på Bånghammar-Klotens järnväg inskränktes 
till ett tåg i veckan i vardera riktningen, 
då Klotens hytta lagts ned och trafiken mest bestod 
av träkol till Bångbro och andra hyttor. 
* Dalslandsbanan hade fått starkt ökad persontrafik 
från Norge, och därför köpt två nya 
snälltågslok, och sålt ett godstågslok till SJ. 
* Uttersberg-Riddarhyttans järnväg, som var 
smalspårig och ägdes av Riddarhytte bruk, 
byggde ett bispår till Krampens station på den 
nya statsbanan Krylbo--Frövi, med omlastningsanordningar 
för malm och tackjärn som skulle 
till järnbruk vid SJ. 
* Nordmark-Klarälvens järnvägar förstärkte broarna 
för att kunna trafikeras med större tenderlok 

Den nya statsbanan Kry/bo-Örebro 
fick präktiga stationshus i en stil 
som kallats ''prefonktiona!ism': 



ritade av SJ chefarkitekt Folke 
Zetterva!L Här Krampen, 
foreningsstation med KUR] SvJvm. 

Sa/,a-Gysinge-Gävle 

järnvägs stora bro över 

Dauilven vid Gysinge 

provbektades med 

täta rader av ånglok. 

Foto Anders Vilhelm 

Ljunggren (Svjvm). 

trots att den var smalspårig, och skaffade bland 
annat tre stora treaxliga kalkvagnar med tanke på 
banans förlängning från Munkfors till Karlstad 
som var under byggnad. 

* Roslagsbanan byggde ett bispår till Edsbro 
masugn vid banan Rimbo-Hallstavik. Södra 
Roslags Kustbana från Roslags Näsby till Åkersberga 
öppnades för trafik. 
* Det första steget togs för en aldrig fullföljd plan 
att ge Djursholm en ringlinje, genom att banan 
Ösby-Framnäsviken förlängdes till Eddavägen. 
Enligt den ursprungliga planen enligt koncession 
från år 1899 skulle den ytterligare förlängas till 
Svalnäs, vilket skedde 1912, och därefter västerut 
via Altorp tillbaka till Ösby. Delen Altorp-Ösby 
byggdes 1910 men knöts inte samman med Svalnäslinjen, 
utan blev senare förlängd till Lahäll 
och Näsbypark. 

De nationalromantiska 
stationshusen på MoraAlvdalens 
järnväg var inte, 
som en lokal tradition 
hävdat, ritade av må/,aren 
Anders Zorn utan av 
arkitekten Ferdinand Boberg. 

ijkort av Alvdalens fascinerande 
knuttimrade byggn,ad 
med drakar på takåsen hos 
Sv]vm. 

* Dannemora-Hargs järnväg skaffade överföringstrallor 
för att kunna ta normalspåriga 
träkolsvagnar till Österbybruk utan omlastning, 
den första trafiken av detta slag i Sverige. Även 



Köping-Uttersberg provade, men fick inte tillstånd 
för sådan trafik. 
* Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg som 
transporterade järn och råvaror för Ockelboverken, 
och ved till massafabriken i Norrsundet, 
stängde timmerupptagningen vid Sundsbron 
mitt i Ockelbo samhälle som stört invånarna, 
och öppnade i stället ett nytt uppfordringsverk 
vid Östbyberg 5 km längre österut. 

Södra Sverige 

* Malmö-Limhamns järnväg prövade automatiska 
vändkors med biljettautomater för den livliga 
persontrafiken, och hade haft så långa köer 

att man flyttat dem längre ut på plattformarna, 
och byggt tak över väntutrymmet. 

* Skivarps sockerbruk öppnades, och fick dels ett 
bispår från Skivarps station på TrelleborgRydsgårds 
järnväg som tillhörde en grupp samarbetande 
banor med Malmö som centrum, dels 
också en förbindelse genom den nyöppnade 
Ystad-Skivarps järnväg från Charlottenlund som 
hörde till den konkurrerande gruppen banor 
med Ystad som centrum. 
* Ystadbanorna kompletterades med sträckan 
Tomelilla-St Olof-Brösarp, och Gärsnäs-St 
Olof var under byggnad. 
* Lund-Bjärreds järnväg öppnades, och drevs 
närmast som en spårväg med ånglok för trafiken 
till förorten och badstranden vid Öresund, med 
två lok från den nyöppnade Vagn-& Maskinfabriken 
i Falun. 
* Kristianstad-Hässleholms järnväg utrustade 
persontågen med vakuumbroms och höjde hastigheten 
till SO km/t. 
* Östra Skånes järnvägar kompletterades med 
den direkta linjen Vilan-Everöd så att man slapp 
omvägen via Karpalund-Tollarp när man skulle i 
riktning mot Brösarp. Kristianstad-Hässleholms 
järnväg ville ännu inte släppa in den nya banan 
till Kristianstads station över ån. Everöds station 
flyttades så att den skulle utgöra korsning mellan 
två banor Tollarp-Åhus och Kristianstad (Vilan)-
Brösarp, och Brösarps station utvidgades 
för anslutning av den nya banan TomelillaBrösarp 
som tillhörde Ystadbanorna. 
* Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg öpp

Falun-Västerda/,arne järnvägsbyggnads 
grusvagrzar levererades med två 
nyheter, skruv.fjädrar vid /,agerboxarna 



och amerikanska centralkoppel som 
tidigt byttes ut motgam/,a begagn,ade 
GD]-bujfertar .från 1850-talet. Vid 
grusgropen i Båtstad användes en 
hemmagjord ångmaskindriven 
transportskruv for grusUlStning. 
Svjvm. 

nades i hela sträckningen. Loken var dels två engelska 
tanklok som använts under bygget och sedan 
såldes efter några fa år, dels tre godstågstenderlok 
av Nohabs vanliga typ. Vabis levererade 
personvagnarna, två boggivagnar och fem tvåaJdiga 
motsvarande SJ litt C3a, men något varierande 
inredning. Banan löpte i stort sett parallellt 
med den smalspåriga Västra Blekinges järnväg 
Sölvesborg-Sandbäck-Holje, som ägdes av 
Karlshamnsintressenter och då egentligen blev 
onödig, men rivaliteten mellan städerna var så 
stor, att Holjespåret i stället om något år förlängdes 
2 km till Olofström, som därigenom fick 
två banor söderut till Sölvesborg. 

* Projektet att förlänga Malmö--Genarpsbanan 
till Ystad hade visserligen fatt koncession 1897 
och skulle enligt denna varit klart 1901, men arbetet 
var helt nedlagt, och togs inte heller upp 
senare. Däremot begärde banan koncession för 
det redan 1898 färdiga och trafikerade sidospåret 
till Bokskogen Övre. 
* Halmstad-Nässjö järnväg öppnade sidobanan 
Reftele-Gislaved. 
* Borås-Alvesta järnväg var under byggnad, och 
till stor del rälslagd. Kinds Härads järnväg hade 
förstärkts och rätats på delen Hillared-Svenljunga 
som skulle bli kvar som sidobana, medan 
delen Borås-Hillared som skulle ersättas av den 
nya banan blivit delvis provisoriskt flyttad för att 
inte störa byggandet och hade fatt nedsatt hastighet. 
Till den nya banan hade 7 lok och 236 godsvagnar 
redan levererats. 
* Västergötland-Göteborgs järnvägar öppnades, 

den längsta smalspårsbanan 129 km GöteborgSkara 
med bibana Tumleberg-Håkantorp 12 km 
för anslutning till smalspåret Lidköping-Håkantorp. 
Med tanke på längden och den väntade 
stora trafiken borde den egentligen ha varit normalspårig, 
men alla västgötastäder -Skara, Lidköping, 
Mariestad och Hjo -hade redan satsat 
på flera smalspåriga lokalbanor och man valde då 
istället att utrusta VGJ med mer gedigen och 
normalspårsliknande materiel än någon smalspårsbana 
dittills haft, t ex tenderlok för persontågen. 



* Hultsfred-Västerviks järnväg skaffade 12 
malmvagnar, som närmast kan beskrivas som 
korta kraftiga stolpvagnar med trälämmar. De 
användes för malm till Ankarsrums bruk, som 
tog malm sjövägen till Västervik från bland annat 
Nartorp och Dolmyra vid Vikbolandet, Herräng 
i Roslagen och Sjösa vid Nyköping. 
* På Gotland var banorna Slite-Roma och Ronehamn-
Hemse under byggnad, bägge motiverade 
till stor del av bettransporter till sockerbruket i 
Roma. Bägge banorna fick lok från Kristinehamns 
Mekaniska Verkstad av den typ som sedan 
1893 byggts för Klintehamnsbanan och 
flera banor i Västergötland. 

Verkstäderna 

Efter flera års tillväxt när flera nya tillverkare av 
järnvägsvagnar hade startat, blev 1901 ett år med 
oväntat små leveranser, när dessutom ytterligare 
en verkstad tillkom, Vagn-& Maskinfabriken i 
Falun. Tillverkarna mötte det på samma sätt, 
man tillverkade utan beställare och försökte hyra 
ut vagnarna tills man hittade en köpare. Rössels 
Waggonfabrik i Arlöv byggde upp en stor hyresvagnpark 
med flera hundra vagnar som i vissa fall 
hittade en köpare efter ett fatal år, t ex Säröbanan. 
Många av de äldre tillverkarna, främst Atlas, 
Kockum, Götaverken, Ljunggrens, Landskrona 
Gjuteri, Vabis, Kristinehamn och Södertälje 
Verkstäder, bildade då Vagnuthyrningsbolaget 
VUB, som köpte vagnar för uthyrning, dels för 
att fa jämnare produktion, dels för att underlätta 
finansieringen för senare köpare. Hyresvagnar 
användes också för tillfälliga behov som vid betskörden. 

I Tyskland fanns redan vagnuthyrningsbolag, 
t ex Ludwig & Lange, som bland annat hyrde ut 
vagnar till SJ. 

Bånghammar-Klotens 
järnväg transporterade tackjärn från Klotenbolagets hytta. På bilden från omkring 1880 drar loket tre 

vagnar med olika märkning. Första vagnen SCJ 42 harfallbroms av engelsk typ och på engelskt sätt 
signaturen spridd över hela vagnens längd Andra vagnen är märkt FLJ 46 och är samma typ men 
signaturen ändrad och väggarna troligen ommåladefrån grå till bruna. Tredje vagnen är av mer svensk 
stil med numret FLJ 201 samlat till vänstra änden och förstärkta väggar där bara en mittbit ärfallbar. 

Sveriges JärnvägsIT1useuIT1 1999 
-ett händelserikt år i väntans tider 

En stiftelse med SJ, Banverket och andra intressenter 
som stiftare eller en direkt överföring till 
Banverket och anslagsfinansiering från Näringsdepartementet 



var två olika förslag som togs fram 
i arbetet med ny huvudman för Sveriges Järnvägsmuseum. 
Båda ansågs av olika skäl olämpliga 
att genomföra. Följaktligen är situationen beträffande 
den avgjort viktigaste frågan för museet 
densamma som för ett år sedan. Vi väntar fortfarande 
på nästa utredning, men vi gör det i fast 
förvissning om att den, i likhet med de båda föregående, 
kommer att se utvecklingspotentialen i 
museet framför en defensiv återhållsamhet. Det 
är viktigt att komma ihåg att järnvägsmuseet vad 
gäller såväl personal som kostnader är en liten 
verksamhet med ett stort ansvar. Att minska på 
det ansvaret i en tid när industrisamhällets kulturarv 
står högst på dagordning inom kulturmiljövården 
är knappast politiskt korrekt. Sveriges 
Järnvägsmuseum valdes under 1999 in i nätverket 
Industrihistoriskt Forum, som är en nätverksorganisation 
med företrädare för nationella 
museiinstitutioner, universiteten och näringslivet. 
Vi har under året också haft ett nära samarbete 
med Riksantikvarieämbetet, vilket kommer 
att vidareutvecklas. Detta sagt för att något tona 
ned den hotbild som ibland företräds av dem 
som vill oss och järnvägshistorien väl, men ibland 
drar förhastade slutsatser. Vi planerar inte minskade 
öppettider, indragningar av personal eller 
bantning av samlingar, utan vi förbereder oss för 
hur vi skall möta de krav som kommer att ställas 
på oss för att tillvarata och levandegöra det 
järnvägshistoriska arvet. Hittills har ingen av 
dem som har granskat och utrett museet ifrågasatt 
att detta endast låter sig göras genom en expansion 
av verksamheten i Gävle. Att det däremot 
inte är helt lätt att hitta formerna för detta 
är däremot uppenbart med tanke på segdragenheten 
i ärendet, vilket givetvis är en besvärande 
faktor i den pågående verksamheten, inte minst 
för personalen. 1999 har trots detta varit ett 
mycket händelserikt år. 

Nya fordon och gamla 

Järnvägsmusei Vänner har gjort sitt största åtagande 
hittills i och med att föreningen på årsmötet 
beslutade att bidra med 200 000 kronor 
för inköpet av ångloket DSB E nr 966, f.d. SJ F 
nr 1202, från Danmarks Jernbanemuseum i 
Odense. Loket kostade ytterligare några kronor 
men bidraget från vännerna avgjorde definitivt 
beslutet att köpa hem loket från danskarna. Som 
det andra hemvändande, utvandrade F-loket anlände 
hon med färja till Kvillepiren i Göteborg 
första fredagen i augusti, efter 62 år i exil. F 1202 

DSB E nr 966 har an/,änt till Sverige och John 
Armstrongftån Jernbanemuseet tar bort den 



danska skorstensbek/,ädnaden, som ettforsta steg 
mot återstäl/,andet till SJ F 1202. Foto Robert 
Herpai. 

Det stora och tunga tankloket, SJ N2 nr 1521, fd UGJ nr 29, hänger i kranarna i väntan på att åter 
forenas med järnvägsnätet efter att i många år ha stått uppställt i Kanalparken i Mota/,a. Foto Bertil 

Pettersson. 

byggdes av N ohab i Trollhättan 1915, året efter 
storasyster, nr 1200, som står i museets basutställning. 
Syftet med ännu ett F-lok är att renovera 
det till fullt driftdugligt skick, vilket bl.a. 
sannolikt innebär installation av ATC och med 
all säkerhet oerhört mycket arbete, om vilket vi 
idag vet väldigt lite. Projekteringen av loket kommer 
att påbörjas tidigast hösten år 2000. 

När F-loket anlände till Gävle fanns ännu en 
hemvändare och följeslagare med i museets 
tjänstetåg. Uppsala-Gävle Järnvägs (UGJ) stora 
tanklok, nr 29 (senare SJ N2 nr 1521), Sveriges 
största i sitt slag, kunde nu äntligen återföras till 
sin gamla hemstation. Flera museivänner har 
hört av sig angående detta lok, som länge stått 
uppställt utomhus i Motala. En motion har tidigare 
också lämnats till ett av Järnvägsmusei Vänners 
årsmöten angående detta missförhållande. 

Oavsett detta känns det mycket bra att veta att 
detta historiskt mycket intressanta lok nu förvaras 
under trygga omständigheter. Någon renovering 
är inte planerad. 

Anledningen till att vi inte omedelbart sätter 
tänderna i F-loket är att vi påbörjat en omfattande 
renovering av elloket SJ Dg nr 188. Museets 
park av driftlok är egentligen ganska liten. En 
hel del fordon är driftdugliga men de utgör också 
kärnan i den nationella samlingen och bör därför 
inte användas för frekvent. Våra fungerande ellok 
som vi har flera exemplar av, typerna Hg och Da, 
är ännu så länge inte så spännande att visa upp i 
museala sammanhang, möjligen med undantag 
av den av Kalmar Järnvägars museiförening återlämnade 
depositionen av den fint renoverade Da 
888, som kommer att dra År-gångståget år 2000. 
Dg nr 188 som länge stått uppställt i banhallen i 

Det nyrenoverade SJWnr 1229 fick hedersuppdraget att inviga Kulturhusens dag. Foto Jan-Erik 
Svanberg. 

Trelleborg hämtades under hösten och tämligen 
omgående startade vårt arbete med loket, som 
bland annat bestod i förberedelser för ATC-installation 



och ombyggnad till persontågsväxel 
samt korgarbeten. Loket är förhoppningsvis i trafik 
till år 2001. Av renoveringar i övrigt har mest 
arbete lagts ned på personvagnen, SJ Co9 nr 
1057, under ledning avTorkil Elmqvist, KontraKonsult 
och med arbetskraft med anställningsstöd 
från Arbetsmarknadsverket. Merparten av 
arbetena har varit projektering och vissa stomreparationer. 
Med hänsyn till det stora arbete som 
kommer att krävas för lokrenoveringen kommer 
arbetet med vagnen att vila under år 2000. 

Färdigt i tid till museidagen, uppkopplat på 
morgonen, blev det unika ångloket för lokaltrafik 
SJ W nr 1229. På Grängesbergs Järnvägsmuseum 
har Dan Thunberg och hans mannar 
under tre år gjort ett fantastiskt arbete med att 
återställa loket från ett rostangripet såll, efter år av 
vanvård, till ett riktigt paradlok. Loket fick också 
hedersuppdraget att ge signal åt invigningen av 
den rikstäckande Kulturhusens dag (mer om den 
senare). Det är naturligtvis omöjligt att med 
några fä meningar beskriva det jobb som lagts 
ned på loket, men museet och alla intresserade av 
ångteknik och industrihistoria är skyldiga Dan 
och Grängesbergs Järnvägsmuseum ett stort 
tack. I sammanhanget skall inte Ludvika kommun 
glömmas bort som anvisat duktiga arbetssökande 
till lokmuseet, vilket också gjort att kostnaderna 
för renoveringsprojektet har kunnat hållas 
på en rimlig nivå. 

Med hjälp av två aktiva museivänner, Per 
Lindberg och Lars Forsgren, kunde vi i egen regi 
och med insatser från TGOJ, Torkil Elmqvist, 
Kontra-Konsult och målarna Thom Olofsson 
och Lennart Ehn, i tid till diesellokträffen i Hamar, 
Norge, genomföra renoveringen av dieselloket, 
T 41 nr 204. Regissör för projektet var 
museets fordonsansvarige, Sten Holm. Loket 
som byggdes med GM-motor av Nohab 1955 är 
nu återställt i ett utförande som nyreviderat kring 
1970. Utifrån de yngre järnvägsvännernas posi

tiva reaktioner kan vi konstatera att dieselloken 

nu är på väg att ta över entusiasternas intresse 

från ångloken, fyrtio år efter det att dieselmotorn 

fullständigt konkurrerade ut ångmaskinen vid 

SJ. 

Det finns entusiaster även för andra transportslag. 



Här i Gävle återuppbyggs briggen Gerda 
från 1869 som ett ideellt projekt med starkt stöd 
av kommun och sponsorer. Projektet som har 
pågått under hela 1990-talet har erhållit viss 
hjälp även från oss. Vi har tillhandahållit en 
ångfinka som producerat ånga för basningen av 
bordplankorna. I anslutning till skeppsvarvet pågår 
ett av våra egna långtidsprojekt i samarbete 
med Gävle kommun, renoveringen av lokaltrafikvagnen 
SJ C3a nr 1314 från 1901. Skalenligt 
håller vi takten väl med det 52 meter långa 
och snart 234 ton tunga fartyget. På briggen 
klättrar ett tjugotal snickare varje dag medan 
kommunen har bjudit på en snickare då och då 
för järnvägsvagnsbygge. Under året har i alla fall 
stommen blivit helt färdigställd liksom det mesta 
av den invändiga pärlspontpanelen kommit på 
plats. Nya fönster har tillverkats på annat håll. 

I samband med att elloket skulle hämtas i Trelleborg 
genomfördes också ett fordonsbyte med 
Föreningen Veteranjärnvägen. Dels bekräftades 
tidigare överlämningar och dels genomfördes nya 
byten. Föreningen erhöll sina depositioner samt 
L16 nr 1644, före detta bl.a. Malmö-Trelleborgs 
Järnväg nr 14. Museet övertog och hemförde en 
värdefull representant för 1910-20-talets stambanetåg, 
SJ Co8 nr 2772. Denna den allra vanligaste 
av periodens fjärrtågsvagnar finns bevarad i 
endast detta enda exemplar, som är i förhållandevis 
gott skick. Ett annat fordonsbyte gjordes med 
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs) som lämnade 
den intressanta sovvagnen fd. SJ ACo4 nr 
2897 från 1931 mot trafikvagnen SJ S22L nr 
3925. För samtliga byten gäller särskilt hembud, 
varför fordonen inte kan användas i kommersiella 
syften eller riskerar att gå förlorade om något 
oförutsett skulle inträffa med föreningarnas verksamheter. 
En intressant enhet som överfördes på 
museet och som deponerats till Strömstads 
modelljärnvägsklubb är motorvagnssättet X9A 
nr 137, X9B nr 138 och UB9 nr 2352. Det röd

orange "Paprikatåget" har känts angeläget att bevara 
och Strömstads modelljärnvägsklubb har i 
samarbete med B J slöst förvaringsfrågan för oss. I 
övrigt överfördes från SJ till JVM under året de 
återstående nio beredskapsångloken, littera B, E 
och E2, som även fortsättningsvis är avsatta för 
försäljning, samt tågvärmevagnen SVl nr 
55134. Museet har också gjort en del utskrotningar, 
främst av kraftigt ombyggda tjänstefordon, 
men även av det ånglok som stått uppställt 
i Furuvik, B nr 1138 samt efter avstämning 
med Adtranz även det inkompletta och udda Rzloket. 



Trafik och utfärder 

Det är inget självändamål att samla på sig så 
mycket fordon som möjligt. Vi har dock ett uppdrag 
att bevara vittnesbörd från järnvägen och vi 
skall också levandegöra den. Då måste vi naturligtvis 
köra tåg som är tillgängliga för allmänheten. 
Vi körde Argångståget för andra år i samarbete 
med Stockholms Kultursällskap för Ånga 

\ \ 
' \ 
Aven små kitta barn kan, om de bara är tillräckligt 
många i tåget, tvinga loket att anstränga sig 
lite extra. En stämningsfull bild .från sportlovstrafiken. 
Foto ]an-Erik Svanberg. 

och Järnväg (SKÅJ) med Västerås som nytillkommen 
destination för premiärturen. I övrigt 
gjordes fem resor tur och retur Stockholm-museet 
med mycket välfyllda tåg trots att Stockholmsmedias 
fullständiga ointresse för projektet 
fortsatte. Det frågetecken som därför infann sig 
efter fjolårets lite mer än godkända resandetal 
kunde ändå bytas mot ett utropstecken. Detta 
var extra välkommet eftersom iden med Årgångståget 
är viktig för museets framtid. Tågsammansättningen 
var densamma som 1998. 

Ångtåg kördes dagligen under sportlovet, vilket 
som vanligt gav mer än fulla tåg. Trängseln 
kunde dock hållas inom trivselns gränser så arrangemanget 
var mycket lyckat. I övrigt användes 
ånglok på museidagen, Kulturhusens dag 
samt på julmarknaden. Även denna förhållandevis 
sparsamma trafik kräver stora personella insatser, 
men också särskilda krav på kunskap och 
säkerhet. Utöver museets Sten Holm så har SJförarna 
Herbert Paalberg och Kenneth Landgren 
varit pålitlig lokpersonal. Vi måste dock se framåt 
även när det gäller bevarandet av ångloksförarkompetensen. 
Detta är naturligtvis minst lika 
viktigt som att bevara själva fordonen. Det första 
steget mot uppföljning och utbildning av museets 
förare har tagits i och med att Tomas Larsson 
och Roger Lundberg av JVM och SJ Stab Trafiksäkerhet 
har utsetts till instruktörer för ångloksförare. 
Vi hoppas att vi kan ge dem möjlighet att 
förvalta detta hedersuppdrag på bästa sätt. 

En annan trafikinsats som förhoppningsvis 
kan bli av mer återkommande art var utfärden till 
Hamar i Norge 6-8 augusti, vilken genomfördes 
som en medlemsresa för Järnvägsmusei vänner. 
Eftersom vi samtidigt var nere i Göteborg och 



tog emot ånglok så tog vi också med oss danska 
lokomotiv och dieselloksentusiaster till dieselträffen 
i Hamar. Därför blev det två tåg som möttes 
i Kil och blev till ett gästande svensk-nordiskt 
tåg. Vi visade upp T 41-loket, som vi hade med 
oss i tåget, samt den inlånade T44 som drog alltsammans 
till Hamar. Trots ett stort antal lokomotiv 
var två dagar nog en dag för mycket för 
arrangemanget, som GM-gruppen i Norge stod 
bakom. En del problem uppstod med de nödtorftiga 
mänskliga behoven men själva resan gav 

Färgen hade nätt och jämnt torkat på dieselloket, 

T 41 nr 204, när det paradkörde på dieselloks

träffen i Hamar. Foto Robert Herpai. 

ändå mersmak. Närmare trettio museivänner 
deltog i Hamarresan. Ett bestående värde av 
Norgeäventyret blev ett underrede, tillverkat av 
Wright & Sons i Birmingham 1860 eller -61 för 
Kongsvingerbanan, som stod lite i skymundan 
bakom lokstationen i Hamar. Eftersom vi på 
museet har flera intressanta representanter från 
just denna vagntillverkare och den svenska järnvägens 
barndom, inte minst två korgar från Hudiksvalls 
Järnväg, togs en kontakt med det norska 
järnvägsmuseet som ägde vagnen. De erbjöd oss 
genast vagnen i gåva, och tack vare ett snabbt och 
rådigt ingripande från Järnvägsmusei Vänner, 
framför allt genom Erik Sundström, kunde 
underredet snart därefter anlända till Gävle. Om 
det kommer att användas till någon av korgarna 
skall vara osagt, men att kunna visa det tillsammans 
med korgarna och vagnarna från KöpingHults 
Järnväg (se artikel på annan plats) är en 
spännande möjlighet. 

Museet företog under ett par dagar i maj en 
annan resa med järnvägsfordon västerut. Det var 
självaste ångloket Fryckstad som gavs tillfälle att 
åter möta sina hemtrakter i samband med att 
man firade 150 år sedan första spadtaget av 
Frykstabanan. Det var Frykstad Clara Elfs 
Jernvägssällskap som i mycket god tid anhållit 
om lokets och museets deltagande. Med specialtrailer 
genomförde vi transport, lastning och lossning 
helt i egen regi, så att vårt äldsta bevarade 
lokomotiv under trygga former kunde återförenas, 
om än tillfälligt, med de vagnar som sedan 
tidigare funnits deponerade hos sällskapet. Det 

I kvällssol mellan Frykens strand och stationsbyggrzaden i Fryksta dramatiserades en resa på banan med 
loket Fryckstad som viktigt inslag. Foto Robert Herpai. 



uppställda tågsättet framför faktoribyggnaden 
var inte bara ett trevligt återskapande av det 
äldsta kända fotografiet från banan, det utgjorde 
också fond för den vackra vårkvällens festligheter 
med musik, tal av kommunalråd, museichef och 
landshövding samt inte minst ett trevligt skådespel 
i form av en dramatiserad resa. 

Aktiviteter och besök 

När det gäller stora arrangemang på museet kom 
det mesta att koncentreras kring en helg. Den sedan 
länge planerade museidagen fick plötsligt 
omedelbart sällskap av invigningen av Kulturhusens 
Dag nästpåföljande dag. Kulturhusens 
Dag är en sameuropeisk skapelse för att man 
samtidigt i ett stort antal länder skall uppmärksamma 
företeelser av stort kulturhistoriskt värde. 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar för det 
svenska delprojektet, och eftersom temat för 
1999 var järnvägsmiljöer samarbetade man med 
Sveriges Järnvägsmuseum. För museets del var 
det naturligtvis på gott och ont med ett så omfattande 
tvådagarsarrangemang. Årets museidag 
hade inget särskilt tema utan hade mera karaktären 
av öppet hus. Tack vare detta fick vi en rimlig 
arbetsbörda och så fanns det ju en hel del nytt att 
visa upp. Ångloket SJ W nr 1229 visades för första 
gången under ånga och användes i pendeln 
mellan museet, Gävle C och Nynäsmagasinet, 
tillsammans med öppna plattformsvagnar från 
TGOJ som vi lånade av Grängesbergsbanornas 
Järnvägsmuseum (GBBJ). Dieselloket T41 var 
igång, vilket också rönte stort intresse. Uppställda 
utanför UGJ-stallet stod också de båda 
hemvändarna, SJ F 1202 och UGJ 29. I 
magasinet på Nynäs hade vi lagom till 
museidagen placerat fordonen i tågsätt på fem av 
spåren. För den som vill fa upplevelser av historiska 
tåg och se mer av järnvägsfordonens tekniska 
utveckling är ett besök på Nynäs något av 
ett måste. Här kan man se det mesta av det som 
inte visas i basutställningen. Magasinet visas från 
och med i år för grupper enligt överenskommelse. 
Museidagen i övrigt innehöll naturligtvis 
den sedvanliga marknaden, besök av Årgångståget 
och GBBJ, plattformsteater med teatergruppen 
Pegasus, musik av rockabillygruppen 
Rockfire och utspisning på flera ställen av 

Riksantikvarie Erik ~graeus sjunger ut under 

välkomstanforandet på Kulturhusens dag. Foto 
Jörgen Svendsen. 

Järnvägskrogen. Mycket uppskattade blev ett antal 



gästande modellfordon på miniatyrjärnvägen. 
Närmare 3000 personer besökte museet denna 
vackra septemberlördag. 

Det osedvanligt fina vädret höll i sig även till 
söndagen den 12 september och invigningen av 
den rikstäckande Kulturhusens dag. Ett extra 
Årgångståg var insatt, med ett par extra vagnar 
för särskilt inbjudna gäster. Med tåget kom bl.a. 
riksantikvarien Erik Wegraeus, Elisabeth Fleetwood 
från Kulturutskottet, generaldirektörerna 
Johannesson och Bylund samt representanter för 
Näringsdepartementet, Statens Fastighetsverk 
och Riksantikvarieämbetet. Prick klockan 12.00 
kunde W-loket med den från Nynäshamns 
Järnvägsmuseum inlånade lokaltågsvagnen, C3b 
1444, inleda invigningsfesdigheterna med att 
köra fram huvudtalarna Wegraeus och Johannesson, 
iförda SJ paraduniformer, till de utlagda 
röda mattorna framför Banvaktarstugan. Även 
museets personal och naturligtvis skådespelarna i 
Pegasus var utstyrda i diverse historiska klädedräkter 
till ögonfägnad för publiken, och sedan 
Daniel Johannesson givit signal till ångloket 
kunde lokförare Paalberg dra i W-lokets ångvissla 
och så var evenemanget invigt. Gästerna bjöds 
på, besök i vårt drifdokstall med F 1202 och i 
banvaktarstugan där "banvaktaren" Anders Larsson 
med "hustru" Johanna Salander tog emot, 
teaterguidning genom museet och ångtågstur 
upp till magasinet på Nynäs där Kjell Palen 
mötte för en guidetur. Det pompösa arrangemanget 
under Kulturhusens dag kan måhända 
tyckas vara ett fäfängt spektakel, men vem uppskattar 
inte lite fest och gamman, och så fick museet 
ett utmärkt tillfälle att visa upp verksamheten 
för ett flertal personer som på ett eller annat 
sätt kan påverka vår framtid. 

Under de hektiska dagar som förflöt från det 

SJ-s generaldirektör DanielJohannesson trivdes 
både i paraduniform och i hytten på ångloket. 
Foto Jörgen Svendsen. 

järnvägsmuseicheferna 

ftån Sverige och Finland 

flankerar Lea Bergström 

som forutom att hon är 

hustru till den finske 

museichefen också har 



bidragit till boken och 

utställningen om den ryske 

kejsarens tåg. Foto Jan

Erik Svanberg. 

att F-loket anlände fram till invigningen av 
Kulturhusens Dag fick museet också några internationella 
besök. Styrelsen för Danmarks 
Järnvägsmuseum samt cheferna för Englands respektive 
Tysklands Järnvägsmuseer, Andrew Scott 
och J lirgen Franzke avlade visiter. Museerna i 
York och N lirnberg står i viss särklass bland 
järnvägsmuseer, men båda cheferna kunde konstatera 
att något lika imponerande som 
fordonsmagasinet på Nynäs kan inget annat 
järnvägsmuseum visa upp. 

Vi bestämde oss tidigt för att vi inte hade resurser 
att producera några egna utställningar under 
1999. I stället lånade vi in tre stycken. Först 
var "Teknik som talar all språk'', från Tekniska 
museet, för vilken ett antal skolbarn hade fatt använda 
en hel del fantasi för att åskådliggöra eller 
tillämpa tekniska lösningar. Vi hade utställningen 
under april och maj när vi kunde förvänta 
oss -och fick -många besök från skolklasser. 
Höstutställningen lånade vi från Riksantikvarieämbetet. 
Mårten Sjöbecks fotografier hade tidigare 
visats i stallet vid Historiska museet, och eftersom 
Sjöbeck var anställd vid SJ kunde vi förstärka 
utställningen med flera järnvägsfotografier 
ur våra egna samlingar. Sist men inte minst 
kunde vi inviga "Kejsarens tåg", en utställning 
från Finlands Järnvägsmuseum i närvaro av museichefen 
Matti Bergström med fru Lea, som 
båda arbetat med att berätta om de finska kejserliga 
tågen, i form av en praktbok, en större utställning 
och en skärmutställning. Eftersom skärmustställningen 
var avsedd att visas utanför Finland 
hade jag nöjet att göra den svenska språk

bearbetningen, alltså, märk väl, inte översätta 
texten. 

Övriga aktiviteter var mycket inriktade på 
barnverksamheten. Vi körde som sagt sportlovståg, 
och under påsklov och novemberlov var det 
pyssel respektive tågkul på museet. Avslutningsvis 
höll vi traditionsenlig julmarknad i december. 
Den stora händelsen för barnen var emellertid 
öppnandet av vårt nya lekrum, "Lilla station". I 
detta färgglada rum alldeles bakom entren är det 



meningen att våra yngre besökare skall klättra av 
sig den värsta energin innan de går upp i våra 
museiföremål. Här finns ett klättertåg, biljettlucka, 
ritbord, magnettavla, modelljärnväg och 
små trätåg för de leklystna. Här samlas också våra 
grupper från skolor och förskolor, där de far möjlighet 
att klä sig i uniform och samtidigt lära sig 

Förutom att museets rum for barn "Lilla station" 
skall vara roligt och spännande for barnen, är en 
positiv bieffekt att de kanske har klättrat av sig det 

värsta innan de kommer ftam till de riktiga loken. 
Foto Robert Herpai. 

en del om vad tåg och järnväg är för någonting. 
Invigningen av rummet som gjordes i samband 
med att sommarsäsongen startade blev extra festlig 
i och med att det bland unga musikälskare 
populära bandet Mora Träsk gjorde en av sina 
sista spelningar i en av rundlarna innanför 
miniatyrjärnvägen. Sådant tryck som det för övrigt 
var vid minitåget efter spelningen har det aldrig 
varit där vare sig förr eller senare. 

Marknadsföringsinsatserna minskades något 
jämfört med föregående år. Om det också var 
därför besökstalet blev lägre är mera osäkert. 
Framför allt var det nog det vackra sommarvädret 
under juli, museets normalt bästa besöksmånad, 
som bidrog till nedgången, vilken för övrigt 
drabbade de flesta svenska museer. 29063 
personer passerade museientren under 1999. 
Trots färre besökare blev intäkterna från besöksverksamheten 
ändå högre än under fjolåret. Inte 
oväsentliga i det sammanhanget är grupperna 
och framför allt stora grupper och företag som 
vill erbjuda anställda, gäster eller kunder något 
alldeles extra. Då vi har många utländska besökare 
lät vi också ta fram en engelsk version av vår 
museiguide, "The Time Machine". 

"Gör som Träsket rörpå fläsket ... "Fullsatt på 
järnvägsmuseet när barnrockbandet Mora Träsk 

höll en av sina sista spelningar under invigningen 

av "Lil/,a station': Foto Robert Herpai. 

Uppbyggnad och vård av samlingarna 

Bakom kulisserna har det också gjorts mycket. 
Projekteringar gjordes för ombyggnad av ett 
skepp i UGJ-stallet för fotoarkiv och förvaring av 

En ny tunnel har an/,agts i )ordvallen runt 



miniatyrjärnvägen for spåren mot 
forvaringscontainern, vändskiva och lyftbord. 
Arbetena med en lokstation i miniatyr har 

kommit en bit på väg. Foto ]an-Erik Svanberg. 

bl.a. skyltar och stora modeller samt larm i 
magasinet på Nynäs. Som första säkerhetsåtgärd 
har fönstren satts igen. Ett spännande samarbete 
har startat med några miniatyrjärnvägsrallare, 
med OlafWalseth i spetsen, som har tagit sig an 
anläggningen. Meningen är att de skall hjälpa oss 
att underhålla och utveckla banan mot att vi investerar 
i nödvändigt material! och att de kan använda 
den för eget bruk när vi inte själva har trafik. 
Att den småskaliga trafiken sedan kan samordnas, 
som på museidagen, är bara så mycket 
bättre. De första arbetena för en lokstation i miniatyr 
framför kallförrådet har tagits. 

Johanna Sa/,ander har gjort 
ett stort och viktigt jobb 
med registreringen av bla. 
vår affischsamling. Foto 

Jan-Erik Svanberg. 

Den digitala registreringen av samlingarna har 
fortlöpt. 2500 fotografier ligger nu lagrade i en 
databas och i samma program, SOFIE, är hela 
det gamla dataregistret överfört, liksom nyregistreringar 
har gjorts av museets samlingar av 
textilier och affischer. Arbetet startade också med 
en annan tidigare svåråtkomlig och tung föremålsgrupp; 
skyltar. Om vi inte riktigt har förstått 
det tidigare så framgår det nu med all önskvärd 
tydlighet, att det var fantastiska samlingar som 
byggdes upp under framför allt 1930-och 1940talen. 
I samband med att vår återvunna kunskap 
om samlingarna ökar försöker vi också åtgärda de 
luckor som trots allt finns. Bland annat har vi genom 
positivt och engagerat bemötande från SJpersonal 
erhållit textilprover från 1940-talet och 
framåt, så att vi nu har en mycket representativ 
exempelsamling över denna form av mjukvara 
för framför allt vagnsinredning från 1880-talet 
och fram till idag. 

Efterfrågan på vad museet har att erbjuda kom 
som vanligt från film-och mediahåll. Under december 
månad pågick faktiskt två filminspelningar 
i olika museivagnar samtidigt. Dels 
var det inspelningen av filmen "Sleepwalker" i 
halvmodern miljö som gjordes i en 1960-talsvagn 
på Nynäsverkstaden, dels var det Jan Troell 
som använde en tredjeklass sovkupe för sin film 



"Så vit som en snö" om den första kvinnliga flygaren, 
Elsa Andersson. Det sistnämnda projektet 
erbjöd också en utmärkt möjlighet för oss själva. 
Den enda sovkupe som finns kvar med 1920-tals 

tredjeklassinredning tillhör den före detta första 
sovvagnen för tredjeklass, Co6 nr 1899. När vagnen 
skulle byggas om 1938 med ny stålkorg sparades 
ett mindre parti av den gamla vagnsänden, 
med en sovkupe om sex bäddar, korridor samt 
toalett-och klosettrum. Denna enhet visades på 
Järnvägsmuseum i Tomteboda men har sedermera 
lidit skada på grund av bristfällig förvaring. 
I princip alla färgskikt hade kraftigt flagnade partier 
och inredningen var mycket nedsmutsad. 
Genom att filmprojektet stod för hälften av kostnaderna 
kunde vi låta konservatorer sanera och 
åtgärda inredningen, och efter det att Nordfilm 
också låtit tillverka en avslutning på korridoren 
för filminspelningen kunde korgdelen med detta 
tillskott ställas in i museets permanenta utställning. 
Vagnsänden är ur museal synpunkt mycket 
värdefull då ingenting utöver tvättning och färgfixering 
har ändrat dess utseende sedan den togs 
ur trafik för över sextio år sedan. Förhoppningsvis 
blir också filmen bra. 

Konservering och bevarande diskuterades 
också på ett seminarium i Jädraås under en helg i 
september. Initiativtagare till detta var museisällskapet 
Jädraås-Tallås Järnväg och ekomuseet 
Järnriket Gästrikland. Sveriges Järnvägsmuseum 
åtog sig ekonomiskt stöd och seminarieledning. 
God uppslutning och stort intresse från de 
många deltagande föreningarnas representanter 
borgar för ett seriöst handhavande av den privatägda 
rullande materielen. Det vidare arbetet med 
bevarandeplanen för normalspåriga järnvägs

Med foifattaren Ingrid Nilssons goda minne 
signerar Carl-Jan Granqvist hennes bok "Festpå 
spår" under Kulturhusens dag. Foto Jan-Erik 
Svanberg. 

fordon har däremot gått lite i stå. Ett utkast finns 
ju redan, men när det gäller den slutgiltiga versionen 
så återstår en del arbete. Många personer är 
inblandade, varav nästan alla måste ta av sin fritid. 
Från museets sida kommer vi att stå för redaktionell 
sammanställning och publicering av 
materialet när det är färdigt. Museet har aktivt 
deltagit i redaktionsarbetet för tre intressanta 
bokutgivningar under året. Framför allt rör det 
sig om bildurval men även textgranskning. Alf 
Henrikson-sällskapets årsbok "Vägen till världen'' 



illustrerades helt med bilder ur Erik 
Lundquists samling, vilken presenterades av Robert 
Herpai i förra årets SPÅR. Robert gjorde 
också hela bildurvalet till boken. Banverket hämtade 
också en stor del av illustrationerna till sin 
presentbok "Spår i landskapet" från våra arkiv. 
Hjälp med både text och bild har givits till Ingrid 
Nilsson och praktverket "Fest på spår" som faktiskt 
har sitt ursprung i vår järnvägsmenysamling 
efter tips från museivännen Erik Sundström. 
"Fest på spår" har haft stor hjälp av Ingrids kollega, 
den omtalade krögaren Carl-Jan Granqvist, 
som marknadsfört boken i en massa sammanhang, 
bl.a. fanns han på museet under 
Kulturhusens dag med pennan i högsta hugg för 
att signera boken. 

Personal från museet deltog i årets museivecka 
i regi av Svenska museiföreningen, som i år hölls i 
den fina industrihistoriska miljön kring Arbetets 
museum i Norrköping. Värd för årets nordiska 
järnvägsmuseikonferens var det danska museet i 
Odense och tema var marknadsföring och utåtriktad 
verksamhet. Från museet deltog museichefen, 
Anita Björklund och Gunilla Lundberg. 
Sjukdom och andra bekymmer förhindrade ett 
bredare deltagande härifrån. Den för sista gången 
årliga IATM-konferensen avhölls i Delhi, Indien 
under tema transportmuseerna inför 2000-talet. 
Våra värdar hade ordnat ett mycket ambitiöst 
och välvilligt program. Känslan av att världens 
kommunikationsmuseer var närvarande i Indien 
var viktigare än det delegaterna fick med sig hem 
var ändå ofrånkomlig. Det är naturligtvis alltid 
värdefullt att se andra exempel på hur museiverksamhet 
kan bedrivas och den indiska modellen 
är väsensskild från vår egen. Här kan man avsätta 
hur många människor som helst för bevakning 
eller iordningställande av blomsterarrangemang 
eller ljussättning, samtidigt som man 
knappast har några resurser alls för underhåll och 
vård av samlingar och utrymmen. Många intressanta 
föredrag hölls emellertid, varav jag särskilt 
fastnade för ett mycket insiktsfullt inlägg av den 
engelske professorn i railway studies vid universi-

Hjördis Matti /,ämnade museet 1999 med 

avtalspension. Med omedelbar verkan är hon 

sedan detta ständig medlem iJärnvägsmusei 

Vänner. Hjördis varprojektledarefor bl.a. ''Lil/,a 

station': till vilken hon här bjuder in under 

invigningen. Foto Robert Herpai. 



tetet i York, Colin Divall, vilken påminde om de 
värderingar som museernas utställningar förmedlar, 
ibland omedvetet och okritiskt, utifrån 
järnvägsmuseets i York exponering av de kungliga 
tågen. 

Personal 

Många personer har arbetat på och för museet 
under året men den fasta styrkan decimerades 
faktiskt i och med att Hjördis Matti slutade med 
avtalspension. Hjördis har varit en viktig stöttepelare 
under mer än fem år och lämnar ett stort 
tomrum efter sig. Förutom det varma tack som 
museet är skyldigt henne såg vi till att behålla 
kontakten genom att ge henne ständigt medlemskap 
i Järnvägsmusei vänner. Vi var också 
tvungna att avsluta inlånet av Ted Nyberg från SJ 
Trafikverkstad, som pågått så länge att han kändes 
som en av de fasta medarbetarna. Ted har 
gjort ett mycket fint arbete i det fördolda med 
snickerier och vaktmästeri. Vi avbröt också, på 
obestämd framtid, samarbetet med arbetsmarknadsenheten 
vid Gävle kommun som försett oss 
med anvisad arbetskraft under ledning av Karl 
Hedman. Vi fann att det under rådande omständigheter 
på arbetsmarknaden inte fanns tillräckliga 
resurser för handledning av denna personalkategori 
för de förhållandevis svåra arbetsuppgifter 
som vi har att erbjuda. På följande vis har personalen 
och uppgifterna fördelats under 1999: 

Fast personal 

Robert Sjöö museichef 
Hjördis Matti program och administra

tion (t.o.m. 99-12-03) 
Olle Andersson butik och ekonomi 
Anita Björklund reception och skol

grupper 
Robert Herpai arkiv och bibliotek 
Sten Holm fordon och teknik 
Göran Jäderholm föremål och kontors

teknik 
Elisabeth Kronhöffer reception (halvtid) 
Gunilla Lundberg marknadsföring och 

konferens 
Claes Zachrisson fastighet och teknik 



Projektanställda 

Johanna Salander föremåls registrering 
(feb.-dec.) 
Jan-Erik Svanberg fotoregistrering 
(jan.-dec.) 

Inlån från SJ 
Mia Lundstedt reception och skolgrupper 
(apr.-dec.) 
Ted Nyberg vaktmästeri (jan.-feb.) 

Timarvoderade för reception och guidning 

Renee Edlund, Therese Eriksson, Eva HagströmMattsson, 
Sara Holm, Anders Larsson, Boel 
Nylöv, Veronica Silen och Helena Westland. 

Timarvoderade för rälsbusskörningar och 

växling 

Karl-Erik Eggefjord och Bertil Pettersson. 

Korttidsanställda med anställningsstöd från 
AMY för fordonsrenovering 

Erika Hoffmann, Bo Hällqvist och Stefan 
Meijer. 

Ideellt arbetande museivänner 

Janne Billoch, Lars Forsgren, Erik Hedlund, Anders 
Hendel, Gunnar Jonsson, Lars Jonsson, 
Kenneth Landgren, Christer Larsson, Bengt 
Lindberg, Per Lindberg, Olle Olsson, Herbert 
Paalberg, Kjell Palen, Gunnar Sandin, Göte Sjöö, 
Erik Sundström, Anders Svensson, Lennart 
Svensson och Börje Thoursie 

I samband med Järnvägsmusei Vänners årsmöte, 
den 20 mars, kunde äntligen den högtidliga 
återinvigningen av modellen av Årstabron 
hållas. Vänföreningen har bekostat den omfattande 
renovering, som Lennart Svensson, Gävle 
Modellbyggeri, förtjänstfullt har utfört på den 
svårt skadade modellen i skala 1: 100, ursprungligen 
byggd 1932 av bildhuggaren Menothi 
Schärman. Jag bugar och bockar å museets vägnar 
för denna värdefulla insats och tackar samtidigt 
alla inblandade för ett framgångsrikt och 
händelserikt år på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Årsberättelse 1999 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed 



sin årsberättelse för verksamhetsåret 1999. 
Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Anders Larsson, kassör 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Sundström 
Kjell Palen 
Lennart Lundgren 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Föreningens medlemsantal var den 31 december 
1999 837 personer, varav 4 ständiga medlemmar 
och 33 familjemedlemmar. 

Styrelsen har under året avhållit åtta 
protokollförda sammanträden. Föreningen har 
under året sänt ut medlemsinformation. Årsstämman 
hölls den 20 mars 1999 på Sveriges 
Järnvägsmuseum. Årsboken Spår utkom i september 
1999. Föreningen har 1999 varit medlem 
i JärnvägsHistoriska Riksförbundet, JHRF. 

I samarbete med Sveriges Järnvägsmuseum arrangerade 
föreningen en resa till Dieseldagarne i 
Hamar. Tillsammans med museet deltog föreningen 
på Hjulmarknaden i Stockholms stadshus i 
december. 

Föreningen har under året bidragit med praktisk 
verksamhet och guidning på Sveriges 
Järnvägsmuseum. Särskilt märks arbetena på 
onsdagkvällar med museets T 41-lok. 

Föreningen bidrog med transportkostnaden 
för den s.k. Hafslundsvagnen från Hamar till 
Gävle. Den beslöt vid stämman 1999 att bidra 
med 200 000 kr till inköp av fd. SJ F 1202 från 
Danmark. Under året har startats ett projekt för 
insamling av minnen från järnvägens anställda. 
Vi har bekostat renovering av modellen över 
Årstabron, som vid årets slut ej var fullt avslutad. 
Medel har avsatts för ombyggnad av värmesystemet 
i en av museets sovvagnar. 

Styrelsen vill framföra sitt tack till medlemmar, 
företag och privatpersoner för det gångna 
verksamhetsåret. Särskilt tack riktas till de som 
bidragit med gåvor och till redaktionen för årsboken 
Spår. 

Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verksamhetsår 
och är övertygade om fortsatt framgång för 
föreningen och dess verksamhet. 



Gävle den 1 mars 2000 

Anders Hendel Morrgan Claesson 

Erik Hedlund Lennart Lundgren 
Anders Larsson Kjell Palen 

Börje Thoursie Robert Sjöö 

Erik Sundström 

Kassören i Järnvägsmusei Vänner och 
museets guide och receptionist, Anders 
Larsson, trycker igång tåget på modellen 
av Arstabron under återinvigningen. 
Foto ]an-Erik Svanberg. 
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Aktiebrev Sala-Gysinge-Gefle ]ernvägsaktiebolag. 

RolfSten 

Mellan Sala och Gävle. 
En återblick på Sala-Gysinge-Gävle järnväg 

I slutet av 1800-talet pågick det en intensiv 
bruksverksamhet i Gysinge. Tillverkningen av 
tackjärn och stångjärn var avsevärd. Här fanns 
även en sulfitfabrik och ett sågverk. Råvarutransporterna 
till Gysinge och uttransporten av 
de färdiga produkterna skedde till stor del på 
Dalälven, men komplicerades genom att man 
inte kunde ta sig förbi de kraftiga forsarna i 
Älvkarleby utan omlastning. Övriga transportsätt 
på den här tiden var hästdragna foror på 
vintrarna och hästdragna kärror på sommaren. 
Den jämförelsevis stora industriella verksamheten 
i Gysinge var en stor anledning till att det i 
början av 1890-talet väcktes flera förslag om att 
bygga en järnväg till eller via Gysinge. Man 
förväntade sig att en järnväg skulle fa ett stort 
godsunderlag från dessa industrier. 

Järnväg, men var? 

Bruksägaren i Gysinge, Gustaf Benedicks, tillfrågades 
av representanter för flera av regionens 
socknar om han ville medverka och arbeta för en 
järnväg från Uppsala via Bälinge och Harbo till 
Rödjebro i Huddunge, vidare genom Nora 
socken till Gysinge och från Nora genom Östervåla 
och Tierp fram till Uppsala-Gävle järnväg. 
Detta förslag oroade Hedesunda kommun som 
tillsatte en kommitte, vars uppdrag var att försöka 
påverka att den diskuterade järnvägen till 
Gysinge skulle fortsätta från Gysinge genom 
Hedesunda och vidare via Valbo till Gävle. 

I Sala arbetade borgmästaren Otto Victor 



Lundberg för en annan sträckning av järnvägen. 
Han förordade en bana från Sala, via Gysinge, till 
en lämplig punkt på GDJ. 

Den 7 juni 1895 kallade Lundberg och 
Benedicks till ett möte i Sala. Vid mötet fanns 
bland annat representanter från Sala-Tillberga 
järnvägs AB och från Gävle-Dala järnvägs AB. 
Även kommunerna Enåker, Nora, Österfärnebo 
och Hedesunda hade skickat representanter, och 
givetvis representerades även Sala stad och 
Gysinge bruk. 

Det här mötet kom att bli avgörande. En 
interimstyrelse utsågs och den bestod av brukspatron 
Gustaf Benedicks, Gysinge, grosshandlare 
Sten Nordström, Gävle, borgmästare Otto 
Victor Lundberg, Sala, lantbrukare Erik Lund, 
Hedesunda, Erik Andersson, Österfärnebo, Lars 
Ersson, Enåker och landstingsman Jan Jansson, 
Nora. 

Interimstyrelsen uppdrog åt G. Hammarström, 
kapten i Väg-och Vattenbyggnadskåren, 
att göra nödvändiga undersökningar samt upprätta 
ritningar och profiler för en normalspårig 
järnväg Sala-Gysinge-Gävle. Den 10 mars 1896 
var Hammarström klar med undersökningen 
och samma dag sändes en koncessionsansökan, 
undertecknad av interimstyrelsen och konsuln 
John Rettig, Gävle, till Kungl. Majt. 

Trots att man hade skickat in en gemensam 
koncessionsansökan var man dock inte överens 
om järnvägens sträckning norr om Gysinge. 
Detta medförde att två alternativa förslag till 
banans sträckning framlades. Det ena förordade 
en västligare sträckning genom Vinnersjötrakten 
och Årsunda med anslutning till GDJ väster om 
Hagaström. Det andra ville ha en mer östlig 
sträckning via Hedesunda till Valbo och anslutning 
till GDJ vid Hagaström. Enligt obekräftade 
uppgifter fanns det även intressen som 
ville att järnvägen i höjd med Mackmyra skulle 
svänga av österut mot Uppsala-Gävle järnväg 
och inledas till Gävle söderifrån. 

Vid ett möte i Gävle den 12 december 1896 
med intressenterna för den tänkta järnvägen 
beslutade majoriteten, att det östliga förslaget till 
bansträckning skulle genomföras. 

De som förespråkat den västliga sträckningen 
gav inte upp utan återkallade sin del i den tidigare 

insända koncessionsansökan. I stället insändes en 



ny ansökan undertecknad av bland annat Sten 
Nordström, John Rettig och Erik Andersson, 

K.R.F. Reuterskiöld, bruksägaren Christian 
Lundeberg och konsuln Oscar Flensburg. Enligt 
denna ansökan skulle banan dras enligt det västliga 
förslaget. 

Därmed hade Kungl. Majt två konkurrerande 
förslag att ta ställning till. De två ansökningarna 
skickades ut på remiss. Remissinstanserna, Vägoch 
Vattenbyggnadsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, 
chefen för Generalstaben och chefen för Fortifikationen 
samt länsstyrelserna i Västmanlands 
och Gävleborgs län förordade samtliga den östra 
sträckningen. 

Därmed var frågan avgjord. Den 22 december 
1897 beviljade Kungl. Majt "bruksägaren 
Benedicks och hans medsökande rättighet att 
anlägga och till allmänt begagnande mot avgift 
upplåta järnväg av 1,435 m. spårvidd från Sala 
station å norra stambanan över Gysinge till 
Gävle-Dala järnväg vid Hagaström''. 

Att lägga SGGJ:s slutpunkt till Hagaström, 
hela sex kilometer från Gävle, var inte den bästa 
lösningen för SGGJ. Från styrelsens sida var man 
också medveten om detta, men det svala intresset 
från Gävle stad att fa ännu en järnväg och 
bolagets i övrigt dåliga ekonomi gjorde att man 
blev tvungen till en kompromiss. Avtal slöts med 
GDJ om anläggning av en ny station vid Hagaström. 
I Sala slöts avtal med SJ om att SGGJtågen 
skulle fa gå in på SJ-stationen. 

Kostnaden för Sala-Gysinge-Gävle järnväg 
var beräknad till 3 091 500 kronor inklusive den 
rullande materielen. Statslån med 1 545 500 
kronor beviljades. 

Till entreprenör för byggande av Jarnvägen 
anlitades Carl Jehander. Entreprenaden uppgick 
till 1 309 000 kr, exklusive husbyggnader. I 
början av 1900 fick entreprenören ekonomiska 
svårigheter varför bolagets styrelse, i en överenskommelse 
med honom, och på hans risk, själv 
ansvarade för banans färdigbyggande. 

Byggnadsarbetena påbörjades i maj 1898 och 
bedrevs från två håll. Den terräng som banan 
genomlöpte var idealisk för järnvägsbyggnad då 
marken till större delen bestod av grus och sand. 

De svåraste byggnadsavsnitten var broarna över 
Dalälven vid Gysinge och bron över Gavleån 
strax innan Hagaström. 



Av de två arbetslagen arbetade ett från Hagaström 
mot Gysinge. Färdigställandet av banans 
underbyggnad gick snabbt, och det dröjde inte 
länge innan den engelska stålrälsen kunde läggas 
ut. Efter grusning och justeringar kunde sträckan 

Karta urSvenska Järn vägsföreningen 187 6--1926. 

öppnas för trafik den 22 december 1900. Det 
andra arbetslaget arbetade från Sala mot Gysinge 
och även här framskred arbetet i rask takt. Delen 
Sala-Kerstinbo öppnades för trafik den 28 
december. 

Den sista länken, delen Kerstinbo--Gysinge, 
som bland annat innehöll de sammanlagt 350 
meter långa broarna över Dalälven, blev klar för 
trafik den 15 maj 1901, och den 29 juni samma 
år kunde statsrådet E. von Krusenstjerna inviga 
hela järnvägen. 

Man kunde konstatera att byggnadskostnaden 
för järnvägen blev 4 156 012 kr, inklusive 
rullande materiel, 1 064 512 kronor mer än vad 
den ursprungliga kalkylen hade utvisat. 

De kalkylerade kostnaderna och vad det verkligen 
kom att kosta framgår av följande tabell: 

Jordlösen 
Terrasseringsarbeten 
Vattenbyggnader 
Överbyggnad 
Mycket av fördyringarna bestod av höjda 
material-och arbetskostnader. En grov underskattning 
gjordes vidare när man kalkylerade 
anslutningskostnaderna till SJ i Sala och GDJ i 
Hagaström. Bara SGGJ:s andel i anläggningen 
av slutstationen i Hagaström uppgick till 87 458 
kronor. Till detta kom kostnaden för lokstall och 
vändskiva. Andra fördyringar berodde på att 
man genom skärpta koncessionsvillkor fick 
ändra banans högsta tillåtna lutning från 
kalkylerade 15 till 11 o/oo. Detsamma gällde kurvradierna: 
man hade planerat att bygga banan 
med en minsta kurvradie på 300 m men blev 
tvungna att ändra detta till 400 m. Dessutom 
byggdes tretton stationer i stället för planerade 

SJU. 

Kalkylerade Verkliga 

100 480 212 449 
482 200 611 325 
233 210 424 270 



1115 450 1 275 090 

lnvigrzingståget snart klart 
for avgång mot Hagaström 
och Gävle. Detflaggprydda 

loket är SGGJ nr 2 och 

resgodsvagrzen G 1 nr 33, 

därefter kommer någon av 

boggi,vagrzarna BCo. 

Sala 29juni 1901. 

Hus, bangårdsmaskiner m.m. 230 250 443 900 
Anslutning till SJ och GDJ 18 350 152 338 
Vägar 48 165 73 660 
Stängsel 64 200 72 370 
Signaler och telegraf 24 625 27000 
Rullande materiel 443 250 482 415 
Administration, räntor mm 110 420 381 195 
Provisoriska byggnader, oförutsett, 
prisstegringar m.m. 220 900 

Samling Stig Nyberg. Sammanlagt 3 091 500 4 156 012 

I trakten av Kerstinbo troligen omkring 1929. 
Fyra personer hållerpå med stoppning av slipers. 
Från vänster: banvakt Rosen, banforman A. T 
Andersson, banvakt Widell samt okänd Foto 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Detta tillsammans med andra förändringar 
fördyrade SGGJ en hel del, men samtidigt var 
detta även positivt genom att man fick en betydligt 
ändamålsenligare och modernare bana än 
vad man annars skulle ha fatt. 

Sverige hade fatt en ny privatbana som man 
tekniskt kunde sammanfatta på följande sätt: 

Spårvidd 1435 mm 
Huvudspårens längd 99,156 km 
Sidospårens längd 10,553 km 
Antal sliprar i huvudspår ca 125 000 

Huvudspårets kraftigaste lutning 11 o/oo 
Minsta kurvradie 400m 
Rälsvikt ( engelsk stålräls) 27,5 kg/m 
Högsta tillåtna axeltryck 15 ton 
Högsta tillåtna hastighet 50 km/h 

1925 hade sidospårens längd ökat till drygt 15 



km och största tillåtna hastighet till 60 km/h. 

Stationer, håll-och lastplatser 

Sala 

Statens järnvägars station, 51,6 m över havet. En 
viss utökning av spåren gjordes i samband med 
SGGJ:s anslutning. I Sala byggde SGGJ 190001 
ett eget lokstall med plats för sex lok. Det 
uppfördes på entreprenad av Oskar Karlsson från 
Sala och kostnaden uppgick till 5 5 000 kr. Ett av 
stallspåren disponerades av järnvägens verkstad. 

Kalk backen 

Lastplats 1,7 km från Sala. Här låg Strå kalkbruk 
som hade förbindelse med lastplatsen via ett 600 
m långt industrispår med spårvidden 600 mm. 

Gudmundtorp 
Lastplats 1,9 km från Sala. Ett 200 m långt 
sidospår ledde till en murbruksfabrik. 

Köpalla Södra 

Lastplats 5,4 kilometer från Sala. Tagen i drift 
1956. 

Köpalla Norra 

Håll-och lastplats 5,9 kilometer från Sala. Tagen 
i drift 1941. 

Saladamm 

Station 7 km från Sala, 56,9 m över havet. Tagen 
i drift 28 december 1900. Förste stationsmästare 
var Johan Rydberg. Frilastspår med plats för 28 
vagnar och lastkaj för 5 vagnar. 1961 ändrades 
stationens status till håll-och lastplats. 

Saladamms station i början av 1940-talet. 
Stationerna längs SGGJ hade ett säreget utseende 
genom sina utskjutna perrongtak" på båda 
sidorna av huset. Till vänster i bild är i riktning 

mot Sala. Samling Stig Nyberg. 

Runhällens station, foreningsstation 
med Enköping-HebJRunhällens 
järnväg, EHRJ Det är den 16 maj 
1937 och fotografen åker troligen på 
sista vagnen i det tåg som är på väg 
att lämna stationen. På det vänstra 



spåret står ett godståg som strax 
kommer att få, avgång mot Tärnsjö. 
Till höger syns en tvåaxlig Hilding 
Carlssonrälsbuss som även den strax 
kommer att få, avgång men i det här 

fallet mot Heby och Enköping. 
Längst bort i bild vattentornet och 
till höger om detta skymtar EHRJ 
lokstall. Till höger om rälsbussen 
syns huset som hör till vagnvågen 
och till höger om detta en godsvagn 
framfar godsmagasinet. Samling 
Stig Nyberg. 

Runhällens station 13 mars 1974. Spåren ligger 
fortfarande kvar eftersom banan används for 
grustransporterfrån Råsboda grusgrop. Bortåt i 

bildär mot Gysinge. I bortre änden av bangården 
skymtar vattentornet och EHRJgamla lokstalL 

Observera plattformskanten som är lagd i 
slaggsten. Foto P.L. Svensson. 

Armanbo 

Lastplats 8,1 km från Sala. Tagen i drift 1921. 
Vid lastplatsen fanns ett industrispår med spårvidden 
600 mm till ett kalkbrott och kalkbruk. 
Lastplatsen nedlagd 1955. 

Delbovägen 

Hållplats 9,6 km från Sala. Tagen i drift 1940 och 
nedlagd 1949. 

]ugansbo 

Station 12 km från Sala, 59,4 m över havet. 
Tagen i drift 28 december 1900. Frilastspår med 
plats för 49 vagnar samt lastkaj för 3 vagnar. Här 
fanns det bland annat såg, snickeri, tegel-och 
kalkbruk. 1961 ändrades stationens status till 
håll-och lastplats. 

Klasbo 

Hållplats 13,4 kilometer från Sala. Tagen i drift 
1940 och nedlagd 1949. 

Vigelsbovägen 

Hållplats 15,8 kilometer från Sala. Tagen i drift 
1940 och nedlagd 1949. 



Runhällen 

Station 19 km från Sala, 72,2 m över havet. 
Tagen i drift 28 december 1900. Förste stationsinspektor 
blev Fritz Erik August Söderhjelm. 
Frilastspår med plats för 22 vagnar samt lastkaj 
för 4 vagnar. Två lastbryggor samt 30 tons vagnvåg. 
Till ett intilliggande mejeri fanns förbindelse 
via ett industrispår med spårvidden 600 mm. 

1904 anslöts privatbanan Enköping-HebyRunhällen 
provisoriskt till stationen. Trafiken på 
den banan öppnades officiellt 5 januari 1906. 
EHRJ anlade lokstall för två lok med vändskiva 
på 15,2 m samt kolgivningsanordning och 
vattenhäst. All trafiktjänst sköttes i Runhällen av 
SGGJ. Trafiken på EHRJ, delen RunhällenHeby, 
lades ned 1 april 1952. 

Kroksbo 

Håll-och lastplats 22 km från Sala, 74,7 m över 
havet. Tagen i drift 11 juli 1908. Frilastspår med 
plats för 22 vagnar. Här fanns det sågverk och 
torvströfabrik. 1956 ändrades driftplatsens status 
till hållplats. 

Råsbo 

Station 26,7 km från Sala, 78,2 m över havet. 
Tagen i drift 28 december 1900. Förste stationsmästare 
blev Erik Georg Bernhard Schedin. 
1919 ändrades namnet till Råsboda, samtidigt 
som stationen ändrade status till håll-och lastplats. 
Frilastspår med plats för 5 vagnar, lastkaj 
för 2 vagnar och lastbrygga för träkol. Har fanns 
också ett industrispår till ett intilliggande grustag, 
spårvidd 600 mm. Sidospåren revs upp 1956. 

Råsboda grusgrop 

Lastplats 27,5 kilometer från Sala. Ett 400 meter 
långt sidospår ledde till grusgropen. 

Tärnsjö 
Station 35,4 km från Sala, 70,8 m över havet. 
Tagen i drift 28 december 1900. Förste stationsinspektor 
blev Johan Axel Frimanson (läs mer 
om honom i Thina Segerströms artikel). Frilastspår 
med plats för 56 vagnar, lastkaj för 5 vagnar 
samt lastbrygga för timmer och träkol. Lokstall 
för ett lok. Här fanns bland annat sågverk, 
snickeri-och cementrörsfabrik. Till ett intilliggande 
mejeri fanns ett industrispår med spårvidden 
600 mm. 



Tretågsmöte vid Tärnsjö station 
någon gång i början av 1930talet. 
Till höger stårpersontåg nr 
3, draget av lok nr 4, berett att 
avgå mot Sala. Till vänster om 
detta stårpersontåg nr 2 och 
väntar på avgång mot Gysinge 
och Gävle. Sista vagnen är en av 
personboggivagnarna som ombyggdes 
till motorvagn men återställdes 
som personvagn 1928.

-------A 

---~ ---_,. Längst till vänster står godståg 

nr 21, och kanske man väntar 
på att de båda persontågen ska 
lämna Tärnsjö så man kan 
börja dagens växling. Loket som 
drar tåget är något av SGGJ 13 
eller 5. Samling Stig Nyberg. 

Norafallet 

Hållplats 38,9 kilometer från Sala. Tagen i drift 
1940. 

Skärsjö 

Håll-och lastplats 40 km från Sala, 62,2 m över 
havet. Frilastspår med plats för 15 vagnar. Även 
här fanns det sågverk och torvströfabrik. Ett 208 
meter långt sidospår ledde till torvströfabriken 
och ett intilliggande grustag. 1931 ändrade driftplatsens 
status till hållplats. 

Kerstinbo station någon gång i början av 1920talet. 
Man väntar ankommande tåg ifrån 
Tärnsjö vilketftamgår av T-semaforen som är 
ställd till "kör"for tåg som kommerfån höger. Till 
vänster bakom häcken skymtar byggrzaden som 
innehöll toaletterna. Samling Stig Nyberg. 

Gysinge blivande stationsområde 
någon gång vid årsskiftet 18991 
1900. Personerna på bilden är 
tyvärr okända. Om någon känner 
igen en person så meddela vänligen 
detta till SverigesJärnvägsmuseum. I 
bakgrunden syns det nästan 

färdigbyggda stationshuset och hitom 
till höger syns stommen till det 
blivande godsmagasinet. Bangården 
anlades på höger sida om 



stationshuset och bortåt i bild är i 
riktning mot Hagaström. Foto November/december 1900. Grusning och justering av bangården 
Anders Vilhelm Ljunggren, samling i Gysinge. Loket är nr 3. Till höger om vagrzarna syns det nu 
Sveriges Järnvägsmuseum. färdiga stationshuset och bortom vagrzarna skymtar 

godsmagasinet. Till höger i bild är i riktning mot Hagaström. 
Provisorisk trafik bö-rjade mellan Gysinge och Hagaström 22 
december 1900. Foto Anders Vilhelm Ljunggren, samling Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

Skärsjöby 
Hållplats 41,2 km från Sala. Tagen i drift 1931. Skvaterbo 
Lastplats 48 km från Sala, 55 m över havet. Fri

Kerstinbo 

lastspår med lastbrygga för träkol och plats för 7 
Station 45 km från Sala, 56,5 m över havet. 

vagnar. Lastplatsen nedlades 1923.

Tagen i drift 28 december 1900. Förste stationsmästare 
blev Johan Alfred Johansson. Frilastspår Gysinge 
med plats för 17 vagnar, lastkaj för 2 vagnar samt Station 52,6 km från Sala, 55,4 m över havet. 
lastbrygga för timmer och träkol. 1960 ändrades Tagen i drift 22 december 1900. Förste stationsstationens 
status till håll-och lastplats. inspektor blev Karl Albin Ferdinand Lund

quister. Lastkaj med plats för 5 vagnar, två lastbryggor 
varav en för träkol samt en 30 tons 
vagnvåg. Bispår till Gysinge Bruk. Lokstall för ett 
lok, vändskiva på 15 meter och vattenhäst. 
Stationshuset eldhärjades i mitten på 1930-talet 
varefter ett nytt, modernt uppfördes. 

Här fanns det som tidigare nämnts flera stora 
industrier. Ett 900 meter långt sidospår ledde till 
Gysinge bruk, sulfitfabrik och sågverk. 

1901 brann sulfitfabriken ned varefter man 
beslutade att den inte skulle återuppbyggas. På 
den nedbrunna fabrikens plats uppfördes ett 
stålverk. Det var här som F.A. Kjellin tog fram en 
ny metod för att framställa stål med hjälp av 
elektricitet. "Gysinge Electro-Steel" kom snabbt 
att bli en världsprodukt. Produktionen pågick i 
Gysinge fram till 1926. Stålverket frak ade en hel 
del gods via SGGJ men några stora vo ymer blev 
det aldrig. 

Till det omtalade sidospåret ansl ·· t även en 
linbana från en torvströfabrik. Ett o fattande 
600 mm spårsystem från intilliggand torvmossar 
anslöt också till sidospåret. 



Smedsäng 

Station 58 km från Sala, 54,6 m ·· er havet. 
Tagen i drift 22 december 1900. L tkaj med 
plats för 2 vagnar. 1910 ändrades stationens 
status till håll-och lastplats för att 956 "degraderas" 
till lastplats. 1956 revs sidos 

Hedesunda 

Station 65 km från Sala, 55, 1 m ·· er havet. 
Tagen i drift 22 december 1900. Förs e stationsinspektor 
blev Axel Bylander. Frilas spår med 

Gysinge station omkring 1915. Ett 
persontåg har just anlänt från Sala 
och kommer om en stund att 
fortsätta mot Hagaström och Gävle. 
Alldeles till höger om loket syns 
godsmagasinet, och längst bort i 
bildens vänstra kant kan man 
skymta lokstallet och vattentornet. 
Samling Stig Nyberg. 

plats för 20 vagnar, lastkaj för 6 vagnar samt 
lastbrygga för timmer. Kol-och vattengivningsanordning 
för ångloken. Det intilliggande 
mejeriet var anslutet till stationen via ett industrispår 
med spårvidd 600 mm. 

Asberg 

Håll-och lastplats 72 km från Sala, 79, 7 m över 
havet. Frilastspår med plats för 10 vagnar och 
tillhörande lastbrygga för träkol. Ett industrispår 
med spårvidden 600 mm ledde till ett intilliggande 
sågverk. 1931 ändrades driftplatsens status 
till lastplats och 1935 lades den ned. 

Det var i Åsberg som en av banans mer 
spektakulära olyckor inträffade. 
Det var den 10 september 1904 som tåg nr 2 

Hedesunda station utsmyckad i samband med 

banans invigning 29juni 1901. Längstfram på 
perrongen, till höger, står den forste stations

inspektorn vid Hedesunda, Axel Bylanderfodd 

1866. Till vänster om honom syns hansfamilj. 

Till höger i bild är i riktning mot Sala. Samling 

Stig Nyberg. 



.Äsberg i september 1904. Tåg nr 2 med lok nr 3 som dragare krockade med vagnar som stod på sidospåret. 
Samling Stig Nyberg. 

draget av lok 3 och med vagnarna Nn 161, 139, 
110, 123, 148, G29, 30, F32, BCol, C8, CD6 
och F34 ankom till Åsberg söderifrån. Efter 
avslutad handväxling av vagnar strax före tåg 2:s 
ankomst glömde man bort att lägga tillbaka 
växeln till huvudspåret. Det ankommande tåget 
körde in på sidospåret och krockade med de 
vagnar som stod där. Loket och några vagnar 
spårade ur och de materiella skadorna blev 
ganska omfattande. Lyckligtvis blev inga människor 
allvarligt skadade. 

Främlingshem 

Station 77,7 km från Sala, 71,1 m över havet. 
Tagen i drift 22 december 1900. Förste 
stationsmästare blev Carl Gustaf Holmström. 
Frilastspår med plats för 50 vagnar, två lastbryggor 
varav en för träkol och en lastkaj för 3 
vagnar. Här fanns även ett sågverk. 1949 ändrades 
stationens status till håll-och lastplats. 
1956 blev den hållplats och 1963 revs sidospåren 
upp. 

Rörberg 

Station 87 km från Sala, 68,9 m över havet. Togs 
i drift 22 december 1900. Förste stationsmästare 
blev Erik Axel Sundgren. Frilastspår med plats 
för 18 vagnar, lastkaj för 3 vagnar ovh två 
lastbryggor varav den ena för träkol. 1956 
ändrades stationens status till hållplats och 
sidospåren revs upp . .Året efter lades den ned. 

Överhärde 

Hållplats, 90,8 km från Sala och 56, 7 m över 
havet. Togs i drift 15 maj 1901 och lades ned 
1955. 

Mackmyra 

Station 93,1 km från Sala, 47,0 m över havet. 
Togs i drift 22 december 1900. Lastkaj med plats 
för 3 vagnar och ett 430 meter långt sidospår till 
sulfitfabriken. 

Sveden 

Station 95,6 km från Sala, 45,3 m över havet. 
Togs i drift 22 december 1900. Förste stationsmästare 
blev Per Torkel Jancke. Namnändrades 
till Södra Valbo 1938. Lastkaj med plats för 8 



vagnar. 200 m långt sidospår till grustag och 
betongfab rik. 

Abyfars 

Lastplats 97 km från Sala, 37,9 m över havet. 

Driftplatsens status ändrades till håll-och lastplats 
1944. Frilastspår med plats för 10 vagnar 
och 320 meter långt sidospår till tegelbruket. 
Åbyfors lades ned 1955. 

Hagaström 

Station 99,6 km från Sala, 33,5 m över havet. 
SGGJ:s nordöstra ändpunkt. Stationen anlades 
alltså av GDJ inför tillkomsten av SGGJ, och 
driften sköttes helt av GDJ. Stationen öppnades 

Hagaströms nybyggda 
station och bangård 
omkring 1903. 
Närmast stationen står 
ett GD]-tåg och väntar 
på avgång mot 
Sandviken. Vid 
bangårdem bortre ände 
vek SGGJ-linjen mot 
Sala av i en vid 
vänsterkurva. Samling 
Stig Nyberg. 

för trafik den 22 december 1900. Förste stationsmästare 
blev Per Derus Englund. SGGJ anlade 
själva ett lokstall för två lok med tillhörande 
vändskiva. Lokstallet brann ned den 2 februari 
1908 men återuppbyggdes omedelbart. 

Ekonomi -Sala Vagnaktiebolag 
Dålig ekonomi är något som genomsyrar SGGJ 
från början till slut. Det passar bra att citera de 
första meningarna i den 25-års översikt som 

Brobyggnaden över Dalälven. Bilden är troligen tagen i början av 1900 och visar bygget av landfdsten 
och bropelarefor den östra, och längsta, bron över Dalälven. Man har byggt en lång traversbana i samma 
läge som den blivande bron. På denna kan man rulla traversvagnen längs hela byggplatsen. På 
traversvagnen finns även en lyftanordning som kan skjutas i sidled Personerna på bilden befinner sigpå 
traversvagnen och under dem syns landfdstet på Gysingesidan. Foto Anders Vilhelm Ljunggren, samling 
Sveriges f ärnvägsmuseum. 

utgavs av järnvägsbolaget 1926. Under avsnittet 
ekonomi skriver författaren: ''Att skriva om 
järnvägens ekonomi genom tiderna är att skriva 
en lidandets historia, och styrelsens väg har i 
detta fall ofta varit en via dolorosa. En berömd 



fältherre lär ha yttrat, att för att föra krig behövas 
tre ting: pengar, pengar och åter pengar. Vid 
järnvägen ha saknats tre ting: pengar, pengar och 
åter pengar." 

Som mycket väl framgår av citatet drogs 
SGGJ, liksom många andra privatbanor, med 
dålig ekonomi. Redan före banans invigning 
insåg styrelsen att den rullande materielen, 
främst virkesvagnarna, inte skulle räcka till. Då 
bolagets ekonomi inte tillät inköp av fler vagnar 
bildades Sala Vagnaktiebolag den 19 februari 
1900. Aktiekapitalet var 90 000 kr. SGGJ:s 
aktieägare var huvudintressenter, och vagnbolagets 
syfte var att inköpa vagnar och sedan 
hyra ut dem till SGGJ. Hyresintäkterna användes 
bland annat till amortering på de inköpta 
vagnarna. Vagnbolaget var även skyldigt att om 
SGGJ krävde dess upplösning överlämna alla 
sina tillgångar dit. Fem år efter bildandet, 1905, 
upplöstes Sala Vagnaktiebolag, och efter betalning 
av sina skulder överlämnades vagnmateriel 
för cirka 187 000 kr till SGGJ. 

Järnvägens byggkostnad inklusive den rullande 
materielen var alltså ursprungligen beräknad 
till 3 091 500 kr inkluderande ett statslån på 
1 545 000. Då den verkliga byggnadskostnaden 
blev 4 112 567 kr blev man tvungen att ta extra 
lån för att täcka fördyringen. Åren 1901-1904 
lånades sammanlagt 680 000 kr. För dessa lån 
hade en del kommuner gått in med garantier om 
lånens betalande i det fall SGGJ inte skulle klara 
det själv. Under samma tid hade även borgenslån 
tecknats med säkerhet från en del andra järnvägsbolag 
och en del av styrelsens medlemmar. 

Sala-Gysinge-Gävle nya järnvägsaktiebolag 

Bristen på rullande materiel fortsatte att vålla 
besvär, varför man måste ta pengar från trafikinkomsterna 
för att förbättra läget på vagnsidan. 

Det stora ekonomiska avbräcket kom redan 
1901 då den i Gysinge belägna sulfitfabriken 
som nämnts eldhärjades och ägarna beslutade att 
den inte skulle återuppbyggas. SGGJ hade 
räknat med ett antal lastade godståg per vecka 
från sulfitfabriken. Förutom detta minskade 
efterhand Gysinge Bruk sin verksamhet. Det här 
sammantaget reducerade SGGJ:s kalkylerade 
trafikinkomster med cirka 50 000 kr per år. Som 
en följd av bland annat detta klarade inte bolaget 
att sköta alla sina betalningar. En del av de kommuner 
som iklätt sig garantier var nu tvungna att 
gå in och hjälpa till, och för dem blev det en dryg 
kostnad. Även en del privatpersoner och andra 



bolag fick gå in med ekonomiskt stöd. 

I slutet av 1912 var kommunernas fordran på 
bolaget drygt 481 000 och de övriga personernas 
och bolagens fordran hade blivit drygt 154 000 
kr. Som inte detta var nog hade även ett av 
statslånen, på 300 000 kr, förfallit till betalning. 
Den enda utvägen var nu att begära bolaget i 
konkurs vilket även skedde under 1913. Samtidigt 
presenterades ett rekonstruktionsförslag. 
Det gick i stort ut på att bolaget vid årsskiftet 
1912-1913 skulle sälja järnvägen, med alla 
tillhörigheter, till det nybildade Sala-GysingeGävle 
nya järnvägsaktiebolag. En lång rad 
ekonomiska omdispositioner föreslogs och godkändes 
av alla parter. 

Rekonstruktionen hade avsedd effekt och bolaget 
kunde i fortsättningen förränta och amortera 
sina skulder i enlighet med rekonstruktionsförslaget, 
även om det många gånger satt mycket 
hårt åt. 

Utarrendering till SWB 

På initiativ av aktieägare i SGGJ väcktes 1914 
tanken på en utarrendering av järnvägen. Förslag 
presenterades som gick ut på att StockholmVästerås-
Bergslagens järnvägar skulle arrendera 
SGGJ under fyra år. SWB:s styrelse ställde sig 
positiv till förslaget, och från SGGJ:s sida såg 
man möjligheten att den nyligen genomförda rekonstruktionen 
av bolaget på det här viset skulle 
bli ännu bättre. Man minskade dessutom risken 
av ekonomiska störningar som kunde inträffa på 
grund av första världskrigets utbrott. 

SWB tillhörde vid den här tiden trafikförvaltningen 
Göteborg-Stockholm-Gävle, GSG. 
Stora transporter pågick och förväntades pågå i 

flera år ännu. Bland annat var det stora mängder 
malm som frakades till hamnarna i Stockholm 
och Gävle. Vagnarna gick lastade i den ena 
riktningen och tomma tillbaka. Inom SWB såg 
man möjligheten att korta tomvagnsdragningen 
genom att dra tomvagnarna via SGGJ i stället för 
den mycket längre vägen över Falun och Ludvika. 

SWB och SGGJ träffade en överenskommelse 
om en fyraårig arrendetid med början den 1 
januari 1915. SWB skulle under arrendetiden 
"underhålla och trafikera Sala-Gysinge-Gävle 
Järnväg, bestrida alla utgifter, uppbära alla 
inkomster och i årligt arrende erlägga 33% av 



hela bruttoinkomsten samt dessutom 6 000 kr 
per år i ersättning för vagnshyror". Efter arrendetidens 
slut, 31 december 1918, kunde man sammanfattningsvis 
se att utarrenderingen varit till 
ekonomisk fördel för SGGJ. 

Mera rationaliseringar 

Åren efter rekonstruktionen av bolaget blev 
relativt sett goda, men i början av 1920-talet 
ökade konkurrensen markant. Främst på person-

Ettpersontåg mot Sa/,a är just på väg utpå den 
östra bron över Da/,älven. Aret är i början av 
1930-talet. Vagnarna som syns efter loket är en av 
de kombinerade passagerar-och postvagnarna CD 
5-7 samt en av personboggivagnarna BCo 1-3. 
Samling Stig Nyberg. 

trafiksidan där landsvägsbussarna tog allt större 
marknadsandelar. För att förbättra ekonomin 
fortsatte man att rationalisera driften på alla 
tänkbara sätt. 

Runt 1920 minskades personalstyrkan med 
cirka 20 procent. Antalet banvakter reducerades 
från 20 till 16. Man införde växelförregling på 
vissa driftplatser. Tack vare detta kunde tågen 
passera stationen även om den var obemannad. 
Man byggde om en vagn och försåg den med så 
kallad ballastplog. Genom användande av denna 
vagn sparade man cirka 500 dagsverken per år, 
bara det en icke föraktlig besparing. Järnvägens 
verkstad i Sala försågs med elektrisk kraft. 

I stället för att driva och underhålla en egen 
stolplinje för järnvägstelegrafen gjorde man en 

överenskommelse med Televerket om att fa lägga 

upp fyra egna trådar på Televerkets linje, som ju i 

alla fall gick längs järnvägen. 

Man investerade även i införande av motor

vagnsdrift. Järnvägens boggivagnar byggdes om 

till motordrift, och man räknade med att på detta 

sätt kunna reducera driftkostnaderna avsevärt. 

Nu gick det inte som planerat, utan motorvagns



äventyret blev i stället en mycket stor ekonomisk 

belastning för SGGJ -se vidare nedan. 

Trafiken 

I grova drag kan person-och godstrafiken vid 
SGGJ beskrivas enligt följande. 

Tågen under de första årens trafik var 
blandade, det vill säga bestod av både gods-och 
personvagnar. Under det halvår, december 
1900-maj 1901, då bara bandelarna KerstinboSala 
och Gysinge-Gävle var i drift, avgick ett 
blandat tåg på morgonen från Kerstinbo till Sala 
och ett från Gysinge till Gävle. Tågen återvände 
till Kerstinbo respektive Gysinge på eftermiddagen. 

När sedan hela banan öppnades för trafik, i 
maj 1901, ändrades tidtabellen. Ett blandat tåg 
avgick från Sala respektive Gävle vid 5-tiden på 
morgonen. Tågen anlände till Gävle respektive 
Sala vid 9-tiden. Vid 3-tiden på eftermiddagen 
återvände tågen som godståg medförande passagerarvagn. 
Godstågen anlände Gävle respektive 
Sala omkring klockan 9 på kvällen. 

Vid tidtabellsskiftet 1 maj 1903 insattes ytterligare 
ett tågpar mellan Sala och Gävle. Nu var 
det frågan om ett snälltåg bestående av lok och 
personvagnar utlånade av SWB. Snälltåget avgick 
från Gävle vid I I-tiden på förmiddagen, 
ankom till Sala omkring 13.30 och fortsatte till 
Tillberga. Från Tillberga avgick snälltåget omkring 
klockan 3 och fortsatte via Sala till Gävle, 
dit det ankom omkring klockan 6 på kvällen. 

Inför sommartidtabellen 1905 hade SWB inte 
längre någon möjlighet att låna ut lok och vagnar 
för detta tågpar. Under de år då tåget hade rullat 
blev det mycket populärt och hade god beläggning. 
SGGJ beslöt därför att fortsätta köra tågparet 
med egna lok och vagnar. 

Man kan säga att grundstommen i vardags

trafiken under många år bestod av ett person

tågspar och två par blandade tåg. 

Under andra halvan av 1920-talet ökade 

kraven på snabbare persontrafikförbindelser. För 



att möta dessa beslöt man att införa motor

vagnstrafik, som alltså misslyckades på grund av 

att motorvagnarna inte motsvarade förvänt

ningarna. I stället infördes i slutet av 1920-talet 

rena, lokdragna persontåg. Godstrafiken separe

rades från persontrafiken och bestod i fortsätt

ningen av ett ordinarie godståg i varje riktning 

vardagar. Skulle det inte räcka fanns möjligheten 

att köra extra godståg. 

I mitten av 1930-talet kördes ett av tågparen 
åter som blandat tåg. Det var framför allt bristen 
på dragkraft som gjorde att man till viss del 
återgick till detta. 

Under större delen av privatbanetiden bytte 
man lok och personal i Hagaström. GDJ krävde 
att fa använda egna lok och egen personal mellan 
Hagaström och Gävle. SGGJ-vagnarna var dock 
genomgående. Det här förhållandet rådde fram 
till 15 maj 1936. Därefter drogs och kördes 
SGGJ-tågen hela vägen mellan Gävle och Sala 
med egna lok och egen personal. 

Efter förstatligandet av SGGJ, den 1 oktober 
1937, fortsatte SJ med de lokdragna persontågen. 
Grundstommen i trafiken var tre tågpar 
vardagar mellan Gävle och Sala. Naturligtvis var 
det under åren större eller mindre variationer i 
tidtabellerna. 

Efterhand började SJ införa motorvagnar. Till 
exempel användes under några år de två motorvagnar 
som hade övertagits av SJ när UGJ 
förstatligades 1933. Bland annat kördes de i de 
direkttåg som runt 1950 gick Västerås-SalaGävle. 
I början av 1950-talet försvann de lokdragna 
persontågen och ersattes av motorvagnar, 
modell Hilding Carlsson eller "gulingar" 
som de kallades av bland annat Gävlepersonalen. 

Godstrafiken bestod av ett godståg i varje 
riktning under vardagarna. Naturligtvis kördes 
extra godståg om trafikbehovet så påkallade. Ett 
sådant tillfälle var våren 1954 då behovet av 



timmertransporter ökade onormalt. Anledningen 
var "Trettondagsmuren", en våldsam storm 
som på trettondagen 1954 hade dragit in över 

Privatbanan SGGJ i siffror 

År Antal Ton Inkomst Inkomst Drift-Driftens 
resor gods persontrafik, godstrafik, kostnad över-eller 
posttrafik diverse underskott 
1901 130 451 62 304 125 854 115 305 170 995 70 164 
1902 109 659 99 885 98 073 173636 186 251 85 458 
1903 126 747 104 313 117 360 151 183 194 348 74 195 
1904 131 431 113 267 123 568 181 556 213 980 91144 
1905 144 720 125 140 132 258 217 783 229 742 120 299 
1906 150 870 126 470 137748 228 949 249 896 116 801 
1907 125 496 122 630 144 752 234961 276011 103 702 
1908 159 770 123 300 146 279 249 734 294 293 101 720 
1909 156 600 139 730 143 710 258 276 293 721 108 265 
1910 158 010 121 350 148 031 247 290 323 283 72 038 
1911 140 620 146 110 155 702 294 998 314 887 135 813 
1912 152 830 132 020 152 400 304 498 318 673 138 225 
1913 161 400 128 400 160 400 304 800 355 200 110 000 
1914 162 850 128 140 160 254 305 188 341 853 123 589 
1915 165 730 141 060 171 655 329 080 507 534 -6 799 
1916 184 750 169 110 193 479 401 673 643 130 -47 978 
1917 182 060 181 570 227 649 588 286 773 064 42 871 
1918 200 380 156 900 310 410 932 357 1 165 613 77154 
1919 235 200 132 940 388 543 1300829 1566111 123 261 
1920 218 010 141 680 395 222 1417 444 1696 096 116 570 
1921 182 430 84120 331 488 919 484 1 144 553 106 419 
1922 133 470 79 990 257 195 522 395 703 839 75 751 
1923 116 550 106 640 207 955 543 281 652 943 98 293 
1924 147 820 101 870 241 755 501 980 696669 47 066 
1925 123 850 85 360 206 259 415 857 591 900 30 216 
1926 113 780 88 860 199 650 408 099 582 076 25 673 
1927 107 020 87 620 191 164 400 755 581 647 10 272 
1928 101 570 103 920 183 720 434 112 540 525 77 307 
1929 101 310 107 150 185 297 428 282 558 658 54 921 
1930 93 770 79 580 176 479 352 940 493 905 35 514 
1931 72 400 57 580 150 032 260 384 458 157 -47 741 
1932 51 550 36 360 122 638 181 636 366 182 -61 908 
1933 50 680 38 810 120 604 180 018 338 844 -38 222 
1934 51 030 36 610 122 145 177 058 322 186 -22 983 
1935 54 940 44 940 124 060 185 184 330 397 -21 153 
1936 63 320 42 230 132 323 203 132 329 920 5 535 
1937 43 540 32 130 97 046 153 158 268 815 -18 611 
4 806 614 3 810 089 6 68 3157 14 505 581 19 075 897 2 112 841 

Antal resor visar hur många biljetter som såldes under året. 
Ton gods visar hur många ton gods som transporterades under året. 
Inkomst persontrafik, posmafik visar årets inkomst för person-och posbefordran. 
Inkomst godstrafik & diverse visar inomsten for godstrafiken samt diverse andra inkomster som varit att hänföra till 
järnvägsdriften. 
Driftkostnad visar årets kostnad för själva driften av järnvägen. 
Driftens över-eller underskott visar årets resultat for själva järnvägsdriften inklusive avsättning till den så kallade 
förnyelsefonden. Till detta kom kostnaderna för räntor och amorteringar. 1915-1918 var SGGJ utarrenderad till 



SWB. 
Det underskott i järnvägsdriften som blev 1915 och 1916 drabbade inte SGGJ eftersom den arrendeavgift som SWB 
betalade täckte SGGJ:s utgifter för räntor och amorteringar. 
Siffrorna för 1937 är för tiden fram till 1 oktober. SJ övertog banan från detta datum. 

Lokstallet i Sala 1935 eller 

1936. På vändskivan lok nr 

11, inköptfån SJ 1935. 

Loket var ursprungligen byggt 

for Landskrona-Kävlinge

Sjöbo järnväg och tjänstgjorde 
där som lok nr 2. Vid banans 
forstatfigande kom loket till SJ 

där detfick nr KA2 1526. 

Under de fi år detfanns vid 

SGGJ kallades det Sjöboloket. 

Samling Stig Nyberg. 

Gästrikland och Uppland. Skogarna drabbas 
hårt av stormfällning. Röjningsarbetet i skogarna 
genererade stora mängder av timmer som skulle 
transporteras vidare till träindustrierna. 

SGGJ:s klena räls begränsade tillåtet axeltryck 
till 15 ton. Dessutom hade broarna över 
Dalälven vid Gysinge låg bärighet -största tillåtna 
hastighet över broarna var 10 km/h. Det 
förhållandet begränsade valet av dragkraft till 
tågen. Man kunde man bara använda sig av 
ånglok modell J som dragkraft för persontågen 
och E/E2 i godstågen. 

I början av 1950-talet började SJ köra med 
tvåaxliga lokomotorer som dragkraft i godstågen. 
Dock krånglade lokomotorerna en hel del i 
början, varför ånglok förekom då och då fram till 
slutet av 1950-talet. 

Ånglok 

Inför banans rälsläggning inköptes från Nydqvist 
& Holm i Trollhättan fem tenderlok med tre 
kopplade axlar och tvåaxlig tender, det vill säga 
axelföljd C-2. Loken levererades under 1900 och 
var avsedda för all slags tjänst. De fick aldrig 
några namn utan inregistrerades som SGGJ 1-5. 



Trots den dåliga ekonomin köptes även en 
ångdressin avsedd för inspektionsresor längs 
banan. Man hoppades att antalet lok skulle vara 
väl avpassat till den trafikvolym och de antal tåg 
som man planerat att framföra. Denna plan kom 
dock snabbt att visa sig otillräcklig. För att 
avhjälpa situationen erbjöd sig alltså SWB i maj 
1903 att hålla med lok och vagnar för det 
ovannämnda ytterligare persontågsparet. Med 
tanke på den dåliga ekonomin och bristen på 
rullande materiel mottogs erbjudandet tacksamt. 

Sommaren 1905 meddelade SWB att de inte 
längre kunde hålla med rullande materiel till 
detta tågpar. SGGJ beslöt att själva fortsätta med 
tåget, vilket innebar att bristen på lok och vagnar 
blev ännu större. Det mest akuta problemet 
löstes året därpå, då borgmästare Lundberg i Sala 
själv köpte ett ånglok, en personvagn och 25 
virkesvagnar, vilka han utan egen vinning hyrde 
ut till SGGJ. Loket var ett snälltågslok tillverkat 
av Nohab 1906. Det hade axelföljden 2B-2 och 
inregistrerades som SGGJ 10. Med det loket fick 
man även sitt första med överhettning enligt 
Schmidts system. 

Trots detta nytillskott fortsatte emellertid 
bristen på dragkraft att ställa till problem. 
1904 försågs lok 3 och 5 med vakuumbromsutrustning. 

1908 köptes ytterligare ett lok från Nohab. 
Det var nästan identiskt med loken 1-5 frånsett 
att man valde en något större cylinder-och drivhjulsdiameter. 
Loket med tender blev därigenom 
drygt 4 ton tyngre. Det inregistrerades som 
SGGJ 6. 

De ånglok som man nu hade passade mycket 
bra på den relativt plana banan och gjorde under 
många år mycket god tjänst i alla slags tåg. 

1933, när Ostkustbanan förstatligades, gick 
även SGGJ styrelse in med en begäran att deras 

Ånglok 

Nr Axelföljd Tillv. Tv.nr År Anmärkning/övrigt 

1 C-2 Nohab 545 1899 Till SJ 1937. Skrot 1938 
2 C-2 Nohab 546 1900 Till SJ 1937. Skrot 1938 
3 C-2 Nohab 547 1900 Slopat 1934. Skrot 1935 
4 C-2 Nohab 548 1900 Skrot 1935 
5 C-2 Nohab 549 1900 Till SJ 1937. Skrot 1937 
6 C-2 Nohab 901 1908 Till SJ 1937 som SGG 1526, 1942 litt. K6, 1947 litt. KA2. Skrot 1964 
10 2B-2 Nohab 804 1906 "Lundbergs lok". Skrot 1934 



11 IB-2 Nohab 736 1904 Ursprungligen LKSJ Nr 2, 1926 SJ KS 1476 
Inköpt från SJ 1935. Åter SJ 1937, skrot 1938 
23 IB-2 ss 2625 1876 Inköpt från SWB 1934. Till SJ 1937, skrot 1938 

Leveransfoto på kombinerade resgods-och ångfinkevagnen Få 35, tillverkad av Vabis 1900. 
Samling Stig Nyberg. 

Personvagnar 

Litt. r Tillverkad År Anmärkning/Övrigt 
BCo 1-3 Kockums 1900 Se "Motorvagnsepoken". Till SJ 1937. Såld UWHJ 11 
C 4 Kockums 1900 Till SJ 1937. Såld SSJ 447 
CD 5-7 Kockums 1900 Nr 5 ombyggd till DF 1923. Till SJ 1937. Ombyggda till bangårdsvagnar 
C 8 Kockums 1901 Till SJ 1937. Såld SSJ 
BC 9 Ljunggrens 1906 "Lundbergs vagn". Till SJ 1937. Ombyggd till bangårdsvagn 
C4 10-11 Kockums 1907/8 Till SJ 1937. Såld HHJ 539/38 
Få 35-37 Vabis 1900 
GF 40 Falun 1905 Till SJ 1937. Slopad 1938 

UWHJ = Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg, SSJ = Skåne-Smålands järnväg, HHJ = 
HelsingborgHässleholms 
järnväg. 

bana skulle övertas av staten. Begäran avslogs och 

därmed kvarstod SGGJ:s akuta dragkrafts

problem, då lok 3 och 4 var i mycket dåligt skick 

och några pengar till en dyrbar upprustning 

definitivt inte fanns. 

Problemet löstes genom att man 1934 köpte 
ett begagnat lok från SWB. Det var SWB 23 
tillverkat av Sharp Stewart & Co i Manchester 
1876 axelföljden lB-2. Det var inte första 
gången som det här loket rullade längs SGGJ. 
Åren 1925 till 1929 hade SWB-loken 2 och 23 
varit växelvis inhyrda. Vid SGGJ blev det inte 
omnumrerat utan inregistrerades med samma 
nummer som vid SWB, 23. I och med detta 
tillskott kunde lok nummer 3 slopas och skrotades 
redan året därpå. 

1935 köptes ytterligare ett begagnat lok, den 
här gången från SJ. Loket var SJ KS 1476, före 
detta Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnvägs lok 
nummer 2, tillverkat av Nohab 1904 och med 
samma axelföljd som 23-an. Vid SGGJ inregistrerades 
loket som nummer 11, och därmed 
kunde lok 4 skrotas vilket även skedde samma år. 
Lok 11 blev den sista lokanskaffningen till 
SGGJ. 



Personvagnarna 

Inför trafikstarten 1901 hade SGGJ köpt sju 
personvagnar från Kockums i Malmö. De var 
fördelade på tre kombinerade andra och tredje 
klass boggivagnar, numrerade som BCo 1-3, och 
fyra tvåaxliga vagnar varav en med tredje klass 
och tre kombinerade tredje klass/post. De 
numrerades som SGGJ C 4 respektive CD 5-7. 
1901 tillkom ytterligare en personvagn (Sala 
vagnaktiebolag). Vagnen var identiskt lik nr 4 
och tillverkad vid Kockums. Den registrerades 
som SGGJ C 8. 

1904-05 försågs personvagnsparken med 
elektrisk belysning. Strömmen kom ifrån ångfinkorna 
i vilka man hade monterat in ångturbiner 
av Lavals tillverkning. Ångan, kom från 
finkans ångpanna. Till turbinen var en generator 
på tre hästkrafter kopplad, och enligt dåtida 
kommentarer lär det hela ha fungerat bra. 

1906 var det dags för nästa komplettering. 
Vagnen, som köptes genom borgmästare Lund

bergs försorg, var tillverkad på Ljunggrens 

mekaniska verkstad och var en tvåaxlig vagn med 

andra och tredje klass. Den registrerades som 

SGGJ BC 9. 

Den sista personvagnsanskaffningen skedde 
1908 då två sommarvagnar inköptes från 
Kockums. De saknade uppvärmning och var 
bara avsedda att gå under den varma årstiden, 
som förstärkning i persontågen eller i utflyktståg. 
Vagnarna registrerades som SGGJ C4 10-11. 

Därmed hade SGGJ en sammanlagd sittplatskapacitet 
för 586 resande. 

Till persontågen hörde alltid en resgodsvagn, 
och inför trafikstarten inköptes tre tvåaxliga 
kombinerade resgods-och ångfinkor. De var 
tillverkade av Vabis och fick beteckningen Få 35

37. 1905 inköptes ytterligare en resgodsvagn som 
fick nummer GF 40. 
I början av 1920-talet ombyggdes två godsfinkor, 
G 1 33-34, till resgodsvagnar. 

Värmen i personvagnarna kom i huvudsak 
från den medföljande ångfinkan, vilken genererade 



ånga som i sin tur hettade upp elementen i 
vagnarna. Efterhand övergick man till att ta ånga 
från ångloken, varvid ångfinkorna kunde byggas 
om till rena resgodsvagnar. 

Av personvagnarna var från början bara nr 13 
och 9-11 försedda med broms. Av resgodsvagnarna 
fanns det broms på 33-37 och 40. 
Systemet var bara vanlig skruvbroms. 1904 utrustades 
bägge BCo-vagnarna, en F-finka och en 
G 1-vagn med vakuumbroms. Förbigångsledning 
uppsattes på en C-, två CD-och en G-vagn. 
Därmed hade större delen av personvagnsmaterielen 
utrustats med vakuumbroms. Någon 
ombyggnad till luftbromssystem blev aldrig av, 
mest på grund av bolagets dåliga ekonomi. 

Efter förstatligandet 1937 gick personvagnarna 
olika öden till mötes. Mats Lindberg 
har tittat närmare på vad som hände. 

BCo 1-3 slopades samma år som förstatligandet 
och såldes till UVHJ där de blev Co 11

13. Vid denna banas förstatligande 1940 blev nr 
11 SJ ECo2 8109, nr 12 SJ EBCo5 8106 och nr 
13 SJ ECo5 8110. Dessa vagnars vidare öden 
blev som följer: ECo2 8109 omlittrerades 1942 
till ECo5, och 1956 blev den Bo15. 1965 

slopades vagnen för att året efter skrotas i ledningsarbeten. Dess nummer 1937-1962 är 

Östersund. EBC05 8106 omlittrerades 1956 till 
ABo5b. Tre år senare fick den åter nytt littera, 
ABol5. 1961 var det dags för slopning och året 
därpå föll bilan, vagnen skrotades i Åmål. ECo5 
8110 blev 1956 omlittrerad till Bol5, slopades 
1965 och skrotades i Östersund året därpå. 
Därmed hade alla SGGJ:s personboggievagnar 
gått ur historien. Under de år som de fanns i drift 
hann de med att tjäna SGGJ, både som personvagnar 
och under en kort tid som motorvagnar, 
för att senare även göra tjänst åt UVHJ och SJ. 

C-vagnarna 4, 7 och 8 slopades vid förstatligandet 
och såldes samma år till SSJ, där de fick 
nr 447,446 och 445. När SSJ förstatligades 1940 
fick vagnarna åter nya littera: SJ EC3c 9065, SJ 
EC3c 9064 och SJ EC3c 9063. EC3c 9065 
omlittrerades 1956 till B3c, slopades 1961 och 
skrotades 1962 i Östersund. EC3c 9064 omlittrerades 
1956 till B3c, slopades 1960 och 
skrotades 1963 i Östersund. EC3c 9063 omlittrerades 
1956 till B3c, slopades 1960 och 
skrotades 1961 i Vislanda. 



Även C4-vagnarna 10-11 slopades vid förstatligandet 
1937. De såldes samma år till HHJ 
där de fick nr C 539 och C 538. Vid HHJ:s 
förstatligande 1940 fick vagnarna SJ-nummer 
EC4 9015 respektive EC4 9014. 9015 slopades 
1953 och blev samma år ombyggd till tjänstevagn 
778, ommärkt 1969 till Qgb-d 945 2185

8. Vagnen skrotades i Vislanda 1980. Den andra 
vagnen, 9014, slopades 1953 och blev året därpå 
ombyggd till tjänstevagn 865, ommärktes 1969 
till Qgu-d 945 2340-9. 1980 omnumrerades den 
till 945-0979. 

Vagnarna BC9, CD6, DF5 och F32-35 
slopades vid förstatligandet och ombyggdes 
samma år till bangårdsvagnar. BC9 fanns enligt 
uppgift från 1944 som övningsvagn för luftskyddet 
på 20:e trafiksektionen i Boden. Dess 
vidare öden är tyvärr okända. CD6 försvann ur 
historien. DF5 ombyggdes till verkstadsvagn för 
signalreparatörer och fick bangårdsvagnsnr 337, 
för att 1954 omnumreras till 649441. Placeringen 
var i Sundsvall så sent som augusti 1966. 
Vad som hänt med vagnen sedan dess är okänt. 
F32 ombyggdes till montagevagn för kontaktobekant 
men 1962 fick den nr 619215, och 
1969 blev den Qgb-y 945 0834-3 (troligen 
aldrig ommärkt). 1981 såldes den till LT:s bilskrot 
i Hallsberg där den samma år skrotades. 

F 36 och 40 slopades vid förstatligandet och 
skrotades 1939. F 37 hade före förstatligandet 
omlittrerats till Gm. Vagnen slopades 1938 och 
ombyggdes 1939 till bangårdsvagn med nr 369 
och omnumrerades 1960 till 620305. Vagnen 
blev ombyggd till kopplingsvagn och användes i 
NKlJ samtrafik på Karlstad Östra. Den fanns 
kvar 1966 men torde nu ha skattat åt förgängelsen. 

Motorvagnsepoken 

I början av 1920-talet uppkom iden att införa 
motorvagnsdrift på SGGJ. Efter kontakter med 
olika leverantörer och tillverkare kontrakterades 
Jönköpings Mekaniska Werkstad och Juneverken 
i Bankeryd, att efter en konstruktion av 
Teknik & Handel i Malmö bygga om de tre 
personboggivagnarna till motorvagnar. Vagnarna 
skulle förses med en kolgasgenerator vars 
bränsle bestod av koks, träkol och bensin. Kolgasen 
skulle driva en under vagnen placerad 150 
hkr Daimlermotor. Ändplattformarna byggdes 
in och gjordes om till manöverplatser, medan en 
av andraklasskupeerna blev resgodsutrymme. Kalkylen 



lovade minst 50 procents inbesparing av 
bränsle. Dessutom räknade man med att kunna 
ha två-tre vagnar på släp efter motorvagnen. 
Med dessa tre fordon i drift skulle ångloken bara 
behövas i godstågen och i växling. Vagn 1 och 3 
byggdes om 1926 och vagn 2 under 1927. 

Tanken var god men tyvärr hade konstruktören 
lovat för mycket. När första motorvagnen 
provkördes visade det sig att den nätt och jämt 
orkade dra sig själv på jämn bana, för att inte tala 
om motluten då den ibland behövde påskjut för 
att komma upp. Efter idoga försök att komma 
till rätta med problemen gav man upp. Under 
1928 återställdes på SWB:s verkstad i Tillberga 
motorvagnarna till personvagnar, med den 
skillnaden att de inbyggda plattformarna fick 
vara kvar. Det som skulle minska kostnaderna 
hade i stället ökat dem. 

Leveransfoto på motorvagn, Mo BCF 1. Det varpersonboggivagn,en BCo 1 som 1926ombyggdes till 

motorvagn,. Aven de övriga två personboggivagn,arna byggdes om till motorvagn-ar. Resultatet blev inte bra 

eftersom prestanda inte blev vad tillverkarna hade lovat. Motorvagn,arna återställdes därfor 1928 till 
personvagn-ar. Samling Stig Nyberg. 

Godsvagnarna 

Vid trafikstarten 1901 bestod SGGJ:s godsvagnspark 
av sammanlagt 54 vagnar fördelade på 
15 Gl nr 20-34, 2 R nr 44-45, 5 NNl nr 5054, 
32 NNl nr 100-131 och en NN nr 66. 

Utöver dem disponerade SGGJ Sala Vagnaktiebolags 
vagnar som var inregistrerade enligt 
följande: 76 NNl nr 55-65, 67-91 och 132171, 
Kl 200-209 och från 1905 Gfnr40. Efter 
vagnbolagets upplösning övergick vagnarna helt i 
SGGJ:s ägo. 

Från 1906 tillkom de 25 godsvagnar som 
borgmästare Lundberg köpt och hyrt ut till järnvägen. 
De inregistrerades som NN3 nr 172-196. 
1911 tillverkades på SGGJ:s verkstad i Sala två 
täckta godsvagnar med beteckningen G3 38-39. 

För att klara transporter åt Bränslekommissionen 
under första världskriget hyrde SGGJ in 
sex vagnar från Göteborg-Särö järnväg. Efter 
kriget, 1919, övertogs vagnarna av SGGJ och 
inregistrerades som Nl 92-95 och NN 198

199. Samma år inköptes även ett antal öppna 
vagnar från tyska statsjärnvägarna: 14 211-219. 



Den sista vagnanskaffningen skedde på 1920talet: 
två öppna vagnar som registrerades som Is 
220-221 och tre täckta vagnar som blev G3f 
222-224. 

Sammanlagt och inklusive resgodsvagnarna 
hade SGGJ som mest 194 vagnar, med en sammanlagd 
transportkapacitet på 2 536 ton. 

Som tillbehör fanns ett antal lösa grus-och 
träkolsreden som kunde monteras på flakvagnarna 
vid transport av den sortens gods. 

Verkstad 

Allt underhåll av den rullande materielen skedde 
på järnvägens verkstad i Sala. Verkstaden disponerade 
ett spår i lokstallet och två spår utomhus 
på höger sida om stallet. Utanför stallet hade man 
vid banans öppnande uppfört ett mindre skjul 
avsett som vagnskjul. 1905 tillbyggdes det med 
18 meter och kom att användas som provisorisk 
vagnverkstad. Vid arbeten som man själva inte 
klarade brukade i regel lok och vagnar skickas till 
SWB-verkstaden i Tillberga. 

Ingen tryckluftsbroms 

Med början runt 1915 började luftbroms att 
göra intåg bland de svenska järnvägarna. SGG J :s 
dåliga ekonomi gjorde att man inte ansåg sig ha 
råd med denna modernisering. Problemet var 
inte heller akut då SGGJ hade mycket gynnsamma 
lutningsförhållanden, och vakuumbroms 
fanns ju sedan tidigare på en del av person

vagnarna. Banans kraftigaste lutningar var inte 
på mer än 11 promille. Man behövde helt enkelt 
inte ha så många bromsade axlar i sina tåg. 
Därmed var det inte så många bromsare som 
behövde avlönas. Vid normala väderleksförhållanden 
klarade lokets broms av att kunna 
"hålla'' tåget i backarna. Om det var blandade tåg 
räckte det i regel med vakuumbromsen på 
personvagnarna. Bromsaren eller bromsarna behövde 
bara rycka in om något oförutsett inträffade. 
Av SGGJ:s alla vagnar var det bara 46 
som hade skruvbroms. 

Men trots att man för trafiken på den egna 
banan inte behövde investera i tryckluftsbromssystem, 
blev man tvungen att montera genomgångsledning 
för tryckluftsbroms på de godsvagnar 
som gick i sam trafik med SJ. Genomgångsledningarna 
monterades i början av 1920talet 



och kostade bolaget 15 000 kr, en tung 
utgift med tanke på den sviktande ekonomin. 

Personalen 

När SGGJ invigdes 1901 var antalet anställda 96 
personer. 1912 hade antalet ordinarie anställda 
ökat och var fördelade på följande yrkeskategoner: 

järnvägsbyrån i Sa/,a 

Verkställande direktör 
Trafikchef 
Kontrollör och trafikchefsassistent 
Kamrerare och kassör 
Baningen j örsassisten t 

Banavdelningen 

3 banmästare 

20 banvakter 

Maskinavdelningen 

5 lokförare 

5 eldare 
2 vagnputsare 
3 vagnsmörjare 
4 lokomotivputsare 
2 pumpare och kolvakter 

1 verkstadsförman 

8 verkstadsarbetare 
1 förrådsvakt 

Trafikavdelningen 

4 stationsinspektorer 
8 stationsmästare 
6 kontorsbiträden 
7 konduktörer 
12 stationskarlar 

Sammanlagt var det 96 ordinarie anställda. Till 
detta tillkom ett antal extraanställda, bland annat 
grindvakter och banarbetare. 

1936 hade bilden förändrats något. Den ordinarie 
personalen bestod nu av följande: 

j ärnvägsbyrån i Sa/,a 

Verkställande direktör 



Trafikinspektör 
Kamrer 
Bokhållare 
Kontorist 

Banavdelningen 

Banmästare i J ugansbo 
Banförman i Sveden 
10 banvakter 
8 banarbetare 
8 grindvakter 

Maskinavdelningen 

Lokmästare 
3 lokförare 
5 lokeldare 
2 lokbiträden (kunde även tjänstgöra som lokförare) 
Reparatörsförman 
Lokreparatör 
Förrådsman (ny benämning på förrådsvakt) 
Vagnsmörjare 
4 stallkarlar ( den gamla benämningen var lokomotivputsare) 
6 verkstadsarbetare 

Trafikavdelningen 

5 stationsföreståndare (stationsinspektorerna var 
numera borttagna) 

Ett SGG]-tåg bestående av både godsvagnar och personvagnarpasserar över Gavleån. Tåget harjust 
lämnat Abyfars lastplats och har bara två kilometer kvar till Hagaström. Till höger syns tegelbruket i 
Abyfars. Gavleån rinner uppåt i bild. Samling Stig Nyberg. 

3 stationsförmän 
8 stationskarlar 
4 konduktörer 
Platsvakt 
3 chaufförer 

Sammanlagt 92 ordinarie anställda. Till detta 
kom ett antal extraanställda. 

Trafikchefer 

1900-1912 Sven Johan Edvard Lundquister. 
1912-1918 L. Lundq uist, tillika verkställande 
direktör. 
1919-1927 Gustaf Rickard Daniel Dahlin, tillika 
verkställande direktör. 
1928-1937 Axel Otto Vilhelm Westlund (tjänsten 
trafikchef ersatt av trafikinspektör och 
kontrollör). 

Banans bevakning 



Banans dagliga bevakning och underhåll sköttes 
ursprungligen av 20 banvakter som var och en 
hade cirka 5 kilometer bana att sköta. Järnvägens 
dåliga ekonomi gjorde att man i mitten av 1920talet 
i besparingssyfte reducerade antalet banvakter 
till 16. Varje banvakt fick nu cirka 6,2 
kilometer var att underhålla. Tilläggas bör att 
större arbeten på banan utfördes av särskilda 
arbetslag bestående av banarbetare. Ibland fungerade 
då banvakten vid den aktuella sträckan som 
arbetsledare, men det förekom även att man hade 
särskilda arbetsledare vid de större banarbetena. I 
början av 1930-talet reducerades antalet banvakter 
till 10. 

Förstatligandet 

Ekonomin fortsatte att ställa till problem för 
SGGJ. I början av 1930-talet var läget ytterst 
prekärt. När så den "Ostkustbanekommitten'' i 
mars 1933 tillstyrkte ett förstatligande av Ostkustbanan 
och UGJ, reagerade styrelsen omedelbart 
och framförde önskemål att även SGGJ 

skulle förstatligas. Genom samtrafiksavtal bestod 
en stor del av SGGJ:s godstrafik av vagnslaster 
från 0KB och UGJ. Ett förstatligande av dessa 
banor skulle genast göra att detta trafikunderlag 
försvann och därmed gjorde den redan dåliga 
ekonomin ännu sämre. Men statsmakterna avslog 
SGGJ:s begäran och man fick fortsätta att 
kämpa med en ekonomi i förfall. 

Efter upprepade framstörningar och slutligen 
hot om trafikens inställande kunde kommunikationsminister 
Forslund i slutet av februari 
1937 lägga fram proposition om SGGJ:s förstatligande. 
Första oktober samma år övertog SJ 
den fortsatta driften av SGGJ och priset man 
betalade var 800 000 kr. Vid SJ kom banan att 
tillhöra dåvarande IV:e distriktet, 35:e bansektionen, 
Gävle. 

Trafiken läggs ned 

Några större förändringar skedde inte under SJtiden 
utan man fortsatte med det normala 
underhållet av bana, byggnader och signaler. I 
början av 1950-talet gjordes dock viss upprustning 
framför allt från Gävlehållet. Bland annat 
byttes den gamla bron över Gavleån till en bro 
med högre bärighet. Man påbörjade även byte 
till kraftigare räls på vissa kortare sträckor. 

Järnvägens betydelse minskade mer och mer. 
1959 konstaterade SJ att driftunderskottet uppgick 



till 850 000 kr. Det vill säga mer än vad man 
hade betalat för hela järnvägen 1937. Man kunde 
nu ana vad som var på gång och mycket riktigt, 
den 1 januari 1964 "slogs den första spiken i 
kistan'' i och med att persontrafiken nedlades. 

Samtidigt lades godstrafiken ner mellan 
Köpalla och Mackmyra. Viss godstrafik förekom 
sporadiskt mellan (Sala) Köpalla och Skärsjö in 
på 1970-talet. SJ körde även grustransporter 
mellan Råsboda grusgrop och Sala. De pågick 
sporadiskt under hela 1970-talet. 

22 maj 1977 upphörde godstrafiken på 
sträckan Mackmyra-Södra Valbo. 

1 april 1990 upphörde godstrafiken mellan 
Södra-Valbo och Hagaström. 

12 juni 1995 upphörde godstrafiken mellan 
Sala och Köpalla. Därmed var det slut på all 
trafik längs forna SGGJ. 

Banan rivs upp 

I december 1970 började banan att rivas med 
början i Mackmyra. Rivningen gick söderut och 
gick till så att man lyfte hela spårspannen med 
tillhörande slipers och körde in dem till Främlingshem 
respektive Hedesunda där de demonterades. 
Rälsen skickades vidare till vissa u-länder. 
De cirka 50 000 sliprarna sorterades varav cirka 
hälften skickades till Inlandsbanan för återanvändning. 
De återstående såldes till Skogen 
Kol för att "förädlas" till träkol. Uttransporten av 
det sorterade materialet sändes med tjänstetåg via 
Gysinge till Sala 

Vid månadsskiftet april/ maj 1971 var rivningen 
klar fram till Gysingebroarna och därmed 
hade Gävledistriktets SJ-personal gjort sitt. 

I december 1971 fortsatte rivningen söderut. 
Den sträcka som nu revs var mellan Gysingebroarna 
och Råsboda grusgrop (km 27,5). Det 
var SJ-personal från Sala som svarade för rivningen. 
Metoden var nu en annan än den som 
användes norr om Gysinge. Man använde en 
bred kil som drogs mellan rälsen och sliprarna. 
Den lossgjorda rälsen spelades sedan upp på en 
vagn för borttransport. Sliprarna lämnades kvar 
för att ruttna, eller kanske var det så att en och 
annan hamnade i en del trädgårdar? Rälsen såldes 
vidare till byggnadsindustrin. I mars 1972 var 
man klara med rivningen. 

Åren 1978-79 revs banan upp mellan Mackmyra 



och Södra Valbo. I slutet av 1970-talet 
stängdes grusgropen i Råsboda och därmed hade 
SJ inget intresse att ha spåret kvar. 1980-81 revs 
banan upp mellan Råsboda grusgrop och 
Köpalla. Mellan Södra Valbo och Hagaström 
revs banan upp 1995. 

SGGJ har skattat åt förgängelsen. Kvar är bara 
spåren i naturen och i människors minnen samt 
ett och annat fotografi som mmner om en 
svunnen järnväg. 

Erik Sundström 

Georg Swederus -radikal järnvägspolitiker 

för 150 år sedan 

En av de politiskt mest intressanta perioderna i 
Sveriges historia var tiden omkring 1850, när 
landet under tio år definitivt tog steget från 
gammalt jordbrukssamhälle till modern industrination. 
Brukspatronerna fick politiskt inflytande 
i borgarståndet 1846, skråväsendet och begränsningen 
av järnbrukens produktion avskaffades 
1846, tekniska högskolan i Stockholm bildades 
1846, aktiebolag infördes 1848, järnvägar i 
sam trafik med sjöfart i Värmland 1849, Väg-och 
vattenbyggnadskåren med kombination av 
konsulter och reservofficerare 1851, elektrisk 
telegraf 1853, ny banklag 1854, decimalsystem 
baserade på fot och riksdaler 185 5, frimärken 
1855, normalspåriga järnvägar med ånglok 
1856, Bessemermetoden vid järnverken 1857. 
Tre ledare för denna omdaning var finansministern 
Johan August Gripenstedt, brukspatron 
Thore Petre i Hofors och disponent Johan 
Waern i Uddeholm. 

Andra aktiva var Adolf Eugene von Rosen 
som tillsammans med brukspatron Arvid Henström 
och skriftställaren C.A. Forselius redan 
1846 drev en informationsbyrå om järnvägar (se 
Spår 1996), Claes Adelsköld som blev vår 
främste järnvägskonsult (se Spår 1994), chefen 
för statens järnvägsbyggnader Nils Ericson som 
ledde de första statsbanebyggena och landshövdingen 
Erik Josias Sparre i Vänersborg (se 
Spår 1992). Theofron Munktell startade en mekanisk 
verkstad i Eskilstuna för att tillverka ångmaskiner 
för lantbruket men byggde även några 
av de tidigaste svenska ångloken. 

En numera mindre känd deltagare var skriftställaren 
Georg Swederus (1796-1888). Han var 
son till Magnus Swederus som varit bokhandlare 



och tidningsutgivare, men därefter sadlat om till 
präst och blivit domkyrkosyssloman i Västerås. 
Georg studerade i Uppsala, arbetade några år 
som journalist i Allmänna Journalen, blev sedan 
lantbrukare i Östergötland några år och flyttade 

så till Stockholm där han 1831-1841 arbetade 

för Svenska Industriföreningen och Manufactur

societeterna som sekreterare och ombudsman. 

Han sändes därefter av regeringen till Berlin för 

att under fyra år studera och rapportera hur 

näringsfriheten infördes i Preussen, ett slags 

teknisk attache. Vid hemkomsten arbetade han 

åter som journalist vid Nya Dagligt Allehanda 

några år, och ägnade sig därefter åt att skriva 

böcker. 

Georg Swederus var politiskt före sin tid, och 
ivrade i sina skrifter för att statarsystemet skulle 
avskaffas, och att de fattiga skulle hävda sina 
rättigheter genom att bilda kooperativa föreningar 
som gemensamt skulle kunna köpa och 
driva företag, men där varje medlem skulle äga 
sin andel. Han hävdade också att den fria brännvinsbränningen 
skadade jordbruket och jordbrukarna, 
vilket bland annat ledde till att man 
införde en brännvinsskatt för att finansiera statsbanebyggena. 

Han blev 1855-56 sekreterare och kamrerare i 
järnvägskommitten, där han slutade redan 1857 
och skrev en kritisk granskning av Nils Ericsons 
förslag om framtida utveckling av statsbanorna. I 
ytterligare en skrift argumenterade han för att 
Södra stambanan borde dras längs Lagan förbi 
Ljungby och Värnamo, i stället för genom 
ödemarker vid Sävsjö och Nässjö. 

Han var 1860 en av initiativtagarna till den 
första kooperativa inköpsföreningen i Stockholm. 
Efter flera år som fri författare hade han 
själv stora ekonomiska problem och led av depression 
och melankoli, och fick 1881 till sist en 
statlig pension. 

En av hans intressantaste böcker är den redan 
1848 utgivna "Om Jernvägar", där han inte så 



mycket beskrev tekniken utan snarare sin vision 
av hur järnvägen skulle kunna ändra samhällets 
utveckling, och föreslog att rallarna som del av 
sin lön skulle fa aktier eller optioner i järn

vägsbolagen. Mycket i boken var en reaktion mot 
järnvägsmanin på Londonbörsen några år 
tidigare som bland annat hade ruinerat von 
Rosen. Några citat (nystavade) ur den kan vara av 
intresse: 
... För dem som alldeles icke känna en järnvägs 
utseende skola vi beskriva den. Man rar icke 
vänta sig att fa se ett underverk, järnvägen är ett 
underverk, men detta är icke synligt förrän man 
lärt sig känna egenskaperna. För betraktandet är 
den en ganska tarvlig syn. Den utgöres endast av 
två uppstående ränder eller kanter av järn, sex 
eller åtta tum höga och tre tum breda, jämsides 
löpande så långt vägen räcker, och inlagda i 
stockändar (om 4 1/2 alnars längd) vilka ligga på 
tvären men ned i jorden. Det ser ingenting ut för 
världen; det är en tillställning så enkel som 
naturens egna daningar, men vill man hava något 
att häpna över skall man se dess verkningar, se 
vägen begagnad; man skall t.ex. komma gående 
mittpå en stor slätt om några mils vidd utan att 
veta att en järnväg där går fram (ty ofta kan den 
vara alldeles omärkbar på 100 famnars avstånd). 
När man går där och mäter avståndens längd 
endast efter skyndsamheten i sina egna steg, och 
kanske vid horisonten blir varse ett föremål som 
rör sig; då är tiden inne att bli uppmärksam; 
förvåningen skall icke längre utebli. Den rörliga 
punkten kommer närmare, blir större, man ser 
kanske en lätt rök som följer detta föremål och 
kanske lägrar sig i en obestämd linje bakom. 
Efter tio minuters förlopp har man redan urskiljt 
att sex eller åtta tredubbla täckvagnar komma, 
fästade vid varandra, och liksom av en fläkt halka 
fram över fältet. Skulle då, såsom ofta händer, en 
betande häst på slätten bliva skrämd av det 
framrullande vidundret, så rar man en mätare för 
vagnarnes hastighet; den skrämda och skenande 
hästen blir nämligen snart upphunnen och måste 

vända åt sidan. Då begriper man vilken hastighet 
det var, med vilken vagnarna framrulla ... 

Hjulen äro försedda med en större kant på ena 
sidan om den egentliga hjulskenan; denna kant 
ligger mot sidan av järnvägens skena eller rand, 
och då alla hjulen hava sådana utstående kanter, 
kunna de icke komma utav vägskenorna (rails, 
eller räls, som de kallas med deras engelska 
benämning). Själva rörelsen åstadkommes på 



den vagn som går främst och har de andra 
bundna i rad efter sig. På denna främsta vagn är 
en ångpanna i ständig kokning, och ångan sätter 
då vagnens hjul i rörelse liksom på en ångbåt den 
därvarande maskinen, ehuru båda äro olika 
byggda. Näst efter ångvagnen ( eller lokmotiven, 
såsom den också kallas) har man bundit den vagn 
(tender) som för brännkol eller stenkol och 
vatten för ångpannans behov. Vill man hejda 
farten, så trycker man på en inrättning, varvid 
runda järnfjädrar slå sig omkring hjulskenorna 
och försvåra rullningen så att vagnarna stanna. 
Vill man för tillfället alldeles avsluta farten så 
släpper man också ut ångan ur pannan ... 

Det land som har ett järnvägssystem, har 
också en stor överlägsenhet över varje anfallande 
fiende. Med förutsättning av en nationalvilja, 
beror nämligen ett krigs utgång, i strategiskt 
avseende, på den omständigheten att man kan 
efter behov till varje punkt av anfallet förflytta en 
överlägsen styrka, om man också i det hela skulle 
vara underlägsen. Järnvägar inom landet göra 
härvid samma gagn, som en Napoleons överlägsna 
fältherreskicklighet, så att, ännu en gång 
upprepad förutsättningen av en nationalvilja för 
försvaret, man med ett gott system av järnvägar 
kan vara tryggad mot anfall ... 

Vad vore vid järnvägsarbeten enklare och 
naturligare för att åstadkomma arbetarens intressentskap 
i produkten, än att låta honom bliva 
aktionär? Där hade man på en gång ett efterdöme 
av sättet huru arbetaren kan bliva intressent 
i sitt arbetes produkt, och ett efterdöme av 
en högre rättvisa som erkänner att den arbetande 
bör bekomma såsom sitt, vad han åstadkommit 
med sina krafter! Därmed hade man också i vårt 
land, som är fattigt på penningar, men har 
tillgång på de vida dyrbarare kapitaler som ligga i 
en intelligent befolknings arbetskraft, en lättad 
utväg för möjligheten att åstadkomma de storverk, 
vilka födda inom några utmärkta Svenskars 
huvud behöva kapitalernas makt för att övergå 
från ideen till verkliggörelsen. Om aktierna äro 
ställda på 1000 eller 500 riksdaler, vad hindrar 
sedan att taga dem på tiondelar eller tjugondelar, 
jämväl mindre bråk? Själva utförandet av att 

åstadkomma ett sådant intresseskap ginge ju 
mycket lättare for sig om den penningrikare 
delen av bolaget, som tillskjuter kontanta medel, 
och som således finge besparing i kapitalutgift, 
kungjorde för den arbetande klassen, även smärre 
hemmansbrukare såvitt de ägde tillräcklig folkstyrka, 
finge göra dagsverken vid järnvägsarbetet 



och därunder beräkna en viss dagspenning, men 
i uppköpta ätliga varor, till gott pris som alltid när 
man uppköper i stort, bekomma vad de till 
livsuppehälle behövde, varemot det övriga tillgodogjordes 
dem via aktiedelar, varå ränta från 
det att järnvägen vore färdig, borde dem av 
bolaget garanteras. Ville man tillika, för arbetets 
drivande, begagna ett annat förslag, med att låta 
församlingarnas lösdrivare skickas till arbete vid 
dessa företag, kunde sådant ske utan hinder för 
denna ide; det förslaget innefattar en måhända 
väl beräknad polisåtgärd, och må såsom sådan 
gälla (såsom på en gång rättvisa och välgörenhet 
mot den fattige kan det icke anses). Huvud

sakligen viktigt blir det därvid, att sådana vagabonder 
bleve använda på särskilda punkter av 
järnvägen, på det icke samarbetet med dem 
skulle förnärma en önskvärd hederskänsla hos de 
frivillige arbetare vilka icke låtit ett dylikt förfall 
komma sig till last. Det är nämligen troligt att en 
stor mängd av de personer som församlingarna 
ville skjuta ifrån sig komme att utgöras av sådana 
personer vilka förut varit under rangstyrelsens 
händer ... 

Följden av ett sådant arbete i allmänhet bleve 
att mera lust bleve nedlagd däri, följaktligen också 
större produktion åstadkommen vid arbetet, 
större förmögenhet till delning -varvid den 
förmögne skulle vinna mera än han nu vinner, då 
han vinner allt och proletären vinner intet mer än 
livsuppehälle till förmån för den som använder 
hans krafter. Så bleve mer själ ingjuten i arbetet, 
och arbetaren skulle först då äga en framtid; nu 
äger han ingen. 

Stig Magnusson 

Rallarlivet sett med barnaögon 

De forsta tretton åren av mitt Liv tillbringade jag i Norrbotten, starkt bunden till Inlandsbanan. 

Redan ett par veckorgammal fick jag kontakt med rallarlivet. Vi var inte så många barn som foijde 
järnvägsbyggandet, och därför är det kanske inte så många som skrivit om den tiden. 

Jag fick komma till världen 

Den 18 april 1931 föddes jag i Gimdalen, en 
liten by vid Idsjön två mil från Bräcke i Jämtland. 
I småbruket, som ägdes av min morfar Jonas 
Petter Sjötröm, arbetade mormor och mammas 
hemmavarande syskon, Ester, Helga, Olle, 
Georg och Arnold. Mina mostrar Märta och Elsa 
var redan gifta, och min mamma Sigrid stod redo 



att lämna hemmet. 

De två korna kunde givetvis inte föda 
familjen, men morfar var en driftig man när det 
gällde att ordna inkomster, så man led ingen nöd. 
Barnarbete var en nödvändighet på den tiden, 
och inkomstkällorna många. Fiske, skogsarbete, 
posttransport, bärplockning, insamling av vitmossa, 
kottplockning och försäljning av jordgubbar 
och potatis var verksamheter som stärkte 
en småbrukares kassa. Barnen i familjen hade 
alltid hjälpt till med detta arbete, och den livserfarenhet 
de skaffade sig av arbetet var för de 
flesta av dem mycket viktig i framtiden. 

Min mamma Sigrid med sju syskon var född 
där i sitt föräldrahem, och nu var det min tur att 

En rallarbarack blev 

forfattarens forsta hem. 

På bilden en av 

Inlandsbanebyggets 

standardmodeller, här 

vid Maitum. Samtliga 

foton fån Sveriges 

Järnvägsmuseum. 

se dagens ljus i samma rum, rummet närmast 
köket. Mamma var nygift med min pappa 
Albert, som haft tolv syskon varav sju blev vuxna. 
Efter vad jag förstått på senare tid hade jag nog 
tur som över huvud taget fick vara med här i 
världen. Albert från Dockmyr hade arbetat med 
järnvägsanläggning söderut längs Inlandsbanan, 
till flickornas förtjusning i dessa trakter. Han 
kunde lika gärna ha fastnat för någon flicka i till 
exempel Sveg, och då hade min framtid varit 
mera oviss. Nu var det tursamt så att det var dans 
i Gimdalen på eftersommaren 1930, och där 
charmades Sigrid av den dansante Albert till den 
grad att jag fick min chans. 

Jag kom senare att vistas många somrar hos 
morfar, och det förvånade mig alltid att mina 
fötter var så intressanta. Så snart någon kom på 
besök skulle jag visa alla mina tår. Det märkliga 
med tårna är, att på båda fötterna är de två tårna 
närmast stortån sammanväxta. Inspektionen av 
mina fötter slutade alltid med att jag fick berätta, 
att pappas tår var lika mina. Allt måste ha varit en 



kampanj för att dementera ryktet, att någon av 

Sigrids tidigare kavaljerer i byn var min far. En 
annan egenhet med det nyfödda barnet var, att 
jag hade en gälspringa på halsen. Den är ett 
rudiment sedan den tid våra föregångare levde i 
havet, och den tillsammans med de sammanväx:
ta tårna gav väl ingen indikation på att det var 
en ovanligt dålig simmare, som kom till världen. 
Gälspringan syns som en liten prick och har 
genom åren alstrat slem i större och mindre skala. 
Springan har gått i arv till ett barn, Lena, som 
dessutom har en son, Birk, med något sammanväxta 
tår. Lena har dessutom, medvetet eller 
omedvetet, skrivit en saga om havsfolket 
nuperna, som kommer upp från havet och bosätter 
sig på land. Ja, tänk hur det kan vara. 

Stig Ivar Petter 

Jag skulle ha namn och döptes till Stig Ivar. Stig 
hette ingen känd släkting. Ivar heter en äldre 
kusin, son till faster Lilly, så namnvalet gjorde 
nog pappa. Strax efter dopet gav sig min pappa av 
till Lappland för att börja arbeta som rallare på 
Inlandsbanan mellan Sorsele och Arvidsjaur. 
Han skulle ordna bostad, och sedan skulle 
mamma och jag komma efter. Pappas avfärd 
gjorde att han tappade kontrollen över det 
nyfödda barnets namn. Bara någon dag efter 
hans avresa hade mina mostrar konspirerat 
färdigt, och jag fick göra en ny färd till prästen i 
Ulvsjö, elva kilometer från Gimdalen, för att 
begåvas med ytterligare ett namn, Petter. Både 
farfar och morfar hette Petter så namntillskottet 
var egentligen givet. 

Namnet kom att vara till stort förtret för 
pappa och inte minst för mig många år framöver, 
eftersom det väckte förtjusning vid upprop i 
skolor och vid andra liknande tillfällen. Svarte 
Petter var ju ett populärt sällskapsspel. Inget barn 
sa något till mig, men mobbningseffekten var 
tillräcklig bara av att vänta att lärarinnan skulle 
säga Petter vid uppropet. I och med att jag ägnat 
mig åt släktforskning har dock Petter blivit det 
namn, som är mest värdefullt för mig. 

Dunliden och Kvarnbäcken 

I den trygga miljön i Gimdalen fick jag vistas en 
kort tid, och ännu medan snön låg djup i 

Dunliden, så som det så småningom blev. En enkel 
håffpfatskur, men märk de figursågade 
"dörrposterna ': 



Lappland bar det iväg norrut. I byn Dunlidens 
enda hus, med två våningar, hade pappa lyckats 
hyra ett rum en trappa upp. Han och en arbetskamrat, 
Oskar Nilsson, hade spikat ihop en 
barnsäng som tydligen var ett monster, men efter 
min handfasta mammas bearbetning kom den 
att bli min för en tid. Huset var omgivet av vidsträckta 
myrar åt alla håll, och mammas bärplockarbakgrund 
gjorde att hon utforskade 
närområdet grundligt. Myrarna i detta område 
har vår familj framgångsriktat skördat många, 
många år även sedan vi flyttat vidare och lämnat 
Lappland. Oskar Nilsson ägde en kamera, och 
han är fotografen bakom alla bilder från mina 
första fem år. 

När jag var ett år flyttade vi vidare till Kvarnbäcken 
i Sorsele, och där bodde vi ungefär ett år. 
Vi bodde i en barack nära järnvägen, och det har 
berättats för mig att jag där som tvååring visade 
prov på stor ekonomisk begåvning. Någon hade 
sagt att det var bra att ha pengar på banken, och 
det uppfattade mina små barnaöron som att det 
var bra att ha pengar i banken. Jag hade slantar i 
en sparbössa, och dom satte jag in i banken. Så 
småningom undrade mamma vart sparbössan 
tagit vägen. Hon sökte men kunde inte hitta den, 
så hon frågade mig om jag visste var den var. Och 
jag visste -jag hade grävt ner den i sandbanken 
vid järnvägen. Orienterare skulle jag bli, så det 
var inga problem att hitta vägen tillbaka till 

platsen för min investering. Mamma kunde så 
gräva fram hela min förmögenhet. 

Via Dunberget till Arvidsjaur 

1933 flyttade vi till Dunberget där vi bodde i ett 
rum i ett uthus, och senare samma år bar det av 
till ett annat uthus, denna gång hos Marklund i 
Arvidsjaur. Där bodde vi till vintern 1935. Mina 
första egna minnesbilder är från den tiden. Den 
häftigaste av dem är från den gången jag stod på 
diskbänken och "hjälpte" mamma att skölja 
potatis. Jag skulle lägga en potatis i kastrullen på 
järnspisen intill. För att nå fram tog jag stöd med 
vänster hand mot den kalkade muren och böjde 
mig över spisen. Handen halkade iväg, och jag 
landade med bägge händerna på den heta spisen. 
Det blev läkarbesök, salva, bandage och massor 
av tårar den gången. 

Järnspisen hade även en annan inverkan på 
mig. Fabriksnamnet var ingjutet på framsidan av 
den, och mamma bombarderades dagligen med 
frågor om vad bokstäverna hette. Hon tröttnade 



till sist på detta tjat och sa att jag kunde säga det 
själv och det gjorde jag. Steget från den insikten 
och till att läsa var inte stort. 

Jag kommer också ihåg eldskenet mot himlen 
från en nattlig eldsvåda. Enligt traditionen från 
mina föräldrars hembyar skulle alla ställa upp när 
det brann någonstans. De gick alltså hemifrån 
och lämnade mig sovande. Jag vaknade dock och 
satte mig på ett bord och tittade på skådespelet. 
Om jag var rädd eller inte är svårt att säga, men 
intryck gjorde branden för bilden av eldskenet 
kan jag fortfarande se. 

Jag fick mina första skidor i Arvidsjaur. 

Mamma blir kocka 

Juen 1935 tillbringade vi i Gimdalen, och där 
drabbades jag av kikhosta. Eftersom jag inte 
hann tillfriskna före återresan fick jag stanna i 
Gimdalen. Mamma däremot gav sig av till Jokkmokk 
för att hitta den barack där pappa fanns, 
och där skulle hon vara kocka. Hon insåg att man 
inte skulle ge sig av ut i vildmarken tomhänt, så 
hon köpte med sig en uppsättning baslivsmedel. 
Det fanns en materielväg en bit från järnvägen. 
Mamma tingade en droska, och på kvällen bar 
det ut i snö och mörker. Bilen stannade i den 
snödränkta skogen. 

-Här är det! 

Chauffören pekade ut riktningen och ombads 
vänta medan mamma pulsade iväg. Efter ett par 
hundra meter kunde hon se baracken, sitt nya 
hem. Hon var verkligen efterlängtad. Man hade i 
stort sett ingen mat där, så gubbarna fick bråttom 
att hämta matlådan i droskan. Den nya kockan 
fick börja sitt arbete omgående. 

Någon gång på vårvintern var jag återställd 
från kikhostan, och moster Ester skulle följa med 
mig hem. Vi hade under tiden flyttat till en 
annan barack 15 kilometer söder om Jokkmokk. 
Där pågick järnvägsbyggandet för fullt trots 
sträng vinter och meterdjup snö. Att utnyttja 
motorfordon var inte vanligt på den tiden, så vi 
började vår resa från Gimdalen med att åka i en 
rissla efter häst de åtta kilometrarna till Nyhem. 
Därifrån bar det norrut med tåg till Murjek. 
Sedan åkte vi buss till Jokkmokk, där vi övernattade 
på något slags hotell. Tidigt nästa 
morgon bar det av till järnvägen där vi skulle få 
åka med ett materieltåg till Femton. Den vagn vi 
åkte i bestod av endast ett rum med väggfasta 
bänkar. Mitt på golvet fanns en kamin med ett 



rör upp genom taket. Ett par fotogenlyktor 
hängde i taket, och i det svaga skenet kunde jag se 
en massa gubbar i storvästar och de flesta med 
mustascher. Synen av denna interiör är det enda 
jag minns av resan, men den är oförglömlig. 

Livet i barack -Tretton, Tolvan och Femton 
Vistelsen i mitt nya hem blev kort. Redan 
följande dag var det dags att flytta igen, denna 
gång till Tretton. När vi bott där ett par månader 
stannade materieltåget en dag vid baracken och 
kopplade loss en vagn. Mamma frågade vad meningen 
med detta var, och fick då veta att vi skulle 
flytta två timmar senare. Det gick bra för 
packandet var enkelt. Vi hade två trälådor där 
våra kläder stuvades ner liksom våra tre ägodelar: 
tavlan med bron och de fyra husen som pappa 
köpt vid Kvarnbäcken av en kringvandrande 
konstnär (osignerad), träskrinet märkt Ingeborg 
Olsson som mamma fått av sin farmor och den 
ovala spegeln med gipsram, som var målad så att 

Kortspel var ett vanligt tidsfördriv i rallarbarackerna. Aven foifattarens baracker hade våningssängar. 

man kunde tro att det var en träram. Mina 
ägodelar var tre dockor, yxhammaren Per som jag 
kallade Huggen och en liten såg. Skidor, stavar 
och metspö lades också upp på vagnen, och så 
bar det av en kilometer till Tolvan. Vi bodde i 
Tolvan över sommaren och flyttade sedan tillbaka 
till Femton, där jag hade bott en natt 
tidigare. 

Vi ägde alltså inga möbler, porslin eller husgeråd. 
Vi vare sig behövde eller kunde ha några 
egna tillhörigheter eftersom det inte fanns plats i 
barackerna för sådana. Barackerna var möblerade 
med tvåvåningssängar, ett par bord och rätt 
många stolar med decimeterhöga "ryggstöd". 
Dessutom fanns det nödvändig köksutrustning. 
Jag gissar att det bodde mer än tjugo rallare i varje 
barack. 

Vi levde ett bra liv i dessa baracker. Pappa och 
mamma sa senare, att de aldrig haft det så bra 
som under den här tiden. Pappa var bas för ett 
arbetslag och tjänade på så sätt några ören mer 
per timme än de övriga. Mamma var kocka och 
lagade mat till alla som bodde i baracken. En 
kocka behövde inte betala för maten, och dessutom 
hade hon ett eget litet rum med kamin i. 
Jag har inte hört talas om att hon fick någon lön, 
men något borde hon ha fatt. 

Att hålla alla dessa gubbar med mat kan inte 
ha varit lätt. Mamma skickade en lista över vad 



hon behövde med materieltåget till Jokkmokk. 
På något sätt hamnade listan på någon affär, och 
en låda med varor levererades med nästa tåg. 
Renkött borde ha varit en given del i dieten, men 
det förekom aldrig. Man fiskade däremot 
mycket, och vid en av barackerna gjorde man en 
liten damm i ett dike. I den dammen släpptes 
.fangad fisk ut, och på så sätt fanns det alltid 
tillgång till färsk fisk under sommaren. 

Mamma har berättat att hon en gång hade 
gott om rom. Hon rensade och saltade rommen 
och blandade i hackad lök. Hon ställde fram en 
skål med nymodigheten på middagsbordet. 
Gubbarna tittade misstänksamt på rommen, 
men några provsmakade. Skålen blev snabbt 
tom, och det blev den alltid när delikatessen 
serverades. Kalles kaviar var inte påhittad då. 

Jokkmokk, en av 
''storstationerna " 
på Inlandsbanans 

nordligaste del 

Pappa fick betala sin del av matkostnaden, och 
det var i stort sett vår enda utgiftspost. Våra 
utgifter var alltså små, och det gjorde att man 
kunde spara nästan alla pengar. Femtio kronor 
satsades på en premieobligation, som vid en 
dragning gav den enorma vinsten 500 kronor. 
Det var meningen att vi skulle köpa två obligationer, 
men så blev det inte eftersom pappa 
spelade bort den ena femtilappen på poker 
kvällen före köpet. Femtio kronor var på den 
tiden nästan en månadslön. 

Rallarlivet gav i slutänden ett sparat belopp på 
närmare 2000 kronor, ett viktigt belopp skulle 
det visa sig. Mammas arbete som kocka var alltså 
grunden till att vi kunde leva som en familj i vårt 
lilla rum. Övriga "gubbar" i baracken fick leva 
utan sina kvinnor om de nu hade några. 

Utan lekkamrater 

Eftersom det inte fanns fler familjer så fanns det 
inte heller några barn. Jag visste inte vad lekkamrater 
var för något, för jag hade inte träffat 
andra barn sedan jag var två år. Jag fick leka med 
mamma och "gubbarna''. Gubbarna byggde en 
liten lekstuga och en semafor åt mig. Semaforen 
var en stolpe med en arm upptill, och den armens 
vinkel kunde regleras med ett snöre. Lokförarna 
som passerade signalerade när min semafor stod 
på stopp. Det gällde då för mig att springa till 



semaforen och ställa om den till kör. Leken 
orsakade blodiga knän, eftersom blicken när jag 
sprang var koncentrerad på loket i stället för på 
marken. Jag fick också sömnproblem eftersom 
grustågen också gick under de ljusa sommarnätterna, 
och jag ville även då sköta mitt som jag 
trodde viktiga arbete. 

Mamma var annars min viktigaste kompis. 
Mina leksaker bestod av dockorna Karl-Magnus, 
Lisa och Sonja sam en liten spade, sågen och 
Huggen. Att köpa leksaksbilar var inte att tänka 
på, men mamma var både iderik och handlingskraftig, 
så hon tillverkade de bilar jag behövde. 
När hon skulle göra en lastbil sågade hon av en 
decimeterlång bit av en lämpligt grov stock. Hon 
klöv den på mitten och fick på så sätt motorhuvar 
till två bilar. Hon spikade fast motorhuven på en 
bräda från en sockerlåda, och ibland kunde det 
bli så lyxigt att hon kapade till hjul av en kvist, 
nötte upp hål i centrum och spikade fast dem. 
Hon hade ingen borr utan använde en tillplattad 
spik när hon gjorde hål. Det var tidsödande, och 
därför blev bilarna i regel hjullösa. 

Radioköp 

Under tiden på Femton gjorde vi några inköp 
som i ett huj nästan fördubblade vårt innehav av 
prylar. Någon köpte hem en halvmeterhög gipskvinna. 
Den tyckte jag var jättefin. Jag fick en 
färggrann boll. Men det verkliga lyftet var när 
mamma och jag en dag kom hem med materieltåget 
från Jokkmokk och satte upp en radio i 
baracken. Den drevs med ett jättestort torr

batteri. Mamma klättrade upp på taket och 
fixade till en antenn av några trådar, och när 
pappa och gubbarna kom hem på kvällen hade 
hon fatt ljud i apparaten, som kröntes av gipskvinnan. 
Vi kunde för första gången höra på 
"dagsnyheter från TT". Apparaten hade hon 
lånat hem på prov, men eftersom den fungerade 
blev den inköpt. Att driva radion med batterier 
var nog rätt dyrt, för så småningom blev en 
laddningsbar ackumulator kraftkällan. Elström 
fanns givetvis inte ute i vildmarken trots 
närheten till Porjus. 

På vintern fick jag för det mesta hålla till 
inomhus. Eftersom det fanns en kortlek fick jag 
lära mig att spela femhundra när mamma hade 
tid, och det gav tillfälle till mycket huvudräkning. 
Bilarna fick jag ha inne och kunde 
dessutom sparka boll. När jag sparkade boll fick 



jag givetvis ställa undan gipskvinnan så att hon 
inte skulle skadas. En dag hittade jag en skyddad 
plats för henne på sängöverkastet, som jag dessutom 
kunde vika över henne. Sparkandet gick 
bra, men jag glömde att ställa tillbaka gipskvinnan 
när jag lekt färdigt. På kvällen när 
mamma skulle ta bort överkastet på sängen föll 
familjens skönhet i golvet och förvandlades till så 
små bitar, att det inte var att tänka på att försöka 
laga den. Jag kände alltför väl att jag orsakat 
olyckan, men mina kloka föräldrar gav mig som 
tur var tröst i stället för bannor. 

Perälä 

Av gubbarna minns jag Perälä. Han var sjuk 
ganska ofta, och var man så sjuk att man inte 
arbetade utan låg till sängs, då var man verkligen 
sjuk. Perälä hade en översäng. Jag klättrade ofta 
upp till honom, och vi var nog bra sällskap för 
varandra. Han kunde finska och lärde mig 
räkneorden på det språket. 

Dessutom tyckte han om att jag sjöng för 
honom. Jag hade två huvunummer på min 
sångrepertoar. Den ena visan, "Hälsa dem där 
hemma'', hade jag lärt mig när jag hade kikhosta 
i Gimdalen. Det var en riktig snyfcarlåt har jag 
senare förstått, eftersom innehållet passade in så 
bra på min egen belägenhet. Tanterna i Gimdalen 
såg så konstiga ut, när jag först hade visat 

mina tår och sedan sjöng om svalorna som skulle 

flyga med hälsningar till mina föräldrar långt 

borta. Visan kanske även passade bra för den 

hostande Perälä. Min andra låt var en något 

omoralisk soldatvisa, "Vad ska vi göra med de 

blanka gevär", som pappa lärt mig. Dessa två 

visor fick jag dagligen framföra för gubbarna efter 

middagen, stående på en stol. Blandningen 

omoral och sentimentalitet var tydligen den 

rätta. 

Det är svårt att gissa vad det var för fel på 

Perälä, men en dag klättrade han upp på ett 

materieltåg och kom aldrig tillbaka. Lungsot? 



För mig blev det väldigt tomt när han försvann. 

På vårvintern kunde jag vara ute och åka 
skidor på skaren och titta på gubbarna, som 
grävde diken i snön längs järnvägen. Snödjupet 
måste ha varit ungefär två meter för gubbarna var 
helt dolda när de stod på botten av dikena. Vad 
dikandetvar bra för vet jag inte för snön smälte ju 
ändå bort. Fast banvallen torkade förstås upp 
snabbare. 

Pappa har berättat att man utnyttjade vintern 
till att dra järnvägen över myrmarker. Det gick 
visst till så att man placerade ut bräder, "bakved", 
som man lade räls på, varefter grusvagnarna 
backades ut på myrarna. När tjälen gick ur 
marken sjönk banvallen ner i myren, och slipers 
och skenor kunde läggas ovanpå. Arbetsmetoden 
verkar trolig, men jag har inte sett den. 

Appajokk, lekkamrater för första gången 

På våren 1936 var det dags att flytta igen. Denna 
gång bar det av tillAppajokk. Jag hade inte träffat 
andra barn sedan jag var två år, och de var 
glömda. Nu var det dags att fylla fem. I Appajokk 
fanns flera baracker på sandåsen intill den lilla 
älven och även några barn i min ålder. Jag hade 
fatt ta lekstugan med mig, och därför var det inte 
svårt att fa kompisar. Barbro Isberg och Sonny 
Hansson var två av dem. Sonny kom jag att träffa 
på under en kurs i Dalarna femtio år senare, och 
tack vare hans ovanliga namn kunde vi komma 
fram till att vi lekt tillsammans som barn en 
sommar. 

I Appajokk drabades mamma av blindtarmsinflammation 
och hamnade på sjukhuset i Jokk

mokk för operation. Barntillsynen var väl inte av 
dagens snitt, utan medan pappa var på jobbet 
fick jag klara mig själv. Eftersom övriga kvinnor 
visste att mamma var borta höll de alldeles säkert 
ett öga på mig under dagen. 

En dag tog jag Huggen och sågen med mig 
och gick upp en bit i en backe och försökte 
avverka en smal tall. Jag lyckades efter någon 
timme fa av den smala stammen och kunde ta 
hem min trofe. När pappa kom hem på kvällen 
kunde jag stolt visa vad jag åstadkommit. Det 
gjorde att han fick bekymmer eftersom han inte 
sysslat det minsta med min fostran tidigare. Nu 
hade jag huggit av en tall, och för pappa var 
tydligen skogen i det närmaste helig. Vad skulle 



han göra för att leda in sin son på den rätta vägen? 
Han drog av mig byxorna, lade mig över sitt knä 
och piskade mig med tallen. Upplevelsen var helt 
ny för mig, för någon form av bestraffning hade 
jag aldrig upplevt tidigare. Vem av oss, pappa 
eller jag, som lärde mest av händelsen vet jag inte. 
Min bak blev totalt prickig av de vassa barren, 
och sedan vidtog en längre stunds restaureringsarbete 
med salva. Det var enda gången jag fick 
stryk, och jag har förstått att en mycket ångerfull 
far tyckte att det var en gång för mycket. Stryk 
var mycket vanligt på den tiden, och när jag så 
småningom hamnade i skolan var det ofta tal om 
hur mycket stryk var och en fick. Då var det 
skönt att kunna bräcka de andra med att tala om 
att jag fatt stryk med tallris, för det var jag ensam 
om. Det går alltså att hitta något positivt i allt. 

Vaimat -ensam igen 
Det blev höst 1936 och det var dags för nästa 
flyttning. Denna gång flyttade vi för första 
gången in i ett "riktigt" hus, det nybyggda 
stationshuset i Vaimat. Lekstugan och kompisarna 
blev kvar i Appajokk, och eftersom det var 
långt till byn var jag åter ensam med mamma, 
som nu inte var kocka längre. Stationen i Vaimat 
hade en modernitet som jag inte upplevt tidigare. 
På alla ställen där jag bott eller hade sett gick 
vattenförsörjningen till så att vatten vinschades 
upp ur en brunn och bars in i huset. Spillvattnet 
samlades sedan i en slaskhink som bars ut och 
tömdes när den blev full. I Vaimat behövde man 
inte bära in vatten, utan i köket fanns en handpump 
med en spak, som kunde vickas fram och 
tillbaka, och då kom det vatten. Om det minskade 
arbetet är svårt att säga. Moderniteten 
gjorde att slaskhinken blev full oftare, och den 
måste bäras ut. Det fanns alltså inget avlopp. Hur 
lägenheten var möblerad har jag inget minne av. 
Kanske var det då vi skaffade köksbord och stolar. 
Kanske hade vi lånat sängar från någon barack. 

Vi bodde i Vaimat över jul. Det var nog första 
gången vi var helt ensamma en julhelg. Vi 
brukade vara i Jämtland, i Gimdalen eller Dockmyr, 
på julaftonen men så blev det inte den här 
gången. Resan var kanske för invecklad. Tågtrafiken 
hade inte börjat och landsväg fanns inte. 
I de här trakterna norr om polcirkeln fanns det 
inget riktigt dagsljus på vintern, endast ett slags 
gryning eller skymning. Jag kände till jultomten 
sedan jularna hos morfar i Gimdalen. Där hade 
byn gemensamma tomtar, som åkte i en kolryss 
efter häst mellan gårdarna. Jag spanade ut genom 
fönstret någon timme för att se om det skulle 
komma någon. Jag såg inte ett livstecken. Men 
tomten kom. Plötsligt bankade det på dörren, 



och mamma och jag skyndade dit och öppnade. 
Där fanns ingen tomte men på dörrhandtaget 
hängde ett paket. Det innehöll en röd, fin brandbil 
av trä. Att tomten hade så bråttom att han inte 
visade sig hade ju sin naturliga förklaring i att 
pappa inte hade något att klä ut sig med. Huset 
hade två dörrar, så pappa smet in bakvägen sedan 
han gjort sin tomtegärning. 

Jag har besökt Vaimat senare. Stationshuset 
var borta. Det enda av värde som fanns kvar var 
en smidesdetalj. som fick följa med hem som 
souvemr. 

Hippasruova -blåmes, berguv och möbler 
Någon månad efter jul vintern 1937 var det dags 
att flytta igen, denna gång till Hippasruova, 17 
kilometer väster om Gällivare. Hippasruova 
ligger i kanten av Sjaunja, Sveriges största myrområde, 
och vi var fortfarande totalt ensamma i 
ett väglöst land. Det enda huset var en banvaktsstuga, 
utan handpump, där det hade bott en 
familj tidigare. Flyttlasset var de vanliga lådorna, 
som fortfarande rymde alla våra ägodelar. Vi fick 

De högtidliga invigrzingarna av de olika Inlandsbaneavsnitten var viktiga händelser i bygden och lockade 
många åskådare. Här Sorsele den 30 september 1933. 

ett mycket oväntat mottagande när vi kom. Då vi 
skulle öppna dörren kom en liten flock blåmesar 
och satte sig på broräcket och tittade på oss. 
Mamma räknade ut att det var mat de ville ha. Så 
snart vi hade installerat oss gick vi ut på bron med 
en klick smör. Vi blev genast omsvärmade av 
fa.glar, som satte sig i den framsträckta handen 
och pickade i sig smör. De som hade bott i huset 
tidigare hade lyckats göra faglarna totalt orädda. 

Nu var det dags för familjen att använda 
sparkapitalet och göra investeringar i möbler. Vi 
åkte till Gothnells och köpte möbler till "salen". 
Det var mörkbetsad björk som tilltalade mest. 
Pelarbord med två iläggsskivor och fyra stolar 
med stoppad sits, en sekretär och en skänk inhandlades. 
Vi köpte dessutom en klocka i en 
uraffär. Jag hade ju sett riktiga möbler hos morfar 
tidigare, så jag imponerades inte så mycket av 
deras pampighet, men de var nya och blanka och 
våra egna. Dottern Lena har nu tagit hand om 
dessa möbler liksom klockan. 

En dag kom pappa hem med en berguv, som 
hade flugit ihjäl sig mot en telefontråd. Det 
verkade vara en riktigt gammal uv eftersom 
näbben var mycket sliten. Uven måste ju haft 
verklig otur som lyckats hitta en telefontråd i 



denna obygd. Den stoppades upp och kom att 
pryda vår sekretär många år framåt. När "grannfamiljen" 
Anna och Valter Olsson besökte oss 
med sin fagelhund Pan för att inspektera det nya 
möblemanget, höll allt på att ramponeras. 
Forstern fick vittring på berguven, rusade till 
sekretären och hoppade med tassarna mot den 
uppfällda skrivskivan för att kunna nosa på den. 
Pan var inte vad vid så blankpolerade ytor, så han 
halkade med tassarna i sedled och spärrade 
givetvis ut klorna för att fa fäste. Resultatet blev 
några långa repor på den fina ytan. En tid senare 
hade mamma skaffat polityr och lyckades polera 
skivan så att skavankerna blev i det närmaste 
osynliga. 

Invignings tåget 

Inlandsbanan var nu färdigbyggd, och eftersom 
pappa haft ett basjobb i ett rallarlag fick han en av 
de eftertraktade banvaktstjänsterna. En riktig 
högtidsdag var det när invigningståget passerade 
vår stuga med loket dekorerat med flaggor, 

många prydliga vagnar och en paraderande 
pappa, som gjorde honnör på banvallen med den 
SJ-märkta mössan på huvudet. 

Mamma var min givna lekkamrat. Hon lärde 
mig att både sy, virka och sticka. Hon köpte 
ibland någon veckotidning där man kunde 
klippa ut bilder, som skulle vikas och klistras 
enligt anvisningar. Vi gjorde klister genom att 
blanda vetemjöl med vatten. Det blev ladugårdar, 
djur och mycket annat. 

En klippserie var ett schackspel. Det var 
mycken vånda innan de 32 pjäserna var limmade, 
och sedan var nästan problem hur de 
skulle användas. Mamma läste och instruerade, 
och vi lärde oss på det sättet båda två att spela 
schack. Hon kunde nog inte ana att spelet med 
dessa pjäser, som vid en häftig utandning trillade 
huller om buller, 35 år senare skulle orsaka den 
ryske stormästaren Viktor Kortjnoj ett av hans 
fåtaliga nederlag, mot sonsonen Per. Efter tillräckligt 
många utandningar inköptes riktiga 
pjäser och en vaxduksbräda. 

Skidåkning 

Skidorna användes flitigt. Pappa avverkade vårt 
vedbehov på en skogsholme, och en dag tidigt på 
morgonen fraktades veden hem med hjälp av en 
kälke, som drogs på skaren. Mitt intresse för att 
åka skidor på skare grundlades nog redan den 



dagen. Jag hade annars en given träningstur strax 
före klockan fem varje kväll. Mamma hjälpte mig 
då att sätta på skidorna och skickade iväg mig 
längs järnvägen i halvmörkret för att möta pappa, 
som kom från arbetet. Jag fick sedan som 
belöning åka med hem på hans trampdressin. 

En dag gjorde jag mitt första långlopp. Pappa 
hade blivit fördröjd på arbetet. När klockan blivit 
fem och mer än det, anade mamma att något 
särskilt hade hänt. Banvaktsstugor och järnvägsstationer 
var sammanbundna till ett lokaltelefonnät. 
Varje telefon hade en kombination av 
långa och korta signaler. Den som ville tala med 
någon ringde med en handvev just den kombination 
den hade som man ville tala med. När 
man ringde till någon på den telefonen kunde 
vem som helst lyfta på luren och lyssna till 
samtalet. Tidigt varje morgon var det ett slags 
upprop för banvakterna, en förman ringde en 
gemensam signal och banvakterna svarade i tur 
och ordning med sitt namn. Order och annan 
information delades sedan ut. 

Privatsamtal var förbjudna men det förbudet 
efterlevdes måttligt, och telefonen var en nyhetskälla 
som till innehåll i vissa fall vida överträffade 
radion. Mamma kunde alltså ringa och fick på så 
sätt veta, att pappa var mycket försenad. Hon 
ringde då till närmaste järnvägsstation och bad 
de som bodde där, att de skulle gå ut och hämta 
mig när jag passerade, och det gjorde de. Men en 
ordentligt lång skidtur blev det för den blivande 
sexåringen. 

En lekkamrat 

I Malmberget bodde en familj Karlman, som vi 
kände. De hade en pojke som jag brukade få leka 
med de gånger vi besökte dem. Nu tyckte tydligen 
mamma och pappa, att jag hade så stor 
resvana genom våra färder till Jämtland, att man 
kunde våga sig på att släppa iväg mig ensam till 
Malmberget en dag i veckan. Resandet gick till så 
att mamma ringde till SJ och bad att tåget skulle 
stanna vid vår stuga. När det kom lyfte mamma 
upp mig på vagnen och jag åkte med till Gällivare, 
där jag steg av och bytte till ett annat tåg, 
som gick till Malmberget. Där vandrade jag upp 
till "stadsdelen" Hermelin. Jag fick leka några 
timmar. När det var dags för hemresa promenerade 
jag till stationen och åkte från Malmberget 
till Gällivare. Där bytte jag till Jokkmokkståget, 
som stannade vid vår banvaktsstuga 
och släppte av mig. 

Så här i efterhand är jag förvånad över, att man 



kunde skicka iväg en fem-sexåring på en så pass 
invecklad dagstur. Det fanns ju vissa möjligheter 
att stiga på fel tåg. Hur skulle dagens föräldrar 
göra? 

Samer 

Av livet i banvaktsstugan kommer jag mycket väl 
ihåg de få gånger främmande människor kom 
dit. Några gånger var det förbipasserande renskötare, 
som tittade in och tiggde vatten, och 
som givetvis inte tackade nej till en kopp kaffe, 
även om mamma serverade det utan salt. 

Julen 1937 åkte vi till Gimdalen, och när vi 
var på återresa bytte vi givetvis tåg i Gällivare. Det 
var en otroligt kall dag, och när vi steg av vid vår 
stuga hoppade även en samefamilj, två vuxna och 
en flicka i min ålder, av tåget. Vi undrade förstås 
vart de skulle ta vägen, för det fanns ju inga fler 
bostadshus än det, där vi bodde. De fick följa 
med in och berättade varför de stigit av tåget hos 
oss. Några släktingar från Jokkmokk hade varit 
och hälsat på dem. De hade följt släktingarna till 
tåget, ända in i vagnen. Plötsligt startade tåget innan 
de hann stiga av, och det stannade inte förrän 
efter 17 kilometer vid vår stuga. De hade mycket 
vackra kläder, säkert deras bästa, och mängder av 
silversmycken, men de var knappast rustade för 
någon vildmarksvandring i denna kyla. De 
kunde svenska och försökte prata även med mig, 
men jag höll mig blygt på behörigt avstånd. 
Pappa ringde till en banvakt i Gällivare, och de 
kom överens om att försöka skjutsa hem familjen. 
Samerna fick låna några filtar och sätta sig på 
trampdressinen, och så trampade pappa iväg mot 
Gällivare tills han mötte den andra banvakten, 
som tog över resenärerna. När pappa sent omsider 
kom hem efter sin tvåmilafärd i 30-40 graders 
kyla hade han med sig betalningen, en tvåkrona 
och en cigarr. Filtarna som varit med på färden 
hade jag en väldig respekt för framöver, och jag 
såg till att jag aldrig fick "lappfilten" i min säng. 
Min respekt för samerna måste ha varit mycket 
stor. Var det kanske språket -men jag var ju van 
vid andra språk efter min lektid med Perälä. 

Slutet på historien kom efter någon månad, 
när mamma och jag var på inköpsfärd i Gällivare. 
Vi gick in på ett kafe sedan vi handlat, och där 
satt samen som varit hos oss. Han var synbart 
mycket glad över att träffa oss. Han ville tydligen 
betala rejält för dressinresan. Därför köpte han en 
stor påse chokladkakor till mig och mamma 
förärades en tiokronorssedel, ett stort belopp på 
den tiden. 



Pappsäng och gevär 

Uppe på vinden i banvaktsstugan fanns en unik 
kvarlämnad möbel. Det var en 2x2 meter stor 
säng i ett plan som stod vid ett fönster. Den var 
som ett rum och hade väggar och tak av papp och 

en gardin vid ingången. Finessen med den för

stod jag inte förrän det blev sommar. Sjaunjas alla 

myggor kom då till Hippasruova, och enda sättet 

att fä nattro var att krypa in i sängen, slå ihjäl alla 

myggor och sedan inte släppa in några nya. 

Pappa använde den också vid åskväder. Han 
var tydligen mycket rädd för åska, och det hade 
han kanske anledning att vara eftersom han 
barndomshem i Ramsjö brunnit ner efter ett 
blixtnedslag. Jag vet inte var det huset låg, men 
det hus som ägts av min farmors föräldrar, och 
där pappa föddes, finns kvar. Jag kommer ihåg 
det första åskvädret när han ville ha mig med till 
sängen för att söka skydd. Mamma tog då hand 
om mig, och vi satte oss vid fönstret och tittade 
på de fina blixtarna. Det var ett ståtligt skådespel 
med ett och annat nedslag i högspänningsledningen 
från Porjus, som passerade hundra 
meter från huset. Mamma var totalt orädd för allt 
och lärde mig, att det inte fanns någonting som 
var farligt. 

Pappa hade köpt ett dubbelpipigt hagelgevär. 
Han var skicklig skytt och jagade änder och 
ekorre. Ekorrskinn gick att sälja. Timpenningen 
kunde dock inte vara stor, ty det krävdes mycket 
arbete med att flå ekorrarna och spänna upp 
skinnen för torkning. Varje ekorrskinn kostade ju 
dessutom ett hagelskott. En kväll när Karlmans 
från Malmberget var hos oss såg jag en uggla. 
Pappa sköt den, och Karlmans fick den för 
uppstoppning. 

Moskosel -jag vill bli flicka 
På vintern 1938 var det dags att flytta igen. Den 
här gången bar det av till Moskosel. Vi började 
vårt liv där med att bo i ett litet rum hos den 
barnrika änkan Johansson, vars man hade omkommit 
i en sprängolycka under rallartiden. 
Sedan flyttade vi till andra våningen i stationshuset. 
Vi hade två rum och kök med centralvärme, 
och lägenheten var helt ny. Det fanns 
vatten och avlopp, och jag fick för första gången 
uppleva en toalett inomhus i stället för utedass 



och pottor. Vilken lyx! Före avflyttningen från 
Hippasruova hade vi gjort ett besök på Gothnells 
och köpt en dubbelsäng till sovrummet, en 
lavoar, två stolar, en byrå och en spegel. 

I Moskosel började en lekandets tid, för där 
fanns mycket gott om barn i alla åldrar. Banmästare 
Lundbergs dotter Elvy, som var lika 
gammal som jag, blev min favoritlekkamrat. Jag 
beundrade henne så till den grad, att jag ville att 
mamma skulle låta mitt hår växa, så att jag blev 
flicka. Efter en stund vid köksbordet fick jag så 
veta, att det inte bara var hårets längd som var 
skillnaden mellan pojkar och flickor. Jag var då 
sju år. Efter den informationen ägnade sig Elvy 
och jag åt ingående anatomistudier ett par dagar, 
och det visade sig att hon saknade både det ena 
och det andra. Hon hade till exempel inte 
sammanväxta tår. 

I skolan 
På hösten började jag skolan. Jag var då sedan 
flera år road av att läsa och skriva. Mitt skrivande 
hade stavningsmässigt stora brister, men de som 
läst vad jag skrivit hade inte några svårigheter att 
förstå vad jag menade. Ingen hade påpekat mina 
fel. Min lärarinna i småskolan var Anna 
Svensson, som vi kallade "tant Svensson''. Hon 
måste ha varit en mycket modern pedagog och 
använde sig av laborativ matematik, som övriga 
världen upptäckte några årtionden senare. 
Matteförståelsen fick en god grund. I övrigt var 
jag nog måttligt intresserad av skolarbetet eftersom 
jag tyckte, att jag redan kunde allt som 
förekom där. Stinsens flicka Kerstin som redan 
börjat sexan kollade mig, och det visade sig att jag 
var sist i klassen i allt, trots att jag kunde allt. Hon 
retade mig till ett slags uppryckning, så att jag 
passerade de övriga i matte på ett par dagar. Min 
stavning var en katastrof och högläsningen var 
knagglig. Min egenhändiga inlärning hade präglat 
in många felaktigheter, som det tog många år 
att komma till rätta med. 

Mamma hade varit en god allmänbildare, och 
eftersom vi hade ett visst antal gratisresor på SJ, 
fick jag en "världsvana'' som inga andra barn i 
min omgivning. Jag hade till exempel varit i 
Stockholm flera gånger. Jag kunde alltså glänsa 
utan att behöva följa med eller läsa läxor. 

Men jag gick på en nit som jag aldrig glömmer. 
Tant Svensson frågade en dag hur mycket 
ett ton var, och det var bara jag som räckte upp 

Famiijen kom till Moskosel där fadern varforst 



banvakt och sedan rälsbussforare. 

handen och kunde svara, 100 kilo!!! Lärarinnan 
talade om att det var tusen kilo. Misstaget var 
grundat på Femton redan tre år tidigare. Jag lekte 
med mina bilar på golvet, och pappa låg på en 
säng och vilade efter en tung dag på jobbet. Jag 
körde runt och tog upp beställningar på varor, 
som jag levererade till mamma och pappa. Så 
beställde pappa ett ton snus. Jag frågade vad ett 
ton var för något, och han svarade halvsovande: 
100 kilo. Mamma hörde inte missen och kunde 
därför inte rätta misstaget. När jag kom hem från 
skolan efter mitt misslyckande frågade jag pappa, 
hur mycket ett ton var. Nu visade det sig att han 
visste, att det var tusen kilo. Tänk ändå hur 
viktigt det är, att man säger riktiga fakta till sina 
barn när de är små. 

Skolgången i Moskosel bestod mest av lättja, 
kvarsittning för att rätta stavfel och inlärning av 
de psalmverser jag inte läst på. Den skolstil som 
jag lade mig till med kom att följa mig mycket 
länge, och den ställde till en hel del både besvär 
och kostnader. 

Skolväg och lekar 

I Moskosel hade jag nästan två kilometer till 
skolan. När det var barmark gick vi. På hösten 
åkte vi spark och på vintern skidor. Vi levde på 
skidor: vi åkte till skolan, vi åkte på gymnastiktimmar 
och frukostraster, vi åkte hem och vi 
lekte på skidor på kvällarna. Det blev ett slags 
intervallträning att jaga varandra på skidor. 
Någon vidare skidåkare jämfört med mina 

kamrater var jag dock inte. På skoltävlingarna 

blev jag näst sist och min kompis Staffan Holm

qvist sist. Så småningom skulle det visa sig, att de 

enda som blev skidåkare var de två jumbo

männen. Staffan blev riksmästare för posttjänste

män, och för min del blev det bland annat en del 

DM-tecken. 

Lekandet bestod även av att kasta lasso. 
Många barn med samisk bakgrund bodde i det 



skolhem som låg nära skolan. De kastade lasso, 
och det skulle även vi andra barn göra. Jag fick 
alltså ett lättglidande specialrep, men skulle tillverka 
glidringen av renhorn själv. Någon hjälpte 
mig att såga av en cirka åtta centimeter lång bit av 
den platta delen av ett renhorn. Vi ägde ingen 
borr, utan jag gjorde två hål med en knivspets. 
Det ena var så stort att repet passade precis, och 
det andra var större eftersom linan skulle löpa lätt 
i det. "Borrandet" tog en enorm tid -försök själv 
någon gång! När allt var klart vidtog lekandet, 
som bestod i att man med lassot skulle fanga 
kamraterna. 

En kväll lekte vi i stationshusets väntsal. Rälsbussen 
från Arvidsjaur kom, och en besynnerlig 
man steg av. Han hade långt grått hår och en 
mycket vidbrättad hatt, trots att en pälsmössa 
nog hade passat bättre. Han hade ett slags lång 
päls på sig, men under den kunde man skymta 
kläder av ett snitt som vi aldrig sett tidigare. Han 
hade en stor låda med sig, och den tog han med 
sig in i väntsalen. I lådan fanns en apa. Vi tittade 
och förundrades, men så småningom övergick vi 
till lassokastandet igen. Den främmande mannen 
tittade intresserat på oss. Efter en stund bad 
han att fa låna lassot. Han gjorde en ögla som han 
snurrade ovanför huvudet på cowboyvis. Sedan 
svisch -och den första av oss satt fast med 
armarna pressade mot kroppen. Sedan han hade 
rangat oss alla visade han oss, hur man skulle 
kasta med hans metod. 

På trälådan stod namnet BRAZIL JACK. Det 
namnet sa oss ingenting då, men i efterhand 
känns det verkligen kul att ha fatt träffa världens 
kanske största cirkuslegend på detta sätt. Men 
vad skulle han och hans apa göra en ensamma en 
kall vinterkväll i Moskosel? Var det kanske så att 
Trolle Rhodin tagit över cirkusen och skötte den 
under vintern, och att Brazil Jack försörjde sig 
som kringresande underhållare? Eller gjorde han 
av ren nyfikenhet en turne till bygder han inte 
besökt tidigare? 

Kyla 

Det var ofta mycket kallt på vintern. Kallast var 
den morgon då de flesta svenska köldrekord kom 
till. Rekordet blev 53 grader kallt. I Moskosel var 
det 52. Hur många lager kläder jag hade på mig 
är svårt att säga, men inifrån var det undertröja, 
livstycke, ett slags väst som knäpptes fram med 
ett otal knappar och nertill hade strumpeband 
som fästes i yllelångstrumporna. Sedan följde ett 
par tröjor och en rock. På huvudet hade jag en 
halsduk, som knöts under hakan, och över den 



mammas persianmössa. Halsduk nummer två 
gick över mun och näsa runt huvudet, och trean 
satt runt halsen på vanligt sätt. Kalsonger, byxor, 
vantar, sockar och lappskor gjorde att vandringen 
gick ganska bra trots kylan. Den dagen satt 
klassen runt den kamin som var klassrummets 
enda värmekälla. 

Persianmössan har en liten historia. Den var 
beställd på en herrekipering i Arvidsjaur. När den 
skulle hämtas ritade mamma en karta över 
gatorna i Arvidsjaur. På den var affären och huset 
där en bekant familj bodde inritade -Anna och 
Valter Olsson med Pan hade flyttat från Malmberget 
till Arvidsjaur. Jag for dit med rälsbuss, 
och med kartans hjälp orienterade jag mig för 
första gången och spikade de två kontrollerna. 
Resan var inte särskilt upphetsande för en resvan 
nioåring, men intressant ändå genom kartläsningsövningen. 

En annan orienteringsbefrämjande detalj var, 
att jag fick en kompass i läderfodral som julklapp. 
Anledningen vet jag inte men man kan ju 
alltid gissa. Troligtvis var det så att det behövdes 
en kompass i familjen, eftersom vi ofta var ute i 
det stora vildmarksområde som vi bodde i. Behovet 
av en kompass hade givetvis varit ännu 
större i Hippasruova, där man kunde vandra 
åtminstone trettio mil i en riktning utan att stöta 
på en väg. Sporten orientering existerade inte i 
dessa trakter. Den jul jag fick kompassen hade vi 
besök av en ungdomskamrat till pappa, Rikard 

Åkerström. Han hade tydligen kommit i kontakt 
med kompass tidigare, för han lärde mig att ta ut 
kompassriktning redan på julafton. Kompassen 
finns kvar. 

Andra världskriget 

Jag förde en ganska sorglös tillvaro, som dock 
förändrades över en natt. En dag satte man 
nämligen upp ett anslag på dörren till stationens 
väntsal. Den handlade om allmän mobilisering. 
Våra grannländer hade ockuperats av Tyskland. 
Det rörde sig många oroliga tankar i huvudet på 
en liten pojke, när han såg sin pappas födelseår 
bland de uppräknade årskullar, som omedelbart 
skulle inställa sig för militärtjänst. Jag blev dock 
lugnad när jag kom in och fick veta, att eftersom 
pappa arbetade vid järnvägen var han undantagen 
från krigstjänst. Vi hade åter blivit en 
privilegierad familj, som kunde leva tillsammans 
när andra var splittrade. Pappa kom hem med 
mausergevär, bajonett och ammunition. Jag 



trodde nog det var som han sa, att det var skytteföreningens, 
men varför hade han bajonett? Jag 
hörde när de vuxna pratade om den och visade 
skåran, där blodet skulle rinna när man hade 
stuckit den i någon. Jag mådde nog inte heller så 
bra av att höra, när man diskuterade vilken sorts 
kulor som var mest effektiva. 

Nu gällde det att skydda sig. Alla fönster 
utrustades med svarta heltäckande mörkläggningsgardiner, 
som skulle vara fördragna efter 
mörkrets inbrott om vi skulle bli anfallna. På 
stationshuset satt en skylt med stationens namn, 
och för att namnet inte skulle synas från luften 
spikades en bräda snett ovanför. I väntsalen sattes 
propagandaaffischer upp.Två minns jag: "Spionen 
lägger pussel-behåll din bit!" och "En svensk 
tiger", som det stod på en affisch med en blågul 
tiger. 

Till stationen kom ytterligare en man på 
kontoret. Han sades vara en farlig kommunist, 
som flyttats från något ställe där han kunde göra 
större skada än i Moskosel. Kommunisten visade 
sig så småningom vara verkligt mån om det 
svenska försvaret. Han blev luftvärnslottornas 
specielle favorit. Lottorna kom från Stockholm, 
och eftersom de flesta av byns män utom de vid 
SJ var inkallade, så fick kommunisten duga. På 
en affär hade man byggt ett luftvärnstorn där 
!ottorna spanade enligt ett uppgjort schema. 
Kommunisten verkade de också ha schemalagt. 

Egen kanon 

Inom stationsområdet fanns ett hus där hanmästaren 
och en förman bodde. De var heller 
inte inkallade, och familjerna träffades lite då och 
då. I samband med krigsutbrottet i Finland 
slutade den dagens sammankomst med att vi 
sjöng Finlands nationalsång, "Vårt land". 
Mamma, som i regel tänkte ett steg längre än de 
övriga, undrade om det inte var så att vi också 
borde sjunga vår egen nationalsång, "Du gamla, 
du fria''. Och så blev det. En karta över Europa 
satt på väggen i de flesta hem. Den byttes lite då 
och då eftersom gränserna ofta förändrades 
under Hitlers framfart. Jag liksom de flesta andra 
undrade, hur det skulle bli när vi blev tagna. 

Skomakarns pojke, vem annars kunde vara 
lämplig, blev pojkarnas ledare i byn. Han organiserade 
oss i lämpliga förband och såg till att vi 
utrustades med trägevär, en del av armborsttyp. 
Han försökte till och med tillverka en slangbågskanon. 
Det var en stor slunga som drevs med 
gamla cykelslangar. Den fungerade aldrig, eftersom 



det var svårt att finna på hur man skulle fa en 
sten att ligga i den spända slangen, och hur den 
skulle kunna avfyras. De vuxna i byn såg så 
småningom till att armen upplöstes. Kanske 
befarade man att den svenska skomakarpojken 
skulle ställa sig på Hitlers sida, eftersom de två 
hade samma bakgrund. 

Det kom många flyktingar från det ockuperade 
Norge. De åkte skidor över fjällen och 
kom så småningom fram till Inlandsbanan i 
Jokkmokk. Därifrån åkte de rälsbuss söderut och 
passerade då Moskosel. Jag hörde de vuxna 
berätta om de strapatser flyktingarna gått 
igenom, och jag hade många och långa funderingar 
över vart vi skulle fly, när det blev vår 
tur. Det fanns ju inga fria länder kvar utom 
Finland, som det också kom flyktingar ifrån. Av 
en flykting köpte pappa den skidutrustning som 
denne inte behövde längre. Det var ett par 
fjällskidor av hickory, vallade med ett mycket 

tjockt vaxlager. Modellen hette Birger Ruud, ett 
namn som vid den tiden var helt okänt för mig. 

Permittenttrafiken 

Oron för framtiden var alltså mycket stor i krigets 
inledning, men det lugnade ner sig efter en tid. 
Tyskarna gjorde ett avtal med Sverige om att 
deras soldater i Norge skulle fa förflyttas på 
Inlandsbanan mellan norr och söder när de skulle 
på permission. I Moskosel fanns en vattenhäst, 
och därför stannade tågen i regel där. Från en 
tjärn pumpades vatten upp i ett vattentorn, och 
från det leddes det till vårt hus och till 
vattenhästen, som var en hög ståndare med 
svängbar arm. Den vreds över loket och fyllde 
vatten i tendern. 

Tyskarna åkte på olika sätt. Officerarna reste 
alltid andra klass i personvagnar. Soldaterna åkte 
i tredje, och en del gånger låg de i godsfinkor med 
halm på golvet. Det var ju luftigt och bra på 
sommaren, men på vintern kan det inte ha varit 
så skönt. Ibland bodde de tillsammans med 
hästar i godsfinkorna. Jag var förbjuden att ha 
kontakt med tyskarna. Krig var förknippat med 
epidemier som spanska sjukan, och man var rädd 
för att bli smittad om man kom i beröring med 
soldaterna. En varm sommardag hade dricksvattnet 
tagit slut i ett tåg, och då gjorde man ett 
längre uppehåll i Moskosel. Soldaterna fick 
lämna tåget och fylla på vattenförrådet med hjälp 
av en slang, som drogs ut från vår tvättstuga i 
källaren. Jag kunde se att tyskarna faktiskt såg ut 



som vanliga människor och även betedde sig som 
sådana. Efter den dagen var min rädsla för 
tyskarna borta, och jag såg alltid till att jag fanns 
på "andra sidan tåget" när det kom till stationen. 
Där kunde jag gå längs vagnarna och inkassera 
chokladbitar och annan godis, men ingen fick 
någonsin veta att jag varit där. 

Några särskilda tåg 

Tysktågen blev rutin, men det är ändå ett par tåg 
som sitter i minnet. 

Det ena var ett tåg som passerade mitt i 
natten. Det var skvallervägen förvarnat, så vi satt 
uppe och väntade. Det var ett tåg som var lastat 
med krigsmateriel. I finländarnas andra krig mot 

Tjsktågen är ett uppmärksammat inslag i Sveriges 
järnvägshistoria och politiska historia. Här ett 

tyskt tåg mot Norge i Östersund 1942. Foto 0. 

Ekman. 

Sovjet var de allierade med Tyskland och fick 
därför hjälp med krigsmateriel och soldater. Det 
här tåget tror jag gick under det första kriget mot 
Sovjet och tycker mig minnas att man sa att det 
var engelsk materiel, men det är kanske fel. Det 
var i alla fall ett måttligt neutralt tåg. Det var ett 
kusligt tåg med massor av vagnar lastade med 
jättestora kanoner och annan utrustning, som 
pustade förbi. Det kändes tryggt att ha pappa och 
mamma hos sig den natten. 

Det andra tåget jag aldrig glömmer rullade i 
andra riktningen. Det var ett lasarettståg med 
sårade tyska soldater, som måste ha kommit från 
Finland via Boden-Gällivare. Det var många 
personvagnar, som alla var utrustade med sängar 
i tre våningar. Det betydde att andra våningen 
var i fönsterhöjd. Tåget gjorde vattenuppehåll i 
Moskosel, så det fanns gott om tid att prägla in 
vad man såg. Alla soldater hade bandage, och de 
flesta av dessa hade levrat blod på utsidan. En del 

soldater verkade chockskadade och smått tokiga. 
De gapade och stirrade, en del skrek. Mest intryck 
gjorde en sårad som tydligen var fastbunden 
i en överslaf. Han hängde från sängen 
med huvudet neråt och skrek hela tiden. Det 
fanns sjukvårdspersonal på tåget, men de måste 
ha haft en fullständigt hopplös arbetsuppgift. Jag 
har svårt att tänka mig en bättre antikrigspropaganda 
än detta tåg. Mina föräldrar kunde 



nog inte tänka sig vad tåget skulle visa upp, för då 
hade de säkert sett till att jag inte skulle finnas vid 
stationen när det passerade. 

Ett tredje tåg som sitter i minnet passerade 
helt odramatiskt. Det bestod av plomberade 
godsfinkor. Att jag tittade lite extra på det berodde 
på, att jag hade hört de vuxna tala om att 
de fatt en skvallerrapport (lokaltelefonen) norrifrån 
om att man hört ljud inifrån en av 
vagnarna. De vuxna talade om att det kunde vara 
judar, som fraktades från norr för att sedan föras 
till Tyskland. Jag fattade nog inte hela 
innebörden av vad jag hörde, men de vuxnas 
allvar kunde jag avläsa och på det sättet förstå, att 
det kunde vara något speciellt otrevligt med 
tåget. Låg det kanske bundna, munkavleförsedda 
judar i vagnarna? 

En dramatisk händelse utspelade sig vid en 
vanlig permittenttransport. På tåget som kom 
norrifrån hade en soldat insjuknat i blindtarmsinflammation. 
Det fanns läkare och operationsutrustning 
på tåget så man skulle kunna göra ett 
akutingripande, men man saknade gummihandskar. 
Man ringde till Moskosel och bad 
stinsen Manne Andersson försöka skaffa ett par 
handskar. Han visste att droskchauffören Gustav 
Nyströms hustru Ida hade eksem, och att hon 
därför alltid hade handskar när hon diskade. 
Manne ringde alltså till Ida och bad henne 
komma med ett par gummihandskar, för att man 
skulle kunna operera blindtarmen på en tysk 
soldat. Ida svarade att hon inte hade några. Hon 
ägde givetvis ett par helt nya reservhandskar, men 
hon kände den skojfriske Manne alltför väl. Det 
var ju första april, och hon hade väntat ända 
sedan morgonen på att Manne som vanligt skulle 
försöka narra henne. Det blev alltså inga 
handskar, och när tåget kom till Moskosel var 
läget för soldaten så kritiskt, att man måste spara 
minuter. Man sprang in till granngården efter 
Gustav, som kom med sin gengasdroska för att 
göra sitt livs snabbaste körning till Arvidsjaur. 
Han kom fram i tid, och soldaten överlevde 
åtminstone den delen av kriget. 

Hamstring 

Vi hade bytt den ackumulatordrivna radioapparaten 
mot en nätdriven. I den kunde vi höra när 
olika matvaror beslagtogs för att fortsättningsvis 
säljas mot ransoneringskuponger. Mamma och 
kanske framför allt pappa kom ihåg vilka 
svårigheter med försörjningen det hade varit 
under första världskriget. Nu blev det hamstring. 
När det kom meddelande om ransonering, och 



de meddelandena kom vad jag kan minnas alltid 
på kvällen, så bar det av till någon av byns tre 
affärer. Nu kom de sparade pengarna väl till pass. 
Vi kunde lägga upp ett reservlager av allt som 
behövdes. När de tunga varorna socker och mjöl 
ransonerades körde en av handelsmännen runt i 
byn, och lastade av mjölsäckar och sockerlådor 
hos de som hade råd att betala. Problemvaran var 
kött, som vi visserligen konserverade i glasburkar, 
men det blev en ganska begränsad mängd. 
Frysen var inte uppfunnen. 

Kläder kom också att ransoneras, men det blev 
aldrig något problem. Vi kunde köpa lappskor 
direkt från sömmerskan Ångström. De mest 
påkostade skorna kostade en femma. Strumpor 
och tröjor stickade mamma av garn, som hon 
fick genom att repa upp gamla utslitna tröjor. 
Det fanns ju stora mindre slitna delar av tröjorna, 
som gick att använda en gång till. Stövlar och 
cykelslangar var det knepigare med, eftersom 
man var tvungen att lämna in gamla för att fa 
köpa nya. Min kännedom om gamla soptippar 
kom väl till pass, så vi kunde fa lite extra av dessa 
produkter. 

Vi kunde också fa med oss mat när vi åkte 
hem från Gimdalen. De producerade ju egna 
produkter och ägnade sig åt en del svartabörshandel. 
En jul skulle de skicka en julskinka till 
oss. Det gick så till att pappa sände en fribiljett till 
morfar, och den kunde han använda till att 
skicka fraktgods. Det gick ju inte att skriva på 
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fraktsedeln att det var en julskinka, utan man fick 
hitta på någon icke ransonerad produkt. Pappa 
visste att det skulle komma ett paket och höll koll 
på godsmagasinet, men inget paket syntes till. 

En dag kom en stationskarl och undrade om 
vi inte tänkte ta hem paketet. Det hade placerats 
i en uppvärmd lokal eftersom det stod på fraktsedeln 



att det innehöll rotfrukter. Skinkan var sur 
och luktade verkligt illa. Mammas kunnighet om 
det mesta kom nu väl till pass. Hon behandlade 
den på allehanda sätt. Den fick bland annat till 
min förvåning ligga i mjölk en tid. Otroligt nog 
hade vi en god skinka på julbordet, och det var 
det många som saknade. Skinkmetoden var dock 
såpass osäker att vi skaffade oss en egen gris, som 
fick bo i en prydlig svinstia som pappa och 
Manne byggt i en skogsdunge intill stationen. 
Det blev Sveriges förmodligen spänstigaste och 
köttigaste gris, eftersom jag lekte med den hela 
dagarna, så den fick aldrig tillfälle att bli riktigt 
fet. 

Fiske 

Pappa var en verkligt duktig fiskare. De gånger 
han gick ner till Abmorälven kom han i regel 
hem med en femlitershink med harr och öring. 
Någon gång hände det att vattenregleringen 
gjorde älven svårfiskad, men det var sällan. Han 
hade ett långt bambuspö med rulle. Oftast fiskade 
han med en liten spinnare. Han kastade ut på 
bortre sidan av strömfaran och lät spinnaren följa 
med strömmen över till den egna sidan, det blev 
en naturlig gång som gav mycket fisk. 

Mamma och stinsfrun Göra var även de goda 
fiskare, men de fiskade med nät. Göra rodde och 
mamma skötte näten, eftersom hon hade fiskat 
mycket som barn i Gimdalen. En höst när de 
hade lagt ut nät i ett sel i Abmorälven, hade det 
blivit is över natten. Göra ville fara hem efter 
hjälp, men mamma var inte den som gav upp 
utan kamp. De "sjösatte" båten på isen och 
började smyga sig utåt. Den sista biten var isen 
för svag, så de blev tvungna att kliva i båten och 
slå upp en ränna. De fick tag i stickan som var 
fäst i nätet och började dra upp. Det blev en 
vittjning som mamma kom att tala om hela livet. 
Nätet var fyllt med stora harr och sik. Istäcket 
gjorde att sikten i vattnet var perfekt, och de 
kunde därför se det oändliga silverbandet med 
fiskar. Men kampen in mot land blev svår. När de 
kom till starkare is orkade de inte dra upp båten 
på den, och de vågade inte heller lämna den och 
bära fisken till land. Ingen av dem var nämligen 
simkunnig. De fick göra en ränna ända till 
stranden. De lastade fisken i en säck som de 
kunde placera över pedalerna på en damcykel, 
och sedan var de tvungna att gå den sex kilometer 
långa vägen hem. Allt detta tog tid, och de blev 

därför så försenade att Manne, som var den enda 
vuxna personen hemma, var djupt orolig när 



pappa kom hem. De var redo att ge sig av på en 
räddningsexpedition när de fick se de mycket 
trötta men stolta fiskarna komma borta på 
landsvägen. De hade så mycket fisk att de var 
tvungna att sälja större delen till en restaurang. 

Ett annat fiskafänge är även värt att minnas. 
Också denna gång hade de lagt nät. När mamma 
drog upp nätet fick hon se att en mycket stor 
gädda hade bitit sig fast i en sik, men den satt inte 
fast i nätet. Mamma tog då tag i nedre kanten på 
nätet för att försöka föra in det under gäddan, 
men gäddan blev tydligen så oroad att den 
släppte greppet om sitt byte. I nästa ögonblick 
fick mamma se, att gäddan stod vid vattenytan i 
skuggan av båten. Hon släppte nätet och högg till 
med bägge händerna över ryggen på gäddan och 
kastade in den i båten. Den låg på lastbryggan vid 
stationshuset och högg efter träpinnar flera 
timmar sedan den f"angats. Även gäddan slutade 
sina dagar på restaurangen. 

Jag fick ett mindre metspö och fiskade ganska 
ofta abborre i ett par olika tjärnar. Jag fick även ta 
med spöet till älven de gånger hela familjen 
följdes åt för att fiska. Jag lyckades aldrig ta någon 
fisk i älven utom en abborre som förirrat sig dit, 
men tekniken hade jag fattat så fiskeframgångarna 
har kommit senare i livet. 

Nedre våningen i Moskosels järnvägsstation 
har blivit Rallarmuseum, och i godsmagasinet 
ligger pappas långa metspö kvar uppe på några 
takbjälkar. På museet finns även den snöraka jag 
använde som liten, liksom en bild från en 
tågolycka. Det verkar som att det är pappa, 
mamma och jag som är med på bilden. 

Jakt 
Pappas intresse för jakt höll i sig. Vi hade ingen 
hund, och därför var hans möjligheter att jaga 
begränsade. Bytet blev ekorre för skinnförsäljning 
och en och annan tagel. Andra jägare sköt 
många rävar och harar. Två gånger fick jag följa 
med på jakt. Det första tillfället handlade om 
andjakt. Meningen var att jag skulle ro, så att 
pappa kunde koncentrera sig på att spana och 
skjuta. Jakten gick riktigt bra och vi hade några 
änder, trots att vi missat en som skadad dykt ner 
och bitit sig fast i sjögräset. Vi skulle på grund av 
naturbehov gå iland, och när det var några meter 
kvar till stranden kom en and flygande och 
landade inom skotthåll. Pappa ställde sig upp och 
siktade. Båtens stöt mot stranden, skottet och 
pappas fall kom i ett enda dramatiskt ögonblick. 
När vi hämtat oss efter den chockartade upplevelsen 
kunde vi konstatera, att alla tre 



inblandade klarat livhanken. 

Min andra medverkan var som hund vid harjakt. 
Det var spårsnö, och jag fick en grundkurs i 
hur jag skulle bete mig. Jag skulle följa harspåret 
och skälla med jämna mellarum, så att pappa 
kunde höra hur drevet gick och inta en lämplig 
position för att skjuta. Han lärde mig harens 
taktik, och hur jag skulle överlista den. När haren 
är jagad vänder den, springer tillbaka i sitt eget 
spår, gör ett långt avhopp åt sidan och fortsätter i 
en annan riktning. När jag följde spåret tog det 
också mycket riktigt slut, och då gick jag en bit 
bakåt och sedan i en cirkel tills jag stötte på 
avhoppsspåret. Jag sprang, skällde, sökte avhopp, 
skällde och sprang. Det var höst och ett ganska 
tunt nysnölager, så det var inte så krävande till en 
början. När det blev för mörkt avbröts den 
resultatlösa jakten. Jag hade gjort mitt yttersta för 
att lyckas, och det var första gången jag fick 
känna på verklig trötthet. Jag skulle dock komma 
att ta uppleva ännu tuffare övningar senare i 
andra sammanhang. 

Pappas arbete och ekonomi 

Vi led ingen nöd på något sätt under vår tid i 
Moskosel. Rallartidens sparkapital hade givetvis 
naggats i kanten, men pappa hade arbete även 
om det var lågavlönat. I Moskosel kunde vi tjäna 
pengar på bärplockning. Främst mamma och jag 
plockade stora mängder lingon. Vi kunde 
leverera bären direkt i trälådor, som uppköparen 
lämnade kvar i stationens godsmagasin. Mamma 
var alltid listig, och därför utrustade hon mig 
med en enliterskorg. Jag fick tömma ofta och 
greps därför av ett slags tävlingshets, som gjorde 
mig till bärplockare resten av livet. 

Vi levde mycket sparsamt, men jämfört med 
många andra familjer med inkallade pappor hade 

vi det bra. Ett bevis på detta kom när bespisning 
infördes i skolan. Första året fick alla äta på 
bespisningen utom två, kronojägarens son och 
jag. Vi hade längst till skolan. Kronojägarpojken 
hade redan awerkat några kilometer på skidor 
när han passerade där jag bodde. Hans mjölkflaska 
var säkert frusen redan då, och smörgåsarna 
var hårda. Vi gick i olika klasser. När de 
andra gick för att äta varm lagad mat, satt vi i 
skilda klassrum, knaprade på våra smörgåsar och 
drack den ibland isblandade mjölken. 

Andra året fick de som ville äta anmäla sig 
genom att räcka upp handen. Vår lärare uppfattade 



tydligen inte min -och tack vare det fick 
jag lov att gå och äta! Det kom nämligen besked, 
att alla som anmält sig skulle fa äta, så därför gick 
även jag till bespisningen. Misstaget uppdagades 
efter en tid, och pappa fick använda sin skrivförmåga 
i brev i skolstyrelsen och insändare i 
Norra Västerbotten. Han förlorade kampen, 
men jag fick fortsätta äta och föräldrarna betalade. 
Det året var det alltså bara en som satt i 
skolan med mjölkflaskan, och det var den som 
förmodligen bäst av alla behövde den varma 
maten. 

Pappa blir rälsbussförare 

Pappa gick en del kurser på Hermods, och han 
blev en såpass skaplig skrivkarl att han då och då 
fick besök av personer som hade problem med 
att skriva ansökningshandlingar och annat. Han 
ville gärna avancera till förman och banmästare, 
men den möjligheten försvann när han fyllde 
fyrtio år. Han ansågs vara för gammal för att satsa 
på. Den enda möjligheten att fa högre lön var att 
utbilda sig till rälsbussförare. Han åkte iväg på 
lämplighetstest som han klarade utan svårighet. 
Han ville nog innerst inne ha sitt gamla arbete 
kvar och kunde därför göra de psykotekniska 
proven utan nervdallring. Många sökte och 
gjorde bort sig, men han kom med i den lilla 
skaran som godkändes. När kursen skulle börja 
ångrade han sig och lämnade återbud. 

Nästa år hade han ångrat sig igen. Han gjorde 
proven på nytt och blev antagen. Den här gången 
fullföljde han utbildningen och kunde börja söka 
nytt arbete. Anledningen till att han övergav sitt 

banvaktsarbete var säkert, att man var mån om 

att jag skulle fa möjlighet att fortsätta min skol

gång på en större ort efter folkskolan. 

Arbetet förde oss till Örnsköldsvik via Arvids

jaur. Rälsbussjobbet var inte bra. Det var dåliga 

arbetstider och många övernattningar i överligg

ningsrum på andra orter. Men vad utstår man 

inte för sina barn. 

Bostads problem 



Pappa blev alltså rälsbussförare och stationerad i 
Arvidsjaur. Eftersom det var svårt att fa tag på 
bostad fick vi bo kvar i Moskosel en tid. Den nya 
banvakten skulle ha vår lägenhet efter oss, men 
eftersom det inte fanns någon ledig bostad gjorde 
vi en kompromiss. Familjerna fick ett rum var 
och köket använde vi tillsammans. Det blev ett 
väldigt omstuvande av möbler och städande 
innan den nya banvakten anlände. Inledningen 
på samboendet blev inte så lyckad, eftersom han 
tyckte att vi lagt beslag på det bättre rummet och 
krävde att vi skulle byta. Vi vägrade givetvis, och 
förmannen tillkallades för avgörande. Han bestämde 
att vi skulle byta rum. Jag fick nu för 
första och jag tror enda gången se min mamma 
riktigt arg. Förmannen fick en ordentlig utskällning 
och besked om att mamma inte tänkte 
flytta en enda pryl. Slutet blev att några hanarbetare 
beordrades att sköta flyttningen. 
Mamma satt på en stol och dirigerade var varje 
sak skulle placeras, hur den långa ytterkantsgarderoben 
skulle disponeras och hur skurning 
och övrig städning skulle utföras. Denna flyttning 
är dessutom det enda tillfälle jag sett min 
mamma vara passiv, när något skulle uträttas. 

Den nya banvaktens fru, lille son och flyttlasset 
anlände. Nu utbröt nästa stora konflikt. 
Frun skulle absolut ha det rum som vi nu bodde 

i. När hon fick klart för sig vilket flyttande det 
redan varit, blev det hennes mans tur att fa en 
rejäl utskällning. Förmannen tillkallades på nytt, 
och han förklarade att nu var det färdigflyttat. 
Det var alltså en katastrofal start på samboendet, 
och det var heller inte helt problemfritt i det 
gemensamma köket. 

Pappa passerade med rälsbussen en del dagar. 
Den gång jag minns är på julaftonen 1942. Han 

Arvidsjaur var en 

-r; " metropoljämfort med 
de ställen därfamiljen 
tidigare bott. 

kom då rätt sent på kvällen på sin tur från Gällivare 
till Arvidsjaur. Bussen hade inte en enda 
passagerare, och han hade hållit ett högt tempo så 
han hade lite tid till godo. Mamma hade dukat 
ett litet julbord, så han kunde fira jul en halvtimme 
medan jag skötte den gengasdrivna rälsbussen. 
Kvällen var jättekall, och jag skulle hålla 
dörren stängd och rapportera om motorn 
stannade. Sedan gick pappas färd vidare till 



vägglössen i rummet i Arvidsjaur. 

Arvidsjaur 

Några månader senare var bostadsfrågan i 
Arvidsjaur löst, och vi flyttade in på andra 
våningen i skomakare Bror Johanssons (hustrun 
hette Systra!) nybyggda hus. Den lägenheten var 
så pass rymlig att vi kunde hyra ut ett rum och på 
så sätt hålla kostnaderna nere. 

Jag fick alltså gå ett par månader i femman i 
Arvidsjaur innan sommarlovet kom. Jag tror att 
jag skötte mig hyfsat (läraren Uno Skarrin höll 
oss i schack) utom när det gällde läxläsningen, 
som jag inte ägnade stor möda. Det gick så pass 
bra att jag vid vårterminens slut i sexan fick 
premium. Standardproven hade premiär, och de 
var så intressanta att jag där jobbade för fullt. Det 
var på våren i sexan även dags att tentera in i 
realskolan. Jag var sjuk under provperioden, så 
min lärare Tage Hålam kom hem till oss och 
övervakade proven. Uppsatsen blev innehållslös 
och jättekort och underkändes. Man trodde att 
det var sjukdomen som gjorde att jag inte orkade 
skriva, och därför blev jag antagen. Alla fick inte 
chansen. Staffan Holmkvist, som var kompis 
sedan tiden i Moskosel, fick av ekonomiska skäl 
inte ens tentera fast han var en av klipskaste i 
skolan. 

I Arvidsjaur fanns två hem för barn. I det ena, 
skolhemmet, bodde barn från ensligt belägna 
gårdar. En del besökte inte sitt hem på hela 
terminen. I det andra, barnhemmet, bodde barn 
som var omhändertagna av skilda anledningar. 
Många av dem hade inte ens något eget hem att 
besöka och bodde alltid på internatet. 

Före jul i sexan hade vi klassfest, och där tog 
lärarna en gruppbild av alla deltagarna. Vi fick 
sedan beställa kort som kostade 25 öre. Korten 
kom och delades ut, och den utdelningen är ett 
starkt minne. Eskil bodde på skolhemmet, och 
han tillhörde dem som bara åkte hem vid 
terminssluten. Han hade lappade vadmalsbyxor, 
var alltid allvarlig och mycket tystlåten. När vi 
fick korten hördes han ordentligt för första 
gången, då han utbrast i en hejdlös gråt. Alla 
stirrade på honom, och magistern gick lite 
undrande och villrådig till honom för att komma 
underfund med vad som hade hänt. När gråten 
efter vad jag tyckte var en evighet bedarrade, 
kunde jag höra mellan snyftningarna: "Jag har 
inga pengar." Jag tror att alla övriga i klassen drog 
en suck av lättnad, i alla fall gjorde jag det, när 
magistern sa att han skulle fa kortet av honom. 



Jag kunde åter konstatera att jag hade det otroligt 
bra. 

Allvetaren 

I femman i skolan gick en "allvetare". Några av 
oss i sexan kom underfund med att han visste 
allt. Rasterna under våren blev intressanta. Vi 
ställde frågor och han svarade-på allt. Vi i sexan 
var oerhört imponerade, och varje rast samlades 
en stor krets elever runt allvetaren. När vi tömt 
vårt gemensamma kunskapsförråd och fatt svar 
på allt, började de som hade tillgång till böcker 
hemma söka efter nya, ännu svårare frågor. Nu 
hände det att allvetaren blev svarslös. För oss i 
klungan blev det ett kunskapslyft den våren. På 
terminens sista dagar fick allvetaren så svåra 
frågor på detaljer, att han missade de flesta. Trots 
det så tror jag att vi alla beundrade detta 
fenomen. 

Sommaren gick, och när höstterminen skulle 
börja fick vi alla en chock. Allvetaren var död! 
Och det var inte en död vilken som helst. Han 
var ensam hemma dagen före skolstarten. Han 
tog fram en långpanna, som man brukade steka 
pannkaka i. Han ställde den på golvet i köket. 
Han tog fram pappans hagelgevär och laddade. 
Han lade sig på golvet med huvudet i långpannan, 
satte gevärsmynningen i munnen och 
fyrade av. Den syn föräldrarna mötte i köket kan 
man ju bara tänka sig. 

Dagen efter var det upprop i realskolan. Jag 
kan tänka mig den genomgång lärarna hade före 
uppropet. Man kollade säkert igenom de nya 
eleverna med avlämnande lärare för att utröna 
om det var någon annan som kunde tänkas göra 
likadant. Ett förstämt upprop hölls i en skola 
som nog hade tillräckligt med problem ändå. 
Halva skolan var nämligen fylld av finska 
flyktingar som var helt isolerade, förmodligen av 
hälsoskäl. Entren gick inte att använda, utan vi 
fick klättra in balkongvägen via en stege. 

Efter uppropet blev jag ombedd av klassföreståndaren 
att stanna kvar. Jag trodde det 
berodde på att jag skulle flytta en månad senare, 
men så var det inte. Det gällde i stället en av 
klasskamraterna. Det blev en grundlig utfrågning 
om kamrater. Lärarna hade tydligen lagt 

märke till att en pojke var ensam för det mesta. 

Jag fick det klara beskedet att man var orolig för 



honom på grund av det som hänt. Läraren bad 

mig att alltid vara i hans närhet, prata med 

honom och omedelbart rapportera om det var 

något oroande. Slutligen fick jag lova att inte säga 

något om samtalets innehåll utan i stället säga att 

det gällde flyttningen, om någon frågade. 

Nu efteråt har jag förstått att jag redan då hade 
en "bry sig om andra'' -inställning. Under sommaren 
hade jag till exempel samlat flaskor som 
jag skulle sälja till en skrothandlare. Det var en 
hel säck som skulle balanseras på ramen till en 
damcykel. Det givna hade varit att Kurt, som jag 
berättar mer om nedan, hade hjälpt mig. Men så 
blev det inte. I stället bad jag en pojke från 
barnhemmet hjälpa mig. Honom kände jag inte 
alls. Han hjälpte mig, och vi delade pengarna fast 
han inte samlat en enda flaska. Jag har senare 
funderat över om det var Alfs 25-öring som låg i 
det undermedvetna. 

Allvetaren blev genom mitt specialuppdrag 
inpräglad i mitt medvetande för tid och evighet. 
När jag så småningom som skolledare började 
jobba med att motarbeta mobbning, kunde jag 
se honom med en klarare blick. Vi hade mobbat 
honom utan att veta om det. Vi skolkamrater 
hade helt enkelt mobbat livet ur den vi beundrade 
mest. Han måste ha upplevt oss som 
tyranner med alla dessa knepiga frågor och ville 
inte möta oss igen. Det var tufft att komma till 
den insikten. Men samtidigt fick Allvetaren möjlighet 
att göra en samhällsinsats. Jag berättade 
om honom vid genomgångar med de nya 
sjuorna på Geneskolan och för föräldrarna de 
gånger jag kände att jag klarade av det. Det blev 
alltid dödstyst så när som på ett antal snyftningar. 
Jag tror att berättelsen verkligen ledde till 
eftertanke och stannade kvar hos åhörarna. 

Kurt 

Jag fick trevliga klasskompisar även när jag 
flyttade till Arvidsjaur, och fritiden blev aktiv. 
Våren blev ett enda stort äventyr när jag var bästis 
med klassens idol, Kurt Sundkvist. Han var bäst i 
all idrott, störst och starkast. Brännboll var det 
stora nöjet. Kurt slog längst och sprang fortast. 

Slutligen hamnadefamiljen i backhopparstaden Örnsköldsvik. På bilden är stationen nybyggd 



Jag slog kort och sprang sakta. Däremot kastade 
jag boll bra och kunde ta lyra. Jag hade ett 
snärtigt tillslag som jag troligen fatt av det livliga 
kastandet med träspjut, gjorda av små lövträd, på 
bangården i Moskosel. Bollrangandet hade jag 
lärt mig genom att kasta upp tennisbollar på 
stationstaket och ranga dem när de rullade ner. 
Taket var gjort av träpanel. Det var ojämnt, och 
därför kunde man inte veta var bollen kom 
rullande. Jag fick alltså stå långt bak vid brännboll 
och försöka ta lyror och kasta bollen till 
brännaren. 

Men Kurt kunde mera. Han samlade på fagelägg. 
Han klättrade uppför de kvistfria furorna 
och kollade bon. Han hade en påse med sig, och 
hittade han ett ägg som han inte hade tidigare så 
tog han det. Han pickade två hål på det och 
blåste ut innehållet. Han var varsam och sabbade 
aldrig några bon. När det så småningom blev 
ungar i bona gjorde han nya klättringar för att 
titta på dem. Jag försökte men kom aldrig upp i 
något träd, fast vigheten tränades och mina smala 
armar orkade med min kropp riktigt bra. 

Kurt födde upp kaniner och bidrog på det 
sättet till försörjningen under köttbristens tid. 
Hans familj bodde i ett ruckel i "Bonnstan". De 
hade det nog inte så fett, men Kurt och hans 
tvillingsyster Irene var alltid hela och rena, och 
det var inte självklart på den tiden. 

När det blev vinter var det skidåkning som 
gällde. Fjället Vittjåkk låg lagom långt från 
Arvidsjaur, så det blev i regel målet för våra 
skidturer. Vi följde en kryssmarkerad led till 
Vittjåkkstugan. En tur blev lite dramatisk då vi 
överraskades av en snöstorm uppe vid stugan. 
Fjället är litet, men det var ändå viktigt att vi inte 
villade bort oss. Det var milsvida vidder åt fel håll 
så att säga. Vi kunde inte se kryssmarkeringen i 
det täta snödrevet. Vi såg första krysset men inte 
mer. Vi gjorde då så att vi åkte ett tiotal meter åt 
det håll vi trodde var det rätta, men inte längre än 
vi kunde se krysset. Där stannade jag och Kurt 
fortsatte. När han så upptäckte nästa märke 
stannade han och gav tecken att jag skulle komma. 
Vi åkte så fram till märket och gjorde på samma 
sätt till nästa. Eftersom fjället var litet var vi 
ganska snart nere i skogen, och då var det inga 
problem att hitta. 

Backhoppning 

Det var gott om branta backar i Arvidsjaur så vi 
började hoppa backe, något som fick konsekvenser 



av skilda slag. För det mesta hade jag 
ett par gamla björkskidor och ville gärna ha ett 
par nya. Jag åkte på de mest vågade sätt för att fa 
dem att gå av. Jag lånade ut dem till andra för all 
vild framfart, men det hjälpte inte -skidorna 
höll. Slutligen fanns det bara en möjlighet att fa 
av dem och det var med hand.kraft. Kurt och jag 
hittade på en myr två smala tallar, som växte helt 
nära varandra. Vi trädde in skidans brätte mellan 
stammarna och bröt, men skidan var så sur och 
smidig att den böjde sig så vi kunde linda den 
runt stammarna. Vi vände skidan och gjorde ett 
nytt försök, som även det misslyckades. Också 
den andra skidan var osårbar så vi fick ge upp. 

En annan följd av hoppandet var, att när vår 
familj efter drygt ett år i Arvidsjaur flyttade till 
backhopparstaden Örnsköldsvik, skulle jag 
givetvis bli backhoppare. Av hoppandet blev det 
klent resultat. Om det berodde på bristande 
talang eller på att jag inte hade backskidor som de 
övriga utan hoppade med de norska flyktingskidorna 
vet jag inte. Det enda som var bra med 
fjällskidorna var att det stod Birger Ruud på dem. 
I Övik visste alla att det var namnet på världens 
hittills bästa backhoppare. 

Mitt backhoppande fick ett tvärt slut när jag 
fick höra i radion att den lovande backhopparen 
Kurt Sundkvist i Arvidsjaur hade brutit nacken 
och avlidit efter ett hopp i backen i Lillberget. 
Den genompräktige Kurt blev alltså inte ens 
semor. 

Farväl Arvidsjaur 

Efter drygt ett år i Arvidsjaur var det så dags att 
flytta igen. Jag hade lärt mig tycka om hjortronmyrarna, 
som gett oss goda extrainkomster. Jag 
saknade givetvis Kurt och de andra pojkarna. Jag 
saknade Essy och Gunvor, och då främst Gunvor. 
Jag beundrade henne på behörigt avstånd, kan 
man säga. Vid tagningen av klasskortet hade jag 
lyckats sätta mig intill henne, där hon satt i den 
fina klänningen med den stora kragen. Så kortet 
hade jag att titta på. 

Något särskilt farväl blev det inte när jag 
lämnade samhället. Av klasskompisarna träffade 
jag bara Staffan två gånger under de kommande 
femtio åren. Men så 1994 tog några av 
klasskamraterna i Arvidsjaur initiativ till en träff 
för vår klass och parallellklassen. De två klassföreståndarna 
var med. Det var förvånansvärt 
många jag kände igen och kunde namnen på, 
trots att jag inte sett dem på så lång tid. Med var 
även den, näst min fru Greta, sötaste kvinnan av 



alla, Gunvor. När vi möttes sa hon: "Jag var så kär 
i dig, när jag gick i sexan!" Och så fick vi till sist 
vår första kram, femtio år försenad. Det var väl en 
söt historia? 

Thina Segerström 

Släktspår i Västmanland 

Min morfar Johan Axel Frimanson föddes i Heds 
församling i Uttersberg den 24 april 1873. 

Hans föräldrar var Maria Charlotta Broman, 
född 1837 i Yxnerum, Östergötland, och Nils 
Johan Frimanson, född samma år i Österplana, 
Västergötland. Dennes far Adam Frimanson 
(1803-1866), född i Skara, var kontraktsprost 
där. Modern var Anna Sofia Wenblad, 17981857. 
Charlotta Bromans far var Carl Jacob 
Broman, född vid Alströms bruk i Värmland den 
9 mars 1804. Hennes mor var Ulrica Charlotta 
Holmberg, född i Stockholm den 28 juli 1798. 
Hon dog redan 1839 i Ryds socken, Östergötland. 

Carl Broman var bruksinspektor i Uttersberg, 
och när järnvägen Köping-Uttersberg anlades 
övergick han 1865 till en stationsinspektorsbefattning, 
som han hade fram till sin pensionering 
187 6, vid en ålder av 72 år. Han levde 
till 1888. Ett fotografi över den första stationsbyggnaden, 
byggd i trä, är från hans tid. Huset 
flyttades till Nyängen 1897, och samma år byggdes 
i sten Uttersbergs nya station, ritad av 
arkitekt Teodor Dahl. Nu är stationsbyggnaden 
sedan flera år Galleri Astleys hemvist. 

Nils Johan Frimanson var bruksförvaltare vid 
Uttersberg och Charlotta Broman hade som ung, 
när hon kom från Stockholm, varit guvernant 
där. En liten skrivbok finns bevarad med 
inskriptionen "Anteckningar öfver Föreläsningar 
i Religion, Lotten Broman 16.10.1862". En 
annan bok, "Blommor och tårar", fick Carl 
Broman 1858 som gåva av friherrinnan 
Charlotta Nieroth "i anledning af sonen Axel 
Bromans frånfälle". Denne Axel Jacob var född i 
mars 1836. 

Den 20 april 1870 skriver friherre C.F. 
Nieroth ''å lagtima Wintertinget med Skinnskattebergs 
Bergslags Härad å tingsstället i 
Bysala": "Såsom en gärd af sann erkänsla för 
under lång följd afår städse oss visad tillgifvenhet 
och gjorda tjenster, öfverlåta vi härigenom en 
under vårt innehafvande Uttersberg Säteri och 



därtill hörande Flodhammars Hemmans ägor i 
Skinnskattebergs Socken och Härad belägen 
ägorymd . . . Dessutom behöfligt jordutrymme 
för en Materialbod om 110 fots längd och 60 fots 
bredd. Till Jernvägs Stations Inspektoren Herr 
Carl Broman samt hans dotter Charlotta 
Broman och hennes fästman Johan Frimansom 
att af dem i hela deras lifstid, utan afgift, bebos 
och efter godtfinnande odlas och brukas." Det 
här var "Järnvägsbyggningen" i Flodhammar, 
som ligger vackert vid Hedströmmen än i dag. På 
fotografi syns materialboden längs med vattnet 
och räls som löper mellan bod och hus. 

Den 31 oktober 187 4 föds Carl Adam 
Frimanson, min morfars bror. Där finns också en 
syster, Anna Maria, född den 24 augusti 1871, 
som dock dör mycket ung, den 27 april 1897. 

Axel Frimanson blev efter avslutad skolgång 
vid Köpings läroverk elev vid Köping-Uttersbergs 
järnväg 1889. Året därpå är han stationsskrivare 
vid Uttersbergs station medan brodern 
Carl är elev. Axel arbetade även vid StockholmVästerås-
Bergslagens järnväg och utsågs, enligt 
ett protokoll fört på rådhuset i Sala den 18 april 
1900, till stationsinspektor i Tärnsjö. Under det 
året kan man genom Charlotta Bromans brev till 
sin son följa hans förberedelser inför den nya 
tjänsten på Tärnsjö station, som då öppnas för 
trafik. 

Axel gifter sig med Thekla Lovisa Holmström, 
född den 23 september 1876 i Sennevads församling 
vid Haddebo bruk, Örebron län. Hon 
har växt upp inte så långt från Axel Frimanson, 
närmare bestämt i Bernshammar där hennes far 
Gustaf Wilhelm Holmström, född 1837 i 
Motala, år 1879 tillträder som stationsmästare. 
Han hade dessutom varit bruksförvaltare i 
Haddebo. Theklas mor heter Carolina Augusta 
Pettersson, bonddotter och född den 24 juli 

Det ursprungliga stationshuset i Uttersberg, med all sannolikhet ritat av järnvägens entreprenör, Claes 
Adelsköld. Ersattes kringforra sekelskiftet med en byggn,ad i sten, och flyttades då till Nyängen. Artikelns 
foton är skänkta till Sveriges Järnvägsmuseum av foifattaren. 

1849 i Svennevads församling, Närke. Theklas 
äldre bror Gustaf Edvard föds den 27 september 
1874 och dör redan 1911. 

Om en liten syster, Eva Maria, född den 26 
november 1878, står det skrivet i den stora 
familjebibeln: "Eva Maria, död den 17 april efter 
20 veckors svåra plågor." Theklas andra yngre 
syster Alma Maria föds den 4 december 1879 



och rar leva till den 31 mars 1898. Då har deras 
mor Augusta redan gått bort i sjukdom, den 19 
januari 1895. 

På ett av våra gamla fotografier står Gustaf 
Wilhelm Holmström utanför stationen, där ett 
fönster är smyckat med eneris och ett sorgflor är 
svept runt en broderad bild med ordet FRID. 
Kanske var det då, 1895. Ett senare fotografi, 
också tryckt som vykort, visar en sommardag. 
Vid kaffebordet sitter Gustaf Wilhelm, hushållerskan 
Karin, Thekla och brodern Gustaf 
Det är taget omkring 1899 och fotograf var 
Pontus Anderson i Kolsva. 

Thekla och Axel gifter sig 1901 och flyttar in 
på övervåningen i det nybyggda stationshuset i 
Tärnsjö. Tågen på Sala-Gysinge-Gävle järnväg 
har börjat gå och ska göra så fram till 1970-talet. 
Axel anlägger med tiden en vacker frukt-och 
rosenträdgård. I ett av breven från modern 
beskriver hon hur han kan gå tillväga och har 
fullt av goda råd. Genom breven som sändes från 
Uttersberg till Tärnsjö under 1901-1912 kan vi 
utläsa mycket omsorg och höra om hur det är 
med det dagliga arbetet och därutöver om årliga 
besök, då även de gamla Charlotta och Johan 
reser med tåget och hälsar på Thekla och Axel. 

Äldsta barnbarnet Nils Gustav, född den 31 
december 1901, kommer på sommarbesök och 
är ute och fiskar med sin farbror Carl, och när 
Carl Axel, född den 29 september 1904, också är 
med skickar Charlotta en extra hjälp när 
pojkarna hälsar på morfar Holmström i Bernshammar. 
Charlotta berättar också att hon träffar 
Holmström på söndagar vid gudstjänsten i Heds 

kyrka, och Holmström skriver själv på ett vykort 
över Bernshammars station: "Hoppas komma 
juldagen 5.19. Hj. hälsningar Pa." Kortet är 
stämplat den 23.12.1902, så nog gick posten 
fort! 

Den 22 november 1910 rar Thekla och Axel 
en dotter, Margit Elisabeth. Hon har berättat 
mycket om sin barndom för oss, och om sin 
morfar G.W Holmström skriver hon: "Morfar 
dog 1914 och jag var fyra år, den enda av de 
gamla som jag satt i knä hos och drog i skägget! 
Minns jag!" Margit kommer ihåg hur hon och 
hennes pappa gjorde turer med dressin och ofta 
vandrade i skog och mark. 

Axels bror Carl efterträder G.W Holmström 
som stationsinspektor 1912, då Holmström 



begär avsked på grund av ålderdom. Han var då 
75 år, och redan på sin sjuttioårsdag hade han 
tilldelats Patriotiska sällskapets stora guldmedalj 
för lång, trogen och oförvitlig tjänstgöring. Han 
erhåller sedan i pension 1000 kr om året. Samma 
år, 1912, dör Nils Johan Frimanson och några 
månader senare går också hans hustru Charlotta 
bort. Carl Frimanson blev 1915 stationsinspektor 
i Riddarhyttan och verkade där fram 
till sin pensionering 1938. Kusinerna for och 
hälsade på varandra, och Margit tog snart tåget 
till Riddarhyttan med byte i Sala och Köping till 
sin farbror Carl och faster Hilda eller till Carl 
Johan och Maja. Åren gick, och ur den uppväxta 
och prunkande trädgården hämtades frukt och 
bär till sylt och saft. Axel for om tillfälle gavs till 
Norrland och jagade ripor, som sändes i en stor 
säck med tåget till Thekla att tas om hand. 

Utanför Tärnsjö, vid Dunsjön, ligger Fagerheden 
där syskonen Janne och Karin bodde. Där 
samlades man, Janne spelade dragspel och Axel 
fiol. Ett par notböcker är fulltecknade med 
vackert för hand inskrivna noter och texter: 
"Polska från Westmanland", "Hogdalspolska'', 
och "Evergreen-waltz". Musik spelades också på 
vevgrammofon. 

Under många år hyrde Frimansons den gamla 
skogvaktarbostaden vid Sevedskvarn, Gysinge, 
strax intill Dalälven på cykelavstånd från 
Tärnsjö, beläget i en vild och vacker trakt, nu 
ingående i Färnebofjärdens nationalpark. 

Axels och Theklas son Carl Axel bor sedan 
1928 i USA, där han har mött Solveig Osnes från 
Norge. Den 21 mars 1932 reser Margit med m/s 
Axel Johnson från Göteborg till brodern i 
Hollywood, avvinkad av sin far Axel som skickar 
med en stor kruka lingon och säger åt kaptenen 
att ta väl hand om hans dotter. Resan tog fem 
veckor och Margit stannar där i ett och ett halvt 
år. På hemresan med mls Buenos Aires den 24 
november skriver hon i dagboken: "Min första 
dag på havet. Det har varit en underbar tid och 
en upplevelse av största betydelse. Det finns 
ingenting så lärorikt som att resa och göra 
jämförelser." Hon har i två år haft hand om Bobo 
som senare rar två systrar, T urid och Svanhild, 
som många gånger besökt Norden och Tärnsjö. 

På båtresan hem till Sverige möte Margit sin 
blivande man, Eric Segerström, som arbetar som 
kock och även var med på överfarten till Amerika 
1932. Margit flyttar till Göteborg och blir där 
tillsammans med Eric och barnen Margareta, 
Axel och Christina västkusten trogen, men med 



starka band och kontakter genom åren med 
vänner och skolkamrater i Tärnsjö. 

Axel Frimanson pensioneras 1933, och året 
därpå bosätter sig Thekla och Axel i Uppsala, där 
också äldste sonen Nils bor med sin hustru Ally 
och barnen Bosse, Nils, Håkan och Gertrud. Det 
innebär något nytt att komma till en ombonad 
och varm lägenhet i staden. Thekla skriver till sin 
dotter: "Du må tro att jag badar och njuter om 
kvällarna." 1937 erhåller Axel Pro Patrias guldmedalj 
för lång och trogen tjänst. 

Den 15 april 1939 dog Axel. Mormor Thekla 
hälsade vi barnbarn på i Uppsala, och hon gjorde 
under åren många tågresor till sin dotter i 
Göteborg. Då kunde hon använda sig av sitt 
fribiljettsbrev, utfärdat av Kungl. Järnvägsstyrelsen, 
där hon som änka efter stationsinspektor 
A. Frimanson årligen kan utfa "två 
biljetter till fria resor i 2 klass fram och åter över 
statens järnvägar". 

Thekla blev 91 år och dog den 13 augusti 
1967. 

Tärnsjö station står välbevarad kvar. I trädgården 
finns ännu jordkällaren och flera fruktträd. 
Stationen inrymmer nu bland annat Olof 

Bernshammars station som forestods av en annan anforvant, foto från omkring 1900. Märk mittspåret 
som slutar mot p!,attformen utan stoppbock. 

Tärnsjös stinspar i sin matsal 1901. Se mer om Tärnsjö i RolfStens artikel om SGGJ 

Krans-museet. Krans utvandrade från Noratrakten 
och kom att skildra det dagliga livet i 
Bishop Hill i Amerika. Där finns också ett 
emigrations-och släktforskningsmuseum. 

Bernshammars vackra station revs sorgligt nog 
1958. Den hade en alldeles speciell arkitektur 
och snickarglädje. Där på banan gick sista tåget 
1968, och på 1970-talet anlades en cykelväg där 
spåren gått. Längs den promenerade min kusin 
Gertrud Frimanson-Karlsson och jag en höstdag 
1999, i samband med Kulturhusens dag som det 
året ägnades järnvägen, och vi besökte Tärnsjö 

'Järnvägsbyggningen" i 

Kolsva. Spåret löper 
ftamfor huset och i 
bildens högra kant 
skymtar en godsvagn. 



'Järnvägsbyggningen" i 
Flodhammar vid 
Hedströmmen, med 
kanalled på den ena 
sidan och järnväg på 
den andra. 

och Hedströmsdalen. Förgäves försökte vi finna 
något spår efter det gamla stationshuset. Det var 
ju inte så länge sedan -och ändå så långt borta. 
Desto gladare blev vi i Uttersberg, där stationen 
står kvar och vi kände igen huset Flodhammar 
från vårt medhavda fotografi från 1902, pietetsfullt 
bevarat, så vackert! 

Det blev startpunkten för den här släktberättelsen, 
som nu med sina knutpunkter i 
Bernshammar, Uttersberg, Tärnsjö och Riddarhyttan 
har nått sitt slut. 

Stig Sval/hammar 

Ett projekt som stannade på ritbordet ... 

Treskensspåret som skulle förena Kalmar län 

Relativa fördelar -relativa nackdelar 
Kalmar län är ett av de områden i vårt land som 
genom åren fatt en njugg behandling av statsmakterna 
i järnvägssammanhang. Trots ihärdiga 
strävanden under 1850-och 1860-talen hamnade 
länet vid sidan av den omfattande stadiga 
satsningen på transportinfrastrukturens område 
-stambanebyggandet. Länge närdes hoppet om 
att Östra stambanan skulle fa en östligare sträckning 
genom Småland. När det beslutats att linjen 
skulle dras väster om sjön Sommen stod det 
klart, att den allmänna uppryckningen av de 
nationella transporterna inte skulle komma Smålandskustens 
invånare till del. Principerna för hur 
stambanorna drogs fram genom landet -och att 
det "blev som det blev" -speglar i mångt och 
mycket tidsandan: järnvägen betraktades, trots 
ambitionerna att skapa ett nationellt järnvägsnät, 
länge som ett komplement till sjöfarten.1 

Ganska snart stod det klart att de områden 
som fick järnväg på det allmännas bekostnad 
åtnjöt relativa fördelar av detta, medan de som 
ställdes vid sidan av det nationella projektet 
skördade relativa nackdelar. Under högkonjunkturen 
i slutet av 1860-och början av 1870-talet 
skärpes förhållandena i och med industrins 
gradvisa övergång till kontinuerlig drift, vilket 
förutsatte regelbundna transporter av råvaror och 
färdiga produkter samt en stor kapacitet. På den 



tiden var det bara järnvägen som kunde förmedla 
sådana transporttjänster. 2 

Utmed Östersjökusten hade förhållandena på 
transporternas område inte förändrats nämnvärt 
under 1800-talet. Ångbåtarna hade visserligen 
gjort sjöfarten mindre beroende av vädrets 
nycker, men stora delar av året stod hamnstäderna 
-Kalmar läns viktigaste orter -utan 
förbindelse med omvärlden. Vägtransporter var 
inte ett fullgott alternativ och järnvägsfrågorna 
hamnade därför snart på den regionala och lokala 
dagordningen. Med 1860-talets representationsreform 
uppstod en ny politisk majoritet i riksdagen, 
en majoritet som ivrade för enskilt företagande 
och som ville minska det stadiga 
byggandet och drivandet av järnvägar. Statsmakterna 
skulle i stället uppmuntra enskilda 
järnvägsprojekt genom understöd i form av 
bidrag eller lån. Mot slutet av 1860-talet tillkom 
därför flera enskilda järnvägsprojekt, ofta med 
primärt syfte att lösa industrins transportbehov. 
Dessa projekt, av vilka flera slutligen genomfördes 
med hjälp av primärkommunala insatser, 
var främst ägnade att lösa lokala transportproblem.
3 

Vissa av det östsmåländska järnvägsnätets 
linjer kom till i denna anda, men med tiden 
började man på länsnivå att engagera sig mer i 
transportfrågan. Det gällde att skapa sammanhängande 
förbindelser över längre sträckor och 
samtidigt underlätta förbindelsen med stambana 
och kust: ett regionalt perspektiv anlades. För 
Kalmar läns del stod problemet med de nordsydliga 
förbindelserna i centrum och på 1880talet 
engagerade sig landstinget i frågan om 
understöd till järnvägsprojekt från Kalmar utmed 
kusten. När Kalmar-Bergabanan slutligen 
började byggas fanns också ambitionen att på sikt 
förbinda den med järnvägsnätet i den norra 
länsdelen.4 Av olika skäl blev visionen om att 
förena Kalmar läns norra och södra smalspårsnät 
aldrig verklighet. Genom tillkomsten av Östra 
Värends järnväg och förlängningen av VäxjöÅseda-
Virserumsbanan till H ultsfred skapades 
visserligen en långväga spårförbindelse mellan 
bannäten, men denna omväg var knappast det 
man hade hoppats på för de genomgående 
persontransporterna. Behovet av snabba förbindelser 
Västervik-Kalmar kvarstod ännu otillfredsställt 
i slutet av 1940-talet, samtidigt som 
den tilltagande bilismen ställde krav på ett 

förbättrat landsvägnät. Önskemål om en kustautostrada 
fanns redan vid 1930-talets slut, och 



en ny nord-sydlig huvudväg kunde ses som ett 
framtida hot mot de östsmåländska järnvägsnäten. 
En järnvägsresa mellan Västervik och 
Kalmar måste företas med två byten -ett i 
Hultsfred och ett i Berga på grund av banornas 
olika spårvidd. 

Samsyn om sydöstra Sveriges undermåliga 
kommunikationer 

År 1939 hade riksdagen fattat ett principbeslut 
om att förstatliga huvuddelen av det svenska 
järnvägsnätet. Genom statligt huvudmannaskap 
skulle den fortsatta trafiken på de olönsamma 
banorna tryggas. Orsakerna till systemskiftet var 
många, men en viktig faktor var att man med en 
gemensam huvudman för landets järnvägar nu 
kunde skapa ett svenskt järnvägsnät värt namnet 
och driva verksamheten utifrån ett nationellt 
systemperspektiv. Som en följd av beslutet om 
förstatligandet tillsattes 1943 en statlig kommitte 
-1943 års järnvägskommitte -med förre 
kommunikationsministern Albert Forslund (s) 
som ordförande. Kommitten kom i huvudsak att 
arbeta med förslag till hur det enskilda järnvägsnätet 
kunde göras mer enhetligt. Av historiska 
skäl engagerade sig kommitten först i transportfrågorna 
i Blekinge, men snart framstod det att 
även andra delar av södra Sverige drogs med 

Om treskensprojektet 
Berga-Hultsfred 
blivit av, hade detta 
rälsbusståg kunnat 
fortsätta direkt till 
Västervik -och 
teoretiskt till Örebro. 
YCo4p + UDFo5p + 
YCo4p i Kalmar 
juni 1950. Samtliga 
foton från Sveriges 
järnvägsmuseum. 

liknande problem. Orsaken till en svag utveckling 
i de slumrande regionerna sågs i olikheter i 
transportinfrastrukturen. Bristen på normalspåriga 
järnvägar och spårviddsskillnader hade 
hindrat den industriella utvecklingen på flera håll 
i landet. Den mest verksamma medicinen ansågs 
vara breddning av smalspåriga järnvägslinjer till 
normalspår. Efter detta skulle skillnader i 
transportstandard inte bidra till skevheter i 
samhällsutvecklingen.5 

Det rådde en samsyn mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och 1943 års järnvägskommitte om 
att kommunikationerna i sydöstra Sverige inte 



var tillfredsställande och att starka närings-och 
befolkningspolitiska skäl talade för att de borde 
förbättras. Hur problemen skulle lösas var däremot 
en annan fråga. Järnvägskommitten hade 
föreslagit att statsmakterna skulle fatta ett principbeslut 
om att snabbt genomföra omfattande 
förbättringsarbeten av sydöstra Sveriges smalspårsbanor. 
En breddning till normalspår ansågs 
vara den bästa lösningen för de någorlunda trafikstarka 
bandelarna. 1947 års trafikutredning 
och Statens järnvägar var dock inte av samma 
uppfattning, särskilt som efterkrigstidens utveckling 
inte bjöd på den allmänna depression och 
massarbetslöshet som befarats. Breddningsarbetena 
hade varit tänkta som lämpliga beredskapsarbeten, 
men den växande industrin kom 
att sysselsätta fler än förväntat. Det industriella 

uppsvinget och andra angelägna stadiga satsningar 
skapade dessutom brist på tillgängligt 
kapital för att snabbt genomföra de av 1943 års 
järnvägskommitte föreslagna ombyggnaderna. 
Från kritikerhåll fanns också synpunkter om att 
inte genomföra alltför snabba och stora investeringar 
i breddning av smalspårslinjer. I takt med 
att kristidsrestriktionerna försvann förutspåddes 
en snabb ökning av landsvägstrafiken och många 
av krigsårens transportuppgifter skulle återtas av 
bilismen. Järnvägskommitten förde å sin sida 
fram argumentet att en breddning av smalspårsbanor 
skulle förhindra eller i vart fall minska 
utflödet av transportuppdrag. 

1943 års järnvägskommitte framhöll i sitt 
betänkande i början av 1945, att det ur järnvägsteknisk 
och -ekonomisk synpunkt var nödvändigt 
att statsmakterna inom en "mycket nära 
framtid" fattade beslut om breddning av vissa 
järnvägar med 1067 mm spårvidd i Blekinge. 
Medan Blekingelinjernas breddning kom igång 
relativt snart kvarstod problemen hur man skulle 

Kalmar-Berga (891 mm) 76,6 km 
Kalmar-Torsås (891 mm) 38,0 km 
Norsholm-Västervik-Hultsfred med 
Vimmerby-Spångenäs (891 mm) 202,3 km 
Växjö-Hultsfred (891 mm) 116,0 km 
Sävsjö-Målilla (891 mm) 80,4 km 
Oskarshamn-Älghultsby (891 mm) 79,5 km 
Mönsterås-Fagerhult (891 mm) 69,0 km 
Älghultsby-Brittatorp (891mm) 43,0 km 
Ljungbyholm-Påryd (891 mm) 18,4 km 
Eksjö-Österbymo (891 mm) 34,6 km 

Gullberna-Torsås-Bergkvara (1067 mm) 49,8 km 
Summa 807,6 km 



Man konstaterade samtidigt, att 1943 års järnvägskommitte 
i ett betänkande från oktober 1947 före 
slagit att följande linjer skulle byggas om till 
normalspår: 
Karlskrona-Torsås-Bergkvara (1067 mm) 
Kalmar-Torsås (891 mm) 
Kalmar-Berga (891 mm) 
Växjö-Hultsfred (891 mm) 
Åtvidaberg-Västervik-Hultsfred (891 mm) 
Sävsjö-Vetlanda (891 mm) 

göra med det småländska järnvägsnätet. Inom 
Kalmar län var staten innehavare av ett bannät 
med tre olika spårvidder -891, 1067 och 1435 
mm. Det norra linjenätet, Norsholm-Västerviks-
Hultsfreds järnvägar (NVHJ), var dessutom 
fortfarande i enskild ägo. Det senare problemet 
löstes dock relativt snart genom NVHJ:s förstatligande 
1949. 

Kungl. Järnvägsstyrelsen konstaterade i en 
PM 1951 att SJ bedrev trafik på följande smalspårslinjer 
i Småland (nedan t.v.): 

51,2 km 
41,5 km 
78,9 km 
114,5 km 
143,7 km 
30,0 km 

4,7 Mkr 
2,7 Mkr 
6,9 Mkr 
9,5 Mkr 
12,3 Mkr 
1,6 Mkr 

De angivna kostnaderna hade beräknats efter 
1939 års priser+ 40%. För linjen LjungbyholmPåryd 
föreslogs en fortsatt smalspårig godstrafik, 
eventuellt kompletterad av persontrafik med 
rälsbussar. Oskarshamn-Älghultsby-Brittatorplinjens 
öde skulle avgöras först när breddningen 
av linjen Växjö-Hultsfred var nära förestående. 
Linjen Mönsterås-Fagerhult skulle behållas 
smalspårig, men för att förbättra de lokala 
transporterna skulle banan förlängas till Åseda till 
en kostnad av 2,5 Mkr. Vetlanda-Målilla skulle 
behållas smalspårig även sedan linjen Sävsjö-Vetlanda 
breddats, medan trafiken på den trafiksvaga 
bibanan Spångenäs-Vimmerby skulle 
läggas ned. 

Beträffande den genomgående trafiken utmed 



Blekinge-Smålandskusten hade 1943 års järnvägskommitte 
diskuterat en inspikning av banan 
mellan Torsås och Karlskrona från 1067 till 891 
mm för att skapa snabba direktförbindelser 
Kalmar-Karlskrona. Man diskuterade i sammanhanget 
också att bygga en smalspårig förbindelsesträcka 
mellan Kalmar-Bergabanan och 
Norsholm-Västervik-Hultsfreds Jarnvägar 
(NVHJ), även om en breddning av de båda 
näten ansågs vara den bästa lösningen: 

Det är givetvis teoretiskt tänkbart att giva linjen 
Karlskrona-Kalmar-Berga bättre förbindelse norrut 
genom att sammanbinda Berga med Målilla och 
Hultsfred genom ett särskilt smalspår utmed den 
redan befintliga normalspåriga järnvägen. Då erhölles 
en direkt spårförbindelse från Karlskrona i söder till 
Örebro i norr och järnvägen Sävsjö-Målilla finge 
direkt utfartsväg till Kalmar, och norra Kalmar län 
vunne väsentligt förbättrade förbindelser med sin 
residensstad. Emellertid skulle en dylik ändring i avgörande 
hänseende icke vara tillfyllest. Omlastningar 
vid övergång till och från angränsande normalspåriga 
linjer komme fortfarande att kvarstå med alla de 
olägenheter detta innebure. 6 

Järnvägsstyrelsen yttrade sig den 30 april 1948 
över kommittens förslag. Man frågade sig om det 
verkligen behövdes eller ens var lämpligt att 
snabbt ta ställning i breddningfrågan, eftersom 
det var osäkert när ombyggnaden kunde påbörjas. 
Innan statsmakterna beslutade att bredda 

Spårviddsfloran i det småländska järnvägsnätet 
var ett stort problem for rationaliserarna på SJ 
Här den berömda växeln for tre spårvidder på 
bangården i Växjö. 

Smålandsbanorna måste angelägenheten att 
bredda samtliga smalspårsbanor i landet ses i ett 
sammanhang. Skulle statsmakterna trots allt fatta 
ett principbeslut om breddning i Småland borde 
banorna rangordnas efter prioritet. Järnvägsstyrelsen 
hade sin ståndpunkt klar och förordade 
ombyggnad av Åtvidaberg-Västervik, VetlandaSävsjö 
och Kalmar-Berga i nämnd ordning. 
Däremot kunde en ombyggnad av sträckorna 
Kalmar-Torsås-Karlskrona och Växjö-Hultsfred-
Västervik anstå tills vidare, menade järnvägsstyrelsen, 
som vidare ansåg att en förlängning 
av linjen Mönsterås-Fagerhult till Åseda 
inte var försvarlig.7 

Regeringen hade ännu i september 1950 inte 
framställt någon proposition i frågan om breddning 
av de småländska smalspårsbanorna. Breddningsfrågans 
lösning lät av olika skäl -kanske 



främst statsfinansiella -vänta på sig, samtidigt 
som de trafikala problemen kvarstod och konkurrensen 
från biltrafiken ökade. 

Med treskensspår och en 

koppelvagn, med såväl 

smalspårskoppel som 

normalspårskoppel och 

-buffertar skulle man 

kunna koppi,a smal

spåriga godsvagn-ar sist i 

normalspåriga tåg. NK!J 

använde sådana vagn,ar 

-på bilden Q687 på 

Karlstad Ö den 31 juli 

1963. Foto Frank 

Stenvall 

Treskensspår Berga-Hultsfred 
-alternativ till breddning? 
Inom Järnvägsstyrelsen hade man inte lagt 
breddningsfrågan på hyllan, men uppenbarligen 
försökte man hitta temporära lösningar i väntan 
på framtida breddningsbeslut. Pressen på SJ som 
monopolistisk trafikutövare ökade samtidigt. 
Kalmar stad hade under 1951 bildat en stadskommitte, 
vars uppgift var att definiera stadens 
och länets transportproblem samt att presentera 
lösningar. Genom den samma år bildade Kalmar 
läns kommunikationskommitte, senare Kalmar 
läns kommunikationsråd, ökade trycket ytterligare 
på SJ-ledningen att försöka lösa länets 
transportfrågor, häribland samtrafiken mellan de 
olika smalspårsnäten. 8 

Otvivelaktigt representera trafik.förhållandena längs 
sydöstra kusten en Akilleshäl för SJ. En breddning av 
smalspårssystemen ligger långt i framtiden. 

Jag fick i fredags ett uppslag till partiallösning, som 
jag aldrig hört förut. Jag frågade förslagsställaren om 
iden framkastats förut. Han svarade, att han själv 
gjort det en gång, men att han av sin lokalbetonade 



styrelse fatt frågan nedhyssjad med den motiveringen 
att förslaget skulle bli en käpp i hjulet vid den önskade 
breddningen. Förslaget innebär helt enkelt treskensförbindelse 
Berga-Hultsfred ... 9 

Detta är inledningen till en anmodan från SJ:s 
generaldirektör Erik Upmark den 24 oktober 
1951 till ett antal chefer i Kungl. Järnvägsstyrelsen 
att göra en snabbskiss kring vad som 
fordrades för att skapa en treskensförbindelse 
mellan Berga och Hultsfred. På så vis fick man en 
efterlängtad direktförbindelse mellan de södra 
och norra småländska 891-näten, i första hand 
för persontrafiken. Anläggningen skulle göras så 
enkel som möjligt och i hastigheten hade kostnaden 
för treskensbygget, enligt Upmark, uppskattats 
till 750 000 kronor. 

I ett svar från överingenjör Sandström vid 
bantekniska byrån redan dagen därpå konstateras, 
att tanken om treskensspår Berga-Hultsfred 
hade diskuterats av 1943 års järnvägskommitte, 
som kommit fram till att en smalspårsförbindelse 
bäst skedde med en separat smalspårig linje 
parallell med den normalspåriga Nässjö-Oskarshamnsbanan 
(fd. NOJ). Ett treskensspår för 
både person-och godstrafik borde, enligt kommittens 
uppfattning, inte byggas på den 37 km 
långa sträckan. Att bygga treskensspår utan 
mötesmöjligheter mellan smalspåriga tåg sinsemellan 
eller mellan normalspåriga och smalspåriga 
tåg ansågs olämpligt med hänsyn till 
tågföringen. Att bygga mötesmöjligheter på 
några av de fyra mellanstationerna var heller inte 
så enkelt, bland annat för att säkerhetsanläggningarna 
på stationerna blev komplicerade. 
Projektet med treskensspår var, ur bantekniska 
byråns horisont, högst tveksamt. För persontrafikens 
del var vinsterna marginella, eftersom 
smalspårstågen i Berga och Hultsfred i första 
hand borde passa anslutningarna på normal

spårsbanan Nässjö-Oskarshamn. Om genomgående 
persontåg Kalmar-Västervik inrättades 
behövde man utvidga tågplanen med nya direkttåg, 
obundna av tåglägena på Nässjö-Oskarshamnsbanan. 
Sandström konstaterar vidare att 
SJ, sedan kommitten redovisat sitt betänkande, 
hade anlagt överföringsramper i både Hultsfred 
och Berga för att överbrygga godstrafikens spårviddsproblem: 

För att underlätta godstrafiken mellan berörda 
smalspårslinjer genom smalspårsvagnarnars framförande 
på normalspåriga överföringsvagnar. (!) 10 



Byråchefen Jonson vid godstrafikbyrån avfattade 
den 1 november 1951 ett yttrande, som 
innehöll en längre utläggning om trafikala frågor: 
Styckegodstrafiken mellan å ena sidan KalmarBergabanan 
och å andra sidan stationer vid f d. 
NVHJ leddes över Berga-Hultsfred. Godset 
lastades om vid Berga respektive Hultsfred. 
Statistiken visade att Hultsfred ställde ut en fraktstyckegodsvagn 
till Berga varje vardag med en 
genomsnittlig godsmängd om 4,5 ton. I omvänd 
riktning rullade också en vagn per vardag, men 
här uppgick godsmängden till endast 1,8 ton. 
Dessutom tillades att en väsentlig del av det 
omlastade styckegodset ankom från eller var 
adresserat till stationer vid angränsande normalspårslinjer. 
Därför var det tveksamt om det ur 
vagnhushållningsynpunkt verkligen var motiverat 
med en genomgående smalspårig styckegodsvagn 
Kalmar-Berga-Hultsfred-Västervik 
om treskensspåret byggdes. Det skulle av allt att 
döma röra sig om jämförelsevis obetydliga 
styckegodsmängder som inte behövde lastas om i 
Hultsfred och i Berga. 

Vad gällde vagnslasttrafiken kontaterades, att 
genomgående vagnar mellan Kalmar-och 
Västerviksnäten gick på egna hjul över Hultsfred-
Brittatorp. Detta medförde visserligen en 
omväg på åtskilliga mil, 11 men den genomgående 
transporten av vagnslastgods mellan 
smalspårsnäten var ringa. Under perioden apriljuni 
1951 uppgick dessa transporter till 27 nettoton 
per vardag, motsvarande cirka 50 bruttoton. 
Räknade man in tomvagnsdragningen, vilken 
var störst i samband med betkampanjen på 
Öland,12 ökade visserligen transportarbetet men 
inte tillräckligt för att motivera treskensspår: 

Av det anförda torde slutsatsen kunna dragas, att 
antalet smalspåriga vagnar, som skulle kunna befordras 
över den tänkta treskeniga förbindelsen 
Berga-Hultsfred skulle i vardera riktningen utgöra i 
medeltal 2-3 vagnar (tomma och lastade) per vardag 
-vid stora tillfälliga tomvagnsbeordringar dock ett 
något större antal. 

Om SJ byggde treskensspår mellan Berga och 
Hultsfred kunde man med fördel använda sig av 
befintliga godståg på normalspåret och "akter-

Berga station i april 

1964. Som synes råder 
fall verksamhet vid 

magasinen for 



omlastning mellan 
spårvidderna. 

För att rationalisera 

godshanteringen hade 

godsmagasinet i 

Mörlunda flyttats intill 

och sammanbyggts med 

stationshuset. 

koppla'' smalspåriga godsvagnar genom att använda 
koppelvagnar som på treskensspåret Karlstad 
Ö-Skoghall. Då slapp man att anordna särskilda 
smalspårsgodståg och behövde inte heller 
ändra godstågstidtabellen, menade godstrafikbyrån. 

ByråchefJonson konstaterade vidare, att 1943 
års järnvägskommitte varit inne på frågan om att 
bygga ett separat smalspår Berga-Hultsfred, men 
att denna lösning inte var tillfredsställande, bland 
annat för att omlastningen till och från anslutande 
normalspårslinjer ändå skulle kvarstå. 
Dessutom ansågs att treskensspår inte borde 
komma ifråga på sträckan.13 Jonson anförde slutligen 
att Berga redan hade en överföringsramp 
för normalspåriga vagnar och att en ramp 
planerades även i Hultsfred. När den senare var 
färdig kunde man använda normalspåriga 
överföringsvagnar litt. Q37 för transport av 
smalspårsvagnar mellan bansystemen: 

Så snart den normalspåriga rampen är klar i 
Hultsfred, komma vi att överväga i vilka relationer 
det är fördelaktigare ur befordrings-och kostnadssynpunkt 
att framföra smalspårsvagnar på överföringsvagn 
Berga-Hultsfred och omvänt i stället för 
den likspåriga bansträckan över Brittatorp. 14 

Slutsatsen blev alltså att det ur godstrafiksynpunkt 
knappast fanns något intresse av att 
bygga treskensspår på sträckan Berga-Hultsfred. 

I drifttjänstbyråns yttrande den 27 mars 1952 
konstateras, att generaldirektörens anbefallda 
undersökning om ett treskensspår Berga-Hultsfred 
hade föranlett samråd mellan de berörda 
byråerna. Vid ett sammanträde den 5 november 
1951 beslutades gemensamt, att den fortsatta 
undersökningen skulle läggas upp enligt fyra 
alternativ: 



1) En tredje genomgående räl mellan Hultsfred 
och Berga med mötesmöjlighet mellan ett 
normalspårigt och ett smalspårigt tåg genom att 
normalspårståget togs in på sidotågväg. 

2) En tredje räl som i alt. 1, men på vissa stationer 
med tredje rälen lagd i sidotågväg, med mötesmöjlighet 
mellan ett normalspårs-och ett smalspårståg 
genom att smalspårståget togs in på 
sido tågväg. 

3) En tredje räl enligt alt. 2, men dessutom 
treskensspår i huvudtågvägen i Mörlunda och 
Lillsjödal, där man även skulle anlägga lastningsanordningar 
för smalspårsgodstrafik. 

4) En förbättring av tidtabellen mellan Kalmar 
och Västervik i det fall treskensspår inte byggdes. 
Normalspåriga rälsbussar skulle sättas in mellan 
Hultsfred och Berga med anslutning till smalspårstågen 
i lämpliga lägen. 

Bantekniska byrån hade i november 1951 
överslagsmässigt kommit fram till kostnaderna 
för de tre första alternativen, varefter man gjort 

en priskorrigering med hänsyn till samtidens galopperande löne-och prisnivåer. 

Alternativ I 

Bantekniska anordningar 1400 000 
Signal-och säkerhetsanläggningar 100 000 

Summa 1 500 000 
Priskorrigering 1800000 

Slutsatsen var att ett treskensspår skulle kosta i 
runda tal två miljoner kronor -dvs vida mer än 
generaldirektör Upmark tidigare uppskattat oavsett 
vilket av de tre alternativen som valdes. 
Då hade man ändå inte räknat in alla kostnader 
för den modernisering och förnyelse av normalspårets 
äldre signal-och säkerhetsanläggningar 
som måste genomföras vid en utbyggnad av 
treskensspår. 

Hur stor nytta skulle SJ och dess trafikanter fa 
av treskensspåret om det byggdes? Större ändringar 
av Nässjö-Oskarshamnsbanans tidtabell 
var inte möjliga med hänsyn till flertågsmötena i 
Hultsfred, där fyra järnvägslinjer strålade samman. 
Dessa möten måste prioriteras även i fortsättningen, 
menade persontrafikbyrån, som uppskattade 
antalet genomgående resenärer på den 
tänkta treskenan till ett tiotal per dag i vardera 
riktningen. Fler än så skulle inte kunna tillgodogöra 



sig det minskade antalet omstigningar. 
Genom en ny förbindelse i vardera riktningen 
Kalmar-Västervik kunde resenärerna visserligen 
fa en restidsförkortning med 30 minuter, men 
detta skedde till priset av 222 rälsbusskilometer 
per dag på smalspåret mellan Berga och Hultsfred. 
Kostnaden för denna ytterligare trafik beräknades 
till kr 80 000:-per år. Sammantaget 
med vad som framkommit beträffande godstrafiken 
kunde man alltså inte motivera treskensspår 
mellan Berga och Hultsfred. 

I den interna SJ-diskussionen hade man även 
lekt med tanken att lägga treskensspår endast 
mellan Berga och Målilla, så att smalspårstrafiken 
kunde ledas över Målilla-Gårdveda. Detta skulle 
dock leda till ytterligare rundgång eller i vart fall 
förarbordsbyte i både Målilla och Gårdveda och 
dessutom en förlängning av vägsträckan med sex 

Alternativ Il Alternativ III 

1 475 000 1540000 
175 000 235 000 

1650000 1 775 000 
2 000 000 2 130 000 

kilometer. Proceduren medförde längre gångtider 
med upp till en halvtimme om rundgång 
krävdes. Tanken om treskensspår endast på 
sträckan Berga-Målilla avfärdades därför snabbt 
eftersom det bar "halvmesyrens prägel", som 
persontrafikbyrån uttryckte det. 15 Huvudalternativet, 
med treskensspår på hela sträckan 
Berga-Hultsfred, avfördes härefter med följande 
motivering: 

Detta alternativ har sitt raison d'etre enbart i de 
bortfallande tågbytena. Det möjliggör inga som helst 
tidsvinster.Tvärtom måste man såsom en konsekvens 
av växlingsarbetet i Berga och Hultsfred räkna med 
restidsförlängningar inte endast för förbindelserna 
Kalmar-Västervik utan även för normalspårstågen. 
Det är emellertid tämligen ofruktbart att ge sig in på 
några tidtabellsspekulationer, innan närmare utretts 
dels förslagets konsekvenser i ban-och maskintekniskt 
hänseende med avseende på bl.a. bangårdarnas 
utformning i Berga och Hultsfred samt 
lämpliga överföringsvagnar, dels dess förutsättningar 
ur säkerhetssynpunkt. 16 

Ar 1913 ersattes det ursprungliga stationshuset i 
Rosenfors med ett nytt och större av en modell som 
användes på ytterligare några NO]-stationer. 



Snabbussar Kalmar-Västervik 
-ett alternativ? 
De dagliga tågförbindelserna Kalmar-Västervik 
hade länge varit en källa till irritation beroende 
på tågbyten och långa restider. Biltrafikbyrån 
hade därför tidigt kopplats in i ett försök att lösa 
de nord-sydliga transportproblemen med hjälp 
av landsvägsbuss. Våren 1951 hade byrån skissat 
på genomgående bussturer längs kusten. På 
sträckan Kalmar-Oskarshamn hade SJ linjetrafiktillstånd, 
men avsnittet Oskarshamn-Västervik 
trafikerades av det privata bussbolaget Trafik 
AB Oskarshamn-Västervik. Någon organiserad 
samtrafik mellan de båda trafikutövarna existerade 
inte. SJ hade tagit kontakt med det 
privata bussbolaget för att diskutera viss samtrafik 
men dittills fatt undvikande besked.17 SJ 
hade från sin sida en ide om att inrätta snabbbussturer 
på sträckan Kalmar-Västervik, varvid 
det privata bussbolaget skulle fa halva intäkten 
för varje biljett som såldes i trafiken Oskarshamn-
Västervik. SJ räknade med att snabbussen 
kunde avverka de 17 milen Västervik-Kalmar på 
tre och en halv timme vilket, enligt biltrafikbyrån, 
kunde jämföras med den kortaste restiden 
med tåg -4 timmar och 42 minuter! 18 Trafik AB 
Oskarshamn-Västervik ställde sig tydligen kallsinnigt 
till ett samarbete, men hade hösten 1951 
-efter ytterligare påstötningar från SJ -beslutat 
tillkalla en rådgivare. Experten 19 var dock strängt 
upptagen med annat, och lagom till ett utsatt 
sammanträffande vid jultid 1951 hade SJ:s 
ansökan om turisttrafiktillstånd på sträckan 
Kalmar-Stockholm blivit känt, vilket gjort bolagets 
ledning ytterligare misstänksam. SJ biltrafikbyrå 
meddelade därför följande till generaldirektören: 

Vi ha f.n. icke velat ta en ny kontakt med hänsyn till 
det ovissa ifråga om vår turistlinjetrafik. Turistlinjen 
Kalmar-Stockholm skulle ju komma att gå över 
bolagets sträcka. Detta gör att utgångsläget för oss att 
nu diskutera lokaltrafiken Västervik-Kalmar icke är 
det bästa ... 20 

Positionerna på vägtrafiksidan var alltså låsta och 
det återstod att försöka hitta en lösning på annat 
sätt. För att fa ned tågens gångtider så att de 
motsvarade landsvägsbussens krävdes att SJ satte 
in snabbgående rälsbusståg på hela sträckan 
Kalmar-Västervik med uppehåll endast på några 
fa stationer. Detta var en stor apparat som krävde 
pengar, samtidigt som vägbussalternativet ändå 
behöll konkurrensfördelen med lägre taxa. Det 
kunde även mot denna bakgrund ifrågasättas om 
det verkligen var motiverat att lägga ned stora 
belopp på att bygga treskensspår mellan Berga 



och Hultsfred. 

Generaldirektören avfärdar treskensspåret 

Den 22 april 1952 sammanfattar generaldirektör 
Upmark, överbevisad om det framkastade förslagets 
förträfflighet, följande om treskensspåret 
Berga-Hultsfred: 

Enligt min uppfattning bör, då creskensiden icke är 
framkomlig, snarast möjligt någonting göras antingen 
på järnvägs-eller landsvägssidan inom detta i 
kommunikationshänseende missgynnade område. 
Samarbete Pbr-Blbr21 ger vid handen vilken väg som 
bäst och snabbast leder till ett även ekonomiskt 
någorlunda acceptabelt resultat. 

Den som hade fatt Erik Upmark in på tanken 
om att diskutera treskensspår Berga-Hultsfred 
var otvivelaktigt NVHJ:s förre trafikchef Hugo 
Westeson, Västervik. Denne delgavs nämligen en 
kännedomskopia av Upmarks skrivelse till de 
underlydande cheferna med påteckningen "förtrolig". 
Därefter hamnade korrespondensen och 
utredningsmaterialet om treskensspåret i en 
bland Upmarks otaliga arkivmappar där det 
finns än i dag. Inom SJ-ledningen fanns det dock 
all anledning att finna lösningar på "Kalmar läns 
kommunikationsproblem" fast med mer traditionella 
metoder. Hoppet på snabbare nord-sydliga 
förbindelser stod till moderna stålrälsbussar, 
som kunde sättas in i snabbtågstrafik på smalspåret. 
Av en skrivelse från persontrafikbyrån 
framgår följande: 

När rälsbusstillgången det medgiver, bör vi söka 
ordna en snabb reselägenhet i vardera riktningen 
mellan Kalmar och Västervik såväl på förmiddagen 
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som på eftermiddagen. Detta kan genomföras 
tidigast till tidtabell 153. 

I avvaktan på eventuella förändringar inför 1953 
års tidtabellsskifte skulle man inom persontrafikbyrån 
undersöka möjligheten att med befintlig 
materiel skapa en tågförbindelse på eftermiddagen 
i vardera riktningen redan under kommande 
vinter. Restiden mellan Kalmar och Västervik 
skulle därmed minska till cirka fyra 
timmar.22 

SJ förlorar initiativet till regionala aktörer 

På länsnivå hade man, som tidigare nämnts, 



redan organiserat sig för att driva på utvecklingen 
av Kalmar läns transporter. Lavinen var redan i 
full gång och Järnvägsstyrelsen försökte under 
1952 besvara och parera de allt mer initierade 
och detaljerade tidtabellsfrågor som ställdes av 
Kalmar stadskommitte och Kalmar läns kommunikationsråd. 
I en skrivelse till generaldirektör 
Upmark från persontrafikbyrån redovisas det 
kommande svaret till stadskommittens och kommunikationsrådets 
primus motor, rådman Sune 
Hellroth i Kalmar, angående östra Smålands 
järnvägsförbindelser: 

Det järnvägsekonomiska läget tvingar till största 
restriktivitet ifråga om inläggande av nya tåg. Alldeles 
särskilt gäller detta när nya tåg kräver tilldelning av ny 
rälsbussmateriel, vilket innebär att det uppgjorda 

I Målilla skulle 
kontakt etableras 
även med de smalspåriga 
Vetlandabanorna. 
På smalspåret 
ett rälsbusståg 
vänt mot VetlandaSävsjö. 
I bildens 
högermarginal 
skymtar ett normalspårståg. 

programmet för utbyte av loktåg mot rälsbusståg 
rubbas och möjliga rationaliseringsvinster följaktligen 
eftersättas. Trots detta överväges vissa förbättringar, 
för vilka redogöras i den mån de nu kunna överblickas. 
Övriga icke berörda önskemål kunna icke nu 
föranleda åtgärd men skola upptagas till förnyad 
prövning när tillgången på rälsbussar medger nya tåg 
utan eftersättande av angelägna rationaliseringsuppgifter.
23 

Det SJ föreslog för smalspårstrafikens del var 
bland annat att inrätta ett nytt, snabbgående 
rälsbusståg från Hultsfred omkring kl 20.00 till 
Västervik, vilket skulle ge en snabb kvällsförbindelse 
Kalmar-Västervik. En motsvarande 
snabb morgonförbindelse fanns redan i andra 
riktningen och därmed ansågs förbindelserna i 
relationen Västervik-Kalmar någorlunda tillfredsställande. 
Persontrafikbyrån tillägger: 

Förbindelserna Kalmar-Västervik är åter ännu ej bra 
men häråt är för ögonblicket intet att göra. 
Förbindelserna i motsatt riktning torde vara de mest 
angelägna. 

Persontrafikbyrån ville också sätta in ett nytt 
rälsbusståg från Västervik kl 15.00 till Hultsfred, 



där man fick anslutning med ett tåg mot Nässjö, 
som i sin tur hade snälltågsförbindelse med 
Malmö, Halmstad och Göteborg. Flera andra 
förbättringsförslag hade dock fatt stå tillbaka, 

antingen beroende på det allmänna järnvägsekonomiska 
läget eller för att de saknade grund 
vad gällde trafikunderlaget. 

Arbetet med att förbättra och snabba upp 
tågförbindelserna i länet fortgick sedan under 
1950-talet, men med tiden övertog landsvägarna 
-som väntat -en allt större del av både personoch 
godstransporterna. Den första järnvägslinjen 
som lades ned i länet under efterkrigstiden var 
Spångenäs-Vimmerby, 1958. På 1960-talet 
följde fler järnvägsnedläggningar, av vilka linjen 
Kalmar-Torsås kanske är den mest uppseendeväckande 
med tanke på tidigare resonemang om 
linjens sammanlänkande funktion som normalspårig 
bana. 

Epilog 

Kalmar läns transportproblem har ännu fram till 
idag inte fatt någon acceptabel lösning. De 
många förslagen om en sammanlänkning av 
länets norra och södra järnvägsnät genomfördes 
aldrig. Den "kustbana'', som fortfarande diskuterades 
i början av 1950-talet, byggdes aldrig och 
den efterlängtade breddningen av de större smalspårslinjerna 
i länet kom på skam eller sköts på 
framtiden. Treskensspåret mellan Berga och 

Hultsfred var ett intressant försök att hitta en 
temporär lösning för några av transportproblemen 
i den nord-sydliga axeln. Västervik 
fick visserligen normalspårig förbindelse med 
omvärlden 1964 genom breddningen av 
sträckan Åtvidaberg-Västervik, men den södra 
linjen -(Västervik)-Jenny-Hultsfred -blev 
aldrig ombyggd. Kalmar-Berga blev heller aldrig 
breddad under den tid som persontrafiken fortfarande 
pågick. I början av 1970-talet byggdes 
sträckan Kalmar-Mönsterås om till normalspår 
och i ett senare skede breddades även sträckan 
Sandbäckshult-Berga, främst av beredskapsskäl. 
På senare år har dock Kalmar-Bergabanan 
rustats upp för persontrafik och trafikeras nu av 
"Kustpilen", vilken har bidragit till bättre förbindelser 
från Kalmar norrut mot Berga, Hultsfred 
och Vimmerby. Fortfarande ligger dock 
Västervik ur järnvägssynpunkt i "kommunikationsskugga'', 
isolerat från resten av länet. 
Framtida satsningar på järnvägar i Kalmar län ses 
ännu idag som önskvärda, möjligen i form av 



den tidigare diskuterade "sydostkustbanan". Den 
som lever fa se -kanske far länet del av framtidens 
satsningar på transportinfrastruktur? 

Annu i början av 1960-talet var styckegodshanteringen omfattande vid en station som Hultsfred 

Litteratur och källor 

Alvfors, K-G ( 1977): Järnvägsforstatligandet. 
Svensk järnvägspolitik under 1930-talet, 

Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 21 
Ameen, L (1995): Järnvägarnas roll i Sveriges 
infrastruktur, Ymer. 

Oredsson, S (1969): Järnvägen och det allmänna. 
Svensk järnvägspolitik ftam till 
1890, Lund. 

Svallharnmar, S ( 1991): En spårlös järnvägssatsning? 
Om introduktionen av ett nytt 
transportmedel i norra Kalmar /Jin, 

Meddelanden serie B75, Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet. 

Svallharnmar, S (1998): Utveckling-eller avveckling? 
Om de smalspåriga järnvägarna i 
norra Kalmar /Jin under växhnde institutionel/,
a forutsättningar, Meddelanden nr 
105, Kulturgeografiska institutionen, 
Stockholms universitet. 

Diverse utredningar och handlingar i SJ 
centralarkiv, Stockholm (numera Riksarkivet). 

1 Jfr Ameen (1995), Oredsson (1969), 
Svallharnmar ( 1991). 
2 Svallharnmar (1991). 
3 Svallharnmar, a.a. 
4 1943 års järnvägskommitte del III, passim; 
Svallharnmar (1991) och (1998). 
5 Alvfors (1977), Svallharnmar (1998). 
6 1943 års järnvägskommittes betänkande, del 
III, s 94f. 
7 P.M. angående ombyggnad av de smalspåriga 
banorna i sydöstra Sverige till normalspår 
(Sandström 1950-09-09). 
8 Svallharnmar (1998). 
9 Skrivelse från Generaldirektören till överdirektören, 
överingenjören vid bantekniska 

byrån (Bbr) och byråchefen vid persontrafikbyrån 
(Pbr), 1951-10-24; Gd dnr 630/51 
10 Skrivelse från bantekniska byrån (öiö 
Sandström) till Generaldirektören, 1951-10-25; 



Gd dnr 221/51 
11 En transport på exempelvis sträckan 
Hultsfred-Brittatorp-Skoghult blev således 158 
km i stället för 75 km Hultsfred-BergaSkoghult. 
12 I september hade i medeltal fem tomvagnar 
dagligen transporterats från 38 ts till Kalmarområdet, 
de flesta tomvagnar för bettrafiken. 
13 Man hänvisade här till en fotnot i 1943 års 
järnvägskommittes betänkande, del III, s. 94. 
14 Skrivelse från godstrafikbyrån (Ernst Jonson) 
till Generaldirektören, 1951-11-01, dnr Gbr G 
867; Gd dnr 221/51. 
15 P.M. ang. en föreslagen treskeneförbindelse 
Hultsfred-Berga; Pbr 3.1.51; Gd dnr 630/51 
16 P.M. ang. en föreslagen treskeneförbindelse 
Hultsfred-Berga; Pbr 3.1.51; Gd dnr 630/51. 
17 Skrivelse från biltrafikbyrån 1952-04-26 till 
Generaldirektören; Gd dnr 221 / 51. 
18 P.M. ang. en föreslagen treskeneförbindelse 
Hultsfred-Berga; Pbr 3.1.51; Gd dnr 630/51. 
19 Professor Åström. 
20 Skrivelse från biltrafikbyrån 1952-04-26 till 
Generaldirektören; Gd dnr 221 / 51. 
21 Mellan persontrafik-och biltrafikbyråerna 
(förf:s anm.) 
22 "Förbindelserna Västervik-Kalmar"; Pbr skr 
1952-03-29 till Gd; Gd dnr 221/51. 
23 Skrivelse från persontrafikbyrån (Markland) 
till Generaldirektören 1952-12-20 med 
rubriken "Skrivelse till Rådman Hellroth ang. 
Östra Smålands järnvägsförbindelser"; Gd dnr 
221/51. 

Tåg i tiondel 

Robert Sjöö 

En modellsamling utöver det vanliga 

Från utställningen Tåg i tiondel Foto Tom Sandstedt. 

Det är ingen nyhet att vår samling av lok-och 
vagnmodeller i skala 1: 10 är av mycket god 
kvalitet, men efter att ha umgåtts intensivt med 
den inför arbetet med utställning och katalog så 
har jag fyllts av en än större beundran och 
ödmjukhet inför den hantverksskicklighet och 
den noggrannhet som lett till ett så fantastiskt 
fint resultat. Mina, kanske något subjektiva, intryck 
bekräftas av dagens skickliga modellbyggare, 
Bengt Lindberg och Lennart Svensson, 
som delar med sig av sina erfarenheter av 
renovering av ett antal modeller i anslutning till 
denna inledning. 

Lika fantastisk som samlingen är egentligen 



huvudanledningen till varför de flesta modellerna 
byggdes. De var helt enkelt skrytbyggen för 
mässor och utställningar runt om i världen. I 
Europa vid sekelskiftet 1900 så var ingenjörerna 
tidens hjältar och de tekniska framstegen lades 
fram som exempel på nationell ära och be

römmelse. Industri-och slöjdutställningar var 
etablerade sedan mitten av 1800-talet och antalet 
accelererade en bit in på det nya seklet till årliga 
stora internationella mässor. En av dessa var 
Baltiska utställningen i Malmö 1914 (se Bernt 
Forsbergs artikel i SPÅR 1995). Statens Järnvägar 
lät uppföra en stor utställning inomhus 
vars yta inte stod dagens järnvägsmuseum långt 
efter och till detta disponerade man 18 000 m2 
utomhus. Moderna fordon som ånglok av E-, Foch 
S-typ visades, liksom det nya elektriska Ploket 
samt ett antal person-och godsvagnar. Trots 
detta imponerande fordonsgalleri ville SJ visa 
upp mer av den rullande materiel man förfogade 
över, och Järnvägsstyrelsen beställde därför ett 
antal modeller i skala 1: 10 från den egna centralverkstaden 
i Örebro. Tre lok och tre vagnar hann 
bli färdiga i tid till utställningen, medan några 
färdigställdes nästföljande år. Kraven på modellerna 
var att allt skulle finnas med och vara helt 

Modellbyggarna vid Örebro huvudverkstad 1923. 

Bakom modellen av F-loket som skall levereras till 

Göteborgsutställningen stårfrån vänster 
formannen Hugo Vilgot Blomqvist och 

instrumentmakarna Otto Larsson och Törnqvist. 
Foto TGO], Örebro. 

skalriktigt samt dessutom fungerande om det 
fanns en funktion på originalet. Detta innebar att 
det lades ner 10-20 000 timmar på varje fordon. 

Timlönerna för en skicklig verkstadsarbetare 
låg vid den här tiden på runt en krona så arbetstiden 
var inte avskräckande för vidare modellproduktion. 
I princip årligen fram till slutet av 
1920-talet kunde en färdig modell levereras ofta 
direkt till någon ny utställning i Köpenhamn, 
Paris, Köln, Geneve eller någon annanstans i 
Europa. Kulmen i modellbyggandet nåddes med 
det elektriska dubbelloket, typ 06, på vilket Örebroverkstaden 
och elektrotekniska laboratoriet 
lade ned 58 000 arbetstimmar. Då konstruerades 
också den fungerande elektriska motorn helt 
enligt originalet. Eftersom modellerna förvarades 



på Järnvägsmuseum när de inte visades på ut-

Modellen av SJ-s forsta loktyp, i skala 1:8, byggdes 

redan 1866 vid Södra stambanans 

maskinverkstad i Malmö for industriutställningen 

i Stockholm och utgör därmed samlingens 
forhistoria. Foto ur museets samlingar. 

ställningar så föddes iden om att också 
bygga modeller av äldre, historiska 
fordon. Först ut blev en modell av 
Förstlingen och därpå följde det första 
snälltågsloket av A-typ och de första 
vagnarna för första och tredje klass. 

Det sista modellbygget som SJ 
gjorde blev ångloket av Gb-typ. 
Beställningen lades redan 1928 men 
loket stod inte färdigt förrän 1943. En 
ekonomisk medvetenhet hade vaknat i 
början av 1930-talet och man började 
räkna på hur mycket det här 
modellbyggandet egentligen hade 
kostat. Antalet modeller i samlingen 
uppgick till ett 30-tal och man nöjde sig med att 
räkna ut hur många timmar som lagts på varje 
modell. I rapporten konstaterades att ingen ny 
modellbeställning låg, vilket fick generaldirektör 
Granholm att med stor stil och rödpenna lägga 
till "OCH SÅ FÅR EJ HELLER SKE!!" 

Vilka var de då som utförde dessa storverk 
under tjugotalet år? Det enda namn vi hade i våra 
egna arkiv var instrumentmakaren vid huvudverkstaden 
i Örebro, Hugo Vilgot Blomqvist 
(1876-1939). Han hade anställts som telegrafarbetare 
vid SJ vid 12+ års ålder 1889 och han 
kom att bli den som fick uppdraget att bygga 
Förstlingen. Det var så vi fann honom i arkivet. I 
Örebro finns ett antal glasplåtar bevarade och på 
en av dem återfanns tre personer runt F-loket 
som byggdes till Göteborgsutställningen 1923. 
Mannen längst till vänster kunde identifieras 
som Blomqvist. Det var också allt vi kände till 
när utställningskatalogen gavs ut. På museidagen 
2000 blev jag uppsökt av en man från Enskede, 
Lars-Göran Larsson, som kunde meddela att han 
kände till bilden mycket väl för den hängde på 
hans sommarstugedass. Mannen i mitten var 
hans farfar Otto Larsson (1885-1940) och till 
höger om honom står hans medarbetare som 
hette Törnqvist. Otto var ursprungligen vapensmed 
och hans sonson kunde bekräfta, att 



Larssons och Törnqvists enda jobb på SJ var att 
med Blomqvist som förman bygga modeller och 
att det var denna trio som i stort sett skall ha 
byggt alla. Skall man fa timmarna att gå ihop så 

A-loket var den forsta modellen i skala 1:10 som 
fardigställdes 1911 for Baltiska utställningen i 
Malmö tre år senare. Foto]an Carlsson. 

Vagnsinteriörerna ger onekligen ett intryck av 

äkthet. Golvmattan i andraklassvagnen, Bo3, 

byggd 1913, harforsetts med sedvanlig slityta. Foto 
Jan Carlsson. 
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f°ar man förutsätta att det låg en hel del annan tid, 
för till exempel lärlingar i varje modell. Varken 
Blomqvist eller Larsson fick uppleva Gb-lokets 
färdigställande då båda avled i förtid. 

Järnvägsmuseum önskade fortsätta modellbyggandet 
även efter Granholms beordrade 
stopp inom SJ. Utländska fabriker och Tekniska 
museet byggde ett par modeller, men en förutsättning 
för nya beställningar var att kostnaderna 
kunde hållas till ett minimum. Mölndals yrkesskola 
utgjorde en billig och utmärkt möjlighet 
och där byggdes tre modeller kring 1940. Under 
efterkrigsåren var utländska modellbyggare 
intressanta alternativ, och då är det på sin plats att 
erkänna ett fel som smugit sig in i katalogen. 
Museum fur Hamburgische Geschichte byggde 
en personvagn, typ Co6, åt museet för ersättning 
i form av plywood och inte metall. Historien blir 
ju inte sämre för det. Inför SJ:s 100 årsjubileum 
1956 lät fordonstillverkare, men också andra 
branschföretag, tillverka några vagnar hos AB 
Sverre i Göteborg, vilka överlämnades som gåva 
till det jubilerande statsverket. Andra skänkte 
medel öronmärkta för ett modellbygge. 1968 
tillverkades de sista, något förenklade modellfordonen 
för Järnvägsmuseum med hjälp av 
medel från den hastigt avlidne museichefen Kurt 
Högmans minnesfond. Samlingen bestod efter 
detta av 5 5 modeller. 

Det är endast i Tyskland och Ungern man har 
storskaliga modeller i samma klass och till och 
med i större omfattning. Det var bara statsförvaltade 
järnvägar som kunde unna sig denna 
lyx att bygga upp sådana samlingar. Det som en 
gång började med stolthet och lite f°afänga har 
under alla omständigheter förvandlats till ett 



omistligt kulturarv. Det kändes därför angeläget 
för oss på museet att tillgängliggöra samlingen 
för allmänhet och intresserade i största möjliga 
mån. Många modeller har funnits utspridda i 
utställningen medan ett flertal varit utlånade och 
många har stått i magasin. Genom att ta hem 
utlån och samla flertalet modeller i den femte 
utställningshallen i nya montrar kunde vi 
erbjuda mångfald och samtidigt återskapa en del 
av stämningen från Baltiska utställningen. För 
den genuint fordonsintresserade finns möjligheten 
att studera olika typer och framför allt 
originalkonstruktioner. Ena långsidan på de 
flesta personvagnar visade sig vara möjlig att ta av, 
vilket inte verkar ha gjorts inom överskådlig tid. 
Genom att visa dem utan ena sidan förvandlas de 
till rena dockskåpen, något som andra kategorier 
av våra besökare givetvis uppskattar. Detaljeringsgraden 
är givetvis lika anmärkningsvärd i 
vagnarna som i loken: skalenligt vävda tyger, 
fungerande gångjärn och fjädringar. Allt finns 
där. Något som är ovärderlig kunskap om en 
generation vagnar, byggda mellan 1891 och 
1925, från vilken väldigt f°a, och i förekommande 
fall kraftigt ombyggda, finns bevarade. 

Det räckte inte bara med en utställning för att 
lyfta fram denna samling när den nu åter skulle 
fram i ljuset. Det måste också tas fram en rättvisande 
utställningskatalog. Fotografen Jan 
Carlsson har tagit nya färgbilder på de allra flesta 
av modellerna, i profil och från olika vinklar och 
även interiörer i möjligaste mån. Katalogen 
fungerar också som en liten fordonshistorik, då 
nästan varje modell presenteras på en eller två 
sidor med faktaruta och text. Den kostar 80 
kronor och kan beställas från museet med tillägg 
för portokostnad. 

Hantering under transporter och utställningar 
har tillsammans med tidens tand inneburit att 
många modeller dragits med en del skavanker. 
Inför utställningen passade vi därför på att både 
rengöra och renovera ett större antal, liksom 
belysning i förekommande fall återinsattes. Till 
vår hjälp hade vi de yrkesverksamma modellbyggarna 
Bengt Lindberg och Lennart Svensson 
samt inte minst vår frivillige allt i allo, Bertil 
Pettersson, som också är kunnig i den mindre 
skalan. Bengt och Lennart är de som trängt 
djupast in i modellernas inre och de delar därför 
med sig av sina erfarenheter från denna märkliga 
samling. 

Motstående sida: 
Tåg i tiondel har varit ett lagarbete. Gruppen 
bakom utställning och katalog: Göran jäderholm, 



Bertil Pettersson, Bengt Lindberg, Robert Sjöö, Jan 
Carlsson, Lennart Svensson, Gunilla Lundberg och 
RolfJansson. Foto Anders Larsson. 

Bengt Lindberg 

En modellbyggares drömjobb 

Jag fick förfrågan om jag var villig att göra en 
översyn och renovering av de modeller som var 
tänkta att ingå i den kommande utställningen 
Tåg i tiondel. Vilken utmaning som modellbyggare, 
att fa en inblick i hur man byggde 
modeller för nästan ett helt sekel sedan! 

Modellerna är byggda i första halvan av 1900talet, 
så det har uppkommit en del skador på 
dem, framförallt på de delar som är utskjutande 
från vagnskorgarna, som fotsteg och buffertar. I 
loken och vagnarna finns det en inbyggd 
belysning som vi ville fa fungerande. Detta 
medförde att man måste öppna vagnarna på 
något sätt. På Tekniska museet i Stockholm där 
vagnarna varit utställda, har man försökt att 
komma på hur man öppnar, för att fa belysningen 
att fungera, men har inte lyckats ta sig in i 
vagnarna. Här ställdes vi inför ett problem. Vi 
antog att det fanns någon form av låsanordning. 

Vi började med vagn Ao2b nr 2420. Som de 
flesta av personvagnarna är den byggd på SJ:s 
egen huvudverkstad i Örebro och av samma 
modellbyggare. Så konstruktionen av modellerna 
borde vara lika på alla som de har byggt, det 
underlättar renoveringen med de resterande 
modellerna. Efter att med extra belysning och 
speglar ha undersökt modellerna efter någon 
form av låsanordning, diskuterades det hur vi 
skulle gå vidare för att finna en lösning på 
problemet. Det enda vi inte hade kunnat 
undersöka var undersidan. Vad händer om vi 
vänder på vagnen? Hur mycket är det som sitter 

fast, kommer alle att vara löst och fara runt? Men 
eftersom det inte var någon oreda i vagnarna efter 
så många år, bedömde vi att det mesta var fast 
monterat. 

En stor skumgummidyna letades fram för att 
användas som stöd. Vi ställde vagnen på ena 
kanten och vek sedan dynan runt modellen för 
att slippa att lyfta den och fa problem med 
eventuellt löst underrede och boggier. Det var 
alldeles tyst bland de deltagande när vi rullade 
den runt. Inget hördes från den upp och nervända 



vagnen som tydde på att det var något löst 
som for runt inuti den. 

Med vagnen på rygg var det dags att undersöka 
den även på undersidan. Man blir mer och 
mer häpen över den noggrannhet som modellerna 
är byggda med, man har tillverkat allt som är 
under en vagn. Boggierna är uppbyggda som förebilden, 
vartenda stag, led, mutter med låsande 
sprint är med. När man vevar på handbromsveven 
går bromsbackarna mot hjulen och bromsar. 
Underredet med alla balkar, tvärstag, rör, röranslutningar 
och fungerande kranar finns med. 

Hela ramverket med boggier lyftes av korgen 
för att vi lättare skulle kunna undersöka undersidan 
efter låsningsanordningar. Efter den ena 
sidan såg vi nu tre små rektangulära bleck med en 
vinklad mässingplåt. Efter samma sida syntes en 
smal springa mot golvet av vagnen. Den vinklade 
mässingplåten försökte vi lyfta lite på för att se 
om den hade något med låsningen att göra. Det 
ena av de tre fästblecken gick det bra att dra upp 
med fingrarna, men de andra satt fast. Vid försök 
med en skruvmejsel som vi försiktigt vickade lite 
med började de dock att släppa sitt grepp. När 
alla fästblecken var uppdragna lossnade sidan lite 
motsträvigt, den hade förmodligen inte varit 
öppnad på många år. 

Den syn jag möttes av när sidan öppnades var 
underbar. Alla detaljer som man inte kan se när 
modellen är hel kom nu fram. På den avtagna 
vagnssidan finns alla detaljer med, såsom askkoppar, 
gardiner och läderstroppen till de öppningsbara 
fönstren. Vilstolarna efter sidan går att 
fälla ner, och när man släpper taget om sitsen så 
far den upp igen, precis som på originalet. 
Dörrarna till kupeerna är öppningsbara skjutdörrar, 
fönsterglaset är fasettslipat, de små platsbokningsskyltar 
som sitter mellan kupedörrarna 
går att skjuta åt sidan för att markera vilka platser 
som är upptagna. 

På dessa kontinentvagnar finns det en dörr 
mellan kupeerna. Det lilla handtaget på dörren 
går att vrida om och dörrarna går upp. 

Detaljeringen på tygerna är fantastisk, de är 
vävda i rätt mönster och i skala. Träarbetena med 
profilfrästa lister, speglar och paneler är gjorda 
med en känsla av exakthet. Dörrarna i korridoren 
är upphängda på gångjärn som fungerar åt båda 
hållen. 

De modeller som byggdes på SJ huvudverkstad 
i Örebro håller en mycket hög standard. 



Renoveringen inskränkte sig till fastsättning av 
lösa detaljer på utsidan av vagnarna, dammsugning 
invändigt och tvättning av fönster. På 
sovvagn Ao 1 nr 1717 var toalettfönstret intryckt. 
När jag tittade in genom fönstergluggen såg jag 
detaljeringen, tvättställ och toalettstolen med 
den blå dekormålningen och det gulnade toalettpapperet 
som har suttit på sin hållare sedan 
modellen byggdes 1911. Den elektriska belysningen 
i vagnarna är i förhållandevis gott skick, 
alla lampor och vissa lamphållare har bytts ut. 
Det elektriska kopplingsschemat är olika för varje 
vagn, i en del är det både serie-och parallellkopplad 
belysning. 

Restaurangvagnen ABo3a nr 2769 var i sämre 
skick än väntat. Buffertar, fotsteg, lejdare och 
handräcken var lösa eller saknades, och även en 
gaveldörr hängde löst. Allt detta åtgärdades. 
Taket var repigt och buckligt och behövde 
renoveras, så det beslutades att ta upp en öppning 
över köket så även den delen av vagnen kan 
beskådas. 

Till sist tar vi en titt på lokaltrafikvagnen Co6 
nr 4075, en modell som byggdes i Tyskland strax 
efter kriget. Det var stor materialbrist vid den 
tiden i de krigshärjade länderna, så man fick ta 
det man hade tillgång till. Vagnen är helt byggd i 
trä förutom hjul, handräckshållare och en del 
små detaljer. Den ena av boggierna saknade en 
fjäder och fjäderfästena så detta nytillverkades i 
samma material som tidigare, alltså trä. För 
övrigt var vagnen i gott skick. 

Besöker ni Sveriges Järnvägsmuseum 
så ta en extra noggrann titt på de utställda 
modellerna av loken och vagnarna. De är 
unika med sin detaljrikedom. 

Bertil Pettersson och 
Bengt Lindberg under 
arbete med att 
återställa belysningen 
i S-loket. Foto Tom 
Sandstedt. 

Lennart Svensson 

Kd-loket och snöslungan A 3 

1: 10-modellen av Kd 701 var utlånad till 
Göteborg C som deposition, daterad 4 mars 
1983. Hur detta avtal följdes enligt Järnvägsmuseums 
anvisningar kan man undra, för 



modellen var med i en fyllefest och tog snabbaste 
vägen ner till golvet med dunder och brak. Resan 
skedde inte på hjulen utan modellen landade 
upp och ner eller på huvudet eller taket eller vad 
man nu säger om ett ånglok som kraschlandar. 
Vad som mötte golvet var i huvudsak fyra 
punkter: skorsten, ångdom, tak och tendervägg. 
Oj vad det måste ha låtit med den vikten och alla 
lösa delar! Den ansvarige på Pullman Bar & Grill, 
Centralens Restaurang, var alltid oanträffbar 
både per brev eller telefon för att informeras om 
vad kostnaden beräknades bli. Så där stod 
Sveriges Järnvägsmuseum med en Kd-modell i 
Vislandautförande. 

Jag åkte ner till Göteborg den 20 mars 1994 
för att samla ihop modellen, som då stod på 
golvet under en trapp tillsammans med en massa 
tomglas och skräp, och transporterade hem den 
till spår 17 på Järnvägsmuseet där blev den 
stående tills reparation beslöts 1999. Ni ser på 
bilderna hur den såg ut när den kom upp till 
Gävle. Var börjar man? 

Jag valde att börja med tendern, som påminde 
om en havererad ostsuffle efter en brakfest. Den 
tillknölade framväggen återbockades med hjälp 
av trämellanlägg, tving, hammare och en stor 
polygriptång så den återfick sin ursprungsform. 
Det fick tas i långsamt, klämmas, knackas för att 
inte fa några nya veck och dragningar i materialet. 
Mitt i bocken satt ett av de runda fönstren 
med sarg och mycket små frästa M I -gängade 
hakar som hade ändrat form. I mitten fanns det 
en dubbellucka med fyra gångjärn. Här blev det 
nytillverkning, och som kronan på verket var 
väggens insida mot lokhytten konstådrad. 

På samma arbetssätt blev den krokiga och 
böjda kandisten på tendern behandlad. Tillsågade 
träbitar för tvingar, hammare och mot

håll, därefter mjuklödning så även den återfick 
sin form. Nu lockade det ovala sotskåpet med 
tillhörande frontlucka. Det är inte fråga om 0,5 
mm mässingplåt, utan skorsten och gnistf'angare 
är svarvade i tjockt stål och sotskåpet gjort av 
kraftig stålplåt. 

Frontringen mot luckan är svarvad i spröd 
mässing eller brons, och även den hade fatt sig en 
dubbelbockning med vridning. Här ville inte 
materialet återgå som jag ville, men för det ovala 
sotskåpet gick det bättre. För att trycka upp den 
ovala formen tillverkade jag en skruvbar domkraft 



som stoppades i sotskåpet och ställdes på en 
formsågad träbit efter bottenformen/ radien. 
Sedan började en långsam vrida, skruva och 
trycka -process. Domkraften stod stadigt i botten 
och gnistf'angaren var stumm så sotskåpet ändrade 
långsamt form mot runt med tryck uppåt 
och ett hjälptryck med en tving horisontellt 
utifrån. Vrida lite inne, lite ute. Hela tiden måste 
jag vara observant så att det inte släppte någon 
annan stans. Domkraften står kvar i sotskåpet 
med tryck, den vågade jag inte plocka bort. 

Ångdomen var även den en landningspunkt. 
Högst upp sitter eller satt armaturer som snabbt 
försvann. Det blev nytillverkning. På domens 
topp sitter en kalott som är skruvad med en 
mängd spårskruv M 1,4 mm. Den ville jag lossa 
för att vända upp och ned och knacka ut 
bucklan, men det ville inte skruvarna. Skruvdimensionen 
har jag men huvudet finns inte, och 
går då tredje skruven av. Borra alla och byta 
skruvtyp eller? Men då kom jag på att det med ett 
ännu ej uppfunnet verktyg, i princip ett kofotsliknande 
kläm/lyftverktyg, gick att fa upp 
bucklan till acceptabel form! 

Nu återstod bara den skadan som vid första 
påseende många skulle kalla lätt, taket. Här kom 
det faktum att material som knäcks inte blir sig 
likt. När en form blir bra så blir en annan fel åt 
något annat håll, och så kan det fortgå. En stor 
tur var att de handmålade riksvapnen på tendersidorna 
hade klarat sig och även det mesta av 
snobblinjerna. 

Utöver detta var det en mängd småsaker som 
fick rättas till. Lokmodellen blev inte som nytillverkad 
men med rimlig kostnad och tid blev 
den ganska bra i alla fall. 

Snöslungan A3 

Efter en allmän genomgång av elmotor och drift 
utförd av Bertil Pettersson skulle modellen stå på 
och i någonting. Den gamla originalmontern 
fanns kvar trots att den tidigare var märkt att 
skrotas och kastas. Den som spar den har! 
Montern var byggd i T-form, tillverkad i kraftig 
vinkelmässing och tjockt glas samt med en 
bastant bottenplatta och mycket tung. Efter 
många år på Nynäs och tidigare förråd var den 
smutsig, ärgad och allmänt sjabbig. 

Nu började ett arbete med skrapa, stålull och 
en massa puts och polermedel så att montern 
kom slutligen fram. Montern måste stå på 



någonting! Ett podium blev det beslutat om och 
jag började mäta och skissa på ett sommaren 
2000. Det inhandlades närmare trettio meter 
45x70 mm råplan som börjades kapas, hel, och 
halvtappas, och efter ett par dagar stod där ett 
limmat fackverk klart utan en enda spik. Sånt här 
gillar jag! Därpå kläddes fackverket med 10 mm 
spånskiva, som dock är småspikad och limmad. 
En lucka tillverkades för att komma in under. 

När allt var klart i UGJ-stallet blev det 
transport till museistallet och ilyftning av snöslungan. 
Här börjar snöhindren att hopa sig. 
Redan från modellens tillverkning 1928 har det 
varit problem med "snön" i modellmontern. 

Den snö som fanns kvar var hålslag eller konfetti 
med dimension 1-5 mm så jag skaffade hålslag 
från Esselte. Vi kunde fa hur mycket som helst 
bara vi betalade frakten. Konfettin kom och snöslungan 
sprutade ur sig snö mycket naturtroget, 
men det fanns ett litet problem. 

Problemet hade funnits hela tiden av brevväxling 
att döma, och enligt de som minns 
modellen från Torsgatan i Stockholm så kom det 
inte mycket snö där heller. Det syns tydliga spår 
av i botten på montern hål och kanaler efter 
otaliga försök att fa tillbaka konfettin till 
snöintaget. Jag har provat med skakbord, olika 
skruvar, kompressor, bakvänd dammsugare och 
brantare skärning. 

Nu återstod att testa ett annat material, 
cellplastkulor 3 mm, samma sort som finns i 
sittpåsar. Jag kontaktade några säljställen i Stockholm. 
Den första förstod nog inte vad jag skulle 
använda det till, den andre blev tyst en stund 
efter att jag hade beskrivit det hela. Sedan sade 
han att det kan aldrig gå för plastkulorna 
kommer att bli mycket aggressiva och fastna 
överallt. Men jag beställde i alla fall minsta volym 
250 liter; frakten kostade mer än kulorna som 
väger nästan ingenting. När speditören kom ner 
på verkstaden och höll en säck med 250 liter som 
om det vore knappt en liter mjölk suckade han 

och sa: Ibland kommer man med en 
inslagen meterlång brädbit som väger 
femtio kilo (200 stansstål), suck. 

Nu blev det dax att suga ur (och 
spara) konfettin i halva säcken och det 
fungerar ganska bra, men efter en tid då 
börjar cellplastkulorna bli aggresiva. När 
snön/kulorna har kommit ur snöslungan 
och är på väg tillbaka, fungerar 



det bra, men en del svänger av bakåt i 
montern på snöslungans vänstra sida, 
svävar långt bak och bygger upp en snöhög 
på fel ställe. Fastnar på monterglas 
och modellens vänstersida. Där är vi nu. 

Snöslungan, SJA 3, levererades.från 
ASEA 1924. Fyra år senare var modellen 
fardigbyggd vid S]'s huvudverkstad i 
Örebro. Foto jan Carlsson. 

Gunnar Sandin 

Nordens cowboys. 
Skönlitterära svenska rallarskildringar 

Transport av decauvillemateriel över myr. Ett exempel på det råslit som rallarna utsattesfor. Inte alla bär 
den slokhatt som myten och litteraturen har gjort till ett sign,um for järnvägsbyggarna. 

Tyvärr minns jag inte vem det var som karaktäriserade 
rallarna som Nordens (eller om det var 
Sveriges?) cowboys. Jämförelsen är i alla fall 
träffande. Det handlar om en manlig arbetskultur 
med starka inslag av både individualitet 
och solidaritet, om hårt arbete i det fria, om 
umbäranden i vildmarken, om stadsresors frestande 
kvinnor och alkohol, om nävrätt. Och, för 
att lekfullt tala jargong, om mötet med den 
Andre, om än inte lika våldsladdat i samernas och 
finnarnas fall som i indianernas och mexikanernas. 

Gränsen är inte knivskarp mellan de skönlitterära 
skildringarna och de nedskrivna eller 
upptecknade rallarbiografier som de förra ofta 
har hämtat stoff ur. I det här sammanhanget 
betyder "rallare" järnvägsbyggare, men de 
klassiska rallarna tillhörde den vidare kategorin 
anläggningsarbetare och växlade i praktiken ofta 
mellan banbygge, vägbygge, dammbygge och 
annat. Åke Runnquist använder beteckningen 
för alla verksamheterna, och vi har som bekant 
uttrycket "vattenrallare". Och med "svensk'' 
menas här svensk miljö, vilket diskvalificerar 
Carl-Henrik Wijkmarks fantastiska roman 
Dressinen som börjar på ett järnvägsbygge i 
Kongo. 

Rallarvisorna, vare sig de "äkta'' eller "litterära'' 
(av Albert Engström och andra) ska inte 
behandlas här. Men de interfolierar och ger 
stämning åt många av prosaberättelserna, och de 
utnyttjas i flera fall som vinjetter. 

Det började (nästan) med Riksgränsbanan 



De första rallarskildringarna hänfördes av 
samtiden till en särskild kategori, "Norrlands

Inga romaner eller noveller handlar om de många skånska järnvägsbyggena. Inte ens agitatorn och 
foifattaren Fabian Månsson använde miljön litterärt, trots att han arbetade som rallare på Malmö

Kontinentens järnväg och skrev tidningsreportage däri.från i Malmö-Tidningen. Fotot är från korsningen 
MKont]/M}J. Sv]vm. 

litteraturen''. Det har byggts svenska järnvägar 
sedan 1840-talet, men det var först under 1900talets 
första decennium och med Riksgränsbanebygget 
(1898-1903) som rallarromaner och 
-noveller börjar uppträda. 

Mats Eklöf skisserar i sin avhandling Norrlandslitteraturens 
rötter och uttryck. En inspiration 
var den amerikanska nybyggar-och vildmarkslitteraturen 
med en företrädare som Jack 
London, vars böcker gick ut i stora svenska 
upplagor. Vildmarksromantik blandades med 
nationell pionjäranda. De stora norrbottniska 
järnmalmsgruvorna med tillhörande malmbana 
var denna pionjärandas påtagligaste manifestation. 
Skånes många järnvägsbyggen har däremot 
inte lockat någon skönlitterär skildrare. Fabian 
Månsson arbetade visserligen som rallare på 
Malmö-Kontinenten men det avsatte bara tidningsreportage, 
inte romaner eller noveller. 

Som den första rallarnovellen kan kanske 
betecknas August Törnbloms (signaturen Elf 
Norrbo) novell "4711. En idyll i 'Fläsklådan'" i 
hans debutsamling med det genretypiska namnet 
I norrsken och sol från 1908. En olycklig rallare 
berusar sej på Eau de Cologne sedan denna och 
han själv försmåtts av barackens vidlyftiga kocka. 
Året därpå återkom Norrbo utförligare till motivkretsen 
i samlingen Rallare och litet till. "Litet till" 
syftar på fem berättelser ur annan miljö, men lika 
många ägnas just åt rallarna. Boken har (av 
Runnquist) kategoriserats som "indignationslitteratur", 
och för det finns det visst fog. I den 
primitiva sjukbaracken dör rallaren Måsse sedan 
den okunniga sköterskan behandlat hans lunginflammation 
med liniment (novellen "Interneras"). 
Kuskpojkarna far frysa och i ett fall förfrysa 
ute i iskylan medan ingenjörerna svirar 
("Pälsar och mollskinnsrockar"). I två andra be

Ral/,arkoja med kocka på 
banbygget GällivarePorjus 



1910--12 -al/,a 
övriga foton i artikeln är 
tagna där och tillhör 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

rättelser står brännvinet i centrum. Rusiga rallare 
håller för hög fart med trallan på väg till ett 
brobygge och dör i forsen ("En nykterhetspredikan"), 
medan den svikna lappkvinnan anger 
sin före detta fästman som smugglat sprit från 
Rombaksbotn till X-pakte ("Liter-jakt"). Även i 
"Tippen går!" hamnar rallare i det våta men fiskas 
upp denna gång. 

Norrbo tål att läsas än idag, också för sitt 
expressiva språk med många ljudhärmningar. Jag 
har inte full överblick av hans omfattande produktion 
men han har skrivit åtminstone en 
rallarnovell till, "Första loket" ur samlingen 
Brännvin från 1912. 

Fredrik Aarnseths noveller i samlingen 
Ral/,arliv (1911) är svagare och delvis poänglösa 
men även han driver nykterhetsfrågan med 
patos. Som i inledningsnovellen "Röda Lasse": 

Men då langaren kommer, då är det slut med allt. 
Och med kallt mod börjar detta odjur sitt 
förstörelsevärk. Vad gör det langaren att arbetarne 
genom supning förlorar den dyrbara arbetstiden? Vad 
gör det honom, att de förlorar sina surt förvärvade 
pengar? 

En sådan langare krossar Röda Lasses ben, 
varefter denne f°ar ordna sin knappa försörjning 
med att linka fram mellan anläggen och sälja 
rallarvisor, en inte ovanlig figur i rallarskildnngarna. 

Didrings dialektik 

År 1914 publicerade Ernst Didring reportageromanen 
Männen, som gjorde det, hans genombrottsbok. 
Det var den första delen i trilogin 
Malm, vars andra del främst utspelar sej i 
malmfälten medan den tredje, mera löst tillfogade, 
tilldrar sej bland börsspekulanter i Stockholm, 
"männen som fingo det". En förstudie till 
en av episoderna var "En berättelse från Lappland", 
publicerad 1908 i järnvägsmännens 
jultidning Dopparedagen. "Malm I" blev en 
framgång bland kritiker och läsare, vilket bidrog 
till att Didring kunde sluta sin anställning som 
tjänsteman i Järnvägsstyrelsen och helt börja leva 
på sin penna. 

Den första rallarromanen, ja, men det handlar 



om ett slags episodroman som i formen inte står 
så långt från novellsamlingen. Detta var bland 
annat Jack Londons berättarteknik, och Didring 
själv uppger att han som stoff utgått från en 
mängd historier som han fatt sej till livs av en 
rallarveteran. Ett annat tidtypiskt drag som också 
det finns hos London är antropomorfismen, det 
vill säga att naturen besjälas och far formulera 
tankar om de människor som stör vildmarken 
med den nya verksamheten. 

Av Mats Eklöfs studie om Didrings Malmserie 
framgår inte om denne hade tjänstgjort vid 
Malmbanan, men hur som helst var han en god 
kännare av Norrbotten. Förutom uppteckningar 
kunde han stödja sej på den omfattande teknisk

ekonomiska beskrivning av bygget som utgavs 
1903. Och banbyggnadsarbeten hade han möjlighet 
att studera på andra håll i landet. Men 
beskrivningen av myggorna kunde knappast ha 
gjorts utan erfarenheter från platsen: 

Med värmen levde myggplågan upp i hela sin fasa. 
Alla människors humör försämrades av de stickande 
odjuren. Rallarnas myggflor blevo blodprickiga på en 
dag av de tusentals mygg, som daskades ihjäl mot 
ansiktet. På sömn var icke att tänka. Det var ett enda 
stickande, kliande och svärjande inne i barackerna 
nätterna igenom, och när rallarna tumlade ut om 
morgnarna med sömnlusten ännu hängande i 
ögonlocken var det bäst att hålla sig undan för dem. 

Sammanhållande "huvudperson'' i Männen, som 
gjorde det är alltså själva Riksgränsbanan. Boken 
börjar med några ingenjörers rekognoscering på 
Kirunavaara och slutar med den högtidliga 
invigningen. "Männen'' är både ingenjörer och 
rallare (kvinnorna skildras nästan bara i sin 
relation till männen). Ett grundtema är kampen 
mot vildmarken, som visserligen besegras av 
kollektivet men utkräver många individuella 
offer: "Om man ser till det episka stoffet i de 
femton kapitlen i Malm I, kan man knappast 
undgå att lägga märke till att Didring i anmärkningsvärt 
stor utsträckning skildrar ett händelseförlopp 
som leder till nederlag, undergång, bråd 

Kojans inre. Kockan hade 
/,ämpligt nog en egen 
säng, som i gengäld nog 
kunde vara kal/,are än 
gemensamhetsbädden. Att 

kockorna stårfor en stor 



del av dramatiken i 
ral/,arskildringarna säger 
sej självt. 

död", skriver Eklöf, och exemplifierar med förfrysning, 
överkörning, tyfusepidemi, självmord, 
vådaskott, passionsdrama. Vi såg något liknande 
hos Elf Norrbo och inslagen återkommer (tillsammans 
med sprängolyckor) i en mycket stor 
del av rallarlitteraturen. Det är ofrånkomligt att 
författare använder sej av sådana dramatiska 
höjdpunkter, men det fanns naturligtvis en 
materiell bakgrund i järnvägsbyggarnas arbetsförhållanden. 

Didring blev som sagt flitigt läst. Inte minst av 
rallarna själva, verkar det, och i en dialektisk 
process influerades deras egna minnen av 
Didrings framställning. Men han har också haft 
ett märkbart inflytande på flera senare rallarskildrare. 

Småland-Norrland och retur 

Fattig torparpojke från Småland blir illa behandlad 
av storbonde men ansluter sej till rallarlag 
som om våren drar norrut till norrländska 
järnvägsbyggen. Den första kontakten med 
arbetstakten chockar honom men han lär sej 
snabbt att hänga med. Under en fest i baracken 
blir han tråkad av någon, men genom några 
rejäla knytnävsslag vinner han både antagonistens 
och kamraternas respekt. Bravaden upprepas 
på en av traktens dansbanor och vinsten 
blir denna gång en av byns flickor. Han avancerar 
till lagbas och blir uppskattad för sitt hårda men 

rättvisa regemente. Med ett antal sparade tusen

lappar återvänder han till hembygden, tryggar de 

gamla föräldrarnas ålderdom och etablerar sej 

som bonde och allmänt betrodd man. 

Så skulle en arketypisk historia kunna syn

tetiseras ur J.A. Göths berättelser i samlingen 

Rallare (1932). Liksom det talades om Norr

landslitteratur i Ernst Didrings fall, fanns det 



recensenter som använde genrebeteckningen 

Smålandshistorier när det gällde Göth. Han 

utgav en lång rad böcker med liknande motiv 

och grundton fast det då inte handlade om 

järnvägsbygge. 

Men liknande berättelser kan också vaskas 

fram ur Mats Rehnbergs etnografiska antologi 

Rallarminnen (1949). En betydande del av den 

svenska rallarkåren var rekryterad från Småland. 

Eller för att tala med en veteranen "Ryssen" i 

Göths inledningsnovell: 

Är det småsaker, att de flesta av Sveriges och en stor 
del av Amerikas järnvägar är byggda av smålänningar? 
Inte för att vi är bättre än annat folk. Nä si saken är 
den, att det var fattigt i Småland på den tiden. Där var 
för mycket folk och inga förtjänster, och de bästa 
pojkarna fick ge sig ut för att kunna leva. Det var i 
regel sådana som inte var rädda av sig, varken för 
arbete eller slagsmål. De kom ut och fick sig en viss 
sorts hyfsning, som rallarlagen framtvingade. 

Det skymtar också några småländska järn-

Baracker var trots allt 

vanligare än kojor vid det 

tidiga 1900-talets 
järnvägsbyggen. Här 

marketenteri och 

rallarbostäder vid 

Hippasruova. 

vägsbyggen hos Göth, men slagsmålen beskrivs 
oftast med större omsorg än arbetet. Ändå hade 
Göth prövat på rallarlivet en smula på 1890talet, 
och den övertygande skildringen i berättelsen 
"Gropa-Kalle" tyder på att han hade 
varit med om grusning. Annars tycks han ha fatt 
mycket av sitt stoff genom intervjuer med rallare, 
och trots romantiseringen präglas berättelserna 
av autenticitet. 



Rallarmotivet i mästarhänder 
Visst kan man uppleva Göths och andras berättelser 
som något valhänta, men alla kan ju inte 
skriva som en blivande Nobelpristagare i litteratur. 
Som Eyvind Johnson i hans rallarnovell "Svår 
stund" från 19 34. 

Också Fridlöv vänder åter till Småland efter 
decennier på norrländska banbyggen. 

Det är nog så att jag talt ve handlarns jänta, 
Klementina, och hon har nu väntat i snart tjuge år. 
Det är en rejäl jänta på förci, och när hennes gubbe 
dör är väl boden, med alle som däri är, hennes. Men 
gubben vill ha nåt finare än en rallare till måg, fast 
Klementina har sagt: att blir det inte Fridlöv, som kan 
sjonga och är så glad och trevlig, då blir det ingen, ve 
min själ och pina. Det har hon sagt. Hon skriver 
ibland och jag har svarat att vi tar väl vänta några år 
till. Kanske gubben dör. Kanske jag får ihop en 
ordentlig slant, fast man vet ju aldrig med såna ackord 
laget tar nu. Men om du ser till henne så säj så här: att 

Fridlöv han kommer nog nerdansande den dag, han 
sköter sej och super inte. 

Detta hade sagts till den yngre arbetskamraten 
Kalle Strand, som for till Småland i förväg. Men 
Kalle hade inte bara sökt upp Klementina, han 
hade lagt beslag på henne och affären och fortsatt 
det sociala avancemanget. Vilket Fridlöv fått veta 
redan på nedresan och fått honom att stanna till i 
Stockholm och supa upp tjugo års bespa-ringar 
som kanske ändå inte var så stora. Sedan hade 
han ändå fullföljt resan för att säga de båda 
trolösa ett sanningens ord, men i sanningens 
stund domnar armarna och pistolen blir liggande 
i fickan. 

Så Fridlöv fattar sitt beslut och går åt den 
nattliga skogen med ett sockertoppssnöre i 
fickan. Men det sista steget är svårt att ta och i 
den inre monologen rullas historien upp. Och 
sveket tuggas: hur kunde Kalle, som ändå hade 
räddats till livet av Fridlöv när han låg under en 
decauvillevagn? Och hur kunde han smila sej 
före Fridlöv och bli lagbas? 

Fridlövs nederlag är stort. Till rallarlivet kan 
han knappast återvända, och förresten tycks en 
ny och annan tid vara på väg. Den smalspåriga 
Smålandsbanan har fått ett Agaljus som blinkar 
irriterande. De sista tobaksmulorna är upprökta 
trots att storvästens fickor genomsöks noga. Men 
livhanken är seg och på den suveräna novellens 
sista rad lever Fridlöv ännu. 



Brobyggare 

I Spår 2000 berättade Bengt Spade om de tre 
generationerna broar över Öre älv på Stambanan 
genom övre Norrland. Den mest bemärkta var 
den mellersta, på sin tid med världens längsta 
spann i armerad betong. Det gjordes en särskild 
skrift om den efteråt. Brons tillkomst är också 
ämnet för Sune Jonssons roman Brobyggarna 
(1969). 

Begreppet dokumentärroman är på sin plats, 
även om det är en dokumentation långt i efterhand. 
Sune Jonsson har ju som fotograf fört 
dokumentationen till poesins höjder. Jämförelsen 
med Ernst Didring ger sej osökt. Hos båda är 
själva projektet, bygget, grundtema. Hos båda 
växlar perspektivet mellan arbetare, arbetsledning 
och omgivning -samer hos Didring, 
traktens lantbrukare hos Jonsson. Båda använder 
sej av övernaturliga inslag i kombination med det 
sakligt dokumentära. Men det senare inslaget är 
ännu starkare i berättelsen om bron över Öre älv 
genom de insprängda samtida tidningsnotiserna 
och de utförliga citaten ur arkiverade arbetsrapporter. 

Båda är uppenbara hyllingar till "männen som 
gjorde det", men Jonsson är ännu mera mån om 
att rädda dem ur den glömska som åberopas 
genom mottot från berlinaren Kurt T ucholsky: 
"Keena wandert schneller wie die dooten", inga 
färdas snabbare än de döda. Han stannar upp 
deras färd ett ögonblick genom att avslutningsvis 
spåra och förteckna de ännu kvarlevande brobyggarna, 
och de döda, inklusive deras dödsorsaker. 
Och medan stockholmaren Didring 
skrev om en för honom exotisk landsända, 
handlar det i Jonssons fall om den egna hembygden, 
dess minnen och dess dialekt: 

Och dom tog och släpa opp mej på slänten. Och det 
där var ju i snösmältningen jag sa. Snön hadd ju börja 
tina och däri slänten hadd he ju strömma ner som en 
jordvälling. Det var-n Elof Lindberg och Adolf 
Molin. Och dom hadd tage mej unner var sin arm 
och släpa mej genom jordgröten där. Men då skull jag 
liksom ha vakna opp och sagt: "Henna vill jag ligg, för 
henna är-e mjukt." Men ser du: dom rådd väl med att 
övertala mej. Och jag hadd ju ingen minsta reda på 
nånting. Alltihopen var som i en dröm. 

Ett rallarliv summeras 

Johnson och Jonsson i all ära: min favorit bland 
de skönlitterära rallarskildringarna är Walter 
Dicksons Storbasens saga (1951). Den är första 



delen i en trilogi men det kan vi bortse från här. 
Och det ska genast erkännas att favoritpositionen 
beror på behandlingen av gamla frågor som 
människors kärlek och skuld och nåd, inte på 
några rallarinteriörer. 

Men nog har bokens huvudperson och 
huvudberättare Per varit rallare, sprängarbas 
närmare bestämt. Huvudberättare: döda hustrun 
Kajsa har också sitt att relatera. Nu ligger han i 

Svagdricksbryggeri vid Siäkajoki. En vällovlig servicefån statens sida, men man forstår av den tröstlösa 
yttre miljön att det även kunde behövas andra drycker. 

slutet av 1930-talet och ska dö och gör bokslut 

med sitt liv inför en lyssnande sonson. Mycket är 

svårt eller åtminstone komplicerat att minnas, 

saker som sades fel eller gjordes fel, eller 

älsklingssonens död i difteri. Drömmarna om en 

ny samhällsordning slocknade. Men några 

minnen av Kajsa skimrar, och kamraten Höken 

räddades till livet i sista stund efter snöraset i 

skärningen. 

Ett långt arbetsliv brukade föra rallarna vida 

omkring men här anges bara två trakter: utanför 

Hudiksvall ( vilket torde innebära breddningen 

av banan till Ljusdal) och stambanan i trakten av 

Jörn. Slagsmål skildras och fylleri, men också 

arbete och arbetsglädje. Därtill en ceremoni som 

av allt att döma var vanlig: 

Frampå eftermiddan kom då fotografen och det blev 
plåta av. Några gick bort i skärningen och ställde sig. 
Sträckte sig i söndagskoscymerna. Det var ju inte alla 
som höll sig med söndagsstass, så det blev en brokig 
samling. Vi ska ha arbetskläderna, sa jag ... Så vi drog 
.på oss stövlar och arbetsställ. Ja, på den tiden var det 
inga ställ. Det var omväxling i jobbarklädseln. 

Åtminstone vi rallare visste vad som var kväsigt. Vi 
kunde bära upp en skjorta och ett par byxor, du, hur 



lappade och lerstyva dom än var. Kunde bära dom så 
att det såg något ut ... Och de bredbrättiga hattarna. 
Tror du inte det var revolution och konst i de där 
hattarna. Och hur vi satte dom. Det syns på en karl 
hur han sätter hatten om han har vänt sig om i 
världen. Den där lilla stukningen, det där lilla svajet, 
det är erfarenhet det, det är stil. 

Dicksons rallare känner sej (och det återkommer 
hos flera andra författare) i pakt med 
tiden. Banan bröt bygd, lokomotivet var en 
framtidssymbol. "Vi byggde vägen för ångan." 

Svarta Björn 

En maskulin miljö och kultur, ja. Men naturligtvis 
förekom kvinnor, både som arbetare och 
som drömda eller förverkligade kärleksobjekt. 
Ibland bådadera. 

Redan Didring berättar den sorgliga historien 
om Svarta Björn, rallarkockan med ett dunkelt 
förflutet hemma i Norge, som förvred huvudet 
på många rallare men snart nog dukade under 

och begravdes vid stranden av Torne träsk. I hans 
bok blir hon ihjälslagen av en rival. Hennes 
romantiska öde har fängslat både forskare och 
skönlitterära författare och skulle säkert passa för 
en opera. Staty står hon redan, i Narvik. Må det 
tillåtas en utvikning om fakta och myt i fallet 
Svarta Björn. 

Den senaste forskaren i ämnet är Jan-Erik 
Johansson. Han redovisar noga (om än en smula 
rörigt) tidigare forskning i ämnet, egna studier, 
ett rikt traditionsmaterial och även de skönlitterära 
avtrycken. Det fanns en kvinna vid 
namn Anne Rebecka Hofstad, för övrigt syssling 
till Sigrid Undset, som stämmer med många drag 
i den bild som kan fogas samman, men då f°ar 
åtskilliga vittnesmål utelämnas. Det försäkras 
nämligen i vittnesmålen att Svarta Björn var 
mörk och blond, att hon var mycket vacker och 
ful som stryk, att hon var flitig och lat, att hennes 
stora kärlek var skåning och värmlänning, att 
hon hette Anna och Margot och Jensen och 
Simonsen . . . Slutsatsen blir att namnet Svarta 
Björn torde ha häftat vid flera kvinnor och att det 
mycket tidigt, redan innan Didring skrev, uppstod 
en rik myrflora kring gestalten. 

Så mycket tacksammare då för romanförfattare 
att spinna vidare. Det gjorde efter 
Didring Nils A. Ytreberg 1954 med Svarta Bj@rn. 
De norska och svenska järnvägsbyggena förenas 



för övrigt på fler sätt än genom mellanriksbanorna. 
Norska och (mest) svenska rallare rörde 
sej över gränsen. Svenskarna var givande när det 
gällde visor och kraftuttryck, men stora norska 
författare som Johan Falkberget och Kristofer 
Updal var tidigare ute med rallarmotiv i sina 
romaner. Vad Ytrebergs bok beträffar är den 
koncentrerad på Svarta Björn, behandlar inte 
minst hennes tidigare liv i Norge, och det svenska 
banbygget är en bakgrund byggd på läsfrukter. 

Mer betydelsefullt är Björn-Erik Höijers 
bidrag till ämnet med Rallarens ros (1960). Det 
var naturligt att Höijer, en norrbottensförfattare 
med rik produktion, skulle ge sej på motivet 
Riksgränsbanan och den gåtfulla Svarta Björn. 
Hon, Solvejg, håller i förstone noga serveringsdisken 
mellan sej och de många rallarna i 
marketenteriet (hon har fört ett annat liv 
tidigare), och liknar därvid de flesta av uppteckningarnas 
verkliga kockor. Tills den unge 
rallaren OlofStålgren dyker upp i marketenteriet 
och hennes liv. Hon blir med barn och Olofoch 
hon vandrar banan söderut för att bygga en ny 
existens. Men Olof faller och dör under vandringen, 
och Solvejgs liv börjar stupa nedåt. Hon 
måste lämna bort barnet som hon föder, männen 
misshandlar henne på nytt och så kommer det 
dödande slagsmålet. 

Höijer tar fasta på de mörka sidorna i traditionen 
om Svarta Björn, liksom han uppehåller 
sej vid de brutala och råa sidorna i rallarnas liv. 
Han är inte trovärdig när han låter ett 
decauvillelok dra personvagnar på Malmbanerälsen 
men däremot när han beskriver det liv som 
järnvägsbyggenas kvinnor oftast var hänvisade 
till: 

Hon var rallarkocka. Hon lagade och serverade 
rallarnas mat och därmed fick det bero ... Hon hade 
aldrig varit fram vid tunneln, den låg några kilometer 
från lägret, ej heller hade hon haft några planer på att 
gå dit. Vad angick den henne? Hon hade full 
sysselsättning där hemma. En kvinna skall stanna vid 
sina järngrytor om hon råkar vara kocka: hennes värld 
är vid järnspisen, hon bör akta sig att trampa upp for 
stora ringar runtomkring sitt hus; längre utflykter bör 
hon överhuvudtaget inte tänka på än till dasset, 
bastun, vedboden, vattenkastaren, sjöstranden, 
jokken och, for all del, magasinet och båtbryggan. Ju 
slutnare hennes värld är desto bättre ... 

Banan och bygden 

Arnold Röding vann 1941 pris med sin roman 
Rallare i by. Miljön är en isolerad kyrkby i södra 



Lappland i början av 1910-talet och har ingen 
omedelbar förebild. Rallarna och järnvägen 
bryter isoleringen och en ny tid gryr för bygden, 
på gott och ont. Och det är just bygden och dess 
människor, med deras gamla hemligheter och 
konflikter, som boken mest intresserar sej för. 
Rallaren fungerar som katalysator. 

Därmed finns det inte så många ingående 
beskrivningar av själva anläggningsarbetet eller 
baracklivet. Det klassiska dansbaneslagsmålet 
saknas visserligen inte, men trots den lika 

Stakning och röjning av 
banan. Som synes hade en 
telelinje etablerats tidigt. 
klassiska animositeten mellan lokalinvånare och 

utbölingar slåss rallarna denna gång mest 

inbördes. 

Tre järnvägsbyggare beskrivs närmare. En 
figur känner man igen från andra böcker, den 
rejäle ingenjören på fältet som talar rallarnas 
språk och blir uppskattad därefter: 

-Vaihelvetetsdjävlarr ...! Tror ni att vi är på väg till 
någon badort! Vi måste fram med vägen, begriper ni 
väl, era satans pottskrapare. Hugg nu i för svarta 
snusöknar, så far ni sova när järnvägen blir färdig. 
Sedan flängde han iväg till nästa lag, ryckte släggan ur 
händerna på den som stod så till och visade hur den 
skulle gå. Ingenjör, bas och arbetare var Wrengel på 
samma dag alltefter det som behövdes. Och han hade 
humor, en humor, som en gång räddat honom från 
att bli ihjälslagen av en rasande rallare och som tusen 
gånger räddat hans ära och popularitet. 

Rallaren Sven har oro i kroppen och själen, vilket 
sånär ödelägger livet för en av byns kvinnor. Men 
hon övertas och räddas av kamraten Simon som 
lämnar banbyggena och övertar ett hemman. 
Som sagt, det är främst en klassisk bygderoman 
som Röding har skrivit. 

Åsa-Nisse som rallare 

Jag talade om rallarnas småländska dimension 
och om genren Smålandsberättelser. Den senares 
mest välkända exponent är väl, Albert Engström 
till trots, Stig Cederholms många historier om 
Åsa-Nisse som på sin tid hade en stor popularitet, 
i pränt och som film. 

Man f°ar Åsa-Nisse i tankarna när man läser 



Karl Herbert Haglunds böcker om SprängarKalle 
-lämpligt nog utgivna på Smålänningens 
förlag -även om hemorten ligger någonstans i 
Västergötland. Därifrån ger sig Kalle av från 
hustrun och den lilla sonen till bygget av Stambanan 
genom övre Norrland. Snart nog kommer 
han i konflikt med den nattsvarta boven Lurven, 
bas för det närmaste arbetslaget, lönnbrännare 
och bedragare, som slåss med knogjärn, blydagg 
och kniv och till och med har rånmördat en 
knalle. Lurven far förstås sina gärningars lön, inte 
minst tack vare förstärkningarna som anländer 
från Kalles hemtrakter. Uppdykande länsmän 
väcker ingen större respekt. Men arbetet skildras 
också: 

Kling klang, kling klang! Åtta par släggors rytm gick 
exakt ihop. På avstånd var det omöjligt att avgöra, om 
det var ett eller flera par släggare i farten. Tysta och 
sammanbitna trotsade karlarna blötan, som trängde 
in genom kläderna och rann i allt stridare strömmar 
mellan skjortor och ryggar. 

Sprängar-Kalle avancerar (förstås) till bas, men 
stambanan börjar bli klar och han drar upp till 
renoveringsarbetena på Malmbanan. En korp 
kommenterar rallarnas ankomst, precis som 

Myrutdikning vid jaltonape. Grävning och jordflyttning var en av huvudsysslorna vid alla banarbeten. 
Hållningen och klädseln hos arbetsledaren kan symbolisera den klyfta mellan arbetare och befol som 
många rallarskildringar behandlar. 

fjällugglan i inledningen till Didrings bok, men 
snart tar det mänskliga munhuggandet över. 
Busen Vilde Tomas är ett övergående moln på 
himlen. Ett antal människoöden dra förbi, ofta 
relaterade med nog så tjock sentimentalitet. Men 
det sakkunniga berättandet om hur sten sprängs 
och klyvs väger upp. 

Åt dokumentära hållet 

På samma förlag och ungefär vid samma tid 
utkom Karl-O. Janssons böcker Stor-Anders och 
Rallartag. Han deklarerar i förordet till den förstnämnda 
att det inte handlar om skönlitteratur 
utan om sanna beskrivningar av rallarlivet "före 
maskintekniken", och liksom flera andra skildrare 
har han fatt sej mycket till livs direkt från 
"männen som gjorde det". Men visst är boken 
om Stor-Anders en roman om än med betydande 
verklighetsprägel. Den fattige pojken inleder 
karriären på Östra stambanan 1873 och hinner 
sen med ett par andra banbyggen innan han 
återvänder till Småland och gifter sej. Det blir 
dock en ny rallarsväng, nu med hustrun som 



kocka, men hon dör av lunginflammation uppe i 
Jämtland. Anders fortsätter och far uppleva 
konflikter med bönder, langning och slagsmål, 
arbetskamraters död av olycka eller för egen 
hand. Mister själv en fot när en sprängning går 
snett. Det femtioåriga rallarlivet slutar först med 
sträckan Forsmo-Hoting. 

Rallartag är ett antal berättelser som pendlar 
mellan skrönan (rallarbas pryglar på egen hand 
upp tjugo knivförsedda tattare) och dokumentären. 

Stor-Anders är med och organiserar syndikalistiska 
fackföreningar. Denna minoritetsriktning 
inom arbetarrörelsen hade ett av sina 
fästen just i rallarkåren -historikerna menar att 
rallarna gärna fäste sej vid syndikalismens lösa, 
individualistiska men också aktivistiska ideologi. 
Redan Aarnseth var syndikalist och skrev 
pamfletter i ämnet. Är det en tillfällighet att 
syndikalisten Olle Snismarck gjorde omslag till 
Hagbergs böcker? 

Mörkare sidor 

Om facklig kamp berättar också Olle Länsberg. 
Rallaren Dynamiten både läser och skriver i 

tidningen Syndikalisten. Han är en av många 
som tecknas tämligen utförligt, men huvudpersonen 
heter Valfrid. Han far spenamnet 
Gulingen sedan han i sin oerfarenhet inte ställt 
upp i en strejk, och han går en svår tid till mötes. 

Metoden var den vanliga. De skulle köra slut på 
honom i arbetet så att de sedan kunde säga att han 
inget dög till, om han inte hade vett att gå själv. Helst 
skulle de velat sparka iväg honom genast han visade 
sig, men de visste att han hade ledningen bakom sig 
och att det inte skulle gå ... Som svartsjukedårar 
pinade de sig själva och varandra dag efter dag för att 
hämnas på gulingen och blockadbrytaren, som de 
inte ville ha med sig och som skulle köras slut. Det 
sjöngs inte längre några visor, skratten hade krupit ner 
i stövlarna och baxarsångerna var döda. 

Valdemar härdar ut, och sedan han räddat 
livet på en kamrat f°ar han sitt nya namn Valle 
Bohus. För det är i Bohuslän han har smitit ifrån 
sin familj, något som både tynger honom och far 
honom att söka olika självförsvar och flyktvägar, 
inte minst spriten. Han blir allt svårare att tas 
med för de andra, men i det längsta finns ett 
kamratskap i knogandet och festandet och 
luffandet mellan olika jobb. Tills det slutligen 



brister och han halvt slår ihjäl Dynamiten. 

Det är rallarlivets mörkare sidor som 
dominerar i Länsbergs båda böcker, Nordanvind 
och Rallarna kommer. Förutom Valdemars 
personliga utförsbacke f°ar vi uppleva flera av hans 
kamraters onda bråda död, och katastrofen för 
några kvinnor som de kommer i beröring med. 
Tiden blir också dystrare när tiotalet övergår i 
tjugotal och lågkonjunkturen präglar stämningarna. 
Miljön är i huvudsak Inlandsbanan med 
dess bilinjer. 

Länsbergs romaner tillhör de populäraste 
rallarskildringarna, och Nordanvind blev snabbt 
filmad (med Victor Sjöström i en huvudroll). De 
har också goda kvaliteter, och man undrar efteråt 
hur det ska gå för Valdemar sedan han sluppit ur 
fängelset i Umeå. 

Efterklang 

Några ord om två romaner vars litterära för

tjänster är begränsade men som utgör bevis för 

rallarmotivets dragningskraft. 

Om Albert Janssons Rallarrosor, postumt 

utgiven 1979, behöver inte så mycket sägas efter

som den huvudsakligen handlar om rallarens och 

hans hustrus liv efter den sprängolycka som gör 

honom blind. Järnvägsbygget är här Bergslags

banan genom Värmland och rallaren Anders 

tecknas stereotypt: fattig smålänning, stark, 

skicklig arbetare, glad i att festa tills han träffar sin 

Kajsa. 

l "De som gjorde det" -byggde Malmbanan 
lånar Erik Bergman (1996) inte bara titeln från 
Ernst Didring. Han tar sej före att berätta samma 
historia, om än med några avdrag och tillägg. Vi 
återkommer till Tornehamn och Nuoljatunneln, 
vi möter horor och langare, rallare slåss och 
förolyckas, tyfusen härjar. Den unge ingenjören 
som beräknat tunnelsträckningen f°ar åter lappsjuka 



och tar livet av sej, Svarta Björn uppträder 
förstås -fast denna gång far hon dö en naturlig 
död på sjukstugan Qan-Erik Johansson har 
missat Bergmans bok -och Janssons version -i 
sin annars grundliga genomgång). Sentimentaliteten 
blir ofta tjock och språket är fullt av 
klicheer. 

En onödig bok. 

Bara tretusen sidor 

När Kjell Genberg inledde sin romanserie 
"Rallarliv" förklarade han i en intervju att den 
planerades innehålla 48 delar. Ett enormt tal, om 
än inte alldeles enastående när det gäller populärlitteratur. 
Att det bara blev tolv böcker med 
sammanlagt cirka tretusen sidor om Robert Stark 
berodde inte på att författaren sviktade utan att 
marknaden gjorde det. 

Att man har med en yrkesman att göra märks 
redan på den yttre formen. De sex första volymerna 
i pocketversionen omfattar alla mellan 
250 och 256 sidor, inte mer eller mindre. Genberg 
är en yrkesman. Han har skrivit ungdomsböcker, 
faktaböcker, kriminalromaner och -ja 
just westernromaner. Här förenas cowboys och 
rallare. 

Och innehållet? Tja, Robert Storm, fattig 
Smålandspojke (förstås!) flyr till norrländska 
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järnvägsbyggen (närmare bestämt Dellenbanan) 
sedan han svikits av sin första kärlek och anklagats 
för mord. Det blir förstås upprättelse och 
nya kärlekar men också nya anklagelser och arresteringar 
och livsfarliga situationer och bragder. 
Järnvägsbygge? Jodå, Robert avancerar och bygger 
nordlig stambana och blir först rik och sen 
fattig och . . . Bokserien är späckad med tvära 
kast, högdramatik och osannolika sammanträffanden 
som en klassisk opera buffa. Rallarmiljön 
räcker inte till utan Robert är borta på fjälläventyr 
eller andra diversioner i hela böcker. 

Förnekas ska inte att Genberg har läst på sin 
järnvägshistoria och strör in lite statistik ibland. 
Stor litteratur blir det aldrig, och det var väl heller 
inte tänkt. 

Sista banan 

Ragnar Järhults roman Bror bland bröder (1994) 



är en arbetsplatsskildring, om jobb i hemtjänsten, 
ett sällan behandlat område som bara 
det ger boken ett avgjort intresse. Men den har 
också en rallardimension. 

Romanen kan sägas handla om tre misslyckanden. 
Det första gäller berättaren som sörjer 
det spruckna förhållande som har fatt honom att 
sluta skriva och ta hemtjänstjobbet. Det andra 
misslyckandet har drabbat hans mest krävande 
klient, som försökt dränka sina sorger i sprit 
vilket dock bara dragit nya olyckor över honom. 
För fiasko nummer tre står järnvägen Ulricehamn-
Jönköping, BJJ. Det lobbas idag för en 
Götalandsbana för snabbtåg som bland annat 
skulle följa den sträckan. Att göra Jönköping och 

Spår utlagt direkt på myren, våren 
1911. Eftersom vägar i regel 
saknades var även ett provisoriskt 
spår till stor lättnad for 
transporterna. 

inte Falköping till föregreningspunkt för banorna 
till Sveriges tre största städer låter som en rationell 
ide som skulle gottgöra ett av Nils Ericsons 
misstag. Men BJJ var fel. Den drogs i besvärlig 
terräng genom en folkfattig bygd, fick aldrig 
den genomfartstrafik som tillskyndarna hade 
drömt om och avled 1960 efter blotta tjugo år. 

Under hemvårdarens besök berättar före detta 
rallaren Bror Holmström sitt livs histora. Ja, han 
hade anställts som schaktmästarbiträde och 
avancerat en smula till en dödsolycka fick hans liv 
att ta en definitivt tragisk vändning. Det var ett 
banbygge med mycket av de klassiska arbetsmetoderna 
även om maskinerna hade börjat sitt 
intåg. En grävmaskin från Morgårdshammar 
sätts in, och rallarnas traditionella hembränneri 
har fatt nya möjligheter: 

-Jävla fint rör, berömde Bror då han fick syn på det 
glänsande kopparröret som kråmade sig längs väggen. 
-Dom har fatt skaffa nya bränslerör till motorloken 
ett par gånger. Jag tycker Deutz är bäst men O&Kloken 
duger också. Roland skrattade medan han 
försiktigt svepte säcken om sin skyddsling. Men nu 
ska vi väl ha oss lite dunder, sa han och sträckte på sig. 

BJJ kunde färdigställas tack vare massiva 
stadiga arbetslöshetsanslag och liknade däri de 
flesta andra banor som fullbordades under 
mellankrigstiden. Att bygget tog hela tolv år 
förklaras delvis med den konjunkturanpassade 
anslagstilldelningen, men också med att banbygget 
blev en symbol för Arbetsmarknadskommissionens 



omstridda politik och utsattes 

för blockader och strejker -se Bertil Thulins 
historik. Bror Holmströms första relation till BJJ 
är blockadvaktens, och här återkommer den 
syndikalistiska dimensionen: det är LS som 
driver blockaden mot AK-arbetet. Den sista 
relationen är hans störningar av invigning, nedläggningstur 
och militär övningssprängning. 

Vem skriver om Hallandsås? 

Sen var det slut med nybyggnad av svenska 

järnvägar för ett långt tag. Visst, det förekom 

betydande elektrifierings-och dubbelspårs

arbeten men de har mej veterligen inte gjort 

några skönlitterära avtryck. 

Rallarbegreppet har emellertid överlevt hos 
banarbetarkåren -Banverkets tidning heter ju 
Rallaren. Och i Håkan Hedins samling 
Berättelser .från banan (u.å, 1987?) återkommer 
några av de klassiska rallarskildringarnas element: 
sprit, kortspel, en vådlig dressinfärd och framför 
allt en lång rad komplicerade individer. Ett gäng 
banarbetare tar rast från ett arbete på Stockholm 
C och tågar i sin jobbmundering uppför 
Kungsgatan till PUB:s kafe lika stolt som deras 
forna yrkesbröder en gång intog Luleå stadshotell. 
Dessutom skymtar faktiskt ett banbygge, 
om än bara ett industrispår. Men datorerna har 
gjort sitt inträde, en i laget röker hasch och en 
annan fruktar aidssmitta från tågtoaletternas 
utsläpp. 

Grödingebanan, Nya Västkustbanan, Igelstabron 
väntar ännu på sina berättare. Kommer en 
gång en kollektivroman om tunnelbygget genom 
Hallandsås? Hur är livet för varannanveckojobbaren 
med tolvtimmarspass och husvagnsliv? 
Eller ska även kommande rallarskildrare hålla sej 
till slitna men starka ämnen som Svarta Björn? 
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Grusning var ännu ett tungt jobb i järnvägsbyggenas 
slutskede. 

Börje Thoursie 

60 år n1ed SJ 

Jag tänkte berätta en saga för er. När mina barnbarn var små-ack så länge sen -sa dom att när 
farfar är på museet har han en skylt på sig där det står att han berättar sagor. Här kommer sagan 
om sextio år med SJ. 

Efter en studentexamen med bra betyg i svenska 
och kemi men alltför svaga i matte och fysik var 
det dags att jobba (helst med annat än betyg). I 
samband med att familjen flyttade till Västerbotten 
fick jag ett drömjobb som mätningsbiträde 



på Elektrobyggnaderna, EB, med placering 
i Vännäs, och hittade också en bra matteoch 
fysiklärare i Umeå. Vad var det för jobb som 
EB bjöd på? Jo, från början att hålla ena ändan av 
en SO-meters stålmåttband ungefär mellan 
Mellansel och Boden. Man kunde sen avancera 
till den andra bandänden, och så småningom till 
ansvarig för mätningen ( då var man vid bandets 
mitt...). 

Jag tänkte ta upp lite om hur utvecklingen 
gått. Stambanan genom övre Norrland var hårt 
sliten, dessutom byggd med begagnad spårmateriel. 
Mest 34 eller 40 kg/m, i 18,4 meters 
längder (alltså kapade och Hallsbergsvetsade = 
lite sämre än bilannonsernas "i gott skick, endast 
en ägare"). Dessa trotjänare var spikade på träslipers 
som enligt gammal tradition var oimpregnerade 
("trä ruttnar inte i Norrland") och lagda i 
grus. 

Jobbet på EB var till att börja med en längdmätning 
som grund för beställning av telekabeln 
men också för stolpplaceringen. Med tanke på de 
öden som banan genomgått, t.ex. vid broombyggnader, 
så räknade man inte med att befintlig 
längdmätning var användbar. Utan vår längdmätning 
innebar mätning av varje kilometer för 
sig. Det visade sig också att ingen kilometer var 
tusen meter lång-däremot hittade vi en om 830 
meter som gav oss mycket huvudbry, tills vi 
konstaterade att ett brobyte hade skett med en 
helt ny linjesträckning (och den gamla igenvuxna 
linjen observerade vi inte i tid!). 

Det var i högsta grad en elektrifiering för 
hand. Något som dagens Banverksungdomar 
med data-och laserutrustning har svårt att 
föreställa sig. Vi mätte, som sagt, för hand, med 
stålmåttband som ofta visade sig ha en egen vilja 
( och mycket egen ...) och vi gick under min tid 
på EB-sträckan Långsele-Boden åtminstone två, 
kanske tillsammans tre gånger. Som transport 
hade vi till att börja med en 10 hästars Berg & Co 
motortralla, men senare, när militärtågen ynglade 
av sig, trampdressin, eller den underbara 
företeelse som fanns förr, lokalgodstågen (som 
alltid gav sig ut vid 6-snåret och kom hem tolv 
timmar senare). Men det fanns också ett underbart 
och nyttigt persontågspar, 2423/2424, som 
tog hela dagen på sig mellan Långsele och Boden 
och vice versa, och det var ju användbart i vissa 
relationer. 

Militärtåg, ja. Kriget brakade loss i september, 
och vi fann oss inflätade i en militärtidtabell, där 
blå och röda tåg var inritade mellan de vanliga på 



vår grafiska tidtabell, och det enda vi visste exakt 
var att tågen inte kom och gick så som tidtabellen 
antydde. Man fick hela tiden fråga sig fram, och 
vi överlevde hela gänget. En gång var jag inne hos 
banvakten i Brokträsk (mellan Yttersjön och 
Ekträsk) för att låna telefonen och höra med tkl 
Ekträsk var lokalgodståget fanns, och då slog 
blixten ner i telefonledningarna så jag åkte tvärs 
över köksgolvet. Enda följd såvitt jag vet var att 
jag hade länge en viss motvilja inför telefonerande. 

Det var värre med krigsbekymren för våra 
vänner vid maskinavdelningen. Ganska snart 
blev det kolransonering och kolbrist och det 
betydde ånglokskörning med ved. En liten 
utvikning från ämnet -har någon funderat på 

Man forstår att detta ång-och röksprutande monster fascinerade den unge Bö,je Thoursie. Här i aktion 
på Inlandsbanebygget norr om Östersund Foto Sveriges f ärnvägsmuseum. 

hur hungrigt ett vedeldat B-lok var? Med full last 
skulle det ha käkat 1200 kg kol per timme och 
det är ju en respektabel munsbit för eldaren, som 
behöver lägga in 20 kg kol i minuten -men med 
normalt fuktig björkved motsvarade det en 
prestation på cirka 5 m3 ved. Och det är ju så att 
kol är i regel samarbetsvilliga, de rasar fram i 
kolrännan, men ved måste hela tiden lyftas fram 
för hand. Huvvaligen! Slut på parentesen. 

Med beredskapstidtabellen kom också beredskapsstationerna, 
eller militärmötesplatserna 
som vi sade. Det var i regel ett 400 meters 
sidospår, med handmanövrerade växlar, låsta 
med kontrollås i två handmanövrerade semaforer 
som i regel stod invid yttersta växeln. Signalbelysning 
fotogenlampor, som banvakten under 
sitt morgonpass vevade ner och fyllde och 
putsade, och på sitt kvällspass tände och hissade 
upp igen. Ja, det var alltså banbevakning i 
gammal stil. Banvakten åkte två dagliga turer och 
ibland också en nattlig tur. 

Det kanske är på plats att fundera över vad 
den arme tågklareraren på en militärmötesplats 
gjorde. Ett möte betydde ju att han var tvungen 
att ta emot tåg 1 vid växel 1, ställa semaforen på 
stopp, lägga om växeln och sen traska hela bangården 
till växel 2, lägga om den, visa kör i 
semaforen, ta in tåg 2 och ge det stopp eller 
avgångssignal (beroende på tågläget) och så lägga 
tillbaka växel 2 och skicka iväg tåg 1 och så kila in 
i sitt lilla vakthus och säga tåg 1 in och tåg 1 ut 
och tåg 2 in och tåg 2 ut.... 



Ja, vad gjordes de här åren? Vi som mätte och 
stakade var ju bara en liten förtrupp. Vi klarade 
av var stolparna inte borde stå (planerna gjordes 
centralt efter vår längdmätning, men olycksfall i 
arbete fanns ju alltid och någon kunde ha ritat en 
stolpe på en bergklack som bara var ett par meter 
lång så man kunde justera spannlängden) och vi 
detaljmätte bangårdsspår, eftersom varje tråd på 
en bangård lever sitt eget liv från en fast punkt till 
en fjäder -eller viktavspänning. Och vi detalj

Granskning av smalspårig 
krigsbro i Småland någon 
gång 1973-75. Med på 

resan och fotografvar sonen 
Max Thoursie. 

mätte tvärs över bangårdar där ledningsbryggor 
måste konstrueras (på den tiden fanns ju inte 
bryggor i metervara, utan allting var beställningsskrädderi). 
Sen kom de riktiga rallarna och 
drog tele-och signalkablar och grävde stolphål 
och reste stolpar och monterade bryggor. Stolpar 
sattes i handgrävda mål, ca tre meter djupa, och 
fundament göts av på platsen handblandad 
betong. Och sedan restes stolpar ungefär som 
man reser majstången. 

Och efter detta kom tråddragartåget och 
transformator-och strömbrytarmontagelagen. 
Och vid det här laget hade all EB spårgående 
materiel fatt små kolgasaggregat eftersom 
bensinen tagit slut. Och allting fungerade. 

Med såna förutsättningar hade man väl 
kunnat tänka sig ett eller annan olycksfall, men 
vare sig folk eller dressiner eller motortrallor 
utsattes för skador. Vi var vaksamma (men hade 
bråttom!) 

Ja, det här var beredskapsåren, också till dem 
hörde kunskapen att klara sig + trampdressin 
över en bro ( och de var många) som bevakades av 
landstormsmän som hade lärt sig en sak: att ropa 
HALT tre gånger och sen skjuta. Vi i mätpatrullerna 
hade ju fatt kuta runt och uppvakta 
respektive bevakningskompanichef och fa 
"passerkort", men det jobbiga var ju att fa 
bevakningsposten att läsa på kortet ..... 

Det blev ett år på Stambanan genom övre 
Norrland. Det svåra vi hann med var också att 
detaljmäta alla stålbroar och skissa och rita entreprenadunderlag 
till alla upphängnings-och 



skyddsanordningar för telekabeln, ett riktigt 
trevligt jobb bara man inte behövt mäta på stål 
som var-30 grader eller därunder. 

Men på hösten -40 lyckades jag komma in på 
Chalmers -visserligen som elektriker, det fanns 
inte plats för fler väg-och vattenbyggare då, fast 
det gick att byta längre fram, eftersom vår goda 
rektor visste var min själ fanns någonstans. Tänk 
på den tiden kunde en rektor intressera sig för en 
students speciella längtan! 

Det bästa med året i Vännäs var att vår lite 
torre och ordknappe arbetschef sa att "hm, ja, om 
det är så att ni har lust, så är ni välkommen hit på 
somrarna i fortsättningen". Det är ett av de bästa 
betyg jag fatt. 

Och tillbaka kom jag, och fick t.ex. svara för 
stolpsättning och materieltransporter på en bit av 
Ånge-Sundsvall, och dessutom på en del av 
kompletteringsjobb som återstod uppe på JörnBoden. 
Det var då man, 20 år gammal och 
ansvarig för ett gruståg i sommarnatten ( och 
kände sig som kung...) kunde bli placerad på 
fasta jorden igen -jag försökte ge backsignal med 
handsignallyktan utan att tänka på vad jag 
signalerat strax innan -och så kommer nattens 
verkliga replik ur mörkret: Menar du back 
pojkjävel så ta bort grönglaset .... 

Stambanan genom övre Norrland blev 
elektrifierad, det var klart att köra elektriskt 1 

mars -42, men det var mycket ogjort. Broar 
skulle bytas, bitvis skulle räls bytas, många kurvor 
skulle rätas. Sextiosex kurvor åtog vi oss, jag och 
en kompis från KTH, och de skulle mätas, 
räknas och sättas ut för bax enligt Nalenz 
evolventmetod, som dagens ungdomar säkert 
inte vet något om. Och vi mätte och ritade och 
räknade och pluggade ut, och baxarlaget låg 
ungefär en dag efter. Och så kommer en röst i 
telefon "Är de du som satt ut kurvan i 
Tväråbäck?", jo men visst, det var jag. "Ja, det är 
åt helvete, de f°ar du mäta om, jag baxar efter 
ögonmått tills vidare ... ". Man lär sig. 

Ja, så var det Chalmers. Ett allvarligt minne 
från den tiden -vår speciallärare i ämnet väg-och 
järnvägsbyggnad började sin föreläsningsserie 
med orden "ja, det här med järnvägar, det är ju 
helt ute, så det tänker jag inte ta upp tid 
med ... ". Särskilt trevligt var det ett par år senare, 
när vi hade den s.k. broslagarskivan, när vi i sista 
årskursen tog avsked av våra profeter, då frågade 



den här kunnige mannen "har ni redan hittat 

något trevligt jobb?" och jag kunde sannings

enligt replikera "jovisst, jag skall bygga järn

vägar". 

Det var så att SJ hade tidigt på våren varit ute 

och fiskat efter yngre ingenjörer till dubbel

spårsbyggnaderna, och jag hade glädjen att ta ett 

sådant jobb. 

Slut på Chalmers, och slut på diverse militärtjänst 
-sen kom dubbelspårsbygget MjölbyTranås. 
Vilken kontrast -jag som gått ett par år 
mellan 34-och 40-kilosräls på träsliprar i grus, 
kom till en arbetsplats där man arbetade med 50kilosräls 
fäst med fjäderspik i impregnerad bokslipers. 
Men arbetsmetoderna hade egentligen 
inte ändrats -inga arbetsmaskiner fanns mer än 
en grävmaskin som vi nyttjade i ett grustag. Men 
liksom på EB var allt på dubbelspårsbygget 
handarbete och också samma härliga rallartyper 
som jag haft glädjen att träffa på EB. Och de 
hade varit med länge innan dess -jag försökte 
ändra på någon arbetsmetod i ett stenarbetarlag 
och fick repliken "Hör du, det här kan jag -far 
din anställde mig 1916... ". Vi införde i alla fall 
en förbättring -vi nyttjade inte de klena decauvillespår 
som hittills varit till hjälp och till bekymmer 
i massförflyttningar, utan vi byggde 
riktigt träslipersspår av räls från döda smalspårsbanor, 
mestadels 17 kilos. Och då slapp vi 
säkert en hel del urspårningar. Dragkraft var antingen 
häst eller ett litet fotogenmotorlok, som 
trots allt förberedande skyddsarbete gärna ville gå 
vid sidan om spåret i vissa kurvor -så det loket 
hade alltid med sig en extrautrustning i form av 
en bastant 3"x 9" att nyttja som specialdomkraft. 

Men tänk vad roligt det var att ta bygga nytt 
med ny materiel och bygga nya broar. Fast broar 
hade ju en del bekymmer -jag gick nattpass på 
betonggjutningen på ett av våra brobyggen och 
trampade fel på en ställningsplanka och föll 
några meter ner i armeringen i en pelare, där det 
lyckligtvis inte göts just då. Och jag fick tag i 
ledningen till en vibrator så jag kom ner med 
ändan först. Men så den såg ut efteråt.... 



Vi hade materielförsörjning tillsammans med 
pågående dubbelspårsbyggen på Västra stambanan, 
och för att samordna makadamvagnars 
och arbetstågsloks användning så fick jag det 

trevliga extrajobbet som makadamtågledare från 
tre olika makadamleverantörer skulle så 
mycket som möjligt köras till tre dubbelspårsbyggen 
och tomma vagnar skulle fortast möjligt 
tillbaka till närmaste leverantör. Från Kållered 
och Lilleskog och Forserum, till Tranås och 
Falköping och Pålsboda -det var ett roligt pussel. 

Unga ingenjörer skickades på den tiden på 
något år till Järnvägsstyrelsen, för att se och bli 
sedda (och ra lite styrelsehyfs) och efter den tiden 
hamnade jag på Storviks bansektion. Officiellt, ja 
-men även ute på regional nivå skjutsades 
ungdomar runt, så man skulle ra så mycket och så 
varierande linje-och materielkännedom som 
möjligt. Så under min Storvikstid hann jag 
vikariera i Orsa, i Östersund och i Sollefteå -och 
det betydde Inlandsbanan upp till Storuman, 
med stora vackra broar och lite folk och lite 
pengar, och återigen klen materiel (27-30 kilos 
räls!) Men framför alle betydde Storviksplaceringen 
upprustningsarbetet på vår ack så 
nedslitna stambana. 

1956, när SJ fyllde 100 år, brukar jag kalla "de 
tappade nordpilarnas år". Tre stora olyckor inom 
en påskvecka gav Eric Upmark iden att det 
passade sig inte med ett stort födelsedagsfirande 
-han använde istället en del av pengarna till 
studieresestipendier, och det betydde att Lars 
Ramstedt och jag reste runt i Tyskland, Schweiz, 
Österrike med uppdraget att studera systematiskt 
spårunderhåll på huvudlinjer med måttlig trafik 
(alltså ungefär som på vår slitna stambana). Men 
samtidigt fick vi så mycket pengar och folk vi 
önskade för upprustning av både stambanan och 
ostkusten. Det var en fröjd att se så fint spår, i 
makadam och med impregnerade sliprar och 
med heybackbefästning. Jag minns när vår chef 
Olle Strid stannade dressinen en gång och med 
ett stort leende utbrast "Är den inte vacker!" Det 
blev ett genombrott för Norrland. Tidigare hade 
vår dåvarande chef blivit utskrattad när han ville 
makadamisera ovanför Krylbo: "Har ni blivit 
högfärdsgalna?" 

Det hade blivit ett genombrott också på 
maskinsidan -för första gången hade vi race ett 
speciallok som kunde besegra övre Norrlands 
alltför branta backar. M-loket som kom 1942 
och dess persontågsvariant Ma tio år senare. 



Samtidigt kom ett snyggt expresstågslok som 
kunde ha orkat dra Nordpilen i 135 km/h om vi 
haft spår som passade, men det var i alla fall ett 
stort steg framåt att orka köra 100. . . Vi fick i alla 
fall pengar för att bygga dubbelspår på RamsjöOvansjö 
och Ktlafors-Bollnäs, och för ett första 
litet försök med automatisk tågkontroll (ATC, på 
SJ-svenska FJB, fjärrblockering) på fem stationshåll 
och fyra mötesplatser. 

Efter en utflykt på ett par år till Bohus-, 
Västkust-och Boråsbanorna, Göteborg och 
nionde bansektionen, där jag gjorde bekantskap 
med förbättring, förstärkning och tätning av 
bergtunnlar, kom jag "hem igen till Norrland" 
som baningenjör i Gävle, och ungefär i samma 
veva kom jag lite mera praktiskt in i NJS-arbetet 
-jag halkade på ett ostronskal, kunde man säga, 
för Rune Enberg hade ätit ostron och race gulsot 
och jag fick ersätta honom i Pieksämäki, där vi 
pratade säkerhet vid obevakade plankorsningar 
(som jag alltid haft en stark motvilja mot. Striden 
mellan ett 900-tons godståg och en 50-tons 
timmerbil är inte särskilt uppbygglig!) Men 
roligaste NJS-minnet har varit när man fick vara 
med och organisera ergonomisymposiet i Sundbyholm 
1973, där bekantskapen med vår norske 
specialist Kåre Rodahl, är oförglömlig -han som 
under kriget som fallskärmsjägare hade landat i 
mjölkbyttan hos en vacker pike som blev fru 
Rodahl, och vi minns också bland många andra 
pärlor hur professor R. deklamerade om "vi har 
arvet vore förfedres matlust men ikke deres 
arbeidslust". 

Att tänka bakåt, från handarbetat spår, med 
klen räls och klen befästning på träslipers i grus, 
och till tungt skarvfritt 60-kilos spår med 
pandrolbefästning på betongsliper -det är ett så 
stort steg att vi som var med på den gamla tiden 
inte ens vågat tänka så långt, så långt hade ju inte 
ens våra mellaneuropeiska vänner hunnit. Och 
om man dessutom tänker på hur spåret numera 
byggs med spårbytesmaskinutrustning -700 
meter spår om dagen -och man ser på dagens 
loktågshastighet 160 km/h -det är så jättestora 
kliv framåt som man på SO-talet möjligen ansett 
som sagor. Men där är vi, och i en ny 

organisation där många redan glömt hur det var 

förr. 

Genom en av SJ:s många omorganisationer 
(man hällde över en i en ny organisation alla år 
som slutar på 3) fick jag ansvaret för regionernas 



äganderättsarkiv och för stadsplane-och lantmäteriärenden. 
Och på det viset upptäckte jag att 
jag faktiskt satt på en guldgruva -nedre Norrlands 
järnvägsbyggnadshistoria, som länge sedan 
dess varit en intressant hobby. Ett av de mest 
intressanta inslagen i mitt arbete i de allt nyare 
organisationerna blev stadsplaneärendena, och 
det gick så bra att lägga om behandlingen så att 
"vi SJ" fick vara med från början i en hel del 
kommuner istället för att som förr tvingas skriva 
ett remissvar med kritik över ett förslag vi tidigare 
inte sett. Med trevligt samarbete med plan-och 
stadsarkitekt gick det mycket bättre. Samarbetade 
vi på skiss-och kladdstadiet och lärde 
varandra vad som för båda parter var viktigt och 
oviktigt så blev det alltid ett resultat, bra för oss 
båda. 

Med detta äganderättsarkiv kom många kul 
saker upp i nytt ljus -t.ex. där SJ en gång köpt in 
en smalspårsbana där med den tidens bestämmelser 
Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen lagfarits 
som ägare, men där SJ vid breddningen 
köpt till ett par meter på var sida som lagfarits på 
j ärnvägsstyrelsen. D istriktslan tmätaren skrattade 
gott åt att "vi SJ" ägde dikena och stängslet men 
inte banan! 

Ett annat sådär unikt och roligt fall var när vi 
hittade fakta om hur riksdagen pratat och pratat 
utan att komma till avgörande huruvida Jämtlands 
tvärbana skulle gå via Östersund eller 
längre norrut eller söderut -och de praktiska 
banbyggarna under tiden byggt bana från 
Storlien/norska gränsen och så långt riksdagen 
hunnit besluta, och så hade man låtit norska 
Meråkerbanans tåg köra så långt det gick, så 
folket i alla fall haft nytta av den biten bana. 

På det viset har jag också fatt se hur en del 
banor dött en stilla död därför att de helt enkelt 
aldrig skulle byggts, t.ex. Särnabanan, eller hur 
en bana dött som bara varit en skön dröm, t.ex. 
Sveg-Hede. Och än vet vi inte hur det går för 
den sovande Dellenbanan. 

Jobbet som chef i SJ var inte alltid slitsamt. Fotot 
togs 1968 av en anonym kollega. 

Som närmaste man till bansektionscheferna i 
Storvik och i Göteborg hörde det till mitt jobb 
att sköta den militära planläggningen för reparation 
och underhåll för sektionens linjer under 
krig och beredskap, och också viss bevakning av 
krigsviktiga punkter. Detta var normalt ansett 
som intill döden tråkigt (krigsförhållandena var 
så tätt bakom vår rygg att vi haft nog av dem) och 



ingen av mina företrädare hade heller lagt ned så 
mycket kärlek på uppgiften. För min del var det 
likadant, tills jag tillträtt tjänsten som sektionschef 
i Gävle och tack vare dugliga och entusiastiska 
officerare från försvarsstabens kommunikationsavdelning 
började begripa tjusningen 
av en täckande planläggning. Vändpunkten kom 
när hela regionledningen flyttades till krigsposition 
i bergrum och "utkämpade" en mycket 
verklighetstrogen invasion, där allt vad vi visste 
berodde på vad vi kunde snappa upp via tele-och 
radionät. Efter den övningen var det roligare att 
jobba med beredskapsplaneringen, även om det 
tyvärr (av hemlighetsskäl, man ville inte visa 
bergrummen för alltför många) inte blev fler övningar 
på krigsuppehållsplats. Men övningar 
blev det, och man började också komma underfund 
om att de grunder för reparationskapacitet 
vi räknat med var både gamla och bristfälliga. 
Det sattes till en arbetsgrupp som skulle skapa 

nya riktlinjer för Banavdelningens Reparationer i 
Krig, kallad BARK-gruppen, och vi hade ett 
härligt samarbete. Det var en liten grupp, bara en 
man från varje fack, Ban, El, Signal och Tele, med 
en överstelöjtnant från staben som sammankallande, 
och där jag fick ansvaret för bana och 
broar. Efter BARK-arbetet visste vi framför allt 
hur vanskligt det kan vara att uppehålla driften 
på ett järnvägsnät i krigszon, och riktade in vårt 
arbete framför allt på att kunna göra provisoriska 
reparationer så snabbt som möjligt. Ett roligt 
arbete som vi hoppades inte skulle bli vidare 
prövat.... 

Livet på en bansektion på 50-60-talet var 
mycket omväxlande. En del oinvigda tyckte ju 
att det här med att underhålla spår var väl ingen 
för en ung civilingenjör -man ack så tokigt de 
resonerade. För som närmaste man (eller vikarierande 
sektionschef) kom man i beröring med 
alla samhällsteknikens områden och specialister. 
Kontakt med lantmäteriet för att eliminera 
farliga bond-och skogsvägar, kontakt med skogsvården 
för att röja skog för nära spår, kontakt 
med jordbruk -naturligtvis -för båda de här 
ärendena. Samhällsproblem som gatubroar och 
gatuportar, och korsande avlopps-och vattenledningar. 
Som planeringsansvarig för vår sista 
storelektrifiering, Siljansbanan, fick jag nöjet att 
samarbeta med länslantmätaren för skogsröjning 
på 2500 ägoskiften -en nog så kul sak, 
för jag och länslantmätaren gjorde det jobbet 
som pilotfall med den nya ledningsrättslagen och 
helt utan klagomål! 



Små men tacksamma arbeten var förbättringar 
i våra många hundra tjänstebostäder banvaktsstugor 
och stationshus, där vi för ringa 
penningar drog in våningsvärmeledningar (som 
vi räknade själva) och vatten från djup-eller 
naturliga brunnar. Så mycken glädje man mötte 
när folk på skogen fick människovärdiga kök och 
tvättstugor. Kontrasten mot ett sanitetsbygge för 
ett par tusen var naturligtvis stor om man tänkte 
på stora bangårds-och linjeombyggnader, t.ex. 
när vi flyttade hela bangården i Borlänge, med 
anslutande linjer, helt utanför staden. Ett jobb 
som krävde -och gav -väldigt roliga och nyttiga 
kontakter med stål-och massaindustrierna (inte 
minst roligt var att ta hand om pappersbrukets 
sextioåriga elektrifierade smalspår och klä om det 
till normalspårig huvudlinje!). 

Stora brobyten hörde också till bansektionens 
arbeten. Äldre stålbroar byttes ut mot starkare, 
för tyngre godslast och i samband med dubbelspårsbyggen, 
och inte minst när en rekordstark 
fjällflod tog med sig Noppikoskis kraftverksdamm 
och lnlandsbanans bro över Oreälven! 
Och ett litet experiment gjordes i en första form 
av ATC-kontroll av fyra mötesplatser mellan 
Ånge och Bräcke, och baserat på en liten LM 
Ericssons lokaltelefonväxel, där tågklareraren i 
Ånge skötte tågledningen genom att slå vissa 
telefonsignaler till respektive växlar ute på det 
trånga enkelspåret, som just då tyvärr inte fick 
plats i dubbelspårsanslagen. 

Till bansektionens jobb hörde också röjning 
och utredning vid olyckor. Olyckor kan vara 
intressanta och till och med roande, bara inte 
människor kommer till skada, men när ett fjärrgodståg 
krockade en timmerbil med timmersläp 
i Grisakurvan i Bollnäs -med resultatet att loket 
vände sig helt om och tittade åt andra hållet, och 
ingen kom till skada, då var det ju bara ett 
intressant ingenjörsjobb! Och när cirka 4 miljoner 
ton jordmassor plötsligt lossade från 
Ådalens fasta berg och rasade ut i Ångermanälven, 
medtagande landsväg och järnväg och 
kontaktledningar och Kramfors soptipp med 
tusen stora råttor -då var det också bara fråga om 
ekonomiska skador, tåget blev stoppat i tid. 

Värre var det när ett O KB snälltåg krockade 
med en landsvägsbuss i Gumböle på gamla riks 
13, eller när pendeltåget Bollnäs-Söderhamn 
frontalkrockade med en Carlsson-rälsbuss (som 
inte borde ha varit just där) på skogen mellan 
Myskje och Kinstaby. I båda fallen var vårt 
röjnings-och utredningsarbete tungt-det hade 
blivit många döda och skadade, och sådana 



gånger kändes livet hårt. 

Roligare var det när pendeln Bollnäs-Söderhamn 
körde på ett fjärrgodståg bakifrån, så att 
tredje vagn från slutet av godtåget -med last av 
lingon till Tyskland-sköts upp och blev stående 
oskadad på fjärde vagn från slutet (som inte alls 
var oskadad...) 

Utveckling har jag fått se, från gods-och 
snälltåg dragna av vedeldade B-lok, och till och 
med kopplade D-och B-lok i krigsårens lokbrist, 
och till dagens silverorm X2 och de blå Rc-loken. 
Men det var i alla fall något alldeles särskilt att 
känna suget när "landshövding Rosens tåg" 92an, 
bestående av B-lok, en BCo, Co och en F 1 
(totalt ca 100 ton) drog på för fullt ut från 
Långsele på sista etappen mot Umeå. Ett roligt 
minne är också det lilla motorvagntåget Xoa7 
som körde ena dagen Sundsvall-Luleå och andra 
dagen Luleå-Sundsvall, ca nio timmar vardera 
draget. Inte så roligt är att komma ihåg 
motorvagnsexpresståget Ostkusten, med sex 
YCo7 och 105 km/h -det var en skakig resa! 
(Men desto roligare är att minnas GDGexpressen, 
Xoa8, för dess goda restaurangavdelnings 
skull. När expressen awerkade 115 
km/h på spår som byggts för 90, och köksmästaren 
serverade sin berömda hackade biff, 
med gröna ärtor till -då sprang ärtorna för livet i 
kurvorna). 

Det här är alltså sextio år med SJ. År av stora 
framsteg, och också år av baksteg -men tänk så 
omfattande ett liv på en bansektion kunde bli. 

Och livet på en bansektion -"färdiga banan" 
-saknade ju inte heller nybyggarens känsla " 
det här har jag varit med om att skapa''. Inte 
minst när det hände något verkligt stort, till 
exempel en helt ny bangård på en helt ny plats 
(Borlänge, Gävle) eller en ny kortare linjesträckning 
med nya stora broar (Ljusne) som också 
innebar en hel del samhällskontakter. Sådana 
glada minnen kommer också alltid att vara nya 
genomfartsleder i Bollnäs, Gävle, Mora, Falun 
och Avesta, elektrifieringen av Siljansbanan och 
breddningen av Hargshamnsbanan. Och det 
mest originella var nog byggandet av ett hotellannex 
stående grensle över O KB i Hudiksvall. 
Sist men icke minst omvandlingen av Gävle 
Södra lokstation till Sveriges Järnvägsmuseum. 
Min fars omdöme om "färdiga banan" kanske 
inte höll i längden! 

I ett långt perspektiv ser utvecklingen sorgsen 



ut. När jag började, i Tvärålund 1939, bestod 
Norrland av levande bondbyar, fulla av folk och 
fä. Bondgårdar med rök ur skorstenen, tvätt på 
klädstrecken, folk och djur ute på jorden. Små 
byar, men dock med namn och med minnen, 
med post-och telefonstation (naturligtvis bemannad!) 
och med lanthandel och med mjölkkrukor 
på mjölkpallen. Vart tog allt detta levande 
land vägen? 

Slutsumman av denna historia? 60 år med 
gamla SJ, med bygge och underhåll, med lantmäteri 
och vägförvaltningar, stadsarkitekter och 
industrifolk, med gamla rallare och nya 
entusiastiska och kunniga medarbetare -sextio 
år med goda kamrater och med massor av goda 
minnen och -till slut 

SÅ ROLIGT JAG HAR HAFT! 

"En bild av mig själv som jaggillar': säger 
forfattaren. Den togs av Håkan Selen. 

Katarina Sandberg 

Våra järnvägsmiljöer -ett kulturarv att vårda 

Bergvik, en av många for evigt forsvunna järnvägsmiijöer. Foto 1898, Enemans samling, Sveriges 

Järnvägsmuseum. 

Vad händer med våra järnvägsmiljöer i dessa 
förändringarnas tidevarv? Är det utvecklingens 
gång att de förändras och måste det vara så? Vad 
görs åt det? Och vilka byggnader och järnvägsmiljöer 
bevaras för framtiden? Detta är några 
frågor man kan ställa sig som lekman och allmänt 
järnvägsintresserad. Jag har, i mitt yrke som 
antikvarie vid Sveriges Järnvägsmuseum, funderat 
över dessa frågor. 

Bakgrund 

Under förra året fick Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) ett regeringsuppdrag att inventera och 
utvärdera ett antal järnvägsbyggnader och järnvägsmiljöer 
i Sverige, och att rangordna dem 
efter deras kulturhistoriska värden. Sveriges 
Järnvägsmuseum, representerat av mig, deltog 
tillsammans med RAÄ i arbetet. 

Bakgrunden till detta regeringsuppdrag var att 
stora förändringar var på väg inom svenskt järnvägsväsende. 
Sverige har sedan slutet av 1930talet, 
med några fa undantag, haft ett statligt 
järnvägsnät. Vid årsskiftet 2000-2001 skulle 



dock denna era vara slut, då SJ bolagiserades och 
delades upp i flera olika bolag; Unigrid, Green 
Cargo, Train Maint, SJ AB och Jernhusen. Varje 
bolag skulle vara vinstdrivande. Förändringen av 
Statens Järnvägar hade för övrigt inletts redan 
1988, då SJ och Banverket gick skilda vägar. 

Nu skulle de järnvägsfastigheter som ansågs 
vara -eller skulle kunna bli, lönsamma överföras 
till fastighetsbolaget -Jernhusen. Följden skulle 
kunna bli eventuella försäljningar till privata eller 
kommunala intressenter. Regeringen ville därför 
ha en kulturhistorisk utvärdering och en rangordning 
av de järnvägsmiljöer och järnvägs

Uppsala station. En av de typiska 

tidigare skyddade stadsstationerna, 

ritad av A. W Edelsvärd, uppfard 

1866i holuindsk renässansstil Foto 

1935, SverigesJärnvägsmuseum. 

Vansbro godsmagasin. Uppfart vid 
sekelskiftet 1900. Framfar 
godsmagasinet syns ett litet våghus. 
Foto artikelfoifattaren, 1999. 

byggnader som var tänkta att ingå i det nya 
fastighetsbolaget -innan någon försäljning 
aktualiserades. 

Regeringsuppdraget 

Man hade ställt sig frågan vilka byggnader som 
hade så stora kulturhistoriska värden att de 
behövde ett stadigt skydd. Stadigt skyddade 
byggnader, sk stadiga byggnadsminnen, får inte 
rivas eller förändras enligt särskilda föreskrifter. 
En princip som finns inom svensk byggnadsminnesvård 
är dock att ägare till byggnadsminnen 
skall vara posmva till skyddet. Om 
ägaren är negativ sköts inte byggnaden om och 
kulturmiljövårdens avsikter motarbetas. Skyddet 
blir ineffektivt! De järnvägsbyggnader och 
miljöer som var skyddsvärda borde därför ha 
blivit skyddade innan eventuella nya ägare skulle 
ta över. Det innebar att det var bråttom. 

För att kunna utföra regeringsuppdraget på 
den korta tid som angavs, ca 4-5 månader, blev 
metoden att varje län fick inventera och utvärdera 
"sina egna'' byggnader. Den antikvariska 



kompetensen ute i landet har den bästa känne

domen, på den regionala nivån, om sina kulturmiljöer. 
Tyvärr saknas dock några aktuella heltäckande 
inventeringar, inriktade på järnvägsmiljöer, 
i de flesta län. 

Uppläggningen av arbetet innebar att SJ 
Fastighetsdivision lämnade listor och bangårdskartor 
med planerade fastighetsbildningsgränser 
för berörda fastigheter till Riksantikvarieämbetet. 
Där förtecknades objekten för respektive län och 
kompletterades med redan befintliga uppgifter 
om kulturhistoriskt skydd och kulturhistoriska 
värden. Detta material, gemensamma blanketter 
och anvisningar samt ekonomiska resurser ställdes 
därefter till länens förfogande. Länens representanter, 
från länsstyrelsernas och länsmuseernas 
kulturmiljöenheter, åkte sedan ut och fotograferade, 
skrev och letade uppgifter i arkiv samt 
bedömde fastigheternas kulturhistoriska värden. 
Riksantikvarieämbetets uppgift blev därefter att 
sammanställa, utvärdera resultaten samt göra ett 
urval ur ett nationellt perspektiv. 

Sedan tidigare finns 47 skyddade stationshus i 
Sverige. De fick sitt skydd som statliga byggnadsminnen 
1986, utifrån ett urval som gjordes 
ur en stationshusinventering från RAÄ från 
1970-talet. Dessa stationshus ligger framförallt 
längs det statliga stambanenätet. De flesta är 
ritade av SJ:s två mest kända arkitekter, Adolf 
Wilhelm Edelsvärd och Folke Zettervall, och de 
representerar främst monumentala stadsstationer. 
I princip är det solitära stationshus som 
skyddats. Detta urval speglar ett tidigare rådande 
synsätt inom kulturmiljövården, såväl internationellt 
som i Sverige, på vilka byggnader som 
var värda att bevaras. Det var i princip enstaka 
monument som sparades. Idag är den rådande 
inställningen däremot att det är kulturmiljön som 
en helhet som är det viktiga. Och alla byggnader 
och anläggningar, även de enklare, är lika viktiga 
för att ge denna helhet och den historiska 
förståelsen. 

Utifrån den nya inventeringen var därför 
avsikten att bredda urvalet av skyddsvärda 
objekt, för att ge en bättre representativitet av 
järnvägens olika miljöer. Där det fanns förutsättningar 
föreslogs utökningar av tidigare byggnadsminnen, 
med flera byggnader, till en hel 
miljö. Vidare föreslogs ett antal nya byggnadsminnen, 
exempelvis för att visa mindre stationshus 
vid enskilda banor, verkstadsanläggningar 



mm. Även olika typhus var viktiga att skydda, då 
stora delar av järnvägsbebyggelsen i Sverige varit 
typiserad. 

Järnvägshistorisk tillbakablick 

Sverige förändrades under 1800-talet från jordbrukssamhälle 
till industrisamhälle och industrialiseringen 
och järnvägens utveckling var nära 
knutna till varandra. Skråväsendet upphörde och 
handeln släpptes fri vilket medförde att nya orter 
och samhällen kunde utvecklas. Järnvägen band 
ihop landet, från norr till söder och från kust till 
kust. Runt om i Sverige växte järnvägssamhällen 
fram. De tidigare outnyttjade naturtillgångarna 
började exploateras, och både råvaror och färdiga 
produkter för en snabbt ökande exportindustri 
fraktades med järnvägen. Exportindustrin gav 
vinster, och kapitalet satsades bland annat i 
utvecklingen av järnvägen. Det fanns en anda av 
optimism och framsteg inom transportteknikens 
område och inom samhällsutvecklingen i stort. 

1854 beslutade regeringen att ett antal större 
statliga järnvägsstamlinjer skulle byggas. Mindre 
järnvägsbyggen skulle drivas av enskilda företag 
med statligt godkännande. Fem stadiga s k stambanor 
planerades; Västra, Södra, Nordvästra, 
Östra och Norra Stambanan. Man började med 
Västra och Södra stambanorna som var färdiga 
1862 och 1864. Sedan fortsatte man norrut, och 
de flesta stora stambanorna var klara vid 
sekelskiftet 1900. Det sista stora stadiga 
järnvägsbygget var Inlandsbanan, invigd 1937. 
Byggandet av enskilda banor stöddes av staten 
med fördelaktiga lån. Tanken var att privatbanorna 
skulle främja regional handel och 
transport, medan statsbanorna skulle betjäna 
landet som helhet. Även de privata banorna kom 
dock, så småningom, att omfatta linjer av 
stambanekaraktär. I södra och mellersta Sverige 
var det vanligt med privatbanor, medan det i 
norra Sverige främst var staten som byggde 
järnväg. 

En stor del av det svenska järnvägsnätet var 
ursprungligen uppfört i privat regi, men redan 

Hagalunds verkstadsområde, Stockholm. Hagalund är ritad av Folke Zettervall och är Sveriges största 

lokstation. Bilden visar interiören från den stora lokhallen, uppford 1914-16. Anläggningen är nu 
fores/,agen som byggnadsminne. Foto 1938, Sveriges färnvägsmuseum. 

Fagersta bruks station. Natur och kultur samverkar vid nedbrytningen. En i grunden vacker stationsmiijö 
ta/,ar sitt tydliga språk om foifall sedan stationen /,agts ned Foto artikel_foifattaren, 2001. 



AdolfW Edelsvärd. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

under senare delen av 1800-talet började enskilda 
banor förstatligas. 1939 togs ett principbeslut 
om att alla linjer skulle övergå i stadig ägo, 
vilket sedan genomfördes fram till 1950-talet. I 
början av 1960-talet skedde stora förändringar 
inom svenskt järnvägsväsen. Bilismen hade 
kommit för att stanna och konkurrensen med 
järnvägen ökade. Riksdagen tog då ett beslut om 
nedläggning och upprivning av alla olönsamma 
järnvägslinjer. Stora neddragningar gjordes och 
många mindre mellanstationer lades ned. Till 
följd av detta byggdes många stationsmiljöer om 
eller revs. 

Arkitekterna 

SJ hade en egen arkitektursektion under åren 
1855-1986. Under denna tid arbetade fyra olika 
chefarkitekter: AdolfWilhelm Edelsvärd mellan 
1855 och 1895, Folke Zettervall från 1895 till 
1931, Birger Jonsson under åren 1931-1955 och 
slutligen Karl Axel Bladh under perioden 19551986. 

Folke ZettervalL Foto 1900, Herman Hamnqvist, 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Adolf W Edelsvärd var ursprungligen fortifikationsingenjör 
och inte utbildad till arkitekt. Han 
drev dock ett eget arkitektkontor i Göteborg och 
har ritat ett flertal byggnader där; såväl privatbostäder 
som skolor och kyrkor. Han var chefarkitekt 
på SJ under den första expansiva fyrtioårsperioden 
då stambanenätet byggdes, och då 
ansvarig för uppförandet av alla byggnader. 
Under denna period byggdes ett stort antal hus, 
totalt 5 725, varav 297 stationsbyggnader. Edelsvärd 
var med och utformade såväl de stora 
centralstationerna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö som ett otal mindre små stationshus runt 
om i landet. Edelsvärd ansåg att det var viktigt att 
alla järnvägsbyggnader var väl utförda men skrev 
bland annat själv att "stationshusen äro väl de, på 
hvilka man borde ställa några anspråk 
arkitektoniskt hänseende': Han menade att 
järnvägsarkitekturen skulle tjäna som förebild 
som god byggnadskultur för allmogens byggande, 
och medverkade även i tidskrifter och 
mönsterböcker i ämnet. 

BirgerJonsson. Foto 1931, Sveriges 
Järnvägsmuseum. 



Folke Zettervall var son till domkyrkoarkitekten i 
Lund, Helgo Zettervall. Han var utbildad 
arkitekt. Han efterträdde Adolf W Edelsvärd, 
och även Zettervall verkade under en relativt 
expansiv period för SJ:s husbyggande. Hans 
chefsperiod sammanföll med de senare norrländska 
banbyggena, bland annat Malmbanan 
och Inlandsbanan. Han har exempelvis ritat 
Sundsvalls Centralstation och de speciella stationsbyggnaderna 
vid Malmbanan (Sveriges 
första elektrifierade bana) med dess inbyggda 
transformatorstationer. 

Birger Jonsson tillträdde som chefarkitekt vid SJ 
under funktionalismens första år, 1931. Under 
hans ledningsperiod nådde järnvägsnätet sin fulla 
utsträckning. Han intresserade sig bland annat 
för byggnadernas planlösningar. Jonsson ansvarade 
exempelvis för det senare stationsbyggandet 
vid Inlandsbanan, klar 1937, och 
Falköpings station som är en utpräglad funkisstation. 

Karl Axel Bladh. 

Karl Axel Bladh blev den siste chefarkitekten på 
SJ:s arkitektursektion. Under hans tid började 
omstruktureringarna och nedskärningarna inom 
SJ. Det handlade vid denna tid inte så mycket 
om nybyggnation, uppgifterna var främst omoch 
tillbyggnader av äldre bebyggelse. 

Bebyggelsen längs de enskilda järnvägarna utformades 
av många olika ingenjörer, arkitekter, 
byggmästare och byggherrar. Här följer några av 
de mer kända. Claes Adelsköld var en av järnvägens 
pionjärer. Han var järnvägsingenjör och 
ledde flera projekteringar av enskilda järnvägar, 
bland annat i Skåne. Adelsköld ritade stationer 
till exempel vid Kristianstad-Hässleholms och 
Ystad-Eslövs järnvägar. Två andra välkända 
arkitekter, som även medverkat vid åtskilliga 
stationsbyggen är bröderna Axel och Hjalmar 
Kumlien. De utformade samtliga husbyggnader 
längs Sveriges största privatbana, Bergslagernas 
järnvägar (Göteborg-Falun). Vidare medverkade 
Axel Kumlien tillsammans med A.W Edelsvärd 

Ritning på rypmodellfor enkel banvaktsstuga.från 
1872. Vissa rypmodellerfanns for utforande såväl i 
trä som i sten. Bild ur Statens Järnvägar 18561906. 

vid uppförandet av Stockholms Central. Erik 
Lallerstedt, en annan av vårt lands mer erkända 
arkitekter -även innehavare av professuren i 



arkitektur vid KTH i 25 år -ritade vid sekelskiftet 
bland annat stationsmiljöerna vid SWB, 
Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. 
Även Ferdinand Boberg, skapare av sådana välkända 
byggnader som regeringskansliet Rosenbad 
och LO-borgen i Stockholm, ritade stationshus. 
Han utformade stationerna längs MoraÄlvdalens 
järnväg. 

Byggnadstyper och "typhus" 
i järnvägsmiljöer 
Under 1800-talet uppfördes många byggnader i 
Sverige. Flera handböcker utgavs med stilar och 
råd vid utformning av typhus för t ex lantbruksbyggnader. 
Officiella byggnader, som järnvägsbyggnader, 
blev ett föredöme för den övriga 
bebyggelsen på landsbygden. I järnvägsmiljöerna 
utvecklades en rad nya byggnadsryper med 
speciella funktioner, och man eftersträvade en 
enkel och prydlig stil. Strävan efter standardisering 
hade såväl ekonomiska-som säkerhetsmässiga 
orsaker, men man ville också skapa ett 
ansikte utåt -ett varumärke. 

Stationsmiljöerna innehöll funktionsbyggnader 
som på olika sätt ingick i dåtidens "infrastruktur". 
Vid större stationer uppfördes restaurangbyggnader 
och avträdeshus för resenärerna. 
Perrongerna täcktes med perrongtak och för 
godstrafiken byggdes godsmagasin längs lossnings-
och lastningsspår. För trafikverksamheten 
anlades ställverksbyggnader vid bangårdarna. 
Ångloken krävde lokstationer med stallar, vändskivor, 
vattentorn och pumpar, kolgårdar, sandtorn 
mm. På flera orter uppfördes verkstäder för 
reparationer och revisioner av lok och vagnar. För 
järnvägens personal uppfördes boställshus, banvaktsstugor 
osv. 

Många av dessa olika sorters byggnader var 
starkt typiserade. En stor mängd byggnader 
skulle uppföras på relativt kort tid, till så låg 
kostnad som möjligt. Vid såväl de statliga som de 
enskilda järnvägarna finns i båda fallen minst ett 
trettiotal olika "rypmodeller"för stationshus, d.v.s. 
sammantaget ett sextiotal, samt också typmodeller 
för övriga byggnader. 

Även byggnadsmaterialen delar in byggnaderna 
i olika typer, med skillnader mellan 
norra och södra Sverige. I södra delarna av landet 
användes mycket sten och tegel, i norra Sverige 
till största delen trä. Däremellan fanns olika 
varianter i tegel, trä och puts. Vissa byggnader, 
som till exempel lokstallar, fick ett mera likartat 
utförande över hela landet. De fick ett givet 
formspråk genom sina funktioner. Den återkommande 



halvcirkelformen, om det var lite 
större lokstallar, med vändskiva framför. Tegel 
eller sten som byggnadsmaterial på grund av 
brandfaran. 

Bebyggelsens utformning 
-stilar och influenser 
Större delen av Sveriges järnvägsbebyggelse är 
uppförd under cirka hundra år, från 1850 till 
1950. Olika arkitekturideal och stilinfluenser, 
regionala variationer i byggnadsmaterial och 
byggnadsteknik samt ekonomiska och politiska 
faktorer har påverkat utformningen. Man kan se 
en utveckling från det småskaliga panelade 
stationshuset i det lilla stationssamhället, likt 
andra samtida lantmannabyggnader i trä (i Syd

Abisko Östra, en av 

Malmbanans stationer, 

uppford 1911. Sedan 

tidigare skyddad som 

statligt byg,gnadsminne. 

Foto 1940, Sveriges 

Järnvägsmuseum. 

Gåsvarv. Ett av flera 
typhus i national

romantisk stil som 

Ferdinand Boberg 

ritade for Mora

Älvdalens järnväg 

under åren 1897-99. 

Nu privatägd. Foto 

artikelforfattaren, 

1999. 

Lokstall i Hallsberg. 



Tidigare är 
järnvägsstation och 
järnvägsrestaurang 

skyddade. Nu fores/,ås 

även lokstallar med 

flera byggnader ges 

skydd, så att en 

helhetsmiijö bevaras. 

Foto Sveriges 

Järnvägsmuseum. 

Are järnvägshotell och -restaurang. I direkt anslutning till järnvägsstationen, sedan tidigare skyddad som 

byggnadsminne, uppfordes hotell och restaurangpå turistorten Are. Foto troligen från sekelskiftet 1900, 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

sverige i tegel) med lövsågerier och snickarglädje. 
Vidare till större anläggningar, med viktiga 
knutpunkter som växte med större stationer och 
lokstall, boställshus, ställverk osv. Till de riktigt 
stora och representativa stadsstationerna, uppförda 
i 1800-talets nystilar efter kontinentala 
förebilder, som andra institutionsbyggnader 
under 1800-talets senare hälft symboler för en 
tidsanda, präglad av en stark framtidstro för 
nationen Sverige. 

En byggnadstyp, som ofta var använd för 
mellanstora järnvägsstationer av 1800-talets ledande 
arkitekter, liknade det traditionella högreståndsbyggandet. 
Den har många drag av den 
mindre herrgården; symmetri, axial rumsindelning, 
längdutsträckning längs banan och kontrasterande 
partier såsom frontespis eller risaliter. 
De större stadsstationerna var istället besläktade 
med det samtida institutionsbyggandets huvudtyp 
-en långsträckt byggnad med både mitt-och 
sidorisaliter, klädd i puts. Hit hör t ex Stockholms 
Central och Bergslagernas järnvägars 
station "Vita Huset" i Göteborg. 

Runt sekelskiftet uppfördes flera stationsmiljöer 
i fornnordisk stil, nationalromantik och 
jugend, tydligt präglade av tidsandan. De utformades 
efter nya ideal, med bland annat ökad 
regional anknytning och en friare planlösning 
där de inre funktionerna fick styra den yttre 
formen. Detta gav ofta asymmetriska fasader. 



Det kan man t ex se i Dalarna, där det finns 
jugendarkitektur av Erik Lallerstedt som inspirerats 
av engelsk arts andcrafts-rörelse. Vid denna 
tid växte även turismen fram i Sverige och storstadsborna 
kunde ta sig ut på landet och till 
fjällen tack vare järnvägen. Detta skapade speciella 
järnvägsmiljöer på turistorterna med turisthotell, 
järnvägsrestaurang och järnvägsstation. 
Sådana orter finns såväl på västkusten ute vid 
havet, som uppe i fjällen i Norrland. 

Övergången från ånga till elektricitet går också 
att avläsa i bebyggelsen. Det syns bland annat vid 

Vedums station. 
Exempel på en mindre 
/,andsortsstation från 
järnvägens barndom, 
troligen uppford 
omkring 1865. Nu 
fores/,agen att bli statligt 
byggn,adsminne. Foto 
1923, Sveriges 
järnvägsmuseum. 

Angelsbergs station vid 
SWB-banan. Uppford 
år 1900, ritad av Erik 
Lallerstedt. Stilen har 
kontinenta/,a influenser, 
främst från Tjsk/,and 
Statligt byggn,adsminne 
år 2000. Ingår som en 
del i miljön 
'Världsarvet 
Engelsbergs bruk'~ Foto 
Sveriges 

Järnvägsmuseum. 

Ludvika station. 
Byggn,ad i "funkisstil': 
uppford 1938-39, 
arkitekt Cyrillus 
Johansson. Byggn,aden 
är uppde/,ad i två 
byggn,adskroppar där 
olika fonktioner är 
tydligt separerade. 
Föres/,aget som 
byggn,adsminne. Foto 

från 1950-talet, 

Sveriges 



Järnvägsmuseum. 

Dingle station. Typhus längs Bohusbanan, uppfart 1903 och ritat av Folke Zettervall. Byggnaden blev 

även Sj-s forsta busstation 1921. Miijön är nuforeslagen som byggnadsminne. Foto Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

flera av Malmbanans stationshus, där inbyggda 
transformatorstationer gav en speciell form åt byggnaderna. 
Vidare byggdes nya och större lokstall 
när trafiken ökade. I en anda som förebådade 
funktionalismen byggdes de enklare miljöerna längs 
Inlandsbanan, under en 30-årsperiod fram till 1937. 
Det var det "utvecklingsbara stationshuset", som 
kunde byggas ut i fyra olika stadier, allteftersom 
banans kapacitet ökade och behoven av större utrymmen 
växte. Förändrade behov bidrog även 
till att äldre stationer på vissa ställen fick lämna 
plats åt nya, som t ex i Ludvika, som uppfördes i 
slutet av trettiotalet i funktionalistisk stil. 

Kulturhistoriska värden 

Järnvägen var en av de viktiga faktorerna i Sveriges 
utveckling till en modern industrination, 
och hade dessutom en stor påverkan på var delar 
av bebyggelsen i vårt land förlades och hur den 
utformades. För att kunna mäta betydelsen av att 
bevara byggnader brukar man tala om begreppet 
kulturhistoriskt värde. Det finns flera olika typer 
av kulturhistoriska värden knutna till de miljöer, 
anläggningar och byggnader som uppförts för 
järnvägen. Järnvägsbebyggelsen är ett historiskt 
dokument över utvecklingen av det "moderna'' 
Sverige. Här kan man utläsa både samhällshistoriska 
och socialhistoriska fakta. Till exempel vid 
vilka tidsperioder olika bansträckningar anlades 
samt likheter respektive skillnader mellan enskilda 
och statliga banor. Eller olika yrkeskategorier 
som var knutna till järnvägen och vilken hierarkisk 
rangordning dessa hade i förhållande till 
varandra. 

Vidare finns här stora arkitekturhistoriska 
värden. Kontinentala stilinfluenser och lokala 
byggnadstraditioner, i de bästa stunderna, förenade 
till en unik svensk form. Typhusbyggandet 
avspeglar politiska och sociala ideer om hur man 
utformade prydlig och representativ bebyggelse 
samt med små ekonomiska medel varierade den. 
Här är det just det typiska, det som representerar 
de många stationerna som är det värdefulla. Det 
motsatta förhållandet råder vid stadsstationerna. 
Här är det istället de tydliga stilinfluenserna och 
det unika arkitektoniska uttrycket -antingen 



detta är rundbågestil, nyrenässans eller nationalromantik, 
som är värdefullt att bevara. 

/
/ 
Vännäs station. Uppford 1891, arkitekt Folke Zetterva!L Järnvägsstationen i fornnordisk stil är tidigare 

skyddad Nu foreslås ett flertal byggnader, bL a. restaurang, boställshus och verkstadsbyggnader skyddas, 
for att en hel miijö i ett typiskt stationssamhälle skall bevaras. Foto Sveriges järnvägsmuseum. 

Stora teknik-och materia/historiska värden 
finns utifrån aspekten på järnvägen som ett 
infrastrukturellt system. Funktionsbyggnader 
och anläggningar speglar olika epoker i järnvägens 
utveckling. Här märks även hur olika 
byggnader, t ex mindre godsmagasin, avlösts av 
större när järnvägens betydelse ökat och hur flera 
stationer eller lokstall uppförts bredvid varandra, 
därför att järnvägsnätet bestod av ett stort antal 
banor med olika ägare. 

Till järnvägsmiljöerna är även stora upplevelseoch 
estetiska värden knutna. Vi kan i en välbevarad 
järnvägsmiljö fortfarande förstå och 
uppleva känslan av stationen som porten mot 
stora världen; platsen dit alla nya intryck kom. 
Där avstampet togs från det gamla till det nya, 
från det kända till det okända. Stationen var 
centrum, både på större och mindre orter. Antingen 
det var en pampig stadsstation införlivad i 
en "idealstadsplan'', i fonden av en stor öppen 
plats. Eller som i det mindre stationssamhället, 
med järnvägshotellet vid stationen och samhällets 
huvudgata -Järnvägsgatan eller Stationsgatan 
-längs spåren. I dessa samhällen far järnvägsmiljön 
ett starkt symbolvärde, då den representerar 
hela samhällets existens. 

Sammanfattning 

Järnvägen var en av de viktiga faktorerna i Sveriges 
utveckling till en modern industrination. 
Järnvägsbebyggelsen är ett historiskt dokument 
över utvecklingen av det "moderna" Sverige. En 
järnvägsmiljö är ett komplext "system'', sammansatt 
av många olika faktorer (tex teknik, funktioner, 
arkitektur samt ekonomiska, sociala och 
politiska förhållanden). För att detta system skall 
gå att förstå i ett historiskt perspektiv måste 
helheten vara intakt. Det är därför mycket viktigt 
att olika sorters bebyggelse ( och naturligtvis även 
andra anläggningar, även om jag ej berört det i 
den här artikeln) bevaras. 

För att även kommande generationer skall 
kunna ta del av denna materialiserade historia, har 



att antal olika järnvägsmiljöer skyddats eller föreslagits 
fa skydd utifrån nämnda regeringsuppdrag. 
Olika tidsperioder, arkitekter och typer av 
byggnader har representerats bland de miljöer 
som valts ut för att sparas. Även en god regional 

SJ-s arkitektkontor 1928. Sittande längstftam närmast kameran arkitekt Folke Zettervall och till vänster 
om honom byråchef O.A.A. Tj;den. Stående ftån vänster: underingenjör E. Otterström, ritare C.N 
Spångberg, underingenjör V.G. Vedin, underingenjörJA. Johansson, ritare FL. Frise, underingenjör C.A. 
Lund, ritare S.E. Zätterlund, kansliskrivare M V.M Bjeren och byråingenjör A. V.F Ekengren. Foto 
Sveriges järnvägsmuseum. 

spridning har eftersträvats. Ja visst, det är ett fatal 
byggnader och miljöer om man ser på den stora 
mängd som ursprungligen fanns, men vi vet i alla 
fall att dessa miljöer -för överskådlig framtid kommer 
att bevaras! 
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En bevarandeplan för järnvägsfordon 

På Sveriges Järnvägsmuseum finns fordon som varit orörda sedan de togs ur trafik, somt.ex. 
tredjekfassvagrzen C6 nr 486, byggd 1880 for andra och tredje klass, men moderniserad så sent som 1923 
och tagen ur trafik 1932. Visst kan det vara.frestande att slita ut 1920-talsinredningen och återföra 
kupen till originalutseende, men vad finns då egentligen kvar av kulturhistoriska värden? Foto Jan-Erik 

Svanberg. 

Det är flera år sedan Sveriges Järnvägsmuseum 
och Järnvägshistoriska Riksförbundet QHRF) 
nystartade arbetet med bevarandeplanen. En 
remissutgåva skickades ut till berörda föreningar 
och fordonsägare under 1998. Planen är inte i 
första hand avsedd som ett statiskt organ men att 
stadfästa den första versionen i tryck är ändå 
angeläget. Redigeringsarbetet har tagit tid, vilket 
inte är anmärkningsvärt med tanke på det stora 
inslaget av ideella insatser. Målsättningen är att 
bevarandeplanen skall ges ut under år 2001 och 
en kort presentation av projektets ide kan därför 
vara på plats. Nedanstående text är en lätt 
bearbetning av inledningen till remissversionen. 
De som utanför museet har jobbat med bevarandeplanen 
är Jan-Erik Hedlöf (motorlok), Yngve 
Holmgren (skånska privatbanevagnar), Bo Jörneld 
(ånglok), Tore Nordin (ellok), E. Bertil 
Persson (godsvagnar), Ola Persson (faktaunderlag), 
Henrik Reuterdahl (stålpersonvagnar) och 
Erik Sundström (järnvägshistorik och godsvagnar). 

Syfte med en bevarandeplan 

Det finns ett mycket stort behov av en handlingsplan 
för säkerställande av den svenska järnvägshistorien. 
Tack vare att SJ tidigt etablerade 
ett verksmuseum och att det finns en god 
geografisk spridning av järnvägsmuseiföreningar, 
finns både fina samlingar och stor kunskap. Det 

bör dock vara en nationell, stadig angelägenhet 
att skapa förutsättningar för att samlingarna 
vårdas så att inte värdefulla minnen och 
vittnesbörd från järnvägen skall gå förlorade. Det 
är av yttersta vikt att i tid se över vad som finns 
bevarat från den svenska järnvägshistorien för att 
dels få en bild av vilka resurser detta kräver, dels 
kunna presentera en plan för säkerställande av 
det som är mest värdefullt. 

Avgränsning 

För att kunna förstå ett historiskt fenomen krävs 
en helhetssyn. Det är nödvändigt att ha tillgång 



till så mycket källmaterial som möjligt. Det är 
viktigt att den mångfald som funnits också kan 
presenteras. Järnvägen är som kommunikativt 
medium både teknik och humaniora, och borde 
vara en självklar angelägenhet för kulturmiljövården 
-inte minst då resursbristerna hos dagens 
förvaltare av järnvägshistoriska vittnesbörd är 
stora. För att kunna ta ställning till bevarandeproblemet 
krävs dock ett ordentligt underlag. Att 
bevara rullande materiel kräver liknande insatser 
som byggnadsvård, varför fordonen befunnits 
lämpliga att använda som första utgångspunkt 
för bevarandearbetet. 

Möjligheter till bevarande och skydd 

En förutsättning för ett långsiktigt bevarande av 
såväl föremål som miljöer är att det finns ett 
regelsystem och ytterst en lagstiftning som sätter 
krav på ägare och förvaltare av sådant som skall 
utgöra vårt gemensamma kulturarv. Kulturmiljölagen 
räcker idag för skydd av fornlämningar, 
byggnader samt i viss mån för kulturmiljöer 
och föremål på museer som lyder under 
offentliga huvudmän. För säkerställandet av en 
representativ och historiskt riktig bild av våra 
järnvägar räcker inte detta. 1986 gjordes en första 
insats då Riksantikvarieämbetet efter en stationsinventering 
fastställde drygt 50 byggnader som 
byggnadsminnen. Det var stationsbyggnader och 
en bro som erhöll detta skydd. 1996 fastställdes 
en del av f.d. Norsholm-Västervik-Hultsfreds 
Järnväg, sträckan Verkebäck-Totebo, som byggnadsminne. 
Ett välkommet steg mot en helhetssyn 
men inte desto mindre bara en del
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lösning då banan endast blir intressant och 
begriplig i kombination med rullande fordon. 
En anmälan om att förklara en museibana som 
byggnadsminne har lämnats in till RAÄ. Frågan 
är fortfarande under utredning. 

Järnvägens betydelse 

Etableringen av järnväg i mitten på 1800-talet 
medförde en revolution för resande och transporter 
av varor och den innebar en förutsättning 
för en expansiv industrialisering. Järnvägen 
födde nya kommunikationsleder och helt nya 
samhällen och städer följde i dess spår. Ångloket 
var absolut spjutspetsteknik. En helt ny yrkeskår 
föddes, varav t.ex. lokföraryrket var högavlönat 
och blev för många en framtidsdröm. På 1900talet 
var Sverige en tid världsledande i övergången 



till eldrift. I dag är den miljövänliga 
järnvägen ett kommunikationsmedel för framtiden. 
Järnvägen har också funnits mitt bland 
folket. De allra flesta människor har under järnvägarnas 
140 år i Sverige på ett eller annat sätt 
kommit i kontakt med tåget, som därigenom 
skapat personliga referensramar, kunskap och 
känslor som endast kan jämföras med andra 
kommunikationsmedel, post, telefon, bil, TY, 
datorer o.s.v. Det förklarar också det ideella 
engagemang som de många järnvägsmuseiföreningarna 
representerar, vilka dessutom är en folkrörelse 
som utgör en utomordentlig kompetensresurs 
för den professionella kulturmiljövården 
och museer. 

Järnvägsmuseer och ägare av historiska 
järnvägsfordon 

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle har fungerat 
som centralmuseum för svensk järnvägshistoria 
och tillika verksmuseum under SJ sedan 1915 
och är sedan årsskiftet 2001/2001 administrativt 
en del av restaffärsverket Statens Järnvägar (ASJ). 
Museet ligger således under Näringsdepartementet, 
liksom Postmuseum och Telemuseum. 
Beroende på verksledningens resurser och intresse 
har verksamheten genom åren hållit 
varierande kvalitet. Från sekelskiftet och fram till 
åren runt andra världskriget gjordes ett mycket 
välplanerat och aktivt insamlande av fordon och 

föremål, vilket skapat en av världens allra finaste 
järnvägshistoriska samlingar från 1800-talet. 
Därefter vidtog en 40-årig period av stagnation i 
insamlandet, vilket dock återupptagits på 1980talet. 
1992 gjordes på GD Stig Larssons initiativ 
en stor satsning på visningshallen. 1995 anställdes 
för första gången en museichef med bakgrund 
som antikvarie, och sedan 2000 ingår 
ytterligare en antikvarie i den fasta personalen 
som uppgår till 12 tjänster. En lokförare med stor 
järnvägshistorisk kunskap är delansvarig för 
fordonen. 

I Kristianstad ingår ett järnvägsmuseum sedan 
1965 som en del av länsmuseet. Järnvägsmuseet 
har 1,5 tjänster. Dessa har dock varit vakanta 
sedan en tid. Till museet är också knuten 
föreningen Östra Skånes Järnvägar. Banverket 
öppnade 1998 ett eget museum under Banskolan 
i Ängelholm med inriktning på järnvägens 
infrastruktur och banteknik. Tills vidare 
har man en intendenttjänst, ytterligare en heltidstjänst 
samt ett par personer på deltid. Övriga 
järnvägsmuseer bedrivs på ideell basis och ingår i 



föreningsverksamheten nedan. 

Utan ett starkt och aktivt centralmuseum 
gjordes viktiga insatser på privat initiativ. Redan 
1958 bildades Svenska Järnvägsklubben (SJK) 
som ägnat kraft åt forskning, bokutgivning och 
utgivning av tidskriften TÅG. SJK tog också 
initiativ till landets första museijärnväg, sedermera 
Östra Södermanlands Järnväg (ÖSIJ) i 
Mariefred. Under 1950-och 60-talen lades järnvägar 
ned i en rasande takt och det allra mesta av 
den rullande materielen skrotades. På några 
platser räddade entusiaster i nybildade föreningar 
fordon och ibland hela miljöer, t.ex. JädraåsTallås 
Järnväg, en närmast komplett miljö i 
järnvägsorten Jädraås på Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg i Gästrikland och Amen-Gräfsnäs 
Järnväg, en del av Västergötlands järnvägar. 
Föreningarna med egen bana, eller s.k. museibanor, 
är idag organiserade i Museibanornas 
Riksorganisation, MRO. För närvarande ingår 
12 museibanor i MRO. För dessa banors räkning 
fanns till och med 1995 ett statligt stöd i form av 
lotterimedel till ett årligt belopp av ca 250 000 kr 
att fördelas av Statens Kulturråd. Huvuddelen av 

Andraklassvagnen B3a nr 650 är egentligen 

utmärkt bevarad som forsta klass sovvagn av så 

kallad Berlinmodell ftån 18 7 4. Vtzgnen togs ur 

trafik 1926och målades grön vid nedklassningen 
på 1890-talet. Senaste ommålning skedde 1914. 
Ingen skulle nog komma på iden att skrapa bort 
den gröna forgen och måla vagnen originalblå 

med märkningfor forsta klass, men hur resonerar 

vi när det gäller nyarefordon och forgskikt? Foto 

ur museets samlingar. 

verksamheten har alltjämt finansierats av intäkter 
från trafik med museifordonen. 

Sedan början av 1970-talet har det också med 
tämligen jämn geografisk spridning bildats 
järnvägsmuseiföreningar med målsättning att 
bevara och använda fordon från SJ och av SJ 
övertagna f.d. privatbanor. Man har i många fall 
skaffat ansenliga samlingar av järnvägsfordon. 
Dessa föreningar är samlade i Järnvägshistoriska 
Riksförbundet QHRF), vars medlemsantal för 
närvarande uppgår till ca 25 föreningar. Dessa 
föreningar har ingen möjlighet till statligt stöd 
utan verksamheten finansieras helt med egen 



trafik tills vidare under SJ:s trafikeringsrätt på 
Banverkets nät, vilket kräver stora kostnader i 
form av avgifter och försäkringar. Flera museiföreningar 
har någon form av visningshall, och 
ofta används då termen järnvägsmuseum i föreningarnas 
namn, t.ex. i Nässjö, Nynäshamn och 
Grängesberg. 

Bedömning av fordonssamlingarnas 
kulturhistoriska värde 

Resurserna är i nuläget begränsade för såväl 
Sveriges Järnvägsmuseum som de mindre 
museerna och de ideella föreningarna. Samlingarna 
är omfattande och tyvärr förvaras endast 
en mindre del av fordonen tillfredsställande. 
Många fordon har förfarits p.g.a. utomhus förvaring 
under "museitiden". Andra fordon har 
slitits hårt i veterantågstrafik. Bristande kunskap 
har lett till hårdhänta renoveringar som minskat 
det historiska värdet. Det har sedan länge stått 
klart att en planering av bevarande, vård och 
användning av till att börja med järnvägsfordon 
är helt nödvändig. Bevarandeprogrammet för 
järnvägsfordon skall ses som dels ett arbetsinstrument 
eller ett regelverk för innehavare av 
beskrivna objekt, men den bör också vara ett 
underlag för ett möjligt kulturhistoriskt skydd 
för de mest intressanta fordonen enligt kulturmiljölagen. 

Fordonens kultur-eller teknikhistoriska 
värde 

För att kunna göra återkopplingar till kulturmiljövården 
har en begreppsapparat tillämpats i 
enlighet med gängse praxis. För att avgöra ett 
fordons kultur-eller teknikhistoriska värde krävs 
att man gör en bedömning utifrån ett flertal 
aspekter. Bevarandeplanen inskränker sig till det 
som inom kulturmiljövårdens kategoriseras som 
kulturhistoriska riksintressen. Dessa är i sin tur 
uppdelade i två nivåer, A och B. Av praktiska 
skäl, och då fordonen i allmänhet renoverats och 
byggts om regelbundet, har en uppdelning av 
skicket gjorts i status och kondition. Vi fann 
också under arbetet att en indelning i tjugoårsperioder 
visade sig mycket lämplig vad gäller 
såväl järnvägens olika utvecklingssteg som 
historiska händelser och konjunkturer som påverkat 
samhället i övrigt. Drygt 300 fordon har 
föreslagits som riksintressen i planen. 

Till grund för bedömningen har ställningstaganden 
gjorts utifrån följande egenskaper: 



* Representativitet Typiskt fordon för period 
eller bana. 

* Originalitet Unikt fordon eller fordon 
kopplat till händelse / person. 

* Miljövärde Fordon som ger helhetsvärde 
t.ex. i typiskt tågsätt. 

*Tekniskt värde Fordon som representerar 
teknisk utveckling. 

* Konstnärligt värde Fordon med hög estetisk 

kvalitet. 

Ställningstaganden enligt ovan har varit utgångspunkten 
för ett bevarande. Emellertid måste flera 
faktorer vägas in för bedömning av vård-eller 
renoveringsinsatser och regler för handhavande 
och på sikt ett skydd för fordonet. 

Status 

För att avgöra ett fordons tillstånd i förhållande 
till ursprungsutförandet har begreppet status 
använts. Denna är indelad i fem steg enligt 
nedan: 

I Originalutförande Ej ändrat under eller efter 
drifttid utöver revisioner. 

Il Nära original Ursprunglig karaktär. Lätt 
ombyggt. Mindre delar eller 
detaljer utbytta. 

III Ombyggt Andrad karaktär. Ombyggt, 
stora delar utbytta, t., ex. ny 
inredning eller återställt till 
äldre utförande. 

IV Kraftigt ombyggt Väsentligt ändrad karaktär 
efter ombyggnad. t.ex. 
tjänstevagnar eller rekonstruktion 
av väsentliga delar. 

V Endast del Del avfordon eller nybyggnad 
på del av fordon, t.ex. ny 
korg på originalunderrede. 

Statusbegreppet relateras till det fordonet kan 
representera enligt bevarandekriterierna. Höga 
kulturhistoriska värde kan således försvara 

bevarande av fordon med låg status medan hög 
status i sig kan utgöra en bevarandegrund. 



Kondition 

För att kunna göra en rimlig bedömning av hur 
ett fordon skall hanteras, vårdas eller användas 
krävs också att hänsyn tas till befintlig kondition. 
Även denna (alt. fordonets skick) har i 
bevarandeplanen delats upp i fem nivåer. 

aMycket god Inga åtgärder utöver god förvaring. 
b Ganska god Konservering. Fyllnadsmålning, 
byte av mindre delar 
c Mindre god Renovering krävs. Helmålning, 
viss nytillverkning. 
d Dålig Restaurering krävs. Stora ingrepp. 
Återbyggnad. 
e Mycket dålig Rekonstruktion nödvändig. 

Nybyggnad. 

Konditionen är många gånger avgörande för 
vilken grad av ingrepp som kan rekommenderas. 
Ett skick i kategori a eller b kan försvara att ett 
fordon med status N endast konserveras. Ett 
fordon i dåligt skick kan med fördel rekonstrueras 
till ursprungsutförande o.s.v. Konditionen 
kan naturligtvis också variera på ett och samma 
fordon. 

Bevarandeplanen och framtida hantering av 

fordonen 

För varje fordon har förvaring, åtgärder och användande 
rekommenderats. Bakom rekommendationerna 
står Sveriges Järnvägsmuseum och 
JHRF. I fordonspresentationen har också en motivering 
för ställningstagandena angivits. Motiveringen 
innehåller helt enkelt grund för varför 
fordonet klassificerats på angivet vis samt argument 
för bevarande och hanterande enligt rekommendationerna. 
Det finns olika skolor om vad 
som är bra eller dåligt för ett järnvägsfordon. En 
del menar att det är nödvändigt att använda dem 
för att de mår bra av det och att det är hela meningen 
med ett fordon att det skall rulla. Andra 
hävdar att användning leder till förslitningsskador 
och risk för olyckor som menligt inverkar på 
möjligheterna till bevarande. Generellt kan sägas 

att för de mest intressanta fordonen gäller att 

varken trafik eller förvaring rar påverka fordonets 

befintliga status eller skick Fordonsägare som med

vetet avstår från att följa rekommendationerna 



kan komma att inte omfattas av möjligheter till 

överlåtelser eller depositioner från museet eller 

JHRF-ansluten förening. Huvudmålsättningen 

är ändå att fa till ett lagstadgat skydd för de mest 

värdefulla fordonen där Riksantikvarieämbetet 

och länsantikvarierna far tillsynsskyldighet. 

Som framgår ovan så är ett renoverat fordon i 
kulturhistorisk bemärkelse att jämställa med ett 
fordon i mindre gott skick Det bör naturligtvis 
vara självklart att inte en fordonsägare med 
museiambitioner bidrar till att ett fordons status 
och skick sänks i värde. Om fordonsägaren på 
grund av platsbrist inte kan förvara ett fordon på 
det sätt det kultur-eller teknikhistoriska värdet 
kräver bör det överlåtas eller deponeras bort. Det 
bör dock framhållas att tillgängliggörandet och 
presentationen av historiskt riktiga tåg också är 
en mycket viktig del av museiarbetet. Det f°ar inte 
bli så att rariteterna ställs i malpåse och att man 
bara erbjuder dussinvaran åt allmänheten. Här 
kommer att krävas en balansgång, men om man 
bara utgår från en medvetenhet om det historiska 
värdet på den rullande materielen så bör vårdkrav 
och visningsambitioner kunna förenas. Det är 
också så att tillgången på ombyggda och/ eller 
renoverade fordon är så god att trafik inte borde 
hotas p.g.a. begränsningar i användandet av 
somliga fordon. 

En annan önskvärd effekt av bevarandeprogrammet 
är att skapa regional differentiering 
mellan museerna och föreningarna. Detta innebär 
i klartext att man inom respektive verksamhet 
bör koncentrera sig på en egen nisch som 
kompletterar det samlade arbetet i form av t.ex. 
regional anknytning, en särskild privatjärnväg, 
en viss tid, speciell tåg-eller fordonstyp o.s.v. Här 
har man redan kommit långt på väg. Ett första 
steg för att lösa hanteringsproblemet av historiska 
järnvägsfordon är en intern strävan att uppfylla 
kraven. För nästa steg kommer att krävas stöd 
utifrån. Förhoppningsvis kommer även järnvägen 
att bli en självklar del av det svenska 
kulturarvet och kulturmiljövården. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1902? 

Stockholms nya godsterminal byggdes vid den 1882 öppnade hållplatsen Norrtull på banan till Värtan. 



På bilden fån 1918 ser man på det högra spåret täckta matvaruvagnarfån SW'B, bruna med stora 
ventilatorerpå taket. Spåret i gatan går till Vin & Spritcentralens lagerbyggnad 

Stora satsningar gjordes vid både statens och enskilda 
banor för att förbättra säkerheten. Många 
vägövergångar fick fällbommar där det tidigare 
varit grindar eller inget skydd alls. Semaforer som 
tidigare funnits vid stationshuset och reglerat 
trafik i bägge riktningar ersattes med en linstyrd 
semafor i var ände av bangården, och man fällde 
många träd för att göra dem synliga på långt håll. 
Industrispår försågs med spårspärrar eller skyddsväxlar. 
Gamla slitna järnskenor ersattes med 
moderna stålräls. 

Den överetablering av verkstäder som 190 I 
ledde till införande av vagnuthyrning gjorde att 
flera bolag omprövade sin inriktning. Kristinehamns 
mekaniska verkstad som nu var en filial 
till Karlstads mekaniska verkstad levererade sina 
sista lokomotiv och satsade på maskiner för 
industri och sjöfart, medan Ljunggrens mekaniska 
verkstad i Kristianstad ökade sin tillverkning 
av lok och vagnar. 

Statens järnvägar 

• På banan mot Haparanda blev bron överTöre 
älv klar, liksom alla byggnader fram till Morjärv. 
Banan kallades "Statsbanan Boden-Morjärv" 
och det fanns ännu inget beslut om att bygga 
sista biten fram till Haparanda. Man började 
undersöka bansträckningen från Morjärv till 
Karungi, men troligen var man rädd för rysk 
invasion och jäktade inte. 
• På Malmbanan blev spåret och banvaktstugorna 
klara fram till Vassijaure och norska 
gränsen, den sista biten provisoriskt. 
• Bohusbanan var spårlagd från Uddevalla till 
Rabbalshede, och arbetet hade börjat även söder 
om Uddevalla, men sträckningen förbi Kungälv 
var ännu inte helt bestämd. Över Örekilsälven 
hade byggts en 65 m lång bro, och i Uddevalla 
hade man byggt en smalspårsbro över SJ för att 
Lelångenbanan skulle ledas ner till hamnstationen. 

Den smalspåriga Ulricehamns järnväg var en av Sveriges äldsta, och både Falkenbergsbanan och den 
planerade normalspåriga Västra Centra/banan ville genom UJ nå forbindelse med SJ i Falköping. UJ 
hade liksom vissa andra smalspårsbanor en låg bufferthöjd, men forberedde en höjning till 760 mm for 
attpassa boggivagnarnas höga underrede. De senaste vagnarna fick däifdr buffertbalkar med det nya 
läget, men kopplet monterades på en provisorisk lägre buffertbalk som passade de äldsta vagnarna. UJ som 
hade öppnats 1874 blev 1906en normalspårig del av Västra Centra/banan. 

• För godstrafiken i Stockholm beslöt man att 
bygga en ny godsstation vid Norrtull, som 



tidigare bara var en hållplats på banan till Värtan, 
och en ny rangerbangård vid Tomteboda. I 
samband med det började man undersöka hur 
man därefter skulle kunna förbättra stationerna 
Stockholm Central och Stockholm Norra. Den 
senare låg vid Norra Bantorget, och ännu finns 
dess stationshus kvar som det byggdes för banan 
mot Uppsala, före centralstationen och Sammanbindningsbanan. 
• De första tolv malmtågsloken av typ Ma 
levererades, i princip lika Mb från föregående år 
men med större ångpanna och större vikt. De 
skulle användas för malmtåg Kiruna-Narvik, där 
lastade tåg skulle dras i långa stigningar, men 
man räknade ändå med att behöva påskjutning 
från Stenbacken till Kaisaniemi och från Abisko 
till Vassijaure. SJ skaffade också 400 treaxliga 
malmvagnar litt. M2, sedan det visat sig att 

boggivagnarna litt. Mo behövde längre tid vid 
lossning, då axlarna satt så tätt att det inte blev 
plats för tillräckligt stora bottenluckor. 

• SJ skaffade 40 stora träkolsvagnar litt. L4, som 
var större och längre än några tidigare tvåaxliga 
godsvagnar, 10 m skrov med 6 m axelavstånd. 
Träkol är så lätt att även om man lastade skrovet 
med råge, 73 5 hektoliter, blev det inte mer än 11 
ton. Stora leveranser fortsatte av de övriga godsvagnstyper 
som konstruerats 1898. 

Mellansverige 

• Dala-Hälsinglands järnväg byggde tre kilometer 
sidobana från Göringen till byn och 
hamnen i Dalfors, som man av terrängskäl inte 
hade kunnat dra huvudlinjen till. 
• Grängesbergsbolaget fortsatte arbetena med 
att förstärka sina banor. I Oxelösund byggdes ett 
nytt lokstall för sju lok och kajerna hade förlängts. 
I Eskilstuna höll bangården på att ut

För attpassa anslutningen 
till Östra 
Centra/banan behövde 
Vimmerby station 

flyttas, och det gjordes 
på rulwnde stockar. 
Under tiden ordnades 

· en provisorisk station i 
ett träskjul med 
presenningstak vid den 
gam/,a stationen dit 



Oskarshamnsbanans 
sidobana fån 
Hultsfred nådde. Bild 

ur Hvar 8 Dag. 

Vid Östra 

Centra/banans bygge 
användesflera av 

Oskarshamnsbanans 
gam/,a Fairlielok med 
hytten i mitten och 
skorsten i bägge ändar. 
Bilden visar loket 
Mörlunda med ett 

ral/,ar/,ag i grusgropen. 

vidgas, och den kom att korsa Gymnastikgatan 
med sju spår så att gatan nästan blev en tunnel. 
Alla broar förstärktes och Fellingsbro station 
hade förlängts. 

• Västeråsbanans linje mot Dalarne var klar till 
Nyhammars bruk, som kunde lägga ned sin lilla 
smalspåriga bana till hamnen vid Väsman, varifrån 
man tidigare haft båtförbindelse med Ludvika. 
SWB fick då stora malmtransporter från 
gruvorna vid Lekomberg. Arbetet fortsatte mot 
Björbo och Vansbro. Den ännu smalspåriga banan 
till Smedjebackens hamn var i så dåligt skick 
att hastigheten vid Norsbron sänktes till 5 km/h. 
• Gävle-Dala järnvägs dotterbolag Västerdalsbanan 
hade fatt godkännande att ansluta till 
Västeråsbanan i Björbo i stället för Vansbro som 
ursprungligen tänkts, och broarna var klara över 
Faluån och Dalälven. Halva banan var rälslagd, 
fram till Repbäcken. GDJ skaffade för den 

väntade trafikökningen fyra tunga godstågslok 
lite. H, senare L2, med 16 tons axeltryck, kompoundcylindrar 
och axelanordning 1C-2. Planer 
fanns att tillsammans med det schweiziska bolaget 
Oerlikon göra experiment med elektrisk 
drift från Falun till Amsberg och man hade löfte 
om billig elkraft, men SJ avrådde och ansåg att 
sådana experiment borde göras av SJ i samarbete 
med svensk industri och tekniska högskolan. 

• Mora-Vänerns järnväg arbetade med att förlänga 
sidobanan Brintbodarna-Malung ända till 
Limedsforsen. 
• Örebro stad byggde en bana till Örebro 
pappersbruk och hamnen i Skebäck söder om 



Svartån, då SJ-spåret på norra sidan hade kajplatser 
som var fa och låg långt uppe i ån. Banan 
byggdes treskenig så att den kunde trafikeras av 
både SJ och Norra Östergötlands järnvägar, som 
1901 hade nått Örebro Södra. 

Tillpersontrafiken 

mel/,an Hagfors och 

Karlstad tillverkade 

Nohab tre lok, varav 

det andra märktes 

Karlstad-Munkfors 
järnväg nr 15. 

Bohusbanan fick en ny 
bro över Örekilsälven i 
Munkedal och den 
smalspåriga 
Munkedalsbanan blev 
om/,agdfor att passera 
SJpå en viadukt. 

• Stockholm-Nynäs järnväg förlängdes ned till 
hamnstationen i Nynäshamn, med anslutning 
till Godandsbåtarna. 
• Riddarhytte AB som ägde banan UttersbergRiddarhyttan 
hade kommit så väl igång med 
malmbrytningen i den 1898 öppnade Källfallets 
gruva, att man byggde ett tre kilometers godsspår 
dit från Riddarhyttan. 
• Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg lade in 
sidospår för timmerlastning vid Falkåsen och 
Stora Björnmossen. Sedan 1890 fanns ett treskenigt 
spår från Ockelbo till Wij bruk, och nu 
lades en tredje skena även i sidopåret från Wij till 
Fornwij timmerupptagning så att normalspåriga 
vagnar kunde lastas för vidare transport till 
Gästrike Hammarby. 
• Uddeholmsbolaget, som dittills varit avoga 
mot Karlstad och istället blivit delägare i 
Bergslagsbanan och anslutit sina smalspårsbanor 

till BJ i Filipstad, övertalades till sist att med 
Karlstad som medintressent bygga KarlstadMunkfors 
järnväg, som under 1902 var nästan 
färdig på sträckan Munkfors-Deje. Då Västgötabanan 
tidigare visat att man kunde köra 
snabba persontåg på smalspår, köptes tre lok med 
axelanordning 2B-2 och kompoundcylindrar, 



varav ett tilldelades Nordmark-Klarälvens järnväg 
och två Karlstad-Munkfors järnväg, de 
senare dock för leverans 1903-04. 

• Stavsjö järnväg med bara 600 mm spårvidd 
var nästan färdig, och viss provisorisk trafik förekom 
med virke från Kolmårdens skogar som 
hade härjats av nunnefjärilens larver och måste 
snabbavverkas. 

Södra Sverige 

• Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg som hade 
byggts 1898 för att betjäna kalkbrottet i Klags

hamn fick 1902 kraftigt ökad trafik genom att 
även en cementfabrik byggdes där. Till den 
behövdes stora mängder lera som hämtades från 
Kongsmarken vid Malmö-Genarps järnväg. 
Cementbolag köpte därför från en tysk vagnuthyrare 
25 begagnade lådvagnar som registrerades 
som privatvagnar vid Klagstorpsbanan 
och Genarpsbanan. 

• Landskrona & Helsingborgs järnvägar övertog 
lokstallar, elverk, verkstad och personalutrymmen 
vid Helsingborg C från SJ, som koncentrerade 
sin verksamhet till ångfärjestationen. 
• Höör-Hörby järnväg hade förlorat en stor del 
av sin trafik sedan den direkta linjen Eslöv-Hörby 
öppnats, och gick i konkurs. Banan övertogs 
av fordringsägaren Lunds sparbank som inte 
kunde finna någon villig köpare utan drev den 
själv, trots att Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
påpekade att banken inte hade tillstånd till detta. 
• Östra Skånes järnvägar släpptes fortfarande 
inte in på Kristianstads station av konkurrenten 
Kristianstad-Hässleholms järnväg, utan fick 
bygga en kringgående linje Långebro(Hvilan)Skepparslöv 
Nedre, med triangelspår söderut till 
Skepparslöv och norrut till Öllsjö och Karpalund, 
och låta tågen från Brösarp gå in till 
Kristianstad på CHJ spår från Karpalund som 
tågen från Eslöv och Hästveda redan gjorde. 
• Helsingborg-Hässleholms järnväg fick allvarlig 
kritik av Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen for 
att de nya snälltågsloken byggda av Helsingborgs 
verkstad var både for tunga och for snabba for 
banan. 
• Borås-Alvesta järnväg öppnades for trafik, 
vilket hade krävt stora utvidgningar av stationerna 
Värnamo och Borås Nedre. Kindsbanan hade 

fatt lutningarna minskade och var nu en bibana 



till BAJ. 

• Östra Centralbanan, nuvarande Stångådalsbanan, 
öppnades Linköping-Vimmerby. Under 
byggtiden hade man hyrt in flera av NässjöOskarshamns 
järnvägs föråldrade Fairlielok med 
hytt på mitten, men vid öppnandet hade man två 
lätta tanklok for persontåg och tre tyngre 
tenderlok med kompoundmaskin for godstågen. 
Den äldre banan Vimmerby-Hultsfred tillhörde 
ännu några år Oskarshamnsbanan. 
• Växjö-Klavreströms järnväg förlängdes till 
Åseda, med ett 2 km industrispår från Åseda till 
Skedaström vid sjön Kållen, där det fanns flera 
sågverk och snickerifabriker. Man närmade sig då 
områden som även Oskarshamn, Mönsterås och 
Kalmar räknade som trafikområden for sina 
smalspåriga lokalbanor. 
• Mönsterås järnväg som också planerades gå 
till Åseda öppnades till Sandbäckshult, där man 
fick förbindelse med Kalmar-Berga järnväg. 
• Falkenbergs järnväg höll på att förlängas från 
Holsljunga till Limmared, varifrån man skulle 
kunna ha utnyttjat de likaså smalspåriga Limmareds 
glasbruks järnväg och Ulricehamns järnväg, 
med viss komplettering for att nå Vartofta 
nära Falköping. 
• Ett bolag med Halmstad-Nässjö järnväg som 
intressent bildades for att bygga Västra Centralbanan 
från Landeryd på Halmstad-Nässjö järnväg 
via Ulricehamn till Falköping, och som första 
åtgärd inköptes den smalspåriga Ulricehamns 
järnväg som efter breddning skulle ingå i VCJ. 
Därigenom hindrade man Falkenbergsbanans 
planer. 

Den forsta versionen av de stora träkolsvagnarna 

litt. L4 levererades i femtio exemplar 1902 och 

hade en tio meter lång korg, eftersom träkol väger 

så litet. Snart kompletterades vagnarna med 
presenningsbågar och en inåtvänd översta planka 
for att inte träkol skulle blåsa bort. 

Höör-Hörby 

järnväg var en 
av de skånska 
banor som 
kallades 
ångspårvägar 
och byggdes på 
1880-talet efter 



dansk forebild. 
Godstrafiken var 
obetydlig. Större 
delen av året 
kördes 
persontrafik med 
personvagn,ar 
som i ena änden 
hade en inbyggd 
ångmaskinsboggi,. 
Malmtågsloket litt. Ma var det dittills tyngsta och starkaste på SJ, men man behövde ändå använda 
påskjutningslok for malmtågen på vissa sträckor. Loket hade en högtryckscylinder till vänster och en stor 

lågtryckscylinder med 810 mm diameter till höger. Ett lok av typen är bevaratpå Sveriges Järnvägs

museum. 

Robert Herpai 

Järnvägsmuseets arkiv 

Artikelforfattaren vägleder en forskare i 
Järnvägsmuseets arkiv. Foto Tom Sandstedt. 

Vad är ett arkiv? Den frågan är inte så enkel att 
besvara som man kanske tror. Det finns i Sverige 
en lag som reglerar för stadiga myndigheter och 
verk vad som menas med arkiv, arkivlagen med 
tillhörande förordning. Ett arkiv kan dels vara 
institutioner såsom Riksarkivet eller Landsarkiven. 
Det kan också vara en lokal där man 
förvarar arkiv och det kan dessutom vara som de 
flesta kanske associerar till, en samling av handlingar 
och dokument. 

Beträffande detta, en samling av handlingar 
och dokument, så finns det en klar definition vad 
som är ett arkiv och vad som är en samling. I 
Svensk standard, SS 62 80 10, så finns det 
definierat enligt följande: 
-Arkiv: de handlingar som tillkommit i en 
arkivbildares verksamhet och som arkiverats hos 
denna. 
-Samling: De handlingar, föremål, böcker etc. 
som har insamlats genom en samlares 
verksamhet. 

Det är den sista definitionen som jag kommer 
att uppehålla mig vid. Järnvägsmuseets samlingar 
och arkivhandlingar. Men först måste en bakgrund 
till detta ges och sen en översiktlig bild av 
vad som finns. Därefter ska jag ge en bild av hur 
lokalsituationen ser ut nu och hur den har varit. 
Avslutningsvis en liten framtidsbild. 



Vad som är viktigt att komma ihåg är att se till vad 
museets uppgift igenom åren har varit. Dels den 
uppgift man själv har ansett sig ha och dels vad SJ har 
haft för syfte med verksamheten. När museet 
började byggas upp under major Oscar Werners 
ledning och fram till hans pensionering, så hade man 
två roller. Det ena var att samla vittnesbörd om 
järnvägens historia, det vill säga att vara som ett 
museum. Det andra var att ordna och delta i SJ:s 
marknadsföring eftersom SJ inte på den tiden hade 
en egen marknadsavdelning, utan denna låg 
inom museets verksamhet. När såWerner 1936 gick 
i pension bildades inom persontrafikbyrån en 
avdelning med uppdrag att ordna med marknadsföring, 
SJ reklamavdelning kallat Reka. I 
och med det så avlastades museet en tung uppgift. 

Men även efter detta har museet in i våra 
dagar, 1990-talet, ansetts vara ett redskap för 
marknadsavdelningen -i positiv och negativ 
bemärkelse. 

Bakgrund till samlingarna 

Järnvägsmuseet startade sin verksamhet 1915, 
kort efter det att den stora Baltiska utställningen i 
Malmö var avslutad. Material från denna utställning 
bildade stommen till museets föremålssamlingar. 
För att få nytillskott till samlingarna 
gjordes därefter ständiga upprop både 
internt och externt. 

1923 bildades en museinämnd, som till en 
början bestod av tre högre tjänstemän från SJ och 
föreståndaren för museet. Denna museinämnd 
kom att vara verksam till slutet av 1960-talet. 

1933 utsågs ett 40-tal tjänstemän i olika 
befattningar till att vara museiombud för Järnvägsmuseet. 
De hade som sin uppgift att bevaka 
och ta till vara föremål och handlingar som 
kunde vara intressanta för att belysa den svenska 
järn vägshistorien. 

Från och med den tiden syns det i gåvolistorna 
att föremål och handlingar började komma in i 
allt större antal. Under årens lopp har anställda 

inom både SJ och enskilda järnvägar berikat 
museet med arkivfragment av olika slag och 
samlingar av större och mindre art. 

Vad finns då i museets arkiv och samlingar? 

Samlingarna är av mycket skiftande slag. Med 



stöd av den definition som jag lagt fram ovan vill 

jag göra klart att museets arkiv inte består av 

arkivalier från en arkivbildare och hela dess verk

samhet. Beståndet utgör i stället enstaka hand

lingar, lösryckta ur ett större sammanhang. Det 

går därför inte att forska om en arkivbildares 

(person, organisation, företag och liknande) hela 

period hos oss, men de enstaka handlingar som 

förekommer bildar däremot ett komplement till 

det som finns i andra arkiv. 

När en samling har inkommit till museet så 
har man inte hållit den samlad i enlighet med 
proveniensprincipen (härkomst), utan alla handlingar, 
vare sig det rört sig om enstaka eller flera, 
har sorterats in i fastställda ämnesgrupper. Detta 
betyder att större samlingar och i något fall arkiv 
har fallit för denna metod, ämnesordnade grupper. 
Om man vill forska efter en samling som har 
donerats till Järnvägsmuseet är det i dag inte möjligt 
att fa se den i sin helhet. Detta är olyckligt. 

Om jag nu ska försöka beskriva vad som finns 
i arkivet så måste jag dela upp det i två områden, 
bilder och dokument. 

Bildarkivet 

Ursprunget till bildarkivet var att ha aktuella 
bilder för att kunna producera de utställningar 
som behövdes. Det kom naturligtvis även in 
bilder som visade historiska händelser. Bilderna 
kom i huvudsak till en början ifrån olika avdelningar 
inom SJ. Avdelningar som lämnat material 
är t.ex. byggnadsbyrån, maskintekniska byrån 
och reklamavdelningen. Det har även inkommit 
bilder från trädgårdsdirektörerna Cederpalm och 
Reuterswärd samt från Arkitekt-kontoret. Detta 
är de stora givarna inom SJ som berikat vårt 
bildarkiv. Under år 2001 har även de bilder som 
varit på tidigare SJ Centralarkiv placerats hos oss 
och här finns bilder från bl.a. Elektrobyrån. 

Från enskilda järnvägar finns inte lika många 
fotografier, men en del har det blivit t.ex. från 



GDG, HNJ och UGJ. Privata givare är de som 

försett oss med det mesta materialet beträffande 

de enskilda järnvägarna. Här finns kända namn 

som Ahlberg, Snell, Lundqvist, Hallenius, 

Eneman, Dahlander och Westerman. 

Det finns även en del mindre kända namn 

inom järnvägshobbyn vars samlingar finns på 

museet. En är lokförare Sven Thelberg i Långsele 

vars samling kom till museet i början av 1990

talet. Han hade fotograferat sitt arbete på järn

vägarna kring Långsele under 1950-och 1960

talet. Han vann även en del pristävlingar för sitt 

kunnande. 

Det behöver inte alltid vara en stor och om

fattande samling av foton som glädjer en utan det 

kan också vara några i en liten serie som är bety

delsefulla. Jag tänker på de fotografier som oftast 

f"ar illustrera svensk järnväg på 1860-talet och 

som fotograferades av överdirektören vid SJ, C.P. 

Löfman. Serien består av 19 st. foton från tiµen 

runt 1862 vilka visar Finnerödja, Hallsberg, Kumla 

och Töreboda stationer under uppförande. 

En annan typ av fotosamlingar som finns är de 
album som oftast högre tjänstemän fick av sin 
underlydande personal vid högtidsdagar av olika 
slag. Dessa album, som är små konstverk i sitt 
utförande, innehåller oftast porträtt och i vissa 
fall även en del miljöbilder. 

Dokumentarkivet 



Förutom järnvägsmuseets eget arkiv över sin 
verksamhet så finns som tidigare sagts inga fullständiga 
arkiv. Det går alltså inte på museet att 
källforska i en enskild järnvägs historia. Det som 
finns beträffande EJ är oftast tryckta verksamhets-
och revisionsberättelser. Det finns dock 
undantag. Det gäller till exempel KristinehamnSjöändans 
järnväg. Här finns bl.a. protokoll för 
tiden 1847-73. Andra järnvägar som materialet 
är rikare kring ärt.ex. BJ och GDJ samt trafikförbunden 
GSG och GDG. Även från UGJ 
finns det en del material. 

Det som gör att vi i de enskilda järnvägarnas 
fall har handlingar från 1800-talet är till stor del 
den gåva som järnvägsmuseet fick 1931, bestående 
av förre civilministern och landshövdingen 
i Örebro län Per Axel Bergströms 

papper rörande järnvägsfrågor. Denna gåva omfattade 
en hel del handlingar behandlande både 
privata och stadiga järnvägar. Här har man i 
många stycken placerat det material som rör en 
specifik privat järnväg tillsammans med det 
övriga materialet som fanns om järnvägen. 
Återigen helt i strid med proveniensprincipen. 
Nu lade man inte allt på detta vis utan det finns 
handlingar som har hållits samman och de bildar 
numera Per Axel Bergstöms arkiv. 

Det finns även en del personarkiv från olika 
personer förutom ovannämnda. Några ärt.ex. T. 
Stieler, K.U. Sparre och Claes Adelsköld. 

Det finns också som ett komplement till 
bilder och handlingar en hel del annat på museet 
som ingår i museets bibliotek. Följande bör 
nämnas: 
-Tidtabeller som t.ex. Sveriges Kommunikationer, 
från 1862 och framåt 
-Grafiska tidtabeller från 1860-talet och framåt 
-Tjänstetidtabeller för både SJ och EJ 
-SJ cirkulärsamling, ska enligt uppgift vara så när 
komplett 
-SJ handböcker 
-Journalböcker för ång-och ellok, motorvagnar 
och personvagnar 
-Reklamavdelningens trycksaker 
Dessutom ett bibliotek som innehåller en hel del av 
den svenska järnvägslitteraturen, dock inte allt. 

Hur har lokalsituationen sett ut? 

Museets arkivlokaler? Ja det kan i alla fall konstateras 
att det inte under någon tid då museet låg i 
Stockholm var inrymt i lokaler som, vare sig i dag 



och troligen inte heller då, kan klassas som arkivlokaler. 
Nu var kravet lite annorlunda på den 
tiden i jämförelse med i dag. Mot bakgrund av 
att SJ som stadigt verk inte heller hade arkivlokaler, 
hade det varit underligt om museet skulle 
ha haft det. Arkivet var, som i många fall, ett 
avgränsat rum vilket som helst där äldre handlingar 
förvarades. När så järnvägsmuseets lokalproblem 
slutligen fick sin lösning i och med 
flytten till Gävle gjordes det inte heller då några 
särskilda arkivlokaler. En särskild påminnelse om 
detta är den undersökning av bl.a. museets 
ritningar som gjordes av Riksarkivet 1977, där 
det klargjordes att museet p.g.a. underbemanning 
och delvis dåliga lokaler inte vidare 
borde ha det bestånd som då fanns där. 
Ritningarna uppgick enligt gjord undersökning 
till ca. 17 700. Så gott som samtliga ritningar 
levererades då till Riksarkivet. 

Den första "arkivlokalen" som museet fick 
byggdes under första delen av 1980-talet. Det har 
dock visat sig att även den har varit behäftad med 
problem, varför överflyttning av arkivmaterialet 
ska påbörjas till nya lokaler i ett av skeppen i 
UGJ-stallet. I dess anslutning finns sedan 
tidigare lokaler för museets bildsamling. 

I etapp 2 för nya lokaler för museets samlingar 
kommer ytterligare utrymme i samma skepp att 
tas i anspråk för att kunna förvara biblioteksmaterialet 
i ett och samma utrymme som bildoch 
dokumentarkiven. Men detta ligger lite 
längre fram i tiden. 

Framtiden, finns den? 

Arkiven inom museet kommer även i framtiden 
att vara en viktig del, helt klart. Om vi inte har 
tillgång till den information som står att finna i 
olika arkiv, vare sig det är dokument eller bilder, 
så ter sig både föremål och rullande materiel utan 
värde. Om vi inte i arkivet kan finna några fakta 
kring t.ex. ett visst föremål eller vagn kommer vi 
ju heller inte att kunna ha ett museum. Vi blir 
istället ett magasin, en förvaringslokal för föremål 
utan sammanhang. 

Det finns i vårt avlånga land personer som har 
betydelsefulla samlingar vilka ger denna ytterligare 
fördjupade kunskap kring museets föremål. 
Det är en fördel om dessa samlingar kommer 
till kännedom för en större allmänhet. Det 
handlar också om att rätt kunna förvara samlingarna 
så att även våra barnbarn i en framtid 
kan fa ta del av dem. En stor samling som kommer 
att tillföras Järnvägsmuseet inom en tid är 



Stig Nybergs fotosamling. Denna bildskatt blir 
ett enastående tillskott i ett levandegörande av 
den svenska järnvägshistorien genom kameran. 

Inom den närmaste tiden väntar vi på den 
utredning som ska lämna besked om museets 
framtida tillhörighet och om hur vi ska verka 
inom den organisationen. 

Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägstnuseutn 2000 

-yttre kaos och inre ordning 

När år 2000 var till ända stod det klart att SJ 
skulle delas upp i sex självständiga bolag. Förberedelserna 
inför detta avgörande beslut var så 
omfattande att den verksamhet som affärsverket 
tidigast diskuterat ny styresform för, museet, inte 
kunde prioriteras. Följden har blivit att den 
största verksamheten i det som nu återstår av det 
gamla SJ i det så kallade Affärsverket Statens 
Järnvägar (ASJ) utgörs av -ja just det -Sveriges 
Järnvägsmuseum. Detta är dock allt annat än 
slutet på sagan om huvudmannaskapet utan 
endast ett kapitel i den långa historien. ASJ:s 
uppdrag är att inom två år avveckla affärsverket, 
vilket framför allt innebär arbete med avtal för 
personal, förvaltning och leasing, överlämning av 
arkivet samt placering av centrallager och naturligtvis 
museet. Som generaldirektör för det lilla 
verket med ca tio anställda, utöver museum, 
arkiv och centrallager, kvarstod Daniel Johannesson 
med Eskil Arvidsson, tidigare administrativ 
chef för SJ Fastighetsdivision, som verksamhetschef. 
Målsättningen är att ny huvudman för 
museet skall vara utsedd senast hösten 2001. I 
mars 2000 lämnades en förnyad hemställan från 
dåvarande SJ till Näringsdepartementet med 
begäran om överföring av Sveriges Järnvägsmuseum 
på annan huvudman. Ingenting hanns 
emellertid göras åt frågan under året. Under förberedelserna 
för bolagiseringen avvecklades SJ 
Stab Information under vilken museet var 
organiserat. Informationsstaben integrerades 
med SJ Resor som en marknads-och informationsavdelning 
och museet ställdes under denna. 
Informationsdirektören Lena Thörnell lämnade i 
och med detta sin tjänst och Christer Jernberg 
fungerade som tillförordnad chef under hösten. 

Om de organisatoriska förhållandena på 
ansvarighetsnivå har varit röriga har den inre 

Mia Lundstedt kan fl även unga öron att lyssna 



till tågens historia. Foto Tom Sandstedt. 

organisationen däremot funnit formerna under 
året. Mia Lundstedt som varit inlånad från SJ 
Resor blev permanent överflyttad till museet vid 
årsskiftet. Mia som har 16 års erfarenhet som 
tågmästare är också utexaminerad fritidspedagog. 
Denna passande bakgrund kombinerad 
med en utåtriktad läggning kommer utmärkt väl 
till pass i museet för guidningar och program för 
såväl järnvägare som barngrupper. Efter 13 års 
trogen tjänst slutade Olle Andersson, ansvarig för 
butik och ekonomiadministrationen. Därmed 
inte sagt att också detta bidrog till bättre ordning. 
Tvärtom, Olle har under åren varit engagerad i 

RolfJansson, nyfastighetstekniker och vaktmästare, 
jobbar även i växlingen. Foto Tom Sandstedt. 

Katarina Sandberg, ny antikvarie med ansvarfor 
dokumentation och foremålsvård Foto Tom 
Sandstedt. 

det mesta av museets göromål och därmed blivit 
en riktig stöttepelare. Inte minst skötte han Järnvägsmusei 
vänners medlemsregister under föreningens 
tidiga år. När han nu erbjöds nytt arbete 
var det därför självklart att han först fick tjänstledigt 
för att pröva på under sex månader. Prövotiden 
gav mersmak och Olle lämnade sin tjänst i 
oktober. Anita Björklund övertog huvuddelen av 
Olles arbetsuppgifter. Anitas uppgifter i receptionen 
delades under året av Boel Nylöv och 
Anders Larsson i avvaktan på en ny tjänst för 
tillsättning efter årsskiftet. Elisabeth Kronhöffer 
flyttade därmed också över till kontorssidan för 
att till en början hjälpa till med administrationen 
men senare framför allt arbeta med registrering 
av museets bibliotek. 

Vi fick också äntligen möjligheten att utlysa 
två tjänster, en antikvarie med ansvar för dokumentation 
och föremålsvård samt en fastighetstekniker. 
Den senare tjänsten måste tillsättas 
genom intern omplacering. På grund av de stora 
omstruktureringarna inom SJ inför bolagiseringen 
så fick vi ett stort antal intresseanmälningar 
från många kvalificerade sökande. 
Allra bäst lämpad var RolfJansson som tillträdde 
tjänsten vid museet i juni. Han arbetade tidigare 
på SJ Gods som arbetsledare vid växlingen och 
var bl.a. ansvarig för snöröjningen. Roffes rutin, 
arbetsglädje och vilja att hela tiden lära sig nya 
saker är värdefulla egenskaper för verksamheten 
med dess stora fastighetsvolym men små personella 
resurser. I augusti anställdes Katarina 



Sandberg som antikvarie. Då denna tjänst krävde 
specialkunskaper utanför järnvägssektorn så 
kunde vi trots personalturbulensen inom SJ söka 
utanför organisationen. Katarina, som är bebyggelseantikvarie, 
arbetade tidigare på länsstyrelsen 
i Dalarnas län med kulturmiljöfrågor 
och projekt. Hennes vana av dokumentation och 
självständiga utredningar kom handgripligen väl 
till pass då hon omgående kom att deltaga i 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) regeringsuppdrag 
att utreda kulturhistorisk prioritering av de 
fastigheter som berördes av bolagiseringen av SJ. 
Katarina hyrdes ut till RAÄ för detta viktiga 
arbete som finns redovisat på annan plats i årets 
SPÅR. 

Med dessa förstärkningar såg därför personalorganisationen 
ut på följande vis under året: 

Fastpersonal 

Robert Sjöö, museichef 
Olle Andersson, butik och ekonomi (jan.-mars) 
Anita Björklund, butik och ekonomi (apr.-) 
Robert Herpai, arkiv och bibliotek 
Sten Holm, fordon och teknik 
Rolf Jansson, fastighet (juni-) 
Göran Jäderholm, IT, kontorsteknik och föremålsregistrering 
Elisabeth Kronhöffer, administration, arkiv och 
bibliotek (apr.-) 
Gunilla Lundberg, marknadsföring och konferens 
Mia Lundstedt, reception och guidning 
Katarina Sandberg, dokumentation och föremålsvård 
(aug.-) 
Claes Zachrisson, teknik 

Projektanställda 

Anders Larsson, reception och guidning (juniaug.) 
Boel Nylöv, reception och guidning (sep.-nov.) 
Thom Olofsson, fordonsrenovering (dec-) 
Johanna Salander, föremålsregistrering (jan.mars) 

Timarvoderade for reception och guidning 

Renee Edlund, Therese Eriksson, Eva 
Hagström-Mattsson, Sara Holm, Siw Jillebo, 
Louise Johnson, Anders Larsson, Boel Nylöv, 
Linda Rosenberg och Catharina Wallin 

Timarvoderade for trafik-, fordons-och 
renoveringsprojekt 

Mikael Björklund, Bertil Pettersson, Lars Forsgren, 
Tobias Grönlund, Bo Hällqvist, Pär Lindberg 



och Svante Zachrisson 

Arbetsprövning for Jotograferingsprojekt 

Tom Sandstedt (nov.-) 

Som vanligt har också ett stort ideellt arbete lagts 
ned på trafik, guidningar i magasinet på Nynäs, 
modell-och minitågsarbete, museidagen och i 
diverse andra sammanhang. Särskilt måste framhållas 
nyblivne avtalspensionären, Bertil Pettersson, 
som inte bara arvoderats som förare utan 
funnits i verksamheten under i princip hela året 
för alla möjliga göromål. Engagerade museivänner 
har i övrigt under 2000 utgjorts av: 

Tage Blomqvist, Karl-Erik Eggefjord, Leif 
Ekström, Lars Forsgren, Björn Fura, Jonny 
Hallgren, Erik Hedlund, Anders Hendel, Sten 
Holm, Gunnar Jonsson, Lars Jonsson, Kenneth 
Landgren, Christer Larsson, Bengt Lindberg, Per 
Lindberg, Jan-Håkan Nordin, Olle Olsson, 
Herbert Paalberg, Kjell Palen, Gunnar Sandin, 
Göte Sjöö, Erik Sundström, Jan-Erik Svanberg, 
Lennart Svensson, Börje Thoursie, OlafWahlset 
och Lars Ågren. 

Ordning på tingen 

Varken inför flytten av järnvägsmuseet till Gävle 
eller ombyggnaden 1992 planerades i detalj för 
förvaringen av samlingarna. Man kan därför säga 
att museet fortfarande är under uppbyggnad. 
Majoriteten av samlingarna är oregistrerade och 
saknar tillfredsställande placering. Det är naturligtvis 
ett gigantiskt arbete att ordna till detta och 
ett flertal personer är oavbrutet engagerade i 
arbetet. Viktiga steg på vägen har tagits i och med 
att vi nu kan disponera de yttre utrymmen som 
krävs, d.v.s. ca 16 000 m2 golvyta i uppvärmda 
lokaler. Lokstall och verkstäder, gedigna byggen i 
sten, är utomordentliga lokaler för ett konstant 
klimat, däremot är de naturligtvis inte avpassade 
för förvaring av känsliga museiföremål. UppsalaGävle 
järnvägs gamla lokstall på museiområdet 
fungerar som driftlokstall och underhållsverkstad, 
men också som föremålsmagasin. En del av 
ett skepp är iordningställt i ett antal rum för 
registrering och förvaring av bl.a. mindre föremål, 
modeller, uniformer, möbler och konst. 
Förra året togs nästa steg i hanteringen av samlingarna 
i och med att ett fotoarkiv färdigställdes 
i byggnaden. Under året har vi kunnat investera i 
larm så att samtliga lokaler nu har både brandoch 
inbrottslarm. 

Museets unika fotosamling omfattar flera 



hundratusen bilder men den har hittills förvarats 

ytterst otillfredsställande i kontorsbyggnaden. 
Med det nya arkivet som är byggt enligt Riksarkivets 
normer kan vi dels samla allt fotografiskt 
material men också veta att samlingen är i tryggt 
förvar. Det är naturligtvis viktigt att också öka 
sökbarheten. Arkivet är tematiskt uppbyggt och 
det har gått att hitta det mesta även om det alltid 
medfört visst mekanisk slitage vid sökningen. 
Målsättningen är att lägga upp digitala databaser 
för att undvika sådant slitage. Arbetet startade 
1999, då vi hade en person projektanställd för 
digitalisering i lagringsprogrammet SOFIE. 
Under fjolåret lade vi över registreringen i samma 
program på Sundsvalls bildbyrå. Projektering har 
också gjorts för vidare arkivbyggen i anslutning 
till fotoarkivet. Planerat i en första etapp är två 
dokumentarkiv samt ett forskarrum med toalett. 
I samband med avvecklingen av SJ:s centralarkiv 
kommer ett antal handlingar, som inte omfattas 
av arkivlagen och därmed skall till Riksarkivet, 
att lämnas till museet. Det är därför av yttersta 
vikt att planera för både förvaring och tillgängliggörande. 
Robert Herpai har skrivit mer om 
detta i årets SPÅR. 

En jobspost till följd av hetsen inför bolagiseringen 
blev avvecklingen av SJ:s bibliotek, som 
var uppdelat i en del på centralarkivet och en del 
utanför generaldirektörens tjänsterum. Litteraturen 
lovades bort till Banverket av en bolagiseringsgrupp 
inom SJ. Biblioteket i Borlänge hade 
dock inte utrymme för bok-och tidskriftssamlingen 
utan allt magasinerades på Banskolans 
museum i Ängelholm. Då vi på Sveriges Järnvägsmuseum 
har det mest kompletta järnvägshistoriska 
biblioteket i landet utanför KB och 
universitetsbiblioteken var detta en synnerligen 
olycklig delning av ansvaret. Järnvägsmusei 
vänner har skickat en skrivelse i ärendet till Banverkets 
generaldirektör, Bo Bylund, men inget 
kommer att göras innan huvudmannafrågan för 
Sveriges Järnvägsmuseum är löst. Bolagiseringsgruppens 
ordförande blev långtidssjukskriven för 
utbrändhet kort efter det att beslutet om överföring 
av biblioteket var fattat. Hur viktigt är det 
inte att beslut i kulturhistoriska frågor, som verkligen 
f°ar långsiktiga effekter, tas under sansade 
former? 

Skyltsamlingen har blivit mer åtkomlig, men 
bläddrandet sker ändå i datorn. Foto Tom 
Sandstedt. 

Föremålsregistreringen på museet har under 



året varit koncentrerad på skyltarna, av den enkla 
anledningen att det gamla skyltförrådet måste 
rivas för att ge plats åt arkiven. Därigenom har 
också de ogenomträngliga, tunga högarna av 
skyltar förbytts mot ett välsorterat pallställ där 
bläddringen kan skötas i datorn, vilket sparar 
både tid och fingertoppar. Användbarheten med 
den digitala sökmetoden bekräftades vid planeringen 
av årets första utställning "Affischer uppåt 
väggarna'', som blev frukten av en av 1999 års 
föremålsgrupper. Det var inte så länge sedan vi 
hade en skyltutställning men kanske är det dags. 
Bland anmärkningsvärda föremålstillskott till 
samlingarna kan nämnas en modell av ett 
pendeltåg, elmotorvagnen Xl 0, i skala 1:20 och 
en hel låda med diverse föremål, bl.a. uniformer, 
från den kortlivade tågoperatören "Sydvästen''. 
Båda dessa donationer var föranledda av nedläggningar 
i en eller annan form och kännetecknar 
den turbulens som rådde på och utanför spåren 
under år 2000. 

Nils Ericsons 
hästdroska har blivit 
foremål for omsorgs.fall 
konservering, varvid 
bland annat den stiliga 
dekormålningen 

.framträdde for forsta 

gången på många år. 

Foto Tom Sandstedt. 

En annan föranstaltad nedläggning, som 
dessbättre aldrig blev av, föranledde det till antalet 
största föremålstillskottet någonsin i och 
med att Järnvägarnas Museiförening i Linköping 
överlämnade alla sina samlingar av fordon, föremål, 
fotografier och arkiv. Den anrika föreningen 
som grundades redan 1963 har brottats med ett 
antal problem under de senare åren, inte minst 
svårigheten att hitta människor som velat engagera 
sig i museiverksamheten som föreningen 
skött på friluftsmuseet Gamla Linköping. Föreningens 
styrelse var beredd att ge upp, och i 
samband med att diskussioner föddes om ångloket 
f d. SJ Kd nr 692 (se mera nedan) föreslogs 
att Sveriges Järnvägsmuseum skulle överta hela 
samlingen. Samtalen förde emellertid med sig en 
nytändning i verksamheten och vi kunde tillsammans 
med Gamla Linköping som drivs av kommunen 
komma fram till en fruktbar konstruktion 
där Sveriges Järnvägsmuseum tar över ägandet 
och ansvaret för samlingarna men att de 



deponeras till Gamla Linköping, medan Järnvägarnas 
Museiförening arbetar ideellt med 
skötsel och öppethållande av museet. 

Vi brukar ibland skryta med att vi har en av 
världens finaste samlingar av järnvägshistoriska 
fordon och föremål och det är faktiskt sant -i 
synnerhet när det gäller 1800-talet. Något som vi 
är ganska ensamma om är också att samlingen 
omfattar förhållandevis många orenoverade 

fordon. Framsynthet eller pietet på 1930-talet 
och dåliga resurser sedan dess har "räddat" 
många fordon från ett återställande till originalutförande. 
Vi har därför 1860-talsfordon som i 
princip är orörda sedan sekelskiftet 1900 och 
1880-talsvagnar i 1920-talsutförande. Detta förhållande 
ses med avund från våra museikollegor 
runt om i världen. Det gäller dock att hålla stånd 
mot nedbrytningen. Det konserveringsprojekt 
som är påbörjat sedan några år fortsatte under 
2000 med Nils Ericsons hästdroska och en 
personvagn från Köping-Uttersbergs järnväg. 
Den senare är mycket intressant som ett exempel 
på en mycket tidig typ av tredjeklassvagn. 
Vagnen som är byggd i Köping 1866 och 
reviderad senast 1925 ska ersätta en felaktig replika 
i utställningen. Bakgrunden finns beskriven i 
förra årets SPAR. 

En trafikorganisation under uppbyggnad 

En stor samling ger oss möjligheten att bygga 
upp en trafikfordonspark och skaffa oss kunskap 
om äldre tiders underhållsteknik. Vissa fordon 
kan med fördel återställas till ett äldre utförande. 
Renoveringen av personvagnarna till Årgångståget 
innebar att vi inte bara fick fungerande 
trafikvagnar, utan vi erhöll också kunskap om 
den utvändiga lackens sammansättning och appliceringstekniker. 
Under 2000 var det elloket SJ 
D nr 188 som var föremål för de antikvariska 

Renoveringen av elloket SJ D nr 188 sker mestadels i verkstadsdelen i magasinetpå Nynäs. Många jobb 
måste också läggas utpå större verkstäder. Här lyfts huvudtramformatorn ur loket for renovering vidABB 
i Storvik. Foto Robert Sjöö. 

Man blir aldrig for gammal eller rutinerad for att 
tycka att det är spännande att åka tåg. Lokforare 
Christer Larsson finns for ovanlighets skull inte 
längstftam i tåget. Under Tomtetågskörningen i 
december. Foto Tom Sandstedt. 

insatserna. Renoveringsprojektet som startade 
sent 1999 är efter den första fasen tidsberäknat 
till två och ett halvt år. Årets arbeten har varit 



koncentrerade på korgrenovering, demontering 
och genomgång av transformator och hjälpmotorer. 
Projektledare har varit Torkil Elmqvist, 
Kontra-Konsult. 

Det kommer således att dröja innan vi har ett 
riktigt spännande, driftdugligt ellok för linjetrafik. 
Tills vidare tjänstgör Da-loket nr 888 från 
1954 i våra elloksdragna persontåg men även i 
tjänstetåg. Hg-loken 654 och 787 används därmed 
mera sparsamt. Dieselloket, T 43 nr 209, 
används en hel del i vår interna trafik, då vi 
saknar elektricitet på bangårdarna utanför lokstallar 
och verkstäder. Ånglok i tjänst under 2000 
har varit B-loket nr 1038 men även lilla W 1229 
för ett engångsuppdrag. S 1 nr 1923 var avställt i 
avvaktan på tubbyte. Utöver Årgångstågets 
vagnar har museet disponerat ett tågsätt om sex 
personvagnar av 1960-talsmodell, typ B1, för 
musealt mindre krävande uppdrag. 1950-talsrälsbussen, 
Y6 nr 1109, har som tidigare använts 
flitigt mellan Gävle C och museet. 

Fordonsparken är som sagt ansenlig och 
numera även antalet som används i trafik. Inför 
bolagiseringen av SJ blev vi varse att det var upp 

---------~.....·-·'--,. ..-_,.....-----· 
Äng/oket SJ Kd nr 692 har överlämnats avJärnvägarnas Museiforening i Linköping. Godstågsloketfån 
1901 var detförsta som tillverkades vid Vtzgn &Maskinfobriken i Falun, och om skicket är 
tillfredsställande är avsikten att ställa i ordning det i driftdugligt skick. Foto ur museets samlingar. 

till oss själva om vi skulle kunna driva trafikverksamheten 
vidare. SJ hade trots sådan ambition 
inte resurser att hjälpa till med vederbörliga 
ansökningar om tillstånd för spårinnehav och 
trafik, varför vår eget arbete kom igång sent. 
Målsättningen var att kunna bedriva 2001 års 
trafik som egna trafikoperatörer. Både förberedelsearbete 
och ansvar har måst fördelas inom 
den befintliga organisationen och utanpå det 
ordinarie museiarbetet, vilket naturligtvis varit 
ansträngande och krävt vissa omprioriteringar 
inom fordonsverksamheten. Inom området 
hann emellertid en hel del hända innan dess. 

Mest påtagligt är kanske det 400 meter långa, 
nya infartsspåret till museiområdet. Spåret ligger 
i omedelbar anslutning till bangården framför 
banvaktsstugan åt väster mot Ostkustbanan. Avsikten 
är att tillföra kontaktledning över spåret 
för att ta in eltågen till en kommande stationsmiljö 
i 1930-40-talstappning medan spåret närmast 
banvaktsstugan skall förbehållas ångtåg. 
Årgångståget kördes hela sex turer, fyra från 
Stockholm och en vardera från Västerås och 



Sundsvall. För första året drev vi projektet helt i 
egen regi med egen personal, fast och inlånad och 
med Järnvägskrogen från Gävle ombord. Vagnar 
hyrdes och lånades in från Museiföreningen 
Gefle-Dala Jernväg respektive Ostkustbanans 
vänner. Resandetalet var ganska bra så när som på 
första turen från Stockholm helgen innan 
museidagen. Avslutningen från Sundsvall blev 
också ett äventyr för alla inblandade. Loket, Da 
888, drabbades av lokskada strax efter tomtågsavgången 
tidigt på morgonen från Gävle, men 
med ett redigt ingripande från tågpersonalen och 
med ett fantastiskt deltagande från OKBv:s sida 
kunde tåget ändå köras med hjälp av föreningens 
Du-lok, som kom ner till Hudiksvall med de 
resande i egna vagnar så att tåget kunde fortsätta 
mot Gävle med Rc-lok. Visst blev det förseningar 
men stämningen ombord var ändå god. Museets 
inblandade personal var lättad men slutkörd efter 
det att årets sista Årgångståg gått i mål. 

Fordonsparken har också fatt tillskott. Särskilt 
intressant är nämnda f.d. SJ Kd nr 692 som 
museet övertog från Järnvägarnas museiförening 

i Linköping redan innan den övriga samlingen. 
Loket som är ett godstågslok låter sig förhoppningsvis 
iordningställas till driftdugligt skick 
utan alltför stora insatser. Det är transporterat till 
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum för 
kommande åtgärder. Dessutom fördes ett antal 
vagnar över på museet från dåvarande SJ: tågvärmevagnarna 
SVl nr 55140, 55142 och S17 
nr 55216, personvagnen B12/A2 nr 5052, S28L/ 
F4 nr 25739, S22L/WL2 nr 4478 och 4482 
samt expressresgodsvagnen F52K nr 5 5420. Den 
senare är placerad hos Föreningen Veteranjärnvägen 
i Malmö och personvagnen nr 5052 är 
deponerad på tre år till Kalmar Järnvägars museiförening 
som återställt den till A2. Bland övriga 
förändringar av deponerade fordon kan nämnas 
att ångloket, B nr 1135, och elloket, Da nr 936, 
deponerats hos Museiföreningen Gefle-Dala 
Jernväg. För framtida byggen har två lokhus 
plockats ned i Selsjön, norr om Sollefteå respektive 
Säbylund mellan Örebro och Kumla. 
Innan vintern tog sitt fasta grepp om övre Norrland 
hämtades också ett större stenkolsparti från 
Bastuträsk, liksom kolgården förbereddes för 
flyttning till Gävle. På fastighetssidan ser det 
dock lite osäkert ut för tillfället. 

Med den planerade bolagiseringen av SJ följde 
att de skisserade bolagen redan innan ett verkställande 
beslut skulle förbereda för en självständig 
verksamhet. Sedan X-trafik köpt både tåg 



och underhåll i Gävle av Adtranz befann sig de 
senare i behov av lokaler för underhållet av 
Regina-motorvagnarna. Med alla de kvadratmetrar 
som nämnts ovan föll blickarna på våra 
utrymmen och en eventuell utbyggnad, vilket ur 
ett skisserat fastighetsbolags synpunkt naturligtvis 
var ett intressant scenario. Generaldirektör 
Daniel Johannessons sista och viktigaste beslut 
beträffande museet blev att freda våra befintliga 
lokaler för museiändamål och ett nybygge planerades 
i stället bredvid vårt magasin i den gamla 
verkstaden på Nynäs i norra Gävle. Detta 
strandade tyvärr på grund av miljöhänsyn varför 
underhållsfrågan för Adtranz ännu är olöst. Ett 
förslag som lanserats under 2000 är att anlägga 
underhållsverkstaden där museets stora lokhus 
om 2 x 300 spårmeter nu är beläget. Detta är ur 
museets perspektiv absolut inte önskvärt med 
tanke på den planerade anläggningens stora omfattning. 
Adtranz har ansökt om förhandsbesked 
om eventuellt bygglov från Bygg-och miljönämnden 
i Gävle kommun, vilka ställt sig 
positiva till ett sådant trots skrivelser från museet, 
Järnvägsmusei vänner och turistorganisationen 
Gävle & Co. Inställningen hos den blivande 
huvudmannen för museet är därmed synnerligen 
viktig för den framtida dispositionen av det 
område som museet nu nyttjar. Noteras bör ändå 
att vi för konstruktiva diskussioner med Adtranz 
och Jernhusen AB, som det ur SJ Fastighet nybildade 
fastighetsbolaget heter. Vi har för övrigt 
själva fatt en hyresgäst: Bengt Lindberg, Modellproduktion, 
som flyttat in sin verksamhet i en 
före detta post-och resgodsvagn på området. 
Bengt kom väl till pass för modellrenoveringen 
inför utställningen "Tåg i tiondel", vilket han 
och Lennart Svensson beskrivit tidigare i denna 
volym. 

Samverkan och nätverk 
-nyckelord för framtiden 
Det framgår med all önskvärd tydlighet att 
ensam inte är stark. Den museisektor som vi 
tillhör -nuvarande eller före detta verksmuseer har 
en kämpig tillvaro just nu. Det ser likadant ut 

Det EU-projekt som vi ingår i tillsammans med 

järnvägsmuseerna i York och Hyvinge samt 
Transportmuseet i Budapest går under namnet 
ENRICO. 

över hela Europa för kommunikationsmuseerna. 
Våra egna Post-och Telemuseum var tidigare 
verksmuseer liksom Järnvägsmuseum men tillhör 



nu Posten AB respektive Telia AB. I Norge 
vill Telenor bli av med sitt telemuseum och i 
England ligger båda de förre detta statliga postoch 
telemuseerna i malpåse. Huvudmannafrågorna 
har blivit en internationell angelägenhet. 
Just vår kategori av museer är organiserade i 
International Association ofTransport and Communication 
Museums (IATM) som är affilierad 
medlem av den internationella museiorganisationen 
International Council of Museums 
(ICOM). Frågan om vem som vill äga museerna 
i framtiden ligger högt på dagordningen. Tyvärr 
hölls ingen IATM-konferens år 2000 då beslut 
har fattats om att hålla konferenserna endast 
vartannat år. Möjligen kan vi ändå finna fungerande 
samarbetsformer inom gruppen kommunikationsmuseer 
och före detta verksmuseer. 

Ett spännande internationellt projekt startades 
mitt i den svenska sommarsemestern. De 
EU-pengar som beviljats ur Raphael-fonden 
kunde äntligen börja arbeta i och med att 
projektledningen vid National Railway Museum 
i York bjöd in till ett första arbetsmöte. Av de 
ursprungliga sju medlemsländerna återstod dock 
bara fyra. Förutom järnvägsmuseerna i Sverige 
och England deltar det finska järnvägsmuseet 
och transportmuseet i Budapest. Projektets syfte 
är att åstadkomma en digital mjukvara som skall 
finnas på respektive museum och på CD, och 
som på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt skall visa 
järnvägens historiska betydelse i europeiskt 
perspektiv utifrån jämförelser mellan de olika 
länderna. Resultatet skall vara färdigt våren 2002. 

Vårt samröre med den ideella museirörelsen 
fick under 2000 nytt bränsle i form av ett antal 
konkreta frågor. En nätverksgrupp har bildats för 
att utreda möjligheterna att ta till vara och vidareutveckla 
kunskapen om järnvägsrelaterad teknik. 
Tillsammans med Inlandsbanan AB (IBAB), 
Museibanornas Riksorganisation (MRO) och 
Järnvägshistoriska Riksförbundet QHRF) har vi 
diskuterat förutsättningar för ett järnvägstekniskt 
centrum. Delegationen för Industrisamhällets 
Kulturarv var inte lika entusiastisk och avslog 
nätverkets ansökan om projektmedel. Vi har 
också bildat ett annat nätverk tillsammans med 
Riksantikvarieämbetet, Sjöhistoriska museet, 
Sveriges Ångbåtsförening, Arbetslivsmuseernas 
samarbetsråd, JHRF och MRO med syfte att 
lyfta fram det ideella teknikhistoriska arbetet som 
en svensk folkrörelse vilket förtjänar samhällets 
ekonomiska stöd. Hösten 2000 beslutade regeringen 
att Riksantikvarieämbetet skulle fa 4 
miljoner kronor att fördela på de ideella så 
kallade arbetslivsmuseerna under år 2001. Förhoppningsvis 



kan detta stöd permanentas. En 
viktig effekt av detta samröre är inte minst 
insikten om att de professionella och de ideella 
behöver varandra. 

Museet har också varit engagerat i andras 
arrangemang under året. Störst var kanske 
sjösättningen av briggen Gerda i hemmahamnen 
i Gävle. Fullskalerekonstruktionen av denna 
brigg från 1869 är ett gräsrotsprojekt som 
engagerat både företag, enskilda och media i 
staden. Över 10 000 personer såg på när fartyget 
skulle lämna stapelbädden för att glida ut i 
vattnet. Vi deltog med ett med ett arbetståg 
draget av ångloket W nr 1229. Jag hade också 
förtroendet att ingå i planeringsgruppen för sjösättningen, 
vilken även innefattade ett seminarium 
i Gävles konserthus och diverse aktiviteter 
och festligheter runt varvsplatsen. Sveriges Järnvägsmuseum 
har också varit med och firat några 
hundraåringar. 30 april celebrerades centralverkstaden 
i Örebro dit TGOJ AB bjöd in till öppet 
hus. Vi deltog för att visa det elektriska loket, Da 
nr 888 och dieselloket, T41 nr 204. I samband 
med evenemanget anordnades en resa till och 
från Örebro för Järnvägsmusei vänner. Nästa 
hundraåring var Krylbo Central och statsbanan 
Krylbo-Örebro som firades av med pompa och 
ståt i Krylbo den 19 augusti. Vi körde dit med 
Hg-loket nr 787 och ställde upp ett tåg vid 
stationen som gav ett eko av sekelskiftet 1900, i 
form av Kd-loket, SJ nr 692, tillverkat i Falun 
1901, en resgodsvagn, FLJ Fl nr 45, byggd 
1895, och den dagen till ära ur museets utställning 
uttagna boggivagnen, SJ BCol nr 1032, 
från 1894. Årets sista hundraåring var Älvkarleö 
järnvägspark för vilken jag var inbjuden att hålla 

ett kortare tal. Föredrag har även hållits för yngre 
och icke jubilerande sammanslutningar som SJK 
Stockholm och Rotary Forsbacka. Andra arrangemang 
som museet har deltagit i med 
personal var årets nordiska järnvägsmuseiseminarium 
på Banmuseet i Ängelholm, Museiveckan 
i Stockholm, T urmässan i Göteborg och 
Svenskt Kulturarvs seminarium om sponsring på 
Vin & Sprithistoriska museet. Vi har också fortsatt 
att vara aktiv medlem med en styrelsepost i 
den ekonomiska föreningen Gävle & Co som 
sköter kommunens turistverksamhet på entreprenad. 
En medlemsträff om marknadsföring av 
turistprodukter i Gävle & Co:s regi hölls på 
museet. 

Att synas och höras i bruset 



Vi ser ett tydligt mönster att det har blivit större 
efterfrågan från företag för konferenser och 
arrangemang. Museet utgör en intressant och 
annorlunda miljö och utställningslokalerna är 
tillräckligt flexibla för att vi skall kunna 
skräddarsy enligt kundens önskemål. På grund 
av oroligheterna inom SJ så minskade de interna 
konferenserna kraftigt, däremot har Banverket 
varit en flitig kund. Det största och mest 
spännande företagsprojektet under året var 

Briggen Gerdas 
sjösättning 9 juli 
tilldrog sig stor 
lokal 
uppmärksamhet. 
Vi bidrog med ett 
ångloksdraget 
arbetståg med 
teatergruppen 
Pegasus som hst. 
Foton Robert 
Sjöö. 

Sandviks kick-off för 300 chefer från ett 20-tal 
länder. Vi tömde hela den sjätte hallen på fordon 
och dukade upp för en trerätters middag. Till 
detta kom en scen och ljudanläggning för 

Då våra stora fordon i 
sista hallen forhållandevis 
enkelt kan dras 
ut, kan vi duka till 
middagfor 300 
sittande personer. Foto 
Kjell Palen. 

underhållningen som sköttes av gävlesonen och 
musikalartisten Fredrik Swahn med kompband. 
Vår hovleverantör av mat och dryck, Kalle 
Vesterinen och Järnvägskrogen, byggde upp ett 
matlagningstält på asfaltplattan omedelbart 
utanför museibyggnaden. Gästerna anlände naturligtvis 
med ångtåg från Sandviken. I museet 
fanns personal och museivänner i varje hall. Från 
loket Bredas tender kunde man få en öl från 
bartendern i tenderbaren och i väntsalen i museets 
första hall var det pianobar. Att man hade 
trevligt gick inte att ta miste på. När en av de 
amerikanska VD:arna gick upp på scenen och 
drog av en rivig version av Isley Brothers' "Twist 
and shout" så var det mera rockgala än konferensmiddag. 
Något som var roligt att konstatera i 
sammanhanget var att det också fanns ett stort 
och genuint intresse för det som fanns bakom 
kulisserna, nämligen industri-och järnvägshistoria. 



Mer än en i sällskapet hade svårt att slita 
sig från utställningen, inte minst ångloket Göta 
från 1866 med hjulringar tillverkade av Sandvik. 
Loket togs ur trafik 1906. 

Fyra dagar efter Sandviks tillställning var det 
dags att tömma hallen igen, nu för marknad och 
Järnvägsmuseets dag. Modell-och bokmarknaden 
som museivännerna håller i är den sannolikt 
viktigaste programpunkten på museidagen 
som mer och mer har fått karaktären av 
öppet hus. Årgångståget kom från Stockholm för 
tredje året i rad. Även SKÅJ körde eltåg från 
Stockholm och Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum 
kom med rälsbuss. Andra återkommande 
aktiviteter var visningen av Gävle Modelljärnvägsklubbs 
anläggning under museet, ångtågspendel, 
uppställda fordon och visning av 
magasinet på Nynäs. Några nyheter var en livesteamanläggning, 
fungerande ånglok på femtumsslingan 
vid miniatyrjärnvägen, järnvägshistoriskt 
seminarium i konferensrummet och 
visning av gamla SJ-filmer i UGJ-stallet. Störst 
intresse tilldrog sig nog ändå utställningen "Tåg i 
tiondel" som öppnades dagen till ära, vilken 
finns utförligt beskriven i årets SPÅR. 

Årets första egenproducerade utställning 
"Affischer uppåt väggarna'' var en frukt av det 
pågående arbetet med registrering av samlingarna. 
Några affischer hade dessutom nyligen 
återkommit från konservering och sanering efter 
fuktskador i samband med en översvämning 
sommaren 1998. Ett 70-tal affischer valdes ut att 
åskådliggöra järnvägens bild av sig själv i marknadsföringen, 
från kungörandet av färjeförbindelsen 
Trelleborg-Sassnitz 1909 till den 
inre resan år 2000. Utställningen tilldrog sig en 
hel del uppmärksamhet i media trots att den helt 
oplanerat kolliderade med Kungliga bibliotekets 
affischutställning. Visst är det också tankeväckande 
att SJ hade egna resebyråer i Berlin, 
London, Paris och New York på 1920-talet i en 
tid när Stockholms central var vad Arlanda är 
idag för utlandsresandet. "Affischer uppåt vägg

arna" har packats som en vandringsutställning 
och visas sommaren 2001 på Banmuseet i Ängelholm. 
Under sommaren 2000 ställde konstnären 
och arbetsledaren på Trafikrestauranger AB, Lars 
Krook, ut oljemålningar och akvareller hos oss 
under titeln "Kontaktdon''. Lars som under 
många år sett järnvägen med ett inifrånperspektiv 
kan i sina tavlor verkligen ge uttryck för 
både känslor och sakkunskap. 



Museidagen var som 

vanligt välbesökt. Två 

tåg utom Argångståget 
gästade oss: SKÄ.j-s 
persontåg med 

elektriskt F-lok, längst 

till vänsterpå bilden, 

och GBBJ-s TGO]

motorvagn,, längst bort 

till höger. Foto ]an-Erik 
Svanberg. 

I cafeterian har vi också upplåtit plats för idoga 
konstutövare. Dels hängde Konstfrämjandet en 
mindre utställning "Utsikt från tågfönster" och 
sedan ståtade vinnande barn från sportlovets 
teckningstävling med sina verk här under våren. 
Vi har ordnat barnaktiviteter på sport-, påsk-och 
höstloven samt ett barnkalas som invigning av 
sommarsäsongen på sommarlovet. Ångtågskörningen 
som normalt brukar ligga på sport-

Ingvar Oldsberg har 
länge varit på spåret 
och till slut hittade 
han fram till Sveriges 
]ärnvägsmuseum. 
Under inspelningen av 
''Sagolika Sverige': 
Foto Robert Herpai. 

lovet flyttades fram till påsklovet, vilket visade 
föra med sig färre resande och påtaglig brandfara. 
Det är bara att böja sig för mark och marknad. 
Barn-och trafiksäsongen avslutades med traditionsenligt 
tomtetåg, nu även med tomtefamiljen 
i banvaktsstugan. 

Marknadsföring är vi erkänt duktiga på och 
det f'ar vi ofta höra från kollegor i branschen. 
Inget går dock upp emot redaktionella inslag i 
media. Vi blev ganska väl försedda under året. 
Björn Kullanders prisbelönta TV-film "Förvandlingen'', 
som till största delen är inspelad hos oss 
bland samlingar och personal, visades äntligen i 
TV2. Dessutom producerades en historisk programserie 
i tolv delar av Troja Television, "Sagolika 
Sverige" med Ingvar Oldsberg som ciceron 



genom fyra historiskt intressanta besöksmål. Tre 
avsnitt gjordes hos oss utifrån föremål i utställningen 
om rallarna, tiden och ånglokomotivet. 
Radio Gävleborg har haft direktsändning från 
museet och Radions Pl gjorde en direktintervju 
om biljettförsäljningens historia i samband med 
Tågkompaniets svårigheter strax efter trafikstarten. 
Samma ämne blev också tema för en 
artikel från museichefen i tidskriften Populär 
Historia. Egna, tryckta produktioner under året 
var framför allt utställningskatalogen till "Tåg i 
tiondel" samt broschyren och programhäftet till 
Årgångståget. Vi har också med hjälp av SJ-Data, 
i dess elfte timme, och fotograf Tom Sandstedt 
producerat en bättre hemsida som vi är mycket 
nöjda med. Se själv på www.sj.se/museum. 

Vilka har då haft glädje av allt det här förutom 
vi själva? Jo, 36 944 besökare, vilket är en ökning 
med 27% från 1999 och den tredje bästa siffran 
någonsin. Vi ser framtiden an med tillförsikt! 

Från utställningen "Affischer uppåt väggarna': Denna svit av fyra internationella affischer, som använts i 
S]'s resebyråer, bidrar med lite världshistoria. Längst till vänster hänger affischen for OS i Berlin 1936. 
Därefterfoijer Paavo Nurmi som motiv ftamfor det med gränslinjer markerade riket Finland for den 
tänkta olympiaden i Helsingfors 1940. Kriget satte hinder i vägen, men 1952 fick Helsingfors sin 
olympiad och 1940 års motiv återanvändes på affischen, så när som på att gränslinjerna fick ritas om. 
Sistfoijer en lettisk affisch som lockar till badstopp vid den baltiska kusten for tågresande på väg till 
Helsingforsolympiaden 1940. Det skulle dröja betydligt längre innan letterna fick en ny chans att locka 
turister. Foto Robert Herpai. 

Stickspår 

Varför SJ? 

Eftersom Norges Statsbaner har signaturen NSB 
och Danmarks Statsbaner DSB frågar man sig 
kanske varför Sveriges Statsbanor har signaturen 
SJ och inte SSB. 

Det finns nog flera skäl till det. De allra första 
åren fram till 1864 räknade man de tre stambanorna 
som egna banor med egen vagnpark, 
och vagnarna var märkta ÖSB, WSB respektive 
SSB. När banorna hade mötts i FalköpingRanten 
slogs vagnparker och lokparker samman 
och fick delvis nya nummer, och de tre banorna 
blev statsbanornas distrikt I, II respektive III. 
Eftersom man internt länge efter det använde 
SSB för III distriktet, valde man att inte ha någon 
signatur på vagnarna men i stället måla en 
kunglig krona. På lokens ovala nummerskyltar 
skrev man sedan man slutat med namn på loken 
SVERIGES STATSBANOR. 

När färjeförbindelsen med Danmark öppnades 



1891 krävde danskarna en mer lättförståelig 
markering på de svenska vagnarna. SSB 
tvekade man fortfarande inför, speciellt som 
Skåne-Smålands järnväg med signatur SSJ redan 
fatt koncession och var under byggnad. Man 
valde då SJ = Statens Järnvägar, och nyare lokskyltar 
fick texten STATENS JÄRNVÄGAR. 
Den administrativa ledningen hade redan 1888 
bytt namn från Trafikstyrelsen till Kongl. Järnvägsstyrelsen. 

ES 

Än en gång Piraten 

Min artikel om Piraten och järnvägen (Spår 
1995) kompletterades med en Stickspårsnotis 
året därpå. Nu är det dags igen. Skälet är att den 
nya redaktören för Piratensällskapets årsbok, 
Magnus Öhrn, har publicerat dels en novell, dels 
en del arbetsmaterial från Fritiof Nilsson med 
anknytning till järnväg. 

Novellen heter "Förståelse" och fanns ursprungligen 
i Dopparedagen 1944. Dopparedagen 
var en jultidning som utgavs till stöd för 
Svenska järnvägsmännens vilohemsförening, och 
många av Piratens berättelser fick där sin första 
form. 

Den tilldrar sej på en nattlig tågresa från 
Stockholm till "Träköping". Den senare orten 
identifieras lätt med Tranås och motsvarande resa 
gjorde Piraten själv 1921. Den finns omnämnd i 
hans berättelse "Vänner i Småland", som jag tog 
upp i min artikel 1995. Förlägger vi den nu 
aktuella resan till samma tid och sträcka är det 
åter något som inte stämmer med verkligheten. 
"Han hade bara fyra timmars resa framför sig", 
sägs det om den tillträdande stadsarkitekten, 
men det snabbaste tåget från Stockholm, St 11 
med avgång 19.50, behövde 6 timmar och 26 
minuter -detta var ju före elektrifieringen. 
Däremot stämmer "flickan med kaffe och 
läskedrycker" som kommer efter konduktören; 
hon fanns enligt Sveriges Kommunikationer 
med till Nyköping. 

Vollsjö som alltings mått hos Piraten har 
understrukits av Anders Olsson (se Spår 1996). 
Så också i en passage som modifierades i den 
postumt utgivna boken Bombi Bitt och hans mor, 
när packmästare Julius berättar om ett besök i 
den stora staden Stockholm: 

De djävligaste va när en skulle gå på huset! Först 
fick man springa så långt som härifrån bort till den 



södra skärningen o köpa biljett! 0 sen så långe som 
härifrån ut till vattentornet innan en kom till själva 
apoteket. 

"Södra'' skärningen låg snarare i öster, men 
Ystad-Eslöv-personalen talade förstås i termer av 
banans huvudriktning. I Bombi Bitt och hans mor 
heter det "kyrkan'' i stället för "södra skärningen'', 
men det blir ett orimligt avstånd för den som är 
insatt i Vollsjös geografi. 

På tåget till Ystad åker den femårige berättaren 
med sin mor i en dekorerad vagn. "På rutan är 

ristat ett hjärta med någonting som liknade en 

tuppkam över, en adlig krona sade mor att det 

var. Det var också en 2:a klass kupe vi sutto i, vi 

reste ju på fribiljett." Men liksom andra skånska 

privatbanor vid denna tid kände YEJ inte av 

något andraklass, bara första och tredje. Det kan 

inte ha varit okänt för den berättande Piraten 

men beteckningen andra klass var förståeligare 

för en allmän läsekrets, och standarden mot

svarade ju det som kallades andra klass uppåt 

landet. 

Adelsvapen fanns knappast på YEJ-vagnarna; 

kommuner med Ystad i spetsen var de domi

nerande aktieägarna. Härads-eller Skånevapen är 

däremot möjligt. Någon som vet? 

GS 

Skvalp koppar 

Jag har ett mycket livligt minne av en resa från 
Stockholm till Linköping omkring 1954 tillsammans 
med professor Folk Odqvist på Kgl. 
Tekniska Högskolans institution för hållfasthetslära. 



Under resans gång besökte vi restaurangvagnen 
som var en litt. Ro3b, byggd 1946. Den 
hade när tåget kom upp i hastighet en mycket 
märklig vibrerande gång, där vagnen snabbt 
roterade fram och tillbaka kring en längsaxel 
cirka två meter över golvet, som med cirka tre 
svängningar i sekunden rörde sig ungefär 5 mm i 
sidled. Bordet rörde sig ungefär 3 mm. Kaffekoppen 
var inåtkupad som en punschkupa och 
hade dessutom på insidan flera åsar. När koppen 
stod på bordet blev det skum på kaffet, men 
ingenting skvimpade ut som det skulle ha skett 
med en vanlig kopp. Att lyfta koppen gick bra 
om man tog ett raskt grepp, men det svåra var att 
sätta ned den igen. Om man bara satte den på 
duken välte den, vilket syntes tydligast på duken. 
Knepet som vi listade ut efter några försök var att 
ta den med bägge händer, pressa den mot duken 
och släppa snabbt med bägge händer samtidigt. 

När vi var framme i Linköping visade oss 
Odqvist boggierna, som var av 1942 års modell 
med spiralfjädrar. Sådana ger ofta allmänt orolig 
gång, men den här vagnen hade fatt hydrauliska 
stötdämpare, som satt starkt lutande på var sida. 

Odqvist påpekade att eftersom en vagn har tre 
svängningsformer, höjd, sida och rotation, måste 
man ha tre stötdämparriktningar om det skall bli 
effektivt. Har man bara två som på den vagnen 
far man en helt odämpad svängningsmöjlighet 
kring en axel där stötdämparnas riktningar 
korsas, i den vagnen högt över golvet. Rena 
tentamensuppgiften alltså. 

ES 

Historien om "Beckeböljakoppen" 

1946-47 levererades femton restaurangvagnar av 
Kockums Mekaniska Verkstäder till SJ. Det var 
de första stora restaurangvagnar som hade levererats 
på många år. Vagnarna var ett under av 
teknisk finess. Sålunda var de för första gången 
utrustade enbart med elektriska maskiner. 
Spisarna var konstruerade i tre sektioner för att 
man lätt skulle kunna byta ut en av dem vid 
behov. En elektrisk vattenpump skötte omfördelningen 
av vattnet från de två förrådstankarna 
om vardera 600 liter till förbrukningstanken i 
taket som rymde 200 liter. Vattenvärmaren, 
tallriksvärmaren, brödrosten och kaffebryggaren 
var alla elektriska. 

I början framhölls också den effektiva 
ventilationsanläggningen som skulle hålla luften 
vid konstant 20 grader. Av den anledningen 



ansågs inte öppningsbara fönster behövas. Ventilationsanordningen 
visade sig dock föga effektiv 
och öppningsbara ventiler ovanför fönstren 
måste snart anordnas. 

Gångegenskaperna sades också vid leveransen 
vara alldeles enastående tack vare boggier modell 
-42. Men redan efter ett år klagade både gäster 
och personal på att vagnarna slängde något alldeles 
förfärligt, i synnerhet i den ände där köket 
var beläget. Ett klipp ur Aftonbladet i december 
1947 vittnar om eländet: "Resa med ny restaurangvagn 
är en skakande upplevelse. Både 
personal och resenärer ledsna." I samma veva 
utsattes kaffet för hård kritik. Ett annat tidningsurklipp 
vittnar om detta: "En dryck, som är brun 
med vågor åstadkomna av järnvägsskarvarna, 
och avTR kallad kaffe." 

Och här kommer nu äntligen beckeböljakoppen 
in i historien. Hur skulle man lösa 

14 1 

''Beckeböijakoppen" 

problemet med de bruna vågorna i kombination 
med de dåliga gångegenskaperna? 

Jo, en genial ide kläcktes. Hur vore det att 
tillverka en kopp som på insidan var utrustad 
med "stötdämpare" så att det inte gick vågor på 
kaffet? Sagt och gjort. Kontakt togs med 
Rörstrands och tillverkningen startades. Många 
tusen koppar tillverkades och skulle börja användas 
ombord på alla restaurangvagnar, inte 
bara de med speciellt dåliga gångegenskaper. Det 
tråkiga var dock att på detta sätt hade man bara 
löst halva roblemet, vilket ganska snart uppdagades. 
Visserligen stannade kaffet i koppen men 
åkkomforten för resenärer och personal var lika 
dålig som tidigare. Lösningen blev att man trots 
allt bytte boggier, vilket naturligtvis förbättrade 
situationen betydligt. 

De specialgjorda kopparna hade överlistats av 
tekniken och togs helt sonika "ur trafik". Till råda 
på eländet hade hela historien dragit ut på tiden 
att de nu var dags att beställa en ny omgång 
restaurangvagnar. Året var 1953, och de första 
personförande vagnarna i Europa med luftkonditionering 
såg dagens ljus. Men det är en 
annan historia. 

Mårten Duner 



Ljunggrens tillverkarnummer 13 och 14 

En utländsk besökare vid Banmuseet frågade 
museichefen varför lok 866 har tillverkarskylt 
med nr 14, då alla svenska böcker säger att det är 
Ljunggrens nr 13, och enligt samma källor 
skrotades lok 867 med tillverkarskylt 14 redan 
1936. 

Museichefen lät frågan gå vidare till Yngve 
Holmgren. Enligt Yngve finns bildbevis från 
1930-talet där lok 867 har en tillverkningsskylt 
med nummer 13. Det skulle alltså vara fel i 

Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar, 
Anglok tillverkade i Sverige och Lok och vagnar 
tillverkade av CJF Ljunggrens Gjuteri och Mek. 
Verkstad i Christianstad 1887-1923. 

Kanske man borde jämföra tillverkningsskyltar 
på alla bevarade lok med publicerade 
källor så att felaktiga nummer och datum inte 
behöver upprepas från publikation till publikation. 
Samme utlänning känner även till andra 
liknande fall i Sverige, men lyckligtvis har 
Banmuseet inte någonting att göra med dem. 

Från Köping-Hult till Arlanda Express 

Under en resa till förgångna trakter insisterade 
mina två närvarande och närstående ladies, 
sambo och dotter på hembesök från USA, på att 
vi skulle se om vagnskorgen enligt bild 6 i min 
Spår-artikel förra året möjligen kunde finnas 
kvar. Jag var skeptisk med tanke på tidens flykt 
och tand, men se, efter en del rundkörning och 
frågor till äldre i aktuellt område hittade vi vagnskorgen, 
till det yttre nymålad av tredje privata 
ägaren sedan några år tillbaka. Han var hemma så 
vi fick se den både utan och innan. 

Korgen är 5,8 m lång. Invändigt finns vid 
varje gavel en tredjeklass träbänk och uppe vid 
taket i gavelmitt tillverkningsskylten från Joseph 
Wright & Sons, Saltly Works. Mellanväggen som 
ursprungligen satt mitt i vagnen är flyttad och i 
taket finns igensatta rektangulära spår efter 
vagnsbelysning, dels mitt i vagnen, dels mellan 
de två sittavdelningarna i respektive vagnshalva. 
Delar av golvet är förnyat. 

Korgen står fuktigt på cementgrund. Inga spår 

av något ramverk. Kul i alla fall att korgen ännu 

finns kvar. 



Enligt utsago hade några intressenter sett på 
vagnen men funnit den allför rötskadad nedtill 
för att tas till vara. 

Det rör sig alltså om Royal Swedish-versionen 
(vikbladet) till ritning nr 4199, second class 
carriage, uppenbarligen ominredd till tredje klass 
under sin sista tid som trafikvagn. 

Ragnar Odeen 

Järnvägsforska på nätet 

Lika självklart som det för fem år sedan var att gå 
till biblioteket och leta efter böcker om järnvägar, 
lika självklart är det idag att också söka information 
på Internet. Som vid all forskning gäller 
det att tillämpa källkritik och inte tro att allt är 
sant som finns på nätet! 

Internet eller helt enkelt nätet rymmer 
mängder av uppgifter för den som vill veta mer 
om järnvägar och järnvägshistoria. När man 
söker på nätet, måste man använda en sökmotor. 
Det finns många, och du har säkert hört talas om 
Altavista. En bra sökmotor är www.google.com. 
Där skriver du bara in ord eller benämningar på 
det du söker, och sedan kan du klicka på träffarna 
i den ordning de kommer. Du kan naturligtvis 
söka på vilka ord och kombinationer av ord som 
helst, men då kan träffbilden bli svåröverskådlig. 

Börja med att besöka www.libris.kb.se, Kungliga 
bibliotekets stora katalog över miljoner 
böcker i svenska forskningsbibliotek. Skriv ordet 
järnväg i de olika rutorna, och du f"ar hundratals 
med träffar med uppgifter om vad som finns och 
vilket bibliotek, som har verken. Du kan också 
prova med att skriva "järnväg Stockholm'', 
"järnväg Nora'' etc. 

"Vad finns det på nätet om järnvägar?" Frågan 
är minst sagt svår att besvara, men en god hjälp är 
att använda en bra länkkatalog, och en sådan är 
Mölndals stadsbiblioteks internetkatalog på 
www.molndal.se/bibl/. Här finns mer än 12 000 
länkar ordnade som böckerna på ett stadsbibliotek 
Under signum P hittar du Teknik, 
industri och kommunikationer, och under Prb 
finns många länkar om järnvägar och spårvägar. 

www.catweb.nu är en lättsam sajt med 
tusentals länkar, och under rubriken "tåg, ånga 
och spårvägar" hittar du dem. 

På Svenska järnvägsklubbens hemsida 



www.sjk.se finns många länkar, klicka t. ex. på 
Rangerbangården. Sök på namnet Rolf Sten, och 
du kommer till hemsidan RKAS prod med bl. a. 
Historiskt om svenska järnvägar, och Peter Löf 
har sidan www.teknikarv.nu, som handlar om 
kommunikations-och teknikhistoria. På riksantikvarieämbetets 
hemsida, www.raa.se kan du 
klicka på Kulturmiljöbilder och fa fram fina 
järnvägsbilder, bl. a. från smalspåret VästervikVäxjö. 

I de svenska arkiven och arkivinstitutionerna 
finns mycket av intresse för en järnvägsforskare. 
Besök Riksarkivets hemsida www.ra.se. Här finns 
information om öppettider, bestånd mm. Riksarkivet 
och Krigsarkivet innehåller mer än 20 
hyllmil handlingar och har också stora och innehållsrika 
beståndsöversikter över sina arkiv. De 
finns på större bibliotek och säljs via Svensk 
Arkivinformation i Ramsele (SVAR). I beståndsöversikterna 
finns detaljerade beskrivningar över 
arkivens innehåll. 

SVAR säljer en cd-skiva, som heter Nationell 
Arkivdatabas, NAD-skivan med senaste utgåva 
1998. På den finns uppgifter om mer än 160 000 
arkiv och arkivbildare i Sverige. Den finns på 
större bibliotek och kostar 700 kr. Skriv ordet 
"järnväg", och du f"ar uppgifter om mängder av 
järnvägsarkiv som finns inte minst i Riksarkivet. 
Där finns uppgifter om beståndens storlek, 
placering, typer av handlingar mm, och under 
ordet arkivförteckning far du en detaljerad 
redovisning på volymnivå. 

Om du vill komma litet djupare in i järnvägslitteraturen, 
kan du gå in i Libris, avancerad 
sökning och i fältet klassifikation skriva Aaprb, så 
kommer en lista över olika bibliografier i ämnet. 

Res med järnväg men res först på nätet! 

Anders Thornström 

Årsberättelse 2000 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed 
sin årsberättelse för verksamhetsåret 2000. 
Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Anders Larsson, kassör 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Sundström 



Kjell Palen 
Lennart Lundgren 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Föreningens medlemsantal var den 31 december 
2000 795 personer, varav 5 ständiga medlemmar 
och 29 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
sju protokollförda sammanträden. Föreningen 
har under året sänt ut medlemsinformation. 
.Årsstämman hölls den 25 mars på Sveriges Järnvägsmuseum 
. .Årsboken Spår utkom i september 
2000. Föreningen har varit medlem i Järnvägshistoriska 
Riksförbundet, JHRF. Den har tillsammans 
med Sveriges Järnvägsmuseum deltagit 
vid Hjulmarknaden i Stockholms stadshus den 
24 november. 

I samarbete med Sveriges Järnvägsmuseum 
har föreningen under året arrangerat två resor. 
Den första till Centralverkstaden i Örebro i samband 
med dess hundraårsjubileum, den andra till 
Krylbo i samband med hundraårsjubileet för 
statsbanan Krylbo-Frövi. 

Föreningen har under året bidragit med 
praktisk verksamhet och som guider på Sveriges 
Järnvägsmuseum. Särskilt märks arbetena med 
museets lok T41 200 och Ub 163. Föreningens 
projekt med insamling av minnen från järnvägens 
anställda har pågått under året. 

Följande projekt ingår i föreningens verksamhet 
för att stödja Sveriges Järnvägsmuseum: 

• Föreningen har avsatt medel för att bidra till 
inköpet av det återförda F 1202 från Danmark. 
• Föreningen ska avsätta medel för ombyggnad 
av värmesystemet i en av Järnvägsmuseets sovvagnar. 
Denna aktivitet är ännu ej åbörjad. 
• Föreningen ska avsätta medel till en del av 
produktionskostnaden för publikationen "Lok 
och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum". 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till 
medlemmar, företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi riktar även detta år 
ett speciellt tack till redaktionen för årsboken 
Spår . 

Vi ser med tillförsikt fram mot nästa verksamhetsår 
och är övertygade om fortsatt framgång 
för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 12 mars 2001 
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Robert Sjöö 
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Svante Fors&us 

Glava glasbruks järnväg 1886-1938 

ly över Glava glasbruk ftån 1933. De två personvagnarna står på spåret hitom magasinet med det ljusa 

taket. Ett vagnsättpå nio vagnar har kommit ftån Bergsviken med last och väntar på foiflyttning över 
luftbanan. En vändskiva finns strax till höger om skorstenen. Till vänster går spåret vidare till Olsfors såg. 
Spåret mot Bergsviken syns intill den ljusa villan i bildens övre högra hörn. 
Foto Aeromateriel Från Nordiska museet. 

Glava glasbruk 

Mitt i den värmländska storskogen vid norra Genom att placera glasbruket vid en mindre sjö 
stranden av sjön Stora Gla inom Glava socken något avsides från dåtida transportleder fick 
kom ett glasbruk att byggas. Det var sex industribruksledningen 
ett transportproblem att lösa. 
ellt kunniga personer, som svarade för anläggDet 
kan i vart fall konstateras, att detta växte med 
ningen. Visserligen låg platsen långt från den åren och fördyrade produkterna. 
stora marknaden, men den bjöd på god tillgång Sedan Säffle kanal invigts 1837 fanns en god 
av arbetskraft, bränsle och i någon mån kvartshaltransportled 
från Vänern upp till Glafsfjorden. I 
tig sand. Glava fanns Bergsvikens brygga, som utnyttjades 

Beslutet att bygga glasbruket togs 1857, och av sockenborna, framför allt vid sjöresor till 
den första vedeldade ugnen stod klar att använda Arvika. Närmsta järnväg fanns där, dit Nordnågra 
år senare. Planglas i olika dimensioner kom västra stambanan nått 1867 från Charlottenberg 
att bli den helt dominerande produkten under och det norska järnvägsnätet. 1871 fullbordades 
brukets livstid. denna stambana mot residensstaden Karlstad. 

Efterhand utvidgades Bergsviken till en liten 



hamn. Glasbrukets varor, som emballerats i trälådor, 
forslades dit per häst och vagn på den nio 
kilometer långa vägen till hamnen. 

Upp till bruket tog man råvaror till glasframställningen, 
som soda och stenkol, importerade 
från Storbritannien, lera från Frankrike, sulfat 
och sand från Tyskland (Hohenbocka) samt 
inhemsk kalk och kvartssand. 

Brukets egna hästar blev dyra i drift på grund av 
foderkostnaderna och behovet av en kusk per dragande 
par. Varje fordon kunde endast ta en begränsad 
last per tur, särskilt uppförsbackarna mot 
glasbruket blev tunga att forcera, speciellt i 
tjällossningstider. Till det bekymmersamma 
transportläget bidrog också isläggningen på sjön. 
När seglationstiden upphört och hamnmagasinet 
fyllts med glaslådor fick landtransporterna 
avbrytas och hästarna användas i annan tjänst eller 
stå overksamma i stall. Fraktkostnaderna blev 
på detta vis höga. Bruksledningen strävade därför 
efter att reducera sitt bestånd av hästar, och första 
steget mot detta blev att tidvis hyra in skjutsar 
från lantbrukare i trakten. 

Glava var en tid Sveriges största planglasbruk. 
För 1886 redovisades 596 anställda, 1907 433 
och 1920 209. På 1930-talet hade man cirka 250 
årsanställda. 

Järnvägens tillkomst 

I den rådande trafiksituationen fattade styrelsen 
for Glava glasbruk 1884 beslut om att bygga en 
järnväg mellan Bergsvikens hamn och glasbruket. 
Redan året därpå öppnade sig ett tillfälle att inköpa 
en riven värmlandsbanas materiel. Ränkeseds 
Jernvägsaktiebolag utbjöd då "31 000 löp. fot 
rails af circa 7½ skålpunds vigt per fot, hvilket 
parti i förening med 8 lastvagnar, spårvexlar, 
skarfjern, etc. för 6 000 kronor levererat fritt å 
pråm i Sulvik'', som ligger vid Glafsfjordens nordvästra 
spets. Styrelsen beslöt anta erbjudandet, 
men i första hand skulle glasbrukets disponent 
Emil Larsson försöka sänka priset till 4 000 kr. 
Han lyckades inte helt med detta utan beloppet 
fastställdes till 5 250 kr. Larsson skulle vidare göra 
överenskommelser med de ägare över vars marker 
banan skulle byggas, och anlita en "lämplig och 
billig entreprenör". Om en sådan inte kunde anskaffas, 
skulle bolaget i egen regi under ledning av 
en skicklig verkmästare utföra banbygget. Disponenten 
hade även fatt uppdraget att låna upp 
50 000 kr på billigaste villkor mot inteckningar i 
glasbruket. Hela järnvägsbygget hade kostnadsberäknats 
till cirka 70 000 kr. 



Profilritningen över banan är daterad i januari 
1884 och utförd av ingenjör Carl Johan Nilsson, 
Lindfors. Som järnvägsprojektör hade Nilsson 
blivit känd från arbetet med Vikern-Möckelns 
järnväg. 

Ingenjör Olof Härdner åtog sig att leda 
terrasseringsarbetet, som inleddes i maj 1885. 
Med upp till hundra man i arbete tidvis gick detta 
raskt undan. Man behöll dock inte Ränkesedsbanans 
891 mm spårvidd utan krympte denna till 
750 mm, en i Sverige tämligen ovanlig spårvidd. 

Banans högsta punkt låg intill Mölleråsen och 
var 170 meter över havet. Vid glasbruket var nivån 
144 m.ö.h. och vid Bergsviken 46 m.ö.h. 
Nivåskillnaden gick att bemästra, men man fick 
ändå acceptera en största lutning på 50 promille 
på en kort sträcka vid Mölleråsen mellan glasbruket 
och Ruka. Den allra svåraste lutningen 
fanns intill den sistnämnda gården och övervanns 
med hjälp av en reversal, det vill säga ett 
zigzagparti med två växlar. Motsvarigheter till 
detta avsnitt fanns exempelvis i Dals-Ed på spåret 
ner till Stora Lee och vid Lövsjöväxeln på bandelen 
Hörken-Gravendal i Bergslagen. Detta 
parti av banan kom också att fungera som mötesplats, 
då man hade tvåtågstrafik. 

Vid Bergsviken lades dubbla spår, ett intill kajkanten 
för lastning och lossning och ett för uppställning 
av vagnar. Totalt fanns där 401 m spår. 

På industriområdet vid glasbruket blev det ett 
mycket förgrenat spårnät till olika lokaler och 
upplagsplatser. Lokstallet byggdes intill sjön och 
rymde efter en tillbyggnad två lok. Ånglokens 
vattentagning skedde dels vid lokstallet, dels vid 
mötesplatsen vid Ruka, där man lagt en rörledning 
från en bäck intill. Kolupplaget fanns vid 
glasbruket. Nere vid Bergsviken låg bara en liten 
mängd i reserv. Dessutom hade lokpersonalen 
mycket nära till stenkol varje gång man körde upp 
sådant till glasbruket. 

Härdners åtagande omfattade även rälsläggning. 
Ersättningen for arbetet uppgick till en 
krona per fot, totalt 33 000 kr. Brukets egen arbetsstyrka 
skötte därefter grusning med material 

från ett grustag mellan Ruka och glasbruket. Vid 
1886 års slut värderades järnvägen till 78 886.85 
kr. 

···""·.. --
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G-L 
Karta över Glava glasbruks järnväg mellan Bergsviken och Olsfors såg. 

Detta år tillkom ytterligare en kilometer järnväg 
från glasbruket till Olsfors sågverk, också det 
beläget vid Stora Gla. Sågen levererade virke till 
alla de trälådor, som behövdes för glasets emballage 
och i någon mån sågade trävaror även till andra 
kunder. 

Uppgifter om Glava glasbruks järnväg enligt en 
handling från 1896. 

Banans längd 8 328 m (28 050 fot) 

Rälsvikt 10 kg/m i längder om 4,57/6,1 m 

Syllängd 1 330 mm 
Syllens tjocklek 125-150 mm 
Största syllavstånd 800 mm 
Största lutning 50 promille 
Ballastens krönbredd 1 900 mm 
Ballastens djup 300 mm 
Banvallens krönbredd 3 000 mm 
Bergskärnings minsta bredd 2 000 mm 
Minsta krökningsradie 120 m 

Två broar 1,6/2, 7 m med spann av furubjälkar 
Den inköpta begagnade rälsen om cirka 10 kg/ m 
visade sig snart vara alltför klen och kom efterhand 
att bytas ut mot tyngre. 

År 1921 angavs den totala spårlängden till 10 
864 m. Ökningen berodde framför allt på att 
man vidgat spårområdet vid glasbruket och förlängt 
spåret vid sågen. 

Största tillåtna hastighet angavs till 15 km/h. 

Banunderhåll 

För banans skötsel svarade en banmästare med 
två-tre medhjälpare. Åren 1886-1896 var Olof 
Eldin banmästare. Han efterträddes av Jan Johannesson, 
"Ban-Jan" kallad, som behöll denna tjänst 
till nedläggningen och som också ledde rivningen 
av glasbruksbanan 1938. 

Rälsen från Sulvik-Ränkesed visade sig vara 
alltför klen. Ett niotons ånglok behöver kraftigare 
räler att rulla på. Än mer markant blev det svaga 
underlaget, när Faluloket på 12 ton kommit. Under 
åren fick bolaget därför göra inköp av kraftigare 
räls, 15, 18 och 22 kg/m. Bland annat gjorde 
man 1912 ett inköp från Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg för 6 300 kr. Påföljande år inhandlade 



man räls hos grossisten Herman Geijer 

Leveransfoto av Lok 1 Glafva glasbruk ftån Kristinehamns Mek. Verkstad 1886 
Från Glava Hembygdsforening. 

Leveransfoto av Lok nr 2 ftån vagn-och Maskinfabriks AB i Falun 1909. 
Från Glava Hembygdsforening. 

& Co. i Karlstad för cirka 11 000 kr. I detta köp 

ingick också en ny spårväxel. 

Åren 1912-1916 skedde stora förbättringar på 
banan. För 1917 angavs 10 ton räls värderad till 
5 000 kr finnas i lager. Det bör ha varit utbytt 
klen räls. Så sent som 1930 inköptes cirka 5 000 
m räls av 17,5 kg/m av H. Dennemark & Co. för 
8 454 kr. Detta parti lade banavdelningen in i 
huvudspåret samma år, vilket onekligen behövdes, 
eftersom det nya "tyska loket" hade 18 tons 
tjänstevikt. 

Ånglok 

Det första ångloket från Kristinehamn anlände 
med båt till Bergsviken hösten 1886 och sattes på 
spåret där. Loket fick namnet Glafva glasbruk. 
Dess kapacitet inskränkte sig till att dra fyra fulllastade 
vagnar med vardera 2,5 ton i motluten. 
Under högsäsong kördes loket i treskift, det vill 
säga dygnet runt, så att tiden för underhåll begränsades 
till söndagarna. Under sådana förhållande 
måste det ha varit ett mycket slitstarkt lok. 

I räkenskaperna finns den första utgiften för 
lokhyra under år 1899. Ett inhyrt lok måste då ha 
funnits, medan Glafva glasbruk var på revision. 
Sannolikt var det Kristinehamns Mekaniska 
Verkstad, som tillhandahöll ett lok under 
revisionstiden. Större underhållsarbeten på lok nr 
1 finns belagda i räkningar från 1909, 1915 och 
1920. 

Om lokets senare öden har inget framkommit. 

1909 skedde nästa lokinköp från Vagn-och 
Maskinfabriksaktiebolaget i Falun. Dragkapaciteten 
ökades markant, eftersom detta lok, nr 2, 
drog sex fullastade vagnar, motsvarande 15 ton 
per tur. Även på detta lok utfördes större underhållsarbeten 
ungefär vart femte år. En ny ångpanna 
insattes 1926. Faluloket fanns kvar vid 
glasbruket ända fram till nedläggningen 1938. 
Billeruds AB övertog loket 1940 och gav det ett 
nytt liv som normalspårslok! 



Faluloket flyttas på vinterväg 

Lastbilschauffören Tage Karlsson i Säffle har berättat 
hur det gick till, när faluloket förflyttades 
från Bergsviken till Billeruds bruk i Säffle. Ingenjör 
Karlander på Ritkontoret hade konstruerat 
och låtit bygga en kraftig släde med vagga och 
fasta räler för lokets plats. En lämplig vinterdag 
1940 eller möjligen 1941 (referenten är något 
osäker på årtalet) drog man upp loket på släden. 
Karlssons gengasdrivna lastbil och en EJ-lastbil 
kopplade framför släden och transporten mot 
Säffle startade. Redan i ett motlut vid Bergsviken 
fick man spela upp ekipaget, eftersom bilarna slirade. 
Hindret övervanns och man fortsatte på 
landsvägen mot Nysäter och Säffle. Backarna vid 
Sölje tog lång tid att komma uppför. Då och då 
tröt gengasen och man fick utföra lämplig behandling 
av aggregaten. Efter bortåt femton timmars 
bogsering nådde man Billeruds bruk och 
den sista svåra passagen väntade. Det gällde att 
komma in genom bruksporten. Karlanders släde 
hade mått, som tillät passage. Med mycket små 
marginaler stämde det i fråga om bredd och höjd, 
och släden kunde dras in till vedgården. Där fick 
brukets stora kran lyfta loket upp på en järnvägsvagn, 
som sedan sändes till B ]-verkstaden i Åmål. 

Lokets ombyggnad i Åmål finns beskriven i en 
artikel av förste byråingenjör John Larberg. 
Denna är publicerad i Sveriges Enskilda Järnvägars 
Ingeniörsförbunds Meddelande nr 194 år 
1942. I korthet kan ombyggnaden beskrivas så att 
det ursprungliga ramverket omgavs av ytterligare 
ett med dimensioner passande för normalspår. 
Behövliga förlängningar av axlar utfördes. Även 
hytten breddades. 

Loket gjorde sedan tjänst vid Billeruds bruk i 
vagnslasttrafiken av massaved mellan stationen i 
Säffle och bruket fram till 1960. Loket skrotades 
hos Nejmans i Trollhättan våren 1961. 

Lokförarminnen 

Lokförare Enar Gustafson var en av de glavabor, 
som kom ihåg det andra Kristinehamnsloket på 
banan, även det vägande 9 ton. Han och ytterligare 
en lokförare identifierade det så kallade 
Hälleforsloket som Hällefors Bruks AB:s lok nr 3. 
Lokpersonalen i Glava ansåg loket svagt och svårkört, 
och man tog inte gärna ut det annat än då 
det var helt nödvändigt. Loket finns också preciserat 
i glasbrukets brevväxling med Hällefors 
Bruk inför köpet 1923. Glasbruket erbjöds köpa 
antingen HBA lok nr 1 eller 3. Eftersom lok nr 3 
var både yngre och i bättre skick, valde man detta. 



"Hälleforsen'' fanns kvar i ett skjul vid glasbruket 
även under 1930-talets första hälft, påminner 
sig Nils och Pelle Bodin. Särskilt den förre 

Nr Tillverk-Tillverkare Axelföljd Inköpspris Försälj-Sålt till Skrotningsår 
kr ningsår ningsår 

1886 Kristinehamns 
Mek. Verkstad, nr 43 
C 9945 
2 1909 Vagn-och Maskin 
Falun, nr 106 
C 12 000 1940 BillerudsAB 1961 
3 1889 Klistinehamns 
Mek. Verkstad, nr 63 
C 5000 år 1923 
f.d. HBAnr 3 

4 1929 Arn. Jung Loko-D 
motivfabr. GmbH 
Jungenthal, nr 3493 

har ett gott och ungdomligt minne av en episod 
med detta lok En gång var han och en kamrat 
inne i loket och "proveldade". När det då började 
ryka lite för oroväckande från skjulet, kom folk 
rusande för att släcka elden. Därmed avslöjades 
den alltför unge eldaren, eller skall man säga att 
hans talang upptäcktes, för han blev senare eldare 
på brukets fjärde lok 

"Hälleforsen" bör ha inköpts för att ha ett lok i 
reserv. Tidpunkten talar för att loket Glafva glasbruk 
gjort sitt och ställts av. Inte heller för detta 
andra kristinehamnslok har någon notering om 
försäljning till en skrotfirma återfunnits. 

Loknr4 

1924 offererades ett ackumulatorlok från Svenska 
Ackumulator AB Jungner, men företagsled

13 986 1940 Fagersta omk. 1955 
Bruks AB 

ningen trodde inte att ett sådant lok skulle klara 

tjänsten på en så backig bana. 

Konkurrensen från andra glasbruk blev i slutet 

av 1920-talet alltmer besvärande. Transportkost

naderna för råvaror och färdigt glas måste sänkas. 



Av en upprättad promemoria över situationen 

framgick, att man måste ha ett kraftigare lok för 

att minska antalet turer på järnvägen. Ett åtta

kopplat lok från Arnold J ung Lokomotivfabrik i 

Jungenthal, Tyskland, köptes in. Men de kom

mande årens prisutveckling visade, att de reduce

rade transportkostnaderna inte blev så stora som 

varit önskvärda, trots att vagnsätten blev både åtta 

och nio vagnar långa. Med detta lok upprätthölls 

trafiken fram till järnvägens nedläggning 1938. 

Även vid rivningen av järnvägen samma år hade 

man användning for loket. 

Leveransfoto av 
personvagnen.från 

Falufabriken 1910. 

Från Billeruds arkiv, 

Säffle. 

Leveransfoto av en 
godsfinka från Vtignoch 
Maskinfabriks 
AB, Falun 1910. 
Godsvagnen bör ha 
anlänt till Arvika, 
varefter den tagits om 
hand av glasbrukets 
folk och transporterats 
med båt till Bergsviken. 
Från Glava 
Hembygdsforening. 

År 1940 såldes det till Fagersta Bruks AB. Den 
26 augusti 1940 lämnade loket Bergsviken med 
båt. Sjöresan gick till Otterbäcken och fortsättningen 
därifrån på järnvägsvagn till Fagersta. Den 
nya ägaren utnyttjade loket på banan FagerstaKolningsberg. 



Personvagnar 

Så snart trafiken börjat, ville många bruksbor åka 
med tåget ner till Glava eller Bergsviken, där båtarna 
till och från Arvika lade till. Denna åktur 
fick ske på egen risk. 1890 byggde glasbrukets 
eget folk en personvagn på ett godsvagnsunderrede 
för en kostnad av 350 kr. Vagnen målades 
i en matt brun färg och rymde på två längsgående 
bänkar tio-tolv sittande personer. 

De två sista loken lämnar 
Glava den 26aug 1938. I 
Falu/oket till vänster står 
Hedenskog och i ]ung/oket 
lokforare Eldin. Aven 
]ung/oket bar namnskylten 
"G!afoa glasbruk': 
Från Enar Gustafion. 

Personvagn nr 2 beställdes i Falun samtidigt 
med lok nr 2 1909 och kostade 1 780 kr. Vagnen 
var ljusblå och interiören liknade den i hemmabygget. 

Godsvagnar 

I köpet från Ränkesedsbanan ingick åtta flakvagnar 
med 891 mm spårvidd. Dessa försågs med 
axlar för spårvidden 750 mm och sattes i trafik. 
Men ännu fler vagnar behövdes för att inte dröjsmål 
skulle uppstå vid lastning och lossning vid 
ändstationerna. 

De äldsta vagnarna var byggda på träramar. Vid 
kommande beställningar från till exempel Hällefors 
bruk, Lesjöfors och Vagn-och Maskinfabriken 
i Falun angavs ram av järn i vagnarna. 

Merparten var cirka 2,5 m långa. De äldsta som 
var utförda med träram gick lätt sönder, och man 
vågade inte gärna fylla dem med mer än ett tons 
last. De togs efterhand ur trafik och ersattes av 
mer robust konstruerade vagnar med järnunderrede. 
De senast inköpta kunde ta 3-4 tons 
last. Gavlar och sidolämmar var cirka 50 cm höga. 
Axelavståndet angavs mestadels till 1,25-1,32 m. 
I brukets handlingar har följande godsvagnsinköp 
återfunnits: 

1889 5 vagnar från Lesjöfors AB 1 320 kr 

1898 4 vagnar från Hellefors Bruks AB 

1909 2 vagnar 720 kr 



1910 2 täckta vagnar från VM, Falun 2 600 kr 

1913 6 vagnar från VM, Falun 3 800 kr 

1929 15 vagnar fr.Hellefors Bruks AB 4 500 kr 

De femton sistnämnda vagnarna var begagnade 
och man kan förmoda att de utrustats med nya 
axlar för Glavabanans spårvidd. Det finns också 
uppgifter om att godsvagnar byggts om vid glasbrukets 
egen verkstad. 

En bouppteckning upprättades 1921 vid en rekonstruktion 
inom AB Svenska Fönsterglasbruken, 
som Glava då tillhörde. Denna visar, att 
järnvägen hade 52 vagnar av olika utförande. 
Inventarielistan från 1930 upptar 43 vagnar. 

1921 1930 
27 lastvagnar 19 järnvägsvagnar 
11 lörjor 15 lastvagnar 
10 trakor 3 brädgårdsvagnar 
2 godsfinkor 2 godsfinkor 
2 kupeer 2 personvagnar 
2 transportvagnar 

Lörjor och trakor kräver en förklaring, eftersom 
orden troligen inte är kända överallt. I lörjorna 
transporterades spån, flis och bark från Olsfors 
såg till glasbrukets panncentral. De var därför försedda 
med höga lämmar och gavlar. Trakorna var 
avsedda för laster av plank och brädor och därför 
utrustade med svänglar. 

Fagersta Bruks AB köpte inte bara Jungloket 
utan också merparten av de yngsta godsvagnarna 
och personvagnen från Falun. 

Motordressin och pråm 

Den lilla banavdelningen förfogade över en 
motordressin, som inköptes från Hults Bruk, 
Åby, 1909. Samma leverantör hade också anlitats 
för inköp av två trampdressiner. 

1902 lät bolaget förse en av pråmarna på Stora 
Gla med räler för vagnar. Avsikten var att kunna 
lasta timmer direkt på vagnar på pråmen och 

Vid hamnen i Bergsviken har personalen ställt upp for fotografering en dag runt 1920. Lok nr 1 med 
lastade vagnar är startklart for återresa tillglasbruket. Till höger ligger hamnmagasinet med en mindre 
väntsalfor resande. Från Glava Hembygdsforening. 

I 
A 
Skiss över Bergsvikens /,astagepfats av Knut Carlsson 



(ej daterad). 

slippa en omlastning vid glasbruket. Ingen av de 
personer jag talat med minns denna rälsförsedda 
pråm, inte heller att det skulle ha funnits en 
pråmbrygga med anslutande spår. Detta skulle 
kunna tyda på att en sådan transportmöjlighet 
inte kom till användning någon längre tid, eller 
att man aldrig fullföljde bygget. Avsikten bör ha 
varit att gynna andra skogsägare intill sjön, till exempel 
Billeruds AB, som anlitade bruksbanan så 
gott som varje år och tillförde den en del trafikinkomster. 

Trafiken på banan 

Då spåret blivit fullbordat i slutet av 1885 startades 
trafiken med hästdrift. Ånglokscrafiken kom 

G/,aslådor /,astas på 

båt. Mannen i 

halmhatt i mitten är 
faktor Karl Eran. 

Bilden tagen ca 1930. 

Från Glava Hem

bygdsforening. 

igång, när kristinehamnsloket hade anlänt 
under hösten 1886. 

I bolagets revisionsberättelse för 1886 
står noteringen att "under det gångna året 
har den viktiga jernvägen blivit fullbordad 
och är den nu öppnad för allmän trafik". 
Någon besiktning eller avsyning av 
Kungl. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens 
västra distrikt hade inte ägt 
rum, så järnvägen var att betrakta som ett 
internt industrispår. Därför var det lite utmanande 
att ta betalt av passagerarna. Redan 
1887 bokfördes inkomster från persontrafik 
på banan. Resenärerna tog såle

des plats på godsvagnarna för att resa till 
eller från Bergsviken eller bara ner till landsvägen, 
där det var lämpligt att stiga av om man hade 
ärende till kyrkbyn. Från och med 1890 kunde 
passagerarna åka i den glavabyggda personvagnen. 



Glasbruket ägde också flera båtar, varav Glafva 
g/,asbruk 1, och senare 11 och IV trafikerade leden 
till Arvika. Ett stadsbesök kunde alltså ske över 
dagen, om man använde båt och tåg. 

Disponenten såg också till att sprida kännedom 
om glasbruksbanan. I Svenska T uristföreningens 
resehandbok från 1911 fanns en uppgift: "Turister 
far utan avgift på egen risk färdas med brukets 
lilla järnväg fram till 7 km Bergsviken." 

Bolaget begär inspektion 

När väl bolagsledningen gjorts uppmärksam på 
bristen av giltiga tillstånd för upprätthållande av 

Lördagstågetfrån Bergsviken harpasserat 
Kärnebacka. På faluloket står lokforare Anders 
Svensberg och eldare Hertvig Creutzer. Bild från 
1913. Från Glava Hembygdsforening. 

Reversalen och mötesplatsen vid Ruka. Den andra 
växeln skymtar längst bort i spåret. Från Glava 
Hembygdsforening. 

Parti av banan strax väster om reversalen. Från 
Glava Hembygdsforening. 

persontrafik, begärdes besiktning av banan. Den 
9 och 10 juli 1895 fick disponent Emil Larsson 
besök av bandirektören. A. Isberg, ingenjör J.E. 
Sabelström och distriktschefen major C.H. 
Öhnell, som utförde denna och avfattade ett protokoll. 
Detta blev en dyster läsning för järnvägens 
ägare. Många brister måste avhjälpas innan det 
var tänkbart att kalla till en avsyning. Visst var det 
möjligt att ge tillstånd till allmän trafik, men då 
måste först 

a) största lutningen minskas till 30 promille, 
b) dikning utföras längs hela banan, 
c) samtliga skarvar förses med skarvjärn, (sådana 
saknades tydligen på en del ställen) 
d) rundgångsspår utläggas vid ändstationerna, 
e) alla ändspår förses med stoppbockar, 
f) flera vagnar befanns vara odugliga för allmän 
trafik och skulle skrotas, 
g) spåret justeras. Största avstånd mellan två 
räler i en skarv uppmättes till 52 mm, 
h) broarna förstärkas, 
i) avsyning vara utförd före 1897 års utgång. 
I besiktningsprotokollet finns också en upplysning, 
som kan verka något överraskande. Redan 
1895 fanns det en telefonledning mellan glasbrukskontoret 
och Bergsviken. 



Tillståndsärendet om allmän trafik på banan 
förekom i konselj på Stockholms slott den 4 juli 
1896. I den kungliga skrivelsen, undertecknad av 

Med Falu/oket i spetsen 

avvaktas avgångftån 

''plattforma" vidglas

bruket en dagpå 1920

talet. Till höger om loket 

står lokeldare Creutzer 

och bromsare/konduktör 

Aron Secund Lokforare 

Anders Svensberg står i 

hyttöppningen. Vykort 
formedlat av Enar 

Gustafion. 

Oskar II, upprepades att alla fel och brister skulle 
vara undanröjda, innan tillstånd kunde beviljas. 

När bolagsstyrelsen konstaterat att förbättringar 
till stora kostnader måste utföras, innan en 
avsyning var tänkbar, avstod man från sin begäran 
och trafiken fortsatte i den invanda lunken. 

Konduktörssyslan försvann, men bruksborna 
fortsatte att åka tåg "på egen risk''. I och med att 
den andra personvagnen sattes in 1909 återkom 
konduktörssysslan. Inte heller då fanns något 
persontrafiktillstånd. Det var säkert klokt handlat 
av bolagsstyrelsen att ha denna befattningshavare, 
framför allt som delaktig i säkerheten kring tågen. 
Under torgdagar och lördagar kunde det vara stor 
tillströmning av resenärer. Åren 1909-1927 
tjänstgjorde Aron Secund som konduktör. Biljettpriset 
var 25 öre per tur. Mina sagesmän påpekar, 
att ingen resenär kunde undgå att märka av 
Secunds sätt att ta kommando över tåget. 

Vid vissa tillfällen framfördes extratåg på banan. 
Det var regel, att då en glasbruksbo skulle 
begravas i Glava kyrka, man färdades i ett tåg med 
personvagnarna, en smyckad flakvagn med kistan 



och behövligt antal vagnar med sittbräden ner till 
landsvägen vid Garveriet. Därifrån vandrade processionen 
vidare till kyrkan. 

Persontrafiken var ju endast av sekundärt intresse 
för ägarna av banan, även om bruksborna 
med stor förtjusning utnyttjade möjligheten. 
Brukets transporter måste gå i första rummet. 
Under många år trafikerades banan dygnet runt 
sex dagar i veckan. Loken fördes rättvända upp till 
glasbruket och således backgående mot Bergsviken, 
eftersom man inte hade någon vändskiva 
med tillräcklig storlek. Den åkande personalen 
utgjordes av tre lokförare, tre eldare och sex bromsare, 
varav en i vissa tåg fick agera konduktör. 
Man höll vanligen igång trafiken maj-december. 
Under övriga månader var det avbrott i trafikapparaten, 
när Säffle kanal låg tillfrusen eller då 
mycket snö hindrade framfarten. Då fick järnvägens 
personal andra arbetsuppgifter inom bruket, 
alternativt att anställningen upphörde för säsongen. 
Många var inte fast anställda. Lokpersonalen 
fick i första hand sköta underhållet av 
lok och vagnar. Inför trafikuppehållet gällde det 
att ha ett gott lager av råvaror och bränsle för glastillverkningen 
och att ha plats att förvara det glas, 
som producerades fram till nästa trafiksäsong. 

Vagnslasterna bestod som nämnts tidigare företrädesvis 
av soda, sand, lera, kalk, stenkol och sulfat 
från Bergsviken och i motsatt riktning av virke 
och emballerat glas. Lokalt förekom även diverse 
annat gods som mjölk och specerier. 

Några uppgifter om transporterat gods har 
återfunnits. Under åren 1934-37 kördes glasprodukterna 
per lastbil till Rådane och är ej inräknade 
i tontalen för dessa år. 

1934 10 213 ton 
1935 13 701 
1936 11 621 
1937 11 019 

Äldre uppgifter talar om att råvarufrakten upp till 
glasbruket kunde vara bortåt 20 000 ton under 
goda år. Till Bergsviken kunde transporterna av 
emballerat glas och virke uppgå till cirka 8 000 

ton. Dessa uppgifter ger mer stöd för behovet av 
trafik i tre skift och dagtid till och med två tåg i 
omlopp. Körtiden på sträckan låg på omkring 35 
minuter, med möte vid Ruka 40 minuter. 

Brukets produktion stördes många gånger av 
fluktuationer på marknaden och på grund av arbetskonflikter. 



I följande översikt anges för vissa 
år inställd produktionstid. 

Driftuppehåll, månader 

1910 3 
1911 3 brand i hyttan 
1918 6 
1920 6 
1921 11 
1923 5 
1924 5 
1926 7 
1933 4 

Transportmängderna per år på bruksjärnvägen 
blev därför av olika storlek på grund av den varierande 
driftssituationen. 

När tvåtågstrafiken pågick för fullt, behövdes 
sex vagnsätt, vilket motsvarade 30 vagnar och 
några därtill i reserv. Två vagnssätt lossades/lastades 
vid Bergsviken, två fanns under transport och 
två vid glasbruket för lossning och lastning. Till 
trafiken för Olsfors sågverk behövdes ytterligare 
två vagnsätt. Totalt måste därför cirka 40 vagnar 
finnas till förfogande, vilket ju också kan avläsas i 
det angivna an talet i bouppteckningen från 1921. 

Lagerkapaciteten i magasinet i Bergsviken var 
inte stor. Därför hände det att lastningstiden för 
båtarna drog ut på tiden. Detta påpekade 
lastfartygens ägare och krävde att denna skulle gö

ras kortare. Glasbruksledningen lydde och ökade 
ut magasinsbyggnaden. 
Disponent Weinbergs skrivelse om tvåtågstrafikens 
utförande förtjänar att återges. 

TÅGTIDTABELL FÖR GLAFVA 
GLASBRUKS JÄRNVÄG 

Avgång måndagar-fredagar 

Från bruket 
Skift I kl. 8, 10, (rast 12-1), 1 och 3 
Skift II kl. ½8, ½10, (rast ½12-½l), ½2 

och½4 
Från Bergsviken 
Skift I 9, 11, (rast 12-1), 2, 4 
Skift II ½9, ½11, (rast ½12-½l), ½3, ½5 

Avgång lördagar 

Från bruket 



Skift I kl. ½8, ½ 10 
Från Bergsviken 
Skift I kl. ½9, ½11, 

Första resa från Bruket 8 och Bergsviken 9 fm. f°ar 
mjölk medtagas från grindarne och vexeln. 

Tåget f°ar absolut icke göra andra uppehåll än 
vid grindarne och vexeln. Kupeen f°ar icke utan 
erhållen tillåtelse från kontoret medföras annat än 
lördagar vid ordinarie turer för Ång. Glafva Glasbruk 
IV, som avgår från Bergsviken kl. 9 fm. och 
från Arvika ½3 e.m. varje onsdag. 

Det är absolut förbjudet för tågpersonalen att, 
utan laga hinder, som omedelbart anmäls till kontoret, 
avgå på andra tider än här föreskrivna. 

Tiden mellan ½8 och 8 fm. för skift I och ½ 1 
och ½2 för skift II är avsedd för att avhämta s.k. 

Spår på glasbruksområdet. Vid 
glasmagasinet lastades alla trä

lådorna. Från Glava Hembygdsforening. 

Lok nr 1 medforare 
Svensberg vid ankomsten till 
glasbruket. Från Glava 
Hembygdsforening. 

lörjor från sågen, liksom även tider före avgång 
från Bruket. 

Frakter med järnvägen skola uppgivas till, då 
frakt sker från och till Bruket, till och från 
grindarne eller vexeln, till förrådsförvaltaren. 

Frakterna från och till Bergsviken betalas till 
faktorn i Bergsviken. 
Brukskontoret 
Weinberg 

Disponent Torsten Weinberg var brukets chefunder 
åren 1918-1933 och hade även befattningen 
som trafikchef för järnvägen. Tidtabellen är inte 
daterad men förmodas vara skriven någon gång 
under 1920-talets senare del. Tilläggas skall att 
faktorn i Bergsviken var arbetsledare i hamnen 
och som sådan redovisningsskyldig till kontoret, 
som hade sin plats vid glasbruket just där tågen 
stannade. 

Arvika läroverk på resa till Glava glasbruk 



Alldeles enastående storslaget blev emellertid det 
mottagande vi rönte vid vårt besök å Glava glasbruk 
den 8 sep. 1910. 

Så entusiastiskt beskriver rektor Palmgren läroverkets 
besök hos bruksägare Em. Larsson i sin 
skildring av åren som rektor i Arvika. Per telefon 
hade han begärt att fa hyra ett tåg för färden mellan 
Bergsviken och Glasbruket. Larssons svar blev 
utomordentligt tillmötesgående. 

Nej, bäste rektor P., det kan inte komma på frågan 
att skolan f"ar hyra våra tågsätt eller vår järnväg. 
Men med glädje skall de ställas till skolans förfogande 
alldeles gratis. Och, för all del, beställ inte 
någon båt i Arvika till Bergsviken! Jag skall beordra 
en av våra båtar att avhämta er i Arvika på 
förmiddagen och att på aftonen föra er tillbaka 
från Bergsviken hem till Arvika igen. Någon som 
helst ersättning kan det dock aldrig bli tal om. 
Mycket välkomna hit alltså och det redan i morgon 
dag, om det skulle vara lägligt. Vi tyckas alltjämt 
kunna påräkna varmt och vackert väder. 

Sagt och gjort. Rektorn bestämde omgående att 
läroverkets lärare och elever, cirka 135 personer 
skulle åka nästa dag. 

Vid halvelvatiden lämnade Glafoa glasbruk 11 
kajen i Arvika med resenärerna. Ett väl rustat tåg 
mötte vid kajen i Bergsviken, gissningsvis ett tiotal 
vagnar långt. Vid ankomsten till glasbruket 
välkomnade brukspatronen gästerna och bjöd till 
ett långt dukat kaffebord. (I referatet i Arvika Tidning 
bedömdes det vara minst 35 m långt.) Glastillverkningen 
presenterades noggrant, utsiktsberget 
besöktes, lärarna bjöds på middag av familjen 
Larsson. 

Vid halvåttatiden steg resenärerna åter ner på 
kajen i Arvika. 

Arvika Tidning införde också rektor Palmgrens 
innerliga tack för en mycket minnesrik dag till 
bruksägarfamiljen. 

Finns det någon nuvarande rektor, som kan utbrista 
i en liknande tillfredsställelse som rektor 
Palmgren? En solskenshistoria från den "gamla 
goda tiden". 

Lokeldare Bodin berättar 

Lokeldare Nils Bodin tillhörde förare Eldins 
manskap i mitten av 1930-talet. Han berättade 
om rutinerna vid ett tågs ankomst till glasbruket. 



Man stannade Jungloket öster om landsvägen vid 
bruket, kopplade från vagnarna, som då stod i en 
lutning mot bruket. Loket kördes fram till det sedan 
förra turen lossade vagnsättet och flyttade det 
till ett fritt spår. De två bromsarna lät därefter det 
lastade vagnsättet rulla iväg upp på den så kallade 
luftbanan mot kol-eller sandupplaget, alternativt 
sulfat-eller sodamagasinet. Bromsarna reglerade 
farten, så att man kunde stoppa på önskad plats. 
Därefter rullades vagn för vagn fram över en 
vändskiva till lossningsplatsen av annan personal. 
När loket fatt fyllda kol-och vattenförråd kunde 
nästa resa börja. 

Bodin har också i minnet en olycka med personskada 
som följd, liksom ett tillfälle, då "tyska 
loket" tappade ett helt vagnsätt i backen väster om 

Spåret gick rakt genom 
brädgården vid 
Olsfors sågverk. Ett av 
Kristinehamns/oken 
hämtar trakor, lastade 
med virke. Omkring 
1925. Från Glava 
Hembygdsforening. 

Ruka. Alla vagnarna rullade över reversalens 
stoppbock och ner för den höga banvallen. Bromsarna 
som följde med klarade sig som väl var helskinnade 
från tillbudet. 

Att en lokförare någon gång frestats att köra vidare 
från mötesplatsen vid Ruka mot glasbruket, 
trots att man per telefon fatt besked om att invänta 
mötande tåg, finns exempel på i en notis i 
Arvika Nyheter den 6 september 1910 under 
rubriken "En familjär järnväg". Mötet inträffade 
därför ute på linjen och tåget från Bergsviken fick 
lov att backa ner till mötesplatsen. "Att sammanstötning 
undveks, torde väl närmast tillskrivas 
god tur", anmärker meddelaren. Det är väl möjligt. 
Största tillåtna hastigheten var dock inte högre 
än 15 km/h. 

På "plattforma" 
samlades både gods 
och resenärer. I detta 
tågfanns ingen 
personvagn, så de 
medfoijande tog på 
egen risk plats uppe på 
de lastade godsvagnarna. 
Falu/oket 
backade ner till 
Bergsviken. Bild.från 



1920-talet. Från 
Glava Hembygds

-

"'------------forening. 

Glasbruket och järnvägen läggs ner 

Även under 1930-talet hade glasbrukets ledning 
mycket stora svårigheter att kämpa mot, som lågkonjunktur 
och konkurrens från planglasbruken i 
Emmaboda och Oxelösund samt höga transportkostnader. 

Som ett led i strävan efter att kunna leverera 
glas även under den tid då sjöfarten var inställd, 
övergick bruket till lastbilstransporter av färdigt 
glas. Från och med december 1931 körde man 
det emballerade glaset i egna lastbilar till Rådane 
håll-och lastplats vid Dal-Västra Värmlands 
järnväg, nästan fem mil tur och retur på landsvägen. 
I vagnslaster gick glaset vidare till underleverantörer. 
Under 1934 avsändes 10-15 vagnslaster 
per vecka från Rådane. 

Detta innebar mer tomkörning på brukets 
järnväg och därmed en högre kostnad per ton för 
råvarutransporterna. 

Ytterligare kalkyler utfördes, och den som kom 
till bruksledningens behandling våren 1938 visade 
så stor fördel för enbart lastbilstransporter, 

Glava glasbruks järnväg in memoriam 

Tänk vad tiderna förändras, och vad livet skiftar färg. 
Intet är, som like sig bliver mer än våra gamla berg. 
Detta vi fått rikt erfara, som vid Glava glasbruk bo. 
Nya tider. Nya seder -Allt det gamla gått till ro. 

Så har turen också kommit till dig, lilla järnvägscåg, 
att få göra sista resan ned till Glafsfjorns friska våg. 
Aldrig mer du nu skall härma kalk och soda, kol och sand, 
aldrig mer din gnista sätta Glavas skogar uti brand. 

Och då stannar vi i minnet av vad du i fordom var. 
Vilken plats i brukshistorien du med rätta innehar. 
Du i långa, långa cider var för folket på vår ort 
ut mot srora vida världen, nära nog dess enda port. 

Väl vi minns de högtidsstunder varje lördagskväll du kom 
ifrån Bergsviken med folket som från staden vände om. 
Musiken spelar, skratten klingar, allt är hjärtlig, folklig fest. 
Wahlström myser, Herrvig eldar och Secund synes allra mest. 



Dikten infördes utan angivande av författare. 

att järnvägsdriften lades ner vid augusti månads 
utgång. Denna rationalisering räddade emellertid 
inte produktionen vid glasbruket, utan denna inställdes 
våren 1939. Efter en facklig tvist, som varade 
över sommaren, gav glasbrukets styrelse den 
11 september 1939 beskedet, att bruket skulle 
upphöra med sin verksamhet. 

Glavaborna sörjde järnvägen som en förlorad 
god vän. I Arvika Nyheter infördes veckan efter 
nedläggningen en hyllningsdikt, som väl speglar 
vad den betytt för folket i glasbrukssamhället under 
de femtiotvå år den använts i såväl nytta som 
glädje och sorg. 

Glasbruksbanan revs omedelbart. Ingen industriell 
verksamhet kom istället för det nedlagda 
glasbruket i Glava. Idag påminner fa byggnader 
om den gångna storhetstiden. Samhället vid sjön 
Stora Gla har krympt till en liten by, dit de 
utflyttade glavaborna gärna återvänder om somrarna 
för att träffa gamla bekanta och njuta av 
landskapets skönhet. 

Ja, det var den gamla tiden med dess ljusa romantik, 

och då ännu ej idyllen ansågs vara för antik. 

Då du fick i mycket tjäna, både uti stort och smått. 

Köra mjölken ifrån bygden var bland annat ock din lott. 

Skulle herrskapsfolket åka bort på någon fin supe, 

du vid plattforma stod färdig att dem ca i din kupe. 

När det var en viktig stämma Weinberg sade: Tåget går! 

Och då sade bygdens folk att det är bruksingra som rår. 

När så Säljemarcen vinka till sig både stora, små, 
var det du som i din finka körde dit oss även då. 
När till prästen någon skulle, även då du gjorde gagn. 
Gällde det den sista färden du stod klar med granklädd vagn. 

Ja, så har den sista tjänsten blivit även dig beskärd. 
Nya cider, nya vägar, går nu från vår lilla värld. 
Men när gamla, goda minnen från det Glava som har gått 
drages fram vi gärna minnes dig som före båd ' hem och bort. 

Några uppgifter om glavaloken 

Lok Kristinehamn Falun Kristinehamn Jung 



nr 43/1886 nr 106/1909 nr 63/1889 nr 3493/1929 
Dragkraft, kg 880 1480/1300 880 
Hjulbas, fast, mm 1940 1840 1940 
Axelavstånd, mm 970 920 970 
Längd ö koppel, mm 4600 5052 4600 6500 
Största bredd, mm 1550 1660 1550 2310 
Materialvikt, kg 6120 9400 5610 
Tjänstevikt, kg 7510 11190/11200 7000 18000 
Vattenförråd, kg 565 1000 565 
Kolförråd, kg 168 200 168 850 
Ångpanna, typ Belpaire Belpaire Belpaire Belpaire 
Eldstad, material koppar koppar koppar 
Tuber, antal 59 65 59 

" , dimension, mm 44 42 44 
Rostyta, kvm 0,259 0,4 0,259 0,7 
Eldyta, total, kvm 14,61 18,0 14,61 28,1 
Ångtryck, kg/kvcm 12 12/10 12 12 
Slidrörelse, typ Stephenson Walschaett Stephenson 
Drivhjulsdiam, mm 600 700 600 585 
Cylindrar, diam, mm 166 210/215 166 265 

, slagl. mm 320 300 320 300 
Belysningsanordning fotogen fotogen fotogen 
Bromssystem handbroms handbroms handbroms 

Falulokets alternativa mått avser utförandet efter ombyggnad till normalspår. 

Det ombyggda Faluloketfrån glasbruksbanan fungerade som växellok vid Billeruds bruk i Säffle 19411960. 
Bilden ärfrån 1951. Foto Lars Olsson. Från Billeruds arkiv, Säffle. 

Tåget har anlänt med en stor skara resenärer, som tänkt sig åka vidare med "Finnebåten" eller den andra 
båten på Stora Gla. Bilden är daterad till 1913, då det fortfarande bodde mycketfolk runt sjön. Från 
Glava Hembygdsforening. 

Källor 

Landsarkivet i Karlstad förvarar Glava Glasbruks AB:s handlingar i sin stora depå i Forshaga. De har 
vidarebefordrats dit av Billeruds AB, som fick överta dem i samband med glasbrukets avveckling. Eftersom 
Glava glasbruk på 1920-talet ingick i koncernen Fönsterglasbrukens AB, har även dess handlingar 
granskats. 
-Från Ångpanneföreningens arkiv i Karlstad har uppgifter om loken erhållits. 
-I Arvika Nyheter och Värmlands Folkblad har funnits notiser, som handlat om glasbruket. 
-Två opublicerade uppsatser finns om järnvägen. Någon gång på 1940-talet skrev en tjänsteman vid 
Sveriges Järnvägsmuseum, Wimmerstedt, om järnvägen Stora Gla-Glafsfjorden. Senare skrev Åke 
Jönsson, Märsta, en mer omfattande uppsats om samma järnväg. Båda dessa har tillfört min artikel 
åtskilliga synpunkter. 
-Glava Hembygdsförening förfogar över ett innehållsrikt bildarkiv, där järnvägen är väl dokumenterad. 
Dessa förnämliga fotografier har välvilligt ställts till mitt förfogande. Ytterligare bilder har erhållits 
från Nordiska Museet i Stockholm, Billeruds arkiv och privata samlingar. 
-Till samtliga bidragsgivare vill jag framföra min stora tacksamhet. 

Boken om Glava glasbruk, 1979 
Fogelberg: Glava fonsterglasbruk, 1963 
Palmgren: Blad ur Arvika läroverks historia läsåren 1858-1929, 1939 
Nordenberg: "Järnvägen Bergsviken-Glava glasbruk'', i På värmländsk räls. järnvägar i Värmland under 



150 år, 1996 
Sundström: Sjöbanesystemet i Värmland och västra Västmanland. Tåg 711968 
Svenska Turisiföreningens resehandbok XIX, 1911. 
Sveriges Enskilda järnvägars Ingeniörsforbunds Meddelande nr 194, 1942 

Johan Selme 

Översikt av SJ organisation intill 2001 

De administrativa reformerna har en lång historia 
inom SJ. De förändringar som blev resultatet av 
projektet "Nya SJ" och 1988 års trafikpolitiska 
beslut var förstås beroende av tidigare erfarenheter. 
[...] 

Först ett par allmänna iakttagelser. I sin översikt 
över järnvägsforvaltningens organisation 18551909 
räknar L.H. Gyllenhaal med inte mindre än 
fem administrativa perioder bara under dessa år. 1 
Nils Brunsson m.fl. har närmare studerat de reformer 
som ägde rum 1869-1988: 1869, 1897, 
1907, 1928, 1932, 1948, 1963, 1970, 1980och 
1988. Perioderna däremellan företogs en del mindre 
organisationsforändringar och flera utredningar 
tillsattes. De problem som föranlett omorganisationerna 
hade varit fa, betydligt färre än 
reformerna. Det har huvudsakligen handlat om 
byråkratisering, bristande affärsmässighet och att 
ledningen sysslat alltför mycket med detaljer. 
Även lösningarna har varit fa; man har ändrat avvägningen 
mellan regional och funktionell organisation, 
mellan centralisering och decentralisering. 
Det har hela tiden handlat om samma problem 
och samma lösningar. 2 

Trots de många reformerna har det funnits en 
viss stabilitet i systemet med central, regional och 
lokal forvaltningsnivå. I en översiktlig framställning 
torde följande periodiska indelning vara fullt 
tillräcklig: 

• organisationen t.o.m. 1963 

• 1963 års organisation 
• 1982 års organisation 
• 1988 års organisation. [ ...] 

Organisationen t.o.m. 1963 

Vid 1853/1854 års riksdag beslutades att staten 
skulle anlägga stambanor. Enskilda företag kunde 
efter tillstånd fa anlägga bi-och anslutningsbanor. 
Till chef for statens järnvägsbyggnader utsågs Nils 
Ericson. Han blev också chef for trafiken när den 
kom igång 1856. När Ericson avgick den 31 december 



1862 inrättades två nya styrelser: Kungl. 

styrelsen över statens järnvägsbyggnader och 
Kungl. styrelsen for statens järnvägstrafik. De två 
verksamheterna återförenades 1888 i Kungl. 
Järn vägsstyrelsen. 

I den äldsta organisationen fanns två nivåer, 
central och regional. De centrala enheterna var 
funktionella med byråer for administration och 
ekonomi samt viss teknisk kompetens, medan 
linjeförvaltningen var regional. Distrikten med 
huvudorter i Stockholm, Göteborg och Malmö 
svarade for verksamheten ute i landet; vid varje 
distrikt fanns byrå-, ban-, trafik-och maskinavdelning. 
Mot slutet av 1800-talet tillkom ytterligare 
en nivå genom inrättandet av ban-, trafikoch 
maskinsektioner inom distrikten. [...] 

Distrikten lydde direkt under styrelsen. Sektionerna 
stod for merparten av det operativa arbetet 
och deras verksamhet var omfattande. Till trafiksektionerna 
hörde stationer, resebyråer inom landet 
och billinjegrupperna; till maskinsektionerna 
hörde lokstationer, vagnstationer, driftverkstäder 
m.m. 

1963 års organisation 

1963 års organisation innebar följande. Kungl. 
Järnvägsstyrelsen ersattes av en kollegial styrelse 
med generaldirektören och fem ledamöter, utsedda 
av Kungl. Maj:t. Direkt under generaldirektören 
fanns sju avdelningar och man införde 
en parallell distriktsindelning med ban-och trafikdistrikt. 
Till trafikdistrikten hörde även 
maskintjänsten. Ursprungligen fanns det elva distrikt. 
På huvudorten fanns driftdistriktsexpeditioner 
(ddx) och bandistriktsexpeditioner 
(bdx). Distriktscheferna lydde under centrala 
drift-resp. banavdelningen, alltså en förändring 
gentemot tidigare organisation. Sektionerna försvann 
och de centrala enheterna bildade SJ Centralförvaltning. 
[ ...] 

1963 års organisation ändrades flera gånger. På 
central nivå tillkom Juridiska avdelningen Qa) 
och Planeringsavdelningen (Pa). Omorganisationerna 
medförde också vissa terminologiska for

ändringar: driftavdelningen blev trafikavdelning, 
billinjegrupperna blev busslinjegrupper, stationerna 
blev trafikområden, banunderhållsområdena 
blev banområden o.s.v, o.s.v. [...] 



1982 års organisation 

Om 1963 års organisation hade syftat till ökad 

centralisering, så var avsikten med 1982 års om

organisation den motsatta. Tanken var att man 

skulle införa ett mer påtagligt resultatansvar på 

alla nivåer. Detta skulle ge ökad effektivitet, bättre 

resultat och bättre marknadsanpassning. 

Centralförvaltningen döptes om till huvudkontor, 
eftersom det gamla namnet alltför lätt associerades 
med en statlig myndighet. Det nya 
namnet skulle bättre leda tankarna till ett affärsdrivande 
företag. Det nya huvudkontoret bestod 
av åtta avdelningar och några stabsfunktioner. 

I stället för de åtta kvarvarande trafikdistrikten 
inrättades lika många marknadsregioner (MR) 
med i stort sett samma geografiska gränser. Marknadsregionerna 
sorterade direkt under generaldirektören, 
men avsikten var att arbetsuppgifter 
skulle delegeras från huvudkontoret till regionkontoren. 
Produktionsledning och kvalitetsövervakning 
spreds till fler orter för att komma 
närmare den verkliga produktionen. 

Marknadsregionernas verksamhet var omfattande. 
Förutom marknadsregionskontor (MRK) 
med sedvanliga administrativa uppgifter och regionalt 
personalkontor (RPK) bestod en region 
av olika områden t.ex. för trafik-, godstransport-, 
lok-, persontrafiks-och konduktörstjänst. 

Ban-och Maskinavdelningarna berördes mindre 
av den nya organisationen. Banregionerna 
motsvarade i stort sett de tidigare bandistrikten. 
Verkstadsregionernas omfattning var ungefär som 
tidigare. 

1982 års organisation ändrades flera gånger. 
Vissa verksamheter gjordes om till divisioner; färjetrafiken 
samlades i Färjedivisionen (GF), 
sryckegodshanteringen i Sryckegodsdivisionen 
(GS), dataverksamheten i Datadivisionen SJ Data 
(SJD) o.s.v. [...] 

1988 års organisation 
I 1988 års trafikpolitiska beslut ingick att SJ 
skulle drivas i så bolagsliknande former som möjligt. 
Därför införde man 1988 en marknadsorienterad 
organisation som innebar att SJ delades 



in i divisioner med delegerat resultatansvar. 
Huvudkontoret bestod av ett antal staber, och eftersom 
inga fria nyttigheter skulle finnas skapades 
ett antal serviceenheter som sålde tjänster till 
divisionerna. Affärsområdena ersatte marknadsregionerna 
och de olika verksamheterna ute i regionerna 
knöts till respektive division. 

Affärsiden var följande: 
SJ-koncernen skall erbjuda heltäckande gods-och 
persontrafiktjänster i Sverige samt till och från 
Sverige. Verksamheten skall bedrivas affärsmässigt 
och rationellt. Den skall medverka till internationell 
konkurrenskraft för det svenska näringslivet. 
Trafik som inte uppfyller kraven på lönsamhet 
skall offereras till staten eller trafikhuvudmännen, 
som arbetar med regionalpolitiska eller andra 
samhällsekonomiska mål. -Järnvägstrafiken är 
kärnaffären. Övriga delar av verksamheten skall 
organiseras så att de uppfyller kraven på affärsmässighet 
samtidigt som de stöder järnvägstrafiken.
3 

[...]Åren 1988-1991 kännetecknades av omfattande 
rationaliseringar och kostnadsreduceringar. 
Vissa verksamheter avyttrades. För att ytterligare 
stärka marknadsinriktningen skedde stora omstruktureringar 
1992-1993. Persontrafik-och 
Godstransportdivisionernas geografiska affärsområden 
ersattes av funktionella. [...] 

Texten är hämtad från en översikt som författats 
av Johan Selme i samband med Riksarkivets övertagande 
av SJ:s Centralarkiv. 

1 Gyllenhaal, L.H., Öfoersikt afsvenska statsbane 
forvaltningens organisation åren 18551909, 
Stockholm 1909. 

2 Brunsson, N., Forssell, A. & Winberg, H., 

Reform som tradition. Administrativa reformer 
i Statens järnvägar, Stockholm [ 1990]. 
3 SJ Arsredovisning 1988, s. 28. 

Kjell Aghult 

SJ-koncernens upplösning 

SJ basverksamhet järnväg breddades 
för första gången 1900 
med tågfärjedrift. 1911 tillkom 
buss-och lastbilstrafik och 1915 
resebyråverksamhet. 

Länge drevs all verksamhet i 



affärsverkets ram. Första dotterbolag 
blev AB Gävle Vagnverkstad 
1933, övertagen med 
OKB/UGJ. 1939 tillkom AB 
Trafikrestauranger, rörelsen förut 
driven av Svenska T uristtrafikförbundet. 

Det allmänna förstatligandet 
från 1939 tillförde en lång rad bolag. Några av 
dem fick kvarstå, t.ex. GDG Biltrafik AB och 
Svenska Lastbil AB (= SLAB/Svelast, fd. SWB). 
Ett förvärv av annat slag gjordes 1942: SJ övertog 
då hälften av aktierna i ASG. Andelen höjdes 
1959 till 75 procent. 

I början av 80-talet var SJ-koncernen ett konglomerat 
med ett 60-tal rörelsedrivande företag. 
Koncernkänslan var dock ibland låg. 1986 blev 
därför AB Swedcarrier (från Svelastgruppen) holdingbolag 
för de flesta dotterföretagen. Vilka 
dock var operativt knutna till aktuell SJ-sektor 
( till exempel TR till persontrafiken). 

Restriktioner finns för försäljning av statsegendom. 
Avyttringar skedde därför bara i specialfall, 
främst vid uppbyggnaden av SL. 

Kursen omlades i Nya SJ 1988: Banverket avskildes. 
SJ roll skulle bli tågoperatörens och rörelsen 
slimmas. I detta ingick bland annat avyttring 
av icke-strategiska aktiviteter och bolagisering av 
vissa företagsdelar. För några dotterbolag (till exempel 
Swebus) uppsköts försäljningen länge. 

SJ ekonomi skulle till och med 1992 ras i balans. 
Detta tycktes också lyckas. Fyra år senare var 
siffrorna dock annorlunda: nya ingrepp att vänta. 

SJ bolagisering var redan aktuell, liksom vid 
post och tele. Långt gånget var ett genomförande 
1.7.1993, som dock inte fullföljdes. Med 
järnvägsmarknadens avreglering blev aktiebolag 
det enda tänkbara. Men nytt kapital till trafik-

Resandetrafiken Stockholm-Oslo och KöpenhamnGöteborg-
Oslo har överforts på det norsk-svenska 
bolaget Linx. Här det forsta Linxmålade X2-tåget i 
Burlöv den 29 maj 2002. Foto Anders Lundquist. 

rörelsen måste som förut skaffas med utförsäljningar. 
För att ge effekt inte alltför små. All 
supportverksamhet (verkstäder, städning etc.) sattes 
därför på säljlista. För att underlätta detta bildades 
inget samlat SJ-bolag. Affärsverket styckades 
på ett sätt liknande British Rail. 



SJ organisation var länge förvaltningsinriktad. 
Person-och godstrafik sköttes i princip inom 
samma ram. Detta då mycket av produktionen 
var samordnad. 

Vid omorganisation 1982 bildades Person-och 
Godstrafikavdelningar vid huvudkontoret. I fältorganisationen 
skedde delning först 1988. 

Även självständiga divisioner infördes från 
1982: resebyrå, färja, buss, styckegods, data och 
Malmbanan. De tre första var redan förut särredovisade 
verksamheter. Divisionsbegreppet förändrades 
så 1988: det blev beteckning för de nya 
huvudavdelningarna Persontrafik, Gods, Maskin 
och Fastighet. Tidigare divisioner blev affärsområden. 

SJ var en gång landets största företag med 2 
procent av dess arbetskraft. Störst också i Norden. 
Utöver järnvägstrafiken var buss-, lastbils-och 
resebyrårörelserna likaså landets största. 

Avyttringar, bolagisering m.m. (affärsverket SJ) 

Vissa händelser av bedömt begränsat intresse är utelämnade. Av bolagen redovisas främst dotterföretag 
(> 50 procent röstande!). Fr.o.m.-datering används, om ej annat sägs. 

Datum 

1969 1.2 

1969 

1970 1.12 

1972 1.5 

1983 1.1 

1984 1.7 
1984 
1985 31.12 
1986 1.1 

1986 1.11 

1986 

1987 1.4 

1989 1.4 

Händelse 

SJ busstrafik i Stockholm säljs 



Hamnrörelsen i Hargshamn säljs 
Åre fjällbana säljs (inköpt 1950) 

Roslagsbanan säljs 
Scandinavian Ferry Lines blir 
dotterbolag 
SJ lnvest AB bildas 
Royal Viking Hotell AB bildas 
AB Gävle Vagnverkstad säljs 
AB Swedcarrier blir holdingbolag 
för de flesta av dotterbolagen 
Scyckegodsdivisionen nedläggs 

SwedeRail Consulting blir 
dotterbolag 
Presenningshanteringen läggs på 
entreprenör 
Vislanda skrotplats säljs 
Godsvagnsverkstäderna Bollnäs, 
Fjällbo (Göteborg), Gävle och 
Östersund säljs 

1989 1.10 Resebyråkedjan säljs 
1990 1.1 
1990 
1991 1.1 
GDG-koncernen upplöses: 
-SJ och GDG bussrörelser slås 
samman till Swebus AB 
-Lastbilsrörelsen går till Svelast 
-Hotellrörelsen går till TR 
Lastpallshanteringen bolagiseras 
Tågfärjedriften bolagiseras 

1991 1.1 Underhållsverkstäderna Malmö, 
Tillberga, Åmål och Örebo 
bolagiseras 

Anmärkning 

Till SL. Ca en tredjedel av SJ bussrörelse. 
Till kommunen 
Till Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening 
( tillsammans med fjällhotellet) 
Till SL 
Helsingborg-Helsing0r. Ed. Linjebuss färjor och 
AB Sundfarc. Jfr 1991. Bolaget bildat 1980 
Finansbolag för investeringar (främst på bussidan) 
Hotellet öppnas på hösten. Jfr 2000 
TillAsea 
Bildad 1983 inom Svelastkoncernen 

Trafikgrenen samlas i ASG (övergångstid t.o.m. 
1987). Svelast krymps 
Tidigare privat. Inriktat på utrikes järnvägsverksamhet. 
Omdöps senare till SwedeRail AB 
Jonsereds Godsskydds AB 



Till AB Gotthard Nilsson 
Bollnäs till Ageve AMC AB, de andra till Ageve 
Maintenance AB, 1991 omdöpt till ABB 
Maintenance AB. Verksamheten i Bollnäs krymps 
1991 till specialföretag (Bollnäs Fjäder AB). 
Verksamheten i Gävle avvecklad 1993, utom viss 
del som fortsätts i Gävle Vagnkomponent AB. 
Verksamheten i Östersund nedlagd, 1996-2000 
återupptagen av Grandwaggon AB. Om Fjällbo se 
1993 
Till Travel Management Group (med Nyman & 
Schulcz m.fl.). Marknadsnamn Ticket från 4.1990 
Swebus AB omkonstruerat GDG Biltrafik AB. Jfr 
1996 

Transmigro AB (i Svelastkoncernen) 
Blir SweFerry AB, som även upptar Scandinavian 
Ferry Lines. Namnbyte till Scandlines AB 
1.1.1997. Jfr 2000 
Överförs till TGOJ AB. Neddragning främst i 
Malmö 

Datum 

1991 1.7 

1991 
1992 1.7 
1993 10.1 
1993 1.4 
1993 1.5 

1993 31.12 
1993 
1993 
1994 1.2 

1994 

1995 1.1 

1995 1.11 

1995 

1995 

1996 1.1 

1996 1.7 

1996 1.10 

1996 1.11 

1996 



1997 

Händelse 

Bytesaffär med Posten: 
-Posten Lättgods övertar expressgodset, 
med SJ som entreprenör 
-Swebus övertar Postens busstrafik 
(fd. diligenserna) 
SJ blir hälftenägare i Nordwaggon 
AB 
Kombitrafiken bolagiseras 

Linjeloken uppdelas på person-och 
godstrafik 
TGOJ spårväxelverkstad i Örebro 
säljs 
Första biljettförsäljning privatiseras 
Godsvagnsverkstaden Fjällbo 
återköps från ABB 
Försäkrings AB SveRe bildas 

Hansa Rail GmbH bildas 

SJ återtar expressgodset från Posten 
Lokverkstaden i Ånge bolagiseras 

SweRail Italia AB startar 

Del av datadivisionen bolagiseras till 
Swe Guide AB 
ASG säljs (två etapper) 

Combitrans AB blir helägt 
dotterbolag 
SJ Fastigheter blir offentlig 
stationshållare 
Malmbanans malmtrafik (med 
insatsvaror) går till LKAB (SJ håller 
dock lokförare) 
Swebuskoncernen säljs 

Tågklarering och tågledning övergår 
till BV (ny, autonom del: Tågtrafikledningen, 
numera BV Trafik) 
Västerås Central AB bildas 
SJ blir hälftenägare i Trafik i 
Mälardalen AB (TiM) 

Anmärkning 

Jfr 1994 och 2000 

All statlig busstrafik i ett företag 

Bolag för vagnuthyrning. Överförs från ASG 
( delägare 19 84) 



Blir Rail Combi AB. Privat delägarskap 19921996 

Till franska Cogiferkoncernen. TGOJ kvar som 
minoritetsägare till 2000 
Töreboda. En lång rad följer 
Sätts på eget bolag, SweMaint AB. Jfr 1998 

För hantering av affärsverkets 100-procentiga 
självrisk. Omdöpt 1999 till SJ Försäkring AB 
Säljbolag för Tysklandsgodset, 50/50 med DB. 
Integrerat 2001 i SJ Green Cargo AB 
Avtals tvist 
Blir Fransta AB (efter först tänkta ort Fränsta). 
Säljs 1996 till de anställda, snart till Elimag 
Industri AB, Sundsvall. Nedläggs 1998 
Säljbolag för Italiengodset, gemensamt med FS 
(italienska statsbanan). Integrerat 2002 i Green 
GargoAB 
Säljs 1997 

Till Custos (finansbolag). ASG börsnoterat 1990. 
SJ kvarvarande andel 59 % 
Utlandsagent, intressebolag 1989. Uppgår 2001 
delvis i SJ Green Cargo AB 
Neutral mot alla operatörer. Jfr 2000 

Malmtrafik i Kiruna AB, SJ delägare 1994-1999 

Till StageCoach Group, Skottland. Vidaresålt 
1999 till Concordia Bus, USA/Norge 
SJ entreprenör 1.7-31.10 

Dotterbolag, tillsammans med staden 

Datum Händelse 

1997-1998 SJ sektoriseras 

1998 1.1 
1998 1.1 
1998 26.3 
Stationsvaktstjänsten vid Stockholm 
C läggs på entreprenör 
Totalförsvarsplaneringen (SJ/BV 
Stab Försvar) övergår helt till BV 
Biljettförsäljningen i övre Norrland 
privatiseras 
1998 1.5 Nordisk Transport Rail (NTR) köps 
19981.11 
1999 1.1 
1999 1.1 
Godsvagnsverkstäderna i Malmö, 
Helsingborg, Norrköping, 
Hallsberg, Kil och Borlänge övergår 
till SweMaint AB 



Ansvaret för kapillära nätet ( ca 700 
km) övergår till BV 
TGOJ blir koncern: 
-TGOJ AB (moderbolag) 
-TGOJ Trafik AB 
-TGOJ Rental AB 
-Rail Parts Logistics AB (RPL) 
1999 1.1 
1999 18.8 
1999 
SJ godstransportsektor omstruktureras: 
SJ Gods utbyts mot SJ Cargo 
Group 
Avsikten att stycka SJ tillkännages i 
medierna 
SJ International AB bildas 
1999 SJ Adventure AB bildas (från 2001 
rent finansbolag) 
2000 1.1 
2000 1.1 
Tidtabellsarbetet övergår till BV 
(Tågtrafikledningen) 
Ansvaret för bangårdar, resandeinformation 
och plattformar övergår 
till BV 

Anmärkning 

Förebud till uppdelning. Sektorer blir Resor, 
Cargo Group, Teknik och Fastighet. Persontrafikdivisionen 
omdöps till Resedivision och Maskindivisionen 
till Teknikdivision 
Vaktbolag. Tidigare genomfört i Göteborg och 
Malmö 
Gemensam stab från 1988 

Till Avanda Resebyrå AB, bildat av anställda 

Järnvägsspeditör. Också med uppdragsnamnet SJ 
Kommissionär (gentemot Tullen) 

Flertalet SJ-ägda sidospår (ca 700 km) 
Verkstadsrörelsen 

Tågdrift 
Fordons-och föraruthyrning 
Reservdelshållning. Övergångsvis TGOJ Material 
AB 
Också moderbolag för sektorns dotterbolag 
(överförs från Swedcarrier) 

För trafikutbud utomlands. Nedläggs 1.1.2001 
(verksamheten uppdelas på SJ AB och SJ Green 
CargoAB) 
För anställda som startar eget. Avknoppar dotterbolagen: 
-Entertrainment AB (IT på tåg) 
-Butler AB (budskickning). Upphört 2001 



-XpoMera AB (reklamyteförsäljning). Sålt 2001 
-PS Parkeringsservice AB (bilvård m.m.) 
-Vilma AB (datoriserad distansundervisning). Jfr 
2001 och 2002 

Vissa godsterminaler undantas 

Datum 
2000 9.3 
Händelse 
Trafikrestauranger AB säljs 
2000 31.5 
2000 4.7 
2000 28.7 
2000 1.9 
2000 1.10 
Riksdagen uppdrar åt SJ att utreda 
bolagisering 
Royal Viking Hotel AB säljs 
Scandlines AB (färjorna) säljs 
(skiljedom) 
SJ Rent a Train AB bildas 
Linkon AB bildas 
2000 hösten 
2000 20.11 
SJ Resor och SJ Cargo beviljas 
inträde i Swedish Train Operators 
(Svenska Tågoperatörer) 
SJ Expressgods säljs (krympt omk. 
30 % 1996) 
2000 20.11 
2000 14.12 
2000 
2000 
Resgodsbefordran upphör 
Regeringen beslutar om SJ 
bolagisering 
Neutral stationsskyltning införs 
(successivt) 
Lokförartjänsten spaltas i renodlade 
person-och godstågsturer 
2000SJ-
arkivet upplöses (stängt för 
allmänheten 1.5.2001) 
2001 1.1 
2001 1.1 
2001 1.1 
AB Swedcarrier blir direktägt av 
Näringsdepartementet 
SJ Resedivision blir bolagsgrupp, 
under Näringsdepartementet 
SJ Godstransportdivision blir SJ 
Green Cargo AB (under Näringsdepartementet) 
2001 1.1 SJ datadivision blir Unigrid AB 
under SwedCarrier 



Anmärkning 

Till Scandinavian Service Partner ( ursprungligen 
SAS Flygkök). Nya namnet använt fr.o.m. 1.10 
Väl förankrat, även hos SJ personalförbund 

Till Nordisk Renting AB 
Till Stenakoncernen. Ursprungligt kontrakt 
16.11.1999 

F.d. SJ Konferens-och specialresor 
Dotterbolag för administration av biljettförsäljningssystemet 
Petra (öppnas för andra 
operatörer). Namnet står för "Link-on" 
Förnyelse av Svenska Järnvägsföreningen (1876) 

Till Capedalkoncernen, med bl.a. cykelbudfirman 
Pedal (förut affärspartner). Nytt firmanamn: AB 
Expressgods Dag och Natt. Stor övergång till 
bilcransport. Sålt 3.2000 till Dan Nordisk Logistics 
( = norska + danska postverket). Firmanamnet 
ändrat till AB Expressgods 
Undantas från affären ovan p.g.a. små mängder 
Statsrådssignering 22.12 

SJ-emblemet vid Stockholm C nedtas 11.4 

Hagalunds lokstation (Stockholm, 470 förare) 

uppdelas på Tomteboda, Älvsjö och Stockholm C 

(godståg, pendeltåg resp. övriga resandetåg) 

Flyttat till Värtan 1992, centraliserat dit 1993

1997. Handlingarna fördelade på Riksarkivet, BV 
huvudkontor, Sveriges Järnvägsmuseum och 

Banmuseet 

Holdingbolag för rörelser som tänks avyttrade 

SJ AB (moderbolag, "SJ" uttyds inte), Linkon AB, 
Linx AB (se nedan), SJ Rent a Train AB 
Moderbolag i SJ Cargo Group med Combitrans, 
SweRail ltalia och Hansa Rail (Svelast blir omdöpt 
dotterbolag). Produktnamnet Green Cargo (för 

f.d. vagnslast) lanserat 21.9.1998 
Alludering på nätverk. J fr 2001 

Datum Händelse 
2001 1.1 SJ Teknikdivision blir bolagsgrupp 
under Swedcarrier 



2001 1.1 
2001 1.1 
SJ Fastighetsdivision blir Jernhusen 
AB, under Swedcarrier. 
SJ Terminalproduktion blir 
TraffiCare AB, under Swedcarrier 
2001 1.1 Konduktörsposten upphör 
2001 1.1 
2001 1.1 
Växeltelefonisttjänsten överförs till 
BV 
SJ Kompetensutveckling ( till 1999 
SJ-skolan) avyttras 
2001 7.1 
2001 15.8 
2001 28.8 
2002 1.1 
Linx: AB går in i persontrafiken 
Oslo-Göteborg-K0benhavn 
Unigrid säljs till Cap Gemini Ernst 
&Young 
TraffiCare AB säljs 
Cargo Net NS 
2002 1.9 Driften av Vilma AB överlåts till 
IBM 

Anmärkning 
-EuroMaint (moderbolag) 
-Rail Parts Logistics (reservdelar) 
-SweMaint AB (godsvagnsverkstäderna) 
-TrainMaint AB (andra verkstäder). Lanserat som 
varumärke 1.1.2000 
-Train Tech Engineering Sweden AB (ingenjörskonsult) 

(Midwaggon, Swedetrac m.fl. är privatägda och ingår 
ej i gruppen) 

Delas i förvaltar-och driftroller 

Utvidgat SJ Städ (1.1.2000). Jfr 2001 

Stor minskning p.g.a. datakommunikation. 
Återstoden till Posten AB 
Centraliserad till Stockholm 

Ny huvudman Mjölby kommun/Linköpings 
universitet. Samhörande företag: 
-Svensk Tågkompetens AB (lokförarutbildning) 
-VilmaAB (jfr 1999 och 2002) 
50/50-bolag SJ/NSB. 17.6 trafik även OsloStockholm 
Driftdelen avskiljs till Teamco (Norge) 

Till ISS Städ 
Samverkan Green Cargo/f.d. NSB Gods. Svensk 
ägarandel 45 %. Cargo Net äger sedan 55 % i Rail 
Combi 



Jfr 1999 och 2001 

Mats Ameen &fens Möller 

Järnvägsdöden -en niyt? 

Har/ösa, en ort ''hvor krakene vender" enligt en dansk järnvägshistoriker, hade 1939 då flygfotot togs en 
imponerande bangård ( det fanns som synes plats reserveradfor fler spår) och banor åt fem håll. Rakt upp i 
bilden, mot Vombsjöns strand, går LKSJ mot Sjöbo medan den vänstra linjen är MSJ på väg mot Bjärsjölagård 
Ingångslinjerna i bildens nedre kant ärfrån vänster LKSJ från Kävlinge, BLHJ mot Lund och 

MSJ mot Dalby!Malmö. Sv]vm. 

Inledning 

Det svenska järnvägsnätet var en gång, i förhållande 
till befolkningen, ett av världens största. År 
1938, då banlängden nådde sitt maximum, fanns 
2,7 meter järnväg per person, vilket kan jämföras 
med exempelvis 1,5 meter i Danmark och 0,9 
meter i Tyskland. Sedan dess har Sveriges befolkning 
ökat och antalet järnvägar minskat, vilket 
lett till att antalet järnvägsmeter per person halverats. 
Huvuddelen av det nedlagda järnvägsnätet 
försvann under 1960-talet, samtidigt som privatbilismen 
ökade markant. 

En utveckling av detta slag har medfört att 
svensk järnväg efter andra världskriget många 
gånger beskrivits som en transportsektor i nedåtgående, 
ja kanske rentav under avveckling. Vår 
hypotes är att så inte är fallet. Historieskrivningen 
och den svenska järnvägsforskningen har i stor 
utsträckning fokuserat på nätets längd. I Nationalencyklopedin 
rubriceras till och med efterkrigstiden 
som en tid av "järnvägsdöd" (Karlsson 
1993). I den samtidigt utkomna Nationalatlasen 
finns ett utförligt kapitel om svensk järnväg, men 
även här finns en fokusering på järnvägens längd 
(Svallhammar 1992). Bägge verken redovisar visserligen 
trafikarbete och resande, men mera översiktligt 
i diagram-eller kartform. 

Ett alternativt synsätt är att se utvecklingen i 
ljuset av hur många som har möjlighet att utnyttja 
järnvägen och hur mycket tågtrafik som erbjuds. 
Skåne, en gång en av Europas järnvägstätaste 
regioner, har valts som exempel och den 
studerade tidsperioden är 1950 fram till idag. För 
Skånes del ter sig detta halvsekel som en naturlig 

undersökningsperiod: år 1950 var resandet fortfarande 
högt och endast fa järnvägar hade lagts ned; 
år 2001 stod den nya Västkustbanan färdig och 
året före hade järnvägstrafiken över Öresund invigts. 



Som källor har använts tidtabeller från respektive 
år och officiell befolkningsstatistik på 
tätortsnivå. 

Svensk järnvägspolitik under 50 år 

Den totala banlängden i Sverige har minskat från 
cirka 17 000 kilometer år 1938 till 11 000, det vill 
säga en minskning på 35 %. Ser man till andra 
mått, exempelvis antalet resor eller tågkilometer, 
visar de att utvecklingen fortsatte under andra 
världskriget och en bit in på 1950-talet. Resandet 
nådde sin höjdpunkt 1950 och antalet tågkilometer 
några år senare. Vid denna tid utfördes 
75 % av trafiken vid SJ på 25 % av bannätet (Sjöberg 
1956). År 1958 var det första år som SJ erhöll 
ersättning för trafikunderskottet på trafiksvaga 
bandelar (Holmgren 1980). Redan 1953 
tillsattes en trafikutredning som ledde till 1963 
års trafikpolitiska beslut. Här beslöts att varje 
trafikgren själv skulle svara för sina egna kostnader. 
Trafikförsörjningen skulle ske till vad man 
kallade lägsta samhällsekonomiska kostnad. Under 
1960-talet och en bit in på 1970-talet minskade 
järnvägens betydelse, både mätt i utbud och 
efterfrågan, och icke minst i banlängd. År 1972 
tillsattes en ny trafikpolitisk utredning och i väntan 
på dess resultat uppsköts flera planerade nedläggningar 
(Svallhammar 1992). 

Den trafikpolitiska proposition, som antogs 
1979, förordade en bättre integrering av trafikoch 
övrig samhällsplanering. De nya regionala 
trafikhuvudmännen, som bildades under åren 
kring 1980, fick en avgörande betydelse. Det var 
dessa som skulle ta ställning till de trafiksvaga banorna, 
de s.k. prövningsbanorna. Resultatet blev 
att flera linjer försvann under 1980-talet (Möller 
1986). 

I 1988 års trafikpolitiska beslut delades Statens 
Järnvägar (SJ) i Banverket, med ansvar för 
infrastrukturen, och nya SJ, med ansvar för trafiken. 
Den del av stomnätet som SJ ej kunde driva 
företagsekonomiskt handlades upp av staten, 
medan länsjärnvägarna överfördes till de regionala 
trafikhuvudmännen. 

Under 1990-talet har järnvägen återhämtat sig, 
både vad gäller utbud och efterfrågan. Infrastrukturen 
har förbättrats genom elektrifieringar, 
om-och nybyggnader, t ex Mälarbanan, nya 
Västkustbanan och Arlandabanan. Antalet resor 
är nu uppe i samma nivå som i början av 1950talet, 
och i och med att resorna blivit längre är 
antalet personkilometer större; skillnaden gentemot 
den tidigare toppnoteringen 1949 är +14 %. 



Utbyggnad och nedläggning i Skåne 
Det skånska järnvägsnätet nådde sin största utbredning 
mellan åren 1911 och 1919 med sammanlagt 
164 mil järnväg, motsvarande 2,2 meter/ 
person. Förutom stambanan Malmö-Stockholm 
byggdes alla banor i huvudsak med privata eller 
kommunala pengar (Ameen 1956). I tabellen 
framgår hur den totala järnvägslängden successivt 
minskat; år 1950 hade endast några fa bandelar 
lagts ned, men 25 år senare hade halva nätet försvunnit; 
den relativa minskningen i Skåne har 
alltså varit större än i riket som helhet. Ytterligare 
några banor lades ned under åren 1975-2001, i 
kilometer räknat något mer än de två stora 
järnvägsprojekt som invigdes kring millennieskiftet 
2000, Öresundsförbindelsen och Västkustbanan 
via Landskrona. Denna kraftiga 
minskning av det skånska järnvägsnätet har beskrivits 
av många, bl a Lewan (1971 och 1985) 
och Sandin (1990). De flesta nedläggningarna 
ägde rum mellan 1954 och 1971. Ofta var det de 
banor som anlades sist med snäva befolkningsomland, 
som först fick stryka på foten. Ett tydligt 
exempel är de många banor där trafikekonomin 
var helt beroende av betodlingen; när sockerbetstransporterna 
överfördes till landsväg förlorade 
många linjer sitt existensberättigande. Ett exempel 
är järnvägsknuten Harlösa, som förlorade fyra 
av sina ursprungligen fem linjer på 1950-talets 
mitt. Andra banor försvann efter det trafikpolitiska 
beslutet 1963, som beskrivits ovan. 

Erbjuden trafik 

Jämför man endast trafikerad banlängd får man 
intrycket av att den skånska järnvägen halverats 
på 50 år. Undersöker man istället den erbjudna 
trafiken, mätt i antalet tågkilometer, rar man en 
helt annan bild. Mellan 1950 och 1975 minskade 
visserligen trafiken, men endast med 39 %. Åren 

Figur 1. järnvägs

nätet 1950. Linjer

nas bredd visar 
antalet dubbelturer 
per vardag. 

1950 
j /o 
.100 
dubbelturer 
per dag (m-1) 



1975 
j /o.100 
dubbelturer 
per dag (m-1) 
20 km 
T .-------1 S 
20 km 
Figur 2. järnvägs

nätet 1975. Linjer

nas bredd visar 
antalet dubbelturer 
per vardag. 

Figur 3. järnvägs

nätet 2001. Linjer

nas bredd visar 
antalet dubbelturer 
per vardag. 

2001 
I i'o 
... 100 
dubbel turer 
per dag (m-1) 
20km 
därefter, 1975-2001 ökade trafiken rejält, och vid 
slutet av perioden hade antalet tågkilometer ökat 
med över 40 % jämfört med 1950. Se tabell. 

Studerar man tidtabeller i detalj framgår det att 
trafiken var av ett helt annat slag år 1950 jämfört 
med fem decennier senare (figur 1). Då fanns inte 
många bandelar som hade ett stort och regelbundet 
utbud. Endast den sydligaste delen av Södra 
Stambanan, Malmö-Lund-Eslöv, hade mer än 
30 dubbel turer per dag, det vill säga cirka två tåg i 
timmen. Mellan Malmö och Lund gick 60 dubbelturer. 
Ytterligare några fa sträckor hade mer än 

20: Helsingborg-Ramlösa, Lund-Kävlinge och 
Arlöv-Lomma. Någon egentlig tågpendling 
fanns heller inte år 1950, förutom just kring 
stambanan (Ameen et al 2001). Många järnvägar 
hade endast drygt tio dubbelturer, och en mycket 
stor andel hade än färre; hela 18 bandelar hade 
fem eller färre dubbelturer. Längst ned på listan 
fanns banan Örtofta-Sjöbo med två dagliga turer 
i vardera riktningen. Det är tydligt att många 



bandelar fungerade endast för sällanresor och 
möjligen för inköpsresor. Tågen på dessa linjer 
höll också en låg hastighet vilket många gånger 
gjorde tågresan till ett dagsverke. Bandelen 
Börringe-Östratorp hade t ex en högsta tillåten 
hastighet på 25 km/h till 1923, då den höjdes till 
40 km/h (Svenska Järnvägsföreningen 1926). 
Denna hastighet gällde högst troligen även 1950. 

I mitten av 70-talet var det fortfarande 
Malmö-Lund-Eslöv som hade det största utbudet, 
och antalet tåg var till och med något fler 
än 1950 (figur 2). Stambanans fortsättning mot 
Hässleholm hade ett utbud på drygt 20 tåg, men 
en sträcka som Lund-Kävlinge hade minskat till 

15. Många banor hade mellan 8 och 15 tåg, 
medan sex bandelar hade fyra eller färre dubbelturer. 
De senare nedlagda sträckorna TomelillaEslöv 
och Sölvesborg-Älmhult hade lägst antal 
turer med endast tre i varje riktning. 

År 2001 är bilden av järnvägstrafiken en helt 
annan (figur 3). På sträckan Malmö-Lund går 
136 dubbelturer, och på flera bandelar erbjuds en 
trafik på 50 dubbelturer eller mer: Lund-Eslöv, 
Helsingborg-Landskrona-Lund samt järnvägen 
över Öresund. Om man undantar några kortare 
transportsträckor är det endast järnvägen mellan 
Ystad och Simrishamn som har ett så lågt utbud 

sex dubbelturer -att järnvägen inte kan sägas 
vara ett reellt transportalternativ. Denna 
linje ska dock elektrifieras och planeras fa ett 
fördubblat utbud. 

Utvecklingen har således gått från ett omfattande 
nät med fa turer till ett halverat nät 
där i stort sett varje bandel har så många tåg 
att de fungerar för daglig arbets-och skolpendling. 
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Järnväg och befolkning 

I föregående avsnitt framgick att trafiken på 
de skånska järnvägarna har ökat kraftigt, 
trots att nätet minskat i längd. I vilken grad har 
den skånska befolkningen haft möjlighet att utnyttja 
denna förbättring, det vill säga hur låg och 
ligger stationerna i förhållande till befolkningens 
lokalisering? Vår definition på tillgänglighet till 
tåg är att samtliga boende i en tätort med järnvägsstation 
anses ha tillgång till tågtrafiken. I de 
flesta tätorter var avståndet till stationen inte 
oövervinnerligt, medan det i de större orterna 
(främst städerna) fanns allmänna kommunikationsmedel 
i form av spårväg eller buss att tillgå. 
Det fanns förut även en stor andel stationer utanför 
tätorterna. 1 Utvecklingen kan följas i tabellen 
och figur 4. 

År 1950 fanns totalt 437 tätorter, ett antal som 
under den studerade perioden minskat med 45 % 
till 238 år 2001. År 1950 hade 344 av dessa orter 
järnväg; dessutom fanns drygt 150 stationer på 
glesbygden. Fyra av fem skånska tätorter hade 
järnvägsförbindelse, och det var endast fem orter 

1950 1975 2001 2010 plan 

I  Befolkning med tåg Cl Befolkning utan tåg / 

Figur 4. Skånes befolkning och andel befolkning 
med tillgång till järnväg 1950, 1975, 2001 och 
2010. 

över 1000 invånare som saknade station. Fyra av 
dessa ligger idag inom städerna Malmö, Helsingborg 
och Kristianstad. 2 Den enda större skånska 
ort som saknade järnväg både 1950 och 2001 var 
Bjärred, som förlorade sin järnvägstrafik redan 
1939. 

Tjugofem år senare är det endast 75 tätorter 
som har fungerande station. Dessutom finns fortfarande 
18 stationer på glesbygden. Drygt 50 orter 
med över 1000 invånare saknar järnväg; sex av 



dessa har dessutom mer än 5 000 invånare: 
Staffanstorp, Höganäs, Bjärred, Åhus, Höllviken 
och Vellinge. Andelen av Skånes befolkning som 
har tillgång till tåg har dock endast minskat marginellt, 
från 68 % till 64 %. Under nästa kvartssekel 
fortsätter trenden, och år 2001 finns endast 

den 29 maj 2002. Foto Anders Lundquist. 

Öresundståg litt. X31 är nu en stomme i den regionala tågtrafiken i Skåne och fortsätter utanfor landskapet 
till Göteborg, Helsingör och Kalmar. Här två Öresundstågpå ''Köpenhamnsplattformen" i Malmö C 

MALMÖ 
1950 1975 2001 

Lomma (27) Lomma (4) 
Lund (60) Lund (66) 

Staffanstorp 
(8) 

Vellinge (7) Svedala (6) Svedala (7) Svedala (22) 
Trelleborg {I 0) Trelleborg (4) Trelleborg (I) 

HELSINGBORG 
1950 1975 2001 

Bjuv Bjuv 

(13) (4) 

Teckomatorp (12) Teckomatorp (8) 
Landskrona {SO) 

Figur 5. Antalet dubbelturer per vardag i orterna Malmö och Helsingborg. 

52 järnvägsorter kvar (samt tre stationer på glesbygden). 
Nu finns hela 67 orter över 1000 invånare 
som inte har tillgång till tåg, bland annat 15 
stycken som har över 5 000 invånare. Klart störst 
av dessa är Trelleborg (25 000 inv)3, men även 
stora orter som Staffanstorp, Höganäs, Bjärred, 
Åhus, Höllviken, och Lomma, med mellan 8 000 
och 13 000 invånare, saknar järnväg. Andelen av 
Skånes befolkning som har tillgång till tågtrafik 
har fortsatt att minska, men är ändå så pass hög 
som 61 %. I gällande RTI-plan (Länsplan förregional 
transportinfrastruktur i Skåne 19982007) 
finns flera nya tågsatsningar medtagna: 
Lommabanan, Trelleborgsbanan, Söderåsbanan, 
Malmö-Dalby och Åhus banan. De nya järnvägsorterna 



längs dessa banor har idag sammanlagt 
över 70 000 invånare. Med dessa järnvägssatsningar 
blir tågandelen 67 %, det vill säga i 
princip lika stor tågandel som 1950. Järnvägsnätet 
har således kraftigt koncentrerats, men så 
har även befolkningen! 

Fyra stationer 

För att ytterligare illustrera järnvägens positiva utveckling 
under 1900-talet visar vi här utvecklingen 
på fyra stationer i Skåne. Stationerna ligger 
spridda i Skåne och har haft skilda förutsättningar: 
Malmö i sydväst, Helsingborg i nordväst, 
Kristianstad i den nordöstra delen samt Tomelilla 
i sydöstra Skåne. Samtliga är järnvägsknutar med 
minst fem olika banor. Antalet tåg år 1950, 1975 
och 2001 visas i figur 5. 

l Malmö fanns en gång järnväg på åtta banor i 
sex riktningar. Alla tåg avgick inte vid Malmö 
Central utan en stor del av de södergående tågen 
hade Malmö Västra som avgångsstation. Förändringen 
av antalet tåg från Malmö under 1900-talets 
andra hälft är mycket stor: avgångarna är nu 
mer än dubbelt så många som 1950, trots att banorna 
mot Tomelilla och Vellinge lagts ned, och 
trots att minskningen mellan 1950 och 1975 var 
över 30 %. Kapacitetstaket är nu nått och fler tåg 
kan inte tas emot på Malmö Central förrän Citytunneln 
(som gör Malmö C till en genomgångsstation) 
är färdigställd. 

Utvecklingen i Helsingborg är relativt sett ännu 
större. År 1950 fanns 44 avgångar från Centraloch 
Färjestationen gemensamt; 1975 fanns en
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1950 1975 2001 
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Sjöbo (4) Simrishamn (6)
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Figur 6 Antalet dubbelturer per vardag i orterna Kristianstad och Tomelilla. 

dast 27 avgångar medan man år 2001 kunde välja 
mellan 132 avgångar, en ökning på 200 % jämfört 
med 1950. Utvecklingen har påskyndats av 
att de två säckstationerna ersatts med en genomgående. 
I Helsingborg har ingen bana lagts ned på 
de 50 åren. 

I Kristianstad är antalet avgångar idag i princip 
det samma som 1950, trots att fem banor (mot 
Hästveda, Älmhult, Åhus, Ystad och Hörby) inte 
längre trafikeras; all trafik sker nu på den genomgående 
linjen mellan Hässleholm och Blekinge. 

Tomelilla är den enda av de fem orterna som 
inte har fler tåg idag än 1950. Av de fem banorna 
återstår idag endast tåg mot Ystad och Simrishamn. 
Antalet tåg är 12 jämfört med 20 år 1950, 
trots att utbudet är fördubblat på de kvarvarande 
linjerna. För närvarande pågår ett elektrifieringsarbete 
vilket gör att det år 2003 kommer att gå 
något fler tåg även från denna ort. 

Samtliga fem orter fick ett minskat antal 
tågavgångar från 1950 till 1975, samtidigt som 
flera järnvägslinjer lades ned. Minskningen låg på 
mellan 20 % i Tomelilla och 62 % i Kristianstad. 

Utvecklingen efter 1975 var den motsatta och 
skillnaden mellan 1950 och 2001 är mycket stor. 
I Helsingborg är ökningen 200 % och i Malmö 
100 %. Vändpunkten var 1983 då det lokala 
pågatågssystemet invigdes. Detta har successivt 
byggts ut och är numera kompletterat med de regionala 
systemen Kustpilen och Öresundstågen. 

Ytterligare sex orter i Skåne hade en gång fem 
eller fler banor. Av dessa har Kävlinge, Eslöv, 
Lund, Hässleholm och Åstorp alla utökat sitt utbud 
trots flera bannedläggningar. Endast Harlösa 
har gått i motsatt riktning; samtliga fem banor var 
försvunna före 1950-talets utgång. 

Avslutning 



För många är bilden av svensk järnvägsutveckling 
under efterkrigstiden den av nedläggning, resandeminskning 
och kvalitetsförsämring. Mediedebatten 
har ofta fokuserat på den minskande 
banlängden. 

Vi har visat, med Skåne som exempel, att utvecklingen 
tvärtom har gått framåt. Trots att järnvägsnätet 
halverats har i princip lika stor andel av 

befolkningen tillgång till spårburen trafik idag 
som för femtio år sedan. De som bor i järnvägsorter 
har nu dessutom möjlighet att välja mellan 
betydligt fler avgångar. Järnvägen är inte längre 
ett transportmedel för sällanresor, utan ett reellt 
pendlingsalternativ, både lokalt och regionalt. 
Pendlingsavstånden har samtidigt ökat och järnvägen 
har, som det snabbaste landtransportmedlet, 
starkt bidragit till skånsk regionförstoring 
(Ameen et al 2001). 

Tabell 1: Järnväg i Skåne 
1950 1975 2001 
kilometer 1504 744 614 
tågkm/dag 25 688 15 644 36 930 
orter med tåg 344 (79%) 75 (31%) 52 (22%) 
befolkning med tåg 565 789 (68%) 647 884 (64%) 684 389 (61 %) 

Många svenskar kan fortfarande gnola 
trubaduren Stefan Demens välkända rader: "SJ, 
SJ, gamle vän, festligt att du lever än. Men du ser 
rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tut. " Demens 
rader var möjligen aktuella på 1970-talet när visan 
skrevs, men idag utvecklas järnvägen mot en 
högre standard än någonsin tidigare. 
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Figurer: Mattias Samuelsson. 

Civ ing Mats Ameen är trafikutredare vid Skånetrafiken 
och fil dr fens Möller är trafikplanerare 
vid Skånetrafiken. 

1 Den svenska tätortsdefinitionen är minst 200 
invånare och högst 200 meter mellan husen; för 
station som inte låg i tätort har vi antagit en 
folkmängd på 100 invånare. 

2 Tätorterna Virentofca, Hohög-Ellenborg, 
Eskilsminne och Näsby. 

3 Trelleborg har inga tågresmöjligheter med andra 
orter i Sverige och räknas därmed inte som 
järnvägsort. 

Erik Sundström 

Motorloken i Sverige före 1940 

Vikbolandsbanans VB X2 under provtur med tåg vid Valdemarsvik 1916 

Motorlok, lokomotor eller motorvagn? 

Den traditionella definitionen brukar vara att om 
fordonet bara har motor och förarplats är det ett 
lok, om det har svag motor och låg hastighet är 
det en lokomotor, om det dessutom finns plats 
för passagerare, gods eller post är det en motorvagn. 
Man har då tagit för givet att en motorvagn 
kunde gå som tåg ensam eller med en enstaka 
vagn, och ett motorlok skulle dra ett tåg med flera 
olika vagnar, eller olika former av tåg. 

Lokomotor definierades i Säkerhetsordningen 
som "Järnvägsfordon, försett med motor för 
fordonets framdrivande och huvudsakligen avsett 



för växling samt avsett att framföras av annan personal 
än lokpersonal", och det kom snart regler 
för hur små tåg de fick framföra även på banan 
och hur långsamt, men gränserna höjdes gradvis 
till 300 hp och 70 km/h. Möjligheten att använda 
billigare personal var ändå en viktig motivering. 

Sedan Svenska Järnvägsföreningen 1923 försökt 
.fa staten att hjälpa till med finansiering av 
motorvagnar och statsrevisorerna tillstyrkt 1925 
dröjde det ändå till 1933 innan staten inrättade 
en motorvagnslånefond, där enskilda banor 
kunde .fa förmånliga lån till motorvagnar. Det var 
då för sent att köpa dieselmotorvagnar, men 
många banor moderniserade med rälsbussar finansierade 
av fonden. Enligt SJ definitioner från 
1930-talet var skillnaden mellan rälsbussar och 
motorvagnar bara att rälsbussar inte hade normala 
koppel och buffertar som passade till vanliga 
vagnar. 

Även om motorvagnar skulle bemannas som 
lok fanns det ändå några skäl att genom resgodsutrymme 
göra motorlok till motorvagnar. Ett skäl 
var att enligt Säkerhetsordningen behövde man 
inte ha särskild konduktör i motorvagnståg, där 
föraren kunde sköta både resgods och biljetter eller 
ha hjälp av en biljettpojke. Ett annat var att 
eftersom tillåtet axeltryck på broar bestämdes av 
fodonslängden, behövde man i vissa fall större 
längd än vad motorns tyngd motiverade, och då 
var det enkelt att använda någon meter för resgods. 
I denna översikt kommer sådana fordon 
ändå att räknas som motorlok. 

Eftersom motorlok och motorvagnar sågs som 
en möjlighet att driva glestrafikerade banor ekonomiskt 
var de ett återkommande ämne i fack

Helsingborg-Hässleholms järnvägs HHJ 51 under 
provtur 1917. 

pressen. Sveriges Enskilda Järnvägars Ingeniörsförening 
ägnade 1929 ett möte åt motorlok och 
motorvagnar, där flera järnvägar redovisade sina 
erfarenheter, bland annat Halmstad-Nässjö järnvägar. 
Erfarenheterna av Kalmarloket redovisades 
i ett par artiklar i Teknisk Tidskrift. 

Leveransbild av Halmstad-Nässjö järnvägars 
HNJ 2 i Västerås 1921. 

Motortyper och kraftöverföring 
Ångmaskinens stora fördel var att den kan ge full 
dragkraft även vid stillastående eller mycket låg 



fart, och dess stora nackdel en låg verkningsgrad 
om högst 8 procent, som inte berodde på olämplig 
konstruktion utan på att man inte kunde utnyttja 
tillräckligt höga temperaturer, vilket fransmannen 
Sadi Carnot tidigt visade, och på att man 
inte kunde tillgodgöra sig förångningsvärmet. 

Förbränningsmotorer kunde konstrueras med 
mycket bättre verkningsgrad, 30-38 procent, 
men gav vid stillastående inte ens så mycket drivkraft 
att de kunde starta sig själva. När man i bör

jan av 1900-talet började diskutera att driva tåg 
med dem var därför kraftöverföringen vid låg fart 
ett av de viktigaste problemen. 

Många olika förslag framfördes. En mekanisk 
slirkoppling som på bilar kunde användas i kombination 
med växellåda för små motoreffekter 
men skulle inte klara dragkraften för ett helt tåg, 
och dessutom ge ryckig dragkraft om man inte 
hade ett stort svänghjul. Redan 1892 hade 
Daimler provat det med dåligt resultat. Pneumatisk 
överföring med kompressor och luftmotor 
skulle bli allför skrymmande då man inte kunde 
utnyttja tillräckligt höga tryck. Hydraulisk kraftöverföring 
med pump och hydraulmotor var svår 
att använda eftersom man inte hade tillräcklig 
kunskap om tätningar och liknande. Elektrisk 
kraftöverföring med likström hade man sedan 
1880-talet erfarenhet av från spårvägar och tidiga 
elektriska lok, och den ansågs pålitlig men var relativt 
dyr och tung. Starten kunde då ske med 
elektriskt batteri. 

För motorn fanns flera alternativ redan färdiga. 
Ottos fyrtaktsmotor för bensin med tändstift 
hade utvecklats sedan 1870-talet, och Priestman 
hade på 1880-talet kompletterat den med en 
tändkula för att kunna använda billigare och säkrare 
fotogen. Vid slutet av 1890-talet visade Diesel, 
att om man man höjde kompressionen och 
använde insprutningspump behövde man inte 
tändstift och kunde använda ännu tyngre bränsle, 
men hans första motorer var alltför stora och 
tunga för att kunna användas för järnvägar. 

Diesel konstruerade själv ett försökslok som 
byggdes av Sulzer 1912, där motorn var direktkopplad 
till drivhjulen med en blindaxel, och motorn 
startades och drevs med tryckluft upp till 
hastigheten 8 km/h, därefter med bränsleinsprutning. 
Loket var misslyckat då tryckluftsdriften 
fick cylindrarna att frysa fast och eftersom 
blindaxelsystemet inte klarade stötarna i motorn. 



Loket provades under fyra år men gick inte mer 
än 2000 km. Vid denna tid kunde man ännu inte 
konstruera pålitliga kuggväxlar. 

Vid slutet av 1920-talet gjorde man i Ryssland 
försök att bygga stora motorlok med olika drivsystem 
enligt Lomonossoff, och efter några försök 
levererade General Electric 1926 de första dieselelektriska 
linjeloken i Amerika med 300 hp motor. 
Det verkligt stora uppsvinget för dieselelektriska 
lok var från mitten av 1940-talet, sedan 
General Motors utvecklat en dieselelektrisk 
motorenhet med 1500 hp för ubåtar som passade 
precis att använda i lok. 

Diesel-Elektriska Vagn Aktiebolaget (Deva) 

Aktiebolaget Diesels Motorer bildades 1898 för 
att konstruera och sälja motorer enligt Diesels patent, 
och byggde verkstad i Sickla. Deras första 
motorprototyper tillverkades dock av Nya Adas 
AB, som annars tillverkade ånglok och vagnar för 
järnvägarna. En av dem köptes senare av SJ och 
drev en pumpanläggning vid Tomteboda ända till 
mitten av 1940-talet. De första dieselmotorerna 
hade mindre än 100 hp effekt och var fast uppställda, 
i något fall som hjälpmotorer på fartyg, 
första gången 1903 på tankfartyget Vandal som 
tillhörde bröderna Nobels oljebolag i Baku och 
hade elektrisk överföring till propellern. Sedan 
Hesselman 1906 konstruerat en omkastbar tvåtakts 
dieselmotor blev sådana vanligare på fartyg. 
Atlanten korsades 1911 av en dieseldriven båt och 
Amundsen nådde Antarktis ned dieseldrivna 
Fram. För att hedra honom kallades motortypen 
ofta Polarmotor. AB Diesels Motorer slogs 1917 
samman med Nya Adas AB som slutade bygga 
ånglok och blev AB Adas Diesel. Asea i Västerås 
byggde tidigt motorvagnar och lok med motor 
från AB Diesels Motorer. 

SJ var angelägna att finna en teknisk och ekonomisk 
lösning för trafiken på svagt trafikerade 
linjer och beställde 1911 från ASEA två dieselmotorvagnar, 
avsedda att användas på Svartälvsbanan 
och Gällivare-Porjus, trots att de kostade 
dubbelt så mycket som motsvarande små ånglok. 
De beskrevs i Nordisk Jernbanetidskrift 1911, 
sattes i provtrafik 1912 och hade tre axlar, 
passagerarinredning och 60 hp motor. Motorn 
visade sig alltför svag, så SJ accepterade inte leveransen 
förrän 1914 då de istället fatt 7 5 hp motor. 
Redan 1917 togs dock motorerna ut för att användas 
stationärt i verkstaden i Boden. Vagnarna 
blev 1922 ombyggda för eldrift från kontakdedning 
med 180 hp motorer och användes därefter 
länge för lokaltrafik till Kiruna lokstation. 



Fyraxliga motorvagnar med 75 hp sexcylindrig 
motor byggdes från 1913, den första för Mellersta 
Södermanlands järnväg där den gick i trafik till 
1937, de senaste åren som SJ lire. XC. Senare 

Helsingborg-Hässleholms järnvägs HHJ 52 vid leverans fore boggibyte. 

byggdes åt olika banor liknande motorvagnar Det första svenska dieselloket utan passagerarmen 
med 90 hp motor. De goda resultaten ledde inredning levererades samtidigt med en 75 hp 
till att AB Atlas Diesel och Asea 1919 bildade ett motorvagn med passageraravdelning 1916 till 
gemensamt bolag, Diesel-Elektriska Vagn AB, för den smalspåriga Vikbolandsbanan som VB X2, 
att leverera eller hyra ut lok och motorvagnar med och var ett boggilok med alla fyra axlarna drivna, 
dieselmotor och elektrisk kraftöverföring, där axelavstånd 5,0 + 2,1 m och V6-motor på 120 hp. 
Asea skulle tillverka allt utom motorn. Redan 1922 följdes det av VB X3 och 1925 av VB 

Leveransbild av Halmstad-Nässjö järnvägars HNJ 5 i Västerås 1925 med Aseatornet. 

Mellersta Östergöt/,
ands järnvägs MÖ] 
1, "Birgitta': vid 
LinköpingN 

Mellersta Östergöt/,
ands järnvägs MÖ] 
2, systerlok till ett 
som levererades till 

Tunisien. 

Loket utan 
ägarmärkning hyrdes 
av UppsaUlEnköpings 
järnväg 
och står på bilden 
vid Uppsa/,a N 

X4, med 150 hp motor och något längre. Det första 
skrotades 1926 medan de andra fick numren 
ändrade till 403 respektive 404 och gick kvar till 
1952 och 1958, den senare som SJ 872. X2 hade 
en liten resgodsavdelning, X3 post-och resgodsavdelning, 
X4 ursprungligen en mycket liten 
passageraravdelning som ändrades till postkupe. 

Första normalspårsdieselloket 

För normalspår byggdes det första dieselloket av 
denna typ 1917, även det med 120 hp, och användes 
först för demonstration och prövning på 
olika banor, tills det 1919 såldes till HelsingborgHässleholms 
järnvägar där det blev HHJ 51 och 
användes till 1941. Det hade fyra länkaxlar, axelavstånd 
8,5 m, drivning på de två mellersta axlarna 
och en liten resgodsavdelning. På vintern 



drog man en presenningskåpa över kylaren på taket. 
En starkare dieselmotor med 160 hp användes 
1920 för två lok till Halmstad-Nässjö järnvägar, 
HNJ 2 och 3 med 10 m axelavstånd, som 
också hade en liten postkupe. HNJ ville skilja på 
persontåg och lokalgodståg och använde dieselloken 
på huvudlinjen och på JönköpingVaggeryd 
tills de skrotades 1938. Skåne-Smålands 
järnväg fick 1922 ett liknande lok utan 
postkupe, SSJ 02, som gick till 1945, den senaste 
tiden som SJ 9. 

En ännu starkare loktyp byggdes 1921 som 
HHJ 52 med tvåaxliga boggier och 250 hp motor, 
och ett likadant som 1926 gick uthyrt till SJ 
och därefter till Uppsala-Enköpings järnväg fram 
till 1937. Även dessa hade en liten resgodsavdelning. 
HHJ 52 blev 1925 ombyggt med 
treaxliga boggier och 300 hp Vl2-motor men slopades 
1932 efter en brandskada. 

Ytterligare tre lok levererades 1925 som HNJ 4, 
5 och 6, med resgodsavdelning men utan postkupe, 
200 hp VB-motor och de fyra axlarna i fast 
ramverk med 8,7 m axelavstånd, drivning på de 
mellersta axlarna och de yttre rörliga som länkaxlar. 
De användes för linjen till Falköping och 
stod under kriget avställda, fast HNJ 4 på försök 
blivit utrustad med gengas. Därefter blev de SJ 
21, 22 och 23 samt skrotades 1958. De hittills 
nämnda loken hade teakklädd korg, först med 
kantiga hörn och sedan alltmer rundade. 

Mellersta Östergötlands järnvägar köpte 1922 
ett treaxligt lok, MÖJ 1, med 75 hp motor som 

beställdes av dotterbolaget Väderstad-Skän

ninge-Bränninge järnväg, och 1923 ett boggilok, 

MÖJ 2, med 150 hp motor. Det första kallades 

inofficiellt "Birgitta''. De skrotades 1952-53 efter 

att ha stått avställda en tid. De var plåtklädda med 

framskjutande huv i bägge ändar. 

Deva levererade vid denna tid, 1923, även två 

lok till Danmark av samma typ som HHJ 51 och 

ett lok till Tunisien av samma typ som MÖJ 2. 

Deva övertogs 19 30 helt av Asea sedan banorna 
börjat övergå till lätta rälsbussar. Ett sista dieselelektriskt 



lok byggdes 1939 för Roslagsbanan 
som SRJ 50 med 400 hp motor, men togs inte i 
bruk till följd av oljebristen under kriget utan blev 
1944 ombyggt för eldrift med kontaktledning, 
och användes därefter mest som växellok vid 
Stockholm Ö. 

Devafordonen var säkra och billiga i drift men 
tunga och dyra i inköp. Ett problem var risken för 
att kylarvattnet skulle frysa på vintern, och därför 
hade flera av dem en liten kol-eller briketteldad 
värmepanna på långbalken, där man kunde elda 
för att hålla vattnet varmt om man behövde parkera 
loket utomhus på vintern. Ett liknande problem 
var att man inte kunde ta ånga eller elkraft 
för uppvärmning av tåget, som därför måste ha 
briketteldade kaminer i varje vagn. StockholmNynäs 
järnväg hade sådana även på de modernaste 
personvagnarna, vilket gjorde att de vid förstatligandet 
inte kunde användas som motsvarande 
SJ-typer utan skrotades. 

För de flesta lokalbanor ersattes de lokdragna 
tågen vid slutet av 1930-talet med rälsbussar och 
lokomotorer, som hade moderna snabbgående 
motorer, beprövade växellådor och slirkopplingar 
som utvecklats för lastbilar och bussar. 

Dieselelektrisk drift med fordon från 1920-30talet 
fanns länge kvar på banan Tidaholm-Falköping 
(till 1956), Norrköping-Söderköping-Vikbolandet 
(till 1958) och Stockholm-Nynäshamn 
(till 1962), men på Tidaholmsbanan gick bara 
motorvagnar med passageraravdelning. 

Kalmar Verkstad 

Kalmar Verkstad byggde 1924 ett diesellok med 
300 hp motor och hydraulisk kraftöverföring 
som prövades i flera år på Kalmar järnvägar som 
KJ 51, men med ringa framgång då man hade 
svårt att finna användbara tätningar för de rote

Leveransbild av Kalmar/oket, märkt KJ 51. Hydraulmotorns axeltapp sticker ut, troligen ett tecken på att 
man tänkt sig möjligheten av en blindaxel om kuggaxeln intefungerade. 

rande ventilerna i hydraulmotorn. Ena axeln 
drevs med kuggväxel från hydraulmotorn och 
den andra med koppelstång. Loket hade teakklädd 
korg och skrotades 1932. 

Nydqvist & Holm 
Av Nydqvist & Holm byggdes 1934 ett diesellok 
med hydraulisk kraftöverföring till två drivaxlar 
via blindaxel. Det hade nitad stålkorg och användes 



mest för provning på Uddevalla-VänersborgHerrlj 
unga järnväg men hade många problem. 
Det blev 1939 ombyggt med 500 hp motor med 
avgasturbin och en tredje drivaxel, men blev ändå 
ingen succe. 

Ytterligare ett boggilok med 640 hp Hesselmanmotor, 
hydraulisk överföring och 10,9 m 
axelavstånd byggdes 1939 som MTJ 20, blev senare 
SJ 1 litt. ÄOl och gick kvar till 1958. För 
Västgötabanan byggdes ett liknande lok, VG J 51, 
med 500 hp motor och 9 ,2 m axelavstånd, som 
blev SJ 2 litt. ÄO 1 p men slopades omedelbart vid 
förstatligandet 1949. 

Kockums Mekaniska Verkstad 

Ett dieselelektriskt lok, SNJ 10, byggdes 1936 av 
Kockums för Stockholm-Nynäs järnväg som 
hade god erfarenhet av motorvagnar med dieselelektrisk 
drift. Loket hade tre drivaxlar med separata 
banmotorer, en löpaxel i var ände och 550 hp 
dieselmotor från Frichs i Danmark och användes 
huvudsakligen för godståg. Det hade nitad stålkorg 
och var målat i aluminiumbrons. Loket 
brandskadades 1939 men reparerades under kriget 
och sattes 1945 åter i trafik och var då brunt, 
tills det 1952 blev blåmålat för att likna de diesellok 
som då köptes från Kiel i Tyskland. Loket var 
framgångsrikt, blev 1957 SJ 140 litt. T5 l och 
gick 1964-1978 på Saltsjöbanan. Det finns idag 
vid Nynäshamns Järnvägsmuseum där det ännu 
är körbart. 

AB Slipmaterial, Västervik 

Från 1925 byggdes av AB Slipmaterial en mängd 
lätta, tvåaxliga växellok med bilmotor och mekanisk 
slirkoppling. Man införde den speciella regeln 
att lok med låg motorstyrka kallades lokomotorer 
och kunde användas i växling av personal 
med enklare utbildning. Därigenom kom de att 
överta en stor del av den marknad man väntat för 
motorlok. Gradvis satte man in allt kraftigare 
motorer av typer som användes till bussar och 
lastbilar, och bättre växellådor. 

Leveransbild 1926 av Nohabloket märkt UWHJ 1, som senarefick en tredje drivaxel. 

Några av dem hade också elektrisk överföring 
för att kunna användas i linjetjänst med högre 
hastighet och kan därför räknas som motorlok, 
till exempel SWB Zö 1 och 2, levererade 193536, 
med 160 hp för användning på banan Enköping-
Runhällen i hastighet upp till 70 km/h. 



Gaston Moyse S.A. 

HNJ, som hade goda erfarenheter av Devalok, 
köpte 1926 en liten lokomotor med elektrisk 
kraftöverföring från den franska firman Gaston 
Moyse, med 90 hp bensinmotor från Panhard 
och 20 tons vikt. Den fick bara köra 25 km/h och 

slopades redan 1936, då lokomotorer från Slipmaterial 
visade sig vara både billigare, snabbare 
och pålitligare. 

Breuer & Co. 
Bergslagsbanan skaffade 1924 från den tyska tillverkaren 
Breuer en lokomotor som närmast kan 
beskrivas som en liten tralla med små hjul och inbyggd 
motor, men utan förarhytt. Den var så lätt 
att för att axeltrycket skulle bli så stort att den inte 
slirade, fanns det en domkraft som pressade mot 
undersidan av vagnens koppelkrok. 

Dieselhydrauliskt lok for Malmö-Trelleborgs järnväg, byggt 1940 av Nohab, med motorstyrka 640 hp och 
tjänstevikt 53,8 ton. Loket blev vid forstatligandet SJ 1 litt. Al och fanns kvar till 1960-talet. 

R.L. Vickers 

Den dieselelektriska driftens uppkon1st 

En av de första historikerna över dieselloket publicerades 
av J .M. Doherty i en tidskrift som utges 
av Institution of Locomotive Engineers. 1 Jag 
har inte haft den tillgänglig men läst och använt 
den historiska framställningen i Ransome-Wallis 
bok.2 Detta mitt bidrag ska dock inte i detalj gå in 
på de jättelika tusenhästarsloken från 1920-talet. 
Dessa lok, som efter en sovjetisk order tillverkades 
av Baldwins verkstäder i USA och av professor 
Lomonossoff i Tyskland,3 har ofta betraktats som 
de första egentliga dieselelektriska järnvägsfordonen, 
men de var kommersiellt och tekniskt 
föga framgångsrika. De flesta moderna lok härstammar 
från de mer anspråkslösa växelmaskiner 
och godsmotorvagnar vilkas historia berättas här. 

Först dock ett ord om historieskrivning innan 
jag går in på själva historien. Det har ofta sagts att 
det är vinnarna som skriver historia. Teknikhistorien 
är likadan i så måtto att även den riktar 
uppmärksamheten mot de framgångsrika -"segrarna'' 
-och inte mot medelmåttorna eller halvmissarna. 
På sistone har dock teknikhistorikerna 
börjat se saken annorlunda. Det har funnits sedelärande 
berättelser ( ofta återgivna av eller hämtade 
från Samuel Smiles) om hur en ensam hjälte 
kämpar mot en oförstående omvärld tills han 
slutligen vinner framgång. Numera ses uppfinningar 



och framför allt innovationer som en pågående 
"dialog", en utdragen köpslagan mellan de 
berörda aktörerna som inte behöver vara människor.
4 Det fysiska maskineriet som sådant, mänskliga 
och vetenskapliga lagar, de använda materialens 
karaktär samspelar alla med uppfinnaren, liksom 
andra uppfinningar, tidens skick och seder 
samt omständigheterna, det vill säga krig eller 
fred, institutioner av typ företag, stater etc. 

Detta perspektiv brukar kallas Scot-skolan ( efter 
Social Construction ofTechnology), och Bijker 
har redigerat en antologi med en del viktiga bidrag 
som har denna ansats.5 En av de ledande 
inom området är T.P. Hughes som har infört 
metaforen "uppförsbackar", det vill säga sektorer 
där det visserligen sker uppfinningar men på 
grund av något hinder inte så snabbt som på andra 
håll.6 Hans grundbegrepp är emellertid "nätverk", 
alltså det komplex av expertkunnande som 
omger en framgångsrik produkt eller tjänst. Sådant 
som marknadsundersökning, finansiering, 
uppföljande service etc. avgör försäljningsframgångar 
lika mycket som den erbjudna varans 
tekniska förtjänster. Hughes och Scot-skolan gör 
också en viktig åtskillnad mellan artefakter och 
komponenter. Med Hughes terminologi är ett 
dieselelektriskt lokomotiv en artefakt med sin 
egen historia men består av hundratals olika komponenter, 
från bränsleinsprutningssystem till 
vindrutetorkare, som har sin egen historia även 
de. Ett något annorlunda perspektiv intas av 
Petrovski,7 vilken beskriver konstruktionshistorien 
inte som att form följer funktion utan 
som en rad misslyckanden. Varje konstruktion 
har någon brist som andra uppfinnare gör något 
åt, varunder de dock konstruerar in andra fel. 
Uppfinningarnas historia handlar alltså om ständiga 
misslyckanden och ständiga förbättringar. 
Det viktiga är inte den lyckade komponenten, vilken 
definitionsmässigt inte kräver så stor utveckling, 
utan de problematiska delarna som skapar 
de stora utmaningarna. 

Innan vi tar itu med det dieselelektriska lokomotivet 
kan det finnas anledning att skissera 
några bakomliggande händelser. Den ekonomiskt 
och praktiskt användbara explosionsmotorn 
tillkom efter uppfinnandet av ångmaskinen 
med dess yttre förbränning. Förbränningsmotorn 
kunde inte ha tillverkats utan kraften och 
precisionen hos ångdrivna verktygsmaskiner, det 
tekniska kunnande som förvärvats av ångmaskinstillverkarna 
och de teoretiska insikter som 
vunnits genom ångdriften. Ångmaskinens och 
förbränningsmotorns historia kan jämföras med 
det sena 1900-talets utveckling av datorn, som 



gick från specialtillverkade jättemaskiner i särskilda 
byggnader till massproducerade konsumtionsvaror. 
Den tidiga ångmaskinen kan liknas 
vid den första stordatorn: en jättemaskin som verkade 
i "fabriker", med mycket av sin kraft uthyrd 
till mindre avdelningar eller företag. De stora ång

maskinerna måste köras kontinuerligt på grund 
av kostnaden och svårigheterna med att höja och 
sänka ångtrycket. De första förbränningsmotorerna 
var konstruerade för användning på platser 
där stor kraftproduktion inte behövdes eller billigt 
bränsle inte fanns tillgängligt. Exempel på sådana 
var lantgårdar, bagerier, verkstäder, lager varje 
ställe där det fanns en gasledning eller en 
fotogenförsäljare till hands. Fördelarna sammanfattades 
av George Findlay, direktör för London 
& North Western Railway: 

För en maskin av detta slag krävs ingen särskild 
skötare, och en vanlig stationskarl kan starta och 
stoppa den när så behövs samt rengöra och smörja 
den när han har en stund över. Petroleummotorns 
speciella fördel är att den kan startas och stoppas 
på ett ögonblick och det blir följaktligen inget 
bränslespill, förutom att anskaffningskostnaden 
är mycket måttlig jämfört med småskalig vattenkraft.
8 

Dessa maskiner var emellertid fortfarande alltför 
tunga och skrymmande för att användas i 
praktisk lokdrift. De kan jämföras med 1970-talets 
"flyttbara'' persondatorer. Liksom i fallet med 
moderna datorer kom genombrottet i samband 
med den allmänna tillämpningen av nya material 
och vetenskapliga insikter som möjliggjorde 
snabbare maskiner som kunde utveckla enorm 
kraft ur en liten enhet. Tillverkning av sådana 
maskiner kräver, vare sig det gäller mikrochips eller 
dieselmotorer, en förmögenhet i startkostnader 
medan produktionskostnaderna per 
enhet är låga. Det fanns med andra ord stora skalfördelar 
och därmed blev konkurrensen hård. Ett 
företag som sålde många maskiner kunde göra det 
med relativt låga kostnader och höga vinster och 
skaffa sig en ointaglig ledning, medan företag 
med liten försäljning måste ta ut ett högt pris för 
att täcka de enorma fasta kostnaderna. Om de 
inte kunde erbjuda något "unikt säljargument" 
för att motivera det höga priset tvingades de ut ur 
marknaden. Det var ett exempel på winner takes 
all. För att försäljningen skulle bli stor måste 
dieselmotorerna därför anpassas för användning i 
dieseldrivna kraftstationer, på oljefält och för 
pumpning i oljeledningar, på fartyg, i lok, personbilar 



och lastbilar eller rentav i småskalig form för 

hushållsgeneratorer. Dieselmotorer konstruerades 

sällan enbart för järnvägsbruk förrän på 1930-ta

let när General Motors utvecklade 567-motorn. 

Det dieselektriska lokomotivet handlar om 

mycker mer än om motorn som är dess hjärta. 

Det moderna dieselelektriska loket är en kombi

nation av många element som alla har sin 

komplexa historia, men de tre grundläggande be

ståndsdelarna är dieselmotorn, den elektriska 

kraftöverföringen och det reglersystem som sam

ordnar dem. Denna komplexa historia berör 

många människor och företag i Europa och 

Nordamerika. 

Dieselmotorn 

Diesels insatser byggde på många andras, och 
hans egen motor har nu blivit så förändrad och 
anpassad av senare tekniker att den är helt annorlunda 
än den som han själv tänkte ut. Men dieselnamnet 
har bevarats, delvis för enkelhetens skull 
men främst för att alla senare motorer ändå bevarar 
Diesels avgörande ursprungsprincip, med 
insprutat bränsle som antänds genom den temperatur 
som alstras av ett mycket högt cylindertryck. 

Den första noterade tillämpningen av denna 
princip är den malajiska halvöns "eldstickor". Det 
är bamburör med en liten mängd fnöske i ena änden 
och en träkolv i den andra. När kolven trycks 
ner antänds fnösket genom den komprimerade 
luftens höga temperatur. Liknande manicker av 
glas och metall tillverkades under 1800-talet i Europa 
som pedagogiska hjälpmedel för att för 
elever demonstrera lagen om att kompression av 
en gas rar dess temperatur att stiga. En sådan 
gjorde intryck på den unge Rudolf Diesel.9 
Nikolas Otto utvecklade principen för en fyrtaktsmotor 
men kunde inte konstruera en sådan 



och inledde därför samarbete med Eugen Langen, 
en skicklig tekniker, för tillverkning av världens 
första kommersiellt lyckade förbränningsmotorer. 
De vann pris för ekonomisk drift på Parisutställningen 
1867. Otto-Langens företag blev 
kärna i koncernen Klöckner-Humboldt-Deutz. 

En av Otto & Langens viktigaste inkomstkällor 
var licensförsäljning till utländska produktionsföretag. 
De brittiska tillverkningsrättigheterna 
innehades av Crossley Brothers i Manchester som 
1869 inledde tillverkning av "Ottomotorer". 
Dessa var visserligen tillförlitliga och billiga i drift 

Motorrummet på VB X2 med den sexcylindriga motorn. 

men också mycket tunga och bundna till en fast 
bränslekälla, till exempel en gasledning. I USA 
använde George Bailey Brayton (1830-1892) 
förgasad bensin. Eftersom flytande petroleum är 
svårantändlig förvärmdes den, atomiserades och 
blandades med luft i en särskild kammare innan 
den släpptes in i tvåtaktsmotorns arbetscykel. 10 
Braytons första motor patentsöktes 1872 och var 
visserligen bättre än Lenoirs konstruktion men 
inte lika bra som Ottomotorn. 

Brayton hade vissa kommersiella framgångar 
på 1880-talet. Otto hade då utvecklat en riktig 
fyrtaktsmotor, där en blandning av gas och luft 
komprimerades en smula före antändningen. 
Den första lyckade motorn tillverkades 1878 och 
följdes av tusentals andra. När Otto 1876 sökte 
patent på sin fyrtaktscykel, formulerade han sig 
på ett sätt som skulle ge honom ett faktiskt monopol 
på alla fyrtaktsmotorer. I en rättegång mot 
konkurrentfirman Körting försvarade sig denna 
genom att hänvisa till fyrtaktscykeln i ett aldrig 
utnyttjat franskt patent från 1862. Beau de 
Rochas tidigare insats vederlade Ottos anspråk på 
att ha varit först och därmed på ett fullständigt 
patentskydd. Därmed var det fritt fram for andra 
företag att starta tillverkning. Många förbränningsmotorer 
konstruerades av vänner och medarbetare 
till Otto såsom Benz, Daimler och Maybach. 

Pionjärerna upptäckte två viktiga fakta, for det 
första att högre kompression gav ökad effektivitet 
och for det andra att bränslet tenderade att tända 
spontant vid kompression över 6: 1. En motor 
med hög kompression kunde använda billiga, lågflyktiga 
bränslen mycket effektivt. De första praktiska 
stegen mot en sådan motor togs i England av 
Priestman Brothers från Hull. William Dent 
Priestman ( 184 7-1936) experimenterade först 



med bensinångemotorer. Efter en del explosioner 
och brännskador övergick han till fotogen, och 
tog patent på och började sälja sin första praktiskt 
fungerande motor 1885. Den hade rätt låg kompression 
och elektriskt tändstift. Fotogenet 
upphettades till forgasning av ett "hett rör" som 

hölls rödglödgat genom motorns egna avgaser. 
Vid start måste förvärmningen ske med hjälp av 
en blåslampa. År 1894 placerades en sådan motor 
på ett järnvägsfordon varigenom skapades en 12 
hp (9 kW) växelmaskin för hamnen i Hull, men 
den visade sig för svag och var därmed till ringa 
praktisk nytta. 11 Den betraktas emellertid som 
den första bevisade och dokumenterade användningen 
av förbränningsmotor för järnvägsdrift. 
Tidigare (1892) hade Daimler i Esslingen tillverkat 
ett misslyckat försökslok med mekanisk kraftöverföring.
12 Enligt vissa rapporter kan Brayton 
omkring 1883 i Chicago ha demonstrerat en motorvagn 
som drevs av en av hans motorer och 
hade elektrisk kraftöverföring, men ta detaljer är 
kända. 13 

Det skulle visa sig att "halvdieselkonceptet" 
lockade många uppfinnare. Hames Hargreaves 
från Widnes i Lancashire experimenterade med 
en "termisk maskin". 14 Herbert Akroyd Stuart 
(1864-1927) konstruerade en rad mycket lyckade 
motorer med början 1890. De tillverkades av 
Richard Hornsby Company. Hornsby-Akroyds 
motor liknade Priestmans med sin blåslampestart 
och förvärmningskammare, men den hade en solid 
insprutningsmekanism som vid rätt tidpunkt 
satte in exakt rätt mängd bränsle, varefter detta 
förgasades och blev brännbart. När motorn var i 
gång blev cylindrarna heta och fick den lätt komprimerade 
(högst 3,5 bar) blandningen av luft 
och gas att tända. Efter stora insatser av Akroyd 
och Hornsby Company blev motorerna en betydande 
kommersiell framgång och populära därför 
att de var billiga i drift och tillförlitliga. Akroyd 
hävdade 1923 att liksom alla motorer med högtryckständning 
kallades dieslar borde alla av hans 
typ kallas akroyder. Hans förslag ignorerades. 15 

I USA skaffade sig de la Vergne Company 
tillverkningslicens, gjorde sina första prototyper 
1893 och inledde kommersiell produktion 1895. 
Dess erfarenhet av Hornsbymotorer visade sig 
värdefull när det på 1930-talet tillverkade dieselmotorer 
för Baldwinlok. Eftersom Priestmanoch 
Hornsbymotorer vållade ta gnistor insattes de 
ofta på ställen som ammunitionsfabriker, 
spannmålskvarnar, renhållningsverk etc. Några 
av de brittiska motorerna placerades i lok som 



användes på Royal Arsenal i Woolwich utanför 
London 1896-1902. 16 

Då höll den egentliga dieselmotorn på att utvecklas. 
Rudolf Diesel (1858-1913) föddes i Paris 
som son till en schwabisk garveriarbetare från 
Augsburg. I skolan upptäckte han att hans klasskamrater 
inte gillade tyskar. Evakuerad till England 
under det fransk-preussiska kriget mötte 
han främlingsfientliga fördomar. Han slog sig så 
småningom ner i Augsburg hos en annan gren av 
släkten och fick en god teknisk utbildning. Dessa 
erfarenheter gjorde honom till en lysande ingenjör 
och hängiven internationalist. 

Hans första värmemotorpatent erhölls 1892. 
De erbjöds åt MAN-verken som avböjde. Hans 
mer detaljerade patent från 1893 såldes till ett 
konsortium av MAN och Krupp (tyska och österrikiska 
rättigheter) och Sulzer (schweiziska rättigheter). 
Andra tidiga licenstagare var Frichs i Danmark 
och Carels i Belgien. Ännu 1897 hade endast 
en dieselmotor producerats medan två andra 
var under tillverkning. De tekniska och finansiella 
problemen hade varit formidabla och orsakat 
många kompromisser och avvikelser från Diesels 
ursprungliga koncept. 

Diesels motor opererade med en hastighet, en 
temperatur och ett tryck utan tidigare motsvarighet. 
Bränsle sprutades in genom en luftström som 
hade att övervinna den höga temperaturen och 
det starka trycket inne i cylindern, och som därför 
måste ha ett tryck av cirka 70 bar. För att åstadkomma 
detta erfordrades starka pumpar, kompressorer 
och annan hjälputrustning. Den höga 
arbetstemperaturen fick cylindrar att spricka, ett 
problem som inte inskränkte sig till Diesels motor. 
De första försöksmotorvagnarna med 
petroleummotor på Burlingtonbolagets linjer 
drabbades av sprickor i cylindertopparna på 
grund av dålig kylning. 17 Det uppträdde alltså två 
stora svagheter: bränsleinsprutningssystemet och 
överhettade cylindrar. Diesel och hans grupp arbetade 
hårt för att lösa dessa problem, "uppförsbacken" 
för att tala med Hughes. Det första helt 
tillförlitliga insprutningssystemet kom inte förrän 
på 1920-talet. 

Den första kommersiella användningen av dieselmotor 
med elektrisk kraftöverföring skedde 
1903 när Naftaproduktionsbolaget Bröderna 
Nobels flodbåt Vandal utrustades med en sådan 
för trafik på Volga. 18 Den första dieselmotorn för 
ett lokomotiv byggdes av Diesel själv. Det var ett 



Mellersta Södermanlands järnvägs dieselelektriska motorvagn som gick i reguljär trafik från 1913. 

2B2-lok med en fyrtaktsmotor som tillverkades 
efter hans egna specifikationer och delvis på hans 
bekostnad. Konstruktionsarbetet hade inletts 
1909,19 och bidrag till finansieringen kom från 
Sulzerbolaget och från den preussisk-hessiska 
statsjärnvägen. Det mycket kostsamma loket 
hade en halvt strömlinjeformad korg som omslöt 
en 1000 hp direktverkande motor. För start användes 
komprimerad luft som drev cylindrarna 
tills en hastighet av 8 km/h hade uppnåtts, varefter 
bränsle tillfördes cylindrarna för att starta 
kompressionständningscykeln. Men när den 
komprimerade luften expanderade kallnade den 
och kylde cylindrarna så att tändningen kunde 
utebli. Direktdriften visade sig otillförlitlig. Trots 
dessa problem fungerade loket bra sedan det väl 
startat och kunde komma upp i hastigheter om 
100 km/h.20 

Två iakttagare av dessa provturer var vänner till 
Diesel från USA, Henri Chatain och Herman 
Lemp (1862-1954), båda anställda hos General 
Electric. Lemp var imponerad av loket,21 men 
menade att en lyckad maskin skulle behöva ett 
bättre startsystem, ett indirekt system som kanske 
använde sig av elektrisk kraftöverföring, samt en 
driftsäker metod för reglering och samordning av 
den mekaniska och den elektriska utrustningen. 
Dessa problem löstes av honom och Chatain. 

Reglersystemet patenterades 1914. Provdieselmotorer 
från General Electric insattes i lok 
1918, och den information som utvanns genom 
dessa försök användes för att 1920 uppställa en 
specifikation som blev standard för alla kommande 
järnvägstillämpningar. 

Efter 1912 års prov återvände Lemp till USA 
med licensavtal från Junkers, utifrån vilket General 
Electric tillverkade högvarvsdieslar för användning 
i små kraftstationer. De stora elleverantörerna 
klagade emellertid och menade att ministationer 
med sådan utrustning kunde bli ett hot, 
så General Electric avbröt produktionen. Junkers 
patent upptogs senare av Winton Engine Company 
som blev berömt för sina högvarvsdieslar, av 
vilka många sattes in i motorvagnar tillverkade av 
Electro-Motive Company. 22 

Även i Europa fortsatte experimenten. Ett 
motorvagnssätt med Sulzerdiesel provkördes 
1914 på den preussiska statsjärnvägen. Den hade 
en 200 hp motor placerad i en framskjutande 
frontnos. Motorer för upphängning under korgen 
konstruerades inte förrän något senare.23 



Motorvagnar av liknande typ som den preussiska 
konstruktionen levererades till Val de Traversbanan 
i Schweiz. Tidigare, 1913 ( vissa källor säger 
1912), hade svenskarna kombinerat dieselmotor 
och elektrisk kraftöverföring på en motorvagn. 

Vagnen med sin 75 hp motor användes på privatbanan 
Mellersta Södermanlands järnväg.24 Motorn 
upptog så liren plats i korgen att det fanns 
utrymme for resenärer och resgods. Konstruktionen 
visade sig så lyckad att större motorvagnar 
byggdes.25 Motorer och kraftöverföring kom att 
uppta allt större plats i dessa förbättrade fordon 
tills det 191 7 byggdes ett egentligt dieselelektriskt 
lokomotiv, fyraxligt och med en 120 hp Atlasmotor. 
Detta historiska fordon verkade tyst och 
stilla på Norrköping-Söderköping-Vikbolandets 
järnväg, en smalspårig privatbana.26 

Elektrisk kraftöverföring 

Den första registrerade järnvägsanvändningen av 
elektrisk transmission med annan kraftkälla är 
från 1893. Det var då som den franske ingenjören 
Heilmann tillverkade ett ångelektriskt forsökslok. 
Proven visade att potentialen var större än prestationerna.
27 En av Heilmanns medhjälpare var den 
engelske ingenjören William Peter Durtnall, som 
kom fram till att en effektivare kraftkälla var 
nyckeln till framgång. Durtnall återvände till 
England och blev omkring 1910 konsult åt firman 
Hawthorn-Leslie i Newcasde. 1912 hade 
han på papperet projekterat en rad produkter 
med namnet Paragon. Det var lokomotiv med 
bensin-eller dieselmotor samt elektrisk kraftöverföring 
och reglering. Ert projekt var ett 1000 hp 
"termoelektriskt" lok som lämnade 800 hp efter 
transmissionen for den då planerade transaustraliska 
järnvägen. 

Durtnall förmedlade några detaljer om sitt lok 
på en reknikersammankomst.28 Det beställdes 
1914 for leverans följande år, men första världskriget 
stäckte planen. 29 Emellertid byggdes 1920 
ett forsökslok med bensinmotorer -enligt Webb 
tillbringade det sitt liv på Hawthorn-Leslies Forth 
Bank-verkstäder tills det skrotades 1935.30 
Durtnalls Paragonsystem konstruerades ursprungligen 
for användning på fartyg. Det baserades 
på högvarviga kraftkällor (ångturbiner, bensin-
eller dieselmotorer) som drev en växelströmsgenerator, 
vilken i sin tur drev lågvarvigare kortslutna 
asynkronmotorer.31 1920-talets kommersiellt 
framgångsrika elektriska transmissioner utvecklades 
utifrån Herman Lemps arbete och 
fungerade efter olika principer. I Lemps system 



samordnades motor, generator och likströms

motorer genom ett enkelt och fyndigt arran

gemang av strömkretsar och servomotorer. Lik

nande system utvecklades i Europa av Adolph 

Brunner hos Sulzer.32 

Mindre än tio år efter det att Heilmann inlett 
sina försök var bensinelektriska motorvagnar i 
bruk. North Eastern Railway hade 1903 en motorvagn, 
nr 3 711. Denna Petrol Electric Railcar 
var försedd med en Napiermotor som senare ersattes 
med en starkare motor från Wolseley. Great 
Western Railway hade en bensinelektrisk motorvagn 
i drift 1912. I Ungern och Holland använde 
mindre bibanor sådana fordon som ofta var modifierade 
spårvagnar. De var framgångsrika på 
kontinenten tack vare att den billiga oljan gjorde 
driftkostnaderna låga. Den holländska Oosrerstoomtram-
banan mellan Utrecht och Arnhem 
skaffade 1909 90 hp motorvagnar med utrustning 
från Westinghouse. Motorn och generatorn 
upptog vagnens mittdel medan återstoden användes 
for passagerare och resgods. De kördes 120160 
kilometer om dagen med två personvagnar 
på släp. Liknande fordon i Ungern förvandlade 
en banas årliga förlust motsvarande 40 000 dollar 
till en vinst på 100 000.33 

De brittiska motorvagnarna var inte lika framgångsrika 
eftersom sidolinjerna utnyttjade övertaliga 
ånglok och kol var billigt. De flesta vagnarna 
såldes eller byggdes om efter några år och avskrevs 
som kostsamma experiment. På Irland påminde 
däremot situationen om kontinentens landsbygd. 
Järnvägsbolagen var självständiga och kunde därför 
inte förlita sig på gammal materiel som 
droppade ner från huvudlinjerna. Kol var dyrt, så 
bensinmotorvagnar billiga i inköp och drift var en 
gudagåva. De irländska järnvägarna blev därför 
pionjärer i användningen av bensin-och diesellok 
på de brittiska öarna. 

I Nordamerika rådde åter andra förhållanden. 
Mellanvästern hade utvecklat ett omfattande 
"interurbant" system av lätta elbanor. De stora 
järnvägsbolagen satte in motorvagnar i sin 
landsbygdstrafik for att konkurrera. Två lyckade 
konstruktioner kom från McKeen Company och 
General Electric. McKeen, som varit ingenjör på 
Union Pacific, tillverkade 138 enheter mellan 



1901 och 1913, men hans vagnar led av att den 
mekaniska kraftöverföringen var svag.34 General 
Electric skaffade 1904 licens på att använda 

Wolseleymotorer. Wolseley Tool & Motor Company 
i Birmingham hade byggt några lok med 
bensinmotorer kring 1903-04, "men eftersom 
firman inte bedömde att det fanns tillräcklig efterfrågan 
på sådana lok dog snabbt deras intresse 
för detta område". 35 

I USA tillverkade och sålde General Electric 
drygt nittio motorvagnar mellan 1906 och 1914. 
År 1915 gjordes fyra bensinelektriska lok för 
Minneapolis, Saint Paul, Rochester & Dubuque 
Electric Traction Company, även känt som "Dan 
Patch Line" efter ägarens travhäst. I praktiken 
sammanfogades två enheter till ett 350 hp lok.36 
Baldwin-bolaget tillverkade 1910-1928 små 
bensinelektriska lok för industribruk även om fa 
detaljer är kända.37 USA:s första diesellok kan ha 
trafikerat Lehigh Valley Railroad 1907.38 Lemp 
övertalade General Electric att bygga fyra små diesellok 
omkring 1914,39 och de följdes av ytterligare 
tre under första världskriget: ett som drog ett 
pansartåg för USA-stridskrafterna i Europa, ett 
industrilok och ett växellok för Jay St. 
Connecting Railroad med en 200 hp V8-motor 
som konstruerats av Lemp, Chatain och WE. 
VerPlanck. Inget av dem var kommersiellt 
lyckat.40 

I Ryssland inledde professor Lomonossoff och 
hans medhjälpare Anatol Lipjets 1914 konstruktionsarbete 
på ett dieselelektriskt lokomotiv för 
användning i Centralasien. Arbetet på lok för 
huvudbanorna avbröts genom första världskriget, 
men många små bensin-eller dieselmekaniska 
maskiner användes på smalspåriga bibanor. Ubåtar 
är i princip vattentäta dieselelektriska tåg och 
deras användning växte under kriget, men ännu 
1927 sades att 

till [lokens] nackdelar som kan ha fördröjt deras 
användning kan nämnas den relativt höga initialkostnaden 
per hästkraft. Och förutom själva motorn 
måste en betydande mängd hjälputrustning 
finnas. Den stora svårigheten är emellertid ... att 
motorn inte kan startas under belastning ... utan 
kräver insats av särskild kraftöverföring eller något 
slags momentomvandlare.41 

Loken måste alltså bli snabbare och billigare med 
bättre transmission. Enklare utrustning för start 
och bränsleinsprutning skulle öka driftsäkerheten. 
Detta var de "uppförsbackar" som måste 



övervinnas. Detta krävde insatser av metallurger 
för tillverkning av lättare och starkare metaller, av 
kemister för att fa fram kyl-och smörjmedel samt 
av konstruktörer. 

De stora problemen hade redan blivit lösta. 
Som ovan nämnts hade Lemp konstruerat ett 
fungerande elektriskt kraftöverföringssystem, 
patenterat 1914 och förbättrat 1918. Brill och 
andra biltillverkare utnyttjade de senare patenten. 
År 1924 konstruerade och patentsökte Lemp ett 
helautomatiskt reglersystem. Föraren behövde 
bara starta motorn och sätta erforderlig fart varefter 
systemet fungerade av sig självt. 

Efter 1920 

Efter första världskriget fick USA en "bilkultur" 
med en täthet i bilinnehavet som i Europa inte 
uppnåddes förrän på 1950-talet. Järnvägar och 
spårvägar vacklade under konkurrenstrycket. För 
överlevnad erfordrades något rent, driftbilligt och 
"nytt". Spårvagns byggare som General Electric 
behövde nya marknader för sina elmotorer och 
drivutrustningar. Det dieselelektriska lokomotivet 
framstod som en lämplig lösning, och General 
Electric byggde några. 

Mer exakt var det Lemp som övertygade sin styrelse 
om projektets bärkraft och sedan gjorde specifikationer 
för ett nytt diesellok med förut okänd 
hastighet och kraft. Det skulle ha bränsleinsprutning 
utan luft och ett normalt varvtal om 
600 rpm för att åstadkomma det erforderliga förhållandet 
mellan effekt och vikt. De flesta bolag 
vägrade att anta utmaningen utom IngersollRand, 
tillverkare av tryckluftsmaskiner för gruvoch 
byggändamål. Det önskade sig en bra motor 
för sina kompressorer -motorn var alltså inte ursprungligen 
specifikt konstruerad för järnvägsbruk 
Företaget hade redan investerat i patent på 
Prices insprutningssystem utan luft. 

lngersoll-Rand gick med på att finansiera 
motorkonstruktionen medan General Electric 
koncentrerade sig på den elektriska delen. I februari 
1924 var ett försökslok klart som började 
köra den 28. Det var delvis strömlinjeformat och 
påminde om Diesels lok från 1912. Proven fortsatte 
på sommaren 1924 då det 300 hp starka 
loket arbetade i New York, i Baltimore och på 
olika industribanor. Både Baltimore och New 

Ritning till ett av Lomonossoffi stora dieselelektriska lok. 

York hade kommunalt förbud mot ångdrift på 



grund av kolrökens nedsmutsning, och båda städerna 
blev därför oavsiktligt pionjärer för dieseloch 
elloksdrift i USA. 

lngersoll-Randmotorn hade sex cylindrar med 
252 mm slaglängd och 352 mm diameter samt 
ett arbetsvarvtal om 550 rpm. Starten skedde 
med tryckluft (I 4 bar) och insprutning av 
oblandat bränsle med hjälp av en pump.42 Kommersiell 
produktion av loken inleddes snabbt, 
först med fyra flatnosade exemplar som tillverkades 
av triumviratet Alco, General Electric och 
Ingersoll-Rand. Det var en lyckad affär och 104 
lok såldes mellan 1924 och 1933 trots att de kostade 
50 000 dollar stycket, en återspegling av två 
miljoner i konstruktionskostnader.43 

I Europa fortsatte den svenska utvecklingen, 
och världens första tillverkare av dieselelektriska 
lok var Diesel-Elektriska Vagn Aktiebolaget i Västerås.
44 Deva tillverkade en rad motorvagnar och 
lok med [inledningsvis] 120 hp fyrtaktsmotor 
som såldes till privatbanor i Sverige och Danmark. 
Ett sådant lok exporterades 1923 till Tunisien. 
De hade elstart och insprutning av oblandat 
bränsle. En studiegrupp från Canadian National 
Railways imponerades,45 men fann loken alltför 
tunga och svårreglerade: de hade inte Lempstyrning 
utan en egen konstruktion.46 Gruppen rekommenderade 
användning av den skotska 
Beardmoremotorn i CN:s projekterade motorvagnar 
och lok. I Danmark började från 1920talet 
A.S. Frichs (1924)47 och Burmeister &Wain 
tillverka dieselmotorer för användning i kraftstationer 
och fartyg; B&W byggde 1912 ett av världens 
första dieseldrivna fartyg, mls Selandia. 
Danskarna var pionjärer inom en stor del av 
dieselloksutvecklingen: världens första dieseldrivna 
internationella tåg använde danska lok utanför 
Bangkok för att köra expressen BangkokSingapore.
48 Av utrymmesskäl kan den fascinerande 
skandinaviska konstruktionshistorien inte 
behandlas utförligare här. 

I Schweiz fortsatte Sulzerkoncernen sitt arbete. 
År 1920 inleddes försök med insprutningssystem 
för oblandat bränsle.49 Konstruktionen tillämpades 
först på en rad motorvagnar som levererades 
till Val de Traversbanan. Sulzer var också först ute 
med elstart, det vill säga att vända systemet och 
använda generatorn som motor med energi från 
fordonsburna batterier. Detta eliminerade problemet 
med nedkylning av cylindrarna vid start med 
komprimerad luft. 

I Europa ersatte dieselektriska fordon bensinelektriska 
på sidobanor men användes i ringa grad 



på huvudlinjerna. Den europeiska utvecklingen 
av diesellok kan ha bromsats av politiska skäl. På 
grund av ententens blockad i första världskriget 
gick centralmakterna ( och hjälplösa neutrala stater) 
in för självförsörjning med alla basvaror. Därför 
satsade de på elkraft, baserad på lokala tillgångar 
av vattenkraft eller brunkol, i stället for 
importerad olja eller stenkol. Diesellok användes 
bara för specifika ändamål som växling på de nu 
elektrifierade bansystemen. 

I USA användes dieslar först som växellok i 
storstäder och på industribangårdar. Fördelarna 

vid industribruk hade konstaterats av Findlay 
trettio år tidigare: loken kunder startas först när så 
behövdes medan ånglok ständigt måste hållas under 
ånga. Bränsle-och arbetskostnaderna var 
också lägre. I en annons 1930 hävdade General 
Electric att driftkostnaderna 1928 för ångloksväxling 
var 7.70 dollar i timmen mot 5.085 för 
"petroleumelektriska'' lok.so På västra Nordamerikas 
stora öknar utklassade dieseln lätt det vattentörstiga 
ångloket.si Av liknande skäl levererades 
dieselmotorvagnar till Australien, Argentina, Spanien 
och andra ställen. Sådana lok och motorvagnar 
gavs också teknisk support från General 
Electric, Alco och andra som tillhandahöll reservdelar, 
utbildade personals2 och på 1930-talet gav 
finansiell hjälp genom "gäldslaveri", det vill säga 
hyrköp. De amerikanska loken omgavs alltså av 
ett "nätverk'' samtidigt som de faktiskt var bra 
maskiner. Denna insikt missades inte när General 
Motors inträdde på marknaden under l 930-ta

let.s3 

Historien om dieselloket och dess elektriska 
kraftöverföring handlar inte bara om hur en stor 
uppfinnare driver på utvecklingen genom sitt 

blotta snille. Inte heller är det fråga om att storbolag 
genomdriver sin vilja i en värld som är tillfreds 
med ångan. Det är i stället en komplex berättelse 
med trådar som flätas samman: politik, teknik, 
ekonomi, juridik och personligheter, framför allt 
Diesel själv och Lemp som tog fram den egentliga 
produkten. Det dieselelektriska loket föddes inte 
genom professor Lomonossoffs geni och ingick 
heller inte i någon djävulsk plan för att ge General 
Motors världsherravälde. Det var produkten av 
två decenniers försök och misslyckanden på två 

j ' 



Vikbolandsbanan köpte på 1920-talet ytterligare två 
Deva-vagnar. Här VB X3 med tåg på Norrköping Ö. 

kontinenter, en historia som mer handlar om evolution 
än om revolution. 

Tack 

Jag vill tacka dr Michael Duffy och hans kolleger i 
Newcomen Societys informella arbetsgrupp om 
järnvägsdragkraft som inbjöd mig att författa 
detta bidrag. Det presenterades vid en sammankomst 
på National Railway Museum i York den 9 
september 1995. Ett tack också till dr Duffy och 
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skickliga personal på Institution of Mechanical 
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Durtnalls arbete. Slutligen vill jag tacka Lance 
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Ett tack till alla som bidragit. Själv är jag dock 
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Översättning Gunnar Sandin av en artikel i 
Newcomen Society © Transactions, 71, vol. 1. 

1
· P. Ransome-Wallis (red.), The Concise Encyclopedia 
ofWorld Railway Locomotives, Hutchinson: 
London 1959. J.M. Dohertys artikel finns på 

s. 25-106 och följs av ett kapitel om diesellok i 
Nordamerika. Se även J.M. Doheny, "Evolution 
of lnternal Combustion Locomotives", 

journalfor the Institution ofLocomotive 
Engineers, 46 (1956), s. 235-291. 

2
· Historien om de ryska/sovjetiska bidragen 
berättas utförligt i flera av de nedan angivna 
arbetena, som också tar upp de lok som 
byggdes i Tyskland efter Lomonossoffs 
konstruktionsritningar. Särskilt bör nämnas 
professor Gakkel (Haeckel) i Petrograd, som 
tillverkade ett dieselelektriskt lokomotiv utifrån 
en dieselmotor som tillvaratagits från 
en brittisk ubåt och med drivmotorer från 
spårvagnar. 



3

· Historien om det dieselelektriska Baldwinloket 
58501 återges i G.U. Dolzall & N. 
Rosenberg, Diesels.from Eddystone: The Story 

of Baldwin Diesels, Kalmbach Press: Milwaukee 
1984, s. 7-10. De sovjetiska insatserna analyseras 
i J.N. Westwood, Soviet Locomotive 
Technology during lndustrialisation, Macmillan: 
London 1982. 

4· V Ruttan, "Usher and Schumpeter on Invention, 
Innovation and Technical Change", i N. 
Rosenberg (red.), The Economics ofTechnological 
Change, Penguin: Harmondsworth 1971, 

s. 73-85, ursprungligen i journal ofPolitical 
Economy, november 1959, s. 596-505. Den 
värdefulla boken innehåller också en originaltext 
där Joseph Schumpeter skisserar den innovationsteori 
som finns fullt utvecklad i hans 
Business Cycles, New York 1939, och en text av 
E. Mansfield, "Technical Change and the Race 
of Imitation", s. 284-319, som statistiskt undersöker 
introduktionen av olika teknikformer 
1925-1940, inklusive det dieselelektriska lokomotivet. 
Mansfield visar att detta infördes därför 
att det var lönsamt. Hans bidrag publicerades 
ursprungligen 1961. 

5· W Bijker & J. Law (red.), The Social 
Construction ofTechnological Systems: New 
Directions in the Sociology and History ofTechnology, 
MIT Press: Boston & London 1989. 

6
· T.P. Hughes, Networks ofPower: Electrification 
in Western Societies 1880-1930, Johns Hopkins 
University Press: Baltimore 1983. 

7· H. Petrovski, To Engineer is Human: The Role of 
Failure in Successfal Design, Macmillan: London 
1985. 

8
· G. Findlay, The Working and Management ofan 
English Railway, Whittaker & Co./George Bell: 
London 1890, s. 259-261. 

9· M. Grosser, Diesel· The Man and his Engine, 
David & Charles: Newton Abbot 1979; R. 
Nitske & C.M. Wilson, Rudolph Diesel· Pioneer 
ofthe Age ofPower, University of Oklahoma 
Press: Norman 1965, det första standardverket 



och källa till mycket av den nedanstående 
informationen. 

10
· Bailey Brayton, Encyclopedia Americana, 4, 
Grolier Press, 1980, s. 453. 

11 
· B. Webb, The British Interna! Combustion 
Locomotive 1894-1940, David & Charles, 
Newton Abbot 1973 (fortsättningsvis Webb 
1973), s. 14-15. En bild av Priestmans 
lokomotiv finns på s. 15. 

12 
· Cuthbert Hamilton Ellis, The Lore ofSteam, 
Hamlyn Paperbacks: London 1985, s. 185, bild 
på s. 186 [saknas i den svenska utgåvan Anglok]. 

13 
· J .N. Westwood, Trains, Bison Books: Singapore 
1979. 

14 
· Om Hargreaves i Collins Dictionary of 
Biography. En detaljrik berättelse om Hargreaves 
liv och arbete finns i D.WF. Hardie, History of 
the Chemical Industry in Widnes, ICI General 
Chemicals: Widnes 1950. På s. 132 säger 
Hardie att Hargreaves utvann 40 indikerade hp 
ur 9 liter tjockolja. I bilaga, not 41, sägs att 
termomotorn byggdes på Widnes Foundry 
(pionjär på gjutning av detaljer till den kemiska 
industrin). Efter misslyckade inledande 
experiment med kolpulver som bränsle startade 
försök med olja, men arbetet upphörde av brist 
på pengar sedan en enda motor hade tillverkats. 

15 · Ronald M . Birne, Dictionary ofNational 
Biography Supplement: Missing Persons, Oxford 
1993, s. 644-655. 

16 
· Webb "1894-1940", a.a., s. 17-19 inkl. illustrationer. 
Tydligen var "lokens enda fel .. . en 
alltför låg effekt i förhållande till deras uppgifter", 
s. 17. 

17 
· E.F. Weber, "Early Railcars in the USA", Diesel 
Railway Traction Supplement to the Railway 
Gazette (fortsättningsvis DRTRG), 15 mars 
1940, s. 36. 

18 
· Nitske & Wilson, a.a. s. 174, säger att en 
elektrisk transmission avvändes därför att 



dieselmotorer inte kunde reverseras. I mindre 
skala körde samma år en professor vid universitetet 
i Leeds provturer med en dieselelektrisk 
flodbåt nära Leeds. Se M. Clarke, The Leeds and 
Liverpool CanaL· A History and Guide, Carnegie 
Press: Preston 1990. 

19 · Brian Reed, "History of Diesel Traction, II: 
Locomotives in Europe", DRTRG, 19 maj 
1933, s. 10. 

20 
· Ibid. och I. Franco & P. Labryn, Interna! 
Combustion Locomotives and Railcars, Martinus 
Nijhoff: Haag 1931. 

21. "The Early History of Electric Transmission 

Control", DRTRG, oktober 1952, s. 254-256. 
22
· Ibid., s. 14, och Westwood 1979, a.a. Han säger 

(s. 186) att Electro-Motive tog initiativ till att 
övertyga General Electric om att använda 
Lemps reglersystem. Electro-Motives fordon 
drevs främst av högvarviga Wintonbensinmotorer 
men någon gång även av dieselmotorer. 

23· B. Reed, Sulzer Diesel Locootives ofBritish Rail, 
David & Charles: Newton Abbot 1978; Reed, 
DRTRG, a.a. 

24
· [Vickers uppger att Mellersta Södermanlands 
järnväg var smalspårig, en uppgift som ju inte 
stämmer.] 

25· Reed, DRTRG, a.a.; Franco & Labryn, a.a. 

26
· Reed, DRTRG, a.a.; Franco & Labryn, a.a. 

27
· Newcomen Society traction subgroup, Meeting 
paper: "Evolution of Electric Traction", lmperial 
College, London, 10 november 1990, s. 64-97. 

28
· LA. Legros, "The Development of Road 
Locomotives in Recent Years", Proceedings ofthe 
Institute ofMechanical Engineers, november 
1910, s. 1525-1575. Durtnall tycks inte ha 
publicerat så mycket under eget namn men 
kommenterade gärna andras bidrag. Hans 
kommentarer om Legros arbete, s. 1573-1575, 
innefattar detaljer om hans eget australiska 



"Paragonlok''. Det hade 125 hp kortslutna 
asynkronmotorer. 

29
· Om Durtnall se Webb 1973, s. 24-25. 

30
· Ibid., s. 42-43. 

31. De första detaljerna om Durtnalls "Paragonsystem" 
finns i hans kommentarer till en artikel 
i Marine Engineering. A.J. Maginnis, "The 
Advance ofMarine Engineering in the Early 
Twentieth Century", juli 1908, s. 707-745. 
Durtnalls kommentarer och skiss av Paragonsystemet 
finns på s. 742-743. 

32· "Early History of Electric Transmission 
Control", a.a., s. 22. 

33· Tidskriften Electrical World, 1911. 

34· WJ.K. Davies, Diesel Rail Traction: An 
Illustrated History ofDiesel Locomotives, Railcars 
and Trains, Altmark Press, London 1973. 
McKeens vagnar byggdes enligt Westwood 
1979, a.a., efter specifikationer från US Car 
Builders Association vilket gjorde dem mycket 
tunga, cirka ett ton per passagerarplats. Europeiska 
vagnar var helt lätta-ännu på 1930-talet 
fanns det ungerska vagnar med bara 4 tons 
axeltryck. Se A. Zakarias, "Diesel Mechanical 
Railcars in Hungary", 1-2, DRTRG, april 
1933. 

35· Webb 1973, a.a., s. 19. 

36
· Davies 1973, a.a., s. 64 (lokbild); Westwood, 
a.a., s. 14. 
37· Dolzall & Dolzall, a.a., s. 3. 
38
· Brian Reed, "Diesel Locomotive Development 

in North America'', DRTRG, 1933. 

39· "Early History of Electric Transmission 
Control", a.a., s. 22. Detta är den enda källan 
till detta påstående. Alla andra säger att 
lokomotiven från 1918 var de första amerikanska 
dieselloken. 

40 

· J. Pinkepank, The Second Diesel Spotter's Guide, 
Kalmach Books: Milwaukee 1973, avsnittet om 
General Electric. 



41. Locomotive Cyclopedia 1927, s. 1011, faksimil 
som s. 2. i Train Shed Encyclopedia, 20: Diesel 
Electric Locomotives 1925-38, Newton K. 
Gregg: Novato 1974 (fortsättningsvis Gregg). 

42
· Ibid., s. 4 (s. 1013 i Cyclopedia 1927); 
Pinkepank, a.a., s. 39. 

43· Reed, "Diesel Locomotive Development in 
North America'', a.a. 

44 
· Franco & Labryn, a.a., s. 108-115. 

45· Information från Canadian National. Bolaget 
undersökte möjligheterna att använda dieselelektrisk 
drift i Kanada, vilket ledde till att en 
rad lok och motorvagnar senare under 1920talet 
beställdes från Beardmores. 

46
· Detaljer om det svenska reglersystemet finns i 
ibid., s. 113. 
47· "Ten Years of Railway Diesel Engine Building", 
DRTRG, 23 februari 1933, s. 2. 
48
· Brian Reed, "Diesel Traction in Extra European 
Countries", DRTRG, 24 februari 1933, s. 2. 
49
· Reed 1978, a.a., information från Sulzerkoncernen. 
50· Gregg a.a., ur Train Shed Encyclopedia 1930, 
s. 1059. 

51 · Weber anger: "Besparingen i förhållande till 
ångloksdrift [när 57 enheter från ElectroMotive 
1927-1930 ersatte 192 ånglok] uppgick 
till 31,8 procent av investeringen på 2 290 295 
dollar." Liknande besparingar skedde på 
AT&SF Railway, se J.B. McCall, "Dieselisation 
on an American Railroad: A Case Study", 
journal ofTransport History, 6:2 (september 
1985), s. 1-17. 

52· Femton minuters utbildning var allt som 
behövdes -Cyclopedia 1927 i Gregg, a.a., s. 6. 
53· E. Kettering, History and Development ofthe 
567 Series General Motors Locomotive Engine, 

American Society ofMechanical Engineers, 

Occasional Paper, New York 1951. 

]an-Erik Hedlöf 

Motorlok och lokon1otorer 



en kort historik 

BJforsta lokomotor.från Breuer & Co med 0,96 m hjulbas och 20 hp motor vägde bara två ton, och for 
attfl tillräcklig dragkraft utan att slira hade den en skruvdomkraft som hakade i vagnens dragkrok 

underifrån. 

Under det första årtiondet av 1900-talet gjordes i 
Tyskland de första försöken att använda förbränningsmotorn 
i järnvägsdrift, för att förenkla arbetet 
och fa ned kostnaderna for lättare vagnväxling. 
Att ha ett ånglok, med kanske två mans besättning, 
påeldat för några enkla växlingsrörelser per 
dag var ineffektivt. Växling med handkraft och 
häst var en möjlighet, men detta krävde att tillgång 
fanns till både folk och fä. Tågloken i godstågen 
kunde visserligen också användas även för 
stationsväxling, men det gjorde att frakttiderna 
ökade liksom känsligheten för förseningar. 

År 1913 tog Breuer-Werke i Frankfurt am 
Main-Höchst ut patent på ett rangeringsfordon 
med förbränningsmotor. Denna tidiga lokomoror 
var konstruerad som en motoriserad tralla 
som sköts in under en vagn, vilken hakades fast 
och lyftes med hjälp av en lyftanordning. Vagnens 
tyngd överflyttades då till lokomotorn, vilken 
kunde rangera ett mindre antal vagnar. Dessa motoriserade 
trallor och vagnar var vanliga i början, 
men på 1920-talet började kraftigare konstruktioner 
dyka upp då både motor-och kraftöverföringstekniken 
gått framåt. 

1913 fanns tankar inom SJ att bygga dieselelektriska 
lok, men därav blev intet. Deva (Dieselelektriska 
vagnaktiebolaget) byggde mellan 1916 
och 1925 ett antal motorvagnar (smal-och 
normalspåriga) som även användes som dragfordon. 

1920-talet 

Några av Sveriges första egentliga motorlok byggdes 
av Deva 1923-24. Det var en vidareutveckling 
av deras motorvagnar, och två av dem levererades 
till smalspåriga Mellersta Östergötlands 
järnvägar. 

SJ köpte 1924 några primitiva lokomotorer 
från Breuer som ett första försök med motordrift. 
I Sverige hade AB Slipmateriel i Västervik (från 
början Lambert Bjurströms Mekaniska Verkstad) 
börjat tillverka lokomotorer, som till en del bestod 
av traktorkomponenter för att förbilliga produktionen. 
Några hade hunnit levererats till 



svenska industrier under 1925, när SJ intresserade 
sig for fordonet och 1926 levererades de två första 
Västervikslokomotorerna till SJ. SJ var nöjda med 
lokomotorn och ytterligare beställningar gjordes, 
totalt cirka 65 fordon. Den fick littera Z. 

Kalmar Verkstad AB (KVAB) och Nydqvist & 
Holm AB i Trollhättan (Nohab) försökte sig 1925 
på dieselhydrauliska lok, med mindre lyckat resultat. 
KVAB byggde ett lok på 300 hp for KJ (nr 

51) och Nohab ett lika kraftigt och med egenhändigt 
konstruerad hydraulväxel for UVHJ (nr 1). 
Bägge loken återkom snart till respektive tillverkare 
och Nohabloket byggdes 1934 om till försök 
med gasturbin enligt Götaverkens system. Bägge 
loken skrotades under 1940-talet. 

1930-talet 

Allt eftersom tiden gick ökade kraven på större 
och kraftigare lokomotorer. Även Kockums Mekaniska 
Verkstad (KMV) blandade sig i leken då 
många privata järnvägar och industrier började fa 
upp ögonen for de ekonomiska fördelar som 
motorloken hade gentemot ångloken. Kraftkälla 
och kraftöverföring på de mindre loken bestod 
från början av en cirka 40 hp bensinmotor med 
manuell växellåda och kedjedrift, men även 
dieselelektriska lokomotorer ( tvåmotoriga) dök 
upp. De dieselelektriska loken var av kraftig och 
rejäl konstruktion, men tyvärr även for klumpiga 
for många klena banor. Alternativen var alltså en 
liten och svag lokomotor eller ett kraftigt och 
tungt dieselelektriskt lok; däremellan saknades alternativ. 

Under senare delen av 1930-talet kom dock 
lokomotorer med hydraulisk kraftöverföring och 
dieselmotor på 100-150 hp (SJ Zsh, senare Z3 
respektive Z49). Den hydrauliska växeln gjorde 
att startdragkraften ökade, och i kombination 
med en starkare motor hade man den typ av dragfordon 
man tidigare saknat. 

Kraftigare motorlok som kunde ersätta ångloken 
som linjelok stod högt på önskelistan hos 
många svenska järnvägar. Ett exempel på ett sådant 
levererades från KMV till StockholmNynäs 
järnväg 1936. Loket (SNJ ÄF 10) var 
dieselelektriskt enligt danska Frichs system. 

Nohab byggde 1937 två dieselhydrauliska lok 
till MTJ respektive VGJ, vilka bägge senare övertogs 
av SJ som Äl nr 1 respektive Älp nr 2. 

Nora-Bergslags järnväg köpte 1937-38 tre 



dieselmekaniska lok från Deutsche Werke i Kiel 
(DWK), NBJ 2--4. Ytterligare två lok (något starkare) 
köptes 1943 (NBJ 5-6). 

1940-talet 

Under 1940-talet förstatligades många privata 
svenska banor, vilket medförde att SJ fick en riklig 
flora lokomotortyper. Dock var de flesta av liknande 
konstruktion. En något kraftigare lokomotor 
(SJ littera Z4/Z5, senare Z49) med 160 hp 
motor och utväxlad for lite högre hastighet, levererades 
av KMV och KVAB till SJ och TGOJ under 
och strax efter andra världskriget. 

Nohab tillverkade 1949 ett tvåmotorigt provlok 
med hydraulisk överföring (senare SJ littera 
Ä2/V2 31), vilket var tänkt att följas av ytterligare 
några varianter (vilket blev aldrig av). SJ sneglade 
utomlands och från Storbritannien köpte man 
samma år sina två första dieselelektriska lok, littera 
Vl. 

Studieresor gjordes under 1940-talet också till 
USA for att försöka ta del av erfarenheterna från 
dieselelektriska lok. 

1950-talet 

Några enskilda järnvägar vände sig i början av 
1950-talet till Tyskland for lokinköp. Till exempel 
NBJ som 1951-52 kompletterade sin lokpark 
med ytterligare elva lok från DWK. 

TGOJ köpte sju större lok littera V, fem medelstora 
lok littera Vl (senare Z5) och fyra mindre 
littera Zl från Deutz i Köln, for att ersätta ångloken 
i växling. 

För tyngre växling köpte SJ 1952-54 femtio 
lok littera V3 från Maschinenfabrik Esslingen i 

Dieselhydrauliskt lok 

for smalspåriga 

Västergötland

Göteborgs järnvägar, 

byggt 1940 av Nohab, 

med motorstyrka 500 

hp och tjänstevikt 



33, 6 ton. Loket skulle 

vidforstatligandet ha 

blivit SJ 2 litt. Alp, 

men slopades direkt 

1949. 

Tyskland. Loket hade en 450 hp Deutz-motor 
(lika som i TGOJ littera V) och hydraulisk transmission 
som via blindhjul och koppelstänger 
skötte framdrivningen. 

General Motors (GM) tillverkade 1953 ett 
dieselelektriskt lok med tvåaxliga boggier av 
"amerikansk" modell för att användas som 
demonstrationslok i Europa (i första hand hos SJ, 
DSB och NSB, men även på kontinenten och i 
Turkiet). Loket, typ G 12 nr 7707, inköptes av SJ 
1956 som T5 105, samtidigt som de första T-4 
loken med treaxliga boggier levererades, och blev 
senare T42 205. Nohab fastnade för iden och ingick 
avtal med GM att licenstillverka lok av deras 
grundkonstruktion i Sverige. Ett tvåhyttslok, 
med det amerikanska F3/F7-loket från 1940-talet 
som förebild, såldes till danska DSB (littera MY, 
MX), norska NSB (Di3a och Di3b) och ungerska 
MAV (M61) i totalt cirka 160 exemplar mellan 
1954 och 1969. Några av loken gick en period 
som demonstrationslok för Nohab, med turneer i 
bland annat Skandinavien och Östeuropa. Resultatet 
f°ar anses vara lyckat då loken gått i drift ända 
in på 2000-talet. 

SJ beställde fem exemplar av en liknande loktyp, 
dock med enkelhytt, som prototyp för framtida 
beställningar av diesellok. Dessa lok fick littera 
T4 (senare T41) och levererades 1956. 
Motoreffekten var 1425 hp och största tillåtna 
hastigheten 100 km/h. T 41 och T 42 användes 
fram till början av 1980-talet. 

Försökslok 

Stockholm-Nynäs järnväg köpte 1954 från 
Motala Verkstad ett lok (SNJ 13) med mekanisk-
pneumatisk överföring. Dieselmotorn drev en 
differential som i sin tur delvis drev en kompressor 
som levererade luft, dels till motorn och dels 
till en brännkammare (denna och lokets strömlinjeform 
var några av orsakerna till lokets smeknamn, 
"Månraketen"). Gaserna från brännkammaren, 
motorns avgaser och luft från kompressorn 
drev sedan en turbin som via differentialen 
drev drivhjulen. Lokets verkningsgrad var 



hög, beräknad till cirka 32 procent (dieselhydrauliska 
och dieselelektriska lok hade 24-28 
procents verkningsgrad och ånglok cirka 8 procent). 
Dess avancerade konstruktion gjorde att 
det var långt ifrån problemfritt och det fick inga 
efterföljare. 1957 förstatligades SNJ och loket fick 
SJ littera T7 (senare Tl2) nr 207. 

Motala Verkstad och Götaverken samarbetade 
om ett lokexperiment som 1955 resulterade i SJ 
Tl 30. Loket var ett så kallat drivgaslok. I lokets 
femcylindriga dieselmotor inbyggdes kompressorcylindrar 
som producerade spolluft, vilken 
blandades med avgaserna och leddes till en gasturbin. 
Från denna leddes kraften via friktionskoppling, 
blindhjul och koppelstänger till hjulen. 
Motoreffekten var 1300 hp och största tillåtna 
hastighet 80 km/h. 

Ytterligare ett experimentlok med gasturbin levererades 
1959 av MV (SJ T6 nr 207). Inga efterföljare 
byggdes, kanske på grund av Nohabs 
lyckade GM-koncept. T6 återkom till MV och 
skrotades i slutet av 1960-talet. 

Tysk och svensk lokbyggarkonst 

För godståg och växling köpte SJ 1956-58 från 
Maschinenbau Kiel AG (MaK) totalt 55 lok lit

Tre TGO]-dieslar i Eskilstuna den 8 maj 1992: Vl0 701, Z4 JO och Vl0 702. Foto foifattaren. 

tera T2 (senare T21) med hydraulisk överföring 
och koppelstänger. Motorn var en MaK-diesel på 
800 hp. Tio av dessa T2-lok, varav fem med 
svensk hydraulväxel (SJ littera T3/T22), 
licenstillverkades av ASJF i Falun 1956-59. Två 
lok av samma typ levererades 1958 av MaK till 
NBJ (T21-T22). 

Till SJ levererades 1954 också 25 smalspåriga 
(891 mm) koppelstångslok littera Tp för att ersätta 
ångloken. Tjugo Tp byggdes av MaK och 
fem av VM. 

ASJF producerade under hela 1950-talet ett antal 
egna typer som i första hand såldes till industrier. 
Några kraftigare tvåmotoriga dieselelektriska 
lok levererades bland annat till 
Domnarvets järnverk och Korsnäs-Marmaverken. 
En smalspårig liknande variant byggdes 
1959 åt Stockholm-Roslagens järnvägar (de så 
kallade Dalahästarna, SRJ nr 5 & 6). 

På lokomotorsidan övergick i princip all tillverkning 



till att omfatta dieselhydrauliska fordon. 

SJ fortsatte under 1950-talet sina lokomotorinköp 
från KMV genom att beställa 48 Z4 (senare 
Z43) med 160 hp Scaniamotor och hydraulisk 
överföring. De levererades 1951-53 och följdes 
av ytterligare tio (med något modernare utseende) 
1954. Sista beställningen av Z43 levererades 
1958-61 av KVAB (65 lokomotorer som såg 
ännu "modernare" ut) . 

3 5 koppelstångslokomotorer levererades från 
Deutz till SJ 1953-57. De fick littera Z6 (senare 
Z64) och samma typ levererades också till TGOJ 
(Vl), Malmö-Limhamns järnväg och några industrier. 
Deutz levererade också 1953 en svagare 
modell (utan koppelstänger) till SJ (littera Z42 
senare Z3), samt en ännu mindre lokomotor med 
koppelstänger till TGOJ (Z 1) och till industrier. 

Tre elektriska lokomotorer levererades till SJ 
(littera Za) från VM/ASJF 1953-54. 

Ett antal kraftiga lokomotorer (300 hp) köptes 
1956-58 från KMV/Krupp (tio littera Z61), 
Hägglund & Söner (tio Z62) och Nohab (tolv 
littera Z63), för utvärdering inför kommande beställning 
av en ny standardlokomotor. 

1960-talet 

Då man inom SJ hade för avsikt att ytterligare 
minska på ångloksdriften, beställdes under 1960talet 
ett stort antal större diesellok och lokomotorer. 
År 1961 började leveransen av T43 enligt 
Nohabs GM-koncept, och två år senare var 
totalt femtio lok i trafik. Boggiloket T 43, som var 
en vidareutveckling av T 4/T41, hade en 
tolvcylindrig GM-motor på 1445 hp och dieselelektrisk 
kraftöverföring. T 43 byggdes dock med 
fler svenska komponenter än föregångarna. 
Också till DSB fortsatte Nohabs export av lok 
(littera MX). 

NB J köpte 1963 från MaK ytterligare två lok 
lika NBJ T21/T22, som fick heta T23 och T24. 
MaK tillverkade 1965 också NBJ T25 och T26 
som var ett större fyraxligt lok på 1300 hp. På 

1960-talet utrustades NEJ-loken för multipel

körning och användes normalt hopkopplade två

tre stycken. 



Mellan 1965 och 1966 lät SJ bygga om femton 

smalspåriga lok littera T p till normalspåriga T23 

med nya ramverk från VM. Smalspårstrafiken 

hade minskat avsevärt under sent 1950-tal och ti

digt 1960-tal till förmån för landsvägstrafik, och 

loken var därför övertaliga. Avsikten var att även 

ombygga resterande tio Tp-lok men det blev inte 

av. 

Till DSB levererade Nohab 1967-1978 totalt 

61 starka dieselelektriska lok, littera MZ, med 16

och senare 20-cylindriga GM-motorer på 3300

3900 hp. 

1968 började Nohab leverera ytterligare en vidareutveckling 
av T43, SJ littera T44, med en 
starkare motor på 1650 hp. Vid konstruktionen 
av T44 hade man återgått till fler av GM:s 
standardkomponenter. Fram till 1987 köpte SJ 
123 T44-lok. En variant av T44 med samma 
motor men annan korg och ramverk, littera Tb, 
kom 1969 från Nohab (tio lok). Loken var bland 
annat avsedda för snöröjning och hade hytt endast 
i ena änden. Därför fanns en lyftplatta under 
loket för att kunna vända det även utan vändskiva. 
En liknande, men förminskad modell av 
snöröjningslok, littera Te (tjugo lok), började 
också levereras 196 9. T c har hydraulisk kraftöverföring 
och en motor på 610 hp. 

ASJF tillverkade 1960 några tvåmotoriga (2 x 
400 hp) dieselelektriska boggilok till TGOJ (littera 
Vol), Domnarvets och Oxelösunds järnverk. 
TGOJ-loket provades även av NBJ, men utan resulterande 
beställningar. Ett lok av samma typ 
provades även av SJ och avsågs erhålla littera V 4. 
Inte heller i detta fall köptes loket. 

Oskarshamns Varv levererade under början av 
1960-talet några lok (både dieselelektriska, -hydrauliska 
och -mekaniska) till industrier. Omkring 
1964 överlät man dock sin loktillverkning till 
KVAB. 



År 1960 beställde SJ femtio lokomotorer littera 
Z65 från KVAB efter utvärdering av egenskaperna 
hos Z61-Z64. Z65 hade liknande data 
som Z6 I-63 men en kraftigare motor på 360 hp 
(SJ:s tidigare definition på lokomotor var under 
300 hk). Ytterligare 52 Z65 levererades till SJ 
samt en vardera till Åmmeberg-Zinkgruvan, 
Smedjebackens valsverk, Gruvöns bruk och 
Kumla-Yxhults järnväg. 

1970-talet 

Asea gjorde 1971 ett försök att slå sig in på 
dieselloksmarknaden. Man konstruerade tillsammans 
med SJ ett dieselelektriskt lok med motor 
från Hedemora Verkstäder ( cirka 2000 hp) och 
elutrustning samt viss annan utrustning baserad 
på Rc-loket (bland annat var boggierna av liknande 
typ). Loken fick littera T 45 och fem provlok 
byggdes. Mellan 1971 och 1976 var loken 
uthyrda till SJ, men såldes sedan vidare till några 
industrier. Problem med främst motorn på T 45 
var stora och några fler lok tillverkades inte. 

Nohab levererade 1973 fyra lok littera T46 till 
LKAB. Lokens maskineri är lika T44, men T46 
har treaxliga boggier, är tre meter längre och har 
dubbelt så stor tjänstevikt, 150 ton. T 46 används 
för rangering av malmtåg. 

Nohab fortsatte även sina leveranser till DSB av 
diesellok littera MZ. 

I början av 1970-talet började en del av SJ:s 
äldre växellok bli slitna, samtidigt som växlingsarbetet 
blev tyngre och högre krav började ställas 
på personalmiljön. KVAB tog tillsammans med 
Henschel (som hade tagit över loktillverkningen 
från Deutz) fram ett förslag på en lokomotor och 
ett lite kraftigare dieselhydrauliskt lok, baserade 
på samma grundkonstruktion och motor. Resultatet 
blev littera Z66 (trettio lok) respektive V4 
(tio). På avstånd ser fordonen lika ut, men kommer 
man närmare ser man att V 4 är treaxlig till 
skillnad från Z66 som har två axlar. 

Från Henschel köpte SJ 1975-78 fyrtio lok littera 
V5, bland annat för att kunna minska användningen 
av V3. TGOJ köpte också dieselhydrauliska 
lok från Henschel 1972-74, fyra littera 
VI O ( treaxlig, 660 hp), två VI I (fyraxlig, 
1200 hp) samt en lokomotor Z6. 

I slutet av 1970-talet konserverades ett antal 
avställda T23 och V3-lok och uppställdes som 
beredskapsreserv istället för ånglok. 



En stor del av de äldre och udda typerna av SJ:s 
lokomotorer försvann under 1960-och 1970-talen. 
Moderniseringar av äldre lokomotorer började 
också genomföras. Några av de kvarvarande 
av SJ:s äldsta littera Z och Z3 försågs med ny 
motor och hydraulisk överföring. Z61, Z62 och 

Z63-lok började 1978 ombyggas till en gemensam 
typ, Z67, med ny starkare motor och 
hydraulutrustning. 

Ett moderniseringsprogram för Z64 och Z65 
med motorbyte etc. togs också fram. 

Bland industriloken började finska Valmet bli 
representerat med fordon vid några svenska industrier. 

1980-talet 

Under början av 1980-talet lades många mil glest 
trafikerad järnväg ned, och både person-och 
godstransporter flyttades över på landsväg. SJ 
koncentrerade godstrafiken till större stationer, 
vilket tillsammans med personalrationaliseringar 
medförde att behovet av motorlok för växling och 
linjetjänst minskade. Loktyper som T2 l, T 43, 
Z43, Z64 började ställas av som reserv och för 
beredskapsändamål (T2 l, T 41, T 43). De sista leveranserna 
av T44 kom till SJ. Leverantör var 
dock KVAB som övertagit loktillverkningen från 
Nohab. Den enda riktigt nya konstruktionen 
som dök upp var ett lok från AB Gävle Vagnverkstad 
(AGV) och såldes till industrin i några 
exemplar samt till SJ som littera Z68 (sju exemplar). 

1988 delades SJ upp i SJ och Banverket (BV). 
Till BV överfördes ett stort antal motorlok av typerna 
Tb, Te, Z43, Z49, Z64, Z65, Z67 och Za. 
Senare tillkom också ett antal av SJ avställda T43. 

Kvar hos SJ av dessa typer blev de lok som man 
ansåg sig behöva för växling och vid verkstäder. 

1990-talet 

Ett viktigt steg för järnvägstrafiken under 1990talet 
var att utomstående entreprenörer tilläts 
köra för SJ olönsam trafik på entreprenad. Flera 
små järnvägsföretag bildades, och plötsligt fanns 
det underlag för en "begagnatmarknad" för 
järnvägsfordon. Många lok av typerna T2 l, T 43, 
Z43, Z64, Z65 och Z67 såldes av SJ och BV till 
dessa entreprenörer. TGOJ köpte bland annat 
tolvT43 och tolv Z65 av SJ. 



Att fa tag i kraftigare motorlok var ett problem, 
men sedan DSB börjat utrangera lok av typerna 
MX och MY (byggda av Nohab) har cirka 25 lok 
sålts över Öresund till dessa "Shortlinebolag". 
Under 1997 tilläts bolagen även att bedriva trafik 
i helt egen regi. 

Banverket köpte 1995 två nya linjelok av Siemens/
MaK typ G 1205 och ytterligare sex beställdes 
senare. Ett stort antal T 44 utrustades med radiostyrning, 
och femtio lokomotorer littera Z65 
ombyggdes till Z70 (radiostyrda). 

2000-talet 

År 2000 köpte TGOJ två GM-lok av typen 
JT42CWR. Svensk littera blev T66. Loken är 
dieselelektriska, sexaxliga och har en tolvcylindrig 
motor på 3200 hp. Efter modifiering till svensk 

SJ Tb 293 i Borlänge den 15 augusti 1983. Vintertid när Loket skulle användas for snöröjning monterades 
plogar. Tb-Loken övertogs av Banverket och nr 293 blev BVDLL Tb 3109. Foto forfattaren. 

Flera av de nya svenska tågoperatörerna har skaffat begagnade danska diesellok som blivit övertaliga efter 
elektrifiering och massanskaffning av IC3-motorvagnståg. Här IBAB TMX 1016 i Insjön den 9 oktober 
1998. Foto forfattaren. 

standard har T66 även provats av bland annat 
Banverket och NSB. 

Ett program for konvertering av äldre diesellok 
till modernare utförande har tagits fram av företaget 
RPE (Repower and Engineering). EttT43-lok 
har år 2000 byggts om med bland annat ny 
miljövänligare och tystare dieselmotor (från 
Cummins), nytt elsystem etc. Loket klarar UIC:s 
föreslagna miljökrav. 

Under 2001 delades affärsverket SJ upp i ett 
antal företag som ett steg i bolagiseringen av 
"gamla SJ". SJ Resor blev SJ AB och före detta SJ 
Gods blev Green Cargo, som bland annat övertog 
samtliga diesellok for linjetjänst. Många av de 
mindre loken fördelades mellan olika bolag, exempelvis 
TrainMaint (fordonsunderhåll) och 
TraffiCare (terminaltjänst). 

NSB köper femton övertaliga Z66-lokomotorer 
från SJ for att ersätta äldre fordon. De far 
littera Skd 226. 

SJ littereringssystem 

"I Sverige uppdelas motorloken begreppstekniskt 
i motorlok och lokomotorer. Denna uppdelning 
har tillkommit av praktiska skäl for att åtskilja fordonen 



med hänsyn till bemanning, teknisk utrustning 
m m. Motorloket har en motoreffekt om 
minst 300 hk, lokomotorn mindre än 300 hk." 

Så inleds kapitlet om motorlok och lokomotorer 
i SJ hundraårsbok från 1956. Motorloken 
fick från början littera Ä (följt av ett nummer, 
till exempel Äl), men från omkring 1950 
gavs motorlok avsedda for växling samlingslitteran 
V (+ siffra) och lok avsedda for linjetjänst 
littera T (följt av en siffra). Under 1960-talet hade 
bland T-loken dykt upp så många typer (Tl-T8) 
att man 1964 införde en andra siffra i litteran for 
att särskilja olika konstruktioner. 

Tl.., t.ex. Tl 1, Tl2 

Linjelok med pneumatisk (eller gasturbin) 

kraftöverföring (fd. Tl, T7) 
T2.., t.ex. T21-T23 
Linjelok med hydraulisk kraftöverföring, 
axelföljd D (fd. T2, T3) 
T3.., t.ex. T31 

Linjelok med hydraulisk kraftöverföring, 

annan axelföljd (fd. T8) 
T4.., t.ex. T41-T44 
Dieselelektriska linjelok typ General 
Motors, (fd. T4, T5) 
T5.., t.ex. T5 l 

Dieselelektriska linjelok annan typ 

För V-loken behölls dock endast en siffra. I slutet 
av 1960-talet dök Tb och T c-lok upp och fick sin 
littera på grund av den avsedda användningen 

som snöplogslok och eventuell numrering som 
tjänstefordon. T 45 (som visserligen endast 
inhyrdes av SJ) fick littera i T 4-serien, men borde 
rimligtvis ha littererats T5 då det hade Aseaelutrustning. 

När järnvägstrafiken avreglerades under 1990talet 
dök några begagnade danska diesellok av 
DSB:s typer MY och MX upp i Sverige. Hur 
skulle man litterera dessa? Det löstes genom att 
lägga till huvudlitteran "T" framför den gamla 
litteran, det vill säga TMX och TMY. Samma förfarande 
användes även när TGOJ år 2000 köpte 
två GM-lok av liknande typ som brittiska Class 

66. De fick littera T66. 



Från början betraktades lokomotorerna av SJ 
mer som ett arbetsredskap än som ett fordon. Då 
större lokomotorer började levereras på 1930-talet, 
registrerades dock även lokomotorerna in som 
trafikfordon och erhöll littera efter kraftöverföring 
och spårvidd enligt följande: 

Z max. 75 hp, mekanisk kraftöverföring, 
spårvidd 891 mm 
Zm max. 75 hp, mekanisk kraftöverföring, 
normalspår 
Zs 76-199 hp, mekanisk kraftöverföring, 

normalspår 
Zsc 76-199 hp, elektrisk kraftöverföring 
Zsh 76-199 hp, hydraulisk kraftöverföring 
Zss 200-299 hp, normalspår 

Då antalet lokomotortyper växte for SJ efter 
nybeställningar och förstatligandet av privata 
järnvägar, infördes 1942 ett nytt system: 

Z max. 75 hp 
Z2 76-119 hp 
Z3 120-149 hp 
Z4 159-199 hp 
Z5 150-199 hp ("beredskapslokomotor" 
utväxlad for högre hastighet, från början 
av 1950-talet Z4) 
Z6 200-299 hp 
Zr max. 75 hp, spårvidd 1067 mm (1944 
ändrad till Zt) 
Zp max. 75 hp, spårvidd 891 mm 

Z2p 76-119 hp, spårvidd 891 mm 
I mitten av 1950-talet började antalet typer inom 
littera Z4 och Z6 bli så många att en andra siffra 
lades till litteran. Exempelvis fick de äldre 
lokomotorerna siffran 9 tillagd, det vill säga Z49 
respektive Z69. Fler tillkommande lokomotorer i 
dessa serier har fatt vakanta nummer (Z43, Z6 lZ68 
etc.) . 

Under början av 1980-talet ommärktes ett stort 
antal mindre och äldre lokomotorer till tjänstefordon 
och fick ny identitet inom tjänstefordonsparken. 

SJ littereringssystem har i grova drag även använts 
hos vissa privata järnvägar och industrier, till 
exempel vid TGOJ. Banverket använder littera 
DLL (DieselLinjeLok) for de större motorloken 
och DAL (DieselArbetsLok) for lokomotorerna. 

Källor 

Bjurström-lokomotorer, 1989 



Lars Olov Karlsson & Sven Malmberg, Nora 
Bergslags järnväg 125 år, 1981 
Kenneth Landgren, Göte Johansson & Bengt 
Hammar, Nynäsbanan, 1988 
Kenneth Landgren, Saltsjöbanan, 1993 
Malte Ljunggren, SJ diesellok litt Z66, 1973 
Lennart Nilsson & Ulf Diehl, Lok och vagnar, 12, 
1996 och 1998 
Lennart Nilsson & Ulf Diehl, Svenska lok och 
motorvagnar, diverse årgångar 
Nils Norrman, Motoifordon i järnvägsdrift, 1944 
"SJF 420 Lok", diverse årgångar 
Sveriges järnvägar 100 år, 1956 
TAG, diverse årgångar 
Anghwisslan, diverse årgångar 
Diverse foreningstidskrifter 
Internet, diverse sajter 

] ohan Karlsson 

Minnesanteckningar angående 

gjorda uppfinningar och förbättringar 

I början av året blev jag uppringd av Bertil Karlsson 
i Örebro. Han berättade att han hade ett material 
efter sin far som kanske kunde vara av intresse 
för eftervärlden. Det handlade om lokföraren 
och förrådsförmannen vid SJ, Johan 
Karlssons, anteckningsbok. Det låter kanske inte 
så märkvärdigt men denna lilla bok som sammanställdes 
1946, med formatet 19 x 12 cm, om ett 
80-tal sidor är sprängfylld med beskrivningar och 
skisser av mekaniska uppfinningar och förbättringar 
av verktyg, maskiner och instrument som 
kom att användas vid SJ:s verkstad i Vännäs, men 
även på flera andra ställen, under många år. Alltsammans 
kryddat med den självlärde uppfinnarens 
synpunkter på sådant som inte fallit honom i 
smaken. Anteckningarna beskriver inte bara 
uppfinningsrikedomen utan den ger också en 
bild av en speciell och begåvad människa, och 
hans över ett halvt sekel gamla lösningar kan kanske 
ändå ge en och annan aha-upplevelse utöver 
det stora underhållningsvärdet. För oss som arbetar 
med gammal teknik är det också en tankeväckande 
insikt i de problem man kunde ställas 
inför. Allt handlar heller inte bara om att uppfinna 
nytt utan också att tillämpa det som är känt 
på nya sätt. Därför finns också något så enkelt 
som Karlssons klister (inte Johans uppfinning) 
med bland beskrivningarna. Man kan undra hur 
Karlsson skulle ha belönats med dagens förslagssystem. 
Sedan anteckningsboken lämnats in till 
Järnvägsstyrelsen för dess kännedom erhöll han i 
alla fall 500 kronor från SJ. Texten från anteckningsboken 



är återgiven i närmast oredigerat 
skick för att behålla dess anda och spegla den tid 
den är skriven i. Sonen, Bertil, har bidragit med 
en kort beskrivning av fadern som inledning, en 
introduktion till mannen med de många ideerna. 

RobertSjöö 

Johan Karlsson hann arbeta som lokforare i knappt 
fyra år innan forlusten av synen på ett öga tvingade 

honom till så kallad övergångsstat med placering på 
driftverkstaden i Vännäs. Foto genom Bertil 

Karlsson. 

Bertil Karlsson om sin far 

Pappa föddes i Gällö 1887. Redan 1904 byggde 
han en ångmaskin med fram-och backreglage. 
Ett fint arbete som jag har kvar och är mycket 
rädd om. Min far var envis och hade intressen och 
kunskap i en otrolig massa saker, fotografering 
( det var glasplåtar på den tiden), kontaktkopiering, 
mekanik, klockor och teckning. Han 
hade inställningen att kunde han tillverka något 
själv i stället för att köpa prylen i affär så blev det 
så. Jag fick leksaker som en pistol att skjuta 
gummisnoddar med, en ångmaskin med säkerhetsventil, 
visselpipa och manometer, ett 
uppdragbart leksakslok med automatstopp och 
hastighetsreglering eller ett modellflygplan med 
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växel så att jag kunde ha dubbla gummisnoddar. 
Han försåg också familjen med praktiska ting, 
han halvsulade skor åt mig, byggde sitt eget matskrin 
som endast kunde öppnas när handtaget 
stod i ett visst läge samt tillverkade och byggde 
om lampor och klockor. En väckarklocka byggde 
han om så att den växlade siffror efter klockan 12 
till 13, 14 etc. Ibland kunde det gå väl långt som 
då han satte in en stifttand på sig själv. Den var 
visst gjord av ett tandborstskaft. Han plomberade 
också en tand på min mor. En tandläkare undrade 
sedermera vem som gjort detta. "Min man, lokföraren", 
blev svaret. Det var väl inte så snyggt 
gjort. En gång skadade pappa armen på verkstaden. 
Han blev hemskickad för läkarbesök men 
husvärden fann honom hemma medan han satt 
och sydde ihop såret. Han försökte sig också på 
kemi, bland annat under ransoneringstiden då 
han visade hur man kan göra härsket smör ätbart! 

Han antogs som eldare vid SJ 1914. Redan 



1923 tog han körkort för automobil i Östersund. 
1930 blev han lokförare men några år senare förlorade 
han synen på ena ögat och placerades på så 
kallad övergångsstat på driftverkstaden i Vännäs 
med ansvar för skötseln av verktygsförrådet. Där 
gjorde han ett påfyllnadsmunstycke med automatstopp 
vid rätt vätskemängd för destillerat vatten 
till de batteridrivna växelloken. Konstruktionen 
blev patentsökt men han fick svar från 
Patentverket att något liknande fanns i Amerika. 
Tyvärr så skulle han varit tidigare ute med den 
konstruktionen som då kunde gett mycket i återbäring. 
Av SJ som använde många av pappas ideer 
fick han en gratifikation på 500 kronor. Det var 
visserligen värt en hel del i mitten på 1940-talet. 
Distriktschefen i Luleå framhöll att hans ideer 
kunde betecknas som geniala. Bland annat kon-

Att unge Johans håg 

stod till de tekniskt 

intressanta ångloko

motiven.framgår av 

denna detaljerade 
.frihandsteckning som 

han gjorde redan 

1908. 

struerade han och tillverkade en vakuummeter 
för ånglokens rökskåp, ett hjulringsmått på vilket 
man kan avläsa såväl fläns-och hjulringsförslitning 
som flänshöjd, en oljespruta för lok, 
skruvtving för borttagande av Flodin-ventiler och 
mycket annat. Nyligen fick jag besök av en kvartett 
från SJ verkstad i Hallsberg som såg mitt urklipp 
av pappas mätinstrument av hjulslitage och 
utbrast: "Det använder vi än idag, jaså det var din 
pappas konstruktion!" 

Min far avled i Vännäs den 11 september 1947. 

Johan Karlssons minnesanteckningar 

Alla uppfinnare äro missnöjda! Men alla missnöjda 
äro icke uppfinnare. De flesta missnöjda 
tycker nog att allt inte är bra som det är, och klandrar 
det samt hittar alla möjliga fel, men de veta 
sällan hur det skall vara för att vara bättre. En del 
kan nog också se hur en sak borde vara för att vara 
bättre, mera praktisk, bekväm, tillförlitlig eller arbetsbesparande, 
men tänker som så, att det rar väl 



vara ty det är ingen som tackar mig för det. 
Många uppfinnare har nog fatt erfara det. Den 
enda glädje de haft har varit skaparglädjen. Att 
med näbbar och klor försvara sitt patent har väl 
hört till det mest tråkiga. Att de ändock gjort en 
uppfinning eller förbättring var nog missnöjet 
med att det inte fanns en sådan sak, eller var för 
obekväm vid användandet. Den komplicerade 
kommer först, förenklingar sedan. Då jag nu gjort 
en del "mojänger" vilket underlättat arbetet är det 
inte jag som vunnit något härpå, ty blev arbetet 
fortare utfört så blev det endast att man hann göra 
mera. Det är alla gånger arbetsgivaren som tar 
hem "potten''. Den tid som åtgår för att något 
nytt skall taga gestalt är det nog inte många som 
tänker på. Att det kan taga även nätter i anspråk 

Johan Karlsson antogs som eldare vid SJ i Östersund 
1914. Foto genom Bertil Karlsson. 

kan inte betvivlas. Som ett exempel härpå kan tagas 
"den sömnlösa brädan". Denna bräda, som 
har ett hål for ett kaminrör, och insättes i 
dörröppningar i G-vagnar, när dessa användas for 
trupptransport, fick detta smeknamn då Maskiningenjör 
Nelsson i Östersund sade sig haft många 
sömnlösa nätter for dennas konstruktion. 

Då jag midsommarafton 1934 genom olycksfall 
utom tjänsten skadade mitt högra öga, så att 
linsen kom bort, blev det med ens slut på min 
lokförarebana, varför jag i januari 1935 blev placerad 
vid driftverkstaden i Vännäs. Lyckligtvis var 
jag redan lokförare och fick behålla en förares lön. 
Men att mista 100 kronor i rese-och milpengar 
varje månad i 12 års tid och dessutom ett öga är 
ändock en stor saknad. Att synen på det friska 
ögat gick ner till 0,6 har helt naturligt genom åldern 
gått ner ännu mera, hur mycket har jag ej 
tagit reda på. Att den ej blir bättre genom arbete 
med finmekanik märker jag nog. Men sådant har 
heller ingen fordrat av mig, utan det är endast ett 
okuvligt intresse hos mig, att fa se om en ide man 
fatt kan förverkligas och om det fungerar är det 
skaparglädje. Då jag nu närmar mig pensionsåldern, 
kan jag med ro se tillbaka på att även jag 
varit en, om inte viktig, så åtminstone en, kugge i 
SJ stora maskineri. Första året jag var här (i Vännäs) 
fick jag inflammation i ögat och efter 
tillfrisknandet fick jag det utlåtandet av doktorn, 
att nu går det att fa pension. Då jag inte kändes 
behöva det sade han att det var väl inte i järnvägens 
intresse att lokförare skulle gå och skrapa 
gummislipers. Så dålig har jag nog ändå inte varit. 
Jag har inte behövt besvära någon läkare de sista 
11 åren. 



De saker jag ur minnet roat mig att beskriva har 
jag, utan anmodan och utan tanke på extra vederlag, 
tillverkat endast for att jag ansett de skulle 
fylla ett länge känt behov. En del saker var kanske 
aktuella just då de gjordes, en del ser kanske också 
enkla ut då man ser dem färdiga, men att fundera 
ut dem innan man sett dem var kanske inte lika 
enkelt. Den enklaste saken kan ibland också vara 
den värdefullaste. En del har jag gjort efter egna 
ideer, en del är förbättringar och en del kan man 
säga är "plagiat". Många gånger kan också en 
uppfinning vara uppfunnen förut, vilket jag också 
fatt erfara. Det tar ofta lång tid innan en ny sak 
finner marknad (frånsett dammode förstås). Vad 
jag for privat bruk åstadkommit beskriver jag 
dock ej nu. 

Hållare for slipning av konringar (1935) 

Ett hjälpmedel vid slipning av styr-och 
pistongpackningsdosornas konringar består av tre 
stålplåtremsor hopnitade så att de bilda en triangel 
vars yttre ändar kluvits och den nedre delen 
böjts från varandra, varvid hållaren insatt i konringen 
rar sex anläggningspunkter. Detta verkar 
då så att även med hållaren insatt behåller konringen 
sin cirkelrunda form. Förutvarande metod 
var att med fingrarna eller med en pinne 
inpressad i ringen vrida den runt. Det senare 
förfaringssättet hade till följd att ringen genom 
utspänningen blev oval. Efter slipningen sedan 
strävan borttagits och ringen återtagit sin cirkelrunda 
form var slipningen naturligtvis oval och 
ringens tätningsformåga därefter. 

Oijespruta med läderpackningfor undersmörjning 
av lok, särskilt lämpad for B och Gb-lok (1936) 

o____----viJ:========--:::::::

-.--r---~~-~..,J 
--~~c:!~~~

-

~~l>E I\ IH1l. 

l.!EE~=-====~'f°=----c:== 

Sprutan som jag konstruerade 1936 har sedan 
dess varit i dagligt bruk och märk väl, även samma 
kolvstångs packning håller ännu [ efter tio år, red. 
anm.]. Den reparation som måst företagas har varit 
att bussa om hålet i locket ett par gånger, vilken 



även detta visar huru ofta kolvstången dragits ut 
och in. Så länge sprutorna voro så undermåliga, 
att eldarna måste hålla sig med egna sprutor hade 
SJ inget besvär med dem. Nu då seder och bruk 
blivit annorlunda, har nog aktsamheten och skötseln 
om dem också blivit en annan. Trots nya typer 
och konstruktioner äro de ändå ett sorgebarn. 
Den yttre rudimentära formen har svårt att försvinna. 

För att en spruta skall vara såväl praktisk som 
hållbar bör också vissa fordringar uppställas. 
Dessa fordringar äro ej svåra att uppställa, då man 
vid reparation av sprutorna ser vilka fel som uppstår 
på dem. De viktigaste äro följande 

Pipen: Denna brytes av i kröken. Den blir böjd 
i alla möjliga krokar samt lossnar i lödningen mot 
sprutan. "Herrar tennlödare", tänk på att tennlödning 
är blott en starkare form av klistring och 
alltså fordra stora anläggningsytor. 

Locket: Vårtan som sprutstången går igenom är 
för kort så att hålet slites för fort. 

Kolvpackningen: Brickorna äro för små då 
gummipackning användes, varför gummit kryper 
emellan och står som en trasig kvast på båda sidor. 
Dessutom har gängorna på kolvstången genom 
dess kringvridning nött ut hålet i kolvpackningen 
som härigenom blivit otät. 

För eliminering av dessa brister så skulle, fortfarande 
enligt min mening, följande fordringar 
uppfyllas. 

Röret: Om dragna järnrör användas tillses att 
sådana som har djupa repor invändigt undvikes 
medan tätningen mot kolvpackningen blir sämre 
och slitaget mera. 

Pipen: Förutom att den skall hava den lämpligaste 
kröken vid spetsen bör den vara så mycket 
konisk i hela sin längd att den erhåller den stadga 
som praktiskt är nödvändigt. Dessutom skall den 
hava en godstjocklek om minst 2 mm vid kröken, 
samt helst av stål. 

Locket: Detta som bör vara gängat skall hava en 
så lång vårta, där kolvstången går igenom, att hålet 
ej slites ut i första taget. 

Kolvstången skall vara av stål med rymligt 
handtag. 

Kolvpackningen: Denna skall vara så konstruerad 
att den ger nöjaktig tätning, gå lagom trögt, 



icke fastna i röret då sprutan är ur bruk, samt sitta 
fast på kolvstången så den följer med vid stångens 
eventuella kringvridning. 

Hur skall då dessa fordringar uppfyllas? Därom 
må de lärde tvista! Jag är inte förespråkare för någon 
men jag känner mig missbelåten när jag ser 
saker teoretiskt riktiga men praktiskt oriktiga. Jag 
anser att det helt enkelt är onödigt att det behöver 
vara så. Min synpunkt på huru förbättringar av 
sprutorna borde göras är som följer. 

Pipen göres av 2 mm tjock plåt, eller ännu 
bättre av ett cylindriskt rör som hopsmides eller 
valsas konisk då ju genom ihoptryckning godset 
blir tjockare i den smalare ändan. För att den då ej 
skall bliva för tjock i spetsen kan den avmärglas. 
Önskvärt vore om hålet i spetsen de sista 15 millimetrarna 
hade samma diameter. Härigenom 
vunnes att hålet har samma storlek även sedan 
pipen nötts och blivit kortare. Hylsan som pipen 
fasdödes vid bör ha större anläggning för tennlödning. 
Att gänga fast hylsan mot sprutröret är 
förkastligt. Vid eventuella bucklor på röret skall 
hylsan kunna lössmältas och röret riktas. 

Kolvpackningen: Den innersta brickan på 
kolvstången skall vara kraftig i hålet och gängad, 
så den kan fastdragas. Därigenom vinnes större 
friktion mot kolvpackningen så denna följer med 
vid stångens kringvridning. Användes gummipackning 
så skall packningsbrickorna nästan fylla 
inuti röret. En oförsiktigt slagen buckla på röret är 
sällan mer än 0,5 mm djup. Är den djupare hindrar 
den i alla fall packningen att passera, även om 
brickorna äro små. Utgöres kolvpackningen av 
lädermanschetter måste en mjuk gummibricka på 
varje sida om lädret inpassas som trycker ut detta 
mot sprutröret samt dessutom tätar kring kolv

stången. Enda nackdelen med lädermanschetter 

är att packningen är svår att sätta in i sprutröret 

utan hjälpmedel. Att någon numera drar ut kol

ven för att se till packningen är nog ganska mini

malt. För att det ej skall vara så lätt att skruva löst 

locket har jag borrat hål och gängat in 3/ l 6" 

stoppskruv i lockets kant. Något annat fel än att 



muttrarna på stången kan lossna har jag ej erfarit 

ty läderpackningen brukar hålla längre än pipen 

och då måste den ju i alla fall repareras. 

Nu sedan detta skrivits har jag varit i tillfälle att 
se sprutor med syntetisk, oljebeständig gummi 
som kolvstångspackning. Om nu sprutan i sin 
helhet ej uppfylla fordringarna, så synes väl packningen 
böra göra det. Om den, som andra 
gummipackningar, fastnar i röret då sprutan ej 
användes en tid, vet jag inte. Den förefaller emellertid 
inte behöva göra det, emedan den är så liten 
i förhållande till röret, att endast yttersta kanterna 
ligger an mot röret. Därigenom går sprutstången 
mycket för lätt. Mig förefaller det, som det skulle 
vara svårt, att smörja med en sådan spruta, utan 
att spilla olja. Att så är förhållandet visar att sprutor 
bytas ut under motivering att packningen är 
otät. Packningen är dock tät om man vid sug och 
tryckning provar den, men lägger man ifrån sig 
den, då rinner det olja i båda ändar, eller håller 
man i handtaget glider sprutan med av egen 
tyngd. Packningen klämmer alldeles för litet. Den 
går för lätt. 

Då man ser järnvägens spruttyper kan man ej 
förstå annat än att konstruktören tar fram den 
gamla ritningen och stirrar sig blind på den vid 
konstruerandet av en ny. Så många tusenden privata 
sprutor som kommit till, har dock ingen 
efterapat statens typ. Att här beskriva varje typ är 
ej på plats. Urtypen var helt av mässing undantagandes 
stången som var av järn med två fast lödda 
brickor mellan vilka blånor var lindade till kolvpackning. 
Mellantypen, den stora, tillkom för att 
eldaren vid ett kort uppehåll å en station skulle ha 
tillräckligt med olja för att hinna smörja särskilt 
behövliga lager. 

Spilloijelåd4, vid uttagn,ing av smörjdyna for 
tendrar (1936) 

Förut då det endast fanns ånglok här var det ett 
dagligt arbete att efterse tendersmörjningen. 
Smörjdynorna skulle uttagas, utbytas, eller vändas 
och ruggas upp, smörjlådorna fyllas och åter 
insättas. De brukliga spilloljelådorna med ett 
handtag i var ända var inte praktiska för ändamålet. 
När man tömt ut vatten och olja ur smörjdynlådan 
måste man lägga ner denna 

I den uppkomna "smeten", för att kunna ägna 
sig åt dynan. Smörjlådan var då ej så grann att 
handskas med. Därför konstruerade jag ovannämnda 



låda. 

Spilloijelåd4 med vattenavskiijare (1940) 

'B .Lok. 
För att det ej skulle bliva så stora "sjöar" med 
avrinnande olja, vid lokens uppställningsplatser, 
fanns det förr, fastskruvade grunda plåtlådor, vid 
ändan av vevstakens skyddsränna, mera känd under 
namnet "dyngrännan". Dessa lådor voro avsedda 
att uppsamla droppande olja från tvärstycket 
och pistongstängerna. Att dessa endast 
voro tillfyllest så länge lådan ej var full, det kunde 
man nog begripa med näsan då det mesta som 
kommer i rännan är vatten. Vare sig pistongpackningen 
är tät eller ej, så droppar det vatten 
från den, ävenså regn samt smältande snö, fyller 
snart uppsamlingslådan. Då olja flyter på vattnet 
var det, när lådan blev full, endast vatten i den. Då 
jag blev anmodad att uppsätta spilloljelådor 
gjorde jag en egen konstruktion på dem. Den bakre 
sidan gjorde jag lägre och innanför denna insatte 
jag en skiljevägg som gick nästan ner till 
bottnen. Då nu lådan blev full med oljeblandat 
vatten, så var det endast vatten som rann bort över 
den lägre kanten. På några lokturer kunde lådan 
bliva full med olja, som då med en spruta kunde 
bortsugas. Men detta, som så mycket annat, skö

ter sig inte själv, så det kommer så småningom 
bort, tills det, genom någon ny påminnelse från 
högre ort, blir aktuellt igen. 

Flera år efter sedan jag uppsatt dessa lådor har 
det kommit upp liknande på en del lok. De äro 
dock ej gjorda i Vännäs. I stället för skiljevägg 
hade på insidan fastnitats en ?-formad plåtremsa, 
så att det bildades en kanal. Ett stycke nedanför 
lådans överkant hade borrats ett litet hål, mot kanalen. 
Principen blir ju densamma. Men ack, vilken 
skillnad på teori och praktik! Man måste 
också tänka på hur och under vilka förhållanden 
den skall fungera. När lådan börjar fyllas med olja 
och vatten från läckande pistongpackningar, olja 
från tvärstycken, regn och smältande snö, kolstybb 
från skorstenen samt grusdamm från banvallen 
bildas en gröt som så småningom stiger i 
lådan och även i kanalen, tills blandningen stigit 
över kanalens underkant. Men då är också kanal 
och hål tilltäppta, så att när lådan är full flyter 
också oljan bort och endast vatten återstår. 

Låda attfylla på loksand med (1939) 



Vid uppbärning av sand i domen var det vanligt 
att stoppa en trasselsudd i lådans öppning. Vid 
påfyllningen hände ofta att trasselsudden följde 
med sanden i domen, vilket då hade till följd att 
sandrören blevo täppta. För att råda bot för detta 
gjorde jag en lucka med handtag samt fastnitade 
en läderbricka som tätning. En spiralfjäder omkring 
gångjärnsbulten håller luckan stängd. 
Många timmars rensningsarbete av sandrören har 
härigenom inbesparats. 

Skruvtvingfor borttagande av kolvarpå Flodinventiler 
(1936) 

Då man nu blivit van att den finns glömmer man 
lätt hur man bar sig åt innan den fanns. Att fa lös 
kolven från spindeln sedan man borttagit kilen 
var att med händerna fatta omkring hylsan eller 
mellanstycket och sedan med ett hårt slag stöta 
spindelns ända mot trä eller en babbitstacka. 

Därigenom trycktes fjädern ihop av mellanstycket 
som då tryckte ned kolven. Då kolvarna 
sitter mycket hårt fick detta upprepas otaliga 
gånger. Då fjädern efter hoptryckningen åter 
rätade ut sig hände allt som oftast att fingrarna 
kom i klämma mellan hylsan och ventilen. Sedan 
även mina fingrar varit i kläm tänkte jag att det 
skulle behövas andra hjälpmedel att fa lös kolvarna. 
Genom att konstruera en skruvtving som i 
stället för hakar hade en u-formad bygel gick detta 
mycket bra. Genom bygelns form skadades icke 
kolvens kanter och dessutom sammanhöll den 
tvingens skänklar vilka annars hade benägenhet 
att böja ut sig. 

Tång med städ, for hållande av klammor vid fastnitning 
av kedjor till lubrikatorproppar (1935) 

Propparna till lubrikatorkopparna har benägenhet 
att falla bort. Genom att sätta en klamma 
kring proppen och fastnita en kedja, som i sin tur 
är fastsatt under en skruv i slidlocket har många 
proppar sparats. Sedan jag gjort denna tång gick 
det mycket bra, att hålla klamman och niten vid 
hopnitandet. Jag behövde endast lägga tången 
mot fotplåten och nita ihop klamman. Genom 
att jag ej behövde gå från arbetsstället gick detta 
relativt fort. 

Lathundfor fastsättning av röda glas i signa/skärm 
(1945) 

Fastsättning av röda glas i signalskärmar, med 
fastlödda klor av plåt som vikes över glasets kant, 



har på nyare lok övergivits. En böjd plåtremsa 
som sträcker sig runt halva skärmen bildar en fals 
där glaset stickes ner och far stöd. För att glaset ej 
skall falla ur är en tunn mässingplåtfjäder fastnitad 
på så sätt att vid utbyte av glas kan fjädern 

vridas åt sidan. Ett nedpassat knaster håller fjädern 
i rätt läge. Denna teori ansågs väl praktisk. 
Hur den fungerar i användning har de ej tänkt på. 
Skärmen kanske fastsättes ibland, lika ofta upp 
och ner. Hur går det då med fjädern? Har fjädern 
en gång blivit uppåtböjd, hur då åter fa den att 
ligga an? För att slippa ifrån sådana onödiga reparationer 
tar jag bort falsar, fjädrar och klor och 
fastnitar två böjda galvaniserade plåtar och en 
tredje fastsättes med två 3/ l 6" skruvar och muttrar. 
Plåtarna pressas lätt i en form som tillklämmes 
i skruvstycket. Att de nya skärmarna även 
försetts med ett bleckplåtshandtag synes också 
besynnerligt. De flyttas dock inte så ofta som man 
skjuter ett strykjärn. Skärmar med järntrådshandtag 
i kanten kan man hänga ett tjugotal på 
en spik. Med dessa handtag åter fordras faktiskt 
fack att förvara reservskärmarna i. 

Gjutform for hammare, tenn och bly (1940?) 

Då jag såg den obekväma, tidsödande metoden 
att gjuta "smockor" kunde jag inte avhålla mig 
från att ändra även på detta system. Genom att 
bocka till handtag av plåt och fasthålla dessa blir 
de både stabila och mindre varma. En spiralfjäder 
omkring gångjärnsbulten håller gjutformen 
stängd. Genom att göra pinnen för skafthålet lång 
blir detta motvikt, så formen kan stå för sig själv. 
Dessutom är den av rör med genomborrade hål 
för luftkylning så den ej blir så varm. Tre olika 
storlekar på formar finns nu. 

Smöryspruta for smöryning av pumpreglerande kolv 
(1941) 

Genom denna anordning kan kolven vid behov 
smörjas direkt genom pumpreglerarens lufthål. 
Därigenom att det sex halvmillimeter grova lufthålet 
i vårtan är tre mm utvändigt på alla pumpreglerare 
går det mycket lättvindigt att fastskruva 
sprutan. 

Låda for bokstavsstansar (193 7) 

De vanligen förekommande träklotsarna med hål 



för stansarna äro opraktiska då de skola användas 
på skilda platser utanför Vännäs. Därför gjorde 
jag en låda helt av plåt. Insatsen är även av plåt 
med 24 hål, som på undersidan fortsätter med 
fyrkantiga rör, för stansarna. Att jag här 
omnämner något så vanligt som en låda ser kanske 
egendomligt ut, men var ej heller meningen. 
Det som är det fina i kråksången är den praktiska 
stänganordningen "ala tryckknapp". 

Låda med rulhr for järntråd (1941) 

Under kristider då sjömansgarnet lyser med sin 
frånvaro fick jag själv en lysande ide. Som bindmedel 
måste järntråd tillgripas. Då utrymmet ej 
tillät en massa tilltrasslade järntrådshärvor gjorde 
jag ovanstående låda. Järntråden spolas upp på 

rullar, vilka var för sig kunna utbytas. För att tråden 
ej skall rulla upp sig, är varje rulle försedd 
med en bromsfjäder. Trådens ända löper genom 
en trådledare som är vertikalt böjlig och försedd 
med bromsplattor av stål. Vid trådens framdragning 
följer tråd.ledaren med ett stycke. När tråden 
avklippts, med en av de på framsidan sittande saxarna, 
och handtagets förts åter, återföres också 
trådledaren till sitt förra läge, så att trådändan drages 
från saxen. 

Ställbarftäs, for utskärning av runda trätrissor 
(1939) 

Efter tillkomsten av röda och gröna glas för 
lokpersonalens handlyktor skulle hållare för dessa 
uppsättas i alla lok. För att glasen ej skulle skakas 
ner under lokens gång, måste trätrissorna noga 
passa i glasets ring. Att svarva en kavel och skära 
trissor av ansåg jag vara dålig uträkning. Dels är 
det tidsödande och dels torkar träet i alla riktningar, 
så trissorna blir för små att fasthålla glasen. 
Om de däremot skars ur en bräda torkade de åtminstone 
inte ut på längden. Dessutom fick jag 
med denna metod centrumhålet gratis. 

Huggpipa, press och instyrningshylsa for 
läderpackningar i oljesprutor (1942) 

Då det ankom ett 50-tal nya sprutor med vanliga 
gummivävspackningar och som vanligt för små 
brickor, som inte hålla kvar gummit inom rimliga 
gränser, gjorde jag ovanstående attiraljer. Med 
huggpipan uthöggs de gamla packningarna varvid 
erhölls gummibrickor som kunde läggas inuti 



lädermanschetterna. Med den tvådelade och med 
gångjärn och stänganordning "a la patentkork'' 
försedda styrhylsan för ändan på sprutan, var det 
bara att skjuta in kolvpackningen, varvid alltsammans 
gick fortare än kvickt. 

Aggregatfor provning av manometer och gastrycksreglerare 
samt for tennlödning (1939) 
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Vid provning av gastrycksreglerare kan inträffa att 
denna ej fungerar varför hela gasbehållaretrycket 
strömmar in i lågtrycksmanometern. För att 
denna ej skall gå sönder konstruerade jag en 
lågtrycksmanometer med membran istället för 
rörfjäder. Membranet som är av korrugerad 
mässingsplåt, 0, 14 x 45 mm, fastklämmes i en 
gängad dosa vars övre insida är svagt kupig. Vid 
högre tryck än 1 kg bottnar membranet mot dosans 
botten varför den även tål fullt gasbehållaretryck. 
Vid gradering av manometern använde jag 
mig av en tio meter hög radiomast och ett vattenfyllt 
kärl, förbundet med ett 2 mm kopparrör i 
vars andra ända manometern inkopplades och 
hissades meter för meter upp till väders, varunder 
manometern kunde graderas. Membranets rö

relse överföres genom ett stift med tryckfjäder och 

därifrån till en utväxling som omvandlar den i 

vridande rörelse. Med en skruv på manometerns 

högra sida kan tryckfjädern förflyttas. Därigenom 

kan man ställa manometern precis i nolläge. 

Vid provning av manometrar, fastskruvas 

denna i gummislangen. Trycket från gas

behållaren påsläppes och ventilen ( 6) öppnas. Ge

nom ventilen (5) insläppas önskat tryck i mano



metern. Vill jag minska trycket stänges ventilen 

(5) och öppnar ventilen ( 4) varvid gasen går ut i 
fria luften. Vid justering av gastrycksreglerare 
borttages röret (7) och gastrycksregleraren inkopplas 
mellan rören (8 och 9). Med ventilen (6) 
kan jag öppna och stänga för gasen. För att gasen 
ej skall stå still öppnar man utstängningskranen 
(10) varvid gasen går ut genom brännaren (11). 
Vid tennlödning är ventilen ( 6) öppen medan 
ventilen (4) är stängd och gasen regleras med ventilen 
(5). Denna anordning är således mångsidigare 
och lika användbar som provbänk med vattentryck, 
vilken inte är lämplig vid justering av 
gasmanometrar. Manometrarna går nog sönder 
ändå, utan att också behöva frysa sönder. 

Skyddskorgarfor alla sladdlampor (1943) 

Hållarna för lamporna som äro av trä hade lampans 
skyddstrådar fastsatta med träskruvar. Genom 
att trähandtaget sprack, eller skruvhålen 
blevo för stora, ramlade dessa bort. Detta var inte 
så värst bra om man då stod och lyste i en elektrisk 
motor. Jag har då gjort en mässingsplåtremsa som 
böjdes till en ring och hopsattes med en ingängad 
skruv. På denna ring fastnitades skyddstrådarna. 
nitarna äro dessutom tennlödda på insidan. Trådarna 
äro förstås rörliga omkring niten. Detta 
band lades sedan i ett på träskaftet ursvarvat spår 
och hopskruvades. trähandtagen spricker nu inte 
sönder, dessutom äro de lätthanterligare än 
bakelitskaften -och starkare. 

Stänganordningfor väggpendyl (1936) 

En så gammalmodig, opraktisk anordning som 
en hasp är i mitt tycke inte ändamålsenlig, i syn

nerhet då det går att fa till en bättre. En mässingsfjäder 
fastsatt på luckans insida och böjd över 
luckans ända samt försedd med tvärveck, bildar 
på detta vis en hake som vid luckans stängning 
går under ett motsvarande beslag på fodralets utsida. 
Ett annat beslag på luckans utsida, med ett 
litet avstånd från fjädern, har ändan utåtböjd liksom 
denna. Skall man öppna luckan tar man med 
nypan och klämmer fjädern mot beslaget, som då 
släpper sitt grepp. Mitt på luckan är en annan 
fjädrande hake anbragd. Denna krokar i en hake 
som sitter inskruvad i glasets runda träram. Då 
man vid klockans uppdragning, öppnar luckan 
och sedan lyfter upp glaset, vrider sig en med fjäder 
försedd pinne upp och bildar stöd för glaset. 



Vid stängning böjar man ner pinnen, stänger 
luckan och släpper ner glaset. 

Utomhuspendyl med värmelampa och termostat, 
som tänder lampan vid -5 ° och stänger den när 
temperaturen stiger över dessa grader (1940) 

Att finna någon pendylolja som även vid starka 
köldgrader bibehåller sin lättflutenhet är väl bra 
omöjligt. En värmelampa inmonterades därför i 
fodralet, men med detta, som så mycket annat, 

sköter det sig ej själv så blir det ingen skötsel alls. 
Lampan kunde lika väl brinna under varma 
solskensdagar, vilket då var till ännu mera skada. 
jag gjorde då en termostat av två tätt sammanlödda 
stål och mässingsfjädrar. Vid en temperatur 
på 25° böjde den sig 5 mm. sedan fjädern 
inmonterats i ett isolerat hölje och försetts med 
platinakontakter och ställskruv insattes den i 
klockan och sköter nu automatiskt tändning och 
släckning av lampan, så länge den ej är utbrunnen 
förstås. 

Hjulmåttfor mätning av hjulbanans nedslitning 
(1943?) 
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Instrumentet är gjort av 2,5 mm stålplåt och alla 
mätbara delar härdade. I översta plåten finnes ett 
triangulärt hål varöver en tunn stålplåt är 
fastnitad på så sätt att dess lösa ända kan böjas ned 
genom hålet och mot visaren. En på båda sidor 
om hålet lagrad hävarm är i ena ändan försedd 
med en underliggande fjäder. Hävarmens andra 
ända trycker alltså ned stålplåten genom hålet och 
mot visaren varvid friktion uppstår. Vid mätning 
intryckes den i kanten sittande nabben varvid visaren 
vrider sig så mycket som nabben blivit intryckt. 
Vid borttagning av "måttet" står visaren 
kvar och kan avläsas. Vid ett tryck på hävarmen 



uppstår friktionen och visaren återtager sitt förra 
utgångsläge. 

Vakuummeter visande upp till 400 mm vattenpelare, 
avsedd att mäta blästerverkan (draget) i 
sotskåpetpå ånglok (1944) 

De tillgängliga medel man haft att mäta denna 
svaga sugverkan, har varit ett dubbelböjt glasrör 
innehållande en skvätt vatten och vid proven 
mäta vattenpelaren. Detta tillvägagångssätt var 
omständigt och dessutom är det för trångt om utrymmet 
på loken för att laborera med sådana instrument. 
Det har nog länge varit ett önskemål att 
på ett bekvämare sätt avläsa draget. Detta drag, 
som varierar i styrka mellan varje ångslag, gör det 
svårt att konstruera en apparat som visar den exakta 
luftförtunningen i varje moment. Med ett 
mekaniskt visarinstrument går det ej att eliminera 
trögheten. Möjligtvis med en bromskolv i likhet 
med sådana som finnas på vågar. Att göra någon 
revolutionerande nykonstruktion är omöjligt då 
man ej fatt någon som helst teknisk undervisning 
utan har endast iakttagelseförmåga och sunt förnuft 
att tillgå. Det andra kan räkna ut, f'ar jag 
prova mig fram till, vilket är en lång omväg. Tanken 
på att göra en vakuummeter med rörfjäder 
måste genast förfalla, då man har så svaga krafter 
att röra sig med, ty röret måste göras mycket tunt, 
mycket brett samt nästan platt. Att det skulle fa 
någon kraft, att med någon tillförlitlighet vrida en 
visare torde vara uteslutet. Dessutom skulle den 
snart förstöras, om någon blåste i den, ty röret 
skulle räta ut sig som ett annat korvskinn. Genom 
att istället konstruera en vakuummeter med 
membran f'ar man större krafter att röra sig med. 

Vakuummetern, som jag har tillverkat, har 
fodralet och utseendet detsamma som en manometer. 
Insatsen fastskruvas även på samma sätt. 
Skillnaden är dock att i stället för rörfjäder, är på 
förskruvningens bakre kant fastsvetsat en 5 mm 
tjock mässingsplåt eller skiva. Skivan är svagt 
skålformigt ursvarvad och försedd med en nedsvarvad 
fals där membranet är fastlött runt kanten. 
Genom förskruvningen och skivan, är borrat 
ett millimeters grovt hål som utmynnar i skålen 
under membranet. Detta är av tunn mässingsplåt, 
0,14 x 85 mm, korrugerad genom pressning. 
Ovanpå membranet är fastskruvat en skyddsplåt. 
Denna har ett hål i mitten, där membranets stift 
går fritt igenom. Dessutom är hålet uppskuret 
neråt så att skyddsplåten kan borttagas utan att 
behöva lossgöra verket. Ovanför denna skydds



plåt, med ett mellanrum på I mm sitter en ny 
insats, fastskruvad vid den förra. På denna är de 
rörliga delarna monterade. Dessa äro en liggande 
axel med två hävarmar, den första är förbunden 
med membranets stift och försedd med motvikt 
och den andra överför rörelsen till drivhjulet genom 
en länk vars andra ända är förflyttbart fästad 
på detta. Genom fästets förflyttning kan visaren 
givas större eller mindre utslag. För att motverka 
glappning, är en spiralfjäder inmonterad. Då visaren 
går ett helt varv var det ej lämpligt att placera 
denna på visaraxeln. Därför fortsätter den på ett 
särskilt kugghjul. Då membranets egen fjädrande 
förmåga ej är tillräckligt noggrann, är insatt en 
bladfjäder av stål och under denna är infällt ett 
förskjutbart mellanlägg, eller en gaffel. Genom att 
inskjuta denna, mer eller mindre långt under fjädern, 
kan man justera fjäderns styvhet. Fjädern, å 
sin sida åter, är fastsatt på en vagga med fyra skruvar. 
Genom denna anordning kan tryckfjädern 
inställas så att fjädern vilar precis under den avsats 
som membranets stift är försedd med. Slutligen 
finnes överst den plåt, fastskruvad, som hjul och 
visaraxel är lagrade i. För att alla fastskruvade de

lar skola komma i exakt läge äro de försedda med 

styrpinnar. 

Vakuummetern är vidare försedd med en tre

vägskran och strypskruv. Genom kiken avstänges 

vakuummetern och slangen sättes i förbindelse 

med fria luften. Genom strypskruven kan luft

kanalen till membranet minskas. Till kikens för

skruvning kan, medels en vingmutter, kopplas en 

tio meter lång gummislang vars andra ända fast

skruvas i en härför avsedd renslucka som insättes i 

sotskåpet. För att ej någon skall genom sugning 

eller blåsning förstöra vakuummetern är på det 

sexkantiga kikhuset fastlött ett rör som går utanpå 

sexkanterna. Inuti förskruvningen äro borrade sex 



hål. Blåser man i förskruvningen, går luften ige

nom dessa hål och mellan röret och kikhusets 

sexkanter, ut i fria luften. 

Som framgår av beskrivningen här ovan är 
vakuummeters arbetssätt följande. Luftförtunningen 
i sotskåpet fortledes genom rensluckan via 
slangen genom kranen och strypskruven in under 
membranet. Den yttre luften trycker då in 
membranet och spänner tryckfjädern. Rörelsen 
överföres genom stiftet och hävarmarna till drivhjulet 
som vrider visaraxeln. Skulle luftförtunningen 
vara konstant, till exempel vid sotarens pådragning, 
kan å vakuummeterskalan vattenpelaren 
avläsas. Visaren står på motsvarande ställe 
stilla. Då däremot den i cylindrarna förbrukade 
ångan stötvis utströmmar genom blästerkonan, 
åstadkommes en ojämn luftförtunning. Visaren 
f'ar en pendlande rörelse, större ju starkare och 
hastigare stötarna komma. Visaren pendlar både 
över och under den egentliga luftförtunningen. 
Detta kan ej göras något åt då det är beroende av 
alla kroppars i rörelse befintliga tröghet. För att 
visarens pendlande rörelse ej skall bliva så hastig, 
minskas luftkanalen till membranet genom att 
inskruva strypskruven något. Denna far dock 
inskruvas för mycket då det kan hända att resultatet 
blir missvisande. Att vakuummeterns kik skall, 
utom då proven avläses, vara stängd är ju förståeligt., 
då hjul och lösa delar är i ständig rörelse. 
Desto längre dröjer det innan den blir utsliten. 
Icke heller fa vatten inkomma under membranet, 
då detta ej kan avlägsnas annat än genom upphettning 
över kokpunkten. 

För att förvaringslådan skall kunna ställas på 
kant, är den försedd med släta gångjärn. Denna 

gångjärnstyp konstruerade jag redan 1928. Den 
mellersta länken gjordes av en massiv bit som i 
ändarna försågs med en nedfilad ansats, vilket gör 
att gångjärnet utfällt stannar i plant läge. De 
gångjärn jag nu sett finnas fastskruvade på bordsskivor 
har ej denna ansats, vilket gör, att bordsskivorna 
utfällda ej kommer i samma plan. 

Böjligt rör till kedjan for hastighetsmätare till Of 
lok (1940) 
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Dessa rör som är en förlängning av ledarröret för 
kedjan, som går från hastighetsmätaren ned till 
växellådan, som är fästad mitt för hjulaxelns centrum 
på en arm som utgår från koppeltappen. 
Rören måste vara böjliga i förhållande till hjulets 
rörelse i ramverket, men dessutom tillräckligt 
styva att motstå växellådans vridande verkan och 
håla denna vågrätt. De härför avsedda rören uppfyller 
icke dessa fordringar. De bestå av två 
stycken böjliga järnslangar av tunnplåt. Den ena 
trädd utanpå den andra. Utanpå är lindat en 
järnplåtsremsa i spiral. För det första äro de för 
tunna för att nöta på och för det andra, vid dragning 
skiljer slangarna på sig, kommer i sicksack 
och klämmer fast kedjan, som då vrides utav. Vid 
konstruktionen synes den enda tanken varit att fa 
röret så tätt som möjligt, att denna ej skulle intränga 
på kedjan och behålla befintlig olja. I praktiken 
rar man nog vända på detta rankesätt. 

Den smörja som kedjan fick vid insättningen 
kan ej räcka hur länge som helst. Till slut är den 
som beck, vilket gör att kedjan går mycket tungt 
att vrida runt. Detta har till följd att hela växellådan 
vill vrida sig med lokhjulets rotation. Röret 
blir då utsatt för för böjning och dragning. Är det 
då slitet invändigt går det isär och med förut 
nämnd påföljd. Länkarna i kedjan är ju ej mera än 
1,5 x 5 mm i genomskärning. Är det några Of-lok 
placerade på ett ställe så är det ett dagligt göra att 

byta rör och laga kedjor. 

Då det ej gick att anskaffa rör lika fort som 
de gingo sönder, måste den utvägen tillgripas 
att göra dem. I stället för dessa mjuka slangar 
lindades spiralfjädrar av 4 mm ståltråd i 
mycket täta varv. Härtill användes kasserad 
ställverkstråd för semaforer. Dessa "fjäderrör" 
fastlöddes i de gamla förskruvningarna. 
De blevo både böjliga och styva samt framför 
allt kraftiga. Dessutom äro de självsmörjande, 
då droppande och stänkande olja kan 
intränga i dem. En del sådana hemmagjorda 
rör uppsattes för ett år sedan. Dessa lok äro 
nu stationerade på annat håll. Att rören fyller 
sin uppgift är nog så tydligt, då det gjorts förfrågningar 
hit om varifrån vi fatt tag på sådana 
rör -som håller. 

Hjulringsmått, eller instrument for mätning 
av hjulringarsforslitning (1946) 

Måttet blev ganska invecklat, beroende på att jag 
velat göra måttskalan så stor som möjligt, så att 
även gamla och skumögda kunde avläsa den. Således 
är måttmillimetrarna för hjulbanans nedslitning 



och flänstjockleken dubbelt så långa. För 
flänshöjden däremot fanns ej plats för någon utväxlingsanordning. 
Flänshöjden torde väl näppeligen 
understiga 25 eller överstiga 36 mm, men 
för att göra måttet fullständigt inbyggdes även 
detta. Enligt min erfarenhet göres fabriksgjorda 
mått och instrument så klena, att det erfordras 
fackmän för att använda dem. Men det skall väl så 
vara. Billigt och fort utslitet för att fabrikationen 
skall hållas igång. 

Måttet i fråga har jag tillverkat av gamla spadar 
och 3,4 mm tjocka sågklingor, alltså minst 80% 
stål. Numera, när allt skall vara så bekvämt, att det 
endast skall tryckas på knappar, så ansåg jag det 
bäst att även göra måttet "tryckknappigt". Mår

tet, som har en rymlig profil för flänsen, har 
denna sida förlängd, varvid måttet håller trycket 
mot flänsens innersida, vid måttagning. Denna 
sida bör ju rimligtvis vara vinkelrät mot hjulaxeln 
vilket dock icke alltid är så exakt. Med måttet kan 
mätas flänstjocklekar ned till 9 mm, hjulbana till 
8,5 mm och flänsar 22 till 38 mm. Detta senare 
kan både över-och understigas, beroende på hur 
mycket hjulbanan är sliten. 

Måttet består av bottenplatta med en pålagd 
ram, 3,8 mm hög, för att göra plats åt de rörliga 
delarna, samt ett lock med celluloidfönster. På 
bottenplattan är fastsatta styrlister, mellan vilka 
en ram är rörlig upp och ner. Ramens nedre del är 
formad till en tapp som trycker mot hjulbanan 
och skjuter ramen uppåt vid mätning. En fjäder 
återför ramen så att nämnda tapp sticker 8,5 mm 
utanför måttet. Ramens vänstra sida är utdragen 
till en arm, som för skalan till flänsmåttet uppåt 
(men aldrig tillbaka). På samma sida, men inåt, är 
en arm, som lyfter hävarmen som påverkar visaren 
för hjulbanan. På ramens nedre del, som är 
bredare, är urfräst ett spår vari den stång som mäter 
flänstjockleken löper, vinkelrätt mot ramens 
rörelse. denna stångs beröringspunkt mot flänsen 
befinner sig 10 mm ovanför ramtappens underkant. 
Flänstjockleken mätes således I Omm ovanför 
hjulbanan. Vinkelrätt och mitt på denna 
stång, sitter en arm, med vilken stången kan skju

tas fram och tillbaka. Mot armens ena sida 
trycker en med fjäder påverkad hävarm och 
håller stången indragen. Mot den andra sidan 
vilar en S-formad hävarm som har till uppgift 
att, med sin ena ända, föra stången mot flänsen 



och med den andra ändan föra med sig visaren. 
För att trycka ned denna hävarm fordras en 
"tryckmojäng" som går utanför måttets överkant. 
Efter tryckets upphörande, går mätstången 
åter in i måttet där den är väl skyddad. 

Vid måttets borttagande från hjulringen, går 
ramen tillbaka med toppen stickande ut utanför 
måttet. Visare och flänshöjdskala har dock 
stannat på de millimetertal hjulringen hade. 
Enär hjulbana och flänstjocklek har så olika 
mått behöver visarna aldrig tangera varandra. 
De kunde placeras vridbara på samma tapp och 
löpa på samma skala. De har gjorts sidkrokiga 
för att fa plats och vida kring tappen för att er

hålla stor friktion. En bladfjäder trycker nämligen 
visarnas centrum mot bottenplattan. För att 
den ena visarens vridning ej skall på verka den 
andra, äro de skilda åt av en tunn stålplåt, som 
hålles kvar i sitt läge av, den genom densamma 
gående, styrpinnen. Plåten vilar med sin ena ände 
på den understa visaren och den andra på ett underlägg, 
fastsatt i bottenplåten. På den övre visaren, 
men under bladfjädern, ligger en annan 
tjockare plåt. Plåtens ena ände har en tapp inpassad 
i förutnämnda underlägg, på så sätt att den 
kan leda, men ej vrida sig. Den andra av plåtens 
ändar, som går över visarna, är längre ty därunder 
vilar -inga ledsamheter, men väl en, i ett hål i 
bottenplåten inlagd lös tryckknapp. Vid knappens 
intryckning lyftes plåtens ända upp. Den 
första kommer då att vila mot underlägget. Bladfjädern 
tryckes upp, friktionen upphör, och visarna 
återgår i sitt ursprungsläge. Detta därför att 
visarna påverkas av i dem infällda fjädrar. För att 
motverka hävarmarnas längdvariation vid olika 
lägen, har dessas ändar givits sådan form vid 
anliggningen mot varandra att visarna ändå röra 
sig likformigt. Då båda visarna röra sig efter 
samma skala var svårigheten, att inom ett begränsat 
område avpassa hävarmarnas längd så att visarna 
gjorde rätt utslag på skalan, men -jag ville 
inte vara sämre än de lokkonstruktörer som ävlar 
med att konstruera starkast möjliga lok, i minsta 
möjliga storlek. 

Flänshöjdmåttet är helautomatiskt. Det består 
av en "löpare" som ser ut som en bakvänd, rak, 
öppen fyra samt en rörlig skala. Skalan är rörlig, 
därför att den skall kunna bromsa fast för avläsning 
av flänshöjd. Mellan löparens ben är placerad 
två, i övre ändan lagrade, bromsklossar. Mellan 
dessa åter är placerad en platt stång som räcker 
något utanför måttets överkant och vars nedre 



ända är kilformigt utböjd. En spiralfjäder trycker 
ständigt upp stången mellan bromsklotsarna och 
dessa i sin tur trycker, den ena, mot löparens ben 
och den andra, mot skalan. Vid mätning 
intryckes löparen av hjulflänsen. Skalan åter 
skjutes upp av hjulbanan. Flänshöjden fas således 
i mm över hjulbanans mitt. Löpare och skala fasthålles 
av bromsen, som påverkas av den kilformade 
stången. På löparens ena ben är en rits 
anbragd. Flänshöjden avläses från ritsen mot skalan. 
Vid stångens nedtryckning upphör friktionen. 
Skala och löpare återgår i utgångsläge. För 
att ej, vid stångens intryckning, löparen skall 
återgå med en smäll så löste jag problemet på så 
sätt, att det ben som bromsen påverkar gjorts bredare 
upptill. Därigenom blir återgången lika långsam 
som när man trycker in stången. För att erhålla 
större friktion på löparen, är den kant mot 
styrlisten samt styrlisten snett fasade. Härigenom 
tryckes löparen även mot bottenplåten och större 
friktion erhålles. En spiralfjäder fästad i löparens 
nedre ända strävar att alltid hålla den nere. Av 
samma orsak är en fjäder placerad för att hålla 
skalan nere. I den mån utrymmet tillåtit har jag 
gjort slitytorna så stora som möjligt. Av ovanstående 
framgår tydligt att det går fortare att ta alla 
tre måtten än att beskriva dem. 

Smörjkopparfor axelledningar vid driftverkstaden 
i Vännäs (1940) 

Detta är ingen uppfinning och skulle således inte 
beröras i den här minnesförteckningen, men jag 
vill bara visa att det går att spara, blott man har 
intresse härför. När verkstaden ombyggdes, antagligen 
1923, uppsattes axelledningar i taket, 
som med remmar drogo verktygsmaskinerna. 
Axelledningarna var lagrade i centrerande lager 
med två smörjhål. Det var inte ringsmörjning. 
För smörjningen åtgick ungefär två timmar i 
veckan. Då jag en gång 1939 blev anmodad att 
smörja den, såg jag att detta smörjsystem pekade 
åt skogen. Mellan smörjningarna blev ju lagren 
torra och höll sig varma. Jag begärde då att fa göra 
smörjkoppar att sätta på lagren. Av bleckplåt 
gjorde jag då, 18 stycke runda, höga smörj koppar. 
Röret för smörjveken gjordes så långt, genom 
smörj koppens botten, att det gick ner i smörjhålet 
på lagren. För att koppen skulle stå stadigt formades 
kroppens nedre del efter rundningen på lagren. 
Genom att använda blott ett ullgarn till veke, 
räckte oljan i koppan en och en halv månad, då 
veken var ny, sedermera två månader. Den olja 
som runnit genom lagren, ned i uppsamlingsskålen 
under lagren, uppsögs med en spruta och 
fylldes åter i koppen. Då oljan nedmatades genom 
veken, blev den tillräckligt ren för lagret, varför 



även olja sparades. Om det vid smörjning antages 
åtgå två timmar per vecka, eller 104 timmar 
per år, blev det sedan jag satt dit smörjkopparna 
endast 15 timmar per år, eller en besparing av 11 
dagsverken. Under fem år tills axelledningarna 
toges bort, har således sparats 5 5 dagsverken. 
Hade jag fatt smörjningen på ackord och då satt 
dit smörjkopparna, så hade jag tjänat minst 900 
kronor extra på detta. Det är var järnvägen vunnit 
på mina smörjkoppar. Vad den förlorat under de 
föregående 16 åren blir då 1.424 arbetstimmar. 
Detta är statistik och med statistik kan ju bevisas 
allting. 

Limning eller rättare, klistring av dragremmar av 
läder (1943) 

För att skona maskinerna från remskarvarnas 
klapprande och göra remmarna hållbarare och 
tystgående började jag med att klistra ihop skarven. 
Blir en sådan klistring rätt utförd blir skarven 
starkare än remmen i övrigt. Dessutom lossnar 
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den ej i vatten, vilket är bra för remmar till vedkapar 
och dylikt som står ute, men då bör ju även 
de andra skarvarna på remmen också vara klistrade. 
I de flesta fall äro de remmar man rar hem, 
limmade med vanligt snickarlim och sydda med 
svinskinnsremmar. Syremmarna nötas av och 
limningen lossnar i fukt. Det är förvånansvärt att 
ej alla remfabrikanter övergått till klistring. Såvida 
metoden ej är patenterad. Klistrade remmar är 
bra även på så sätt, att om den är för bred så kan 
den skäras smalare och är den för tjock kan den 
avhyvlas. Att hyvla bort den hårda narven är förorda, 
om man vill undvika de djupa sprickor som 
uppstår genom remmens sträckning. 

Att jag började klistra remskarvarna berodde på 
dragremmen till smärgelskivan för sågklingorna. 
Skarven hopsyddes med läderremmar. Då remmen 
endast är 4 cm bred och många hål måste 
göras, blev den försvagad och häll väl en vecka i 
taget. Försök med remlås med klor gav samma 
förhållande. Remlås med gångjärn gick inte alls, 
då remmen går över två brytrullar. Jag försökte då 
med att göra hål med en syl och inskruva en 
järntrådsspiral och sedan hamra den flat och inskjuta 
båda ändarnas spiraler i varandra samt 
sticka en järnten emellan. Det blev då som ett 
gångjärn. Detta var bättre och höll lite längre, 
men spiralen skar genom lädret som en annan 



ostkniv. Då var ej annat än försöka mitt beprövade 
skolagningsmedel "Karlssons klister". Det 
består av celluloid löst i aceton. Remmen måste 
hopsättas på sin plats och på en söndag, då smärgling 
ej förekom. Och höll gjorde den. Då den 
med tiden blev så utsträckt att den förskjutbara 
brytrullen ej längre kunde spänna den, måste den 
givetvis kapas och avkortas och åter hopklistras. 

Jag har även klistrat remmar där det ej finnes 
någon sträckanordning. När en sådan 
skall avkortas ett par tum då måste skarven 
lösas upp i aceton. Då aceton är både dyr och 
lättflyktig, gjorde jag en låda med halvcirkelformad, 
böjd botten, som en slipho samt en 
insats som passade i lådan. När jag då lägger 
remskarven i lådan och sätter ned insatsen, 
blir tomrummet ganska litet. Det går åt litet 

aceton och den har ej så lätt att avdunsta, ty det 
tar nästan en dag att lösa skarven. Under tiden 
måste en gammal kasserad rem användas, så maskinen 
ej behöver stå obrukbar. Då remmarna 
börjar kosta 25 kronor metern, bör man vara aktsam 
om dem. I juli 1943 limmade jag ihop, av 
gamla, brända remstumpar, remmar till motor, 
kallsåg och slipsten. De äro felfria ännu, fast de 
hade varit för svaga att sätta remlås på. Att klisterskarvar 
även på tjocka, breda remmar blir starka, 
kan man se på den rem som drar snickareverkstadens 
hyvelkutter, med 4.600 varv. Detta 
var litet "sparologi om klistrologi". 

Vännäs 25 Jan 1946 

J. Karlsson f.d. Lokf. 

Johan Karlsson vid tiden for anteckningsbokens 
tillkomst. Foto genom Bertil Karlsson. 

Robert Herpai 

Tillskott i järnvägsmuseets arkiv 

Ett arkivs tillväxt är beroende av att nya arkiv 
kommer in, inget tvivel om den saken. Om det är 
ett myndighetsarkiv sker detta med automatik, 
liksom om det är ett kommun-eller landstingsarkiv. 
Leveransen till sådana arkiv och till Riksarkivet 
styrs av lagar och förordningar. 

På Riksarkivet, som är tillsynsmyndighet för de 
statliga myndigheternas arkiv, är jag övertygad 
om att mängden material som kommer in ibland 
far personalen att känna: Hjälp, ännu mer! Otillräckligt 



med folk och plats att förvara all den information 
som ska bevaras för framtiden som en 
del av det nationella kulturarvet kan fa den mest 
garvade arkivarie att känna sig otillräcklig. 

Järnvägsmuseets arkiv har inte den rollen att 
det automatiskt sker leveranser till oss från pågående 
eller avslutade verksamheter, och de tillförda 
mängderna är heller inte desamma som hos en 
arkivinstitution. Våra arkiv består i huvudsak av 
sådant som enskilda personer har givit oss i gåva. 
Arkivbeståndet består till stora delar av små arkiv, 
på någon hylldecimeter eller i något enstaka fall 
hyllmeter. Men det ska ändå ordnas och förtecknas. 

Under verksamhetsåret 2001 har det skett stora 
förändringar i museets arkiv, och då i första hand 
vad gäller tillskott av material, i andra hand nya 
lokaler. De nya lokaler som vi byggt har kunnat 
ordnas tack vare att vi under året sett till att andra 
investeringar har fatt ställas på vänt i farstun. Lokalerna 
byggdes i två plan och rymmer i bottenplan 
180 och i överplan 150 hyllmeter. I anslutning 
till bottenvåningen finns ett forskarrum som 
är alldeles för litet, men utrymmet räckte inte till 
något större. Meningen var på planeringsstadiet 
att flytta över befintliga arkiv från det "gamla'' 
arkivet under museet, men det visade sig omöjligt 
då de nya lokalerna inte kunde härbärgera allt. I 
stället far vi vänta till etapp 2 då ytterligare nybyggnad 
kommer att ske. 

Vad har då kommit till museet i form av arkiv 
under 2001? Tre dominerande leveranser har 
skett. Den första och mest omfattande är det material 
som kom från f.d. SJ Centralarkiv. Mängden 
handlingar och annat som vi fatt motsvarade 
när den sista kartongen hade anlänt till museet 
200-250 hyllmeter. Mycket av detta var sådant 
som varit deponerat på Centralarkivet i väntan på 
bättre lokaler hos oss. 

Med det material som vi nu förfogar över kan vi 
fa en mer ingående och djupare förståelse av den 
svenska järnvägens historia. Det som vi framför 
allt känner oss ha grepp om är resandets struktur: 
hur tågen var sammansatta, när de gick, olika typer 
av instruktioner, hur SJ uppfattade sig självt 
internt och externt m.m. 

Här en sammanställning av vad som kom från 
Centralarkivet och som numera finns i museets 
arkiv och bibliotek: 

Reklamavdelningens trycksaker 
SJ tjänstetidtabeller 



Pressklipp om SJ, 1950-talet och framåt 
Lok-och vagnjournaler 
Tidtabeller och tidtabellsböcker från enskilda 
järnvägar 
SJ:s särtryck 
Fotografier från olika distrikt, reklamavdelningen, 
stationer m.m. 
Mikrokort på stationer, signaler, bangårdar m.m. 
SJ:s normalplaner 
Handlingar rörande utredning och nedläggning 
av trafiksvaga delar av bannätet 

Nästa arkiv som kom till museet under det 
gångna året är ett fotoarkiv från framlidne CarlErik 
Nilsson i Kävlinge. Carl-Erik var anställd vid 
posten men med järnväg som sitt stora intresse. 
Han var född på orten 1920 och stod järnvägen 
nära i och med att pappan jobbade på stationen. 
Det lär ha varit i mitten av 1930-talet som CarlErik 
började fotografera -tyvärr finns inga foton 
från den tiden men väl från andra hälften av 
1940-talet. Han hade en ide om att samla all 
svensk rullande materiel på kort och började med 
ångloken. Efter hand tycks samlandet ha utsträckts 
till vagnar, ellok, diesellok och motorvagnar. 

När det blev uppenbart att han själv 
inte skulle klara av att fotografera rullande 
materiel norr om Vislanda, började 
han använda sig av "fotoagenter". De 
fick sig tillsänt listor på vad han önskade 
sig i fotoväg. Var man ny som agent fick 
man även "undervisning" om hur bilderna 
skulle vara komponerade för att 
hålla hög klass. 

Samlingen består av uppemot 9 000 
negativ, ordnade och förtecknade under 
rubriker som ånglok, ellok etc. Dessutom 
med en kod för vilken kvalitet fotot 
har. Om negativet höll den klass han 

Två 1950-talsbilder.från den nytillkomna Carl-Erik Nilssons

önskade så köpte han det. På det sättet 

samling: E 1043 (ovan) och S7 1885 i Lund 

kunde en del personer som jag talat med 

"hålla sin fotografering vid liv" tack vare 

Carl-Erik 

De flesta fotografierna sitter i pärmar 



men inte alla. Det finns buntar med foton 
inom de olika grupperna som inte 
har monterats. 

För att hålla koll på vad som hände och 
lokens data var Carl-Erik medlem i bland 
annat Ånghwisslan, och han hade ett 
bibliotek som han använde sig av för 
faktagranskning. Efter hand som samlingen 
växte och den rullande materielen 
på SJ byggdes om och ändrades i snabbare 
takt började det hela bli kostsamt. 
Han ville ju att så fort något ändrades eller tillkom 
på en individ så skulle det fotograferas. Det 
kunde gälla fotsteg, färg på loken, strömavtagare 
o.s.v. 

Carl-Erik gick ur tiden den 9 augusti 2000. En 
kort tid därefter ringde hans son och frågade om 
vi var intresserade av att fa hans fars livsverk som 
gåva till museet. Om någon av er som läser detta 
har fungerat som "fotoagent" eller har något att 
tillägga så hör av er till mig. 

Slutligen vill jag kort redogöra för det tredje 
stora arkivet som kom in under året. Eller rättare 
sagt i mitten av december 2000, men jag tar med 
det under detta år. Det är Svenska Järnvägsföreningens 
arkiv. 

Föreningen, som hade sitt kansli på TGOJ:s arkiv 
i Eskilstuna, har gått en ny tid till mötes med 
många trafik-operatörer, vilket gör att den bytt 
namn till Branschföreningen Tågoperatörerna 
och att antalet medlemmar mångdubblats. I slutet 
av november (eller om det var i början av december) 
ringde Sven-Olof Nehrer från Tågoperatörerna 
till Robert Sjöö och undrade om vi 
var intresserade av att ta över föreningens arkiv. 
Robert talade med mig och jag var närmast euforisk. 
Vad skulle inte kunna finnas i detta arkiv, allt 
som diskuterats under föreningens snart 130åriga 
historia? Vi bestämde oss för att tacka ja, och 
jag åkte ned till Eskilstuna med stor förväntan för 
att packa ner arkivet för leverans till museet. Föreningen 
och innehållet beskrivs närmare i Christina 
Engströms artikel. 

Jag vill slutligen passa på att tacka för alla övriga 
bidrag som kom in under året, och som har berikat 
vårt arkiv och bibliotek med spännande saker 
som nu är tillgängliga för alla. 

Christina Engström 

Privatbaneföreningar och deras arkiv 



Svenska järnvägsforeningens ombud vid ett besök i Visby den 20 augusti 1903. Fotot är en gåva till 

Sveriges järnvägsmuseum av Victor Ståhle. 

Under året som gått har arkivet vid Sveriges 
Järnvägsmuseum vuxit ytterligare ett antal hyllmeter. 
En av de lite större samlingar som kommit 
på plats och registrerats är Svenska järnvägsföreningens 
arkiv. Samlingen i sin helhet består 
egentligen av två separata arkivbildare med 
mycket nära relationer sinsemellan. Det är dels 
Svenska järnvägsföreningen (SJvF), dels Svenska 
järnvägarnas arbetsgivareförenng (SJAF). 

På grund av föreningarnas nära relationer, med 
bland annat gemensam administration från 1933 
innan SJAF slutligen upphörde 1974, går SJvF:s 
och SJAF:s historielinjer in i och ut ur varandra. 
En anledning till det nära förhållandet kan vara 
att SJvF före SJAF:s bildande fungerade som en 
central organisation för de förvaltningar som 
hade hand om arbetsgivarfrågor. Vi har valt att, så 
långt det har gått, hålla isär de olika föreningarna 
i förteckningsarbetet. 

Inom både SJvF och SJAF bildades dessutom 
under tidens gång, allt efter behov, diverse sammanslutningar 
och föreningar i olika syften. Tyvärr 
framkom det under registreringens gång att 
föreningarnas arkiv är decimerade på grund av en 
brand som utbröt på vindsvåningen i den fastighet 
där delar av arkiven förvarades. Allt totalförstördes. 
Detta hände den 10 november 1970; 
flytt av arkivet var planerad men tyvärr kom branden 
emellan. En hel del originalhandlingar, som 
protokoll och korrespondens, gick till spillo. Vad 
gäller protokollen finns styrelse-och stämmoprotokollen 
bevarade i tryckt form för åren 18761987. 
I Alfabetiskt sakregister till Mellersta banforeningens 
och ]ernvägsforeningens protokoller ... , 
som finns för åren 187 6-1941, kan man fa en 
överblick av vilka frågor som kom upp till behandling. 
Om innehållet i de delar av korrespondensen 
som saknas går det att fa en någorlunda 

uppfattning via de diarier som finns 
bevarade. Enstaka handlingar bilagda 
till originalprotokollen försvann 
dock i branden. 

Det är verkligen synd att arkivet 
inte är komplett. Det hade varit intressant 
att mer ingående kunna följa 
föreningens arbete och de problem 
de ställdes inför, både vid tiden för 
föreningens start och vid tiden för de 



enskilda järnvägarnas förstatligande 
på 1930-talet. 

Mellansvensk start 

Svenska järnvägsföreningens historia 
börjar den 26 november 1876. Föreningens 
namn var vid bildandet Mellersta banföreningen. 
Anledningen till att föreningen bildades 
ligger just i tidpunkten. Det enskilda järnvägsnätet 
hade vid denna tid expanderat kraftigt 
och de olika förvaltningarnas banor var sammanbundna 
med varandra. Detta medförde att resenärer 
och gods ofta passerade flera olika 
"operatörer". Det visade sig medföra vissa problem 
med de skiftande villkor som gällde på de 
olika linjerna för resenärer och gods. I ett brev 
från Adolf Taube, som vid tiden för föreningens 
bildande var trafikchef vid Frövi-Ludvika järnväg, 
far vi en pusselbit till: 

Vid den tiden pågingo sedan några år livliga förhandlingar 
mellan den bekante järnvägsmannen 
direktör Agrelius i Örebro samt trafikchefen 
Krusenstierna, övrdirektör Hahr, undertecknad 
m.fl. angående samtrafikordningar och andra 
järnvägsärenden, angående vilka tillfälliga överenskommelser 
mellan en och annan bana sinsemellan, 
eller emellan små grupper av banor, träffades, 
utan art någon tillfredsställelse eller allmännare 
enhet vanns. Direktör Goslett frågade mig 
då en dag, huruvida vi ej kunde tänka på att i 
Sverige följa exempel från England, där enskilda 
banor bildat föreningar för tillvaratagandet av gemensamma 
intressen. 

Tanken och ideerna fanns alltså men verktyget 
var inte färdigutformat, tills Goslett kom med 
iden om hur en gemensam sammanslutning 
kunde ordnas. Goslett var direktör vid samma 

Svenska järnvägsforeningens delegater på 
festlig utfard.från Härnösand till Sollefteå 
den 13 juli 1898. Svjvm 

bana där Taube var trafikchef. Goslett hade, i 
egenskap av engelsman, erfarenheter från engelska 
järnvägar och av deras sätt att ordna behovet 
av att ha en organiserad sammanslutning för att 
lösa de problem som uppstått. 

Vid det första mötet närvarade, förutom trafikchefer 
och direktörer från olika enskilda järnvägar 
i Mellansverige, även representanter för Statens 
järnvägar och Strömsholms kanalbolag. Vid nästa 
möte den 28 mars 1877 fanns bland de många 
deltagande ombuden ett från SJ, medan det däremot 



inte fanns någon representant från kanalbolaget. 
Det samarbete med SJ som SJvF önskade 
sig kom dock inte riktigt till stånd. Kungl. Järnvägsstyrelsen 
ansåg sig inte kunna ingå som medlem 
i föreningen. Anledningen till detta går inte 
att finna i de protokoll som finns bevarade. I 
Järnvägsföreningens Minnesskrifi 1876-1926, del 
1, anges emellertid att Järnvägsstyrelsen på grund 
av sin "instruktion" var förhindrad att ingå som 
medlem i föreningen. Vi förmodar att det är 
J ärnvägsstyrelsens beslutsordning som förhindrade 
att man kunde sitta med. 

En viss medverkan fanns ändå från SJ:s sida. 
Enligt föreningens stadgar hade SJ rätt att låta sig 
representeras av ett ombud som på detta sätt 
kunde delta i dess överläggningar. Denna rätt fans 
kvar i stadgarna till 1919, men enligt protokollen 
framgår att den utnyttjades sista gången vid ett 

sammanträde 22-23 mars 1879. SJ-ombud hade 
därefter funnits närvarande endast då någon fråga 
av särskilt intresse från SJ:s sida behandlats. 

Syftet med föreningen fastställs i styrelseprotokollet 
för den 28 mars 1877, § 1: 

Mellersta Banföreningens ändamål är att underlätta 
överenskommelse mellan deltagarna angående 
gemensamma fraktbestämmelser samt att 
avhandla andra ärenden, som beröra deltagarnas 
gemensamma intressen. 

Föreningens geografiska spridning hade vid mitten 
av 1880-talet blivit så stor att ett förslag om 
namnbyte antogs 1884. Föreningen behöll namnet 
fram till en omorganisation 1903 då namnet 
Svenska järnvägsföreningen antogs. Detta namn 
behölls fram till 2001 då föreningen bytte till 
Branschföreningen Tågoperatörerna. 

Gemensamma angelägenheter 

Vad togs då upp till behandling under de första 
åren? En viktig och angelägen fråga som kom upp 
tidigt var helt naturligt samtrafiksärenden, främst 
taxor och andra bestämmelser avseende godsbefordran. 
Exempel på annat är ett beslut som togs 
1880 om gemensam tidtabellsutgåva för föreningens 
banor. Den skulle vara uppbyggd på liknande 
sätt som Sveriges Kommunikationer. Ytterligare 
en fråga som behandlades ger en glimt av de 
problem som 1881 kunde uppstå utmed järnvägen 
vid tågförseningar: 

Huru länge skall man kunna förekomma olägenheten 



av landsvägsövergångarnas afstängande under 
längre tid än nödigt då bancåg kommit ur sina 
fastställda turer? 

Det mycket uttömmande svaret på denna viktiga 
fråga blev: 

Intill dess man kunna utreda, huruvida genom 
telefon, klocksignaler eller dyl. kommunikation 
kan på lämpligt sätt anordnas mellan resp. stationer 
och grindvakterna, bör iakttagas: att då tåg 
uteblivit en halv timme utöver den i dess tidtabell 
bestämda tid vakten äger öppna grindarna för 
vägfarandes genomsläppande, ävensom att, med 
avseende därå, vare sig lokomotivförare å sådant 
försenat bantåg skall om så erfordras stoppa tåget 
vid varje grind som till äventyr kan vara stängd, 
samt låta genom tågpersonalen öppna densamma 
eller låta grindvakten gå tåget till mötes och utsätta 
stoppsignal medan grinden är för de vägfarande 
öppen. 

Följer man SJvF:s historia vidare genom protokollen 
är det samtrafikfrågor gällande taxor för 
gods-och persontrafik samt frågor rörande den 
rullande materielen som dominerar. 

Ar 1933 genomfördes alltså ett förslag från 
1913 om gemensam förvaltning för SJvF och 
SJAF. Några år senare påbörjades förstatligandet 
av de enskilda järnvägarna, och i samband med 
detta förändrades föreningens förutsättningar 
drastiskt. Föreningen fanns kvar under de följande 
årtiondena men verksamheten fördes på en 
mycket blygsam nivå. Ar 1986 fanns fyra medlemsföretag 
kvar i föreningen: NKlJ, TGOJ, SLJ 
(RB + SB) och MLJ. 

Järnvägarnas arbetsgivareförening 

Den andra arkivbildaren i samlingen är Svenska 
Järnvägarnas Arbetsgivareförening, SJAF, som 
bildades 1906. Liksom i fallet med SJvF:s start låg 
omvärldsfaktorer i bakgrunden. Situationen för 
de enskilda järnvägarnas arbetsgivare var orolig på 
samma sätt som i övriga Sverige vid denna tid. 

Redan 1899 hade järnvägsanställda organiserat 
sig fackligt i det då nystartade Svenska järnvägsmannaförbundet. 
I takt med att förbundet växte 
ställdes krav på förbättringar av arbetsförhållanden, 
löner etc. På flera håll blev man oense i förhandlingarna 
vilket ibland ledde till strejker, 
också vid de enskilda järnvägarna. Den 16 maj 
1906 utbröt strejk samtidigt som febril aktivitet 
rådde hos järnvägsarbetsgivarna och i Sveriges regering 
för att lösa konflikten. Resultatet blev bildandet 



av Järnvägarnas skiljedomstol (vars handlingar 
ingår i SJAF:s arkiv för åren 1909-1951). 

Tanken hade tydligen funnits tidigare om att 
det behövdes en samlande organisation för arbetsgivarna 
gentemot de anställda. Strejken den 16 
maj 1906 satte fart på dessa tankar. Den 30 juni 
samma år startade De svenska järnvägarnas 
arbetsgivareförening med tillägget Södra distriktet. 
Under året startades även Norra distriktet och 
Mellersta distriktet, och den 26 november bilda

des slutligen Svenska järnvägarnas arbetsgivareförening 
genom att de tidigare under året distriktsvis 
tillkomna arbetsgivarföreningarna slogs 
samman. 

SJvF och SJAF inrättade som nämnts en gemensam 
förvaltning 1933. Verksamheten upphörde 
197 4. Det sista spåret efter SJAF i arkivet är 
handlingar efter den likvidation som föregick föreningens 
upphörande. 

Övriga arkivbildare 

Inom ramen för SJvF och SJAF bildades nämnder 
och föreningar allt efter de behov som visade 
sig. Ur SJvF uppstod följande tre bolag: 

Järnvägsassuransföreningen från 1885 fungerade 
som de enskilda järnvägarnas egna försäkringsbolag. 
Behovet av ett sådant ökade i och med 
den växande järnvägsdriften med bland annat 
skador som uppkommit efter antändning från 
ångloken. 

Enskilda järnvägars pensionskassa var ett annat 
bolag som SJvF låg bakom. Denna gemensamma 
pensionsinrättning för järnvägarnas personal inledde 
sin verksamhet 1887. 

Enskilda järnvägars försäkringsanstalt mot 
olycksfall bildades 1901. Av arkivet finns endast 

delar hos Sveriges Järnvägsmuseum och det övriga 
på Riksarkivet (Ra 420118). 
Exempel på förbund och föreningar som bildats 
inom SJvF är: 

Sveriges enskilda järnvägars kontrollörsförbund 
tillkom 1896. Syftet var att uppnå en säker kontroll 
av trafik-och kassaredovisningen. Vid mötena 
behandlades frågor som kontrollörerna 
kunde komma i kontakt med i sitt arbete. 



Föreningen Enskilda järnvägars förvaltningstjänstemän 
bildades 1937 när det visade sig att 
denna yrkeskategori inte var organiserad inför 
förstatligandet av järnvägarna. 

I SJAF:s arkiv vid Sveriges Järnvägsmuseum 
finns även handlingar från Järnvägarnas förliknings-
och skiljenämnd, Järnvägarnas skiljedomstol 
med KPF (Kontorspersonalforbundet), 
Skiljedomar i ersättningsärenden och Järnvägarnas 
skadeersättningsnämnd. 

Litteratur 

Svenskajärnvägsforeningen 1876-1926, del 1, 
1926. 

Svenskajärnvägarnas Arbetsgivareforening 19061945, 
1945. 

Svenska järnvägsforeningen hade krympt och skaffat sig en ledigare stil.från 1903 till 1984 men mansdominansen 
bestod Sv]vm. 

Bertil Sannel & Stig Svallhammar 

Jante i Roslagen 
eller Varför fick Väddö ingen järnväg? 

Tomteboda station, sydlig slutpunktfor en normalspårigjärnväg till Kapellskär enligt Birger Stafiings 

projekt från 1898. Sv]vm. 

Om inte om hade varit hade Roslagsbanans tusentals 
sommarresenärer kunnat åka tåg till den populära 
sommarön Väddö, i Stockholms norra 
skärgård. Om "varför det inte blev så" handlar 
följande lilla historia. Perspektivet växlar -från 
jantelagen på gårdstunet till den nationella 
säkerhetspolitikens vingslag. 

I början av 1880-talet hade Norrtälje försetts 
med järnvägsförbindelse, i första hand västerut 
över Rimbo till Uppsala. År 1885 kompletterades 
Roslagens smalspåriga linjenät genom tillkomsten 
av Stockholm-Rimbo järnväg (SRJ), som 
gav förbindelse med huvudstaden i söder. Pompa 
och ståt -konung Oskar II flankerad av tvenne 
prinsar dristade sig den 55 kilometer långa 
sträckan till Rimbo, där man åt och drack i det 
nyuppförda stationshuset, i dag inrymmande 
kinarestaurangen Fortune House. 1 

Till förhistorien hör att i korthet beskriva 
Länna-Norrtälje järnvägs (LNJ) tillkomst, eftersom 
denna bana blev den givna byggstenen i diskussionerna 
om en fortsatt järnvägsbyggnad utmed 



norra roslagskusten. År 1876 öppnades trafiken 
på den lilla bruksbanan Uppsala-Länna järnväg 
(ULJ). Samma år verkställdes, på uppdrag av 
Norrtälje stad, undersökning om en järnväg från 
Länna till Norrtälje. Projektet kunde inte förverkligas, 
så i stället antogs ett förslag om att förlänga 
ULJ till Knutby. Därmed vaknade järnvägsintresset 
längre österut och vid ett möte inför landshövdingen 
1881 beslutades att upprätta förslag till en 
järnvägslinje Länna-Knurby-Rånäs-Rimbo

Norrtelje. Järnvägsstationen. 

Järnvägsstationen i Norrtäije, den naturliga utgångspunkten for de olika pl.anerna på järnväg till 
Väddö. Svjvm, Cl.aes Dahl.anders samling. 

Norrtälje. Senare samma år valdes en styrelse och 
byggnadsarbetet påbörjades i augusti 1882. Banan 
färdigställdes och öppnades för allmän trafik 
1884 -kostnadskalkylen hade då överskridits 
med 150 000 kronor. 2 

Norrtälje-Broby gård -ett första försök till 
förlängning norrut 

Roslagens smalspåriga nät av "trefotabanor" var 
glest och det dröjde därför inte länge förrän nya 
järnvägsplaner sprang fram. I slutet av 1880-talet 
presenterades planer på en förlängning av LännaNorrtäljebanan 
norrut. Vid ett möte i Stabby den 
11 januari 1890 tillsattes en kommitte och ett 
nytt järnvägsmöte hölls i Sebende i juni samma 
år. Där beslutades att söka koncession för "en 
jernväg för ångkraft med 0,891 meter spårvidd 
från Norrtelje till Broby gård i Söderbykarls 
socken''. 

Linjen skulle enligt förslaget utgå från LännaNorrtäljebanans 
station i Norrtälje och ganska 
snart vika av i nordlig riktning förbi Gräfsta och 
Svinninge byar till Roslagsbro socken, omkring 
15 kilometer väster om Roslags bro kyrka och därefter 
vidare till Hallösa by genom Söderbykarls 
socken till Bro by gård. Banan skulle fa en längd av 
21,9 kilometer exklusive sidospår. Som mellanstation 
föreslogs Roslagsbro och dessutom skulle 
fem hållplatser anläggas. Anläggningskostnaden 
beräknades till 465 000 kronor, motsvarande 21 
233 kronor per kilometer inklusive rullande materiel. 
Den stadiga tillsynsmyndigheten, Väg-och 
Vattenbyggnadsstyrelsen (VoV), ansåg att den föreslagna 
banan var en lämplig fortsättning av Roslagens 
smalspåriga järnvägsnät, och då det inte 
förelåg några hinder ville man tillstyrka Kungl. 



Majts (regeringens) koncession. Koncessionen 
lämnas med en rad villkor, exempelvis att överenskommelse 
träffades med Länna-Norrtäljebanan 
om att tågen på den nya banan skulle 
kunna utnyttja den befintliga järnvägsstationen i 
Norrtälje.3 Tankarna på den nya linjen måste ha 
varit väl förankrade hos Lännabanan, vars trafikchef 
hade varit djupt engagerad i planeringen.4 

Järnvägsmöte på Kronohäktet 

VoV hade genom nådig remiss den 26 september 
1890 anbefallt invånarna i de orter genom vilka 
järnvägen skulle dras fram att vid ett sammanträde 
yttra sig över den föreslagna järnvägens 
nytta och lämplighet. Med anledning av detta beslutade 
Kungl. Majts befallningshavande (länssty

relsen) den 25 oktober att ett järnvägsmöte skulle 
äga rum den 9 december 1890 kl. 11 i tingssalen 
på Kronohäktet i Norrtälje. En särskild adress riktades 
till stadsfullmäktiges ordförande i Norrtälje 
samt till kommunalstämmoordförandena 
Söderbykarls, Estuna, Lohärads, Malsta, HusbyLyhundra, 
Roslagsbro, Väddö och Häverö socknar, 
att utse representanter och om möjligt också 
yttra sig om kommunens eventuella ekonomiska 
bidrag till projektet.5 Därmed gick startskottet 
för den stundtals yviga debatt, som vidtog på alla 
de kommunalstämmor där man skulle besluta 
om ett eventuellt deltagande i projektet. 

I Väddö kommun hölls en allmän kommunalstämma 
den 16 november 1890, där järnvägsfrågan 
togs upp som första punkt på dagordningen. 
Efter omröstningen visade det sig att 
röstetalet utfallit med 2 484 röster för och 6 926 
emot att kommunen skulle lämna allmänt bidrag 
till järnvägsbyggandet. Lantbrukaren C. Eriksson 
i Toftinge utsågs till kommunens representant vid 
det stundande sammanträdet i Norrtälje. Kommunens 
negativa hållning i järnvägsfrågan tycks 
ha upprört sinnena hos några av stämmodeltagarna. 
En av projektets eldsjälar, kommunalstämmans 
ordförande, riksdagsman Pehr Pehrsson, 
reserverade sig mot beslutet och till protokollet 
fördes, att eftersom kommunen inte ville 
lämna något gemensamt bidrag till järnvägen, var 
han själv beredd att bidra med 500 kronor ur 
egen ficka. Bidraget lämnades under förutsättning 
att den för bygden och socknen så angelägna 
banan kunde byggas inom den närmaste 
framtiden och på den sökta koncessionen. 

Pehrssons reservation var inte den enda. I en 



gemensam reservation av W Govenius och Hj. 
Westerstrandh konstateras, att en del byar närmast 
Broby, såsom Massum, Toftinge och Husinge, 
skulle enligt reservanterna få en mycket stor 
fördel av järnvägen. Detta var visserligen en omtvistad 
ståndpunkt, men enligt reservanterna 
skulle alla lantbrukare i socknen tjäna på att järnvägen 
byggdes med kommunalt bidrag 

ty att en jordbrukare, som t.ex. eger ett till 5,000 
kr taxeradt hemman, ej genom förbättrade kommunikationer 
skulle kunna öka sin årsinkomst 
med 1 kr 20 öre -den ungefärliga jernvägsskatten 
-torde näppeligen kunna bevisas. En obetydlig 
höjning afmjölkpriset, så litet som 0, 1 öre pr liter, 
skulle vara mer än tillräckligt att betala kostnaden 
för jernvägen. Möjligheten att under vinter-och 
vårmånaderna beqvämare än nu kunna skicka 
landtmannaprodukter till hufvudstaden samt inrättandet 
av torgdagar vid Broby, som ligger 
Wäddö mycket närmare än Rimbo och Norrtelje, 
är hvar för sig omständigheter, som bort förmå 
flertalet af socknens jordegare att ifrigt verka för 
jernvägsföretaget. Och ändå röstade jordegarne i 
Massum, Toftinge och Husinge emot förslaget, 
en omständighet som vittnar om en i allmänhet 
ovanlig sjelfförsakelse eller ock om något annat, 
något för oss fullkomligt obegripligt. 

Reservanterna Govenius och Westerstrandh 
framhöll, att järnvägsförslagets motståndare hade 
alltid framhållit sjökommunikationerna som orsak 
till att man inte behövde någon järnväg i bygden. 
Men ångbåtstrafiken fungerande inte året 
om -under flera månader var förbindelsen med 
Stockholm avbruten. Bristen på andra transportmöjligheter 
gjorde också att lantbrukarna tvingades 
sälja överskottsskörden till förhållandevis låga 
priser på höstarna. Med goda järnvägsförbindelser 
året om skulle säljarna kunna lagerhålla 
varorna och dra nytta av vinterns och vårens 
prisstegringar, menade reservanterna. 

De kunde heller inte förstå hur stämmans majoritet 
kunde bortse från nyttan av att med järnvägens 
hjälp snabbt kunna tillkalla läkare från Norrtälje. 

En skara ytterligare reservanter -C.M. Wiklund, 
O.A. Danielsson, C.J. Pira, G.A. Sjöström, 
Eric Andersson i Lunn och Jan Ersson i 
Hammarby -instämde i den tidigare reservationen 
och konstaterade vidare, att järnvägsmotståndarnas 
språkrör betonat att järnvägen 
skulle beröva bönderna körförtjänster med häst 
och vagn. Reservanterna menade dock, att det var 
en olycka att lantbrukarna ägnade sig åt transporter 



i stället för ladugårdsskötsel. Endast med en 
väl ordnad ladugårdsskötsel kunde lantmännen 
klara sig i tidens hårda konkurrens. Utan en välskött 
ladugård skulle jorden utarmas och skördarna 
minska. Järnvägens tillkomst skulle, enligt 
reservanterna, "tvinga'' bönderna i trakten att 
koncentrera sin verksamhet på långsiktiga och 
mer bestående förtjänster. Den föreslagna järnvä

Blandat tågpå 
Norrtäije station någon 
gång kringforra 
sekelskiftet. Svjvm. 

gen utmynnade dessutom i huvudstaden, där 
ladugårdsprodukter vanligen betalades bättre än 
på andra ställen i landet. Att använda de anförda 
skälen för att motsätta sig ett kommunal järnvägsanslag 
var, enligt reservanterna, farligt eftersom 
resonemanget motverkade lantbrukets framåtskridande 
och höll tillbaka böndernas välstånd, 
särskilt i en bygd där vissa bönder hade nästan lika 
många hästar som kor. 

På samma gång som vi afgifva vår protest, fa vi 
djupt beklaga och uttala vårt ogillande öfver det 
allt annat än om fosterlandskärlek vittnande hånskratt, 
hvarmed stämmans majoritet mottog talet 
om den ocvifvelaktigt stora nytta den föreslagna 
jernvägen skulle medföra i strategiskt hänseende. 
6 

Svalt intresse 

Den allmänna inställningen till den föreslagna 
järnvägen Norrtälje-Broby tycks ha varit ganska 
sval i trafikområdet. Malsta församling utsåg visserligen 
en representant till mötet i Norrtälje, 
men kommunen ansåg sig inte ha någon nytta av 
banan och var därför inte beredd att bidraga till 
byggandet.7 Roslagsbro socken utsåg tre representanter 
till järnvägsmötet, men tog inte något 
beslut om kommunalt bidrag.8 I Lohärad förklarade 
en enhällig kommunalstämma att man var 
emot järnvägsförslaget, eftersom det inte hade någon 
betydelse för socknen. Följaktligen avstod 
man också från att utse representant till mötet i 
Norrtälje.9 Inte heller i Häverö kommun kunde 

man se någon nytta med järnvägen och stämman 
beslutade enhälligt att inte sända något ombud. 10 
I Estuna kommun konstaterade stämman, att eftersom 
den ifrågasatta järnvägen inte kunde medföra 
någon allmän och väsentlig nytta för kommunen, 
så kunde den inte komma i fråga för något 



allmänt bidrag. Man hade redan nog av 
pålagor: Under sommaren hade både kyrka och 
klockstapel reparerats. En stor del av socknens 
bönder stod dessutom i skuld för diknings-och 
sjösänkningsföretag. Dock utsågs två representanter 
till mötet i Norrtälje. 11 I Söderby-Karls kommun 
utsågs två av projektets eldsjälar till ombud, 
nämligen godsägaren O.WH. Åkerberg på Broby 
och hemmansägaren Joh. Jansson i Norra 
Marjum. 12 Stadsfullmäktige i Norrtälje, som förmodligen 
inte varit någon drivande kraft bakom 
järnvägsförslaget, beslutade med minsta möjliga 
marginal -nio mot åtta -att utse ett ombud och 
en suppleant till järnvägsmötet. Uppdraget gick 
till stadsfullmäktiges ordförande doktor A. 
Brandt med borgmästare E. Behmer som suppleant. 
Liksom i Söderbykarl valde Norrtälje, av 
okänd anledning, att inte fatta beslut i bidragsfrågan.
1 3 

På mötet i Norrtälje inför landshövdingen den 
9 december 1890 konstaterades att Norrtälje stad 
samt Söderby-Karls, Estuna, Malsta och Roslagsbro 
representanter infunnit sig. Lohärad och 
Häverö kommuner hade översänt protokollsutdrag 
som utvisade att man inte ansåg att järnvägen 
medförde någon nytta för socknen och att 
man därför inte utsett något ombud. Husby 

Lyhundras ombud hade -om något sådant var 
utsett -inte avhörts. Väddö kommuns ombud, 
lantbrukaren C. Ericsson i Toftinge var förhindrad 
att närvara till följd av sjukdom. Ett ombud 
överlämnade dels en fullmakt, dels ett utdrag av 
kommunalstämmans protokoll. Att detta framgick 
att stämman röstat mellan två förslag och att 
motståndarna mot kommunal aktieteckning 
hade segrat. Borgmästare Behmer anmälde att 
han infunnit sig som representant för LännaNorrtälje 
jernvägsaktiebolags styrelse. Endast 
några av de personer som hade ansökt om 
koncessionen fanns på plats, förutom de kommunala 
ombuden antecknades trafikchefen Skårman 
och handlanden Pira. Mötet var välbesökt och 
landshövdingen meddelade att det stod var och 
en fritt att anmäla sig till talarlistan. Yttrandet 
skulle därvid gå till protokollet. Landshövdingen 
drog, tillfredställd över de många mötesdeltagarna, 
slutsatsen att "intresse fanns för den sak, 
hvarom komme att förhandlas". 

Landshövdingen uttryckte vidare sin allmänna 
uppfattning om betydelsen av tidsenliga kommunikationer 
och framhöll att enhällig samverkan 
krävdes för att fa dessa till stånd. Mötet blev dock 
en besvikelse för järnvägsfrågans förespråkare och 



landshövdingen uttalade sin förvåning över att 
förslaget tycktes ha så fa förespråkare vid sammanträdet, 
då det i ansökan om järnvägskoncessionen 
uttryckts att förslaget backades upp av 
flera personer från skilda håll. Lantbrukaren 
Skjöldebrand fick därför anledning att nämna, att 
Roslagsbro kommun, vars hela fyrktal utgjorde 
15 000 personer, som tillsammans representerade 
4 182 fyrkar, yttrat sig for järnvägen, vilket gett 
honom anledning att deltaga i koncessionsansökan. 
Vad gällde Väddö socken meddelade handlanden 
Pira, att han for sin del ansåg att järnvägen 
skulle bli till stor nytta och betydelse. Denna uppfattning 
delades av många andra sockenbor, menade 
Pira. Av de 200 röstägande som deltagit vid 
kommunalstämman där järnvägsfrågan diskuterats 
hade 50 varit for förslaget och 150 emot. Anledningen 
till att det hade stormat på stämman 
var att endast fem av de intresserade hade kunnat 
avge sina röster, medan de andra hade avlägsnat 
sig. Handlanden Pira var övertygad om att församlingens 
beslut att inte teckna aktier i järnvägen 
berodde på överdrivna skildringar av de uppoffringar 
och den risk varje deltagare skulle behöva 
underkasta sig. Pira trodde dock på möjligheten 
att stämningen inom socknen skulle kunna 
bli en annan. 

Godsägare Åkerberg yttrade sig, denna gång på 
uppdrag av riksdagsmannen Pehr Pehrsson. Han 
meddelade att väddöborna i allmänhet var med 
på järnvägsforslaget, som dock hade sina vedersakare 
inför farhågan att aktietecknarna skulle fa 
skjuta till pengar om banan inte skulle bära sig. Så 
hade exempelvis en tullvaktmästare i Grisslehamn 
föreställningen, att av honom kunde uttaxeras 
sextio kronor om året. Jan Jonsson instämde i 
Pehr Pehrssons uppfattning, att intresset inom 
Väddö kommun var ganska stort. Jonsson delade 
uppfattningen, att om alla de kommuner som 
hade nytta av företaget samverkade, så skulle det 
inte vara svårt att fa järnvägen byggd. 

Trafikchef Skårman var foga uppmuntrad av 
vad han hört under dagen, men om kommunerna 
kunde inse den föreslagna järnvägens nytta, så 
skulle säkert stora bidrag flyta in. Visst var det 
sant att Lohärad, Malsta och Husby Lyhundra 
samt även Estuna och Roslagsbro kommuner antingen 
hade järnvägsforbindelse eller sjökommunikationer 
och att man i Estuna och Roslagsbro 
bara delvis hade nytta av den föreslagna banan. 
Desto sämre ställt var det med transportmöjligheterna 
under vintern. Värdet av regelbundna 
transporter under hela året var lätt att 
inse, menade Skårman, som tog några exempel: 
Att järnvägar var av betydelse for trakten kring 



Norrtälje bevisades bäst av befintliga stationer på 
Länna-Norrtäljebanan. För Norrtälje var det fara 
värt, att staden, om den nya banan inte kom till, 
förlorade sitt handelsområde, vilket i annat fall 
kunde utvidgas. Än mer viktigt for staden var den 
ökade trafik som skulle uppstå på Länna-Norrtäljebanan 
till följd av den nya linjen, eftersom 
staden var intresserad av att den befintliga järnvägens 
svaga ekonomi skulle förbättras. Förre fjärdingsmannen 
Matts Erik Mattsson i Vallby instämde 
i Skårmans yttrande och betonade for sin 
del, att även Husby Lyhundra socken, som han 
själv bodde i, skulle vinna på den nya järnvägen. 

Godsägaren Åkerberg, den nya järnvägens 
främsta förespråkare, fick den sista repliken. Han 
beklagade att sympatierna for järnvägen var så 
ringa från håll där annat vore att förvänta, men 

Annu ett foto från 
Norrtäije. Inryckning 
i det militära, många 
anhöriga och bekanta 
har foijt rekryterna 
till tåget. Sv]vm. 

ansåg att det trots allt var bra att man nu fatt veta 
det rätta förhållandet. Därmed blev man oförhindrad 
att i stället verka för en annan föreslagen 
järnväg i Roslagen, för vilken koncessionsansökan 
redan ingivits till Kungl. Majt. 14 

Koncession, men ... 
Den 5 juni 1891 gavs -trots allt -koncession för 
en järnvägsanläggning från Norrtälje till Broby 
gård i Söderby-Karls socken. Intresset för järnvägen 
hade inte varit allt för överväldigande på mötet 
i Norrtälje. Dessutom fanns ett delvis konkurrerande 
förslag till en nord-sydlig järnväg, längre 
västerut i Roslagen, från Rimbo till Stabo. Av 
länsstyrelsens yttrande över den begärda koncessionen 
för järnvägen Norrtälje-Broby, den 16 
januari 1891, framgår följande: 

Denna jernväg, afsedd att framdragas genom 
folkrika och bördiga trakter, hvilka hittills sakna 
tidsenliga kommunikationer till lands och endast 
delvis kunna med fördel begagna sjökommunikation, 
skulle onekligen bereda stora fördelar åt 
den landsdel, genom hvilken jernvägen anlades. 
Som jernvägen emellertid skulle beröra endast 
mindre delar af Estuna och Roslagsbro socknar, 
förklaras deraf hvarfore inom dessa kommuner 
någon majoritet afsocknemän icke ansett sig böra 
uttala sig for företagets nytta for dessa kommuner. 
Söderby Karls socken deremot, som skulle mera 



centralt genomskäras af jernvägen, måste, såsom 
ock vid sammanträdet kraftigt framhölls, ega ett 
synnerligt stort intresse for planens forverkligande. 
Ett sådant intresse är ock med rätt rådande 
inom Norrtelje samhälle. Banans betydelse är 
dock efter länsstyrelsens åsigt icke begränsad till 
de trakter, som af densamma omedelbarligen beröras. 
Särskildt skulle denna jernväg blifva en 
lämplig trafikled for största delen af den folkrika 
och i allmänhet välmående Wäddö socken, 
hvilken väl eger goda sjökommunikationer, men 
dock måste hemta gagn af att äfven vintertiden 
kunna påräkna en tidsenlig förbindelse med andra 
orter. Kommer jernvägen till stånd, lär en 
fortsättning af densamma i framtiden icke heller 
uteblifva, och derigenom skulle naturligtvis ytterligare 
värderik förbättring vinnas i de ogynnsamma 
trafikförhållandena for länets nordligare 
delar. 

Länsstyrelsen anser derfore utan att tveka, att 
den föreslagna jernvägen skulle blifva till allmänt 
gagn i den utsträckning, att ansökningen om 
koncession for densamma och om dennas förbundna 
förmåner är väl fortjent af Nådigt bifall, 
och Länsstyrelsen tillstyrker följaktligen i underdånighet 
den begärda koncessionen ... 

Den vidsträckta norra delen afStockholms läns 
fastland lider, som kändt är, brist på jernvägskommunikationer, 
men först på senaste tiden har ett 
lifligare intresse inom orterna börjat göra sig gällande 
for afhjelpande af denna brist. Så har, utom 
den nu förevarande ansökningen, nådig koncession 
begärts jemväl for en jernväg från Rimbo till 
Stabo. Ehuru afståndet mellan de båda sålunda 
föreslagna jernvägarna icke på någon punkt torde 
synnerligen öfverskrida två mil och norrut blir 

ännu wida mindre, hvarför den ock delvis ega gemensamt 
trafikområde, äro å andra sidan naturförhållandena 
sådana i följd af de stora vattendrag, 
sjöarne Erken och Närdingen, hvilka ligga 
emellan de båda jernvägslinjerna, att stora trakter 
finnas, hvilka kunna draga gagn endast af endera 
af de båda jernvägarna. Utförandet af båda jernvägarna 
skulle <lerföre nog vara till nytta, men då, 
såsom redan blifvit nämnt, vissa trakter falla inom 
trafikområdet för såväl den ena som den andra af 
dessa jernvägar och det icke är sannolikt, att ansträngningarne 
att åstadkomma båda jernvägarne 
kunna krönas med framgång, lärer det icke 
blifva åtminstone den närmare framtiden förunnat 
att se de båda företagen förverkligade. Länsstyrelsen 
anser det emellertid icke kunna i sakernas 
närvarande skede afgöras, för hvilketdera företaget 



utsigterna ställa sig gynsammast. Af denna 
anledning och då nu endast är fråga om koncession 
för dessa linier, havarf de båda äro förtjenta, 
har det synts Länsstyrelsen rättast att förorda båda 
ansökningarna för att vederbörande intressenter 
e&er erhållna koncessioner må fa tillfälle att ådagalägga, 
kring hvilketdera företaget -derest båda ej 
äro möjliga att realisera -må kunna samlas krafter, 
tillräckligt starka att bringa det till utförande. 
Underdånigast 

Themptander. 15 

Trots länsstyrelsens välsignelse och förhoppning 
gick det inte så bra med järnvägen NorrtäljeBroby. 
I kontrollmyndighetens, VoV, propåer om 
banan framgår, att det från början var tänkt att 
järnvägsbygget skulle vara påbörjat före den 1 
juni 1892 och banan upplåtas för allmän trafik 
senast den 1 oktober 1894. 16 Av detta blev intet: 
Koncessionsinnehavarna hade problem med att 
infria villkoren och den 10 mars 1893 beviljade 
Kungl. Majt en viss förlängning i tiden för "fullgörande 
av vissa koncessionsvillkor". Inte heller 
denna gång lyckades koncessionsinnehavarna förverkliga 
projektet, varvid koncessionen slutligen 
förföll. 17 

Roslagen på världsarenan: LondonPenningby-
Peking, 1898-1905 

Några fa år e&er det att järnvägsförslaget Norrtälje-
Broby hade kapsejsat kom perspektivet på 
nya järnvägslinjer utmed roslagskusten att växla 
kraftigt. I stället för en provinsbana väcktes plötsligt 
planer på en internationell transportled, som 
med hjälp av moderna land-och sjökommunikationer 
skulle förbinda England med Ryssland. 

Dåvarande VoV-kaptenen Birger Stafsing, högt 
aktad i järnvägsbyggarbranschen bland annat för 
det framgångsrika byggandet av Saltsjöbanan i 
Stockholm,18 presenterade 1898 en storslagen 
plan hur Västra stambanan från Norrköping till 
Stockholm borde "rätas ut": En ny järnväg skulle 
byggas från Norrköping över Gnesta och Södertälje 
samt vidare över Mälaröarna till Tomteboda 
station, nordväst om Stockholms centrala delar. 
Projektet kan ses som ett alternativ till förslaget 
om att bygga ut den överbelagda stambanesträckan 
Stockholm-Södertälje till dubbelspår 
och att på samma gång lösa trafik.försörjningen av 
Södertälje, där stambanans station vid Saltskog 
låg en bit utanför staden. Med den nya järnvägslinjen 
kunde man dessutom skapa en snabb transportled 
med Finland. Från Tomteboda skulle en 
ny, normalspårig järnväg dras fram i nordostlig 



riktning till en nyanlagd hamn i Roslagen, varifrån 
snabba ångfartyg kunde förbättra förbindelsen 
österut med Åbo och Hangö. Det storslagna 
projektet gick i folkmun under benämningen 
"London-Penningby-Peking". Det är den norra 
delen av denna bana, sträckan TomtebodaKapellskär 
med varianter, som här behandlas. 19 

Ur ett stockholmsperspektiv innebar den nya 
järnvägen ett radikalt pennstreck, som skar rakt 
över de befintliga kommunikationsstråken norr 
om staden: Banan skulle utgå från norra stambanans 
station i Tomteboda, ringla sig runt Brunnsviken 
förbi Nederjärva gård och vidare till en 
punkt norr om Stocksunds station, där den korsade 
Rimbobanan. Från Stocksund skulle järnvägen 
"på anmodan af de ledande männen i Djursholm" 
skära igenom villastadens område och gå 
vidare mot Ösby förbi Näsby och till Hägernäs, 
för att där korsa Åkersbergabanan. Från denna 
punkt skulle linjen gå rakt mot Brottby och vidare 
på norra sidan av sjön Largen förbi Bergshamra 
till Penningby gård. I tidiga skisser var det tänkt 
att huvudlinjen sedan skulle gå rakt ut till Kapellskär 
med en bibana till Norrtälje. 20 

I maj 1898 konstateras i Norrtelje Tidning under 
rubriken "Den nya Roslagsbanan", att 
stakningen för den nya järnvägen närmade sig 

Det storslagn,a sammanhang som Kapellskärsprojektet var imatt i. Den östra slutpunkten var visserligen 

inte Peking men väl Vladivostok. Förhoppningar om transittrafik till Ryssland har for övrigt legat bakom 
flera andra svenska järnvägsplaner genom åren, och den trafiken är idag ett argument for tillskyndarna av 

en nybyggd Haparandabana. 

Norrtälje. Enligt planerna skulle banan utgå från från Tomteboda direkt till Norrtälje och därifrån 
Tomteboda med sträckning till Kapellskär i förbi Lunda, Ilsholmen, nära Söderviken för att 
Rådmansö med bibana till Norrtälje, varifrån sluta i Edsgarn på Vätö. Järnvägen blev då visserlijärnvägen 
i framtiden skulle sträckas vidare gen ett par kilometer längre, men sjövägen till 
norrut. Projektledningen hade nu börjat umgås Finland avsevärt kortare. Ett viktigt skäl var att 
med tanken på en ännu bättre linjesträckning -Edsgarn hade en utmärkt hamn, som var både 

-Fö7'-.sla:JnajenlNägar = Statuis dt 
-E=k:ilda tl! 
Av Birger Stafiings planerforverkligades så småningom den genande banan mellan Norrköping och 
trakten av Gnesta, men inte linjen över Mälaröarna och dess fortsättning till Kapellskär. 

djup och säker. Dessutom lämpade sig terrängen 
bättre för en järnväg till Edsgarn än om banan 
drogs över Rådmansö. Befolkningen utmed 
sträckan Bro--Vätö gav dessutom ett större trafikunderlag. 
För Rådmansö kunde de nya planerna 
möjligen ses som ett bakslag, men banan skulle 



trots allt bli till stor nytta för socknen, menade 
tidningen.21 

Några dagar senare publicerades en ny artikel i 
ämnet med ett referat från stakningen, som nu 
nått Norrtälje. Valet av linjesträckning berodde 
på de undersökningar som genomfördes och oavsett 
vilket alternativ som valdes fick Norrtälje förbindelse 
med banan. Järnvägen skulle dras fram 
väster om Gustafslund och en station skulle förläggas 
söder om Norrtäljeån. Ett sidospår skulle 
byggas över ån till Norrtäljebanans station och 
därifrån vidare ned till hamnen. 22 

Kapten Stafsing hade varit i Norrtälje den 16 
maj for att studera stationsläget och besökte sedan 
Kapellskär, där han genomförde en okulärbesiktning. 
I samband med besöket lyckades tidningen 
ta en intervju med honom. Frågan gällde 
om Kapellskär eller Edsgarn skulle bli sammanbindningspunkten 
for den kontinentala trafiken 
på Finland. Stafsing hade funnit att Kapellskär 
hade goda förutsättningar for en hamnanläggning 
for både gods-och persontrafik. Olika ångare 
skulle, enligt förslaget, anlitas for person-och 
pakettrafik respektive den övriga godstrafiken. 
Hamnanläggningen krävde såväl kolupplag som 
upplagsmöjligheter. Genom att bygga en bank ut 
till en liten ö utanför själva hamnområdet, skulle 
man enligt Stafsing skapa en väl skyddad hamn, 
lämplig både for den civila trafiken som for en 
flottstation. Ur strategisk synpunkt vore det angeläget 
att förbinda Rådmansö yttersta kust med 
huvudstaden, menade Stafsing, som trodde att 
generalstabens tunga yttrande vore for hamnens 
lokalisering till Kapellskär. På denna plats fanns 
goda förutsättningar for att arrangera ett minforsvar. 
Till Kapellskärs fördel framför Edsgarn 
var också isforhållandena. Medan Kapellskär var 
skyddat från drivis kunde inloppet till Edsgarn 
ofta spärras, men på denna punkt var förhållandena 
ännu inte helt klarlagda. 23 

Dagens Nyheter engagerar sig 

Koncessionsansökan for sträckningen Stockholm-
Kapellskär ingavs till Kungl. Majt 1899. 
Såväl VoV som Kungl. Järnvägsstyrelsen tillstyrkte 
ansökan och 1902 lämnade regeringen 
koncession. Banans startpunkt i Stockholm försköts 
med tiden från Tomteboda station till Norrtulls 
station (Stockholm Norra),24 men debatten 
om London-Penningby-Pekingbanan gick vidare 
i pressen. Den 21 januari 1902 kunde 
Norrtelje Tidning publicera en karta över de linjeförslag 
som då förelåg-den "riktiga'' Kapellskärslinjen 
och Dagens Nyheters (!) förslag till linjesträckning, 



det vill säga en förlängning av bi banan 
Penningby-Norrtälje ... 

Järnvägsfrågan diskuterades på nytt vid en ordinarie 
kommunalstämma med Väddö socken den 
26 mars 1902: 

På grund av fördelar af flere slag, som genom en 
bredspårig, direkt till Stockholm ledande järnväg 
skulle beredas kommunens medlemmar, beslöt 
stämman med 6.765 röster mot 5.311 att, under 
förutsättning af Kongl. Maj:ts nådiga bifall till 
upptagande af erforderligt lån, teckna aktier for 
Etthundratiotusen (110.000) kronor i järnvägsföretaget 
Stockholm-Penningby-Kapellskär och 
Penningby-Norrcelje, med villkor att det sistnämnda 
grenspåret utsträckes till lämplig plats i 
närheten afVäddö kanalbro samt att bansträckan 
Norrcelje-Väddö anlägges samtidigt med den 
öfriga järnvägen. 

Minoriteten, som ansåg, dels att norra och 
södra delarne, af socknen hade foga nytta af järnvägen, 
dels att den föreslagna summan vore for 
stor, röstade for rent afslag. 

Den 6 juni 1902 erhöll landshövding Isberg med 
flera koncession på en järnvägsanläggning med 
1,435 meters spårvidd på sträckorna TomtebodaKapellskär 
och Penningby-Norrtälje. 25 Projektet 
kring den normalspåriga järnvägsforbindelsen till 
Roslagen rullade vidare till mångas förtröstan, 
men det fanns samtidigt de som hävdade att bygden 
i stället borde slå vakt om det befintliga, smalspåriga 
bannätet. I Norrtelje Tidning kunde man 
den 11 juni 1904 läsa följande: 

Det torde numera ej af någon becviflas, att icke ett 
misstag blef begånget vid val av spårvidd for Roslagens 
jernvägar, särskilde den stamlinie som leder 

ut från hufvudstaden, hvilken ju bör vara afsådan 
kapacitet, att den för en längre framtid tillfredsställer 
såväl ortens som hufvudstadens fordringar. 
Att den mindre spårvidden emellertid innebär en 
betydligt högre trafikkapacitet, än mången föreställer 
sig, framgår otvetydigt af de intensitetssiffror 
... hvilka i vissa delar öfverträffas endast af 
ett fatal jernvägar inom landet; därvid är dessutom 
att märka, att trafikförmågan ännu på långt 
när ej är utnyttjad.26 

Enligt artikelförfattarens, major Victor Ståhle, 
uppfattning borde ansträngningarna inriktas på 
en fortsatt modernisering av Roslagsbanans 
huvudlinjer. 



Den 3 februari 1905 förklarade Kungl. Majt 
med anledning av gjord framställning att man 
inte funnit skäl att "för närvarande" vidtaga någon 
åtgärd för järnvägen Tomteboda-Kapellskärs 
anläggande och trafikerande såsom statsbana. 
Den 16 juni 1905 medgavs anstånd med fullgörande 
av vissa koncessionsvillkor. Depositionsbevis 
skulle ingivas före den 1 juni 1907, arbetet påbörjas 
senast den 1 juli 1907 och banan vara färdiga 
för att upplåtas för trafik senast den 1 juli 
1910.27 

Ett "länge åtrådt järnvägsföretag: NorrtäljeWäddö" 

De storslagna planerna på en ny stambana genom 
Roslagen hade kommit på skam. Samtidigt kvarstod 
behovet av moderna transporter i det 
järnvägslösa området norr om Norrtälje och i kölvattnet 
av det avsvalnade stambaneprojektet återuppväcktes 
därför de gamla planerna på en förlängning 
av den smalspåriga Roslagsbanan. 

Den 7 juni 1905 hölls ett sammanträde med 
"järnvägskommitten'' i Norrtälje. Intressetomfattade 
nu en järnväg mellan Norrtälje och Väddö. 
Protokollet från mötet visar, att det redan bildats 
en kommitte med representanter för Norrtälje 
stad, Väddö, Söderby-Karl, Estuna och Roslagsbro 
kommuner. Intresset för projektet tycks ha 
varit ganska stort: 

Därjämte närvaro och deltogo i öfverläggningen 
och besluten ett 30-tal, därtill genom annons inbjudna, 
intresserade personer, äfvensom ingeniör 
Rob. Luhr. 

Ingenjör Robert Luhr hade upprättat plan-och 
profilritningar samt ett kostnadsförslag för en 
smalspårig järnväg Norrtälje-Väddö,28 och vid 
mötet beslutades att kommitten, på egen hand eller 
i förening med andra intresserade, skulle begära 
koncession för en järnväg.29 Koncessionsansökan 
ingavs senare samma år av apotekaren 
Rolf Balkenhausen, redaktören Gottfrid Petersson, 
godsägaren Emil Hiller, lantbrukaren A.G. 
Jansson, kronolänsmannen R. Lindblad, byggmästaren 
John Björklund, godsägaren A.F. 
Öhman, nämndemannen E.A. Jansson och rusthållaren 
Joh. Carlsson.30 Vi kan konstatera att 
hela persongalleriet bytts ut sedan 1890 års planer 
på en järnväg Norrtälje-Broby gård. 

Ingenjör Robert Luhrs kostnadsförslag avsåg en 
28,5 kilometer lång järnväg med spårvidden 
0,890 meter. Största lutning angavs i förslaget till 



16: 1000 och minsta kurvradie i huvudspår 300 
meter. Banan skulle utgå från Norrtälje station 
och därefter dras fram 

först jemte landsvägen till Roslagsbro mot stället 
Fågelsången samt sedan i nordlig rikting till 
Gräfsta, hvarifrån den fortsätter i nästan nordliga 
dalgångar till vester om Svinninge till gränsen af 
Roslagsbro socken, hvilken den skär for att, sedan 
den gått strax innanför gränsen i Estuna socken, 
fortsätta i Söderby-Karl socken, där den löper i en 
dalgång mellan Stensta på östra och Kallösa på 
vestra sidan mot Galltorp, som den passerar strax 
öster om, och fortsätter likaledes öster förbi 
Söderby-Karl kyrka i en dalgång vester om Åby 
och Odenslund gårdar mot torpet Lugnet. Efter 
att hafva passerat öster om detsamma fortsätter 
linien öster om Broby och Stabby mot Husinge. 
Sedan den passerat Husinge, går den i en dalgång 
öster om Toftinge och Elmsta byar till slutstationen, 
hvilken är förlagd strax söder om landsvägen, 
som med en svängbro går öfver Väddö kanal 
till ön Väddö. 

Banans sträckning söder om Broby överensstämde 
i huvudsak med 1890 års förslag och anläggningskostnaden 
beräknades till 910 000 kronor, 
vilket motsvarade 32 000 kronor/kilometer 
med respektive 26 400 kronor/kilometer utan 
rullande materiel. Stationer föreslogs i Grävsta, 
Roslagsbro, Galltorp, Åby, Stabby och Husinge 

samt vid Väddö kanal. En hållplats skulle byggas 
vid den plats, där byvägen delade sig till Sebende 
och Kallösa. Banan gav, enligt Luhrs beräkningar, 
inte någon menlig inverkan på den befintliga 
transportapparaten. Den relativt nyöppnade 
Rimbo-Sunds järnvägs31 trafikområde skulle visserligen 
beröras, men avståndet var tillräckligt 
stort för att trafikavledning inte skulle uppstå: 

Då Väddö under nuvarande långa afstånd till närmaste 
stationer å Rimbo-Sunds järnväg mest 
torde begagna sig af sjöfarten och då från östra 
hälfterna afEstuna och Söder by Karls socknar till 
nämnda Rimbo-Sunds stationer är lika långt eller 
längre än till Norrtälje, så kan man inte räkna 
med någon nämnvärd förminskning af RimboSunds 
järnvägs trafikområde, hvaremot nämnda 
del af dessa socknar, hela Roslags Bro socken och 
Väddö skulle erhålla en mycket behöflig kommunikationsled 
för person-och godstrafik genom 
denna järnväg.32 

Tre intressegrupper 



Ett sammanträde med ortsinvånarna hölls inför 
Konungens befallningshavande i Norrtälje rådhus 
den 30 augusti 1905, där de berörda 
socknarna skulle fa tillfälle att -i vederbörlig ordning-
yttra sig över järnvägens nytta och lämplighet 
för orten. Efter en allmän presentation av 
koncessionsansökningen och andra aktuella 
handlingar uppläste kommerserådet Malmen ett 
anförande på Estuna kommuns vägnar att tas till 
protokollet, enligt vilket framgick att kommunen 
-vad gällde nyttan av den föreslagna järnvägen kunde 
anses delad i tre delar. En grupp hade intresse 
av att järnvägen fick en sträckning i närheten 
av stora landsvägen förbi i Norra Nånö, åt 
Lohärad och vid Estuna kyrka, en annan grupp 
önskade en sträckning ungefär som den föreslagna. 
En tredje grupp, slutligen, ansåg sig inte 
ha någon nytta av någon ny järnväg till följd av 
närheten till Norrtälje. Den första gruppen motsvarade 
taxeringsvärden om tillsammans 545 000 
kronor av kommunens sammanlagda taxeringsvärde 
om I 024 I 00 kronor. Den andra gruppens 
taxeringsvärden motsvarade tillsammans cirka 
229 840 kronor och den tredje sammanlagt 
72 500 kronor. 

Redan på grund af nu meddelade, i fråga om 
sifferuppgifterna ... hemtade upplysningar, samt 
då den nu föreslagna järnvägssträckningen, som 
skulle gå så att säga genom endast ett hörn af Estuna 
socken eller invid allenast en kortare sida af 
socknen, icke komme att innebära någon lättnad 
eller vinst i kommunikationshänseende för de till 
den första gruppen hänförda gårdarna. 

Slutsatsen blev därmed att den föreslagna järnvägen 
med dess nu föreslagna sträckning varken var 
nyttig eller lämplig för kommunen och därmed 
inte allmännyttig. För övrigt tvivlade man inom 
Estuna kommun starkt på att dra fram järnvägen 
i den sanka och olämpliga mark som föreslogs, 
med risk för höga anläggningskostnader. Något 
bidrag kunde därför inte påräknas från kommunens 
sida och man yrkade i stället på avslag på 
koncessionsansökan. 

Enigheten i Estuna var dock inte total och 
Karlsson i Gräfsta framförde, att delägarna Öster 
och Väster Eka och Haggård inte biträdde 
Malmens åsikt angående järnvägens sträckning. 
Detta framgick därav att de vid val av sockenombud 
till järnvägsmötet röstat på en annan person, 
som man visste skulle komma att förorda 
järnvägens framdragning i den föreslagna östliga 
riktningen. Skulle man följa Malmens förslag 
skulle några av den nya järnvägens stationer 
hamna för nära stationer på de befintliga banorna 



samtidigt som östra delen av Estuna och hela Roslagsbro 
socken ställdes utan järnvägsförbindelse. 
Därmed kunde man inte räkna med något bidrag 
från Roslagsbro socken heller. De sumpmarker 
nära Gräfsta som Malmen varnat för var numera 
torrlagda och erbjöd inga problem för järnvägsbyggandet, 
vilket Karlsson som själv ägde marken 
kunde intyga. Den östliga sträckningen kunde 
dessutom erbjuda en bra grustäkt för banbygget. 

Hemmansägarna E.A. Jansson i Röksta och 
Öhman i Bottna samt godsägaren J.A.B. Westman 
i Södersund menade att banan skulle fa 
större trafik om den drogs fram i den östliga riktningen. 
Roslagsbro socken skulle inte fa någon 
nytta av en järnväg som drogs fram så långt västerut 
som Malmen föreslagit och kunde därför 
inte heller lämna något bidrag till en sådan järnväg. 
Hemmansägaren J. Jansson i Upplunda, 

På Stockholm norra, godsstation på Värtabanan, skulle Kapellskärsbanan starta enligt Dagens Nyheters 
modifiering av Stafiings plan. Svjvm. 

Roslagsbro, betonade den stora nytta järnvägen 
skulle fa både för Roslagsbro och Söderby-Karls 
socknar, vilka saknade bekväma förbindelser med 
Norrtälje. En bana i den östliga riktningen skulle 
bli till nytta för ett vida större område än om den 
drogs fram längre västerut. Roslagsbro socken, 
som hade större taxeringsvärde än Estuna, hade 
berättigade anspråk vad gällde att fa sitt transportbehov 
tillgodosett, menade Jansson. 

Folkhögskoleföreståndaren Westerstrandh förordade 
den föreslagna järnvägen som både lämplig 
och nyttig för Väddö socken, som saknade bekväma 
landkommunikationer. Stationen skulle, 
enligt förslaget, läggas på en mycket lämplig plats 
så att hela kommunen fick nytta av järnvägen. 
Trafikchefen Skårman, Norrtälje, framförde att 
stakning av järnväg skett i både de omdiskuterade 
riktningarna, varvid man kommit fram till att 
den östliga linjen skulle bli trafiktekniskt lämpligare 
än den västra, även om man skulle fa svårigheter 
med att ansluta järnvägen med LännaNorrtäljebanan 
vid Pungpinan. 

Godsägare Hiller redovisade att det funnits ett 
förslag om att bygga järnväg från Söderby-Karls 
socken till Rimbotrakten, men att man sedan enats 
om att dra järnvägen till Norrtälje, så att även 
Roslagsbro fick nytta av den och förhoppningsvis 
kunde bidra till anläggningskostnaden. För att 
detta skulle bli fallet måste man, enligt Hiller, 
välja den östliga sträckningen. På så vis kunde 
man också påräkna ett sammanlagt större bidrag 



än om den av Malmen förespråkade västliga 
sträckningen valdes. Under de förberedande förhandlingarna 
hade man inte noterat något yrkande 
från Estuna kommuns sida om den västliga 
sträckningen, menade Hiller. 

Kommerserådet Malmen replikerade med att 
det för de nordliga kommunerna var likgiltigt vilken 
sträckning som valdes -det avgörande för 
valet var hur de sydliga kommunerna ställde sig. 
Härvidlag skulle den västliga sträckningen vinna 
den starkaste tillslutningen. Om den östliga 
sträckningen valdes skulle Estuna med all säkerhet 
inte lämna något bidrag till järnvägen. 
Malmen ville samtidigt dementera uppgifterna 
om att den nya banan, med dess föreslagna station 
vid Estuna kyrka, skulle konkurrera med de 
redan befintliga stationerna i Malsta och Syninge. 
Han ville samtidigt tillägga att eftersom hälften av 
Roslagsbro kommun hade goda sjökommunikationer 
medan Estuna saknade tjänliga transporter 
borde järnvägen även av detta skäl dras fram 
på det sätt Malmen föreslagit, nämligen genom 
den tätast befolkade delen av Estuna socken. Det 
förslag han hade fört fram var i egenskap av ombud 
för Estuna kommun -för egen del tyckte ha 
det var likgiltigt om någon järnväg byggdes eller 
ej, menade Malmen. 

Arrendatorn J .E. Rudin, även han från Estuna, 
tyckte att järnvägen borde bli av stor nytta och 
lämplighet för orten, men menade att den västra 
delen av kommunen redan hade järnvägsförbindelse 
genom Syninge station och dessutom 
ångbåtsförbindelser på sjön Erken. Den östliga 
linjen vore därför, av flera skäl, mest lämplig. 
Hemmansägaren P. Pettersson i Söder N ånö, Estuna 
socken, var också för att banan skulle dras 
fram i socknens östra del. En framdragning genom 
den västra sträckningen skulle, enligt Pettersson, 
förorsaka menlig sönderkörning av dennes 
åkrar. Godsägaren O.E. Grubb på Jersö i 
Söderby-Karls socken förklarade att han tidigare 
ansett att banan borde dras fram i den västliga 
sträckningen, men att han nu hade uppfattningen 
att den östliga linjen var mer lämplig. 
Skulle järnvägen byggas i annan riktning skulle 
Söderby-Karls och Väddö kommuner ensamma 
fa bekosta byggandet, vilket var orimligt. Grubb 
förordade därför bifall till koncessionsansökan. 

Godsägaren Hiller upplyste ytterligare att 
Kungl. Majt 1891 hade meddelat koncession på 
en järnväg Norrtälje-Broby, men att banbygget 
då inte kommit till stånd. Denna bana skulle ha 
dragits fram huvudsakligen i den nu föreslagna 



riktningen. Förhållandena var desamma då som 
nu, menade Hiller, och Roslagsbro kommun 
kunde förväntas bidraga med större belopp än 
Estuna. Han tillade dessutom, att nyttan av den 
nu föreslagna banan skulle bli större än 1891 års 
förslag, eftersom banan drogs fram in i Väddö 
socken. Förslaget var, som det hade framlagts av 
de sökande, både lämpligt och välbetänkt. 

Borgmästare Behmer, Norrtälje, var siste talare 
på listan. Han passade på tillfället att fästa uppmärksamheten 
på det hemmansägare Karlsson 
framfört angående de påstådda sumpmarkerna. 
Eftersom ingen mer ville yttra sig i järnvägsfrågan 
upplöstes mötet, vars protokoll skulle biläggas 
länsstyrelsens yttrande över koncessionsansö

kan.33 
Länsstyrelsen fann till slut anledning att yrka 
bifall till koncessionsansökan för den föreslagna 
järnvägen Norrtälje-Väddö, vilken ansågs vara 
"synnerligen behövlig". Koncessionssökandena 
hade föreslagit en östlig sträckning, men även en 
västlig variant hade diskuterats. Länsstyrelsen 
trodde sig märka större lokala sympatier för den 

östliga sträckningen, vilken också var det alternativ 
som kunde påräkna det största ekonomiska 
bidraget. Styrelsen kunde för sin del tänka sig 
båda förslagen, men ansåg sig -av anförda skäl böra 
förorda den östliga sträckningen. 34 

Militära invändningar 

VoV, som hade att granska underlaget till alla begärda 
koncessioner, fann i sitt yttrande att järnvägen 
skulle bli både nyttig och lämplig för orten. 
Styrelsen hade i stort inga invändningar mot förslaget, 
men riktade i gengäld en rad anmärkningar 
mot det, bland annat att anläggningskostnaden 
satts för lågt. Denna skulle, enligt 
kontrollmyndighetens beräkning, stanna på 
1 026 000 kronor, motsvarande en kostnad av 
868 000 kronor exklusive rullande materiel. Styrelsen 
var beredd att bifalla förslaget med åtskilliga 
villkor och förbehåll, exempelvis att koncession 
måtte beviljas för järnvägen utom för 
sträckan närmast Norrtälje. En av förklaringarna 
var att ett avtal om banans anslutning vid Norrtälje 
station ännu inte hade färdigförhandlats 
med Länna-Norrtäljebanans35 ägare.36 

Det var fler remissinstanser som hade att yttra 
sig över den föreslagna smalspåriga järnvägen 
Norrtälje-Väddö innan regeringens ställningstagande. 
Generalstaben, som vädrade strategisk 



nytta av den tidigare föreslagna normalspåriga 
"Kapellskärsbanan'', var förstås måttligt intresserad 
av det nya projektet. I generalstabschefen 
Bildts utlåtande angående den sökta koncession 
för den smalspåriga järnvägen Norrtälje-Väddö 
konstateras följande: 

I östra Uppland finnas hittills endast smalspåriga 
järnvägar. I beaktande af det farliga grannskapet 
till Åland medför detta en svaghet, enär dessa 
järnvägars trafikförmåga ej räcker till för så stora 
eller så snabba truppförflyttningar, som omständigheterna 
kunna påfordra. Ur militärisk synpunkt 
är det därför i hög grad önskvärdt, att detta 
missförhållande i möjligaste mån afhjälpes vid 
järn vägsnätets utveckling i dessa trakter .. . Den ... 
1902 koncessionerade så kallade Kapelskärsbanan 
representerar det hittills längst uttagna steget 
mot ett ur försvarets synpunkt gynnsammare 
förhållande, hvad beträffar järnvägarna i Roslagen, 
och anser jag, att, änskönc Kapelskärsbanan 

ännu ej kommit till stånd, man dock bör räkna 
med dess relativt snara tillkomst, då det gäller att 
bedöma andra föreslagna järnvägar, som kunna 
sättas i förbindelse med densamma. En sådan 
järnväg är den nu ifrågavarande järnvägen Norrtälje-
Väddö. Det skulle tvifvelsutan vara synnerligen 
ogynnsamt, att, när en gång Kapelskärsbanan 
kommer till stånd, finna den mot en så pass 
exponerad del af Upplandskusten som Väddölandet 
ledande järnvägen Norrcälje-Väddö vara 
länk i det isolerade smalspåriga Upplandsnätet i 
stället for att ingå såsom del i Sveriges normalspåriga 
järnvägsnät. 

Så länge därför någon utsikt forefinnes, att 
Kapelskärsbanan kommer till stånd, fordra de 
militära intressena, att en järnväg sådan som 
Norrtälje-Väddö ej f°ar byggas smalspårig. 

På grund häraf far jag i underdånighet afstyrka 
bifall till den gjorda ansökan om koncession å 
järnväg om 0,891 meters spårvidd från Norrtälje 
till Väddö. 

Ett ytterligare skäl att for närvarande afstyrka 
denna ansökan finner jag däruti, att den ifrågasatta 
järnvägen kan komma att stå i ett nära förhållande 
till den replipunkt for flottan vid Ålands 
haf, som upptagits bland de anordningar som 
böra vidtagas med afseende på det förslag till samfälld 
plan for rikets försvar, hvilken det uppdragit 
åt mig att tillsammans med chefen for flottans 
stab utarbeta, och att alltså denna fråga ej bör 
afgöras fristående från den utredning chefen for 



flottans stab kan komma att företaga beträffande 
åtgärderna i och for denna replipunkt. 

Generalstabschefen Bildt kunde sånär ha blivit 
Norrtälje-Väddöprojektets baneman, men så icke. 
Trots generalens svidande kritik, ogillande och avstyrkande 
beviljades banan koncession, vilket skedde 
i konselj den 3 november 1906. Ett villkor var, att 
byggandet skulle vara igång senast den 1 december 
1907. Bland de många allmänna villkor som 
fastades vid koncessionen märks följande: 

Det åligger koncessionsinnehavarna att å järnvägen 
fortskaffa trupper, fangar och allmänna posten 
samt ombesörja alla för kronans eller det allmännas 
räkning ifrågakommande person-och 
varutransporter emot den ersättning, som enligt 
gällande eller blivande bestämmelser utgår for dylika 
transporter å de enskilda järnvägarna i riket; 
skolande vederbörande länsman eller tillsyningsmän 
for allmänna ordningens upprätthållande 
äga att, var inom sitt tjänstgöringsområde, åtnjuta 
fria resor å järnvägen. 

Projektet stötte ganska snart på problem med att 
fullfölja järnvägsbygget. Arbetslönerna var högt 
uppdrivna och priset på järnvägsmateriel hade stigit 
högt över vad som ursprungligen beräknats. 
Dessutom hotades kapitalanskaffningen till följd 
av höga räntor. En upplåning mot rådande ofördelaktiga 
villkor skulle i väsentlig grad försämra 
företagets bärighet. Av denna anledning hade 
man inte kunnat bygga den för orten så välbehövliga 
järnvägen och man tvingades avvakta till en 
lämpligare tidpunkt. 

Koncessionsinnehavarna konstaterade därför i 

oktober 1907, att det uppställda villkoret om 

byggnadstiden inte kunnat uppfyllas. Man be

gärde därför att Kungl. Majt skulle bevilja pro

jektet tre års anstånd med påbörjandet av byggan

det. 

Den 25 oktober begärde regeringen att VoV 
skulle lämna ett utlåtande i frågan. Svaret kom 
den 31 oktober i vilket styrelsen hemställde om 
två års anstånd och att Kungl. Majt skulle bevilja 
innehavarna av koncessionen anstånd att påbörja 
järnvägsbygget till den 1 december 1909. VoVbeslutet 



är undertecknat Fridolf Wijnblad och Birger 
Stafsing. 

Skam den som ger sig -nygammalt förslag 
i järnvägsbyggandets elfte timme! 
Efter alla vedermödor och motgångar som vederfarits 
järnvägsförespråkarna på Väddö med omland 
kunde man kanske tro, att även den mest 
järnvägstörstande rospigg haft anledning att kasta 
yxan i sjön för länge sedan -men icke! Så sent 
som i januari 1924 konstaterar Norrtelje Tidning 
i en artikel, att det fortfarande rådde livligt intresse 
för en järnväg Norrtälje-Väddö. Intresserade 
för förslaget hade samlats i Norrtälje rådhus 
en lördagsförmiddag för att diskutera hur man 
skulle få den efterlängtade banan till stånd. 

Av artikeln framgår, att en kommitte bestående 
av representanter för Väddö, Söderby-Karl, Roslags-
Bro och Estuna kommuner samt Norrtälje 
stad hade bildats. 

Borgmästare Hallin höll ett inledningsanförande, 
i vilket han erinrade om denna tjugo år 
gamla fråga hade legat nere en längre tid med anledning 
av den ifrågasatta järnvägen till Kapellskär. 
Detta projekt var, enligt Hallin, numera 
avfört från diskussionen och i det förbättrade ekonomiska 
läge som nu rådde fanns det kanske anledning 
att på nytt diskutera den gamla tanken på 
en järnväg Norrtälje-Väddö. Mötet skulle också 
ta ställning till en föreslagen "bilbusslinje" på 
samma trad.37 

Landstingsman EJ. Edström från Väddö tillhörde 
dem som var positiva till järnvägen och 
som tyckte att stunden var inne för ett klartecken 
till projektet: 

Rätta tiden är nu inne för realiserandet av detta 
gamla spörsmål. Normala tider ha ju i stort sett 
åter inträtt, och den ekonomiska situationen hinner 
givetvis bättra sig betydligt till tiden för byggandet, 
då ju förarbetena alltid taga sin tid. 

Herr Löfgren var av idel pessimism och påpekade 
till en början att han ej varit med om förberedelserna 
till detta möte. Och intresset? Om Norrtelje 
kunde fa en järnväg så vore det ju bra. Han erinrade 
om Lännabanans byggande, vilket staden 
inte hade så goda erfarenheter av. De ekonomiska 
förutsättningarna för att bygga denna nya bana 
ansågs av Löfgren vara svårlösta -och den ekonomiska 
sidan måste enligt honom vara utredd 
innan man företog sig något i järnvägsfrågan. 
Norrtälje stad hade andra angelägna projekt att 



Under den sista 
diskussionen om 

järnväg till Väddö 

.framkastades 
tanken på anknytning 
till Roslagsbanenätet 
i 
Ununge. Svfvm, 
Claes Dahlanders 
samling. 

stödja med skattemedel, exempelvis en ny folkskolebyggnad. 
Därför var det i detta skede inte 
lönt att tänka på något järnvägsbygge. 

Under diskussionen ventilerades att det framkastats 
tankar på en järnväg från Ununge till 
Väddö. Hur såg Väddös representanter på denna 
sak, undrade en av deltagarna på mötet. 

Doktor Westerstrandh trodde att väddöbornas 
intresse av en järnväg var stort, men ståndpunkten 
skulle slutligen vila på den detaljutredning 
som först måste genomföras. Huruvida det fanns 
ett intresse för en bana till Ununge var obekant, 
men järnvägsfrågan berodde i hög grad på anspråken 
och det enskilda intresset, menade Westerstrandh. 
Han trodde för sin del, att ett nära samarbete 
med Roslagsbanan var nödvändigt om frågan 
över huvud taget skulle kunna realiseras. 

På mötet fanns det de som ansåg, att man inte 
borde bilda något nytt järnvägs bolag, utan att den 
föreslagna banan skulle byggas av Roslagsbanan 
och att kommunerna och enskilda i trakten skulle 
kunna bidra genom att köpa SRJ-aktier i stället. 
Detta var dock en tanke som SRJ-chefen Åke 
Nerell direkt avfärdade. 

I mitten av 1920-talet hade bilismen kommit 
att framstå som ett fullt acceptabelt alternativ till 
en smalspårig provinsbana. Tankarna om en järnväg 
till Väddö kom därför, som så många andra 
samtida järnvägsprojekt, att stanna på ritbordet. 
Buss-och lastbilstrafik -och sedermera privatbilism 
-blev i stället det som erbjöds rospiggarna 
utmed kusten mellan Norrtälje och Hallstavik. 
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NorrteljeTidning, 1924-01-29. 

Rune Norgren 

Tågfärjan Drottning Victoria 

under tretungad flagga 

Tågforjan Drottning Victoria som ny och civil i Trelleborg. Svjvm. 

I slutet av augusti 1939 mottog SJ från chefen för 
Marinen en skrivelse daterad 25 augusti med 
bland annat följande innehåll: "Anmodan att efter 
anfordran jämlikt beredskapsförfogandelagen 
ställa Drottning Victoria till marinens förfogande 
. . . Vid angiven tidpunkt tillhandahålla fartyget 
chefen för Ostkustens marindistrikt vid Finnboda 
varv." Den 1 september kom meddelandet: 
"Inställ i förberedande besked nämnt fartyg snarast 
möjligt." 

Drottning Victoria skulle utrustas för att i Kustflottan 
tjänstgöra som Hjälpkryssare nr3 (Hjkr 3). 
Hon var bland de fartyg som krigsmakten enligt 
fartygsuttagningslagen hade planerat att utnyttja 
vid mobilisering eller förstärkt försvarsberedskap. 
Också för olika slags motorfordon och hästar med 
vagnar hade krigsmakten motsvarande uttagningsplaner. 

Det svenska samhället ställdes om till långvarig 
försvarsberedskap och neutralitetsvakt. 

Hjälpfartyg 
Ett hjälpfartyg kan definieras som ett ursprungligen 
för civila ändamål avsett fartyg som inkallas 
för tjänst vid krigsmakten, och som i större eller 



mindre omfattning utrustas för denna tjänst. 
Fartygslagen av år 1926 kompletterades genom 
kungl. brev 1936, 1937 och 1938. Förhandlingar 
om avtal och kontrakt om förhyrning samt verksamhet 
med planer, ritningar och utrustning pågick 
fortlöpande. 1939 års rulla upptog 399 fartyg 
av vilka 266 var rustade den 30 november 
1939. (ÅH) 

Nio handelsfartyg var uttagna för ombyggnad 
till hjälpkryssare. Fem av dem inkallades och utrustades. 
(CB) 

Hjälpfartygen klassificerades som så: 
Hjälpkryssare: större sjögående och snabbgående 
fartyg 
Hjälpkanonbåt: större i regel sjögående fartyg 

Hjälpvedettbåt (minsvepning med mera) 

typ I: trålare och bogserbåt 

typ Il: större motorfiskebåt 

typ III: mindre motorfiskebåt eller annan 

motorbåt 
Fartyg för bärgning, isbrytning, transporter, sjukvård, 
förbindelsetjänst, reparationer etc. 

Den 24 april 1939 hade träffats avtal om förhyrning 
av Drottning Victoria. SJ begärde 700 kronor 
per dag. Tågfärjan Gustaf V utgjorde reservfartyg 
för henne. Hjkr 3 var enligt chefen för Kustflottan 
fullt användbar som minudäggningsfartyg. 

Förändring till Hjkr 3 

Några fakta om tågfärjan Drottning Victoria: 

Byggd 1909 i Newcasde 
Längd ö.a. i huvuddäck 112 m 
Bredd över avvisarlist 16 m 
Kolboxar, rymd 270 ton 
Djupgående vid full last 5,5 m 
Bruttodräktighet 3 300 ton 
Hinderfri spårlängd 160 m 
Indikerade hkr max. 5 800 hkr 
Hastighet 17,5 knop 
Hyttplatsutrymmen 90 personer 

Fartyget hade fem däck: nedre, tåg-, galleri-, promenad-
och bryggdäck. 160 spant, numrerade 
från aktern, satt med cirka 0,7 m avstånd. (SJ) 
Som jämförelse nämns att flygplanskryssaren 



Godandär 130 m lång och 15,4 m bred med 5 m 
djupgående. 

I samband med reparation av färjan på hösten 
1938 monterades paravanfästen och tillverkades 

Drottning 
Victoria 

omändrad till 

Hjälpkryssare 
nr 3, utan 
kamouflagemålning. 
Sv]vm. 

minräls. Omedelbart efter ankomsten till Finn

boda varv den 3 september påbörjades rustnings

arbetena. Det huvudsakliga arbetet bestod i att 

beväpna henne. Ritningarna är i regel daterade 

1938. 

Drottning Victoria fick tre 12 cm kanoner Ml 

94. På fördäck byggdes två plattformar med förankring 
mot kölen. Två hytter på nedre däck offrades. 
Pjäserna placeras så att skjutsektor 235° erhölls. 
Den tredje pjäsen fick plats akterut, ovanför 
tågdäcket, med skjutsektor 270°. Skottvidden var 
8 000 m och det fanns plats för 30 skott vid varje 
pjäs. Ammunitionsdurkarna låg i hålskeppet vid 
spant 112-116, och bagagehissen skulle användas 
för att lyfta upp ammunition till pjäserna. Avståndsmätare 
fanns på en brygga akter om 
navigeringshytten. 

Fyra 57 mm luftvärnskanoner M/38 (ändrad 
M/89B) var planerade men endast två fanns disponibla. 
De placerades bordvarts på vardera sidan 
på en brygga mellan skorsten och radiohytt (spant 
103). Skjutsektor varierade mellan 170° och 360° 
beroende på elevation. Två 40 mm luftvärnsautomatkanoner 
m/32 stod på en liknande 
brygga akterut (spant 55) med skjutsektor 1552550. 
På aktra bryggan placerades en stereoavståndsmätare. 
Vidare fanns två 8 mm luftvärnskulsprutor 
på däcksförstärkning av trä. På promenaddäck 
låg durkar för 200 57 mm-och 8 000 
8 mm-patroner. Handeldvapen med ammunition 
förvarades i officershytter. 



På tågdäcket monterades sex minspår. Minfällning 
kunde ske från fyra spår genom akterporten. 
Bordvarts om dessa fanns två stickspår. 
Plats fanns för 328 minor, 58 på vardera av de fyra 
"huvudspåren" och 48 på vardera stickspåret. På 

ömse sidor i aktern fanns kranar för ombordtagning 
av minor från pråmar. 

Den mintyp som avsågs att användas var en flytande, 
okontrollerbar stötmina med automatisk 
förankring. Den fanns i varianter med olika 
laddningsvikt och modellår, till exempel 50 kg 
mina Ml14. Tändkolv med sprängrör monterades 
när minan klargjordes för fällning. Minan var 
placerad på och förbunden med ankaret som 
hade fyra hjul. Vid fällningen sjönk en tyngd, 
lodet, till en längd motsvarande mindjupet med 
toleransen ±0,5 m. När ankaret vattenfyllts lösgjorde 
det sig från minan och sjönk till botten. I 
och med att det nedhängande lodet tog botten 
hejdades med en spärr ankartrossens utvindning, 
och ankaret drog med sig minan till ett djup lika 
stort som lodlinans avrullade längd. (HF) 

På promenaddäck stod på vardera sidan vid 
spant 25 en sjunkbombkastare M/33. En durk 
för 2x12 sjunkbomber fanns i närheten av kastarna, 
till vilka bomberna flyttades med dävert. 

Till den övriga utrustningen hörde skyddssvep 
M/31, signalstrålkastare, lådtelefon M/08, 400 
W kortvågssändare m/37 med långvågs-och 
telefontillsats, 3 W UK-station m/39 typ II, två 
mottagare M/37 typ III och en pejlanläggning. 
Dimbildningsmateriel förvarades i rum på tågdäck 
(spant 13-16). Promenaddäckets fönster 
skyddades mot övertryck av plåduckor. 

Livbåtar avlägsnades för att bereda plats för 
paravaninhalning och luftvärnsbryggor. 

Inryckning och förläggning 

John Rumenius har i boken Klart skepp for minfollning 
berättat om sin första beredskapstjänstgöring 
som minofficer på Hjkr 3. Han började 
sin sjömansbana som skeppsgosse 1927, avlade 
sjökaptensexamen 1937 och reservofficersexamen 
1938 samt fick därefter specialutbildning 
i mintjänst. 

Hans första uppdrag var att ordna förläggning 
för den inkallade besättningen till Hjkr 3 i Lyceum 
för flickor på Banergatan i Stockholm. Den 
kvinnliga rektorns enda bekymmer var att de 



klumpiga och tjäriga sjömanssäckarna satte 
fläckar på det fina parkettgolvet, så en presenning 
anskaffades. Skolor togs i stor utsträckning i anspråk 
några dagar tills krigförbanden hade organiserats. 

Efter Drottning Victorias ankomst till Finnboda 
varv flyttade den påmönstrade besättningen ombord. 
Alla fick bo i hytt vilket är ovanligt på ett 
örlogsfartyg. Kojerna var breda och hade mjuka, 
sköna madrasser -det var annat än "hängmattorna''. 
De stora slipade speglarna väckte 
munterhet. QR) 

Fartygets utrymmen utnyttjades på följande 
sätt: 

Bryggdäck 
-två bryggor, styrhytt, 
navigeringshytt, 
radiohytt, livbåtar 
-kaptenshytt fartygschefen 
-förste styrmanshytt en officer 
Promenaddäck 
-3 klass salong underofficersmäss 
-1 & 2 klass matsal biosalong med ca 175 
platser 
-kök 
-kunglig hytt durk för kulspruteammunition 
-entrehall 
-konversationssalong gunrum 
icke rökare 

-danssalong och röksalong 

Galleridäck 

-hytter för eldare och matroser 

Tågdäck 

-sovhytter för däcks-och 
maskin personal 

Nedre däck 

-1 & 2 klass sovhytter officerare och 
underofficerare. 
läkarrum, apotek, två 
sjukhytter, reservhytter 

-sovhytter för besättning eldare och matroser 
-3 klass matsal och pentry, mäss 
salong 

Ingen förläggning fanns förut på grund av risk för 
minsprängning. 



Besättning 

Fem man i besättningen hade officers grad: 
kapten Cronberg fartygschef 
kapten Sjöbohm sekond 
fänrik Gattberg artilleriofficer 

fänrik Rumenius minofficer, förbindelseofficer 
doktor Hellberg marinläkare 1. graden 

De tre förstnämnda var styrmän vid SJ tågfärje

linjer (Trelleborg-Sassnitz) och kände väl till 

Hjkr 3 och hennes sjöegenskaper. Alla var 

reservofficerare (motsvarande) i flottan. Behov 

fanns också av en stamofficer som navigations

officer i skärgårdsvatten. Tretton av tågdriftens 

styrmän var reservofficerare. Av dem hade nio 

uppskov med militärtjänst vid förstärkt försvars

beredskap och sex vid mobilisering 

Minuppbördsmannen flaggstyrman Alm var 

det enda stambefälet ombord. I övrigt fanns fyra 

underofficerare och nio flaggkorpraler -behovet 

var totalt 17. En övermaskinist och tre maskinis

ter kontraktsanställdes. På däcksavdelningen 

fanns följande befattningar: 

plutonbefälhavare förliga 12 cm-pjäserna 
plutonbefälhavare aktra 12 cm-pjäsen 
plutonbefälhavare 57 mm-pjäsavdelningen 
eldledare 40 mm-pjäserna 
minstyrman styrbords minbanor 
minstyrman babords minbanor 
minstyrman vid minfällning akterut 
signalstyrman 

Redan efterforsta 

världskrigets utbrott 



1914 var tågfarjorna 
Drottning 

Victoria och Gustaf 

V aktuella for 

militär insats, och 
flyttades.från 

Trelleborg till 
Stockholm. Sv]vm. 

Det behövdes egentligen 115 man korpraler och 
meniga men tillgången var 80-85 värnpliktiga, 
huvudsakligen klass A (värnpliktiga som varit fast 
anställda under sammanlagt två år). Tio eldare 
från Trelleborg (SJ-anställda?) och tre kockar var 
kontraktsanställda. 

Vid minutläggning var bemanningen enligt 
följande: 

42 frammatning av minor i sex banor 
12 minfällning akterut i fyra banor 
8 57 mm-pjäserna 
12 40 mm-pjäserna 

4 8 mm-luftvärnskulsprutorna 

6 ammunitionslangning 

Härutöver erfordrades personal för andra uppgifter 
ombord. Under minutläggning var fartyget 
skyddat av andra fartygs sjöartilleri varför manskapet 
för 12 cm-kanonerna deltog i minutläggningsarbetet. 

Den totala besättningen uppgick till cirka 118 
man. Behovet var 138. 

Utbildning och övningar 

Bevakning av varvet och fartyget utfördes av besättningen. 
Grundutbildning påbörjades eftersom 
lång tid förflutit sedan de flesta varit i militär 

tjänst. Krigsminskola anordnades vid Vaxholms 
kustartilleriregemente för ett trettiotal elever från 
bland annat Hjkr 3, mest minmatroser klass A. 

Besättningen tog ombord ammunition sedan 
durkarna blivit iordningställda. Durkarna för 12 
cm-ammunition låg illa till och hissarna var inte 
klara. 



Matsalen ordnades som biosalong. Svensk 
Filmindustri ställde projektor till förfogande, och 
det gavs två föreställningar varje kväll. Film hyrdes 
för 100 kr i veckan. Andra fartygsbesättningar 
på ankarplatsen besökte givetvis föreställningarna. 

Den 10 oktober lämnade Hjkr 3 varvet för 
provturer. Vid fullfartsprov loggades 18 knop vilket 
ansågs som ett bra resultat för det trettio år 
gamla fartyget. Anskjutning av 12 cm-pjäserna 
visade att plattformarna tålde påfrestningen från 
två skott per pjäs i olika skjutriktiningar. 

Under skjutningen kom en trälastad tramp i 
närheten. De omborvarande trodde väl inte sina 
ögon när de såg hur salva efter salva dundrade iväg 
från den kända Sassnitzfärjan. Fartyget stoppade i 
häpenheten och låg länge kvar innan hon fick 
klart för sig att färjan hade blivit ett örlogsfartyg. 
Hon såg väl den tretungade flaggan i aktern. QR) 

Luftvärnet sköt mot målkorv som bogserades 
av flygplan, tre skott per 57-och fem skott per 40 
mm-pjäs. Under skjutningarna spräcktes ett fönster 
i styrhytten och träsplitter uppstod i ett dörrlås 
under en 12 cm-pjäs. Nästa dag genomfördes 
minfällningsprov och prov med sjunkbomber 
utan anmärkning. 

Den 16 oktober ingick Hjkr 3 i Kustflottan. 
Den 20 avgick hon från Hårsfjärden till Stockholm 
för ombordtagning av minor och den 22 
åter till ankarplatsen. 

Den 22-23 oktober hade Kustflottan en operativ 
övning i Östersjön och Ålandshav. Den 22 ingick 
Hjkr 3 i blå styrka för minering (fingerad) av 
södra inloppet till Ålandshav (Tjärven-Lågskär). 
Nästa dag tillhörde hon röd styrka och ingick i en 
fientlig transportflotta. 

Under en övning med kraftig sjögång gjorde 
fartyget en ordentlig överhalning som gjorde att 
större delen av en mimad välte omkull. Eftersom 
man under dessa övningar inte hade minkolvar i 
minorna hände inget annat än att ett antal horn 
slogs av och att bucklor uppstod på några minor. 

Rälsen revs emellertid upp på en lång sträcka. 
Följden blev att man fick gå in till Finnboda varv 
för att förstärka rälsen. QR) 

Norra mineringen 

"Ålandskonventionen" som Nationernas förbund 
fastställde 1921 bestämde att Ålandsöarna skulle 



neutraliseras och vara demilitariserade. Om krig 
utbröt i Östersjön hade Finland rätt att bland annat 
minera åländska farvatten. Under mellankrigstiden 
diskuterade Finland och Sverige det 
militära tomrum som hade uppstått mellan de 
båda länderna. Sommaren 1938 nåddes en överenskommelse, 
"Stockholmsplanen", om vilka åtgärder 
som borde vidtas som skydd för Åland. 
Sovjetunionen protesterade mot planen, liksom 
man utan att vara tillfrågad hade gjort 1921, och 
den föll. 

I stället utarbetades 1939 en koordinationsplan 
av de finska och svenska militärledningarna. I den 
fanns bland annat upptagna två stora okontrollerbara 
mineringar: 

södra mineringen 

Söderarm-Lågskär-syd Lemland 

norra mineringen 

U ndersten-Märket-Signildsskär 

Den förstnämnda låg delvis på internationellt vatten 
och skulle utläggas om krigstillstånd rådde för 
länderna. Den norra skulle ligga på finskt och 
svenskt territorialvatten (riksgränserna går samman 
vid Märket). Den var först och främst till för 
att hindra främmande fartyg från att ta sig in i 
Bottenhavet. Den var uppdelad i två delar: en 
svensk mellan Understen och Märket samt en 
finsk från Märket till Signildsskär. (US) 

Sovjetunionen utövade i slutet av september 
tryck på de baltiska staterna att upplåta hamnar i 
Östersjön åt sovjetflottan. Detta liksom andra påtryckningar 
mot Finland väckte farhågor 
Sverige. Koordinationsplanen blev aktuell både 
militärt och politiskt. Den 9 oktober togs den 
norra mineringen upp till behandling från svensk 
sida. Den 15 seglade sovjetiska flottan västerut i 
Finska viken. Chefen för Kustflottan förberedde 
en aktion mot Åland i vilken ingick ytterligare 
ombordtagning av minor för Hjkr 3. Permissioner 
indrogs och fartyget började gå mot min

Gränsen for den demilitariserade och neutraliserade zonen enligt Alandskonventionen utmärks 
av den heldragn,a linjen. Den "norra mineringen" mellan Understen och Sign,ilsskär lades ut 
enligt minsymbolerna. (AH) 

förråden. Det var då den södra mineringen som 
var aktuell. 



Operationerna inställdes men den norra mineringen 
avskrevs ej. Diskussionerna fortsatte inom 
regeringen samt mellan den och militärledningen 
om vidare åtgärder fram till krigsutbrottet mellan 
Finland och Sovjetunionen den 30 november. 

Hjkr 3 beordrades då att avbryta sina övningar 
och tillsammans med flygplanskryssaren Gotland 
ta ombord minor för den norra mineringen, men 
inte lägga ut dem eftersom regeringen var splittrad. 
Den 4 november på kvällen fattades dock 
beslut om utläggning. 

Vid midnatt beordrade marinchefen mineringsstyrkan 
att den 5 klockan 0800 avgå till 
Granhamnsfjärden som ligger i Furusundsleden 
norr om Furusund och söder om Fejan. 1. 
pansarskeppsdivisionen ( Gustaf V och Drottning 
Victoria), flygplanskryssaren Gotland, Hjkr 3, 
jagarna Klas Horn, Ehrensköld och Nordenskjöld, 
2. vedettbåtsdivisionen (Kaparen, Jägaren, Snapphanen 
och Väktaren) samlades. 1. divisionen F2 
( torped-och spaningsflyg) skulle också deltaga. 

Ombord på Hjkr 3 fanns 40 50-kilosminor 
m/14, 60 50-kilosminor m/18, 165 100-kilosminor 
m/25 och 10 150-kilosminor m/31. Det 
fanns cirka 24 ton trotyl på tågdäcket. Minutläggningen 
uppsköts på grund av att marinchefen 
framhöll att mineringen kunde komma att 
göra ett dåligt intryck i Tyskland (invändningar 
kom också). Utspelet föranledde dock inte regeringen 
att frångå tidigare beslut, och klockan 1710 
fick chefen för Kustflottan den slutliga ordern att 
mineringen skulle läggas ut följande dag. (ÅH) 

Tidigt på morgonen den 6 december inleddes 
operationen som gick planenligt. Minutläggningen 
påbörjades klockan 1005. Nittio 50-kilos 
minor av äldre modell lades ut på tre meters djup 
och 80 meters minavstånd i flera linjer. Utläggningen 
tog en halvtimme. Ydiggare, det vill säga 

GustafCronberg var kapten på Hjälpkryssare nr 

3. Svjvm. 

minor som inte ville sjunka, oskadliggjordes genom 
beskjutning. 

Marinchefens rapport till Konungen löd: "Minering 
inom svenskt territorialvatten utlagd den 6 
december 1939 kl 1005-1030 genom Chefen for 
kustflottans försorg med utnyttjande av 50 st 50 
kg mina M/18 och 40 st 50 kg mina M/14. Minlinjernas 
läge enligt bifogat kartutklipp. 4 st 



ytliggare har observerats och oskadliggjorts." (BS) 

Den 7 december lade Finland ut mineringen 
öster om Märket. Den annalkande vintern då 
isarna skulle försvåra sjöfarten och även spränga 
eller flytta många minor motiverade att endast relativt 
gammal materiel utnyttjades. Komplettering 
förutsattes kunna ske, och skedde också senare 
med moderna och effektivare minor. (CB) 

Enligt koordinationsplanen skulle mineringen 
sammanlagt utgöras av fyrahundra minor, tvåhundra 
finska och tvåhundra svenska. Det färre 
antalet kan bero på nämnda omständigheter och 
på att mintillgången var begränsad. 

För att underlätta neutralitetsvaktens verksamhet 
i Öregrunds skärgårdsområde bemyndigade 
regeringen den 8 december marinchefen att minera 
infarterna till detta område. (ÅH) Två 
kontrollerbara mineringar på svenskt inre territorialvatten 
utlades, dels ost Öregrund och dels i 
trakten av Gråsten. Minlotsning väster om 
Understen upphörde den 20 januari 1940 på 
grund av issituationen. 

En minering måste skyddas av artilleri for att 
försvåra minsvepning. Ett kustartilleribatteri med 
fyra 15 cm moderna pjäser anlades på Stora Roten, 
en ö i Ålandshav mellan Singö och Understen. 
I november sköt man med batteriet. Intill 
dess var rörliga kustartilleribatterier grupperade 
inom området. 

Julfirande 

Den 20 december ankom Hjkr 3 till Finnboda 
varv for avrustning. Fänrik Rumenius, yngste officer 
ombord, beordrades som vakthavande officer 
under julhelgen. Enligt beredskapsbestämmelserna 
skulle det finnas tillräckligt med personal 
ombord for att bemanna luftvärnsartilleriet. 
Sverige hade stor brist på luftvärnskanoner varför 
fartyg som låg i huvudstaden skulle deltaga i luftforsvaret. 

Fartygschefen erbjöd fänriken och hans fru att 
bo i den kungliga hytten och ha det skönt under 
helgen. Det förekom inte att örlogsfartyg hade 
kvinnor ombord, men fartygschefen försvarade 
sig med att fartyget var halvcivilt och låg på ett 
civilt varv. Så kom det sig att det relativt nygifta 
fänriksparet firade julen på Hjälpkryssare nr 31tågfärjan 
Drottning Victoria i kungliga hytten (kulspruteammunition 
under sängen?). 

Kungliga hytten var en särskilt smakfullt inredd 



liten salong med tillhörande toalettrum som brukade 
disponeras av kungliga personer, regeringsmedlemmar 
med flera. (SJ) 

Avrustning 

Den 10 oktober hade Järnvägsstyrelsen framhållit 
vikten av att färjan snarast gjordes disponibel for 
sin ordinarie uppgift. I Sassnitz hopades varor 
som var svåra att fa västerifrån och även persontrafiken 
krävde ett transportmedel. 3--400 godsvagnar 
väntade på överfart. Färjan kunde ta 16 
vagnar varje tur. 

Marinstaben beslöt att temporärt sätta färjan i 
trafik. Den 18 december kom order att till SJ tillfälligt 
återlämna Hjkr 3. Den 20 avlämnades 
minorna till Örlogsvarvet i Stockholm. Därefter 
lade fartyget till vid Finnboda varv för avrustning. 
Den 23 utgick Hjkr 3 ur Kustflottan. 

Utförda rustningsarbeten återställdes i den utsträckning 
som oundgängligen erfordrades för att 
tågfärjan skulle bli användbar som godsfärja, vilket 
huvudsakligen innebar hinderfria spår. 
Artilleribestyckningen togs i land men fartyget 
blev i övrigt krigsberett och gråmålat som en örlogsman. 

Man ville inte skingra besättningen till andra 
fartyg varför de värnpliktiga hempermitterades. 
Officerarna och flaggstyrman Alm undantogs och 
fick andra kommenderingar inom flottan. Fänrik 
Rumenius blev adjutant åt inspektören för minväsendet. 

Den 8 januari 1940 var fartyget återställt och 
tågfärjan Drottning Victoria avgick mot Trelleborg 
med ordinarie besättning. Järnvägsstyrelsen hemställde 
om särskild konvoj från Stockholm till 
Trelleborg. Chefen för marinen hänvisade till den 
eskort som varje jämnt datum klockan 0800 avgick 
från Nynäshamn. Färjan beräknades då angöra 
Trelleborg två dagar senare på kvällen. Passage 
genom Kalmarsund syntes med hänsyn till 
djupgående möjligt. SJ föredrog dock att ta färjan 
snabbare till Trelleborg (se bilaga). 

Vid nytt inanspråktagande av färjan som Hjkr 
3 skulle hon med egen SJ-personal förflyttas till 
Finnboda varv för klargöring enligt ett av följande 
alternativ: 

1. Klargörning för minfällning: minräls, eventuelle 
minkranar m.m. samt montering av luftvärn 
och skyddssvep. Uppställning av luftvärn och 



ombordtagning av ammunition beräknades ta två 
dagar. 
2. Fullständig rustning, som beräknades ca fyra 
dagar. 

Chefen för Kustflottan ifrågasatte ändamålsenligheten 
av 12 cm-pjäserna. Hjkr 3 hade stor 
målyta för angripande fartyg och endast två kanoner 
kunde samtidig avge en bredsida. Vidare var 
det önskvärt att byta ut 57 mm-luftvärnspjäserna 
mot 40 mm luftvärnsautomatkanon m/32 så att 
enhetlig pjästyp erhölls. Marinforvaltningen svarade 
på detta att ytterligare en 12 cm-pjäs kunde 
monteras så att tre pjäser fanns för en bredsida. 
Vidare skulle två 57 mm-pjäser vara klara i april 
1940. 

Formellt återlämnades tågfärjan Drottning Victoria 
till SJ den 6 oktober 1945. 

Lärdomar för Malmöhus 
År 1941 beställde SJ hos Kockums Mekaniska 
Verkstads AB en tvåspårig färja som vid stapelavlöpningen 
i oktober 1943 gavs namnet Malmöhus. 
Under projekteringsarbetet framförde marinen 
vissa synpunkter som borde beaktas for att 
fartyget snabbt skulle kunna tjänstgöra som 
minläggningsfartyg. 

1. För uppställning av tre 40 mm luftvärnsautomatkanoner 
görs erforderliga förstärkningar 

Den svenska flottan hade också pansarskeppet Drottning Victoria. Förväxla henne inte med tågfarjan! 

för en pjäs i fartygets medellinje vid spant 136 
samt för en pjäs på vardera sidan på båtdäcket vid 
spant 46. 

2. Elkablar dras till pjäsplatserna. 
3. Gyroanläggningen förses med särskild givare 
till vilken pjäslavettens mottagare kan anslutas. 
4. Barriären vid spant 54 skall förberedas så att 
portar för paravanerna kan anordnas. 
5. Bottendelar till SAL-loggen monteras. 

Marinen stod för de extra kostnaderna. Det konstaterades 
att järnvägsrälsens överkant låg i plan 
med trädäckets yta vilket torde underlätta minrälsens 
utläggande. 

Bilaga: Utdrag ur Drottning Victorias 
maskin dagbok 



Månadsskiftet augusti-september 1939 

Under tiden den 27/8-1/9 legat klara för avgång 
med fullt ångtryck i pannorna och belysningen 
igång hela dygnet, värmt maskinerna kl. 7 f. m. 
och 16.30 e.m. varje dag, manskap och befäl legat 
ombord om natten. Under stillaliggningen i Trelleborg 
diverse arbeten [noga specificerade] utförda 
ombord. 

2 september kl. 10 f.m. fatt order att avgå till 
Stockholm. Tagit ombord 4 vagnar kol= 77,2 ton 
som lossats å vagndäck, gjort klart för avgång. 
Avgångstid 13.35, gångtid från kaj till kaj 27 timmar. 
Tid under full gång 26 tim. 07 min. Ankomst 
till Stockholm söndagen 3 sept., gått in i 
torrdockan för besiktning [antagligen vid Örlogsvarvet]. 
Den 4 o. 5 sept. i dockan, ånga i alla 4 
pannorna och belysningen igång hela dygnet. 6/9 
använt stora maskinerna vid förhalning från 
dockan till Finnboda varv kl. 11.10-12.00. 
Avsläckt stora pannorna och tillkopplat donkeypannan 
kl. 15. All extra personal slutat och rest 
hem till Trelleborg. 

Stockholm-Trelleborg 

Emottagit maskineriet den 4 [januari] på aftonen. 
Genomgått inventarier och förnödenheter varöver 
särskild inlaga är upprättad. [ ... ] Ömst 
Stuhre. Börjat värma maskinerna den 7 på e.m. 

Den 8 avgångstid 9.32, ankomsttid 14.09, 
gångtid från kaj till kaj 28 tim. 37 min., under full 
gång 25 tim. Gått till sjöss med babord förliga 
och styrbord aktra panna, övriga voro inte färdiga. 
Tillkopplat babord aktra panna kl. 11 och 
styrbords förliga kl. 12.15. Varierande farter under 
gång i skärgården mellan kl. 12.15-18. 9 / 1 kl. 
4.43-4.54 saktat ner på grund av prejning av ett 
tyskt krigsskepp. 10 jan. legat stilla i Trelleborg 
vid kontinentkajen. 11 jan. förhalat från 
kontinentkajen till norra läget 6.15-6.47. Avgångstid 
kl. 7 .19, gångtid från kaj till kaj 4 tim. 
14 min. Trelleborg-Sassnitz. 
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Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägsn1useun1 2001 

Vi är bra på arrangemang. Hur kan vi vara det? Vi 

har ju bara en bråkdel av den personal som brukar 

finnas på stora museer. En stor del av tiden måste 

också -och det är viktigt -läggas på vården av 

samlingarna. Jag tror att det handlar om motiva

tion, samförstånd över verksamhetsgränserna och 

inte minst inspiration och hjälp utifrån. 

2001 blev crescendot på många års samarbete 
med amatörteatergruppen Pegasus. Teaterhösten 
på museet gav ett besökstal för den halvårsperioden 
som vi aldrig sett maken till. Efter en knackig 
vårsäsong landade årsbesökssiffran på 37 845, en 
ökning för tredje året i rad. Det är helt uppenbart 
att besökstalet framför allt styrs av utåtriktade aktiviteter. 
Visst betyder även sommarvädret en hel 
del för ett utpräglat turistbesöksmål som vårt museum 
är, men det är ändå antalet evenemang som 
styr både besökssiffror och intäkter. När det gäller 
intäkterna så är företagsarrangemangen de absolut 
mest inkomstbringande, medan aktiviteterna 



för allmänheten snarare styrs av vårt uppdrag att 
erbjuda kunskap om tåg och järnvägens kulturarv 
på ett lustfyllt sätt. 

Till besöksverksamheten kom också ett nytt 
ansikte som med nyfikenhet, entusiasm och stor 
iderikedom bidragit till det goda resultatet. Ansiktet 
tillhör Helena Bergh som utöver arbete 
med reception och guidning också tagit över ansvaret 
för museibutiken. Helena har en turismutbildning 
i ryggen och har erfarenhet från arbete 
på hotellanläggningar i utlandet liksom turistbyråarbete. 
Hon talar engelska och dessutom flytande 
tyska (med schweizisk brytning), vilket är 
värdefullt då många besökare är just tysktalande. 
Ett av hennes första uppdrag blev att fullfölja den 
handikappcertifiering som museet erhöll från Turism 
för alla i Sverige och ur turistminister 
Messings hand. Att publika besöksmål som museer 
skall vara tillgängliga för alla är en självklarhet. 
Rullstolsburna kan komma fram till det 
mesta i våra utställningar men det står fortfarande 
många trappor vid fordonen, inte minst nu när vi 
öppnat fler vagnar för besökarna. Förhoppningsvis 
kan vi framdeles fa medel för att göra våra sam-

Ny på museet 2001: Helena Bergh, flerspråkig 
museiguide med butiksansvar. Foto Tom Sandstedt. 

lingar än mer tillgängliga även för dem som behöver 
lite extra hjälp. En rolig positiv respons som vi 
har fatt tack vare vår relativa brist på montrar 
kommer från synskadade som rar ut väldigt 
mycket av en guidad tur som erbjuder mängder 
av möjligheter att gå ombord, kanske provsitta, 
känna och ta. 

1800-talets klassamhälle 

Tillgängligheten och känslan av delaktighet är 
väldigt viktig för en museibesökare. Vi har tidigare 
öppnat så mycket av lok och vagnar som vi 
ansett vara möjligt med erfarenhet av vissa gästers 
klåfingrighet. Ett djärvt, pedagogiskt försök som 
sjösattes under sommaren var att öppna och samtidigt 
befolka några äldre vagnar i utställningen 
för att utan en massa text ge en bild av 1800-talets 
klassamhälle, som väl inte kan åskådliggöras 
bättre än genom järnvägens första, andra och 
tredje klass. För levandegörandet stod dockmak

"Vanligtfolk" i en 1870-tals tredjeklasskupe: torparen som skall till staden for att söka arbete, bondparet 
som skall hälsa på bekanta och soldaten på väg hem från möte. Dockorna är tillverkade av Margareta 
Tideström Persson, Gävle. 
Foto Tom Sandstedt. 



I salongen for forsta klass kunde 
man på 1870-talet forvänta sig 
att finna foreträdare for den 
svenska adeln, så också i 
museets välbevarade vagn, SJ 
AB nr 289. Dockornas k/,äder 
har tagits fram av Ge-Bes 
Kostymateije i Valbo. Foto Tom 
Sandstedt. 

erskan med mera Margareta Tideström Persson 
från Liv & Lust i Gävle, som i samarbete med 
undertecknad formade ett persongalleri, representativt 
för vagn och tid. De ytterligare vagnar 
som nu kan besökas är den nykonserverade Köping-
Uttersbergs Järnväg (KUJ) C nr 1, som är 
ett utmärkt exempel på mycket tidig typ av tredjeklassvagn, 
definitivt helt omodern då den byggdes 
1866, och den ganska kraftigt renoverade, 
kombinerade andra-och tredjeklassvagnen, SJ nr 
1032, från 1894, som invändigt kan gestalta både 
tredje klass vid sekelskiftet 1900 och andra klass 
dag-och nattkupe kring 1930. För att visa tidig 
första och andra klass bytte vi ut SJ:s första förstaklassvagn 
från 1856 mot en obetydligt yngre, 
kombinerad vagn med två andraklasskupeer och 
en förstaklass salong, SJ AB nr 289. Interiörerna i 
denna vagn får beskådas med sin nya resenärer 
från en nybyggd plattform. Redan tidigare hade 
Margareta bidragit med nattgäster till en sovvagnskupe 
från 1910. Antalet resande i utställningsvagnarna 
uppgår nu till 23 personer, range 
och drottning Sofia inräknade. 

En annan iögonenfallande förändring i basutställningen 
är att ångloket Trollhättan nu saknas, 
kanske for första gången i museets historia 

} . 

Borg Mesch var en av de forsta som dokumenterade svenskt arbetsliv, som här på Riksgränsbanan vid 
Abisko, 1901. Från utställningen om den berömdefotografen som visades hos oss under hösten. Foto ]VM 
arkiv. 

sedan Tomtebodahallen öppnades 1942. Innovatum 
i Trollhättan, ett teknikens hus med historisk 
förankring beläget i den stora loktillverkaren 
Nohabs gamla lokaler, skall under tre år bli lokets 
hemvist. Man har länge önskat fa hem det första 
loket som tillverkades där, och efter tidigare samarbete 
har ett tillräckligt stort förtroende byggts 
upp för att vi skulle kunna tillmötesgå önskemålet 
om en tillfällig deposition. 

Som ersättning i museet återkommer i stället en 
för många kär gammal vän i form av Motala verkstads 



första lokomotiv Carlsund, byggt för 
Åmmebergs järnväg 1861. Det är inga dåliga reserver 
vi har i våra magasin vare sig det handlar 
om representanter för de första svenska loktillverkarna, 
äldre personvagnar eller fordonstyper. 
Medvetna om detta har vi försökt att marknadsföra 
vårt stora fordonsmagasin på Nynäs i 
norra delen av Gävle för specialvisningar, men 
märkligt nog har intresset varit ganska svalt. Vi 
arrangerade också schemalagda sommarguidningar 
av magasinet kombinerat med rälsbusstur 
och responsen var väl så där. 

Andra tongångar var det då Roco Club med 
huvudsakligen österrikiska och tyska modelljärnvägsföretagare, 
journalister och tågentusiaster 
passerade museet på väg till Kiruna och Malmbanan. 
Det besök den mångtaliga gruppen gjorde i 
vårt magasin gav reseledningen anledning att allvarligt 
reflektera över att "hur så mycket fantastiskt 
kan fa finnas så långt bort ifrån där folk bor" 
och syftade då inte på Stockholm. Sammanfattningsvis 
kan man väl säga att fordonsmagasinet 
kanske inte låter så märkvärdigt för den som inte 
har varit där men att det är en stor upplevelse för 
dem som gjort ett besök. Som kunniga guider, efter 
överenskommelse, fungerar större delen av 
Järnvägsmusei vänners styrelse, en viktig förutsättning 
för att vi skall kunna tillgodose den efterfrågan 
som trots allt finns. 

Med den medvetna satsning på arrangemang 
som antytts ovan bedömde vi att det inte fanns 
utrymme till någon större egenproducerad, tillfällig 
utställning. Vi nöjde oss med en modelljärnvägsutställning 
under påsklovsveckorna, 7-22 
april, i samarbete med Gävle Modelljärnvägs

klubb. Vi har bidragit till Sundsvalls bildhus 
vandringsutställning om fotografen Borg Mesch 
som visades hos oss från 8 september och året ut. 
Med lite kretsloppstänkande, återanvändning av 
träskärmarna från affischutställningen året innan, 
kunde vi också husera två konstutställningar med 
resandetema; Observation av Mats Åkerman, 17 
mars-8 april, och Resor av Siw Larsson, Ingela 
Wallgren, Kristina Forsberg och Max Magnus 
Norman, 9 juni-25 augusti. Sammanlagt huserade 
vi således fyra tillfälliga utställningar under 
året. 

Trafikutövare och spårinnehavare 

Den utåtriktade verksamhet som krävt särklassigt 
störst insatser från personalen är trafiken. Efter ett 



omfattande administrativt arbete fick museet i 
början av maj Järnvägsinspektionens godkännande 
som trafikutövare och spårinnehavare. Det 
innebär att museet har eget ansvar for all tågtrafik, 
personal, säkerhet och underhåll. Trafikförsäkringen 
har vi tillsvidare kvar hos SJ genom hängavtal. 
Organisationen är liten, trafikansvaret ligger 
på museichefen och underhållsansvaret på 
museets Sten Holm, medan säkerhetsansvaret har 
hämtats externt och vilar på museivännen Björn 
Furas trygga axlar. Björn arbetar till vardags på SJ 
som instruktör for X.2. I vår ordinarie personal 
finns Mia Lundstedt, före detta tågmästare, Claes 

Konstnären Mats Akerman har låtit fantasin 
skena med tåg.från olika länder och olika 
sammanhang, men ändå i ett realistiskt 
måleri, samlat hos oss i vårutställningen 
"Observation'~ "Om belägenheten att befinna 
sig i Gävle" är den tänkvärda titeln på denna 
tavla som vi inforlivat i museets konstsamling. 

Zachrisson, lokförare inom Gävle stationsområde 
och Roffe Jansson, SäO-utbildad for 
växling. Timarvoderad som lokförare, utom 
for ånglok, är Bertil Pettersson, pensionerad 
SJ-förare. I övrigt måste vi lita till frivilliga 
museivänner, där särskilt Kenneth Landgren 
och Herbert Paalberg måste framhållas som 
lokpersonal på arrangemang med ångtåg. 
Tågtrafiken kräver också insatser från flertalet 
inom den ordinarie museipersonalen for 
allt från försäljning av biljetter och fika till information 
och tågvärdskap. För det senare 

genomgick de av oss som saknar formell trafikbehörighet 
en säkerhetsutbildning i att vistas i 
spår. 

All denna hävdvunna och nyvunna kunskap 
fick under 2001 ett stort antal tillfällen for tillämpning. 
Först genomfördes de mer eller mindre 
traditionsenliga sportlovstågen, tre dagar i 
månadsskiftet februari-mars. Två ångtåg om dagen 
gick tur och retur från museet till Sandviken 
eller Ockelbo. Som vanligt fullsatt, uppskattat 
och svettigt for personalen. (Tack till Grängesbergsbanornas 
Järnvägsmuseum som lät oss köra 
på deras trafiktillstånd under tiden som Järnvägsinspektionen 
grubblade över vår ansökan!) 

Sportlovstågen har kommit att bli något av en 
säsongstart for oss efter ett par månaders konsolidering 
och planering. Alla anställda blir då involverade 
i ett projekt med ett gemensamt mål. Jag 
vill påstå att även verksamheten i foremålsforråden, 
arkiv, utställning, kontor eller verkstad gynnas 



av dessa dagar av gemenskap när antikvarien 
grillar korv, arkivarien lyfter ombord barnvagnar 
på tåget, museipedagogen klipper biljetter, ekonomiadministratören 
säljer fika eller mekanikern 
kör elektriskt lok. Den utåtriktade verksamheten 
hos oss kan erbjuda något som ibland kan vara ett 
problem på andra museer; delaktighet och informella 
strukturer. Det är därför vi är bra på arrangemang. 

Sportlovstrafiken 
ägde rum i 
sträng kyla, 
vilket medforde 
att röken låg 
kvar /,änge över 
Riksväg 80, 
mellan Gävle 
och Sandviken, 
sedtzn tåget 
passerat. Foto 
Tom Sandstedt. 

Beställningar 

Något som också har ökat utöver vår planerade 
programverksamhet är beställda aktiviteter. Då är 
det ännu viktigare att det finns en organisation 
som snabbt kan ställa om till det som en kund 
efterfrågar. Gunilla Lundberg är den hos oss som 
erbjuder, förhandlar och håller i trådarna mot huvudsakligen 
företag som beställer allt från små 
konferenser till företagsdagar eller festkvällar med 
utfärdståg. Mars var en intensiv månad, då bland 
andra Statens Biografbyrå, Medicinklinken vid 
länssjukhuset och Ericsson Radio Systems åt middag 
bland lok och vagnar. Under försommaren 
hade flera nya och gamla järnvägsverk och -bolag, 
Arlanda Express, Banverket, Green Cargo, SJ, 
TrainMaint och Unigrid, den goda iden att ordna 
konferens eller kickoff i museet. Senare på sommaren 
fick vi en koncentration av specialvisningar 
för tågentusiaster från Tyskland/Öster-

Tage Blomqvist, museivän och 
hovmästare på Argångståget, 
och kökspersonalen Magnus 
Vigren och Mikael Ernstsson 

.från M &M Catering, 
Stockholm. I bakgrunden 
skymtar den obligatoriska 
smörgåsnissen. Foto Robert 
Sjöö. 

rike, England och Frankrike som vi körde med 



rälsbuss till fordonsmagasinet på Nynäs. Under 
hösten körde vi en hel del tåg, med både ånga och 
el, för upp till 500 personer, från Nobel Aktiv, 
World Internet lnstitute, Vuxenskolan Gävleborg, 
Siemens, Mobil Oil och Lantmäteriverket. 
Sista körningen gjordes 11 november för Stora 
Enso från Krylbo, via Sandviken och Parkbadet 
till museet tur och retur. Till detta kommer vår 
egen planerade trafik. 

Årgångståget begränsades under 2001 till fyra 
dagsturer från Stockholm via Uppsala till museet. 
Resorna genomfördes fyra lördagar i september. 
Tågsammansättningen behölls från året innan 
med Da-lok, tre egna vagnar och två vagnar 
inlånade från Museiföreningen Gefle-Dala 
Jernväg. Nytt var att cateringen av restaurangvagnen 
sköttes av ett Stockholmsföretag med förstärkning 
av frivillig, rutinerad personal från före 

detta AB Trafikrestauranger. Tage Blomqvist och 
Mårten Duner borgade, tillsammans med 
projektledaren och konsulten för museets stålvagnsprojekt, 
Torkil Elmqvist, för en enastående 
kvalitetshöjning av både utbud och upplevelse av 
järnvägsrestauration med historisk prägel. Vi 
sålde 1 744 enkelresor som gav 88 procents beläggning, 
vilket vi naturligtvis måste vara mycket 
nöjda med. Museet fick ett tusental besökare och 
en intäkt som i alla fall täckte det mesta av omkostnaderna 
och om man räknar bort löner till 
och med gav ett överskott, något som eljest endast 
är frukten av företagsarrangemang. 

Här är dock plats för en viktig reflexion. Museet 
har de facto ett uppdrag att bevara, vårda och 
visa och balansen mellan inkomstbringande arrangemang 
och tillgängliggörande för uppdragsgivarna, 
det vill säga allmänheten, måste hållas på 
en skälig nivå. Kan vi späda på anslagen från staten 
med ytterligare medel så kan vi bättre sköta 
vårt uppdrag, men allt tär på resurser i form av 
personal och rullande materiel. Årgångståget är 
under alla omständigheter en intressant riktningsvisare 
mot framtidens järnvägsmuseum. 

Teater och museidag 

Det andra stora, egna tågprojektet under året var 
en nysatsning som också var en utvidgning av 
samarbetet med teatergruppen Pegasus. Tillsammans 
skapade vi ett nytt tåg, Teatertåget. Vi har 
genom tidigare tillmötesgående från SJ kunnat 
övertaga ett antal så kallade 60-talsvagnar utöver 
dem som är deponerade som museifordon till 
Nässjö järnvägsmuseum. Dessa vagnar har använts 



till spordovstågen och diverse företagskörningar. 
För projektet valdes fyra vagnar ut, varav 
tre krävde renovering eller ombyggnad. Central 
i tåget var naturligtvis själva scenvagnen, en 
BI -vagn med två stora salonger, i vilken vi rev 
mellanväggen och tog bort en antal dubbelsoffor 
och ersatte utrymmet med en T-formad scen. 
Kvarvarande stolar vändes alla mot scenen, och 
för att underlätta sikten höjdes de bakre stolsraderna 
som i en vanlig teatersalong. Teatervagnen 
fick därigenom 40 platser, ett antal som också var 
anvisat av platsantalet i restaurangvagnen av typ 
R2. Denna invändigt helt moderna bistrovagn 
har varit en slumrande resurs under några år. Tack 
vare teaterprojektet beslutade vi oss för att full-

Teatertågets forsta produktion, "Lik i lasten'~ 
Omslag Peter Iller. 

följa de nödvändiga elarbeten som återstod på 
vagnen för att den skulle kunna godkännas som 
trafikvagn, vilket innebar en omfattande beställning 
hos TGOJ i Malmö. Där gjordes också 
parallelldragningar för konventionell el så att vagnen 
framdeles skall kunna användas som stationärt 
kafe. För genomförandet av dessa arbeten 
svarade museets fordonsansvarige, Sten Holm. 
Vagnen genomgick också en exteriör renovering. 
Vår projektanställde målare Thom Olofsson 
gjorde en fin insats med såväl denna vagn som en 
vagn av typ B5 som fungerade som teatersällskapets 
logevagn. I tåget gick dessutom en 
B 1 S-vagn med garderob och bar som fungerade 
som "mingelvagn". 

För att utnyttja tågets kapacitet till fullo planerades 
två föreställningar per tågtur där halva sällskapet 
såg på teater medan den andra hälften fick 
hänge sig åt en kulinarisk föreställning, presenterad 
av Järnvägskrogen. I halvtid, det vill säga Storvik 
dit tur och returresan gick, blev det ombyte. 
På så vis kunde vi ta med oss 80 personer varje 
gång. Sju dubbla "föreställningar" genomfördes 
onsdags-och lördagskvällar i oktober. Alla utom 

Från foreställningen 

"Lik i /,asten" i vår till 

scenvagn ombyggda 

personvagn under 

gång någonstans 

mellan Gävle och 



Storvik. Foto Tom 

Sandstedt. 

en såldes slut till sista stolen. Själva teatern då? Jo, 
Michael Skoglund och Peter Iller specialskrev ett 
farsstycke anpassat för tågteater kallat "Lik i lasten", 
en historia i en miljö som varje kännare av 
svensk svart/vit pilsnerfilm skulle le igenkännande 
åt men som också fungerade förträffligt på 
vår publik. Entusiastiska åskådare, nöjd och lycklig 
teaterensemble och museipersonal men något 
avvaktande recensioner på kultursidorna sammanfattar 
utfallet. Under alla omständigheter ett 
mycket lyckat projekt för oss som, även om det 
inte innehöll så mycket järnvägshistoria serverad 
på silverfat, borde vara ett utmärkt exempel på 
hur kulturarvet -i det här fallet tåget -kan delas 
med brukarna, den allmänhet vi finns till för. Jag 
kan garantera att museet med teater, sporrlovståg 
och arrangemang för både företag och privatpersoner 
hittar nya målgrupper som konventionell 
utställningsverksamhet aldrig skulle nå. På det viset 
blir breddningen av utbudet också en grundläggande, 
demokratisk fråga. 

Överfullt på Halloween 

Teatertåget var huvudingrediensen i en rik teaterhöst 
på museet. Sedvanligt hölls teaterguidade turer 
genom museet för Årgångstågets resenärer och 
även övriga besökare under helgerna i september. 
Pegasus engagerades också för spökteater under 
höstlovet och Halloweenfirandet som uppenbarligen 
kommit för att stanna. Vi blev fullständigt 
invaderade av ungar sugna på att bli skrämda och 
deras föräldrar, far-och morföräldrar, eller fritidsledare. 
Trots extraföreställningar kunde vi inte ta 
emot ens hälften. Vi försökte trösta besvikna barn 
och ilskna föräldrar med fritt inträde för alla, vilket 
lugnade de flesta dock inte den tvåbarnsfar i 
upplösningstillstånd som med en rivstart backade 
in sin fina SMB 9.5 i den belysningsstolpe som 
står fastgjuten i ett djupt betongfundament framför 
kontorsbyggnaden. 

Teaterhösten avslutades med en månghövdad 
tomteuppvisning i samband med tomtetåget och 
julmarknaden på museet den 1 december. En 
kärntrupp ur huvudensemblen hade då förstärkts 
med en juniorupplaga tomtenissar som förvandlade 
utställningen till rena julklappsverkstaden. 
Tyvärr är konkurrensen om folks intresse mördande 
under julveckorna så alltför fa tog del av 
vårt utbud av ångtåg, teater och marknadsstånd. 
Eftersom bågen bevisligen varit spänd till det yttersta 
detta år kan vi ändå försöka att undvika att 



behöva lyssna till den sträng som brast under 
nästkommande säsong varför julaktiviteten far 
anstå. 

Årets sista spektakulära arrangemang var vi inte 
producente:-av utan kanske mest häpna åskådare. 
Vi fick en förfrågan från en lokal fakir, Martin 
Lundström, som ville utföra ett halsbrytande 
nummer inför publik och media. Han behövde 
en lämplig vagn och ett spår under tak. Martin 
erbjöds en täckt godsvagn av typ Ge och fick hålla 
till i Nynäsverkstaden. Där lyckades han utföra 
det han hade föresatt sig, att själv agera lokomotiv 
och dra den 12 ton tunga vagnen med fyra krokar 
genom ryggen. Äckligt, javisst, men det var första 
gången som museet varit tillräckligt "intressant" 

Katalogen till utställningen "Tåg i tiondel" blev 

nominerad till Svenska Publishing-Priset 2001. 

Denna celebritetfinns fortfarande att köpa i 

museibutiken och kan beställas.från museets 

hemsida och är alltjämt aktuell då modellerna 
finns kvar i basutställningen. Omslag Gunilla 
Lundberg, foton Jan Carlsson och TGO J arkiv, 

Örebro. 

for att uppmärksammas av Aftonbladet, vilket 
kanske säger mer om dagens medier än om oss. 

När det gäller museet i övrigt så kan alla 
modellvänner definitivt lugnas då utställningen 
"Tåg i tiondel" har integrerats i basutställningen. 
Det mesta står kvar i femte hallen. Utställningen 
fick stor uppmärksamhet inte bara bland 
järnvägsintresserade utan också i medierna. Katalogen 
blev till och med nominerad till Svenska 
Publishing-Priset 2001. Några av oss tillbringade 
en spännande kväll på Oscarsteatern men vi fick 
se oss besegrade av en inbunden praktbok utgiven 
av Naturvårdsverket. 

Rörliga tåg i liten skala fick tillfälle att luftas 
under en vecka i maj då vi bjudit in till en 
miniatyrjärnvägsvecka. Lok-och banbyggare från 
hela landet samlades då på vår lilla Sörbybana for 
att under ledning av OlafWahlset underhålla och 
bättra på anläggningen och samtidigt ha det lite 
trevligt med egna tåg. Många kom också tillbaka 
på museidagen. Vårt eget blå tåg gick planenligt 
hela sommarsäsongen oftast med museivännen 
Olle Olsson som förare. 



Övningfor 
hårdhudad~ Fakiren 
Martin Lundström 
prövade hudens 
dragkraft med en 
täckt godsvagn under 
hård mediebevakning. 
Foto Per-Erik 
fäderberg 

Tåg i tiondel 

Kata/0_9 ii,•er den 1111ika 111otJel/.,a111/i11,9e11 
m• jiim,•ä,9,,}mJ,m i .,kala 1:10 

Återuppstånden tågpost 

Museidagen var for tredje året i rad av öppet huskaraktär, 
närmast nödvändigt med hänsyn till 
den övriga programverksamheten. En hel del 
fanns ändå att ta del av. Dragkraft i ångpendeln 
var det före detta BJ-loket, H3 nr 84, nu i fint 
skick som SJ A6 nr 1793 tack vare Nässjö 
Järnvägsmuseum, som lånade loket for en resa for 
Svenska Järnvägsklubben 11-13 maj, och som 
också stod for lokpersonal på museidagen. S1 nr 
1923 var också under ånga och användes i väx

!ingen. Gästande tåg kom från Bergslagernas 
Järnvägssällskap, Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum, 
Nässjö Järnvägsmuseum och 
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg. 

Andra gäster med järnvägshistorisk anknytning 
var en grupp före detta "järnvägspostisar", en yrkeskår 
som sorterade post ombord på tåget fram 
till dess posten lade ned verksamheten i mars 
1996. Ett tiotal medlemmar i den aktiva kamratföreningen 
under ledning av Guy Boden fyllde 
åter vår modernaste postvagn, D F40 nr 4682, 
som alla av dem tillbringat åtskilliga arbetspass i. 
Under museidagen fick de tillfälle att damma av 
sina kunskaper då de förutom att berätta 
rövarhistorier för besökarna sorterade all fredagens 
B-post från Gävle. Posten tog slut innan historieförrådet. 
Dessa härliga yrkesmän svetsades 
samman under många och långa nattpass i en 
trång arbetsmiljö, vilket gav historier, visor, till 
och med ett eget språkbruk och inte minst alltså 
en sammanhållning även sedan man gått skilda 
vägar inom eller utanför Posten AB. 

De avvecklade järnvägspostisarna återuppstod 
under museidagen och sorterade Gävles E-post i 
museets postvagn. Foto ]an-Erik Svanberg. 



Samlingarna -vård och tillväxt 
Ibland känns det för mig som att museet blivit 
den sista skyddade utposten bland problemfyllda 
järnvägsverksamheter. Vid årsskiftet var fullföljandet 
av avregleringen ett faktum och nya bolag 
med gamla rutiner skulle ut och konkurrera på 
marknaden. Detta är inte tillfälle att raljera över 
sådant vi alla kunnat följa genom medier och debatter 
eller ifrågasätta politiska beslut. Däremot 
vill jag sända en tacksamhetens tanke till dem 
som tagit det nödvändiga ansvaret för att museet 
och det arv vi förvaltar inte lämnats ut åt godtycke 
och kortsiktiga vinster. Museet administreras tills 
vidare av det som återstår av gamla SJ, affärsverket 
Statens järnvägar, med Eskil Arvidsson som chef. 
Målsättningen är alltjämt att detta verk skall vara 
avvecklat sedan avtal, frågor om fastigheter och 
personal samt andra ansvarsfrågor blivit lösta, för 
vilket slutdatum är satt till 2002-12-31. I början 
på innevarande år anlitades en särskild utredare av 
Näringsdepartementet, Bo Wallin, för att underlätta 
detta arbete. Han har därigenom också fatt 
uppdraget att hitta ny huvudman för museet. 

SJ Centralarkiv var vid årets början en fråga för 
det affärsverk vi tillhör, men under våren övertog 
Rikarkivet ansvaret för arkiven i enlighet med 
Arkivlagen. Förutom SJ:s bibliotek som så olyckligt 
splittrades och delvis överfördes på Banverket, 
efter ett hastigt beslut i SJ:s bolagiseringsgrupp 
1999, fanns en hel del annat tryckt material och 
andra handlingar som inte betraktas som arkiv i 
lagens mening. Dit hörde tidtabeller, särtryck, 
fordonsjournaler och fotografier, allt sådant som 
vi vet har varit viktigt underlag för många 
järnvägsforskare genom åren. Vi bedömde att 
detta material är så värdefullt att vi tveklöst övertog 
det och dessutom investerade i två nya arkivutrymmen 
och ett forskarrum. 

Märkligt nog blev vi också nödsakade att rädda 
ett arkiv som fallit mellan stolarna. Aktiebolaget 
Trafikrestauranger eller TR, tidigare T uristtrafikförbundet, 
har en lång och intressant gemensam 
historia med SJ. Som helägt dotterbolag till SJ lyder 
dock inte TR:s arkiv under arkivlagen. Riksarkivet 
var inte intresserat av arkivet utan ekonomisk 
ersättning. Det ur TR ombildade bolaget, 
Scandinavian Service Partner AB, ville vare sig 
behålla eller betala för arkivet, men efter kontakter 
med en museivän inom företaget, Mårten 

Byggandet av nya arkiv har varit årets största och 
viktigaste investering i och med att vi tagit över 
samtliga fotografier, lok-och vagnjournaler samt 
alla särtryck och tidtabeller .från S]'s nedlagda 



centralarkiv. Foto Robert Sjöö. 

Duner, kunde vi ta det ansvar för detta historiska 
arkiv som ingen annan var beredd att ta. Det kan 
möjligen ifrågasättas om det ingår i vårt uppdrag, 
men min bedömning är glasklar. Det skulle ha 
varit en oerhörd förlust för vår kunskap om 
restaurationen på järnväg om detta arkiv gått förlorat. 
För mig aktualiserar detta allvarliga funderingar 
på statens ansvar. Detta skulle till exempel 
aldrig kunna hända handlingar från ett kommunalt 
bolag. Handlingar och arkiv finns utförligare 
beskrivna av Robert Herpai och Christina Engström 
tidigare i årsboken. 

Anställningsstopp, men ... 
Christina förtjänar ett alldeles eget utrymme i 
SPÅR. Hon är nämligen Järnvägsmusei vänners 
första anställda. Christina är universitetsutbildad i 
museiämnena etnologi, arkeologi och historia 
och har arbetat i arkivet på Malaco-LEAF, det vill 
säga före detta Ahlgrens i Gävle. Efter att ha drabbats 
av en muskelsjukdom tog hon kontakt med 
oss och en lönebidragstjänst kunde inrättas med 
75 procents tjänstgöring under i första hand tolv 
månader. Arbetsgivaransvaret har tagits av vänföreningen 
då formellt anställningsstopp råder på 
museet i avvaktan på lösning i huvudmannafrågan. 
Christina har redan gjort ett jättearbete 
med digital registrering av litteratur, tidtabeller 
och arkiv. Hon har också genom att 
snabbt tillägna sig kunskap i ämnet 
järnvägshistoria kunnat hjälpa till med 
att ge svar på brev-och telefonförfrågningar 
och ge forskarservice. 

Då vi för närvarande inte kan anställa 
personal och då dessutom stora 
delar av registreringsytorna varit byggarbetsplats 
har vi gått utanför huset för 
att komma vidare med fotoregistreringen. 
Sundsvalls bildbyrå har 
skannat och lagt in delar av fotosamlingen 
i registreringssystemet SOFIE 
som också är den digitala hamnen 
för våra föremål. Stationer, H-S, har 

varit årets uppdrag. Av flera skäl har arbetet inte 
utförts enligt planerna och vi ligger tyvärr klart 
efter tidtabell. Föremålsregistreringen har gått på 
sparlåga men flera utrymmen med oordnade föremål 
har städats, liksom nya hyllor har uppförts. 
Katarina Sandberg har även i år varit flitigt anlitad 
av Riksantikvarieämbetet, dels för slutförande av 
regeringsuppdraget att utvärdera ett antal 
järnvägsbyggnader och-miljöer, dels ett nytt uppdrag 
för en kulturturistisk satsning på Inlandsbanan. 



Tillväxten i samlingarna har varit måttlig även 
om det städats en del på många håll inför bolagi-

Christina Engström, järnvägsmusei vänners egen 
anställda. Foto Robert Herpai. 

Efter sjuttio år i "tjänst var det dags att ta sin Maj:t ur skolan. Kungavagnen .från 1931 är numera en del 
av det nationella kulturarvet på Sveriges järnvägsmuseum. Foto ]VM arkiv. 

seringen. Mest anmärkningsvärt är kanske en 
uppsättning äldre restaurangvagnstolar, fatöljer, 
soffdynor och en mängd porslin och bestick från 
gamla TR genom Banverkets försvarsstab. 

Kungavagn får vänta 

Samlingarna växer ju desto mer när vi tar mot nya 
fordon. En järnvägsvagn kan, som jag säkert skrivit 
tidigare, motsvara ett mindre hembygdsmuseum. 
En del uppmärksamhet rönte naturligtvis 
det faktum att den kvarvarande kungavagnen nu 
gjort sitt som tjänstefordon för kungligt bruk i 
SJ:s tåg och överförts på museet. Trots att många 
givetvis vill se den har vi valt att vänta med att visa 
den, vilket borde göras bäst sedan en ny ägare 
markerat viljeinriktning. (Vagnen är för lång för 
att rymmas på något av spåren i utställningsbyggnaden.) 

Ett helt tåg med personvagnar från 1960-talet, 
som vi tidigare kunnat disponera för evenemang, 
överfördes också på museet från SJ. Vagnarna är 
Bl nr 4814, BlR nr 4894, 4909 och 4910 samt 
BS 1 nr 4816 och 4817. Dessutom har museet 
övertagit ett antal resgodsvagnar huvudsakligen 
för deponering, F24K nr 55200, F33 nr 55219 
och F52 nr 55436, 55439 och 55441. För 
Årgångståget och Stålvagnsprojektet inköptes tre 
nitade stålvagnar av 1930-talstyp från OrsaHerjeådalens 
Järnvägssällskap, före detta SJ Co8d 
nr 3137, BCo7b nr 3211 och Co4b nr 1564, 
samtliga antikvariskt mycket intressanta individer, 
dock i mindre gott skick efter att ha stått 
avställda under några år. 

Renoveringen av elloket SJ D 188 har gått något 
trögare än planerat och det kommer inte att 
kunna sättas i trafik under 2002. I stället har parallella 
arbeten gjorts på ett annat teakklätt for 
don, personvagnen SJ Co8a nr 2772. Vår ambition 
är att båda dessa fordon skall kunna visas i 
Årgångståget 2003. Pigmentfrågan för både svart 
och röd järnoxidbaserad rostskyddsfärg, byte från 
gods-till persontågsväxel och renovering av 
huvudtransformator och hjälpmotorer har varit 



de stora utredningsfrågorna beträffande loket. I 
övrigt har ett omfattande rengöringsarbete av 
korg och underrede pågått hela året. I Grängesberg 
har renoveringen av ångloket, SJ KA nr 692, 
påbörjats med pannarbeten. Den lilla gruppen av 
museivänner som använder onsdagskvällar till 
djupdykningar i något fordon har definitivt fastnat 
för diesellok typ T 41 och därför valt SJ nr 200 
som nästa objekt efter den 1999 färdigställda nr 
204. 

Genom ekonomiskt stöd från Järnvägsmusei 
vänner kunde vi också köpa in två diesellok, SJ 
T21 nr 110 och V3 nr 18, från Green Cargo AB. 
En affär förorsakad av den stadiga godstrafikens 
nya uppdrag där lönsamheten är ledstjärnan, men 
ändå kanske lite märklig för många med tanke på 
att de av SJ inköpta och för länge sedan avskrivna 
loken inte kostat det unga bolaget någonting och 
dessutom sedan länge disponerats av försvarsstaben 
som beredskapslok. Beslutet att köpa loken 
var föranlett av en planerad udandsförsäljning av 
samtliga kvarvarande lok. Priset blev närmast 
symboliskt, 30 000 kronor för båda loken, men 

om det var värt sin symbolverkan rar framtiden 
utvisa. 

Huvudman och internationella utblickar 

Vi genomlevde ännu ett år utan besked i huvudmannafrågan. 
Att målsättningen med en ny huvudman 
i september inte skulle kunna hållas insåg 
vi ganska snart. Daniel Johannesson slutade 
som generaldirektör och Eskil Arvidsson övertog, 
som nämnts tidigare, hela ansvaret for Affärsverket 
Statens Järnvägar. En utredare från Riksrevisionsverket 
kom under sommaren, men försvann 
från sitt uppdrag tämligen omgående. Först 
mot slutet av året insåg Näringsdepartementet att 
det behövdes en särskild tjänst for avvecklingsarbetet 
av det gamla SJ och regeringen utsåg Bo 
Wallin for detta viktiga uppdrag. 

Parallellt med detta har cheferna for de tidigare 
verksmuseerna, Telemuseum, Postmuseum och 
vårt eget järnvägsmuseum, diskuterat huvudmannaskap 
for museerna och tänkbara driftformer. 
Jag framförde en ide om en möjlig gemensam 
myndighet for kommunikationsmuseer i ett föredrag 
på IATM:s konferens i Köpenhamn (se journal 
ofthe IATM2001). Det pågår en oroväckande 
trend i Europa där framför allt post-och tele-

Deltagarna i det EUfinansierade 
Enrico



•• ,.,_....._,..~.;.i 

projektet, samlade infor 

· uppgiften. Från vänster: 
Helen Ashby, National 
Railway Museum, York 
(NRM); Andrew Sandall, 
NRM; Göran Jäderholm, 
]VM; William McKeon, 
Moocow Digital Media 
(MDM);Nick 
Winterbotham, NRM; 
Matti Bergström, Finlands 
Järnvägsmuseum; ]6szef 
Soltesz, Transportmuseet i 
Budapest; Robert Herpai, 
]VM samt på stenen Robert 
Sjöö, ]VM och Denny 
Plowman, MDM Foto 
Nick Winterbotham. 

museerna har drabbats. I England ligger båda 
dessa i malpåse och i Norge funderar man på sammanslagning 
och/ eller nedläggning av Postmuseet. 
I Tyskland har man däremot skapat en 
gemensam stadig myndighet for post-och telemuseerna. 

Av den anledningen bjöds chefen for dessa museer 
in till museiveckan 2002 for att diskutera just 
möjliga driftformer. Sedan Telia sagt upp driftavtalet 
med Tekniska museet for Telemuseum i 
maj 2002 fann Bo Wallin på Näringsdepartementet 
det nödvändigt med en djupare 
stadig utredning angående Sveriges Järnvägsmuseum 
och Telemuseum. Den skulle kunna påverka 
även andra före detta eller nuvarande verksmuseer. 
Till utredare utsågs chefen for Statens 
Sjöhistoriska Museer, Keith Wijkander. Följaktligen 
kommer frågan om huvudmannaskapet att 
följa med oss i minst ytterligare en årgång av Spår. 

Internationella jämförelser är naturligtvis intressanta. 
Jernbanemuseet i Norge lyder under 
det norska Jernbaneverket. Danmarks Järnvägsmuseum 
ägs av DSB men rar ekonomiskt stöd av 
det danska banverket. I Finland är museet en stiftelse 
med Finska statsjärnvägarna, YR, Hyvinge 
kommun och Finlands järnvägsklubb som stif

rare. I Europa är det faktiskt bara det största 
järnvägsmuseet, National Railway Museum i 
York, Storbritannien, en del av Science Museum, 



som är organiserat under sitt lands kulturdepartement. 
Detta museum utsågs till årets museum 
i Europa år 2001. Kanske kan det stänka lite 
på oss också från den prestigefyllda utmärkelsen. 
Vi ingår ju i ett EU-finansierat projekt, Enrico, 
tillsammans med museet i York, Finlands järnvägsmuseum 
och Transportmuseet i Ungern.Två 
arbetsmöten hölls under året, det första i Budapest 
i månadsskiftet mars-april och det andra hos 
oss i Gävle i oktober. Under det senare mötet fick 
vi äntligen se en del av våra insamlings-och författarmödor 
förädlade till en CD-skiva anpassad 
för pekdatormiljö där museernas samlingar och 
järnvägens historia i de fyra deltagande länderna 
exponeras. En restversion har funnits på plats i 
museet sedan årsskiftet medan slutversionen beräknades 
att släppas samtidigt på alla fyra museerna 
i september 2002. 

Vad säger då tjänstemännen på Europas bästa 
museum 2001 om lillebror i Sverige? Efter att ha 
tagit del av basutställning, arkiv, föremålssamlingar, 
magasinet på Nynäs, rälsbusstur, teatertåget 
och umgåtts med personalen undrade de 
vad de skulle ta sig till för att ta arbeta hos oss, 
vilket för mig in på att redogöra för dem som faktiskt 
har glädjen att göra just detta. 

Personal 

Verksamheten vid museet är indelad i ansvarsområden 
där den fasta personalen är tämligen jämnt 
fördelad, men där några också återfinns i två verksamheter. 
Museichefen är sammanhållande för 
alla grupper. Under 2001 såg det ut på följande 

VIS . 

Museichef 

Robert Sjöö 

Besök och arrangemang 

Helena Bergh reception, guidning och arrangemang 
Anita Björklund butik och personalsamordning 
Gunilla Lundberg marknadsföring, grupp-och företagsarrangemang 
Mia Lundstedt reception, gttidning, barn-och skolgrupper, 
arrangemang 
Therese Eriksson timanställd, reception och guidning 

Eva Hagström-Mattsson 
Lisa Hammar " (juni-december) 
Louise Johnson 

Anders Larsson timanställd, reception och guidning 
Camilla Lundgren " (jmti-december) 



Linda Rosenberg 
Catharina Wallin 

Samlingar och dokumentation 

Christina Engström registrering arkiv, bibliotek och forskar

service (JVMv) 
Göran Jäderholm föremålsregistrering och utlån 
Robert Herpai arkiv, bibliotek och forskarservice 
Elisabet Kronhöffer registrering bibliotek 
Katarina Sandberg föremålsvård, -registrering och dokumen

tation 
Tom Sandstedt arbetsplatspraktik, foto och dokumentation 
(januari-maj) 

Fordon, trafik och fastighet 

Sten Holm trafik, fordon och bana 
RolfJansson fastighet 
Claes Zachrisson verkstad 
Torkil Elmqvist konsult, trafik-och renoveringsprojekt 
Lars Forsgren timanställd, fastighet 
Tobias GrönJund timanställd, fastighet och renoverings

projekt 
Pär Lindberg timanställd, fastighet 
Thom Olofsson projektanställd renoveringsprojekt 
Bertil Pettersson timanställd, trafik och fastighet 

Administration 

Anita Björklund ekonomi, interninformation 
RolfJansson vaktmästeri 
Göran Jäderholm IT och kontorsteknik 
ElisabetKronhöffer ekonomi 

Ett alternativ, om man måste syssla med annat för 
sin försörjning, är att som medlem i Järnvägsmusei 
Vänner tillgodose sitt intresse och museets behov 
genom ett eller flera dagsverken. Ideella eldsjälar 
under 2001 har varit Tage Blomqvist, Karl-Erik 
Eggefjord, Månen Duner, Lars Forsgren, Björn 
Fura, Jonny Hallgren, Erik Hedlund, Anders Hendel, 
Scen Holm, Bengt Holmer, Rolf Jansson, Lars 
Jonsson, Kenneth Landgren, Anders Larsson, 
Christer Larsson, Bengt Lindberg, Pär Lindberg, 
Rune Lundby, Lennart Lundgren, Olle Olsson, UlfChrister 
Möllevinge, Herbert Paalberg, Kjell Palen, 
Bertil Pettersson, Mats Risberg, Gunnar Sandin, 
Göte Sjöö, Jan-Erik Svanberg, Lennart Svensson, 
Börje Thoursie, OlafWahlset. 



Slutligen vill jag rikta ett tack till alla museivänner 
som stödjer verksamheten med såväl arbete, ideer 
eller bara medlemsavgiften. Vi behöver allt stöd vi 
kan ta om vi skall kunna fortsätta att hålla samma 
glöd i verksamheten. 

Stickspår 

Vari ligger ånglokets identitet? 

I Spår 2001 omnämndes ett ånglok som var 
märkt med ett annat tillverkningsnummer än vad 
som framgick av tillverkarens listor. Detta är inte 
helt unikt utan visar en intressant byråkratisk formalitet. 

Ett ånglok skulle granskas och godkännas av 
åtminstone två myndigheter. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen 
skulle godkänna loket för viss 
högsta tillåten hastighet, fastställa dess största axeltryck 
för att avgöra vilka banor det fick trafikera 
och kontrollera dess trafiksäkerhet. För VoV var 
det därför naturligt att lokets identitet, dess nummer 
vid banan och dess tillverkningsnummer var 
knutna till ramverk och maskin, medan pannan 
nästan var en förbrukningsartikel, även om den 
brukade hålla 25 år. Samma gällde Skatteverket 
som ville hålla reda på inventariernas värde och 
avskrivningskostnader. 

Ångpanneföreningen skulle varje år provtrycka 
ångpannan, kontrollera läckage och stagbultar 
och avgöra vilket ångtryck som kunde tillåtas. För 
ÅF var det naturligt att identiteten var knuten till 
pannan som alltid hade en pannskylt i eldstadsänden 
och ofta också på sotskåpet. ÅF ansåg att 
ramverket var en maskin som drevs av pannan, 
eller något som transporterade pannan, och 
ibland inspekterades pannorna utan att vara 
monterade på någon ram. En panna behöll sin 
identitet och sitt nummer även om den flyttades 
bort för att driva ett tegelbruk eller annan industri. 

Alla reparationer, missöden och kontroller fördes 
i två skilda böcker, en för pannan och en för 
ramverk med maskin. 

Banor som hade flera lok med lika pannor kom 
därför ibland att vid större reparationer flytta en 
panna till ett annat ramverk än tidigare, och då 
fick man situationen att pannan och ramverket 
hade olika tillverkningsnummer. Siffran på skorstenen 
ändrades då så att den stämde med siffrorna 
på buffertbalkar och förarhytt, men på sotskåp 
och pannskylt stod pannans nummer. Det 



var därför vanligt att de tillverkningsnummer 
som kan läsas på tillverkarskyltarna som ofta sitter 
längst fram på pannan, på sidan av sotskåpet, inte 
stämde med loknumret enligt tillverkarlistorna. 
Enligt VoV hade loket fått ny panna, enligt ÅF 
hade det fått ny maskin. 

Det var också vanligt att tillverkningsnumren 
på tendern behölls men att numren på 
buffertbalken ändrades för att stämma med lokets 
nummer. I vissa fall levererades rendrar som inte 
ens kunde kopplas till lok som hade samma 
tillverkarnummer eftersom de var beställda som 
utbytes rendrar. 

En intressant avvikelse var, att när SJ efter 
TGOJ:s elektrifiering övertog flera TGOJ-ånglok 
och gav dem nya SJ-nummer innan de oljades in 
och ställdes undan som beredskapslok, gick man 
efter pannornas nummer, och de tidigare nummer 
som man kunde krafsa fram på buffertbalkarna 
var inte i den ordningsföljd som det stod 
i SJ listor. 

När verkstäderna tillverkade en ny panna som 
ersättning för en gammal fick den inte överta den 
gamlas nummer, och inte heller ville man föra in 
den i tillverkarlistan över lok, utan den fick nummer 
ur en speciell serie. Nohab använde till och 
med ett annat företagsnamn, "Trollhättans Mek. 
V", för ensamma lokpannor. 

ES 

Äldsta Stockholm norra 

I Erik Sundströms innehållsrika krönika i Spår 
2001 om vad som hände vid Sveriges järnvägar 
1902 finns en liten notis som berör gamla Stockholms 
norra station vid Norra Bantorget. 

Stationen tillkom 1866 när linjen StockholmUppsala 
började trafikeras. Denna linje var då isolerad 
från det övriga järnvägsnätet, men 
Sammanbindningsbanan genom Stockholm var 
under byggnad. Därför byggdes stationen provisoriskt, 
men tanken var nog redan då att den 
skulle bli en godsstation för de norra delarna av 
staden. 

Dennis lnsulander, som var stationsingenjör 
vid banbyggnaden, har i sina levnadsminnen som 
publicerades i Spår 1999 beskrivit hur man använde 
byggnadsmaterial från hus som måste rivas 

för järnvägen till det provisoriska stationshuset. I 



boken om Stockholms centralstation från 1927 
finns en något annorlunda uppgift. Där sägs att 
ett gammalt envånings trähus inköptes för att användas 
som provisoriskt stationshus. Sedan 
Sammanbindningsbanan börjat trafikeras 1871 
utnyttjades huset under några år som godsexpedition 
och godsmagasin. Det revs troligen 187 4 och 
flyttades till Moholm, där det användes som bostadshus. 

Det provisoriska stationshuset låg något närmare 
centralstationen än det nuvarande trevånings 
tegelhus som finns vid Norra Bantorget och 
som byggdes 1893 som expeditionshus för Norra 
stationen. 

För att återvända till 1866 så uppfördes på 
motsatta sidan av den trespåriga bangården mitt 
för stationshuset ett lokstall med plats för sex lok. 
Något längre norrut på samma sida av spåren som 
lokstallet fanns godsmagasinet. Även dessa byggnader 
revs vid mitten av 1870-talet. 

LarsAgren 

Ännu ett Öresundsprojekt 

I Spår 1997 redovisade jag i en artikel diverse projekt 
till fast Öresundsförbindelse genom tiderna. 
Problemet sysselsatte många hjärnor och jag missade 
säkert åtskilliga förslag. 

Ett sådant omnämns kort i Nordisk Järnhanetidskrift 
nr 10/ 1944. I New York var under kriget 
svenska ingenjörsfirmor sysselsatta med att rita en 
tunnel mellan Köpenhamn och Malmö -en 
sänktunnel med 50 m långa segment, byggda i 
torrdockor på båda sidor Sundet. Amerikanska 
tunnelbyggen besöktes i studiesyfte. Att bygga en 
Öresundstunnel beräknades ta sex år för tretusen 
man, och kostnaden anslogs till 50 milj. dollar. 

Den amerikanska miljön bidrog kanske till att 
förslaget hade sådan slagsida åt biltrafik. Bara ett 
(elektrifierat) järnvägsspår, med en kapacitet om 
60 tåg per dygn, skulle finnas mot fyra bilfiler 
som dessutom skulle ha vägrenar, som det verkar 
upplåtna för gång-och cykeltrafik. Den omfattande 
motortrafiken krävde ett ventilationstorn 
på varje kilometer. 

GS 

Banhallen i Töreboda 

En förnyad läsning av äldre årgångar av Spår kan 
ge nya tankar. I Spår 1993 har Gunnar Sandin en 



intressant artikel om banhallar. Denna gång fastnade 
jag särskilt vid Töreboda. Efter kontakt med 
varandra är vi överens om följande. 

Den välkända gravyren från invigningen den 
27 september 1859 illustrerar artikeln. Med utgångspunkt 
från denna kommer Gunnar Sandin 
med en förmodan att både stationshuset och hanhallen 
var provisoriska och att det permanenta 
stationshuset saknade banhall. 

Under de första åren byggdes flera provisoriska 
stationshus men väl mest vid Södra stambanan. 
Vid Västra stambanan kanske endast vid 
Jonsered. Fast stationshusen vid Göteborg och 
Alingsås var inte färdiga, när trafiken började. Vad 
användes där då? 

Men vid Töreboda var det permanenta stationshuset 
med banhall färdigt vid invigningen. I 
Nils Ericsons rapport om byggnadsarbetet sägs 
för tredje kvartalet 1858 bland annat att vid Töreboda 
är stationshuset uppmurat. Under andra 
kvartalet 1859 är det under inredning. För tredje 
kvartalet rapporteras att stationshuset och en hanhall 
utanför det är fullbordade. 

Ser man på gravyren finns även det permanenta 
stationshuset med och längst fram ett typiskt 
avträdeshus. Men däremellan ligger också en 
byggnad. Vad är det? 

Varför byggdes då en banhall i Töreboda? Ett 
motiv kan ha varit att använda den som vagnhall 
för uppställning av personvagnar, under den tid 
Töreboda var ändstation. Men det var det bara 
under tre år. Fortfarande kvarstår frågan om när 
banhallen togs bort. 

I SJ SO-årsskrift finns en uppgift om att 
banhallarna i Töreboda och Höör måste rivas för 
utvidgning av spårsystemet, varefter de ändrades 
till magasin och vagnbodar. 

LarsAgren 

Enligt Statens Jernvägstrafik 1891 utvidgades 
bangården i Töreboda det året vilket därmed är en 
trolig tidpunkt för banhallens rivning. 

GS 

Carl Abraham Pihl i Värmland 
Thor Bjerke i Hamar, välkänd som tidigare huvudredaktör 
for Norska Jernvägsklubbens tidskrift 
På Sporer, skall ha ett stort tack for att han 



sänt nedanstående skrivelse över gränsen. Thor 
med flera är sysselsatta med ett manuskript om 
Rörosbanan, som invigdes for 125 år sedan. Man 
avser att fira detta jubileum hösten 2002. 

Under sitt arbete med detta har han botaniserat 
i arkivet hos Fylkesmannen i Hedmark och funnit 
en sammanställning av de värmländska järnvägar, 
som i början av 1850-talet utnyttjade hästar som 
dragkraft. 

I juni 1856 gjorde Carl Abraham Pihl, forgrundsgestalt 
inom norskt järnvägsbyggande, en 
resa till det svenska grannlänet. Han var just då 
tillsatt som utredningsman for den norska järnvägens 
utsträckning mot norr från Hamar mot Elverum 
och från Trondheim mot söder till Stören. 
Det bör påpekas, att Dovrebanan, som nu är huvudled 
i det norska nord-sydliga järnvägsnätet 
(Trondheim-Oslo), är av betydligt yngre datum. 

Det finns anledning förmoda, att Pihl vid sin 
resa till Värmland även träffade Claes Adelsköld. 
Det är den senare, som ställt samman den intressanta 
översikt, som visas brevid. 

Kommentar: 

Dessa uppgifter rar betraktas som absoluta, då de 
kommer direkt från den man som varit i högsta 
grad delaktig vid alla byggnaderna utom vid 
Christinehamns järnväg. Tyvärr har Adelsköld 
inte nedtecknat datum for utskriften av denna 
översikt. Året 1854 nämns vid både Ränkeseds 
och Fiskeby järnvägar. Den sistnämnda anges inte 
vara helt färdigställd, men körbar. Sannolikt har 
Adelsköld korresponderat med Pihl under 1855. 
Översikten visar vilka platser det skulle vara fördelaktigt 
for Pihl att besöka. 

Svante Forsteus 

Tableau öfver de Svenske Järnvägarne för Hestkra& 

]ernvägens Gåreme//,a,n Längd Kostnad Öppnades Spårvidd 
Namn Alnar Rdr Banco for Trafik 

1. Frykstads Jernväg Sjön Fryken 15 000 70 000 1849 4 fot 
och Clara Elf 
2. Christinehamns jvg Bergsjön och 19 000 134 000 1850 4 fot 
Christinehamn 
3. Lerviks jvg Sjöarne Långban 6 000 14 500 1851 28 tum 
och Yngen 
4. Storfors jvg Sjörne Östersjön 3 000 1853 32 tum 
och Öjevettern 
5. Kroppa jvg Sjöarne Y ngen 15 000 95 000 1853 32 tum 



och Östersjön 
6. Yngs-Daglöse jvg Sjöarne Yngen 12 000 63 000 1853 28 tum 
och Daglösen 
7. Ränkeseds jvg Sjön Ränken 8 000 1854 3 fot 
och Glafsfjorden 
8. Fiskeby jvg Sjön Glan och 9 000 1854 3 fot 
Bråviken 

Rails väga Wagnarne Starkaste Afitånd Rails Skålpund Hufoudsaklige 
skålpund kta Stigning mel/,a,n form Ejfecter Ejfecterne 
per fot Centner hwar sleepers 

1. 9 15 1 å45 20 tum ..%. c:a 100 000 Träd o Jern 

,,

2. 9 15 1 å47 " 100 000 Jern 

_IL.

3. 5 12 1 å 37,5 24 tum 40 000 Jern o Malm 

,,

4. 6 21 1 å 62 60 000 do 
5. 6 21 1 å 42 ..A.. 70 000 do 

_,.,_

6. 5 10 1 å 22,5 40 000 do 
7. 7½ 20 1 å 20 L Trävaror 
8. 8 20 1 å 50 ..IL Trävaror, Jern o Malm 

Anmärkningar 

1. Banan är belägen uti Wermland 
2. do 
3. do Sedan Banan öppnades hafva Effectquantiteten 3 dubblats 
4. do tillhör samma Bolag 
5. do 
6. do Ett sjelfverkande lutande plan förekommer på Banan, 625 fot long stigning på 4. De 
nedåtgående lastade vagnarne draga upp de tomma eller halflastade uppgående 
7. do Trafiken öppnad men Banan ej fuldt färdig 
8. uti Östergötland. Trafiken öppnad men Banan ej färdig 

Banornas längd, Kostnad, jemte Effectquantiteterne äro satte uti runda tal emedan fullständiga uppgifter 
häruti ej äro at tillgå. 
Utaf dessa Jernvägar äro Frykstads och Christinehamns utförda under Hr Major Norström samt öfriga 

under min ledning. 
CAdelsköld 
Capitaine 



Årsberättelse 2001 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed 
sin årsberättelse för verksamhetsåret 2001 . 
Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Anders Larsson, kassör 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Sundström 
Kjell Palen 
Lennart Lundgren 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Föreningens medlemsantal var den 31 december 
2001 75 5 fullbetalande medlemmar, 6 ständiga 
medlemmar och 41 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
nio protokollförda sammanträden. Föreningen 
har under året sänt ut medlemsinformation. Föreningens 
årsstämma hölls den 7 april 2001 på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Årsboken Spår utkom 
i oktober 2001. Föreningen har 2001 varit medlem 
i JärnvägsHistoriska RiksFörbundet, JHRF. 

Föreningen påtog sig under året arbetsgivaransvaret 
för en lönebidragstjänst avseende arkivarbete 
på museet. 

Föreningen har under året bidragit med praktisk 
verksamhet vid arbete på loket T 41 200 och 
arbete med en luftvärnsvagn av 40-talsmodell. 
Föreningen har också bidragit genom medlemmar 
som utfört guidning på Sveriges Järnvägs

museum. Projektet för insamling av minnen från 
järnvägens anställda har pågått under året. 
Följande projekt ingår i föreningens verksamhet 
för att stödja Sveriges Järnvägsmuseum: 

• Medel har avsatts för att bidra till inköp av det 
från Danmark återförda F 1202. 
• Medel ska avsättas för del av produktionskostnaden 
för publikationen "Lok och vagnar vid 
Sveriges Järnvägsmuseum''. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till medlemmar, 
företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi önskar framföra ett 
speciellt tack till de som bidragit till föreningen 
med gåvor, och till redaktionen för vår årsbok 



Spår. 

Styrelsen ser med tillförsikt fram mot nästa 
verksamhetsår och är övertygade om fortsatt 
framgång för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 21 februari 2002 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Anders Larsson 
Börje Thoursie 
Erik Sundström 
Morrgan Claesson 
Lennart Lundgren 
Kjell Palen 
RobertSjöö 
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Sammanställningsritrzing av den blivande repliken av Förstlingen. Detta är en av 100fardiga ritrzingar plus 350 
skisser, som gjordes innan tillverkningen kom i 
gång. 

C. Bengt Ohlin 

Förstlingen på spåret igen efter 150 år 



I år är det 150 år sedan Sveriges första lokomotiv 
gjorde sin jungfrutur den 2 juni 1853 på en kort 
bana inne på verkstadsgården vid Munktells mekaniska 
verkstad i Eskilstuna, där det hade både 
konstruerats och tillverkats. Loket som fick namnet 
Förstlingen var beställt till Norbergs 
Gruvjärnväg, som vid detta tillfälle ännu inte var 
färdigbyggd. Själva premiärturen besågs av ett antal 
högre officerare och ämbetsmän plus en journalist 
från Eskilstuna Allehanda. Tack vare honom 
vet vi en hel del om såväl själva invigningsceremonin 
som om själva loket. Så här skrev han: 

Wårt samhälle har under de sednaste förflutna 
dagar warit i tillfälle att åskåda ett arbete af den 
Industriella werksamheten som torde förtjena en 
allmänare uppmärksamhet och förskaffa dess 
uppfinnare ett rum i Industriens annalar. En å 
Directeur Munktells faktori förfärdigad lokomotiv, 
den första som blifvit gjord i Sverige, har å en 
prowisorisk bana några dagar warit i rörelse i 
närwaro af en talrik samling åskådare. Denna lokomotiv 
-egentligen beräknad för transporterande 
af fyllning till Norberg-Åmänningens 
Jernwäg i Westmanland, men äfven för 
fortskaffande af de blifvande lastwagnarne å 
nämnda bana, motswarar omkring 20 hästkrafter 
och uppgår i wigt afcirka 33 skeppspund, då den 
är försedd med wattenförrådet. Den är apterad 
för olika banbredder, nemligen tre och fem fot, 
som åstadkommes genom hjulens flyttning på 
samma axlar, och beräknad för en hastighet af 
omkring 1 1/3 Svensk mil per timme, som för det 
ifrågawarande behofvet lärer wara det högsta. Arbetet 
så i detalj som helhet är utfördt med samma 
fulländning, som utmärker alla de machiner, 
whilka utgå från hr Munktells Mekaniska 
Wärkstad. 

Många beskrivningar av loket finns redan 

Förstlingens historia är väl dokumenterad i en rad 
skrifter och böcker, varför vi här endast summariskt 
vill återberätta dess relativt korta historia. 
Trefotsbanan mellan Kärrgruvan i Norberg och 
hamnen vid sjön Åmänningen, som då var slutpunkten 
på Strömsholms Kanal, blev aldrig färdigbyggd 
innan järnvägsbolagets kapital var förbrukat 
och tvingade hela företaget i konkurs. 
Förstlingen återtogs till fabriken i Eskilstuna och 
Johan Theofron Munktell har en gång i sina memoarer 
beklagat hela affären, eftersom han bara 
fick ettusen riksdaler i ersättning trots att totalkostnaden 
låg på mer än det sexdubbla. 

I Eskilstuna byggdes loket om till normalspår. 
Hjulen flyttades ut till ramens yttersida, samtidigt 



som hjuldiametern ökades från 645 till 810 mm. 
Därefter flyttades Förstlingen 1855 till NoraErvalla 
järnväg som då stod i det närmaste klar 
och som i etapper sedan byggdes ut för att så småningom 
vara en del i en sammanhängande bana 
Ervalla-Otterbäcken (Köping-Hults järnvägs 

AB). 

Förstlingen var inte något stort lok Det var i 
huvudsak avsett för lättare transporter. På NoraErvallabanan 
var den i första hand ett godstågslok, 
men lär ha använts även för personbefordran 
vid några tillfällen. Efter femton år togs loket ur 
drift och såldes till en skrothandlare i Örebro. 

Inget tekniskt underverk 

Rent tekniskt var inte heller Förstlingen särskilt 
framstående, men då bör man hålla i minnet att 
det tidigare aldrig konstruerats eller tillverkats ett 
ånglokomotiv i Sverige, och inte heller hade något 
dittills importerats till vårt land. Munktell 
som studerat lokomotivkonstruktioner i England 
under 1830-talet hos John Ericsson och George 
Stephenson hade sannolikt inte följt med i den 
tekniska utvecklingen under mellantiden fram till 
sitt eget konstruerande tjugo år senare. Således 
styrdes inte kolvstången av en tvärslid (gejder), 
som nu var vedertaget som en självklar konstruktionsdetalj 
av de engelska lokbyggarna, utan kolvstången 
var förlängd och lagrades i en extra lagerbox 
i framkanten. Vevstaken måste därför ges en 
gaffelform för att ge plats åt den extra lagringen. 
Den konstruktionslösningen fanns på tidigare 
engelska ångmaskiner, och Munktell använde 

den även på ett stort antal lokomobiler som han 
började tillverka vid samma tid som Förstlingen 
skapades. 

Den förlängda kolvstången kan möjligen förklara 
de uppgifter som här och var cirkulerar om 
att försök gjorts med en mittplacerad cylinder och 
en genomgående kolvstång åt båda sidor om kolven 
och kopplade till vevstakar på både fram och 
bakhjul. På så vis skulle man ha sluppit koppelstänger. 
En dylik konstruktion är både praktisk 
och teoretiskt omöjlig och det är svårt att tänka 
sig att Munktell verkligen prövat en sådan lösning. 
På den originalrambalk som finns bevarad 
på Järnvägsmuseet skulle i så fall märken efter 
skruvhål eller andra fästen finnas kvar där den 
centralt placerade cylindern skulle ha suttit. Så är 
inte fallet, varför man kan avvisa teorin om genomgående 
kolvstång och dubbla vevstakar som 



en ren skröna. Det finns även ett flertal felaktiga 
uppgifter om när Förstlingen skulle ha varit färdigtillverkad. 
Årtalen 1847, 1848 och 1852 finns 
angivna i olika artiklar. Eftersom dåtidens 
tidningsuppgifter är fullt korrekta (de skrevs ju i 
anslutning till händelserna) är alltså årtalet 185 3 
det rätta. En tidningsuppgift från samma år i 
Vestmanlands Läns Tidning bekräftar också riktigheten. 
I artikeln skildras mycket livligt själva 
transporten av Förstlingen från Västerås hamn 
med hjälp av åtta oxar till Norberg. 

Förstlingen innebar ett otroligt industriellt 
och ekonomiskt lyft 

Man kanske således inte kan tillskriva Förstlingen 
ära och glans för en teknisk nytändning i världshistorien. 
Men dess enormt stora betydelse ligger 
i starten på en helt fantastisk utveckling i vårt land 
-såväl ekonomiskt och industriellt som socialt 
och samfärdselmässigt. Före 1850 var Sverige närmast 
ett u-land i jämförelse med övriga europeiska 
länder och USA. Att tillverka lokomotiv 
krävde helt annan industriell utrustning än den 
som fanns under 1800-talets första hälft. Gjuterier 
och smedjor fanns i stor mängd i landet, men 
utöver Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna 
fanns bara en handfull sådana fabriker i Sverige. I 
och med järnvägarnas tillkomst skedde en exempellös 
utveckling av industrin, och mekanisering 
av skogs-och jordbruket. Samtidigt skedde en 
arbetskraftvandring från landsbygd till industriorterna. 
Industrialismens genombrott, som i till 
exempel England och USA tagit mer än ett århundrade, 
tog bara några fa årtionden hos oss. 

Det var de små privata järnvägarna som startade 
utvecklingen men följdes som bekant snabbt 
av byggandet av stambanorna med en rad sidolinjer. 
Under de närmaste två tre decennierna efter 
Förstlingens födelse gick vi här i landet från ett 
stillastående bondesamhälle med skråväsendets 
konservativa hantverk till en fullödig industrination, 
som inte hade svårt att mäta sig med övriga 
industriländer. Startskottet skedde den dag Förstlingen 
premiärrullade på sin lilla bana i Eskilstuna. 
Det är där vi ska söka storheten. De tio första 
loken som tillverkades inom landet levererades 
alla av Munktell. Sedan kom tillverkningen hos 
fler företag av lok, vagnar och järnvägsmateriel 
igång med en rasande fart och innebar ett enastående 
ekonomiska lyft för vårt land. Det är ett faktum 
som är värt att minnas när vi nu firar 150årsjubileet. 

Så föddes "Projekt Förstlingen" 



För drygt tjugo år sedan firades 150-årsjubileet av 
Munktells företagsstart. Då gjordes en hel rad 
forskningar kring bolagets alla produkter genom 
tiderna, varvid givetvis Sveriges första lokomotiv 
ägnades speciell uppmärksamhet. Det framkom 
då att någon försnillat originalritningarna. Undertecknad, 
som hade huvudansvaret för 
jubileumsfirandet, hade då endast något år kvar 
till pensioneringen. Jag såg en möjlighet att fa 
fylla pensionärsdagarna med något spännande, 
nämligen att försöka återskapa ritningarna. Tidigare 
i livet hade jag nämligen nött byxbaken under 
många år på ritkontor, och hade således en 
viss vana vid att lösa konstruktionsproblem. Tankarna 
följdes så småningom av handling, och så 
var "Projekt Förstlingen" fött. Projektets första 
avsnitt startades med syfte att dels färdigställa alla 
detalj-och arbetsritningar som var nödvändiga 
för att bygga en fullskalig, körduglig replik av 
Förstlingen, dels göra en hållbar, genomarbetad 
kalkyl för genomförandet. 

Det tog givetvis en avsevärd tid att återskapa 
alla ritningar. Det som fanns tillgängligt som underlag 
var dels en -säger en -kopia på en 
sammanställningsritning av ursprungsloket, det 
vill säga trefotsvarianten med små hjul, placerade 

Så här gick det till när Förstlingens hjul krymptes 
på axlarna hos Lucchini i Surahammar. 

1. Defardigbearbetade axlarna placerades i en 
speciell monteringsrigg. 
2. Hjulen upphettades under cirka fyra timmar till 
nära 300°C i denna ugn. 
3. Hjuletfors med travers.från ugnen till 
monteringsriggen. 
4. Hjulet träs på axelnavet innan hjulets temperatur 
hinner sjunka. 
5. Efter bara 35 sekunder sitter hjulet orubbligt fast 
på axeln. 
6 Thomas Wahlström placerar hjulparet på räls, 
och konstaterar att spårvidden stämmer. 

innanför rambalkarna, dels de originaldelar som 
var bevarade på järnvägsmuseet i Gävle. Där 
fanns också en synnerligen noggrant gjord modell 
i skala 1: 10. Den hade tillverkats 1922 på järnvägsverkstaden 
i Örebro. Delarna i Gävle består 
av en ramsida med en del av maskineriet intakt, 
plus hjul från normalspårsloket. Det fanns således 
underlag för att klura ut hur helheten en gång gestaltat 
sig. Drygt 350 skisser och utkast resulterade 
i cirka hundra färdiga detaljritningar klara 
för tillverkning. Detta första projektavsnitt, som 



genomfördes av en relativt liten grupp och som 
till stor del bekostades av Volvo Construction 
Equipment samt några industriföretag i Eskilstuna 
plus en bankstiftelse, var färdigt och slutredovisat 
under hösten 2000. Sten Holm och Robert 
Sjöö på Järnvägsmuseet har varit välvilligt inställda 
till projektet och stöttat arbetet. En hel del 
materiel ur museets samlingar har lånats ut som 
referensmaterial. Ångcylindern med hela slidmekanismen 
intakt och en vevstake från originalloket 
har således projektgruppen i Eskilstuna haft 
tillgång till. 

Intresseförening bildas 

För att fullfölja det andra avsnittet av projektet 
krävdes en betydligt större organisation. Därför 
kallades till ett stormöte i Eskilstuna den 14 juni 
2001. En intresseförening bildades och en interimsstyrelse 
tillsattes. Till ordförande valdes en i 
järnvägssammanhang väl insatt person, nämligen 
TGOJ Trafiks vd, Sven-OlofNehrer. Han fick vid 
sin sida en annan person med TGOJ-förflutet, 
Lars Norrman, som axlade både kassörs-och 
sekreterarposten. De två har sedan blivit ett radarpar 
som visat sig mycket lyckosamt för projektet. 
Övriga i styrelsen var Eskilstunas museichef, Kenneth 
Åström, professor Gunnar Kullberg, som 
varit med sedan starten och har ansvaret för 
sponsorsökning samt undertecknad-ansvarig för 
ritningsunderlaget. Det första halvåret ägnades åt 
att skaffa sponsorer, både för kontanta medel och 
för villiga verkstadsinsatser. Samtidigt beslöts att 
filma hela tillverkningsförloppet. Så har även 
skett från det att första plåt blev svetsad. Forna 
tiders nitning avstod vi från, dels av tidsskäl, dels 
av bristande kunskap. Däremot var ambitionen 
att följa originalets tillverkningsmetoder så nära 
som möjligt. Ångpannan var ett problem. Så vitt 
vi visste fanns ingen tillverkare av nitade pannor i 
Sverige. Vi hade redan under projektets första avsnitt 
besökt ett par engelska tillverkare som fortfarande 
gör nitade lokpannor och fatt offerter och 
leveranstider. Efter moget övervägande bestämdes 
att frångå den nitade pannan och i stället beställa 
en svetsad från SHA Torshällaverken. Det företaget 
har erfarenhet av fartygsångpannor och finns i 
geografisk närhet, vilket ju är av stor betydelse 
under arbetets gång. En av styrelsemedlemmarna, 
Sven Gunnar Jonsson, har dessutom stor erfarenhet 
av ångmaskiner och varit med under tillverkningens 
gång med råd och dåd. Det är han som 
till exempel skapat den fantastiska ångmaskinhallen 
på Faktorimuseet i Eskilstuna. SHA Torshällaverken 
var dessutom villig att till en del subventionera 
kostnaderna. 



Äntligen full fart på tillverkningen 

När första årsmötet hölls den 28 maj 2002 för en 
liten skara medlemmar, var väl inte alla så imponerade 
av vad som åstadkommits rent materiellt. 
Dock kunde några viktiga ting visas upp. All plåt 
för kommande arbeten plus ett icke föraktligt 
penningbidrag hade ställts till projektets förfogande 
av SSAB i Oxelösund. Lucchini i Surahammar 
hade levererat smidda hjulämnen. Slutligen 
hade vattentanken färdigställts. Det var en 
entusiastisk tusenkonstnär på Volvo, Tor LillSebbas, 
med licenssvetsning som yrkesbakgrund 
som i sitt garage i Kungsör åtog sig startjobbet, 
dvs vattentanken. Nästa steg var att färdigställa 
sidoplåtarna till ramen, som har en ganska komplicerad 
form. Tibnor i Köping med datoriserad 
utrustning för skärbränning klarade det arbetet 
på ett par timmar efter våra ritningar. En värvningskampanj 
för att utöka medlemskadern startades 
med ett lysande resultat, framför allt genom 
att forna elever från Eskilstuna Tekniska Skola 
ställde upp. Under kampanjen ökade medlemstalet 
från ett tjugotal till dryga fyrahundra! Styrelsen 
utökades i samma veva med flera personer; 
framförallt sådana som har möjlighet att göra aktiva 
produktionsinsatser. Munktellmuseets chef, 
Ralph Angestam, som redan tidigare påbörjat 
filmdokumentationen, kom då in som ny och 
väldigt aktiv styrelsemedlem. Det är också hans 
förtjänst att vi fatt en informativ och välbesökt 
hemsida -"www.forstlingen.com". 

Med den utökade styrelsen och medlemskåren 
kom detaljtillverkningen igång på allvar. I garaget 
i Kungsör växte ramen fram sedan ekplank införskaffats 
och bearbetats. Eken finns nämligen som 
förstärkning mellan ramplåtarna. I Västerås producerade 
samtidigt Erlandssons Smide bladfjäderpaketen 
exakt lika de som finns bevarade på 
museet i Gävle. Och i sitt garage i Åkers styckebruk 
påbörjade Tage Karlsson det mödosamma 
arbetet med att snickra till alla gjutmodeller och 
kärnlådor som krävs för att framställa buffertar, 

Vid midsommartid hade 
SHA Torshällaverken 
hunnit så här långt med 
ångpannan. 

Förstlingens underrede 

rullar på egen räls inne i 

den rymliga monterings



hallen som TGO] Trafik 

ställt tillprojektets 
forfogande. 

matarpumphus och cylinderblock med tillhörande 
slidskåp och cylinderlock. Själva gjutningen 
gjordes sedan på Bruksprodukter i Hälleforsnäs, 
medan den fortsatta bearbetningen utfördes 
av Åker International. I Surahammar tillverkade 
Lucchini vid samma tidpunkt lokaxlarna, svarvade 
hjulen och krympte på dessa på axlarna. 

Monteringslokal med travers och eget spår 

Genom en omorganisation inom TGOJTrafik i 
slutet av förra året friställdes en verkstadslokal i 
Eskilstuna. Den rar Förstlingsprojektet tills vidare 
disponera för monteringsarbetet. Det blev ett 
lyckosamt tillskott, då Intresseföreningen inte tidigare 
haft någon fast arbetsplats. Lokalen, som 
har stora portar i båda ändar och rejält tilltagen 
golvyta, innehåller nämligen fast järnvägsspår 
ända in till själva monteringsplatsen. Där finns 
traverser, verktygsförråd, el och tryckluft, ja allt 
som behövs för att slutföra monteringen. En bister 
vinterdag när kvicksilvret sjunkit åtskilliga grader 
under tjugostrecket transporterades den färdiga 
ramen från Kungsör in till sin nya arbetsplats 
vid Gredbyvägen i Eskilstuna. Där samlades sedan 
undan för undan alla färdiga detaljer. De 
hade inte enbart kommit från tillverkare i hemstaden 
Eskilstuna. Från Tyskland och Schweiz kom 
detaljer till slidmekanismen. I Ystad finns en 
verkstad där ledningen består av far och son som 
båda är eskilstunaingenjörer. De ställde upp och 
färdigställde buffertarna och excenterdetaljerna 
med mera. 

Under läsåret 2002-03 utförde en grupp 
teknologer vid Rinmansgymnasiet i Eskilstuna de 
två stephensonkulisserna som examensprov. Till 
det ska läggas att en mängd större och mindre detaljer 
till exempelvis bromsmekanismen och 
förarplattformen hjälpte TGOJ:s egen verkstad 
till med. Lagom till årsmötet på 150-årsdagen av 
Förstlingens premiärprovtur kunde så själva slutmonteringen 
starta. Ett sextiotal deltagare fick på 
plats se det blivande loket och även följa detaljtillverkningen 
på video. Från allra första början 
har nämligen samtliga moment i tillverkningen 
filmats. På självaste Sveriges nationaldag den 6 
juni sattes chassiet på spåret inne i monteringslokalen 
och kunde nu rulla på egna hjul. Det var 
en stolt Lill-Sebbas som kunde konstatera att 
hans finjustering av lagerhuset och polering av 



ramens lagergångar fick hjulen att rulla friktionsfritt 
och tyst. När Förstlingen nu på nytt rullade på 
räls, hade det gått nästan exakt två år sedan 
Intresseföreningen hållit sitt stiftelsemöte. 

Slutmonteringen börjar med cylindern 

När detta skrives (i mitten på juni) börjar 
ångpannan med fyrbox, rökskåp, skorsten och 
ångdom närma sig färdigstadiet. Innan den monteras 
på lokchassit måste hela maskineriet komma 
på plats. Praktiskt taget alla delar finns nu samlade 
och första momentet blir att skruva fast 
cylindrarna. Det krävs att de kommer på rätt 
ställe, eftersom dess läge hör samman med kolvens 
ändpunkter i förhållande till vevstakens ytterlägen 
på hjulens vevtappar. På cylinderns baksida 
finns utloppsstosen för den förbrukade ångan, 
som sedan i rör ska ledas in i rökskåpet. I ramen 
måste göras ett urtag för att ge rum för denna 
utloppsstos. Urtaget låser cylindern i längdled, så 
det är just det momentet som är ett av de viktigaste. 

En konstruktionslösning beträffande regulatorventilen, 
det vill säga pådraget av ångan från domen, 
går inte att se på någon ritning eller på den 
modell som är gjord. Här återstår bara en gissning. 
Vi kunde fatt en värdefull hjälp av att undersöka 
Munktells första ånglokomobil, som rimligtvis 
borde ha samma tekniska lösning. Ett enda 
exemplar finns bevarat, och det finns på Tekniska 
museet i Stockholm. Tyvärr visar det sig att det 
inte går att montera isär delarna med mindre än 
att man bryter sönder hela domen. Av förklarliga 
skäl har vi inte fatt tillstånd att göra det. Bröderna 
Tage och Bengt Karlsson i Åker respektive Strängnäs 
har byggt var sin modell av Förstlingen i 20procentig 
skala. De har gått efter samma ritningar 
som vi nu bygger den fullskaliga repliken efter. 
Den lösning på regulatorventilen som jag gissat 
mig till visade sig bli mycket tungmanövrerad. 
Därför är det tveksamt om den konstruktionen 
håller på den betydligt större domen. Vi rar se. 

När ångpannan monterats skall den isoleras. 
Närmast ytterplåten lägger vi mineralull. Att använda 
asbest som man gjorde på originalet är givetvis 
uteslutet. Utvändigt ska pannan och fyrboxen 
kläs med ekpanel. Utgångsmaterialet har vi 
fatt av Lennart Persson i Västerås. I hans föräldrahem 
fanns sedan 1960-talet ett stort antal gamla 
fina två tums ekplankor bevarade. Dessa sågades 
ut till smala ribbor som ett elevarbete på Rekarnegymnasiet 
i Eskilstuna. Rikthyvling och sidofasning 
gjorde sedan Eklångens Sågverk helt gratis 
åt oss. Som synes har ett stort antal företag och 



enskilda personer ställt upp gratis eller starkt subventionerat. 
Eftersom vi inte haft några statliga 
bidrag (i varje fall inte hittills) så är alla gratiserbjudanden 
ytterst värdefulla. Vi har ännu inte 
gjort något överslag av var totalkostnaderna kommer 
att hamna. Den ursprungliga kalkylen, som 
förutsatte mycket ringa sponsrade tillverkningar, 
slutade mellan fem och sex miljoner. Vår slutsumma 
kommer inte i närheten av det beloppet. 
Men om vi skulle räkna upp det nominella värdet 
av alla bidrag, material och tillverkningar, skulle 
troligen den summan komma att överstiga 
ursprungskalkylens belopp ganska rejält. 

Var kommer Förstlingen att finnas? 

Många har frågat oss om var Förstlingen kommer 
att förvaras och om den ska ha körprogram för 
publik eller turistarrangemang. Faktum är att de 
frågorna ännu inte kan besvaras beroende på att vi 
inte slutgiltigt bestämt inriktningen. Att vi inte 
tänker arrangera reguljära turistkörningar är dock 
helt säkert. Förstlingen är och ska förbli ett rent 
museiföremål. Men då vi bygger den för att 
kunna köras, kommer vi att ställa upp vid jubileer 
och liknande tillfällen. Det ska även vara möjligt 
att i framtiden hyra loket för viktiga evenemang 
och tillställningar. Då kommer vi att kräva att 

egen personal medföljer och svarar för körningen. 
Vidare blir vi restriktiva beträffande transportsättet 
till och från platsen för arrangemanget. När 
det gäller lokaliseringen av uppställningsplats är vi 
överens om att den ska vara Eskilstuna. Det mest 
troliga är att placeringen blir inom den s.k. 
Munktellstaden, där bl.a. Munktellmuseet finns, 
och där en rundbana för demonstrationskörning 
kan anläggas. 

Den som till äventyrs ännu inte anslutit sig till 
Intresseföreningen Förstlingen blir enkelt medlem 
genom att betala in 100:-kronor på postgirokonto 
26 74 33-1. Skriv på talongen "Ny medlem 
2003", så är du med i föreningen och kommer 
att fa fortlöpande information om hur arbetet 
går framåt, och om vad som i övrigt sker inom 
föreningen. 

Författaren C.Bengt Ohlin var mångang informationschef 
på det som då hette Volvo BM och idag heter 
Volvo Construction Equipment. 

Ohlin är initiativtagare till Förstlingprojektet, är 
skaparen av Munktellmuseet, har medverkat i en rad 
teknikhistoriska alster samt författat boken Sveriges 
tåghistoria började i Eskilstuna (1997). 



Författaren poserar bredvid Förstlingen. 

Förstlingen i Norberg i augusti 2003. 

Robert Sjöö 

Renovering eller konservering 
-finns det antikvariska principer? 

Många är de museiintendenter och antikvarier 
som i olika sammanhang har hävdat "principer" 
för vården av värdefulla föremål. I allmänhet har 
de då utgått från erfarenheterna med arkeologiskt 
eller etnologiskt material. Utgångspunkten har 
varit minsta möjliga åtgärd för ett långsiktigt bevarande. 
Föremålet skall tala till oss genom sitt slitage, 
sina spår av användning, eventuella lagningar 
eller bara genom den inneboende information 
som finns i det orörda bruksskicket. Ett 
romantiskt och samtidigt oantastligt förhållningssätt 
till fysiska vittnesbörd som vikingatida 
svärd, medeltida textilier eller för den delen verktyg 
från 1800-talets bondehushåll. 

Byggnadsantikvarierna har hamnat i en annan 
situation. Lagen om byggnadsminnen innebär att 
vissa utvalda byggnader inte f'ar rivas, förvanskas 
eller ändras annat än i viss given utsträckning men 
huset måste ju även fortsättningsvis användas 
som hus, från att tak, väggar och fönster måste 
hålla tätt till att eventuella köks-eller WCinstallationer 
måste fungera enligt gällande normer. 
Bevarandet måste gå hand i hand med användandet. 
Virke måste bytas, färg måste målas 
över, omtapetseringar måste göras och så vidare. 
Trots problem och behovet av kompromisser är 
detta något som accepterats av såväl fastighetsägare, 
byggherrar som kulturmiljövårdare. Följaktligen 
har det också fötts nya antikvariska begrepp 
som levande kulturmiijöer-som motsats till döda 
föremål-och demokratiskt kulturarv-för att förtydliga 
att historien tillhör oss alla och att vi befinner 
oss mitt i den. 

Industrisamhällets mångfald 

När det gäller det sena 1800-talets och 1900-talets 
kulturarv möter vi på museerna båda ovanstående 
förhållningssätt. Föremålsvårdarna har det 
inte lätt då föremålsbeståndet från det industriellt 
producerande samhället är enormt och många 
gånger fortfarande finns runt omkring oss. 
Byggnadsantikvarierna har det inte lättare. Hur 
bevarar man ett industrikomplex? Det finns i spåren 
av detta en ny typ av antikvarier som löser 
denna inre konflikt genom att hävda det immateriella 



kulturarvet. Genom dokumentation av 
människor, arbetsplatser, minnen och åsikter så 
bevarar vi det som aldrig så många föremål kan 
förmedla till oss. Det är naturligtvis så att det på 
de flesta museer och även inom den enskilde 
museimannen finns delar av alla förhållningssätten 
till hur man bäst bevarar historia och kunskap. 
Alla metoder har sina brister. Föremål är 
inte särskilt språksamma, levande kulturmiljöer 
blir gärna en pastisch och dokumentationen lider 
alltid av källkritiska problem och risk för feltolkningar. 
På museerna finns ofta olika avdelningar 
för föremålsvård, kulturmiljövård och dokumentation 
och på så vis uppnås en balans mellan 
förhållningssätten, men samtidigt riskerar 
man med detta att olika företeelser och epoker i 
historien hanteras med olika metoder. Arkeologi 
och agrarhistoria blir föremålsvård, kyrkor och 
städernas senare historia blir byggnadsvård och 
industrisamhället blir dokumentation. Vi har inte 
så mycket val när det gäller tiden som ligger 
bortom nu levande människor eller verksamheter, 
men samtidigt är det viktigt att också vår tid lämnar 
efter sig fysiska vittnesbörd som kan jämföras 
med ett äldre, insamlat material. 

Som de flesta av Spårs läsare känner till så besitter 
Sveriges Järnvägsmuseum en av världens finaste 
samlingar i sitt slag, där framför allt de äldsta 
fordonen är både representativa, välbevarade och 
orörda. Många lok och vagnar från 1900-talet är 
däremot mer eller mindre renoverade medan den 
rullande materielen från de sista trettio åren fortfarande 
används. Man kan således med fog säga 
att museets samlingar och kunskapen om de bevarade 
objekten delvis är offer för just de metodproblem 
som beskrivits inledningsvis. Nu har vi 
ju som museum med begränsat ansvarsområde en 
klar fördel då vi ju i princip endast skall arbeta 
med järnvägens kulturarv och dess påverkan på 

Infor öppningen av lok

och vagrzhallen i 

Tomteboda 1942 

gjordes en del måttfulla 

återställnings-arbeten 
på en delfordon. 
AnglokomotivetThor, 
fore och efter renover



ingen. 

människor och samhälle. Vi måste bara vara medvetna 
om skillnaderna i de arbetssätt vi använder 
för att kunna förmedla kunskap och vi måste ge 
utrymme för olika metoder i vårt bevarande. 

I Spår 2001 skrev jag om en bevarandeplan för 
järnvägsfordon. Ett av målen med den var att fa 
till ett kulturhistoriskt skydd, motsvarande byggnadsminnesförklaring, 
som skulle kunna tillämpas 
på rörliga föremål, en del av vårt historiska arv 
som hamnat mellan de antikvariska stolarna. Det 
finns alltså inget befintligt skydd för dessa 
industriminnen. Det har inte funnits några antikvariska 
principer för fordon och följaktligen är 
det en intressant föremålsgrupp att diskutera 
bevarandefrågor kring. 

Skiftande perspektiv 

Låt mig göra en lite raljant beskrivning hur några 
museitjänstemän skulle kunna resonera utifrån 
ett lokomotiv som exempel. "Arkeologen" skulle 
kunna tänkas se lokomotivet som ett historiskt 
föremål. Taget direkt ur trafik berättar det om 
flera decenniers användning, kanske en eller flera 
ombyggnader och ett påtagligt åldrande som 
medfört att det inte längre är användbart. Efter 
konservering skulle han förvara det i klimatstyrd 
lokal och i bästa fall visa det i sitt befintliga tillstånd 
med en förklarande text. "Arkeologen" 
skulle hävda att loket är äkta, det vill säga står för 
sanning och att det fortfarande rymmer den fakta 
som skulle kunna hämtas från det om dess 
användningstid. En fråga som då infinner sig är 
om man far använda det som lokomotiv. "Får 
man hugga med ett vikingatida svärd?" svarar 
"arkeologen''. Antag att loket dessutom skulle 
kräva reparationsåtgärder för att åter bli drift dugligt, 
hur gör man då? "Museiteknikern" hävdar att 
ett lokomotiv ju är en maskin och en maskin skall 

väl fungera for att vara värdefull att bevara. 
"Byggnadsantik:varien" och definitivt "museipedagogen" 
håller nog med om detta argument. 
Sannolikt har inget löpande underhåll 
gjorts på loket de sista åren innan det togs ur trafik 
och troligen är färgen avflagnad, plåten dålig 
och kanske finns andra småskador. "Dokumentalisten", 
som har talat med de människor som fortfarande 
minns hur det var att arbeta med ångloken, 
kan meddela att de klagar på lokets förfall 
och hävdar att så såg lok inte ut när de var i verksamhet. 
Man skämdes for rost och dålig puts. De 
ser en förfallen bild framför sig, en degradering av 



deras arbete. De önskar i stället ett återställande 
till dess glans dagar. Får man laga och måla om? 
"Arkeologen" far rysningar längs ryggraden bara 
vid tanken medan "byggnadsantik:varien" förbereder 
sig for att styra arbetena, "museipedagogen" 
planerar trafik och "dokumentalisten'' skriver en 
bok om det hårda arbetet att hålla loken rena. 
"Museiteknikern" har då återgått till andra sysslor. 

Det går inte att säga att det ena eller det andra är 
helt rätt eller definitivt fel. Lösningen måste bli 
både och. En uppenbar fördel med att välja objekt 
från samtiden är att vi faktiskt kan bestämma 
oss for vad det är vi vill uppnå med ett bevarande. 
Vi kan tillfredsställa flera synsätt. Bara antalet fordon 
vid Sveriges Järnvägsmuseum uppgår till 
cirka femhundra. Vi varken kan eller vill bevara 
alla dem i befintligt skick, eller upparbeta och använda 
samtliga i trafik. Vi kan därför både konservera, 
renovera, rekonstruera, gömma, visa och använda. 
Det finns både goda och mindre goda erfarenheter 
att dra lärdom av ur museets egen historia. 
De val vi gör i dag kanske inte heller är helt 
oantastliga men det är mycket viktigt att tala om 
varför man gör på det ena eller andra sättet. Det är 
också viktigt att tala om vad man har gjort. Om 
man inte dokumenterar spelar det nästan ingen 
roll vilka principer man tillämpar. 

Moderna pionjärer 

Från det att museet öppnades 1915 och fram till 
dess att den förste föreståndaren, Oscar Werner, 
gick i pension 1936 skedde en stor insamling. 
Under denna tjugoårsperiod byggdes det som 
skulle bli en mycket fin samling av järnvägsfordon 
och -föremål från 1800-talet upp. Man hade 
också en förvånansvärt modern syn på vården av 
samlingen, där grundinställningen var att göra så 
liten åverkan som möjligt. Inga återställningsarbeten 
gjordes. Huvudambitionen vara att spegla 
järnvägens tekniska utveckling i närmast darwinistisk 
ordning. Man hade inte heller möjlighet 
att visa de fullstora fordonen, vilket begränsades 
till jubileer, mässor och industriutställningar. Inför 
öppnandet av en lok-och vagnhall i Tomteboda 
väcktes så ideer om att visa de äldre fordonen 
i så nära originalskick som möjligt. Renoveringsplaner 
upprättades, varvid man rekonstruerade 
iögonenfallande delar, återanvände en del 
utbytta detaljer till yngre fordon och lämnade annat 
orört. Sålunda kunde en 1870-talsvagn erhålla 
ett samtida koppel från en moderniserad 
1850-talsvagn och lämna ett 1890-talskoppel till 
reservdelsforråd. Följden blev en hel del kompromisser 
men också några riktigt fint återställda objekt. 
De äldsta ångloken från 1850-och 60-talen 



försågs bland annat med nytillverkade skorstenar. 
Anmärkningsvärt är att målningen sällan rördes 
utan man åstadkom ett äldre utförande genom att 
endast retuschera senare märkningar. Kring 1940 
hade man också fortfarande tillgång till äldre material; 
lim, spackel, kitt, färger och lacker samt 
dessutom ett hantverkskunnande som skulle försvinna 
under den nästpåfoljande tjugoårsperioden. 

Skriftliga dokumentationer upprättades också 
över vart och ett av de renoverade objekten varför 
vi kan följa diskussionen bakom besluten. När 
lok-och vagnhallen i Tomteboda öppnades 1942 
kunde man därför visa upp en pedagogisk och 
pietetsfullt upprustad fordonssamling, dessvärre i 
en otät träbyggnad som inte kunde hindra ett 
visst förfall hos de där förvarade föremålen. 

Inför järnvägens hundraårsjubileum 1956 
hetsades museet till en större återställningsiver. 
Man ville återskapa ett hundraårigt tåg och den 
äldsta materielen blev därför föremål for lite hårdare 
ingrepp. Loket Prins August från 1856 försågs 
med ny panna från ett annat liknande lok 
och ännu en ny skorsten tillverkades. De äldsta 
vagnarna från 1850-och 60-talen bättringsmålades 
och försågs med ny märkning. I några fall 
har också interiören bättrats. Syftet var att använda 
tåget for ett antal jubileumsresor. Någon 
dokumentation över dessa arbeten gjordes inte. 
Några fordon överlämnades som gåva till SJ och 

Till järnvägens 100 årsjubileum 1956gick man lite hårdarefram for att ett pionjärtåg skulle kunna 
användas. Loket Prins August från 1856fick ny panna och skorsten och 1850--60-talsvagnarna 
bättringsmålades och genomgick invändig renovering utan antikvariska ambitioner. 

museet från privatbanor under jubileumsåret, 
bland annat ångloket OFWJ nr 8 och personvagnen 
KHJ nr 3 5 från TGOJoch personvagnen 
NBJ nr 22 från Nora Bergslags järnväg. Dessa fordon 
var hårt återställda vid de egna verkstäderna 
till ett utförande som närmast avsåg att vara både 
original och nyskick. Några djupare studier verkar 
inte ha gjorts inför renoveringarna liksom dokumentation 
saknas. I ett av fallen, KHJ nr 35, 
har till och med en fullständigt felaktig rekonstruktion 
åstadkommits (beskriven i Spår 2000). 

Veteranföreningarna kommer 

I början av 1960-talet börjar de första järnvägsmuseiföreningarna 
sin verksamhet och inte så 
konstigt har de hämtat sin inspiration i järnvägsjubileet 
1956 och TÅG-62 och de historiska fordonen 
som faktiskt användes. Under den närmast 



följande tioårsperioden så försvann i stort sett 
både smalspåriga järnvägar och ånglokomotiv, 
varför bevarandet inom den ideella järnvägsmuseirörelsen 
tog sin utgångspunkt i att bevara 
dels hela järnvägar men också själva ångloksdriften. 
Under 1960-talet var järnvägsmuseets 
egna resurser begränsade till ett minimum. De 

diskussioner som fördes handlade snarare om 
gallring än vårdande och bevarande. De bristfälliga 
lokalerna i Tomteboda bidrog till ett visst förfall 
av samlingarna liksom ett underhåll som kännetecknades 
av avsaknad på resurser och vilja från 
huvudmannen. Förvaringsförhållandena förbättrades 
väsentligt efter museets flytt till Gävle 1970 
men sådan lyx som renoveringsprinciper kunde 
man knappast hänge sig åt. Personalen var fram 
till början av 1990-talet beklämmande liten. En 
begränsad tillväxt av samlingarna kunde göras där 
lokens utveckling nöjaktigt kunde tillgodoses 
medan man på vagnsidan fick begränsa sig till en 
kombinerad andra och tredjeklass vagn per 
fordonsgeneration om trettiotalet år för att gestalta 
resandets förändring. Den handfull fordon 
som tillfördes samlingarna renoverades på SJ:s 
egna verkstäder, huvudsakligen i Östersund, av 
yrkesfolk med gediget kunnande och sunt förnuft. 
Reservdelar som fanns i förråd togs tillvara 
medan annat nytillverkades och mycket läts vara. 
Principen syns ha varit ett återställande så långt 
möjligt. Särskilt påtaglig är förkärleken för fullständig 
ommålning. Detsamma gällde all den rullande 
materiel som de ideella föreningarna tog sig 

I det så kallade 
Stålvagnsprojektet 
forsöker vi dra så 
mycket lärdom vi kan 
av historiens erfarenheter. 
Märkligt nog har 
mycket av det som var 
allmängods på 
verkstäderna for femtio 
år sedan blivit 
utplånad kunskap. 
Genom experiment och 
tillämpning hoppas vi 
kunna åteifinna en 
del Foto Ted Nyberg. 

1970-talsrenoveringen av boggivagnen 
BCol 1032 verkar ha omfattats av en hel 
del improvisation. Den ljusbruna 
exteriörfargen på tredjeklassdelen måste ha 
varit en stundens ingivelse liksom tids-och 
stilblandningen i andraklasskupeerna. Foto 



Tom Sandstedt. 

an. Att måla om ett fordon är inget märkvärdigt 
vid järnvägen. Fullständiga revisioner med femtio 
års mellanrum var självklarheter. Det som 
dock kännetecknar både museets och föreningarnas 
renoveringar vid den här tiden var en 
förkärlek for originalutseendet. Detta kunde dock 
inte uppnås med mer än att det mesta skulle behöva 
bytas ut. Till detta räckte varken resurser eller 
kunnande. 

Något som också är mycket viktigt for det mindre 
lyckade resultatet är att den äldre tidens tekniker 
och material inte längre kunde användas. Särskilt 
tydligt syns detta på personboggivagnen SJ 
BCol 1032 som iordningställdes i Örebro i början 
på 1970-talet. Ursprunglig färgsättning med 
moderna färger i fel kulör har kombinerats med 
yngre boggier, kvarvarande moderniseringar och 
en inredning, delvis återställd men också med 
nytillverkning utifrån principen "man tager vad 
man haver" . Man föråldrade till exempel förnicklade 
detaljer genom att helt enkelt avlägsna förnicklingen 
från den underliggande mässingen. 

Museets snälltågslok SJ Cc nr 404 som renoverades 
av en museiförening på museet under 1980talet 
är ett annat exempel på överrenovering. Loket 
som då varit avställt sedan 1920-talet gjordes 
driftdugligt men berövades samtidigt sin patina 
som tidigt 1900-talsfordon. Vad man heller inte 
tänkte på var att man skapade ett originalskick 
som aldrig funnits. De moderna, syntetiska färgerna 
har givit loket ett plastigt utseende som det 
aldrig har haft. Den blåsvarta, högblanka färgen 
skulle ha varit brunsvart med flera lager fernissa 
och den blänkande signalröda buffertplankan 
skulle haft en brunare ton. När det gäller dessa 
renoveringar saknas också dokumentation. 

Bevarandeplanen 

Under de senaste åren har vi på museet försökt 
föregå med gott exempel med våra renoveringar. 
Bevarandeplanen för normalspåriga fordon som 
tagits fram tillsammans med det ideella intresset, 
med bland annat rekommendationer för vården 
av varje enskilt objekt, är ett teoretiskt instrument, 
men det krävs även praktisk erfarenhet för 
att åstadkomma en kursändring. Det är också 
framför allt i våra samlingar som det fortfarande 
finns objekt där konservering som metod kan tillämpas. 
Sedan 1998 utgör det så kallade stålvagnsprojektet 
vår vetenskapliga verksamhet med 
syfte att återfinna material som inte använts i 



På Sveriges järnvägsmsueum har vi den 
unikaformånen att ha fordon som stått i 
stort sett orörda sedan 1920-talet, som 
dessa vagnar från 1870-talet. Foto Tom 
Sandstedt. 

mannaminne, men också försvunna hantverksmetoder 
för tidsenligt måleri, snickeri eller plåtarbete. 
Mycket finns att hämta i den skriftliga dokumentationen, 
men dåtida outtalade självklarheter 
är inte uttalade och i praktiken gjorde man 
ofta avsteg från beställningshandlingarna. Normala 
industrihemligheter döljer dessutom effektivt 
de gamla recepten. Detta innebär att de renoveringar 
vi gör, i syfte att bedriva historisk tågtrafik, 
också blir det nödvändiga empiriska underlag 
som krävs för att pröva hypoteser men också påvisa 
resultat. Vi avser att publicera våra rön både i 
särtryck och i kommande artiklar i Spår. De fordon 
som hittills färdigställts i projektets namn är 
tre personvagnar i så kallad nitad stålkonstruktion, 
SJ Co9b 2798, Co8cs 3200 och Bo5b 3295. 
Med dessa vagnar fick vi fram en pigmenterad 
lack för handstrykning som motsvarar den som 
användes fram till dess att sprutmålning tog över 
på 1940-talet. Det innebär att vi helt medvetet 
målat vagnarna med en originallack trots att fordonen 
i stora stycken är moderniserade. Under 
2003 har vi arbetat med material och metoder för 
sprutmålning för att även kunna tillämpa denna, 
senare teknik. Föremål för denna renovering är 
personvagnen SJ Co8d 3137. Trots projektets 
namn är andra pågående objekt elloket SJ D 188 
och träpersonvagnen SJ Co8 2772. Beträffande 
dessa fordon har vi insett det praktiskt och ekonomiskt 
orimliga i att återställa fordonen till 
originalskick och vi har i stället valt ett utförande 
kring 1940 och gör en renovering med de material 
och de metoder som man skulle ha använt vid 
en dåtida storrevision. Ambitionen är således högre 
än med stålvagnarna, vilket är både dyrt och 
tidsödande men också nödvändigt för oss som 
kunskapsinstitution. 

Som framgått tidigare så har vi också ett större 
antal äldre, närmast orörda fordon som är ett 
ovärderligt referensmaterial, då kvarsittande material 
verkligen är äkta. En grupp personvagnar 
tillverkade på 1870-80-talen tagna ur trafik på 
1920-talet, som av brist på resurser och/ eller intresse 
aldrig renoverats, utgör en världsunik kunskapsbank 
från det tidiga 1900-talets fordonspark. 
För dessa och andra äldre fordon känns det 
självklart att släppa fram arkeologens önskemål 
igen och ett konserveringsprogram är påbörjat. 
Något som man emellertid inte f'ar glömma bort 



är att det inte bara är det som är gammalt som 
måste konserveras. Det är lätt att bortse från den 
närliggande historien eller ännu hellre samtiden. 
Vår ambition är därför att fortlöpande med 
konserveringen av den äldre materielen och renoveringar 
även bevara fordon i just det skick de 
befunnit sig i när de överförts till museet. På det 
viset skapar vi inte bara trovärdighet, vi ger också 
utrymme för att dynamiken i de antikvariska 
förhållningssätten kan fortleva. Varje generation 
museimän tror sig kanske ha det definitiva svaret 
men med nya tider kommer nya seder. Ett annat 
viktigt konstaterande är att vi behöver stora samlingar 
för att kunna tillämpa olika bevarandemetoder 
och kunna berätta historier ur olika perspektiv 
om det vi är satta att bevara. Arkeologen, 
byggnadsantikvarien, museiteknikern, pedagogen 
eller dokumentalisten, alla har de något värdefullt 
att dela med sig av. Mångfald ger kunskap. 

Konserverade fordon 1998-2001 

I Gävle har vi förmånen att ha tillgång till en konservator 
med egen verksamhet, vars huvudsakliga 
gärning ägnas åt byggnadsvård, men också 
föremålskonservering, i allmänhet med länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet eller länsmuseet som förmedlare 
eller uppdragsgivare. Konservator Per 
Mattson och hans medhjälpare har även gjort insatser 
på våra äldsta fordon i ett konserveringsprogram 
som fortlöper i takt med tillgängliga 
ekonomiska resurser. Jag tror att det kan vara värdefullt 
för Spårs läsare med en inblick i 
konserveringens mysterier, detta tålamodsprövande 
men ack så nödvändiga arbete för att rädda 
den historia som annars skulle vittra sönder och 
ge en ganska sorglig vittnesbörd. Sedan 1998 har 
åtta fordon varit föremål för åtgärder. Samtliga 
foton Per Mattsson. 

Personvagn för första klass, SJ A 103, byggd 
1856, avställd omkring 1906 

Bakgrund 
En av SJ:s första vagnar. Träkorg med plåt målad i 
tjänst senast 1904. Bättringsmålad och ommärkt 
i mitten av 1950-talet. Ytorna hade sedan dess blivit 
sotiga och dammiga. Skikt av olja har påförts 
vid ett antal tillfällen under 1960-talet. Färgen 
har krackelerat och skikt har flagnat. Oljan har 
gulnat. På en korgsida har åverkan skett genom 

1896års ommärkning till 

tredjeklass lyser igenom det 



1956påforda forgskiktet 

med dess återmärkning i 

pastischstil En märklig effekt 

av den sämre kvaliteten på 

denna forg är att det åldrats 

i kapp med övriga ytor på 

vagnen. 

ristning av vasst föremål, vilket orsakat färgbortfall 
kring skadan. 

Åtgärder augusti 1998 
Fästning av färgskikt på hela korgen med Acronal 
300D och animaliskt lim. Rengöring med milt 
neutralt diskmedel av samtliga ytor. Retuschering 
av flagnat färgskikt med hartsoljefärg från 
Maimeri. Fernissning av ytorna med förtunnad, 
halvmatt fernissa från Talens. Kring skadan fästes 
färgskikten och skadan fylldes ut med latexspackel 
och därpå retuschering med hartsoljefärg. 

Personvagn för första och andra klass, SJ AB 

289, byggd 1860, avställd 1908 

Bakgrund 
En av SJ:s första kombinerade vagnar för första 

och andra klass. Träkorg med plåt, senast målad 
grön och brun 1896 då nedklassning gjordes till 
kombinerad andra och tredje klass. De bruna partierna 
målades över grönt i mitten av 1950-talet 
då också återmärkning gjordes till första/andra 
klass. Ytorna hade sedan dess blivit ordentligt 
sotiga och dammiga. Skikt av olja har påförts 
upprepade gånger både före och efter ommålningen 
i bevarandesyfte. Oljeskiktet har med tiden 
gulnat och börjat mjukna samt har runnit på 
några partier och bildat sega droppar. Oljan har 
även påverkat det på 1950-talet påförda färgskiktet 
och gjort detta partiellt transparent. På 
vagnens ena gavel fanns en tryckskada med färgbortfall 
intill plåten. En pappskiva med påklistrat 
tryck av stora riksvapnet har troligen 1956 
limmats på båda vagnssidorna, senare bättrat med 
skruv och på ena sidan med en tretumsspik. Underrede 
av målat trä och järn. Ytorna har blivit 

sotiga och dammiga med skikt av olja liksom på 
korgen. Kraftigt flagnande färgskikt. 



Åtgärder oktober 1998 
Rengöring från sot och damm med neutralt diskmedel. 
Avlägsnande av skivorna med stora riksvapnet. 
Retuschering av färgbortfall orsakade av 
dessa samt av skadan på ena gaveln. Fernissning 
av ytorna med förtunnad, halvmatt fernissa. På 
underredet fästes det flagnande färgskiktet, varefter 
det rengjordes. 

Sovvagn för första klass, SJ A 650, byggd 

1875, avställd 1926 

Bakgrund 
Första klass personvagn avsedd för nattåg. Använd 
som andra klass kupevagn från 1893 fram 
till avställningen. Träkorg med plåt, senast grönmålad 
1915. Vagnen var för konservering i ett 
mycket slitet men nära originalskick. Utvändigt 
sotig och dammig yta där färgskiktet flagnat partiellt. 
Inga övriga, synliga skador i ytskiktet. 

Åtgärder oktober 1998 
Färgskiktet fäst med Acronal 300D och 
animaliskt lim. Ytorna rengjorda med milt, neutralt 
diskmedel. Fernissning med fernissa av 
märke Talens. Partiell retuschering med hartsoljefärg. 

Parti av sovvagn för tredje klass, SJ Co6 
1899, byggd 1910, avställd och till större 
delen skrotad 1938 

Bakgrund 
Plåtklädd boggivagn med trästomme. Kupeer 
med sex sovplatser för tredje klass. I trafik fram till 

1938 då underredet användes för 
en ny stålkorg. Ett ändparti av 
korgen med vestibul, WC och en 
sovkupe sparades för museet. 
Inget gjordes åt ytskikten. I början 
av 1990-talet placerades korgdelen 
i plåtskjul, varvid det utsatts 
för stora variationer av värme/kyla 
och luftfuktighet, vilket medfört 
skador. Innertak och toalettutrymme 
klätt av träfiberskivor 
med vit oljefärg, vilket var partiellt 
krackelerat med påbörjad 
färgflagning och mindre färg

bortfall. Väggar, lister, dörrar På grund av stora skiftningar i temperatur och fuktighet hade kyren 

m.m. har ursprungligen varit dragit ihop sig och spruckit i stora flagor som även tagit med sig 



laserade i rödbrun, mahogny-fyllnadsskiktet och lämnat trärena ytor. 
liknande kulör men senare över

målat med ekådring. Ytorna hade Att mjuka upp och fasta all.a forgflagor är ett tidsödande men 
börjat flagna i relativt stor omfatt-nödvändigt arbete. 
ning ner till det underliggande 
spackelskiktet. Färgskikten hade 
även krackelerat på värmeelementen 
av plåt, målade med 
oljefärg respektive ekådring. Tidvis 
hög luftfuktighet har även 
inneburit rostangrepp på plåten 
vilket också missfärgat ytan. På 
tvättställ, ventiler och beslag av 
koppar, mässingsplåt eller gjuten 
mässing har på slitna och nötta 
partier ärgning uppstått. Samtliga 
partier var hårt dammiga. 

Åtgärder november 1999 
Endast interiören var föremål för åtgärder. Både korg och underrede är av trä, enligt märkFlagnande 
spackel-och färgskikt fästes med ning på rambalken senast målad 1925, korgen 
Acronal 300D och animaliskt lim. Samtliga måmed 
rödbrun oljefärg och underredet med svart 
lade ytor rengjordes med milt, neutralt diskmedito. 
Ytorna var dammiga och sotiga samt med ett 
del. Retuschering gjordes av partier med färgflagnande 
färgskikt, mer på korgen än på 
bortfall med hartsoljefärg i med bottenfärgen underredet. Invändigt verkar inget vara gjort åt 
överensstämmande kulör. Fernissning av matta väggpartierna efter 1904, från vilket år en tidtaytor 
med förtunnad, halvmatt fernissa. bell finns pålimmad på en gavelvägg. Taket är re

parerat, längsgående bänkar har nytillverkats likPersonvagn 
för tredje klass, Köping-Utterssom 
en broms återbyggts av museet strax efter 
bergs järnväg C l, byggd 1866, avställd 1944 övertagandet, 1944-45. 
Bakgrund 
Banans första personvagn. Byggd på lokal verkÅtgärder 
december 2000 
stad med ålderdomlig engelsk vagn som förebild. Flagnande färgskikt fästes med animaliskt lim. 

Denna tidtabell från 

1904 som sattfastlim

mad på ena gavelväggen 
vittnar om att inget 
gjorts åt ytskikten på 

mycket länge. 

Ytorna rengjordes med milt, neutralt diskmedel. 
Retuschering med hartsoljefärg av fabrikat 



Maimeri gjordes utvändigt i mindre omfattning. 
Fernissning med förtunnad halvmatt fernissa. 

Nils Ericsons droska, byggd 1855, överläm

nad till museet 1935 

Hästdroska för chefen för Statens banbyggnaders, 
Nils Ericson, inspektionsresor. Korg med kuskbock, 
skaklar, hjul och även lösa slädmedar. Material 
huvudsakligen målat och lackerat trä. Möjligen 
originalfärg med viss bättringsmålning. Vagnen 
har varit föremål för enklare rekonstruktionsarbeten, 
bland annat utbytta fönster och fönster-

Övermålning utan 

underarbete har medfort 

att den påforda fargen 

tagit med sig originalfargen 
när den lossnat i 
flagor. 

ramar. Ytan var sotig och dammig. Mögelbeläggning 
fanns på korgens undersida. samtidigt 
förekom torkskador i form av torrsprickor och 
flagnande färg-och spackelskikt. På grund av tidvis 
för låg relativ fukthalt i förvaringsutrymmet 
har lädret blivit stelt och hårt. Detta förbättrades 
före konservering genom installation av luftbefuktning 
i utställningslokalen. 

Åtgärder december 2000 
Flagnande färg-och spackelskikt fästes med 
Acronal 300D och animaliskt lim. Utvändiga 
ytor rengjordes med vatten med milt, neutralt 
diskmedel varvid tidigare osynliga röda dekor

linjer framträdde. Retuschering av mindre skador 
i anslutning till torkskador utfördes med hartsoljefärg. 

Ånglokomotiv, Åmmebergs järnväg 1 Carlsund, 
byggt 1862, avställt 1929 

Bakgrund 
Carlsundgick i trafik på Åmmebergs järnväg fram 
till 1929 då det överlämnades till Järnvägsmuseum. 
Under drifttiden hade inga större moderniseringar 
gjorts utöver en enkel plåthytt och 
en ny skorsten med gnistsläckare. Inför uppställning 
i Tomtebodahallen 1942 togs hytten bort 



och den nya skorstenen ersattes av en modell av 
originalskorstenen i trä. Inför uppställningen i 
Tomteboda målades loket svart utan föregående 
underarbete. Detta färgskikt hade börjat flagna, 
partiellt i större flagor, fördelat över hela loket. 

Åtgärder april 2001 
Flagnande färgskikt fästes med Acronal 3000 
och animaliskt lim. Retuschering gjordes på ytor 
där färgskiktet bortfallit och även tagit med sig 
underliggande täckfärgskikt och en grå grundfärg 
blivit synlig. Retuscheringen gjordes med hartsoljefärg 
av fabrikat Maimeri. 

Audiensvagn för Oskar Il, kunglig vagn IV, 
byggd 1874, avställd 1908 
Bakgrund 
Kunglig vagn i mycket nära originalskick. Träkorg 
med målad plåt med gjutna lister och ornament 

av zink och brons. Ytorna sannolikt i originalmålning 
med blå oljefärg med förgyllda 
randningar, lister och ornament. Förgyllningen är 
utförd med äkta guld. Ytorna hade blivit mycket 
kraftigt dammiga och sotiga. I syfte att polera har 
olja påförts upprepade gånger fram till och med 
1960-talet. Oljeskiktet har med tiden gulnat 
starkt och tillsammans med damm och sot givit 
den ursprungligen kungsblå ytfärgen en gulgrå 
kulör, liksom förgyllningen och fönstrens ädelträ 
missfärgats. Underredet är målat med svart oljefärg 
och med samma behandling som med korgen 
har ett mörkt skikt bildats som bland annat 
döljer den vita texten. Färgen har krackelerat och 
flagnat partiellt. 

Åtgärder april 2001 
Flagnande färgskikt har fästs med animaliskt lim, 
Acronal 3000. Oljeskiktet löstes med kaliumhydroxid 
och vatten. Ytorna tvättades med 50 procent 
etanollösning. Fernissning med förtunnad, 
halvblank fernissa. Retuschering med hartsoljefärg 
av mindre ytor med bortfallen färg, huvudsakligen 
på undertaket. Konserveringen är ej 
slutförd. 

På undertaket vid ena änden på Oskar 11-s 

audiensvagn, syns tydligt skillnaden mellan detfeta, 

smutsiga och gråsvarta skiktet av oija, sot och 

damm och de tvättade ytorna där den b/,å originalfargen 
liksom orneringslinjerna i guld framträder. 

Jan I Arvhult 



Trotjänarna i lngentingskogen 

Adla damer vittrar 

långsamt. I backen ned 

mot museet stod de tre 
gudinnor som forr 

vaktade huvudingången. 
De representerade fyra 
näringsverksamheter. 

Oscar Andersson 
cementslammade dem 
regelbundet så att de inte 
skullefrysa sönder. 

När klockan visar prick halv åtta på måndagsmorgonen 
öppnas en port på Norrbackagatan, helt 
nära Karlbergs station. Ett lokal.tåg rullar förbi 
med Du-lok och Bo6-vagnar. En ensam Bo 13 bär 
slutsignalerna. 

Ut ur porten leder en grånad man sin cykel. 
Den är skinande blank, dess svartröda lack lyser 
och ekrarna glittrar i junisolen. Spritt ny? Ja, fyrtio 
år tidigare var den ny. Putsen far den att glimra 
ikapp med Barnhusviken på andra sidan järnvägen. 

Han justerar flugan, rättar till hatten, hänger 
portföljen på styret, lyfter lätt på bakhjulet och 
trampar vänsterpedal.en i läge. Han placerar sin 
vikt på den med vänsterfoten varpå cykeln rullar 
igång. Efter en snabb blick över axeln svänger han 
över högerbenet och glider iväg. Han tar ett 
känntag på bromsen och prövar ringklockan. Alle 
är i sin ordning. 

Sedan rättar han till flugan en gång till och lägger 
full kraft på pedalerna. Han passerar Drejargatan 
och håller vänster in på Rörscrandsgacan 
och rullar ner mot porten under järnvägen. 
Bromsande intervallvis för att inte överhetta 
backar och lager. Efter att ha tagit till höger och 
passerat bilskrocen, dröjer det inte länge förrän 
han passerar Treportsbackens mynning och rullar 
ut på grusvägen längs det röda spjälstaketet mot 
Tomceboda rangerbangård. 

Dagen är ännu ganska sval, men vägen 
sommarknastrar under däcken och fagelsången 
har tilltagit. En par hovrande ängspiplärkor 
skvillrar över Pampas. Långt borta skriker en 
bromssko under ett godsvagnshjul. En ihålig 
tomvagnsduns ekar över bangården och en kätting 



klingar mot sin vagnstolpe. Etc Yoa2-cåg glider 
som ett strykjärn över SWB-viadukten med 
sitt säregna väsande ljud från de små hjulen. 

Järnvägsljud. Järnvägsvardagen har vaknat. Den 
pensionerade lokomotiv-tillika instruktionsföraren 
Simon Rifors, 73, trampar mekaniskt vidare 
på sin glittrande 20-calscykel. Benen rör sig 
som koppelstängerna på de snällcågsmaskiner han 
under en mansålder framfört land och rike runt. 

Den gamle lokföraren vilar ett par sekunder på 
frihjulets mjuka halvballongrull, kontrollerar tiden 
på fickuret och konstaterar nöjt att han passerat 
en gul plåcskylc vid rätt sekund. Han trampar 
sedan lugnt vidare i sitt vägslukande koppelscångtempo. 

Hans mål är Järnvägsmuseecs lok-och vagnhall 
i Tomceboda. En mycket sällsam plats bortom 
lngentingskogen. 

Platsen dit ingen taxi hittar. 

Kaprifol och lövsångare 

Simon arbetar sig uppför en stigning. Till höger 
om honom växer förvildad kaprifol och ölandstok 
igenom det gamla banstaketet. Detta består 
ännu av rödmålade träribbor som är sammanlänkade 
på ett sätt som gör att staketet kan levereras 
på rulle. Till vänster om vägen sjunger en lövsångare 
sina femtoniga sjunkande passager. Simon 
lystrar till och vilar på sina ytterligt välsmorda 
tillika väl rengjorda pedaler. Sedan tar han 
nya tag i motlutet som strax övergår i planmark. 

Så nalkas han det vägskäl där en sidoväg viker 
ned mellan rader av kolonilotter och vidare upp 
mot en vacker tallbacke. Där i lngentingskogen 
svänger vägen tvärt till höger och efter ett hundratal 
meter infinner sig ett falurött plank på höger 
sida. Taxichaufförer förstår inte att det finns ett 
museum innanför planket. Det kanske beror på 
den bedövande informationsflod som här framträder. 
Den inleds med en gigantisk gul plåtskylt 
med texten: 

Statens Järnvägar 
Tomteboda 

JÄRNVÄGSMUSEUM 
ÖVERBANMÄSTAREXP 
GODSVAGNSVERKSTADEN 
JÄRNVÄGSVERKSTÄDER 
RANGERBANGÅRDEN 



De som önskar nackspärr finner ytterligare en 
stor plåtskylt högt uppe bland svalor och DC3or: 

JÄRNVÄGSMUSEUM 
LOK-OCH VAGNHALLEN 
ÖPPET 
SÖN-OCH ONSDAGAR 
13-15 

Nu vet man inte bara att här finns ett museum. 
Man far dessutom veta när det är öppet. För säkerhets 
skull har man på ett annat ställe monterat 
upp ytterligare en väl tilltagen plåtskylt: 

JÄRNVÄGSMUSEUM 
LOK-OCH VAGNHALLEN 
STÄNGT NOV-APRIL 

Här far man således veta när museet är stängt. Det 
kan ju vara en nyttig kunskap. Men kan besökaren 
anses övertygad nu? Ja nästan. Men inte riktigt. 
För att övertyga honom finns på museibyggnaden 
en fjärde skylt: 

JÄRNVÄGSMUSEUM 

Därmed anses genomsnittsmedborgaren överbevisad 
om museets existens. 

Insamling och öronmärkning 

Museet har funnits här sedan 40-talets första hälft 
och har därefter utvecklats successivt. Tanken på 
ett järnvägsmuseum är dock äldre än så. Faktiskt 
nästan lika gammal som järnvägen själv. Men SJ 
var inte initiativtagaren. Den rollen hade 
Statsbanornas Tjänstemannaförening som tog 
upp frågan under ett sammanträde den 11 december 
1897. I Götiska rummen på Berns salonger 
av alla ställen. Man påannonserade saken i 
Jernbanebladet och uppmanade enskilda förvaltningar 
att inte låta gamla objekt försvinna. Insamling 
och öronmärkning av fordon och föremål inleddes. 
Man hade dock ingen möjlighet att visa 
objekten. 

Den 17 december 1904 beslöt föreningen att 
tillskriva Kungliga Järnvägsstyrelsen om inrättandet 
av ett järnvägsmuseum. Med meddelade att 
man inte hade egna resurser för detta utan bad 
Järnvägsstyrelsen mer inhämta tillstånd hos 
Kungl. Majt för detta museum. 

På SJ femtioårsdag 1906 avsåg Postverket att 
öppna ett museum. Det väckte den sovande björnen. 
Ingenjörerna 0. Werner och E. von Friesen 



uppdrogs att upprätta ett förslag till och kostnadsberäkna 
en enklare museibyggnad. Den skulle 
ligga vid Stockholm C, i det södra hörnet av 
Östra Järnvägsgatan och Gamla Kungsholmsbrogatan. 
Vilket torde innebära att museet skulle ha 
hamnat ungefär där bussåkerierna har sin Vasaterminal 
idag. Hur enkel byggnaden blev kan diskuteras 
då arkitekten Folke Zettervall inträdde på 
scenen och sägs ha ritat en präktig sådan. 

Man ville öppna museet den 1 januari 1906, på 
SJ femtionde år, och jubilaren äskade ett extra anslag 
om 50 000 kr för att iscensätta detta. 

Men björnen fick somna om. Äskandet avslogs 
med hänsyn till rådande lågkonjunktur. Men 
verksamheten fortgick och även de enskilda 
järnvägsbolagen fick vidkännas flitiga förfrågningar 
rörande det ena eller det andra loket. 

Nästa gång björnen vaknade reste den sig också 
upp. På Baltiska utställningen i Malmö 1914 serverade 
SJ en väl tilltagen och pedagogiskt utformad 
utställning. Efter stängningen i Malmö och 
per beslut den 15 oktober 1914, öppnades den 23 
maj 1915 en permanent utställning vid Klarabergsgatan 
70. Den ingång som i modern tid 
hamnade under Klarabergsviadukten och utgjorde 
chefsfri smitväg in och ut ur SJ-komplexet 
på Vasagatan. 

Men här skulle det bli resebyrå och senare 
kontorstryckeriet "Dupliceringen". Man behövde 
större lokaler och flyttade runt kvarteret mot 
Mäster Samuelsgatan med ingång från Vasagatan 
3 där man öppnade den 24 mars 1933. Avvikande 
uppgifter berättar att flytten skedde redan 
1929. Man blev utsläppt på gården och tog sig ut 
på Mäster Samuelsgatan genom en körport. Den 
2 september 1946 slog man igen och blev husvill. 
Då hade museet vuxit till att omfatta 16 salar, 2 
korridorer och 4 rum för arkiv och administration. 
Museiföremålen stuvades nu ner i 
skyddsrummen under Centralplan. Lokalerna 
blev verkstäder där man bland annat gjorde storrevisioner 
på den snabbt växande arsenalen 
kontorsmaskiner. 

Man fortsatte att samla och uppmanade till och 
med stationsföreståndarna att nedteckna sina 
stationers historia. Inget var det vilande museet 
främmande. Man samlade in skämthistorier med 
järnvägsanknytning och spelade in rallarvisor på 
grammofonskivor. 

I mitten av femtiotalet öppnades en modellhall 



Bonnierhusets bottenvåning vid det gamla 
lokstallsområdet. Trapploppet till och från Torsgatan 
gav god allmänfysik hos trägna återbesökare. 
Man slog igen och öppnade 1965 en modellhall 
under "Hyllan" i södra änden av hallen på 
Stockholm C. 

Man annonserade efter guider -väl att märka, 
inte ciceroner -till det nya museet. De fick vara 
kvinnliga eller manliga och avkrävdes erfarenhet 
från resebyråtjänst eller liknande. Språkkunskaper 
var meriterande. Vilket språk framgick inte. 

Väntan vid planket i Ingentingskogen 1961. Snön 

smälter och de öppnar vilken månad som heM. 

Eller? Foto Carl Arvhult. 

Svenska räckte nog rätt långt. Intresserade uppmanades 
ringa byråsekreterare Alrenius eller 
skicka in ansökan före den 26 juli 1965. Den nya 
eleganta museikatalogen kostade en krona. Precis 
som den gamla från femtiotalet. 

Men fatöl klass III var och förblir mer lönsamt 
än aldrig så vackra lokmodeller -eller guider och 
man fick efter en tid lämna lokalerna. När 
ölet tagit slut flyttade en hamburgerkedja in. 

Vid den nuvarande ingången till centralens restaurant 
stod en modell av ett Oa-lok som snällt 
vevade med koppelstängerna mot en skärv i 
bössan. Samma tjänst tillhandahöll ett ånglok i 
Halmstad. Detta som en museets ambulerande 
verksamhet. Gissningsvis försvann attraktionskraften 
i takt med koppelstängerna. Ett Rc-lok 
med samma funktion påminner bara om järnvägens 
eviga tidtabellsdråpare: lövhalkan. 

Fullskalesamlingarna och ute i landet reserverad 
materiel koncentrerades till Tomteboda i en 
befintlig byggnad som byggdes om för att bättre 
passa ändamålet. Man öppnade med en ganska 
enkel lokhall 1942. Den 8 oktober samlades man 
på tiljorna för att lyssna till generaldirektör Dahlbeck 
och kommunikationsminister Gustav Andersson. 
Den förre berörde lokaliseringen och 
förklarade att "Den intresserade besökaren ska forvisso 
finna lön for mödan att ta sig hit ui'. 

Därefter förklarade ministern museet öppnat. 
Redan 1945 byggde man till vagndelen och 
gjorde det hela mer museilikt. 

Om man studerar litteraturen kan man dock 



finna att man magasinerat museilok här i decennier 
före öppnandet. Byggnaden ingick som varande 
vagnbod i Tomteboda Huvudverkstad och 
det har sagts att den först har varit tillägnad rustning 
av lasarettståg vid krigstid. En möjlig parallell 
till tegelkomplexet Kontrollkontoret som 
uppfördes for att bli krigssjukhus. Exempelvis 
rymde de två hisschakten i "KK" korgar for tre 
rullbårar. 

År 1904 redovisas en enspårig vagnbod om 
knappt 60 meter och en trespårig om cirka 40 
meters längd. Anmärkningsvärt är att det gamla 
järnvägsmuseet i Tomteboda kan ha bestått dels 
av en gammal revisionshall som legat intill 
Tomteboda station och -väl att märka -av den 
gamla banhallen vid Stockholms Södra. 

Vilsna chaufförer 

Taxichaufförerna upptäcker sällan skyltarna vid 
museet utan forrirrar sig istället vidare for att efter 
ett par kurvor utan förvarning hamna i det grustag 
som utgör SJ-personalens skjutbana, där man 
flitigt skjuter revolver, finpistol och hare i helg och 
söcken. När de resignerat vänder bilen i kulregnet 
uppstår understundom en panikartad stämning 
hos den presumtive museibesökaren. 

Simon svänger inte ner bland kolonilotterna, 
utan fortsätter rakt fram. Något hundratal meter 
framför honom uppenbarar sig en spänstigt vandrande 
man iförd rock och hatt. I vänstra handen 
svänger en gammal lokförarportfölj av och an. 

Ett fönster öppnas i en stor tegelbyggnad till 
vänster om honom. En järnvägshustru skakar ett 
lakan i morgonluften och hänger det på haspen 
som reglar fönstret i öppet läge. Ett grovt men lite 
gnälligt hundskall låter som en utelåst St Bernhard. 

Här i närheten låg förr torpet Ingenting. Så 
hette också den kronolägenhet som överlämnades 
for SJ behov. Både Tobias Sergel och Carl Mikael 
Bellman har bebott grannskapet. Den ene tecknade 
på torpet och den andre skaldade i 
Orangeriet på Karlberg. Officersaspiranter och 
skinnknuttar har också härjat här. Dock inte med 
konstnärskapet som primärsyssla. 

Mannen som nu stannat upp heter Oscar Andersson 
och har startat sin morgonpromenad från 
Birkagatan 33 i Vasastan, där han bor. Under hatten 
är han synnerligen tunnhårig, kinderna är 
blodsprängda och ansiktet visar vilken omvärldsattityd 
som fatt signera rynkorna. Den drygt 70årige 



Oscar är en vänlig, godsint och berättande 
man. Han ättar från Roslagen och var från början 
tapetserare innan han blev förare på Rimbobanan. 
Därifrån kom han till SJ. Från 1952 är han 
pensionär och sedan dess ägnar han sin tid åt de 
gamla loken. 

Från gång till stopp 

Oscar hör cykeln närma sig bakifrån, vänder sig 
om, sträcker på ryggen och stryker hatt. 

Simon bromsar på en högst yrkesmässigt sätt. 
Ökar bromskraften successivt och avlägsnar den i 
precis det ögonblick cykeln ska stanna. Så som 
han smög ned sovvagnstågen från gång till stopp 
en gång i tiden. Han svänger högerbenet över 
pakethållaren sekunden innan fordonet stannat. 

Även han lättar på hatten 
-Gomorron på dig, hälsar Simon, en sån morgon! 

-Morrn, jajamen. De e som när man gick från 
Liljeholmen tidiga sommarmorgnar. Lärksång 
och lövsångare. 

Varje samtal inleds rutinmässigt med förhållanden 
kring Liljeholmen. En begreppsbas for yrke 
och medvetande. 

-Javisst minns jag, Med regulatorn vidöppen i 
Nybodaskärningen hörde man bara skorsten förstås. 
Jäsiken va pojka fick elda, åck åck ... Kors i 
herrans namn ... 

-Ja, di kunde inte släppa skyffeln förrän ner 
mot Älvsjö. Avi fick ju hjälpas åt ibland i godstågen. 

-Höddu, sa Simon, Johan skulle väl vara med i 
dag, eller hur? 

-Ja, det sa han åtminstone. Han kommer nog. 
Skulle va i stugan i natt. Lillpojken kommer väl 
också. 

Samtidigt rullar en blåvit Huskvarnacykel med 
ett egendomligt blåmålat plåtstyre nedför Bergsgatan, 
svänger vänster Scheelegatan, höger Hantverkargatan. 
Cykeln vevas under ett visst oväsen 
uppför Kartagos backe och vidare mot Fridhemsplan. 

-Simon var en 
hårding. Men den 



bästa instruktionsforare 
som nånsin gått 
i ett par skor, ansåg 
foraren på Z43 198. 
Foto fan I Arvhult 18 
juni 1963. 

Den enda fullständigt tysta detaljen på cykeln 
är ringklockan, vilket vänliga poliskonstaplar brukar 
påpeka. 

Färden fortsätter ner mot Lindhagensplan och 
vidare mot Hornsbergsområdet. Cyklisten passerar 
IC-macken och tar sig över bron över Karlbergskanalen. 
Med nästan knuttarnas tomtebloss 
från pedalernas markkontakt hukar tolvåringen i 
kurvorna med hakan över lyktan. Från axeln 
dinglar en gammal skolväska innehållande mammas 
saft och prickigkorvmackor. På styret dinglar 
lådkamerans fodral, vilket innehåller åtta oskrivna 
tidsdokument i format 6x9 cm. 

Efter att ha vevat förbi kadettskolan håller han 
vänster och är därmed också han inne på den 
smala vägen. 

Den väg som till Ingenting bär. 

Klart igenom Oscar 

Snart hade även pojken sammanträffat med de 
båda och utbytt hälsningar. 
-Klart igenom, säger Oscar och håller upp 
grinden. 
-Klart igenom var det, svarar pojken och slinker 
genom grindhålet. 

Tillsammans vandrar de tre nedför en brant 
trappa och vidare längs det stängsel som skiljer 
vagnverkstadens bangård från rangerbangården. 
Till vänster om dem fanns 1906 det lilla ångkraftverk 
som levererade energi till försökdriften på 
sträckan Tomteboda-Värtan. Till höger om sig 
har de spåret där soptåget "Silverpilen" brukar 
hålla långa stunder inför resan mot Lövsta. De 
rundar verkstadstängslet och befinner sig mellan 
snickarverkstan och Järnvägsmuseets Lok-och 
Vagnhall. En salig begreppsblandning mellan 
tempel och Valhall, beroende på i vilken roll man 
hamnat där. 

Utanför entredörren -som utgörs av en tämligen 
enkel brunmålad stugdörr intill ett gammalt 
stationsur -sluter ytterligare en person upp. Det 
är den gamle lokputsaren Johan Larsson. Vanligen 
iförd kavaj och keps, på söndagar hatt. Med 
dagens första mullbänk under läppen hälsar han 



glatt på de andra. 

Johan är något yngre än de andra två veteranerna 
och håller sig lite på sin kant ibland. Han har 
övernattat i sin kolonistuga i närheten och älskar 
över allt annat att påta i jorden. Livet handlar om 
blommor och fräscha grönsaker. Men också om 
de gamla trotjänarna med sina vackra skorstenar 
under de vitmålade takbjälkarna. Och om yrkesstolthet. 

-När Johan putsat maskin kan bruden krypa 
över' na i brudklänning på vägen till altaret, hette 
det. Det var ingen överdrift. 

Oscar låser upp och skaran intar lokalerna. Simon 
först och pojken sist. 

Perry Masons fel 

Egentligen var alltihop Perry Masons fel. Det var 
Perry Masons fel att gossen alls klev in där. Där

Attan, det vill säga 

OFW] 8 ute på vädring 
inforpressen. Foto Jan I 
Arvhult 18juni 1963. 

med var det Perry Masons fel att han en dag ombads 
teckna dessa rader. 

I motsats till mor ogillade far TV-deckaren 
Perry Mason, varför han kom in och satt hos sonen 
och analyserade ett batteridrivet mysterium i 
skala 1:87, desslikes av svårbestämt fabrikat. Då 
berättade han om loken på sin barndoms banor, 
om var luftpumpen satt på ÖSJ-loken, hur 
telegrafen tickade i St Olof och Brösarp och om 
morbror Magnus syn på järnvägen. Han var konduktör 
på Simrishamnsbanan. 

-Järnvägen? Nej fy tusan Kalle, inte järnvägen 
Kalle. 
Det blev nu inte järnvägen för Kalle, men han 
behöll den i sitt hjärta. 
I stället delgav han sonen järnvägskunskap under 
Perry Masons mässande i rättsalen. 

Batterilokets detaljer fick i sin ofullständighet 
ett förklaringens ljus över sig och snart blev det 
dags att studera fullvuxna exemplar. Förvisso 
hade jag sett riktiga ånglok tidigare men inte på 
nära håll. En N-tank skrämde nästan livet ur mig 
på Söderströmbron och jag upplevde en hisnande 



färd i en Renault Juvaquatre -47 till Huvudsta station 
en kristallklar vinterkväll och där dånade 
strax ett stort ånglok förbi med många vagnar. Jag 
insåg inte att jag just upplevt mitt livs första 
ångloksjakt. Farsan hade kört ikapp Silverpilen soptåget 
till Lövsta. 

-Jösses, sa far, nittiåtta knutar ... 

Detta var bakgrunden till kommande besök på 
järnvägsmuseum i Tomteboda. Modellhallen i 
Bonnierhuset på Torsgatan var tidigare avklarad. 
Där väcktes funderingar. Hur hade man fatt ner 
alla grejor inklusive trettio meter modelljärnväg 
utför trapporna? Hade SJ 65 000 anställda beordrats 
att under tio års tid tömma sina hålslag i en 
tunna för att åstadkomma de stora mängder 
papperssnö som snöslungan yrde omkring? Varför 
stod det en kontakledningsstolpe på Torsgatan 
vid museientren? 

Tomtebodasamlingen upplevdes dock som mer 
imponerande. Alldeles oavsett den gigantiska 
modelljärnvägen några dussin trappor ner i 
Bonnierhusets underjord. 

Efter att ha passerat den lilla entredisken i den 
gamla träbyggnaden mötte en pensionerad lokförare 
upp nedanför den delvis uppskurna A 1001 
som tornade upp sig inför nioåringen på plankgolvet. 

Vagnar för kungar och f"'angar 

Då hette årtalet 1959 och lokföraren var just Oscar 
Andersson. Han guidade oss genom museet, 
släppte upp folk i hytter och låste upp kungliga 
salongsvagnar och mindre kungliga fangvagnar. 
Han berättade om händelser fordomdags och förevisade 
luftpumpar och bromssystem. Vid ett senare 
tillfälle fick jag veta att han en gång burit mig 
på armen genom museet. Då var jag bara två år. 

-Hade jag sålt kolet den här maskin slukade på 
malmbanan, hade jag inte behövt gå här, skrattade 
Oscar och pekade ut Ma-loket med jättepannan. 

Det blev åtskilliga besök på Järnvägsmuseets 

Lok-och Vagnhall i Tomteboda. Öppet maj-sep

tember. Ibland var man ute och kollade redan i 

april om inte gubbarna hade öppnat lite grann i 



förväg. Så var aldrig fallet. 

Första söndagen i maj var det fest. Cykeln fick 
en vårrevision innan färden anträddes. Som en 
slags manifestation dagen till ära. Vid hälsoproblem, 
till exempel kikhosta, nyttjades spårvägen 
som erbjöd linje fem som vände ovanför Treportsbacken. 
Doktorn hade lämnat klartecken. Åtminstone 
till vistelse ut i friska luften. Han sa 
inget om gamla museer. Om Medicinalstyrelsen 
granskat museet skulle detta troligen leda till konstaterandet 
att lokalerna erbjöd tillfredställande 
mängder frisk luft genom väggarna. 

Väl på museet studerades lokens hytter ingående. 
Det var fullkomligt kolsvart i somliga då 
belysningen i de gamla lokalerna lämnade mycket 
övrigt att önska. Ibland träffande man likasinnade. 
Det var inte bara turister som letade sig 
fram till museet. 

Museum blir dagis 

Ganska snart identifierades undertecknad som 
stamkund. Gubbarna fick allt svårare att ta ut den 
blygsamma inträdesavgiften av en så trägen 
museibesökare och till slut rationaliserades den 
delen bort. Det uppstod även mängdrabatt på 
vykorten som såldes från disken. Inom kort framkom 
att museet var öppet på onsdagar också. 

Därmed kom undertecknad att vistas på museet 
i stort sett varje dag där inte skolan gjorde 
anspråk på min uppmärksamhet. Måndag till fredag 
var nämligen "gubbarna'' iförda blåställ och 
jobbade med lok, vagnar och lokaler. Under sommarlovet 
tillbringades varje dag på museet. Detta 
sågs med tillfredsställelse av föräldrar som därmed 
helt bekymmersfritt kunde ägna sig åt respektive 
yrkes utövning. 

Järnvägsmuseets Lok-och Vagnhall blev därmed 
mitt dagis. 

Man smorde gejdrar och kulisser och putsade 
mässing, svor över allt fler bortbrutna ekollon 
från Oskar II:s audiensvagn och limmade fast 
riksvapnet på Sofias vagn med "kallim'' och satte 
en stämp mellan vagnssidan och en pelare mellan 
spåren.Om det behövdes bättrade man på färgen. 
Man putsade fönster med Häxan och rödsprit 

blandat med vatten och inne på verkstan blan

dade man fotogen och tunn mask.inolja och kal



lade blandningen kristallolja. Denna användes för 

rengöring av mask.indelar. Metoden medförde 

förmodligen att fett som trängt in i metallens 

porer inte lakades ur vid rengöringen. 

Man spolade plankgolven, krattade grus, slammade 
statyer och satt på ljugarbänken bakom lokhallen 
och kisade mot solen. Spolningen skedde 
med jämna mellanrum. Det rullades ut vattenslangar 
i hela byggnaden varefter det sprutades 
vatten av hjärtans lust. Men det var något av ett 
mandomsprov att klämma ihop två kopplingsnävar, 
eftersom vi använde tryckluftsslangar. Lok, 
vagnar och andra föremål fick det inte komma 
vatten på. Inte på de nya rökdetektorerna heller. 

Nya stambesökare 

Samtidigt som man bytt ut hela elsystemet -vilket 
gjorde museets samtliga stickproppar obrukbara 
-installerades ett högeffektivt brandlarm. 
Det man såg av anläggningen var rökdeckarna 
och ett skåp med glasdörr och en mängd brytare 
till vänster om entredörren. Systemet var så effektivt 
att det fördubblade besöksfrekvensen. De nya 
besökarna kom i röda bilar som det stod Brandkåren 
på. De kom nästan dagligen för att återställa 
falska automatlarm. När de väl lärt sig hitta till 
museet upprättade de något som väldigt mycket 
liknade linjetrafik. 

Tämligen omgående anförtroddes jag kaffekokningen. 
Ett mycket viktigt hedersuppdrag. 

Detta värv utfördes två gånger om dagen och 
när kaffet var klart skulle man ringa i en stationsklocka 
på väggen vid telefonpulpeten till vänster 
om ytterdörren. Därefter klev man fram bakom 
Fryckstad och vrålade "KAAAAFFE" varefter 
gubbarna så sakteligt kom gående för att fika och 
berätta historier. 

En liten skvätt starkt i kaffet lösgjorde historierna 
från förr och ungdomen delgavs minnen 
från Liljeholmen, Nattavaara och Norrköping. 
Det hör till saken att det även på söndagar intogs 
lite medicin i kaffet strax före öppningsdags. Då 
kunde en liten förstärkningsdos komma ifråga. 
Bara för att klara strupen inför guidningarna. Efter 
tretår kunde skildringarna bli mycket levande. 

-Bara i medicinskt syfte sörru, sa Johan ursäktande 
och spillde i fyra klara droppar i alla kaffe



koppar utom min. Det gör gott i gamla gubbar. 

-Det är så råkallt härinne förstår du, kompletterade 
Oscar. Du kanske inte ska berätta det för 
far din. 

-Inte för intendenten heller, fyllde Simon i. 
Han är helnykterist söddö. 

Då blev det först tvärtyst. Sedan detonerade en 
rungande skrattsalva som kunde ha fatt stationsklockan 
att ramla ner. 

De satt kaffet i halsen, höll sig för magen och 
tårarna trillade. Men Simons ansikte var uttryckslöst 
som en gravsten. 

-Vi må hysa respekt för de som valt den smala 
vägen, sa Simon fromt. 

Fräckisar för kyrkbänken 

Oscar var annars mannen med glimten i ögat. 
Han var museets humorist och piggaste ciceron 
och med en utsökt berättarkonst visade han runt 
besökarna. Han blev en verklig kompis och drog 
en och annan fräckis om humöret låg åt det hållet. 
De hölls dock på en nivå som medgav att de utan 
vidare kunde berättas i kyrkbänken. 

Men allvaret fanns också där. Jag satte efter en 
padda som skulle studeras ingående men blev 
bryskt hejdad av Oscar. 

-Du ska veta en sak, min gosse. Paddan, du 
och jag har exakt lika stort existensberättigande. 
Gör den inte illa. 

Han pratade ofta om sina barnbarn. Han deltog 
i ett villabygge där en treåring lekte med sin 
sandhink i murbruket. 

Göta och Prins 
August i järnvägsmuseums 
Lok-och 
Vagnhall i Tomteboda. 
Intill prinsen 
fanns instruktionsforaren 
Simon Rifors 
vid sin arbetsbänk, 
enda plats i museet 
där solen något 
kunde lindra 
värken. Foto Jan I 
Arvhult juni 1963. 



-Vad har du för dig, undrade Oscar. 

-Jag hjälper farbror Oscar att bära bruk, men 
jag kan inte ta så mycke, för de e så djävla tungt 
sörrö, svarade gossen på det språk varmed goda 
hus byggas. 

En dag 1963 uppenbarade sig en samling herrar 
som skulle byta ruttna golvplank. Man lade in 
nya vinteravverkade furuplank 2'8 där det behövdes. 
Historierna som de gubbarna berättade 
kunde man inte ens berätta för en skinnknutte. 
Museigubbarna tröttnade, ilsknade till och sa 
ifrån på skarpen när det blev direkt osmakligt. 
Den första fromt, den andre lätt giftigt och den 
tredje skällde i tjugo minuter utan snusbyte. Det 
sista tog skruv och plankgubbarna lät därefter 
som Filadelfiapastorer. 

Av Oscar fick man låna nyckeln till "prånget". 
Genom en liten dörr vid vattentornpumpar och 
Kunze-Knorrbromsriggar mellan vagn-och 
signalavdelningen kunde man genom en synnerligen 
trång gång ta sig ut till en besynnerligt intressant 
skrothög. Där fanns ett antal lok och vagnar 
som inte ansågs presentabla eller helt enkelt 
inte fick plats. Här fanns bland annat en boggie 
till SRJ "mjuka'' motorvagn som sades ha brunnit 
upp. Ett och annat ånglok som inte fick plats i 
museets publika delar hade placerats här. Ett extra 
intressant objekt där ute var Z 31 med sina plogformade 
förarhytter, ett tidigt ellok som bland 
annat fraktat barnmorskor längs malmbanan. 
Numera huserar förlossningsloket i Tekniska museets 
lokaler i Stockholm. 

Jorda mig hit, jorda mig dit 

Oscar ogillade plötsliga förändringar. En dag 
upptäckte han att någon bytt ut vägguttagen i 
museet. Plötsligt var de jordade och därmed passade 
inte Oscars stickproppar. Inte en enda i hela 
museet. 

-Jorda mig hit och jorda mig dit. Förbannade 
nymodigheter, röt Oscar, skalade kabeländarna 
och stack dessa direkt i vägguttaget. Han visste for 
övrigt exakt hur många kopparfemöringar som 
fick plats i D-maskinernas säkringshållare. 

Bilden av Oscar där han skyfflande ogräs delgav 
omvärlden sina tankar, åsikter och sin livsvisdom 
är den i minnet mest bestående. Detta sammantaget 
med en unik förmåga att beskriva de gamla 
järnvägsmännens arbetsvillkor. När han gick runt 
med besöksgrupperna stannade han alltid upp vid 



en konduktörsfinka som gått i malmtågen på 
malmbanan. Han beskrev mycket målande hur 
personalen kunde bli boende i veckor insnöade i 
vagnen när malmtåget kört fast. 

-Det var hårda bud ska ni veta, undervisade 
Oscar. Sittande i snöstormen med bara smältvatten 
och ett par hekto Ljunglöfs Ettan att leva på. 

En dag kom en yngling till museet med en kamera 
på magen. Han fotograferade lillpojken framfor 
Jernsida som hade intagit Prins Augusts plats. 

Denne varpå semester i Göteborg. Foto okänd 
fotografjuni 1962. 

Men när man eldat upp panelvirket och snuset 

tagit slut uppstod det verkliga nödläget och då 

började gubbarna fundera på att försöka skaffa 

hjälp. Ljunglövs Ettan har räddat många liv. 

En dag stod en mycket gammal man bland 

åhörarna. 

-Jag vet han int ' ljug, sa den gamle. Ja satt 

mång gånger fast i hä vagna. Mä å utan snus. Båd 

på å brevi spåre. Åja tror eldarpojken blitt vuxen 

mä ti 'n. Hä va' bra du int' säg vi had' brännvine 

å. Hä onödi ' t. 

Den gamla farbrorn hade stapplat med runt 
hela visningsrundan och först nu gett sig tillkänna. 
Han och Oscar hade en del att prata om 
efteråt. Och nog torkade sig de båda gentlemännen 
diskret om munnen med handryggen när de 
kom ut från en inspektion av konduktörsfinkan. 

Oscar och de övriga var for övrigt ciceroner, 
inte guider. Ciceroner är prydliga och levererar 
fakta med vetenskapligt allvar på ett spirituellt 
sätt. Guider hukar över en mikrofon längst fram i 
en het buss, är iförda kjolar som slutar där de börjar, 
pekar ut kommunalhuset och Konsum och 
tvingar folk att sjunga "I natt jag drömde" och att 
applådera föraren for att han lyckats stanna. Sådant 
nedlåter sig inte ciceroner till. 

Ville elda på 



Oscar Andersson gillade Göta. 

-Du ska fa se, unge man, att den här maskin 
kommer att rulla igen en dag. Av egen kraft. Det 
kommer en annan tid då man vill visa upp sådana 
här lok under ånga. Du far nog se det. Men troligen 
inte jag. Jag skulle bra gärna vilja se den här 
påeldad, sa Oscar. 

-Det finns väl ingen som vill köra igång såna 
här lok? 

-Nu nä, men i framtiden kommer fler att bry 
sig om sånt här än nu. Om inte jag rar se det så 
kan jag nog lova att du rar uppleva det. En dag 
rullar dom nog allihop. Inte Förstlingen förstås. 

Sen vankade den gamle lokföraren vidare längs 
plankgolvet i Järnvägsmuseets lok-och vagnhall i 
Tomteboda. För att putsa "Beyer, Peacock & Co" 
på Göta. 

Jag trodde honom inte. Men det om Förstlingen 
lät sannolikt. Det fanns ju bara några delar kvar. 

Oscar fick inte ens se favoriten provtryckt. Men 
när Göta sakta rullade förbi under 125-årsdefile

ringen kändes det nästan som om den gamle föraren 
fanns i grannskapet. Leende från öra till öra. 

-Vavarejasa ... dä siddu själv, lillpojken, sa Oscars 
ande. 

Simon Rifors var något äldre än Oscar. Han var 
mycket prydlig, korrekt och noggrann och tog 
emot museibesökarna iförd kostym och fluga. 
Han påminde mest om sinnebilden av en pensionerad 
professor i medicin. 

Först Säkerhetsordningen, sen bibeln 

Han var väl bevandrad i bibeln -särskilt 
Ordspråksboken -och gav intryck av att besitta 
en välkamouflerad gudstro. Men Säkerhetsordningen 
föreföll viktigare än bibeln som daglig 
referenslitteratur. Med lilla skvätten "starkt" i 
koppen satt han med händerna fromt knäppta på 
magen och berättade på sitt stillsamma och vänliga 
vis hur ångloken slet i stigningen från 
Liljeholmen mot Älvsjö. 

-Korsijesunamn, vad tungt det gick, å vad de 
slirade. Det var inte gott å åka upp där med tunga 
tåg. Men sen tog vi igen det mot Huddinge, 



seddu. Nämen har du sett, gumman har skickat 
med sockerkaka te dej åsså, vassego. Men åt annra 
hållet seddu gick de knappt å fa håll på maskin 
förrn etter svängbron. Ho längtade ju hem seddu, 
smakar det bra? Jo jag tackar ja. 

Lok titulerades alltid "Maskin". 

Oscar räknade upp D-maskinernas nummerserier 
och tillverkningsår. Maskin för maskin. 
Därefter tog han upp övriga ellok. Men bara som 
uppvärmning inför uppräkningen av alla ånglok 
som rullat i Sverige. 

Men vagnarna hade han inte samma överblick 
över. De hade inte andra heller. De blev stående 
framför en spritt ny Kockumvagn som av någon 
anledning hamnat på verkstan innan färgen torkat. 

-Korsijesunamn, sa Simon och fnös ut den 
gamla snusladdningen ur näsborren. Vad är det 
där? Nåt nytt? Utan ångvärme va? 

-De vete fanken, sa Oscar. Dom brukar ju va 
släta i sidorna. Han dräpte ett maskrosstånd intill 
ett klotställ. En bolagsvagn? 

-Näe, sa Johan och lade upp halva dosan under 
överläppen. De e statsbanan. Ny sovvagn. Bara 
skit. Direkt till verkstan. Det var bättre förr. 
Dom var snyggare också när dom var nyfernissade. 

Mat och kaffe intogs i en liten byggnad som 
uppförts inne i museets verkstad. Tillträde dit 
vanns genom en plankdörr i väggen i signalavdelningen. 
Till vänster om Roslagsbanans tågstavapparat 
och Värnamoställverket med Smålands 
sista varg i snidat trä. 

Därinne fanns en väl tilltagen arbetsbänk och 
ett antal verktygsmaskiner. Den som väckte mest 
uppmärksamhet var en gigantisk pelarborrmaskin. 
Den var handvevad och försedd med 
stort horisontellt svänghjul som gav önskat moment 
och tillfälle för operatören att lämna veven 
för att borra vad som borras skulle. 

Den inbyggda rastkuren såg ut som en sommarstuga 
och innehöll köksbänk och mycket ålderdomlig 
kokplatta. På denna kokades kaffet 
och eventuell matlåda värmdes brännfritt genom 
att man lade tre järnfemöringar på plattan. När 

Lokparad Tidningen 
Industria skulle göra 



reportage. Det är /,ättare 
attfotografera lok ute än 
inne. Foto fan I Arvhult 
18 juni 1963. 

man stängt av den knäppte det i den som i en 

gammal folkvagnsmotor under en halvtimme. 

Till skillnad från övriga lokaler var rastkuren 

uppvärmd. En skillnad som var högst påtaglig på 

hösten då det blev svinkallt i vagnhallarna. 

Klotblixtar och svedda stinsnäsor 

Det var här inne jag fick höra historien om klotblixten. 
Oscar hade en gång haft ett malmtåg på 
väg mot Narvik. Med ett välanlagt pokeransikte 
inledde han sin berättelse 

-Alldeles bortom Stenbacken såg jag en stor 
djädrans klotblixt komma farande mot oss längs 
kontaktledningen. Jag ropade åt biträdet att han 
snabbt som tusan skulle springa över i bakre 
lokhalvan å tar ner bågen. Det gjorde han. Å jag 
tog ner i framhalvan å klotblixten rullade över oss 
som en djädrans komet. Han brände stopp i varenda 
maskin på vägen till Kiruna där han stannade 
i sladdlampan på tågex å svedde stinsen på 
näsan innan han fortsatte till Luleå. Där brände 
han ur förrådet med beslagtagen smuggelsprit på 
tullkontoret i hamnen och till slut fastnade den i 
blästerkransen i hamnens växelmaskin. 

-Men vi kunde åka vidare mesamma när vi tagit 
upp bågarna igen å vårt tåg var det enda som 
kom fram den veckan, avslutade Oscar med gravallvarlig 
uppsyn. 

Man diskuterade givetvis sina chefer. Om lokmästare 
med den ena eller andra egenheten. Men 
alltid välvilligt. Man var inte illvillig mot Erik 
Upmark heller men han sågs inte som en äkta 
"järnvägsman" och definitivt inte som någon lokman. 

-Granholm han hade börjat från början å visste 
va han höll på med. Upmark va nog bäst på å 
räkna bränslekommissionens vedhögar. Om dom 
va sena nånstans i norr va Granholm ve packvang 
å langade väskor. Så generaldirektör han var 
slängde han in kavajen i vagnen å jobbade i lågskor 
i snöstorm. 



Rast upphör tycktes sammanfalla med att 
Silverpilen stånkade iväg mot Lövsta. 

Då knäppte Simon händerna, slöt ögonen en 
stund och riktade först ansiktet mot golvet, sedan 
mot taket. Efter en stund sade han "Jahaja'', 
plockade fram en snusdosa av mässing och drog 
upp några frön i näsan. Var det söndag rättade 
han till flugan och reste sig. Var det vardag tillsåg 

han att snoddar var ordentligt knutna om byxben 

och ärmar. 

-En god lokman är prydlig och tillser alltid att 

klädseln inte kan fastna i rörliga maskindelar, sa 

Simon. Kavla upp ärmarna pojk. 

Efter att kokplattan stängts av skulle man sätta 

en kastrull kallvatten på den. Underlåtenhet där

vidlag vore ett brott. 

-En god lokman har alltid fullt vatten på pan

nan, sa Simon. Tänk på efterhetsningen pojk. 

Jag cyklade omkull framför fötterna på honom 

i backen utanför museet. 

-Nämen kors i Jesu namn, hur faen kör han, 

utropade Simon och tillade -naturligtvis -en 

god lokman har alltid full kontroll över maskin 

och gång. Slog han sig? Få se på honom. Och 

maskin då? Vi tar in na på revision. 

Husqvarnacykeln togs in för snabb översyn. Simon 
drog fingret över ekrarna och muttrade något 
om att goda lokmän håller maskin välputsad. 
Så ställde ynglingen cykeln mot väggen i backen 
utanför museet varvid den omgående rullade 
framåt och föll omkull. 

-Nämen Herrejesus, hur ställer han cykeln? 
Har jag inte sagt att en god lokman aldrig nånsin 
lämnar maskin eller tåg utan tillsatt broms för att 
förhindra att fordon kommer i rullning? 



Solgläntan 

Simon Rifors putsade alltid och uteslutande Prins 
August. Bredvid prinsen fanns ett litet fönster som 
åstadkom museets enda solglänta. Mitt i denna 
enda soldager fanns en arbetsbänk med skruvstycke 
och filklove. På två bockar intill låg alltid 
prinsens ena koppelstång och blev bearbetad med 
en fil som han lindat smärgelduk runt. Men först 
drog han in snus i näsan, hällde lite Häxan på 
stången och så satte han igång. Vare sig det behövdes 
eller inte. 

Påstående att undantagslöst samtliga lokförare 
av den gamla stammen fatt börja med att lära sig 
fila på verkstan fick här sin bekräftelse. 

Prins August stod i solgläntan. Simon behövde 
värme mot sin värk. Således blev Prinsen ett synnerligen 
välvårdat lok. Och fick med tiden allt 
tunnare koppelstänger. 

Sommaren 1962 var prinsen och en stor del av 
armadan på utställningen Tåg-62 i Göteborg. Då 
hamnade G 93 ]ernsida i Simons solglänta och 

fick därmed samma behandling som prinsen 
innan denne knuffade in henne i skuggan igen. 
]ernsida stod normalt i "prånget". 

Det fanns jobb åt mig också. Ångdomer eller 
några koppar-eller mässingsrör skulle putsas ibland. 
Det hände att man fick ge sig iväg på cykel 
med ett härvelkors med taggtråd för att ordna så 
att museets skylt vid Treportsbacken inte användes 
som hoppstav över staketet. Det ordnades genom 
ett effektivt taggtrådshinder anlades på och 
runt stolpen och mot bangårdstaketet. Närheten 
till krigsskolan Karlberg kanske inspirerade till 
det fortifikatoriska inslaget. 

Ofta hölls jag utanför museet. På dess lilla bangård 
skyfflade jag ogräs och lyssnande på Oscars 
minnen och berättelser. 

Berättelserna ackompanjerades av 1331:ans 
luftpump framför soptåget, av en och annan skrikande 
bromssko med åtföljande jätteskräll ute på 
ranger bangården. 

Vid ett tillfälle åtföljdes jätteskrällen av ett 
skräckslaget råmande. I korus, skulle man kunna 
påstå. Av en strid ström hebreiska facktermer 
framkom att djurskötaren delade sina skyddslingars 
synpunkter på förmånen att fa åka över 
rangerryggen. De som senare hade att konfronteras 



med nämnde djurskötare beskrev mycket entusiastiskt 
vad densamme var insmetad med. 

En som hade nära till denna kanske i annat 
sammanhang välkomna gödselgiva var Johan 
Larsson. Han föreföll bo i stugan i sin vackra koloniträdgård 
intill museet. Vilket han inte gjorde. 

Johan Larsson och Oscar Andersson 

ftamfor Jernsida. Prinsen som 
brukade stå här är i Göteborgpå 
Tåg-62. Oscar är hemkommen .från 
resan som smörjare på Historiska 
Tåget. Foto Jan I Arvhult juli 1962. 

Till skillnad från de övriga konsumerade Johan 
snuset medelst rejäla mullbänkar under läppen. 
Dock inte när han rökte pipa. Kanske såg han det 
som ett kvarlevande klassincitament. 

-Jag är ju bara lokputsare. Dom andra är lokförare 
och såna drar upp snuset i näsan. Fint folk 
gör så. 

Ni hackar kli 

Tolvåringen hade problem med tilltalet. "Farbror"? 
"Ni"? "Du" var inte att tänka på. Det blev 
"Ni". Lokförarnas protester var så finkänsliga så 
de inte förnamns av tolvåringen. Det här var 
innan Bror Rexed högtidligen införde dureformen. 
Med början i socialstyrelsen. 

Men Johan gick formligen i taket efter det flerahundrafemtioelfte 
niandet: 

-NI HACKAR KLI Å SUGGAN LIGGER 
BREVI Å GER DI ... SÄG FÖR HELVETE 
DU POJKFAN ANNARS BLIR JAG INIHELVETE 
FÖRBANNAD, röt Johan så att 
stationsuret nästan kom av sig i sin evighetslunk. 

-Jadå ... javisst, du, darrade tolvåringen. 

-Såja grabben, lugnade Johan. Ta inte illa upp. 
De e då inte lätt å va stadsbarn heller, sa han och 
klappade stadsbarnet på snaggen. Haru sett på fan 
pojk En chokladkaka. Den är till dig Rösta på 
Tage när du blir stor, aktare för dålia fruntimmer 
å börja för faen inte vid järnvägen. Den har ingen 
framtid. 

Johan Larsson berättade att han aldrig i hela sitt 
liv blivit så förvånad som den gången då han un



der sin första dag på museet rundade lokraderna 

nere vid spårportarna och plötsligt stod öga mot 

öga med barndomsloket Eljkarleö. 

-Den där, hade han sagt när han väl hämtat 

sig. Den har jag vuxit upp på. 

Saken var den att Johan var till stor del uppvuxen 
i hytten på Eljkarleö. En liten trubbnosig 
skapelse som är obetydligt längre än sin spårvidd. 
Men för den sakens skull talade han inte mycket 
om den tiden. Han konstaterade bara att återföreningen 
var ett faktum. Övriga kunde konstatera 
att loket hölls utomordentligt välputsat. Förmodligen 
i smyg. Ingen såg honom putsa det. 

Sömnig lokomotorhytt 

En del tid tillbringades ombord på personvagnsverkstadens 
lokomotor, en gammal Z43, ibland 
en Z63. Vi åkte fram och tillbaka med sjuka och 
friska vagnar i kroken. Inte särskilt ofta. Det tog 
ju en stund att reparera vagnen också. 

I den här lokhytten berättades det också historier. 
Fast de var inte lämpliga att återge för morsan. 
Men skolkamrater uppskattade dem. 

Emellanåt tog sig föraren en tupplur. Ibland 
somnade han spontant. Vid vissa tillfällen blev 
sömnen tämligen kortvarig. T yfonknappen var i 
vägen. 

-Han har så jäla många kottar hemma sö, å 
måste fa knoppa iblann feståru, sa växlingskillen 
som troligen lärt sig prata i växlarbysan på Stockholm 
Södra. Sedan somnade också han. 

Tiden förflöt med historier, snarkningar och 
E2-ans luftpump. 
Och museigubbarnas fint berättade järnvägsmmnen. 

Det rastande soptåget gav alltihop en värdig inramning. 
Lokbesättningen där bjöd för övrigt på 
hyttbesök, ånglektioner och korvmackor. 

De på soptåget såg inte ut som vanligt lokfolk. 
Såna hade ju lång lokrock med blanka knappar 
ända ned till golvet. Utom de som satt på F-loken 
på spår 10 på Stockholm C. De hade vit skjorta, 
slips och uppkavlade ärmar och tömde kaffeslatten 
över järnvägsentusiasterna genom fönstret. 



Besättningen på Silverpilens E2 bar blåställ och 
var lätt svärtade i synen. Precis som portvakten 
hemma när pannan pajat. De berättade inte så 
många historier. De drack ljummet termoskaffe i 
sitt anletes sot och käkade mackor med prickig 
korv. De var alltid mycket vänliga och allt de företog 
sig med skedde med en torktrasa i handen. 
Det var mycket rent och fint på loket. 

Stånkade iväg 

Frampå dagen tog E2 1331 tag i Silverpilen och 

stånkade hetsigt iväg utåt Huvudsta och vidare 

mot Hässelby Villastad och Lövsta. Det var ju dit 

soporna skulle. Det luktade inte särskilt illa om 

det silverglänsande soptåget. Kanske tack vare 

ångloket. 

Ibland cyklade man i förväg ut och tittade ner i 
Huvudstaskärningen från kanten. En väg ledde 
upp dit förbi signalförrådet och godsvagnsverkstaden. 
Det var en vacker syn när ångloket 
rusade genom skärningen i full fart med sitt soptåg 
i kroken. Så vackert som ett ångloksdraget 
soptåg någonsin kan bli. 

Synen gödslade den säregna önskan att bli soptågsförare. 

-Glöm det, sa skolläkaren när det inte gick att 
skilja grått från grått. Kör taxi, flygplan, lyftkran, 
ångvält, Katarinahissen eller vad fanken som 
helst. Men aldrig soptåg. Sopbil går troligtvis bra. 

Loket återsågs drygt trettio år senare på Grängesbergs 
Malmbangård. I spillror och nedkopplad 
för extratågs gång bortom Yttersta Växeln. Men 
den oljiga rödflaggan låg kvar i skåpet tillsammans 
med prickigkorvförarens trasa. Skorstenen 
finns bevarad hos en järnvägsentusiast vid hans 
kolonistuga. 

Räls och varuhus 

Exteriören erbjöd även andra begivenheter. Vid 
infarten till personvagnsverkstaden anlades ett 
nytt utdragsspår. Banavdelningen schaktade, lade 
ut slipers och räler, livade, spikade, drack pilsner 
och konverserade den pojkvasker som plåtade det 
hela med sin lådkamera. Det befanns att gossen 
var järnvägsintresserad. Fantastiskt! De exemplar 
bangubbarna tidigare träffat på var tågintresserade. 



Det här exemplaret ställde frågor om spåret, 
vilket möjligen ansågs unikt. Han ville veta saker 
om växeltungor, korsningar och sånt. Detta förhållande 
bedömdes av lokal banförman vara värt 
en rejäl gratifikation. En ofantligt rejäl och högst 
järnvägsmässig sådan. 

-Vill du ha en bit räls, grabben. Tonfallet var 
detsamma som om det gällt en pilsner. 

-}otack sa grabben. En bit räls skulle nog göra 
sig bra därhemma. 

-Hur mycket, undrade banforman med glimten 
i ögat. Du kan väl ta ett par meter på cykeln 
åtminstone? Den här väger 50 kilo per meter. 

-Fyra decimeter, sa grabben efter ett hastigt 
men övermodigt överslag. 

-Fyra var det ja, sa banforman och drog upp en 
tumstock. En kollega fällde ner svartglasen och 
tände skärmunstycket med små mässingshjul. Sedan 
placerade han tungan i mungipan, slöt ena 
ögat, skar med hög precision och slipade därefter 
ändarna en god stund. 

-Varsågod. Spåret är ditt. Bränn dig inte. Staten 
avstod tjugo kilo glödande begagnad räls till 
förmån for enskild verksamhet. 

När jag cyklade hem den dagen erinrade jag 
mig att jag lovat mor att uträtta ett ärende på varuhuset 
PUB. Det gamla varuhuset som vetter 
mot Hötorget. Med mässingshissar och uniformerade 
hissforare. Rälsbiten kånkades in i varuhuset, 
eftersom jag inte ville att någon skulle stjäla 
den där den satt fastsurrad på cykeln. Jag fick den 
även med mig upp i rulltrappan där den så att 
säga slank ur famnen. Som av ett under kom inga 
fötter i vägen. 

Varuhusledningen var väldigt generös och 
tillhandahöll mycket snabb eskort ut ur varuhuset 
och utom räckhåll for upprörda rulltrappresande. 
Jag hälsades välkommen åter men ombads vänligt 
att lämna Norra Stambanan utanför varuhuset 
nästa gång. Man använde lastbilar, men var det så 

Filosofen Oscar gick på 
bangården med ogräsjärnet 
och delgav det uppväxande 
släktet sin Livsvisdom. Det 
gällde ångteknik, järnvägsteknik 
men mest mellanmänskliga 
angelägenheter. I 



bakgrunden fikar lokbesättningen 
på soptågets 
ånglok vars Lufipump 
stånksörplar efter luft. Här 
dolt bakom verkstadslokomotorn 
vars hytt rymmer den 
himmelska friden i middagsvilan. 
Foto Jan I Arvhult 11 
juni 1963. 

att man kom i behov av att dra in ett industrispår 
så lovade man att genast höra av sig. 

Rälsbiten surrades åter fast på cykeln, vinglades 
hem till Kungsholmen och släpades tre trappor 
upp i Bondeforbundets hyreshus. Efter insmuggling 
placerades den i tamburdunklet där far slog 
stortån i den några timmar senare. 

-Vad i h-e är det här, skrek far och valsade runt 
på ett ben. 

-En femtiokilos från Tomteboda, sa sonen. 
Valsad hos Krupp. Jag tror dom kallas fyrtitreor. 
Dom har högre liv och grövre huvud än nittisexorna. 
Men foten är rätt lik. 

-FOOOTEEN ... LIIK ... IDIO... skrek far. 

Fadern ignorerade dessa högst adekvata uppgifter 
och föredrog -med fokus inställt på sin 
egen fot -istället att belysa en del egenskaper som 
oanmälda rälsbitar besitter när de plötsligt uppträder 
i bostäder. Hans uppsyn antydde att också 
han nyligen valsats hos Krupp. Eller bara fått 
Krupp. 

När han åter kunde stödja på foten veckan 
därpå målade han rälsbiten åt mig. Störst av allt är 
kärleken. 

Gammal kärlek rostar 

Livet i Tomteboda var mer än vattenslangar, 
mässingsputsning och ogräsrensning. Det var rost 
också. Mycket rost. Lillpojken anförtroddes en 
skrapa och en hammare och två gamla malmvagnar 
som fått genomlida en tämligen brutal ålderdom 
vid Banavdelningen. Nu skulle de upp

höjas till museimalmvagnar. Dessa hade växlats in 

på ett av de utdragsspår bakom museet, vilka 

sakta men säkert fylldes av vad folk med ett 



mycket speciellt särintresse vanligen kallar kleno

der. Till och med motorvagn 7 från Nynäsbanan 

uppenbarade sig där. Tyvärr försågs merparten av 

dessa kärlekar med påskriften "Transporteras ola

stad sist i tåg till Vislanda''. 

-Ta bort allt löst. Det som inte är löst blir det 

om du klipper till med hammaren. Men du är så 

snäll och ger fasen i å klättra ner i korgen, förma

nade Oscar. Då kommer du inte upp igen. 

Det blev ett par intressanta veckor i sällskap 

med de båda malmvagnarna. Mycket knacka. 

Mycket skrapa. Givetvis med omväxlande av

brott. 

-Ja du, sa Oscar. Om du har tänkt dig en framtid 
på sjön så vill jag bara informera om att man 
knackar rost på båtarna också. Hela tiden. Dom 
är mycket, mycket större än malmvagnar. SJ är 
bättre ur det perspektivet. 

Oscar knackade rost han också. Och berättade 
samtidigt historier från de stora banorna. Han 
berättade också att han nyligen varit uppe i ett 
Ra-lok. Dessa maskiner hade han många åsikter 
om. I båda riktningarna. 

Cykeltur och lyktor 

En förmiddag kom Oscar löpande längs utdragsspåren 
med långa älgkliv. 

-Hörrö du, kan inte du ta en sväng på cykeln 
nån timme eller två, föreslog han. Intendenten 
kommer hit och då kanske du ska va nån annanstans. 
Han vet inte om att du är här sörru. Cykla 
utåt Huvudsta till. Där kan du fa fina bilder på 
soptåget. Här är en krona till glass. Här e en till. 

Jag höll mig borta och tittade tåg och åt glass 
under önskad tid. Och återkom efter intendentens 
generalmönstring. Inne i verkstan pysslade 



Oscar med något på arbetsbänken. 

-Det var aldrig meningen att köra bort dig, sa 
han. Men intendenten skulle kunna fa problem. 
Det är det här med din ålder å sånt. Förstår du? 
Ingen vill köra iväg dig. 

Jag förstod mycket väl. Det var klokt att inte 
vara på plats vid en del tillfällen. Det hade vi lärt 
hemma av den snabbfotade portvakten. 

-Jag tänkte att du skulle ha nåt för att du varit 
här. Du har ju faktiskt hjälpt till mycket här med 

allt möjligt. Vi har letat fram den här handsignal

lyktan åt dig. Den ska eldas med rovolja siddu. 

Vill du ha den? 

Glädjen var enorm. Så stor att den var svår att 

uttrycka. Men Oscar fick en lång tacksägelse

harang och lyktan skärskådades. 

-Vad är det där, sa Simon plötsligt. Han dök 
upp från ingenstans -eller snarare från Prins August. 

-Pojken ska ha en rovoljepalt, sa Oscar. Det 

har han förtjänat. 

-Jasså ... jaha ... korsijesunamn ..., funderade 
Simon. Ge lillpojken en karbidpalt också. Han 
ska ha en av var. Jag har sett nån sån i signalförrådet. 
Vi går och letar. Följ med. 

Så gick vi ut till ett gammalt träruckel nära 
godsvagnsverkstan och rotade i trälårar. Gubbarna 
valde och ratade. 

-Den här e fin. Den ska du ha, lillpojken. 

Det återstod bara att ta i hand och bocka. 

-Seså jaja. Nu har du å putsa resten av livet. 
Håll dom vid liv. Du kan väl skänka oss en tanke 
när du tänder dom. En dag blir du också gammal. 
Lyktorna hemfördes. Mor och far betraktade 
dem ingående. 

-Såna hade dom på stationen hemma, sa far. 
Precis såna. 



-Och på Södra sa mor. Det minns jag. 
Semestern tillbringades i sedvanlig ordning i en 

stuga vid Östra Stranden -utanför Halmstad. Far 
var tvungen att åka hem redan efter en vecka för 
att arbeta på sitt sjukhus. Jag och mor blev kvar ett 
par veckor till. 

Vid återkomsten mötte far vid Stockholm C. 
Hemma på köksbordet stod de båda lyktorna. 
Blanksvarta. Mässingen lyste som Frälsningsarmens 
blåsorkester. Far tände båda lyktorna. Han 
hade skaffat fram rovolja via apoteket Scheele och 
kalciumkarbid via Karbidkontoret. 

Han släckte taklampan i köket. Den ena lyste 
rött. Den andra grönt. På spisen susade gaslågan 
under kaffepannan. Genom det halvöppna köksfönstret 
hördes trean tuta i Södertunneln. I övrigt 
rådde en kontemplativ tystnad. 

-Glöm inte, sa far, att folk har slitit ont med de 
här lyktorna i växlingen. I snö, kyla, mörker och 
ruskväder. Med dålig lön och lite mat. Det här är 
inga vanliga antikviteter. 

Det glömde jag aldrig. Inte heller hans egen 

stora arbetsinsats för att fa dem i så fint skick. 
Störst av allt är som sagt kärleken. 

Min omgivning glömmer heller aldrig hur en 
rovoljelampa luktar när den står och glödosar en 
halvtimme efter att man släckt den. 

Filmare och fotografer 

Dagarna på museet förflöt tämligen problemfritt. 
Det värsta som skulle kunna hända var brand. 
Och det hände inte. En brand i lok-och vagnhallen 
i Tomteboda var nog ingen utopi under 
vissa perioder då stans pyromaner specialiserade 
sig på röda skjul. Myndigheten insåg risken och 
larm installerades i den fnösketorra byggnaden. 
Men till vilken nytta då hus och vagnar skulle ha 
brunnit som en blåslampa då luftströmmarna 
skulle fa den långa huskroppen att fungera som 
en raketmotor. Men kulturkatastrofen uteblev, 
tack och lov. 

För ordningens skull fördes journal i en blå anteckningsbok. 
Skrivrit art. nr. 132 02, vanligt förekommande 
vid Stockholms Stads Skolväsende. 
Där noterades tider och händelser. Nedan ett exempel: 



Dock var det inte alldeles fritt från dramatik på 
museet. En dag kom vår kanske störste dramatiker 
ut med följe. En lätt hålögd, magerlagd och 
baskerkrönt man med spetsig näsa, örnblick och 
intressant språk uppenbarade sig på det nyspolade 
plankgolvet. Prästson, väl att märka. 

-Vi skulle ... fan ... skulle ... fan .. . skulle ... 
alltså ... skulle hämta en ... en ... kupeinredning 
till ... till ... alltså till ... en.... en produktion ... 
jäla bra alltså .... en kupeinredning ... jäla bra att 
ni har en sån till oss ... alltså ... bafatt de e jäla 
marit å ... å ... å ... å ... bygga sånt ... sånt ... å 
.. . å ... onödigt att ... att ... bygga ... ja menar 
bygga föfan ... när ... när rekvisitan redan finns 
här alltså ... vi är skiträdda ... om ... om grejerna 
... å ... å SJ ... SJ lovade ... asså ... föhelvete ... 
lovade att ... jättebra ... 

Vad mästerregissören fatt for löfte fick nog 
ingen av de närvarande klart för sig. Däremot att 
gänget ville ha tag på en gammal kupeinredning 
för inspelningen av filmen Tystnaden. Vad den 
filmen skulle tänkas avhandla blev ett intressant 
diskussionsämne i fikarummet. Det var ju en 
Bergmanfilm gubevars. Gubbarna gick inte på 
Bergmanfilmer men hade ändå en klar uppfattning 
om vad som kunde tänkas hända i en tågkupe 
i dennes regi. Saken diskuterades med ett 
ordval som filtrerats noga innan det nådde 
lillpojkens väl injusterade öron. 

Även televisionen intresserade sig för Järnvägsmuseets 
Lok-och vagnhall i Tomteboda. 

Torsdagen den 6 april 1961 sändes ett program 
som handlade om järnvägsmuseet. Oscar Andersson 
personligen fick rollen som någons farfar. 
Han visar barnbarnet runt i museet och kommer 
hem till barnbarnet på hans födelsedag och överlämnar 
ett modellok. Förutom på järnvägsmuseet 
utspelar sig handlingen på Karlbergsvägen och 
Tomtebogatan i Vasastan. Idel hemtrakter för huvudrollsinnehavaren 
således. 

Gotland ansågs så 
vacker att hon fick 
posera alldeles 
ensam utanfor 
museiporten. Foto 
Jan I Arvhult 18 
juni 1963. 

Hoppsan! Spåret tog slut. 

Säga vad man vill om 



svenska 891-lok, men de 

har aldrigfungerat 

särskilt väl på normal

spår. Foto Jan I Arvhult 

18 juni 1963. 

Ur spår! 

Tågurspårningar på järnvägsmuseer är troligen 
ganska ovanliga. En sådan kan dock tillfogas Sveriges 
Järnvägsmuseums historia. Sommaren 1963 
bestämde sig det sedan länge insomnade tillika 
högst ärevördiga organet Industria för att göra ett 
reportage om loken på museet. Loken skulle släpas 
ut inför den Tredje Statsmaktens fotografer. 

Tisdagmorgonen den 18 juni anlände lokomotorn 
Z43 198, komplett med förare för 
växlingsarbetets genomförande. Det var gråkallt 
och disigt. Himlen hängde som andrasorterad 
dryptung pappersmassa över Pampas och lngentingskogen. 
Naturfenomenet kallas järnvägsväder. 
I andra sammanhang repövningsväder. 

-Herregud, utbrast föraren när han fick syn på 
Simon Rifors. Han där var en riktig hårding. Jag 
hade honom som lärare. Stenhård. Men bra på att 
utbilda. Man kunde sina saker efter att ha haft 
honom som instruktör. Han kunde tjuvknepen 
också. I förväg liksom. Och som sagt ... man blev 
en bra förare om man haft honom som lärare. 

Första lokraden skulle nu ut. Kopplen inspekterades, 
föraren instruerades och tittade själv 
högst personligen över lokraden. Sedan krokades 
lokomotorn i Prins August. Simon visade klart. 

Lokomotorn började dra i tåget. Raden av 
gamla lok började krypa ut ur stallet. Det var 
tungt för den inte alltför kraftiga lokomotorn. 
Det knäppte i hjulen mot rälerna som om de 
släppte och tog omtag. 

-Det där pojk, det kallas adhesion, undervisade 
Simon och pekade på lokomotorhjulen. Adhesion, 
det är grunden för all lokdrift. 

Lokomotorföraren hade fatt fart på lokparaden 
och det ena loket efter det andra lämnade museibyggnaden. 
Farten hade ökat. Först kom 
normalspåriga Prins August, Göta, Breda, "Åttan" 
och "Tjusjuan". Därefter följde smalsyskonen 



med Rimbo från SRJ som första lok med Gotland 
i kroken. 

Allt var gott och väl ännu när Simon höjde armarna 
till stopp. Lokomotorn bromsade. Först 
lite. Sedan mera och därefter mycket och sekunden 
senare alldeles rysligt mycket. 

Detta höll den fortfarande på med när smalspåret 
tog slut under Rimbo. 

Säga vad man vill om förträfflighetens hos 
svenska 891 mm-lok. Men de har aldrig fungerat 
särskilt väl på spårvidden 143 5 mm. Lillebror 
hade med ett brak landat mitt i en växel och stod 
där och såg ledsen ut i sina jättelyktor. 

Det var sannolikt just detta spårviddsfenomen 
Simon informerade sin forna elev om när han 
åstadkommit ett antal mycket snabba steg fram 
till lokomotorn. 

-Herrejesuskristuskorsijööösenamn, sa Simon 
när han återkommit, knäppte händerna på magen 
och hävde på tårna som den rödmosiga poliskonstapeln 
som vaktade polishusets infart på 
Bergsgatan. 

-Näe nu jä..., sa Oscar innan han tittade på 
mig. Himla otur. Så förskräckligt. 

Johan blev stående som en fastfrusen kommunaltjänsteman. 
Sedan bytte han snus och fyrade 
av en serie meningar kompletta med subjekt och 
predikat. Uteslutande bestående av det språk varmed 
goda lok slaggas av goda lokmän. 

Bilmannen kommer 

Så småningom kom en person i bil från Hagalund. 
Någon hade ringt. En diskussion uppstod. 
Hur göra? 

-Lyftkran, försökte lillpojken. Att se Rimbo 
dingla i en lyftkran skulle se rätt maffigt ut. 

-Sellbergs? Skitdyrt, sa bilmannen från Hagalund. 
Det blir fruktansvärt dyrt. Åsså far folk reda 
påt. 

Det blev ett visst springande och ringande i den 
annars tysta bakelittelefonen. En halvtimme senare 
kom en gammal Duett skumpande tvärs 
över verkstadsspåren. Orange med svarta flyglar 
på äkta SJ-Duettvis. Att Duetter forcerar 50kilosräler 
lätt som en plätt är välkänt. Så 



verkstadsbangården var i det närmaste att betrakta 
som en kullerstensgata. 

Bilen positionerades i spåret ett gott stycke 
bakom Rimbo. Den fjättrades i spåret med 
kättingar och bakdörrarna öppnades. I skåpet 
dolde sig ett minst sagt väl tilltaget spelverk vars 
stålwire försetts med en krok i änden. Wiren rullades 
ut och kopplades till draginrättningen på 
Rimbo. Simon besiktigade arrangemanget. 

-Håhåja ... låt se nu då, suckade han, knäppte 
händerna på magen och skänkte Ingentingskogens 
tallkronor en snabb blick. 

Vinschen startades och wiren sträcktes långsamt. 
Det knakade och riste i bil, kättingar och 
wire. I andra änden av loket vevades det på domkrafter. 
Men Rimbo levde sig in i rollen som 
museilok och rörde sig därmed inte ur fläcken. 
Det hela blev allt mer intressant för varje sekund 
som förflöt. 

-Hörrö, hojtade Oscar. Flytta på dig! Det är 
farligt att stå där. 

Jag anvisades en säker plats. Det visade sig vara 
mycket klokt. Man fortsatte att veva domkrafter 
och köra vinschen för att försöka fa upp Rimbos 
hjul på en skohornsliknande konstruktion. För 
vidare befordran till den egna tredjerälen. 

Plötsligt kom en kort skarp knall åtföljt av ett 
vinande ljud som avslutades med en smäll. Wiren 
hade brustit eller släppt i infästningen vid Rimbo. 
Den som stått i vägen hade knappast haft varken 
knän eller ben i behåll efteråt. Nu stannade det 
hela vid några invektiv. 

Kaffe på slipershögen 

Församligen tog nu av sig handskarna och satte 
sig på slipershögen for att tänka. 
-Jävvlarrrr, sa Johan. Förbannade lokhelvete! 
Kaffe! 
-Just de, kaffe, sa Simon for att precisera vilka 
delar han instämde i. 

-Kaffe? Ja, varför inte, sa Bilmannen. 

-Kaffe låter förbannat bra, sa Lokomotormannen. 
-Kaffe passar väldigt bra nu, sa Oscar. 
Alla tittade på lillpojken. 
Kaffet ordnades efter att de tittat på lillpojken 
tillräckligt länge. 

Diskussionen fortsatte. 



-Den där kranen, sa Simon. Kunde man ta 
nån mindre? 

-Näe sa Bilmannen. För dyrt. Åsså f'ar dom 
som sagt reda på't. Vi skulle haft en grövre wire i 
vinschen. 

-Nu är lok tyngre än bilar, genmälde Oscar. Vi 
skiter i det där. Nästa gång går biljäveln av på mitten. 

-Hur skulle de va med ett lok, undrade lillpojken. 
Loket orkade ju dra Rimbo ganska långt på 
marken. 

En svart slöja drog snabbt över Lokomotormannens 
blick, som nu liknade en laddad dubbelbössa. 
Simon log, men nästan omärkligt. 

-Lok ... näe . . . Men hörrödudu ... Simon 
vände sig till Lokomotormannen och inledde ett 
nytt samtal. 

Hivades upp 

Det var troligen ett mycket kreativt sådant, for tidigt 
nästa morgon hivades gamla Rimbo raskt upp 
på smalspåret igen och tidningen lndustria kom 
åkande med ett gäng fotografer med Hasselbladare 
och stativ. Jag tryckte in en prästkrage i ett litet 
hål i axelcentrum på Göta, vilket gjorde en fotograf 
fullständigt euforisk. Dessbättre var redaktionen 
av annan åsikt. 

Man hade även med sig ett antal barn i olika 

storlekar som fick utgöra staffagefigurer och om

bads svärma omkring runt loken. Resultatet av 

hela arrangemanget -exklusive urspårning -blev 

en artikel med en stark poetisk touch. Ledsagad, 

eller snarare ledd av några mycket vackra färgbil

der. Eventuellt var detta tidningens allra sista 

nummer. 

En annan omfattande växlingsmanöver föran

leddes av utställningen Tåg-62 i Göteborg. Vil



ken i sin tur föranleddes av Västra stambanans 

hundraårsjubileum. En hel del rullande materiel 

fördes till Göteborg. Den samling vagnar som 

brukade kallas Historiska Tåget rullade till Göte

borg med Prins Augustsom dragare. 

Efter visning på spår 2, Stockholm C, söndagen 
den 14 maj, visades avgång från spår 10 kl. 09.30 
nästföljande morgon. Tåget kördes av lokföraren 
Rolf Bojerud, far till en välkänd Sundbybergspolitiker, 
tillika omtyckt och skicklig officer med 
stort järnvägsintresse. Eldaren hette Roland 
Edberg. Ombord fanns Oscar Andersson som 
agerade smörjare. Tågbefälhavaren hette Uno 
Karlsson. 

Två unga herrar, Thomas Schlyter respektive 
Eie Herlitz, hade omsorgsfullt klätt ut sig till samtida 
tjuvåkare för att pigga upp tilldragelsen. 
Iförda tidsenliga svarta rockar, randiga byxor, 
fadermördare och rejäla kravatter hade de med 
sitt lika tidsenliga bagage tagit plats i den lyxigaste 
förstaklasskupen. Det var nu inte tågpersonalen 
utan just en beklädnadsexpert från Nordiska Museet 
som upptäckte dem. De blev också hövligt 
avkastade som sentida tjuvåkare. Under ömsesidigt 
gemyt avvisades de vänligt i Älvsjö av tågbefälhavaren. 
De åtnjöt därmed det än högre 
nöjet att iförda nämnda mundering anlita reguljär 
tåglägenhet. 

-Vi drevs till detta på grund av vårt lidelsfulla 
tågintresse, löd förklaringen. 

Under tiden som utställningen Tåg-62 pågick 
kändes museet lite tomt. Framför allt kändes det 
konstigt att stå och peka på den gamla malmtågsdragaren 
Jernsida och beskriva Prins Augusts 
öppna hytt och svänghjulspump. 

Besöksfrekvensen ökade stadigt. Kanske beroende 
på att ryktena spred sig på taxifiken. Någon 
droskis hade kanske slumpvis råkat hitta museet 
efter omfattande sightseeingturer i Karlberg, 

Tomteboda och Solna och hunnit fram före 

stängningsdags. 

Behovet av guidning ökade även det. Lillpojken 
stod beredd att rycka in. Men han fick klara sig 



utan starkt i kaffet. Morsans svartvinbärssaft 
räckte bra tillsammans med överläsning i museets 
informationshäfte. Sundströms sönderlästa En 
bok om lok satt som en smäck sedan tidigare. 
Knyta skorna, stoppa in skjortan och fixa till 
livremmen blev nödvändigt liksom att en kam 
borde dras över smäckparkeringen. 

Auktorisation per sax och klister 

Auktorisationen måste också ordnas till. Baksidan 
av museets informationshäfte bar ett cirkelrunt 
märke med museets logotype. Denna klipptes ut, 
klistrades på en bit kartong som försågs med en 
säkerhetsnål. Alltihop fästes i smäcken -det vill 
säga mössan -och Järnvägsmuseum var därmed 
försedd med en minderårig ciceron. Det var bara 
att invänta en grupp besökare och öppna 
trutregulatorn och lägga fram för full fyllning 
framåt. Går det så går det. Och det gjorde det. 

Detta pågick söndagar och onsdagar. Bland besökarna 
uppenbarade sig min träslöjdlärare, min 
historielärare, min matematiklärare, min svensklärare 
och min kombinerade fysik-och kemilärare. 
Tyvärr inte min engelsk-eller tysklärare. De 
hade behövts. Såväl engelsmän, amerikaner som 
tyskar vanhedrades brutalt på samma stapplande 
skolengelska. Tyskar och japaner förstod den allra 
bäst. Skoltyskan prövades också, men Der Herring 
als der Nordsee sind magrer och Er geht mit 

Vid dagens slut. Johan Larsson och Axel Ljungdahl 

har for sista gången låst museet och traskar hemåt 
forbi snickarverkstan. Foto Jan I Arvhult 1968. 

dem Geld als um er reich werden i Hjorts Trögfattade 
Tyska Skolgrammatik räckte liksom inte 
till och övergavs snabbt. 

Ett fenomen som visade sig redan efter den första 
guidningsrundan var detta att folk plockade 
upp plånböckerna och överlämnade kontanta 
penningmedel. Alldeles spontant. Detta faktum 
förvånade mig. Jag insåg inte att gaget utgick för 
att jag äntligen tystnade. 

Jag såg förstås affärsiden som kom så oväntat, 
läste på mer järnvägshistoria och studerade de läroböcker 
i det engelska modersmålet som Stockholms 
Stads Skoldirektion med varm hand förärat 
undertecknad. Så gick det till när de böckerna 
blev öppnade. Mor och far såg i detta en helt 
annan poäng och gingo åstad till Kungsholms 
Bokhandel och inköpte Railways och Locomotives 



at home and abroad 

Guidningen ledde till ekonomiska fördelar mynten 
i fickorna skramlade som hos rockvaktmästarn 
på Ambassadeur -och förkovran i ett 
ämne som tyvärr måste sorteras till högen av 
"onödiga kunskaper" 

Förvisso blir alla kunskaper förr eller senare 
onödiga av biologiska skäl. Men dessa blev det 
väldigt tidigt. Ingen hos vare sig SJ eller Försvarsmakten 
har någonsin frågat efter spårvidden på 
Uddevalla-Herrljunga järnvägs äldsta rullande 
materiel och uppdragsgivare i pressen ignorerar 
hänsynslöst lokomotivet Götas toppfart. I gengäld 
slapp jag spela centerforward i skollaget. Fick sitta 
på bänken som reserv till reservbackarnas avbytare 
istället. Den enda gången jag var i match missade 
jag bollen och råkade olyckligtvis träffa fienden 
på ett ställe som inte beskrevs i kristendomsboken 
och hamnade åter på bänken. Utanför 
rektorsexpeditionen. Järnvägsintresset hade sin 
prislapp. 

Tömma museet 

Dagens sista plikt var att pingla i stationsklockan 
vid telefonpulpeten och ge sig ut på långpromenad 
genom museet för att tömma det på besökare. 
Det gällde att kika in i vagnar och lokhytter. 
Det hände ofta att barn satt ensamma i lokhytter 
där de glömt både tid och rum. Även vuxna 
kunde bli sittande på Ma:n, Cc:n eller Kd:n 
stirrandes ut genom förargluggen, med glasartad 
blick försjunkna i den inre resan. 

Borta vid vagnspåren väckte den forsta rälsbussen -
Porjusdressinen -berättigat intresse tillsammans 
med SWB ångdressin. 

De vuxna fastnade annars vanligen i fångvagnen 
där de satt i cellerna -det vill säga f°angkupeerna 
-och granskade anteckningar och inskriptioner 
på väggarna. Unga par som råkat förirra 
sig till museet kunde hittas i Carl XV:s jaktvagn 
där de ömt bytte bakterier med varann. Därinne 
saknades just den ståhöjd som inte behövdes. 

En blixtsnabb och förlägen tonårskyss i den 
vagnen gav den ett mervärde som varande Sveriges 
enda självlysande järnvägsvagn. 

Det kändes som en ansvarsfull uppgift att 
tömma museet. Alla skrymslen måste granskas 
noggrant. Ingen fick bli inlåst. 



Det folktomma museet erbjöd en nästan sakral 
stämning. Långa tysta skorstenar pekade i sin vila 
mot takets hanbjälkar. Inbillningen att de förde 
en slags tysta samtal med varann var inte långt 
borta. Om livet på långa, korta, smala och breda 
banor. Om snälltåg på sommarens soldränkta 
slättmarker. Om godståg fastkörda i vinternorrlands 
snöpackade skärningar. 

En vilande tekniks tysta samtal i en stålsmidets 
minneslund där gamla trotjänare möts. 

Borta vid signalavdelningen kluckade stationsuret 
fram vår uppmätta andel sekund for sekund. 
Och skulle så fortsätta så länge någon intresserade 
sig för att dra upp lodet. Det är något särskilt med 
gamla stationsur. Än idag stämmer de till stillhet 
med sin lugna gång. 

Man stressas inte av tiden. Man är dess resenär, 

likt molnet i vinden. Det du färdas med kan inte 

jaga dig. 

Förvisso var det tysta museet en stor skönhet i 

sin vila. 

Förstämning och franskt tarmvred 

En morgon när jag hade skramlat med stations

klockan och skrikit KAMFFE vid Fryckstads 

buffertbalk, uteblev nästan all reaktion. Först ef

ter förnyat plingeling och kaffeskrik hördes järn

vägens känglunk mot planken. Men käng

innehavarna nalkades långsammare än vanligt. 

Det hör till saken att det inte bara hördes på 

gången vem av gubbarna som nalkades, det fram

gick också vilket humör som var aktuellt. 

Inte bara stegen, utan även ansiktsuttrycken var 
håglösa. Mycket håglösa. 



Gubbarna satte sig vid bordet. Kaffe slogs upp. 

Medicinflaskan kom fram. 

-Näe, inte i da, avböjde Oscar. 

-Näe idag far det vara, sa Simon ... åckåckåck 

så det kan gå. Sockerkaka till dig pojk. 
-Jag tar inge jag heller, sa Johan och vred V&Skapsylen 
medsols. De smakar fan idag. 
-Tarmvred, deltog Oscar, fy fanken vad det 
måste ha gjort ont. 
-Hur fasen bär man sig åt för att svälja en apelsin 
hel, undrade Johan. 

-Herrejesuskristus korsijööösenamn, suckade 
Simon och knäppte händerna på magen. Stackars, 
stackars människa. Det där måste ha varit 
hemskt. Fy tusan. 

-Ja dä va en jädrans Parisresa, fyllde Johan på. 
Dom hann inte ens frakta hem honom. Förstaklass 
utresa å hem som fraktgods, fy fanken. Han 
va en bra karl. Di kunde väl kostat på ilgods åtminstone. 

Orsaken till samtalet var det sorgliga faktum att 
Järnvägsmuseums intendent omkommit i Paris. 
Det sades att han avlidit i tarmvred efter att ha 
svalt en apelsin. Skalad men hel. Detta i samband 
med en internationell konferens. 

Förstämningen höll i sig i veckor. Det dröjde 
innan gubbarna blev sig själva igen. Rost skrapades, 
ogräs skyfflades och koppelstänger putsades 
under tystnad. Den på museet populära historien 
om tarmvredet hördes aldrig mer i lokalerna. En 
på grund av magont tillkallad veterinär öppnar 

När Oscar gick hem ersattes han av Axel Ljungdahl. 
Här vid banstaketet vid Tomteboda godsbangård 
Foto Jan I Arvhult 1964. 

havrelokomotivets tuggmaskineri och granskar 
detta ingående. Odalmannen gör rundgång och 
lyfter upp hästsvansen. 

-Sir han rakt igenom? 

-Näe ... varför i ... 

-Då ä dä tarmvred. 

Trotjänarna går hem 

Hösten 1963 lämnade Oscar Andersson museet 



efter att ha arbetat där sedan 1952. Simon Rifors 
lämnade museet året efter och ersattes av Axel 
Ljungdahl. Enstaka söndagar förekom personal 
från modellhallen. En bar det italienskt klingande 
namnet Pelgrini och bemannade vykortsståndet 
med en på bättre näringsställen uppbyggd 
stationsskrivarpondus. En annan hette Torbjörn 
Bergström som till vardags tjänstgjorde på bangårdskonstruktioner 
(Babak). Han blev mycket 
nyttig för -det vill säga drabbad av -personer 
med böjelse för 1067-spårets bangårdar och är 
ännu i tjänst vid Banverkets huvudkontor. Han 
hade spänst i tvåmeterskliven och fa besökare 
hängde med när han sträckte ut genom lokhallen. 
Han behöll ohotad museirekordet på sträckan 

Fryckstad-Prins August. 

Lillpojkens museibesök glesnade men var ändå 
regelbundna 1964, 1965 och 1966. Därefter 
glesnade besöken ytterligare. Studier krävde sitt 
och ett mycket starkt intresse for en smalspårsbana 
i Halland hade vaknat. 

Jag höll sporadisk telefonkontakt med dessa 
gamla herrar långt in på 70-talet. Så hamnade de 
på familjesidan med ram och kors. Simon Rifors 
överlevde nätt och jämnt sin sista arbetsplats och 
gick bort vid 80 års ålder den 16 augusti 1969. 
Oscar Andersson nådde hela 92 år och passerade 
Yttersta Växeln den 20 juli 1984. 

Johan Larsson var i full gång ända till sista dagen 
i Tomteboda. Jag var med den sista söndagen 
-den 27 oktober 1968 -då man stängde museet 
for gott. En medförd filmkamera förevigade hurusom 
de sista besökarna lämnade museet, hur 
dörrnyckeln vreds om for sista gången, hur grinden 
låstes och hur "gubbarna'' småpratade och 
rökte pipa en stund innan de skildes åt. 

-Det var det det, sa Johan. Hej me dej då, lillpojken. 
-Hej då Johan. Tack for alla historier och minnen. 

-Äh, dä va väl inget. Å du ä ingen lillpojk 
längre. Bry dej inte om all smörja vi gamla gubbar 
har lurat i dej. Här e kardan grabben. Var rädd om 
dig. 

Min hand försvann i hans väldiga lokputsarnäve. 
Så stack han sin gamla Borkum Riffdoftande 
snugga i mungipan, nickade, log och gick. 
Sedan såg jag honom aldrig mer. 

Allt osynligt 



Resten är välkänt. Fordonen togs in på översyn på 
gamla vagnverkstan inför transport till Gävle. 
Långt dessförinnan -den 18 april 1968 -presenterade 
SJ omlokaliseringen till Gävle och den 5 
juni 1970 invigde generaldirektören Lars Peterson 
det nya museet med Carl-Axel Alrenius som 
chef 

Under mina år vid SJ banavdelning hade jag 
ibland ärenden bort till det som var ett övergivet 
järnvägsmuseum. Det var stort, tyst och tomt. 

En gigantisk postterminal fyller området sedan 
länge. Även denna delvis nedläggningshotad. 
Omgivningarna som hade mycket av landsortens 
prägel över sig, genomkorsas av trafikleder. Numera 
delar jag taxirörelsens forna möda att hitta 
platsen. Den är fullständigt osynlig. 

Under färder per gummihjul runt det som var 
Ingentingskogen och Pampas, försöker jag ibland 
snegla nedåt från viadukterna for att försöka fa 
syn på någon detalj som minner om hur det såg ut 
på Oscars, Simons och Johans tid. Men det går 
inte. Kanske kan man finna något vid fotvandring 
nedom det av "Trafikplats Tomteboda'' och 
"Trafikplats Karlberg" övertagna territoriet. Men 
troligen inte. 

Kvar finns däremot museihäftet med ett cirkelrunt 
hål på sista sidan där loggan som blev 
ämbetsmärke suttit, ett brev från Oscar, museets 
dåvarande vykortsupplaga, en bit 50-kilosräls, en 
röd banvaktsflagga och två annonser från DN 
familjesida. Samt givetvis de båda handsignallyktorna 
som ibland rar sprida sitt mjuka sken 
från en fönsterbänk. Övriga familjemedlemmar 
har lärt sig att uthärda oset från rovoljan. 

När de tänds går tankarna till de gamla trotjänarna 
som använde nästan hela sin pensionärstid 
till att vårda gamla lok. Maskiner varav några 
de själva vårdat, eldat eller kört under sina yrkesaktiva 
år. 

De var mycket respektingivande. Kanske på 
grund av sina kunskaper. Kanske på grund av deras 
sätt att vara. Kanske på grund av deras nyansrika 
berättarkonst, deras varma humor och omtanke. 
Och deras gränslösa tålamod med en sällsynt 
frågvis nioåring, tioåring, elvaåring, tolvåring, 
trettonåring, fjortonåring, femtonåring ... ja, 
faktiskt 20-25-åring ... 

Numera är jag mindre säker på att det var just 
järnvägshistoria de ville lära ut. 



På privat initiativ och i det organiserade järnvägsintressets 
tjänst har ärenden förekommit till 
den moderna upplagan av museet i Gävle. Det 
har varit som att komma hem. På väggarna hänger 
saker som hängde i Tomteboda. Loken är sig lika 
och ger intryck av att vilja berätta något bara de 
vet. Kanske något om mina tre eviga följeslagare. 

Tack Oscar, Simon och Johan. 

Och tack far, for att du rullade barnvagnen från 
spårvägshållplatsen vid Karlberg den kilometerlånga 
grusvägen till det röda planket med den 
gula skylten. 

Den långa vägen till trotjänarna i Ingentingskogen. 

Tre Vise Män. Men definitivt trenne gode lokmän på järnvägsmuseum den 11 juni 1962. Från vänster: 
Simon Rifors "Nämen se här, mor har skickat med sockerkaka te !il/pojken också ... korsijööösenamn!" En 
from f d instruktionsforare, löskrage med fluga under blåstället, finsnus i näsan. 
Johan Larsson, f d lokputsare, suverän historieberättare, Ljunglövs Ettan, 1 hg bakom överläppen, 
2 bakom underläppen. En maskin Johan putsat kunde beträdas med brudklänning. 
Oscar Anderson, lokforare, filosof, sedelärande historieberättarefrån Birkastan. Stolt far till många barn. 
Finsnus i näsan. 
Samtliga: lite medicin i kaffet infor öppnandet. Må de aldrig glömmas. Foto Jan I Arvhult 11 juni 1963. 

Epilog 

Mina relationer till Järnvägsmuseum har alltid 
varit utomordentligt goda. Som sextonåring 
kunde man kliva in på kontoret nedanför Atlasmuren 
och låna antika Sveriges Kommunikationer. 
I original. Med dem under armen fortsatte 
man till SJ fotokopiering som hade sina stora 
reprokameror uppställde på vindsvåningen i 
Centralstationshuset. Bredvid matsalen "Gråsparven". 
Där kopierades den äldsta 
kommunickan som höll något som liknade tabloidformat. 
Exemplaret från 1921 lades på den 
skramlande och understundom brinnande Rank 
Xerox-maskinen hos Förste Järnvägsexpeditör 
Fors på Aakv vaktmästeri. Han som tilltalade alla 
med orden "Min käre yngling". Sedan promenerade 
man tillbaka med orginalen till Torsgatan 
och fick kvittot i retur. Detta har jag ännu i behåll. 

Smidigheten i relationerna har levt vidare i 
sammanhang som rört veteranchartertåg och 
replikatillverkning. 

Denna berättelse har varit på väg ganska länge. 
Men först efter museichefen Robert Sjöös alltmer 
enträgna påminnelser har den blivit verklighet. 

Sin slutliga form fick den under fotogenlampan 



i en gammal stuga i den lilla byn Hörken, som har 
sin egen järnvägshistoria. 

Sålunda kunde den sista punkten sättas till ackompanjemang 
av nattens tunga godstågsrull på 
Bergslagsbanan tvåhundra meter bort. Under sådana 
omständigheter skriver texten sig själv. 

Skulle läsaren finna något av värde i skildringen, 
är detta helt och hållet det gamla och nuvarande 
Sveriges Järnvägsmuseums förtjänst. 

Dem förutan uppstod ingen anledning att lyfta 
pennan. 

Christina Engström 

Guldkorn från arkivet 

Arbete i arkiv med dess sedvanliga ar betsuppgifter 
som registrering och 
ordnande av arkiv ger en fantastisk 
inblick i de olika handlingarnas art. 
Det är då man kan fa syn de där guldkornen, 
som vid en första anblick 
inte ser ut att göra så mycket väsen av 
sig, men som kan glimma till och berätta 
en intressant bit historia. Jag har 
valt ut tre små "guldkorn'' som jag 
har funnit i järnvägsmuseets arkiv, 
alla med någon anknytning till järnväg. 

En proviantsedel utställd på arbetaren 
0. Ryden den 23/5 1901 ger 
en inblick i kosthållet för rallarna på 
bandelen Gällivare-Riksgränsen. 
Kontrakt upprättades mellan 
arbetslagen och handlaren eller 
proviantören, i det här fallet Krog & 
Co. Överenskommelsen innebar att 
man kunde handla på kredit, när 
arbetslagen sedan fick sin lön återbetalades 
skulden. I det här fallet skulle 
varor för 15.00 kr hämtas ut. I sammanhanget 
kan det vara värt att notera 
att denne proviantör, Krog, 
omnämns i Gustaf Rosens skrift Förhållanden 
och missforhållanden vid 
Ofotenbananfrån 1902. Rosen är kritisk 
till hur provianteringen i allmänhet 
var organiserad bland annat vad gäller monopolisering 
och varornas kvalitet. Rosen visar med 
olika exempel på brister han funnit. Bland annat: 

Till följd afstora lager blef fläsket i längden både 



gult och illasmakande. För att i någon mån 
afhjelpa detta, och framför allt kunna borrvisa 
klagomålen, borrskrapades masken samt den gula 
ytan, hvarefter fläsket omsaltades. Härigenom 
fick fläsket ett färskare utseende, men den ohyggliga 
smaken försvann hvarken genom skrapningsproceduren 
eller nysaltningen. 

\I 
v 
Il• I •• 
Vad var det då 0. Ryden skulle handla med sig till 
arbetskamraterna i arbetslaget? 

3 kg fläsk 

3 spisbröd 

1,25 kg Ost 

1,5 kg mejerismör 

1 burk Angsjovis 

2 kg militär( ... ?) 

2 bröd 

0,75 kg Korf 
Summa att betala för ovanstående blev 15.53 kr. 

) 
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1, 
Arbetaren 
egcr 6itt att hos jenwiig<'n J>l'OYiantörcr, Krog lt Co ., 
nttuga vu or för ett lwloJJp, ej i,frcrstigan<k 
Krollor /.:;,_ _-öre ·::~~::: . ...... 

1111'!.d bokt:.ta{,·rr m'.,l .•iffn,1· 

för li\'ilka liqvid sk,ll] edHggas Yid nli.~tkornrnnrnle af

arbl'ts{,,rma n 

proviantsedel gäller icke för utlemnade 
1-Q!•_ ly, rtiklar eller kontanta lån. De upphand. 
rorna uppföras å ~~ota å baksidan; uotau qvit• 
-~ "•,t· ~"·a ... ·f den s~m__:--mÖttU:,cre1· va1;rna; p1~fantsedeln 
l.l.ii11t::.-.K1:l nf proviantören och aflemnas vid aflöninO'E-
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förn Krifret siitt. Vänd! 



En annan historia som utspelar sig drygt fyrtio år 
tidigare, är ett brev skrivet av G.K. Troili, daterat 
4 augusti 1863. Det är ett svar på en rapport daterad 
28 juni samma år ang. fd. lokomotivföraren 
Paulsson, som medföljt tåg nr 10. Under tågets 
gång mellan Vartofta och Sandhem ska Paulsson 
ha "ingått i Damkupen". Den person brevet 
egentligen gäller är stationskarlen nr 2 Jonsson 
som arbetade vid Mullsjö station, men som denna 
dag tjänstgjorde som underkonduktör på 
nämnda tåg. Denne hade tydligen uppmärksammat 
Paulssons tilltag, men eftersom han varken 
hindrat eller ens gjort en anmälan om händelsen, 
döms han för försummelse i tjänsten, vilket innebar 
sex dagars avdrag på lönen. 

Man kan tycka att straffet sex dagars avdrag på 
lönen var lite väl hårt i förhållande till brottet, 
men med tanke på den utsatthet som en passagerare 
då befann sig i, i en kupe med enda utvägen 
genom en dörr rakt ut från tågvagnens sida, kan 
man tänka sig in i hur allvarligt man såg på händelsen. 
Att det i det här fallet rörde sig om en 
kvinna som ansatts gjorde inte saken bättre. Allvaret 
i det som hänt förstår man om man betänker 
att det vid den här tiden faktiskt fanns exempel 
på passagerare som råkat illa ut i sådana kupeer. 
Olika lösningar lanserades för att göra resandet 
säkrare. I Sverige försåg man tågen med en 
nödlina som löpte mellan vagnarna. Ett ryck i linan 
fick en klocka att ljuda framme hos lokföraren 
och denne kunde då genast stanna. I andra 
länder prövade man lösningar med talrör och 
små tittfönster mellan kupeerna. 

Det finns ytterligare ett brev också gällande 
stationskarlen nr 2 Jonsson. Detta brev är daterat 
den 14 augusti 1863, alltså tio dagar efter föregående 
rapport. Jonsson har erkänt att han: 

... under tjensteutöfning varit af starka dryckor 
öfverlastad och före ett opassande språk mot sin 
förman, samt att han icke oaktadt Herr Stationsinspektorens 
tillsägelse, inväntat min ( trafikdirektör 
Troili, förf anm.) ankomst till Mullsjö för att 
undersöka förhållandet utan olofligen aflägsnat 
sig från Stationen, så varder C. Johnsson, enligt 
Herr Indencens medgifvande skiljd från sin innehafvande 
stationskarlsbefatcning från och med 
den 9 dennes ... 

Det var ingen bra sommar för Jonsson. 

Det tredje guldkornet som jag vill delge är en 
rapport gällande en fripassagerare av det ovanligare 



slaget. Jag låter citatet tala för sig självt: 

Med tåg Nr 4 den 28 siste mars hitkom en 
transitoplomberad låda märkt DD # 3 och å Kristiania 
ilgodslista No 23 af den 26 siste mars upptagen 
till Herr Th. Dam(... ?) Härstädes. En kort 
stund efter sedan ilgodset lossats från vagnen uti 
tåget och blifvit å plattformsvagnen införde uti 
magasinet hördes några rop uppgifvas. Hvarifrån 
dessa kommo kunde de uti magasinet arbetande 
stationskarlarna icke förstå. Slutligen uppkom genom 
en springa uti locket till ofvannämnda låda 
ett kort(?) och omedelbart derefter syntes å lådans 
gafvel tvenne händer sysslande med borttagandet 
af en lucka. Sedan denna borttagits framkom ur 
lådan en lefvande menniska. Förhållandet anmäldes 
genast till polisen hvilken tog hand om denne, 
som sedermera befanns vara den beryktade 
koffertresanden Herr Herrman Zeitung. 

Detta hände alltså 1892 den 28 mars. Herr 
Zeitung fick förutom den förut uttagna fraktavgiften 
a 10.50, även betala avgift för en andra 
klass personbiljett mellan Kristiania och Stockholm, 
vilken då var 31.15 kr. Som bevis för den 
erlagda avgiften bifogades biljetten med brevet. 

Året före, 1891, förevisades i Kalmar en för 
denna tid vanlig attraktion. Det var F.V Lieders 
vaxkabinett innehållande diverse olika figurer i 
vax, föreställande kända personer från samtiden, 
bland annat Elvira Madigan och löjtnant Sparre 
samt en för oss redan känd person, en herr Herman 
Zeitung: 

3:dje gruppen. 
Den gemytlige skräddaren Herrnarr Zeitung, som 
kom på den originella iden att låta nedpacka sig i 
en packlår och sända sig som fraktgods från Wien 
till Pariserutställningen. Men vid framkomsten 
till Paris blef han af tullcjenstemännen upptäckt 
och måste då betala respengar samt frakt för lådan. 

Han verkade vara en mycket berest man. Måhända 
finns det ytterligare exempel på hans 
eskapader i andra arkiv ute i världen men de guldkornen 
lämnas till andra för denna gång. 

Richard Gibbon 

Nyhet på järnvägsmuseet i York: Novelty 

Noveltys märkliga panna lyfts ur av verkstadspersonalen vid jämvägsmuseet i York. 

I mitten av juli 2002 kontaktades National 



Railway Museum (NRM) i York av BBC, som 
ville undersöka möjligheterna till samarbete kring 
en iscensättning av loktävlingen vid Rainhill 
1829, enligt de ursprungligen stipulerade villkoren. 
Man visste att det fanns kopior av de tre aktuella 
loken. 

Vi tände på förslaget av flera skäl: 

• Vi hade i våra samlingar det ursprungliga 
vinnarloket Rocketoch en körduglig kopia. 
• Vi visste att det fanns kopior av Novelty och 
Sans Pareil men inte hur det stod till med Novelty 
på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. 
• Alla tre kopiorna hade byggts under ledning 
av Mike Satow till 150-årsfirandet vid Rainhill 
1979, men den gången var det tyvärr bara Sans 
Pareil som fungerade ordentligt. Båda de andra 

loken hamnade mellan de primitiva skenorna, 
och Rocket måste senare ordnas till genom att trähjulen 
byttes ut mot gjutjärnshjul. Novelty 
iordningställdes aldrig utan hade bara visats uppställt 
i Gävle sedan dess. Om vi på vårt museum 
kunde medverka i ett iordningställande skulle vi 
fa god reklam och möjlighet att visa något spännande 
i en rikstäckande tevekanal. 

Vi visste att Rocket och Sans Pareil kunde tävla 
enligt BBC:s förslag, men den stora frågan var om 
vi kunde fa Novelty att fungera säkert och pålitligt 
med ett pressat tidsschema fram till inspelning i 
september. 

Museichefen Andrew Scott hade beviljat att 
loket fick komma till NRM-verkstaden för att 
iordningställas inför åskådare, och BBC inbjöd 
Richard Lamb (medlem av Friends ofTrevithick 

Ettprecisionsarbete var att sätta fast ännu en yttre hjulringfor att bredda anläggrzingsytan. Något som var 
nödvändigt for gången i spåret. 

och "tisdagskvällsfrivillig") som tidigare hade 
sysslat med Sans Pareil att tillsammans med mig 
restaurera Novelty till kördugligt skick. 

Vi ansåg att det fanns två stora saker att ta itu 
med. För det första hade pannan inte varit under 
ånga på tjugo år, och vi visste att det godkännande 
som Royal Sun Alliance hade gett 1979 skulle behöva 
förnyas. För det andra måste vi på något sätt 
lösa frågan med de olämpliga hjulen. 

John Glithero, gammal lokexpert (och Michael 
Baileys medförfattare till The Engineering History 



ofRocket) skickades av BBC till Sverige för att ta 
reda på allt han kunde som underlag till vårt avgörande 
om projektets genomförbarhet. Hans 
rapport visade att pannan var mycket märklig 
men som det verkade i god kondition, och att 
hjulen var halvannan tum smalare än de borde 
vara enligt British Rails standard. Det låter inte så 
värst mycket förrän man betänker vad som händer 
med ett hjulpar som ska passera en växel och 
en rälskorsning. Den ena hjulflänsen hålls tillbaka 
av moträlen och det andra hjulet förväntas rulla 
över öppningen stött på sin ytterfläns. 

BBC beställde en efterforskning i gamla National 
Vulcans arkiv sedan ingen lyckats finna ett 
pannintyg för loket. Efter tre dagars letande i 
dammiga gamla arkivlådor hittades de relevanta 
papperen till vår enorma lättnad. 

Nu beslöts att flytta loket från Sverige till York. 
När det kom lyfte vi av pannan så att vi kunde demontera 
allt och inspektera alla dolda ytor. Royal 
Sun Alliance beslöt att bekosta den nya intygsprocessen 
förutsatt att pannan höll för ånga. 

Svenskarna gick med på att lämna loket i vår 
vård och låta oss göra vad vi bedömde som nödvändigt 
för att göra deras maskin körduglig. De 
var övertygade om att Novelty skulle var i bästa 
tänkbara händer i York. Det var fint att fa så fria 
händer med en annans lok! 

Jag hade lekt med iden att svetsa samman böjda 
stålprofiler i cirkelform och fästa dem vid hjulets 
yttersida, men samtal med entreprenörerna övertygade 
mig om att toleranserna vid bockningen 
var alltför stora för att ringarna skulle bli verkligt 
runda. Det enda sättet var att skära loss hela 
cirkelformade ringar ur 40 mm plåt och sedan 

Den noggranna kontrollen av den forhållandevis nya pannan visade sig nödvändig då flera allvarliga 
bristerpåvisades och åtgärdades. 

bearbeta dem till rätt storlek. Detta skulle katastrofalt 
påverka den kostnadskalkyl jag hade gett 
BBC för arbetet med hjulen. Jag ringde våra 
museivänners "journummer" och förklarade läget, 
och inom en timme erbjöds jag ett belopp om 
upp till 1 250 pund för arbetet med hjulen i utbyte 
mot ett omnämnande i teve. 

Breddningarna skulle fästas med sexton 10 mm 
försänkta bultar, djupt inskruvade i hjulringarna 
mellan varje eker och med de släta delarna av sin 
ogängade del styrande mot både hjul och ytternng. 



Genast efter lokets ankomst beställdes 
hjulringarna från firman Minster Engineers, och 
pannan lyftes av för fullständig demontering. 
Resten av loket togs isär och kontrollerades 
grundligt. Tyvärr kunde vi konstatera ett bristfälligt 
detaljarbete vid tillverkningen, som att det 
saknades smörjhål i vevlagren. 

Panninspektörens besök bjöd på få överraskningar 
utan rekommenderade sådana åtgärder 
som vi redan hade noterat. Det behövdes några 
packningar i pannklädseln för provkranarna och 
det fanns en tolv tum lång fog som vid något tillfälle 
hade skurits upp för inspektion och aldrig 
svetsats igen (för tjugo år sedan!). Panninspektören 
gjorde också den kloka iakttagelsen att 
smältpluggen hade satts i från fel håll och skulle 
ha varit helt ineffektiv i ett nödläge. Vi fick tillåtelse 
att sätta ihop pannan för kalltryckning med 
en och en halv gånger arbetstrycket sedan åtgärderna 
var vidtagna. Det är kanske rätt tillfälle att 
begrunda konstruktionen hos Noveltys panna, 
som är mycket ovanlig och enligt min åsikt högst 
oduglig som effektiv ånggenerator. 

Pannan består av en vertikal trumma med en 
cylindrisk inre eldstad vilken slutar i ett rör som 
sticker upp ur trummans topp. Genom ett system 
med dubbla luckor högst uppe i detta rör kan fyren 
matas med bränsle uppifrån. En rund rost i 
botten av pannan matas via ett långt rör med 
blästerluft från bälgar som drivs från ett av cvärstyckena. 
Rökgaserna matas ut genom en tub 
med stor diameter på sidan av själva trumman. 
Sedan de tre gånger passerat genom vattenrummet 
släpps de via ett böjt rör ut till skorstenen. 

Konstruktionen far ett antal konsekvenser: 

• Det är mycket svårt för eldaren att iaktta fyren 
och dess tillstånd. 
• Det är helt omöjligt att komma åt mellandelen 
av rökgastuben för att avlägsna aska och fasta partiklar. 
När vi först monterade ner pannan var nästan 
halva röret fullt av skräp. Detta måste allvarligt 
påverka ångbildningen och rökgasflödet. 
• Att blästerluften från bälgarna pulserar gör att 
skräp från elden blåser in i den horisontella tuben 
med varje pulsslag. 
• Avloppsångan lämnar cylindrarna genom rör 
mot marken och kan inte hjälpa till att ge elden 
"drag". 

Båda matarpumparna fick en översyn och konditionen 
hos kolvar och cylinder kontrollerades. 



Breddningsringarna anlände och anbringades på 
varje hjul. Hål borrades och stålhjulen gängades 
för att bultarna skulle fa fäste. Eftersom vi ville att 
fästanordningarna skulle vara diskreta placerade 
vi träpluggar i ändarna på de djupt borrade hålen 
för att dölja bultändarna. Detta hade dessutom 
fördelen att ge oss en varning om någon av bultarna 
skulle lossna. Ekerhjulen riktades genom successiv 
åtdragning av ekrarna i navet tills all vindhet 
eliminerades. Den rätta blå nyansen att måla 
hjulen med blandades samman, och vi menade 
att ingen skulle kunna se att hjulen hade breddats. 

Det var i detta läge som vi alla insåg att det inte 
fanns någon möjlighet att fa loket klart tills det 
var dags för filmning om inte en massa nya resurser 
sattes in i projektet. Dave Burrows anslöt med 
sitt verkstadsgäng och gjorde stora framsteg. Vid 
ett tillfälle kom Andrew Scott in i verkstaden med 
några besökare, fann sex man i arbete med loket 
och bad mig efteråt om en förklaring. Ett gott 
jobb, verkstadspersonal och frivilliga! Tack för allt 
hårt jobb som ni så villigt ställt upp med. 

Pannan klarade kalltryckningen och placerades 
åter på ramen. Vattentanken rengjordes och beströks 
med asfalt. Smörjhål togs upp överallt där 
de saknades i rörelsen och den mekaniska lubrikatorn 
togs isär, reparerades, fylldes på, provtrycktes 
och sattes åter på plats. 

Därefter var det dags att prova och justera ventilerna. 
De här loken är verkligen högst primitiva 
och saknar allt det raffinemang som vi förknippar 
med en modern ångmaskin. Det finns ingen fasförskjutning 
eller överlappning i ventilerna och 
omkastningen sker genom en enkel 180-graderslänk. 
När vi började fatta vad vi såg förstod vi att 
den ventilinställning som gjordes genom förlängning 
eller förkortning av excenterstången var 
mycket gammaldags. Vi började justera stångens 
längd men fann till vår förskräckelse att den 
punkt där ventilerna blev så bra som det gick att 
fa dem låg just där som justeringsfästet släppte 
den befintliga gängan utan någon ytterligare möjlighet 
till justering. 

Sedan insåg vi vad konstruktören egentligen 
hade velat åstadkomma. Excenterstången förlängdes 
en tum och den korrekta justeringspunkten 
nåddes till allas belåtenhet. Ventilgången 
blev förmodligen så bra som den kunde bli. 

Vi fick tillåtelse att testa pannan under gång 
före den faktiska provningen under ånga som 
skulle äga rum i Llangollen. Den besättning från 
vår vänförening som skulle köra loket under tävlingen 



ville förstås fa så stor körvana som möjligt 
under de tre dagar som återstod innan loket fraktades 
till Wales. Det var enormt spännande att se 
det köra för egen ånga över våra primitiva växlar 
utanför den stora museihallen utan några som 
helst problem. Richard Hills (tidigare vid Manchester 
Museum of Science and lndustry) som 
sist hade kört loket i Sverige kom för att bevittna 
den lyckliga tilldragelsen. 

Den brittiska järnvägsinspektionen hade fatt 
nys om den kommande tävlingen och ville komma 
för att se om lösningen med hjulbreddningen 
fungerade. Inspektörerna anlände under provkörningarna 
och fascinerades av vad de såg. De 
godkände hjulbreddningens konstruktion och 
utförande. 

Slutligen fick vi alla tre loJ<.en tjll Llangollen, 
redo för veckans filmning. Den återuppförda tävlingen 
bedömdes av fyra domare under ledning 
av Michael Bailey, och reglerna var desamma som 
de hade varit 1829. Varje lok skulle dra tre gånger 
sin egen vikt på två 56-kilometersturer (Liverpool-
Manchester tur och retur) och visa sin koloch 
vattenförbrukning. Det skulle hålla en medelhastighet 
av minst 16 km/h. Detta skulle följas 
av ett hastighetsprov där loket utan vagnar skulle 
köra med högsta möjliga fart. 

Liksom vid Rainhill fick vi nöja oss med en 
uppmätt sträcka av två miles och köra fram och 
åter åtskilliga gånger. Vi välsignades med ett fan

Provkörningen utanfor National Railway Museum blev även premiärtur på brittiska spår. Bara dagar 
återstod då till filminspelningen. 

tastiskt väder under inspelningen vid Carrog på 
Llangollenbanan vars översta tre miles BBC hade 
fatt disponera under sex dagar. 

Det var också trevligt att kunna välkomna museichefen 
Robert Sjöö från Gävle och hans cheftekniker 
Sten Holm, som med intresse hade följt 
Noveltys äventyr på avstånd men nu blev överväldigade. 

På söndagen skulle alla tre loken visas för allmänheten 
före den stora dagen. Varje besättning 
(i vårt fall Ray Towell, Dave Burrows och jag) 
skulle presenteras inför åskådarna på läktaren. 
När det var min tur berättade jag att Andrew 
Scott hade sagt, att vi inte behövde göra oss besväret 
att återvända till York om vi inte vann. Det var 
förstås inte sant men väckte ett gott skratt. 



Sedan de tre loken och deras besättningar presenterats 
gav oss BBC en stor överraskning. De 
hade i hemlighet låtit tillverka en fjärde konkurrent 
att överlämna till NFM som tack. Det var 
Cyclopede (med inbyggd häst) som hade stått dold 
bakom ett skynke innan det till min stora häpnad 
rullade fram. 

Det finns ett trevligt efterspel till berättelsen om 
vår vänförenings erbjudande att ekonomiskt bidra 
till hjulbreddningen. När svenskarna såg hur 
väl Novelty skötte sig beslöt de att deras egen vänförening 
skulle bekosta breddningen i stället för 
vår. Detta är en mycket god nyhet som innebär 
att vår vänförenings generositet faktiskt underlättade 
projektets fortsättning när de starkt stigande 
kostnaderna hotade att stoppa det. 

Jag vill tacka all personal och alla frivilliga som 
jobbade så hårt i vår verkstad för att klara BBC:s 
tidtabell, när det stod klart att arbetet var långt 
mer omfattande än vad Richard Lamb och jag 
hade bedömt. Ett tack också till våra guider som 
tillverkade den vackra vimpel som vajade från 
Noveltys flaggstång under tävlingarna. Den var 
jättefin. 

2002 års "Rainhilltävling" 

Michael R. Bailey 

Sommaren 2002 blev jag kontaktad av brittiska 
BBCsom ville låna museets replik av Noveltyfor ett 
avsnitt i TV-serien "Timewatch'~ Producenten for 
denna, i Storbritannien mycket populära, historiska 
dramadokumentär, Deborah Perkin, skulle matcha 
det senaste avsnittets tre miijoner tittare med något 
extra. Iden hade då fotts att göra ett program om 
Stephensons världsberömda Rocket, segraren vid 
Rainhill 1829, vilket så småningom mynnade ut i 
att göra om tävlingen med repliker. Vår kopia av 
Novelty var inte i stånd att göra vare sig originalet 
eller sig själv rättvisa, men BBC var berett att bekosta 
både transport och renoveringfor inspelningen. 
Här kan man tala om an offer you can't refuse. 
Renoveringen uifordes av National Railway Museum 
i York och beskrivs i det foijande av museets 
chefiingenjör, Richard Gibbon. Artikeln har tidigare 
varit inford i National Railway Museum Review nr 
1OJ (hösten 2002). Därefter har Michael Bailey, 
som fungerade som sakkunnig konsult åt BBC och 
även huvuddomare under själva tävlingen, haft 
vänligheten attfardigställa en artikel med de vetenskapliga 
rönen .från arrangemanget for Spår. Översättningarna 
har gjorts av Gunnar Sandin. 



RobertSjöö 
BBCs team, med 

Deborah Perkin (i 

mitten) som projektledare, 
foijde revansch

mötet, som de själva 

ordnat, under de 
flesta av dygn,ets 

timmar, vid spåret, 

ombord på tågen eller 

till och med.från 

hisskran och helikop

ter. Foto Dave 

Burrows, NRM. 

"Michael till John och Peter ..." budskapet knastrade 
fram på radion. "Rocket har just gett sig ut på 
tur 3 österut och går utmärkt bra ..." -bara ett av 
många meddelanden mellan domarna i loktävlingen 
den första veckan i oktober 2002. I en 
veckas tid lyfte morgondimman och gav en fin 
solig dag i den vackra Dee Valley i norra Wales. 
Vilken perfekt miljö för att åter iscensätta den berömda 
loktävlingen vid Rainhill 1829 som inledde 
den fullskaliga järnvägsdriften! Ja, vilken 
fantastisk upplevelse att fa dela en upplevelse av 
ett slag som ingen av de många deltagarna någonsin 
kommer att glömma. 

Återuppförandet av tävlingen var en ide från 
BBC-serien Timewatch, vars grundliga utforskning 
av så många ämnen från forntida och modern 
historia har skapat fängslande program på 
BBC2. Producenten Deborah Perkin ringde i juni 
och frågade om jag trodde att en sådan satsning 
var genomförbar med inspelning på hösten. När 
jag försiktigt höll med om att femton månader utgjorde 
en rimlig tid för att genomföra alla förberedelser, 
rättade hon mig snabbt: "O nej, jag menar 
oktober i år. Det måste vara ett program i den 
Timewatchserie som ska sändas i januari 2003!" 

Kunde vi verkligen avkräva alla det som krävdes 
for ett så ambitiöst projekt på bara tre månader? 



Men det finns ett talesätt som lyder "det är förvånande 
hur mycket man kan göra när man har en 
tidsgräns", och förslaget väckte kollektiv entusiasm 
och beslutsamhet. Det var roligt att kunna 
uppfylla Deborahs önskan om att arrangera tävlingen, 
att specificera vad vi ville åstadkomma och 
vederbörligen betygsätta de tävlande -allt for att 
uppfylla de besvärliga kraven hos teveproducenter 
med uppgift att göra ett både underhållande och 
informativt program. 

Vi fick först ta de tävlande i betraktande. De 
skulle förstås var repliker av de tre tävlingsloken: 
Stephensons Rocket, Timothy Hack:worths Sans 
Pareil och Novelty som John Braithwaite konstruerade 
tillsammans med den svenske ingenjören 
John Ericsson. Alla tre hade direkt eller indirekt 
tillverkats på initiativ av Michael Satow for att visas 
när 150-årsminnet av Rainhill firades 1980. 
Rocket gjorde nu regelbundna insatser på National 
Railway Museum och Sans Pareil baserad på 
Timothy Hack:worth-museet i Shildon, brukade 
köras på olika ställen landet runt. Det skulle därför 
vara relativt lätt att ställa dem i ordning efter 
överenskommelse med Richard Gibbon i York 
respektive Alan Pearce, den dåvarande museichefen 
i Shildon. Men hur var det med Novelry--repliken? 

Det skulle vara mycket svårare att sätta det loket 
i stånd. Efter ett kort framträdande på 150-årsfirandet 
av Rainhill hade det ett slag visats på en 
stor lokutställning i Manchester där Richard 
Hills, då chef för Greater Manchester Museum of 
Science and Industry, med visst besvär hade fått 
det att fungera. Repliken skickades därefter till 
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och uppträdde 
under ånga på det svenska 125-årsjubileet 1981, 
åter med Richard Hills vid regulatorn. Novelty 
fick därefter stanna i Sverige, mestadels som ett 
statiskt utställningsföremål och senast som långtidslån 
till Banmuseet i Ängelholm som förestås 
av Lars Olov Karlsson. Robert Sjöö, Sveriges Järnvägsmuseums 
chef, och Lars Olov svarade båda 
snabbt och positivt på förslaget att återsända repliken 
till Storbritannien för inspelning, inte 
minst därför att de redan hade accepterat ett tidigare 
förslag från sällskapet Friends of Trevithick 
att skicka tillbaka loket. Men kunde det sättas i 

stånd med så snäv tidtabell? Var pannan god

känd? 

Efter en "projektstart" på NRM, samma dag 
som utställningen "Skatter ur djupet" öppnades, 



beslöt vi att sända en erfaren och intresserad tekniker 
for en snabbedömning av Noveltys kondition. 
Från sammanträdesbordet kontaktade jag 
med mobiltelefon min nära vän John Glithero 
som jag samarbetat med i många projekt som 
gällde gamla lok, i synnerhet en genomgång av 
original-Rocket 1999. Vår publicerade rapport 
The Engineering and History ofRocket innehåller 
ett avsnitt om Rainhilltävlingen. Jag inledde samtalet 
med: "John, du ska fara till Sverige på måndag!" 

Han fick god hjälp av Lars Olov vid sitt besök i 
Ängelholm och kunde rapportera hem att Novelty 
var väl värt att repatriera till NRM för en snabb 
restaurering av Dave Burrows och hans kolleger i 
verkstaden samt en panninspektion av 
försäkringsbolagets inspektör. Till restaureringsteamet 
hörde Richard Lamb, som hade initierat 
Friends of Trevithicks förfrågan och från början 
visat stort intresse för projektet. 

Loken var förstås bara en del av det hela. Var 
skulle tävlingen äga rum? Det var ingen ide att be 
den dåvarande banhållaren Railtrack om att få 
"låna' huvudlinjen genom Rainhill under en hel 
vecka. Dagens järnvägsvärld avviker så starkt från 
tiden för "Rainhill 150". Tävlingsreprisen skulle 
behöva iscensättas på någon av Storbritanniens 
alla veteranbanor. Huvudkriteriet för val av linje 
var behovet av ett två miles i det närmaste plant 
spår för att kunna återskapa 1829 års konfiguration 
på Rainhill Level. Jag tillbringade många 
timmar lutad över banprofiler för att identifiera 
den lämpligaste sträckan (ett beröm till de järnvägar 
som återger gradienterna på sin hemsida). 
Platsen måste också se trevlig ut, eftersom en bakgrund 
av "nedskräpande" moderna byggnader 
skulle minska den estetiska behållningen av programmet. 

Llangollen Railway hade den nästan perfekta 
sträckan mellan sin västra ändstation i Carrog och 
Glyndyfrdwy två miles österut. På halva distansen 
är lutningen 1:737, som nog var så nära plant vi 
kunde hoppas att komma. Landskapet är mycket 
måleriskt och järnvägen kunde dessutom tillhandahålla 
en mycket tillfredsställande bas med sido

spår i Carrog, förutom att linjen erbjöd avskildhet 
och trygghet. Framför allt skulle både anställda 
och frivilliga vid Llangollen Railway ge oss all 
tänkbar hjälp med att planera och genomföra 
detta unika järnvägsevenemang. 



Veckans verksamhet fordrade rätt mycket planering. 
Vad var vi för det första egentligen ute efter? 
Deborah Perkins uppdrag var att göra ett program 
som ville öka den historiska kunskapen. Det 
väckte frågan: "Skulle historien ha ändrats om 
Sans Pareil och Novelty inte hade tvingats bryta 
tävlingen 1829 på grund av komponentfel utan 
ett av dem eller båda hade besegrat Rocke-i?" Vi 
skulle därför behöva göra om tävlingen, i noga 
överensstämmelse med 1829 års villkor och regler, 
för att pröva de tre replikandidaternas uthållighet 
och fart samt bränsle-och vattenförbrukning. 
Stipulationerna omtolkades och iordningställdes 
för att meddelas de tre ägarmuseerna. Det 
skulle lika mycket bli en tävling i att köra och elda 
som en tävling mellan själva loken. Vilka skulle 
ingå i de tre besättningarna för en så uppmärksammad 
och utmanande uppgift? Bara det bästa 
var gott nog. 

BBC ville ha en "tävlingsanda'' där varje lag 
självständigt utarbetade sin strategi för hur 
stipulationerna bäst skulle uppfyllas och tävlingen 
vinnas. Rocket skulle köras av Ray Towell med 
Dave Burrows som eldare och Richard Gibbon 
som "bromsare". Sans Pareils besättning skulle 
Rocket, 

Sans Pareil och 
N ovelty samlade 
for högtidlig 

mvzgnmg. 

Därefter hade 

loken var sin, 

individuell 

tävlingsdag att 
prestera resultat. 

Foto Dave 

Burrows, NRM. 

vara Alan Pearce, Malcolm Simpson och Peter 
Horwood, medan Novelty skulle hanteras av Richard 
Lamb och Andrew Hurrell med Robert Sjöö 
och hans cheftekniker Sten Holm vid bromsen. 

Vilka vagnar som skulle användas i tävlingen 
krävde mycket eftertanke. Förutom att fordonen 
skulle ha den korrekta vikten måste de vara "i stil" 
med själva loken för att vara visuellt tilldragande i 
programmet. Men skulle det vara NRM:s repliker 



av andraklassvagnar eller Timothy Hackworthmuseets 
vagnreplik eller en kombination av de 
båda? Bristande kompatibilitet mellan kopplen 
visade sig vara ett problem men NRM-vagnarna 
var mest lovande, och genom fyndiga insatser från 
verkstäderna i Llangollen kunde både Sans Pareil 
och Novelty kopplas till dem. 

Bestämningen av tågvikterna krävde också noggrann 
eftertanke. Skulle bruttovikten av vagnar 
och tendrar bestämmas som tre gånger vikten av 
1829 års lok, eller borde bruttovikten av hela tågen, 
inklusive lokreplikerna, vara densamma som 
1829? Och kunde vi åstadkomma en viktfördelning 
i vagnarna som motsvarade de framräknade 
värdena? Så småningom valdes det senare 
alternativet därför att alla tre loken hade samma 
cylinderdiameter och slaglängd som 1829 och en 
rättvis jämförelse därför kunde göras. De båda 
tenderloken hade två vagnar lastade med 
förhandsvägda säckar med kol för att fa upp 
bruttovikten till vad den varit 1829, och det 

mycket lättare och tenderlösa Novelty bedömdes 

på liknande sätt fast det räckte med en enda lastad 

vagnreplik på grund av lokets mycket lägre tara

vikt. 

I markant kontrast till 1829 års evenemang 
hade hälso-och säkerhetsfrågor en framträdande 
plats i planeringen inför tävlingen 2002. Vad 
skulle Hennes Majestäts Järnvägsinspektion säga 
om förslagen? Själva återuppförandet krävde inte 
bara "höghastighetskörning" utan även "höghastighetstransport" 
av vagnrepliker. Vad innebar 
"höghastighet" och vilka maxima kunde tillåtas? 
Dessa frågor vädrades rätt ingående på ett möte 
vid Llangollen Railway och genom senare kommunikation. 
BBC var angeläget (liksom faktiskt 
också vi andra!) att kunna överskrida hastigheten 
25 miles i timmen om loken klarade det när de 
drog respektive last. Detta skulle vara en riktig 
tävling enligt 1829 års villkor. Vi hoppades också 
starkt kunna nå upp till eller överskrida de 30 
miles i timmen som Novelty åstadkom eller de 3 5 
som Rocket nådde utan last 1829, vilket skedde 
som ett slags "segervarv" i slutet av den ursprungliga 
tävlingen. Och vilken hastighet skulle vara 
möjlig för Sans Pareil under liknande omständigheter? 

Spårets kondition och bromsförmågan var två 



ting som järnvägsinspektionen intresserade sig 
för. Llangollen Railways spår höll ovanligt hög 
standard så det gav ingen som helst anledning till 
oro. Ja, de som tittade på Timewatchs program 
såg att loken och deras tåg rörde sig ovanligt 
mjukt på spåret. Detta skilde sig starkt från hur de 
ursprungliga loken rullade 1829 på de osäkra, 
korta fiskbuksrälerna av gjutjärn, som ledde till 
vissa oroande dynamiska krafter när man kom 
upp i hastighet. 

Hur god bromsförmåga behövde garanteras? 
Rocket och hennes båda vagnar är försedda med 
tryckluftsbroms som tillåter henne att transportera 
resenärer på South Yard vid York eller vid tillfälliga 
besök på veteranjärnvägar. Även Sans Pareil 
bromsas med sin reguljära vagn, men med en förbindelse 
som inte var kompatibel med NRMvagnarna. 
Novelty hade aldrig behövt ha någon 
annan form av broms än sin manuella skruvbroms. 
Lösnin'gen blev att komplettera en av 
NRM-vagnarna med en extra ventil som gjorde 
att båda vagnarnas bromsar kunde trycksättas 
från en kompressor ombord när de drogs av Sans 
Pareil och Novelty. De tre bromsarna hade alltså 
ansvar för att sköta tågbromsventilen om det erfordrades 
i ett nödläge. Denna anordning, i kombination 
med linjens relativa isolering som minimerade 
risken för intrång av obehöriga ute på linjen 
(floden och den smala väg A5 utgjorde effektiva 
barriärer!), försäkrade säkerhetsinspektörerna 
om att alla försiktighetsåtgärder hade vidtagits. 

Och begäran om höghastighetskörning med 
ensamt lok? Alldeles innan veckan inleddes fick vi 
veta att Llangollen Railway, som var ansvarig operatör, 
hade fatt tillstånd att låta Rocket och Sans 
Pareil överskrida gränsen 25 miles i timmen upp 
till 40 -det kunde bli något extra! Novelty som 
saknade adekvata bromsar fick däremot hålla sig 
inom den reguljära 25-gränsen, men också det 
skulle vara väl värt att se. 

Att döma tävlingen visade sig bli en av de svåraste 
bitarna och den potentiellt mest konfliktladdade. 
Det måste bli rätt. Jag behövde två pålitliga 
och kunniga kolleger för att fylla ut domarlaget, 
med samma uppgifter som 1829 utfördes 
av John Rastrick, Nicholas Wood och John Kennedy. 
John Glithero och Peter Davidson ville 
mycket gärna medverka. Båda är erfarna tekniker 
och tillförde tribunalen en omfattande både teoretisk 
och praktisk kunskap om tidiga lok, och 
hade erforderlig analytisk förmåga. 

John tillhandahöll entusiatiskt den hård-och 
mjukvara som gjorde vår uppgift så mycket lättare 



under veckan. Dit hörde en GPS-apparat som var 
fäst vid varje lok under alla körningar. Avläsningen 
gav oss precisa uppgifter om tid, läge och 
hastighet, och därmed visste vi exakt hur besättningarna 
klarade sig på varje vända. 

Vi tre mätte noga upp en 1,5 miles lång bana 
som skulle utgöra bitar i den ackumulerade resan 
från Liverpool till Manchester och som de tävlande 
klockades på. Vi hade hjälp av Gordon 
Francis, denna vecka driftchef vid Llangollen 
Railway, som vid sidan av spåret placerade ut vita 
markeringspålar med 220 yards mellanrum samt 
ytterligare pålar som markerade de båda vändpunkter 
innanför vilka loken skulle accelerera och 
sakta in, precis som 1829. 

I slutet av september förvandlades basen 
Carrog på bara några dagar. Frivilliga vid 
Llangollen Railway rensade sidospåren (sånär 

som på försäljningsvagnar!) och fyllde på ballast 
för att ta emot de djuplastande trailers som replikerna 
anlände på. BBC-gänget under sin art 
director Arwel Jones övervakade leveranserna av 
all erforderlig utrustning och materiel. Dit hörde 
en uppblåsbar "bubbla" som inte bara var vårt 
mässtält under veckan utan också planerings-, 
ordergivnings-och rapportrum. Vid sidan av spåret 
byggdes en hederstribun med anslutande 
musikplattform till vilken VIP-gäster inbjöds på 
lördagen före tävlingen. 

Efter alla dessa förberedelser av så många personer 
på så kort tid kom så dagen när alla människor 
och maskiner samlades i Carrog för den stora 
händelsen. Fredagen den 27 september anlände 
en låggolvskonvoj från York med den finfint 
iordninggjorda Rocket och med Novelty, återställd 
efter sin hetsigt genomförda nedmontering, 
panninspektion och återsammansättning. Det 
hade nätt och jämnt lyckats! Den andra djuplastaren 
medförde Sans Pareilfrån Shildon. Konvojen, 
som även omfattade ett tredje fordon med vagnarna, 
hade varit en syn att skåda på de nordengelska 
och walesiska vägarna. 

BBC:s krav styrde det hela. Som Deborah påminde 
oss var vi där för att göra ett teveprogram. 
Vi samarbetade emellertid anmärkningsvärt väl 
som ett team för att förena kamera-och 
ljudoperatörernas krav med lokbesättningarnas 
och domarnas. Filmarna prövade många olika 
kameravinklar för inspelningen, inklusive några 
oväntade. Kameror skulle arbeta dolda av träd 
och buskar, resas högt på en mast och placeras i 



spåret när loken körde över, för att nu inte nämna 
"ombordtagningarna''. Det kunde bli lite nervöst 
när en fjärrstyrd kamera på utskjutande bom utan 
varning dök upp över ens axel. 

Lördag och söndag 28-29 september var avsatta 
för föreberedelser, orientering och provkörning. 
Alla tre besättningarna fick tillfälle att skaffa 
sig "linjekännedom'' och förstå hur deras uppgifter 
skulle utföras under de högst annorlunda omständigheter 
som 70 miles "kontinuerlig" körning 
på en dag innebar. Det var något annat än att 
larva omkring på South Yard i York, och för 
Novelty skulle det bli ett helt nytt äventyr. 

Lokbränslet för tävlingarna blev en besvärlig 
fråga. För att efterlikna 1829 års tävling så gott 
det gick föreskrev jag koks eller något helt likartat. 

Det är inte alls lika lätt att fa fatt i hushållskoks nu 
som förr, och masugnskoks skulle inte ha varit 
lämpligt. Vi kom därför överens om ersättningsmedlet 
Sunbrite, ett kostnadseffektivt och rökfritt 
bränsle. NRM hade viss erfarenhet av att använda 
det så vi beställde en laddning till alla tre loken. 
Under de båda inkörningsdagarna lärde sig besättningarna 
på både Rocket och Novelty att använda 
bränslet effektivt, men Sans Pareil kunde 
inte fa upp någon ånga med det. För att lätta på 
den växande spänningen gick jag med på att låta 
dem pröva en alternativ form av högkvalitativt 
ångkol som NRM-besättningen klokt nog hade 
köpt in för uppeldnings-och reservändamål. 
Detta gav bättre resultat, och jag godkände att 
Sans Pareil fick använda det i tävlingen, med justeringar 
för att spegla det annorlunda bränslevärdet. 

Söndagen den 29 september var verkligen inte 
bara en dag för att öka besättningarnas erfarenhet. 
Eftermiddagen var avsedd att försöka återskapa 
den känsla av spänning och förväntan som upplevdes 
inför tävlingsstarten 1829. 

VIP-gästerna underhölls med musik av den lokala 
skolorkestern och de tre loken kallades i tur 
och ordning in per radio till en spektakulär "entre" 
framför de samlade gästerna. Richard Gibbon, 
Alan Pearce och Robert Sjöö fick var för sig 
framföra sin tro att deras skyddsling skulle vinna 
den här gången. 

Måndagen den 30 september skulle ha varit 
den första tävlingsdagen, men jag bedömde att 
besättningarna behövde mer tid för att skaffa sig 
erfarenhet, vilket i synnerhet uppskattades på 
Sans PareiL Det loket hade fortfarande svårt att 



hålla ångan uppe och man tog tillfället i akt att, 
med broderlig hjälp från NRM-laget och 
Llangollens verkstad, ändra rosten och sätta in en 
motordriven "lövblåsare" för att förbättra draget i 
pannans returtub. 

Tisdag, onsdag och torsdag 1-3 oktober blev 
därför de egentliga tävlingsdagarna då Novelty, 
Sans Pareiloch Rocketi tur och ordning körde sina 
turer. Det simulerades en morgonresa från Liverpool 
till Manchester med återfärd på eftermiddagen. 
Jag placerade mig vid västra vändplatsen närmast 
Carrog medan Peter och John bemannade 
gränspunkterna för den halvannan mile långa 
fartsträckan. Den östra vändpunkten bemanna

Novelry framfördes med en besättning från föreningen Friends ofTrevithick; eldare Andrew Hurrell och 
förare Richard Lamb. Fordonsansvarig vid]VM, Sten Holm, föijde med som tredjeman och bromsvakt 

medan museichefen, Robert Sjöö, fungerade som lagledare. Foto BBC 

des av frivilliga från Llangollen Railway. Det 
bränsle och vatten som togs ombord inför varje 
tur mättes noga, liksom de påfyllningar som 
gjorde under själva körningarna. Varje tävlande 
fordon lämnade Carrog med lyckönskningar från 
respektive supportrar. Dess första uppgift var att 
släppa av mig vid den västra vändpålen där jag 
skulle ge startsignal. 

Första dagen visade sig Noveltysom en anmärkningsvärt 
robust maskin, och besättningen klarade 
den ovanliga kör-och eldningsteknik som 
erfordrades mycket bra. Det blev emellertid snart 
tydligt att ångtrycket var ett problem. Vid flera av 
vändningarna togs tillfället i akt att pausa och 
bygga upp fullt tryck igen innan man körde nästa 
vända. Richard Lamb och Andrew Hurrell kämpade 
tappert för att klara turen "Liverpool till 
Manchester" och gjorde det efter drygt sex timmar, 
strax före klockan 3. När Novelty återvände 
till Carrog blev det uppenbart att Andrew var utmattad 
vilket oroade oss alla. Den samlade bedömningen 
var att han hade drabbats av koloxidförgiftning, 
en konsekvens av uppifråneldningen 
i Braithwaites och Ericssons vertikala panna, ett 
problem som även 1829 års besättning kunde ha 
drabbats av om de hade kört längre. Lyckligtvis 
fick Andrew inga bestående men av problemet. 
Lokets usla ångbildning berodde på att sot samlades 
i de horisontella panntuberna och att rosten 
successivt slaggade igen och inte gick att rensa på 
grund av själva pannkonstruktionen. Novelty 
hade gjort en resa motsvarande sträckan Liverpool-
Manchester på en tid (körtid mellan teststräckans 



pålar plus pauser för att bygga upp 
trycket och ta in vatten) av 5 timmar, 19 minuter 
och 31 sekunder, med en medelhastighet om 5,6 
miles i timmen och en tillgänglighet (körtid i förhållande 
till totala tiden) av 67 procent. För en 

Sans Pareil sköttes av personal och.frivilliga.från Timothy Hackworth Museum i Shildon, Peter Horwood, 

eldare (längst bak på tendern), Alan Pierce, lagledare och forare (ftamfor loket) och Malcolm Simpson, 
forare (på forarplatsen). Foto BBC 

maskin vars original Braithwaite och Ericsson 
hade byggt på bara sju veckor och vars replik just 
hade återställts till körbart skick var det en berömvärd 
prestation. Någon returresa var det emellertid 
inte tal om, och loket drogs ur den fortsatta 
tävlingen. 

Sans Parei/,s körning på tisdagen började med 
att hennes besättning visade sin entusiastiska vilja 
att nå den framgång som de upplevde att originalet 
hade förvägrats 1829. Returtubspannan behövde 
skötas omsorgsfullt för att hålla ångan 
uppe -optimal hastighet måste matchas mot optimal 
eldning. Men vilken var den rätta avvägningen? 
Den första turen österut bådade inte gott 
för resan eftersom det krävdes sex minuter för att 
bygga upp ångtrycket inför returresan. Besättningen 
kämpade för att hålla trycket uppe och 
prövade allt för att fa fart på fyren, men det behövdes 
allt längre pauser för att fa upp ångtrycket 
vid varje vändning -under tur 8 hela 30 minuter. 
Loket och hennes trötta besättning klarade äntligen 
av sin resa klockan 16.38. Restiden "Liverpool-
Manchester" var 5 timmar 39 minuter och 
49 sekunder, en medelhastighet av 5,5 miles i 
timmen och en 42-procentig tillgänglighet. Det 
var uppenbart av den sena timmen och den uttröttade 
besättningen att den och loket inte 
kunde genomföra "returresan", och tävlingen var 
slut för Sans Parei/,s del. 

Torsdagen den 3 oktober hade Rocket chansen 
att upprepa sin historiska prestation 1829. Den 
självsäkra NRM-besättnngen hade loket klart i 
god tid före starten klockan 9, just när dimman 
började lätta från Dee Valley. Det stod klart av 
hennes goda förmåga att hålla ångtrycket att tävlingen 
snabbt skulle vara överstökad. Domarnas 
radiorapporter om framsteg kom mycket tätare 
än under de två föregående dagarna. Allt gick 
mycket bra till slutet av tur 9 när ångtrycket började 
sjunka, med diagnosen slaggbildning i rosten. 
Vid västra vändpunkten gjorde besättningen 
frenetiska ansträngningar att fa bort slaggen och 
efter bara fem minuter fanns det ånga nog för den 



sista returresan. Rocket hade fullgjort sin färd 
klockan 11 .45. "Liverpool till Manchester" hade 
klarats på bara 1 timme 58 minuter och 24 sekunder 
med en medelhastighet av 15,2 miles i timmen 
och en tillgänglighet av 80,5 procent. 

Nu följde en timmes paus i Carrog för att ordentligt 
rengöra rosten från slagg. Eftersom det 

Richard Gibbon, lagledare, Dave Burrows, eldare, och Ray Towell forare.från National Railway Museum 
i York hade det ansvarsfulla uppdraget attforsvara sitt museums och Rockets ära. Foto BBC 

var uppenbart att Rocketinte skulle fa några fördelar 
framför sina pensionerade rivaler, bestämde 
jag att besättningen skulle fa skifta från Subrite till 
ångkol för returresan "Manchester till Liverpool" 
i hopp om att det skulle övervinna slaggproblemet. 
Ray Towell och Dave Burrows vann 
båda i erfarenhet och entusiasm för varje vända, 
och returresan klarades av på motsvarande 1 
timme 48 minuter och 17 sekunder vilket gav 
medelhastigheten 16,6 miles i timmen. En fantastisk 
prestation! 

Med Rockets körning avslutad klockan 15.09 
och de två andra loken redo under ånga grep vi 
möjligheten att genomföra "höghastighetsproven" 
utan vagnar. Vilken hastighet skulle de 
vertikalcylindrade Sans Pareil och Novelty kunna 
nå på det utmärkta Llangollenspåret, och skulle 
Rocketkunna härma sitt " segervarv" med 45 miles 
i timmen från 1829? Med John Glitheros GPS 
fäst vid varje lok i tur och ordning och tevekamerorna 
moterade på diverse strategiska platser 
skickade jag iväg loken ett och ett för att se vilken 
fart de kunde komma upp i. Först gjorde Novelty 
två returvändor mellan Carrog och Glyndyfrdwy 
med Richard Lamb vid regulatorn. Hon klarade 
drygt 17 miles i timmen på två av delsträckorna 
men kom upp i 19,7 på den fjärde och sista. 
Medelhastigheten hade varit 15,3, vilket var 
berömvärt och minnesvärt. 

Sedan kom Rocket som kördes av Ray Towell. 
På återresan uppnådde hon 32,3 miles i timmen, 
en utmärkt prestation men något under 35-målet. 
Medelhastigheten fram och tillbaka var 30. 
Sans Pareilvarväl förberedd, och medAlan Pearce 
vid regulatorn nådde hon högst imponerande 
29, 1 miles i timmen på återfärden (25,8 i genomsnitt). 
Jubelscenerna hos hennes besättning och 
supportrar tillhörde veckans höjdpunkter. 

Rocketvar förvisso den enda av de tävlande som 
hade fullgjort det stipulerade provet och förklarades 
vederbörligen som vinnare, men hur utföll en 



jämförelse mellan de tre loken när det gällde 
panneffektivitet och ekonomi? Den bedömningen 
krävde stor eftertanke och siffertuggning, 

Loken drog en eller två vagnar med noggrant uppvägd last beroende på respektive 
lokomotivs egen vikt. Lilla Novelty har fullt sjå med en av replikerna.från National 
Railway Museum, fullastad med kolsäckar. Foto Robert Sjöö. 

och både John Glithero och Peter Davidson kom 
med intressanta synpunkter på de tre högst olikartade 
pannornas respektive termodynamiska förtjänster. 
Den faktor som hade störst effekt på tävlingen 
var helt enkelt att replikerna i grund skilde 
sig från originalloken. Rocket hade exempelvis 90 
tuber om 1 5/8 tums diameter mot originallokets 
25 tretumstuber. Novelty hade inför tävlingen 
ändrats genom att en motordriven "lövblåsningsmaskin" 
satts in i stället for den stora bälgen som 
uppenbarligen inte kunde ge tillräckligt drag. 
Även att viktbelastade säkerhetsventiler hade ersatts 
med fjäderbelastade måste beaktas. Hur 
skulle vi som domare kompensera for detta? 

Efter mycket grunnande vid tävlingens slut och 
åtskilligt mer efterarbete när programmet redigerades, 
uppsattes bifogade tabell for att jämföra 
originallokens prestationer med deras sentida 
kusiners. Andra fundamentala skillnader skulle 
kräva långt mer detaljerad analys än vi hade tid 
till. Rosten på Sans Pareil var exempelvis bara 4 
fot 2 tum gånger 20,5 tum till skillnad från originalets 
5 fot gånger 24 tum. Förändringarnas effekter 
på Sans Pareils och Rockets fyllningsgrad 
måste också ha påverkat deras prestationer avsevärt. 
Vad effektiviteten beträffar var Rockets förbrukning 
av 0,48 pund bränsle per tonmile imponerande 
liksom på sitt sätt Noveltys motsvarande 
siffra 0,62. Sans Pareils kamp for att hålla 
ångan uppe hade förbrukat mycket mer bränsle 0,86 
pund per tonmile. Fast när vi införde 
kompensationsfaktorer for replikerna fann vi en 
nära korrelation mellan ursprungliga Rockets 0,91 
pund per tonmile 1829 och repliken Sans Pareils 
0,95 denna gång. Detta fick BBC-programmet 
att dra slutsatsen att Hackworths kontruktion 
faktiskt skulle ha gett Rocket en match om den 
inte gått sönder, och om inte domarna 1829 vägrat 
fortsatt deltagande på grund av övervikt. 

Vad tyckte vi då sammanfattningsvis och vad 
hade vi lärt av tillställningen? Först och främst 
gjorde BBC ett program som var både underhållande 
och informativt. 2,5 miljoner såg det, och 
om så bara en liten andel nu vet mer om denna 
avgörande världshistoriska episod har Deborah 
Perkin och hennes arbetskamrater gett ett viktigt 



bidrag till allmänhetens kunskap. 

Som en allmän slutsats av hela veckan då tävlingen 
återuppfördes kan sägas att vi nu har bättre 
insikt om vilka färdigheter som krävdes av lokbesättningarna 
och om de innovativa konstruktioner 
som Braithwaite & Ericsson, Hackworth 
och Stephenson försökte få fram. John 
Braithwaite och John Ericsson hade utfört något 
av ett mirakel med att få Novelty till Rainhill på så 
kort tid, men repliken bekräftade att trots den lilla 
pannans effektivitet var det omöjligt att se elden 
och sköta den enkelt, att det fanns risk for koloxidförgiftning 
och att det inte gick att rensa 
tuberna som lätt blev igensatta. "Bälgarrangemanget" 
hade inte kunnat utvidgas for större lok 
av samma typ. 

Trots Hackworths ihärdighet och erfarna hängivenhet 
för sin uppgift bekräftade repliken att 
Sans Pareils returtubspanna var mer lämpad för 
långsamma dragare på kolgruvebanor än som 
fullblod för den nya fullskaliga järnvägsdriften. 
Även om repliken visade sig effektivare än Hackworths 
ursprungliga krassliga lok från 1829, har 
de korrigerade värdena för bränsle per tonmile 
demonstrerat att det inte kunde ge Rockets 
mångtubade panna någon match. Den specifika 
slutsatsen måste bli att Rockets konstruktion var 
överlägsen konkurrenternas för den uppgift som 
hade fastställts. Även med hänsyn till skillnaderna 
jämfört med det ursprungliga loket bekräftade repliken 
konstruktionens överlägsenhet och demonstrerade 
slutgiltigt sin robusthet och ekonomi 
liksom den fart och styrka som styrelsen för 
Liverpool & Manchester Railway var ute efter. 

Och alla de personer som så bemödat sig att 
göra ett underhållande och informativt teveprogram? 
Jo alla -lokbesättningarna, BBCgänget, 
folket på Llangollen Railway och vi domare 
-hade haft enormt roligt! 

Tävlingsbestämmelser och mål 

Tävlingen vill så långt möjligt återge insatserna 
vid Rainhilltävlingen i oktober 1829. Syftet är att 
demonstrera uthållighet, körskicklighet, eldningsskicklighet, 
bränsle-och vattenekonomi 
samt hastighetsförmåga inom linjens föreskrivna 
hastighetsgränser. Bränslet, som tillhandahålles 
de tre tävlande, kommer att vara koks eller ett 
bränsle med liknande egenskaper såsom Sunbrite. 
Domarna kommer att noggrant mäta bränsleoch 
vattenförbrukning från påeldning fram till 
återkomsten till Carrog vid tävlingens slut. 



Det tävlande loket har att varje tävlingsdag köra 
två på varandra följande pass. Pass 1 kommer att 
ha en kumulativ distans av 35 miles (motsvarande 
en resa från Liverpool till Manchester), i likhet 
med pass 2 (som representerar en resa från Manchester 
till Liverpool). Tävlingen kommer att genomföras 
på en cirka 1,8 mile lång spårsträcka 
med en delsträcka av 1,5 mile för körning med 
konstant hastighet och 220 yards i var ände för 
acceleration från stillastående, inbromsning och 
vändning. Den exakta spårsträckan kommer att 
utmärkas tydligt genom vita sidopålar. Hela 1,8milesträckan 
ska köras och ytterligare spår finns 

tillgängligt i tävlingssträckans ändar om gränsen 

överskrids. Två biträdande domare som står i ra

diokontakt med överdomaren kommer att finnas 

vid pålarna för att övervaka rörelsen och registrera 

passeringstider. 

De tävlande har att dra specifika laster, motsvarande 
bruttovikterna vid den ursprungliga 
Rainhilltävlingen. Novelty skall dra 5 ton 4 centner, 
Rocket skall dra 10 ton 10 centner inklusive 
sin tender med bränsle och vatten, Sans Pareil 
skall dra 11 ton 2 centner inklusive sin tender 
med bränsle och vatten. Lasten kommer att utgöras 
av två repliker av Liverpool & Manchester 
Railways andraklassvagnar som med förhandsvägda 
säckar lastas till föreskriven vikt. 

För att efterlikna 1829 års tävling bör tryckluftsbroms 
inte användas. Tåget bör stoppas genom 
förarens färdighet att kombinera lokets och 
vagnarnas rullmotstånd, omkastning och handbromsar. 
För att möjliggöra eventuellt nödstopp 
skall emellertid tryckluftsbehållarna fyllas inför 
varje pass. Den tredje besättningsmedlemmen 
skall färdas i en av vagnarna och vara beredd att 
applicera tryckluftsbromsen om ett nödstopp erfordras. 
Varje pass omfattar tio returfärder, tio 
dragande och tio skjutande tågrörelser. Om de 
tävlande måste återvända till Carrog för ytterligare 
vatten eller bränsle under passet kommer 
passtiden att förlängas i motsvarande mån. Vid 
det första passets slut skall de tävlande återvända 
till Carrog för att ta in vatten och koks. Uppehållet 
i Carrog före det andra passets inledning kommer 
att vara 45 minuter, under vilken tid teveproducenterna 
har möjlighet att ställa om sina 
kameror. 



Detaljerade föreskrifter om tidtabeller, kommunikation 
och andra kontroll-och säkerhetsfrågor 
kommer att utfärdas inför tävlingen och 
även under tävlingen om ändrade omständigheter 
så påfordrar. 

Vinnare blir den tävlande som genomför tävlingen 
och notera a) den lägsta bränsleförbrukningen, 
uttryckt som pund bränsle per 
tonmile dividerat med totala medelhastigheten i 
miles per timme, och b) den lägsta 
vattenförbruknngen, uttryckt som gallon per 
tonmile dividerat med totala medelhastigheten i 
miles per timme. Är a) lika avgör b) segraren. 
Domarens utslag kan ej överklagas. 

De tävlande vid Rainhill 

Jämförelsedata och prestanda 

Novelty 

Original Kopia 
Cylindrar, tum 6x12 6x12 
Fyllning, procent 100 100 
Drivhjul diameter, tum 50 50 
Rostyta, kvadratfot 1,8 1,1 
Eldyta, kvadratfot 22,1 22,1 
Tjänstevikt, ton 3,9 5,2 
Bruttotågvikt, ton 10,7 10,4 
Total körsträcka, miles 6,6 35,75 

Simulerad returresa Liverpool-Manchester 
Körsträcka 5,5 30 
Körtid (inklusive tid för 
vattentagning, underhåll, 
smörjning och tryckhöjning, 
timmar, minuter, sekunder) 0.28.37 5.19.31 
Medelhastighet, miles/h 11,5 5,6 
Bränsle pund/mile (faktiskt) 10,4* 6,5 
Bränsle pund/mile (justerat) 8,2 
Bränsle ton/mile (faktiskt) 0,95* 0,62 
Bränsle ton/mile (justerat) 0,73 
Bränsle/ ånga (faktiskt) 0,14* 0,12 
Bränsle/ånga (justerat) 0,14 

* Deducerat värde. 
** Deducerat värde förutsatt att loket varit fullt 
kördugligt. 

Michael R. Bailey, konsult i tidigjärnvägs

teknologi, ansvaradefor själva tävlingsforloppet. 
Michael har tillsammans med domarkollegan John 



Glithero gjort en vetenskaplig undersökning av 

originalet av Rocket som finns publicerad i "The 
Engineering and History ofRocket" utgiven av 
NRM år 2000. Foto Robert Sjöö. 

Sans Pareil 

Original Kopia 
7x18 7x18 
90 75 
54 54 
10 7,29 
48 52 

4,8 9,0 
19,1 20,1 
27,5 35,75 

23,6 30 

*1.36.38 5.48.04 
13,3 5,5 
46,1 17,0 
24,8** 18,7 
2,4 0,86 
1,3** 0,95 
0,46 0,26 
0,31 ** 0,28 

Rocket 

Original Kopia 
8x16,5 8x16,5 
90 70 
56,5 56,5 

6 6 
110 192 

4,25 7,9 
17,0 18,4 
70 71,5 

60 60 

*4.33.53 3.46.41 
13,1 15,9 
15,5 8,9 
11,8 
0,91 0,48 
0,64 
0,19 0,13 
0,18 

Gertrud Knutsson 



Carl Vikstens dagbok från Ljusdals station 

Carl stående längst till vänster, med kolleger och chef, den barske stinsen. Samtliga foton foifattarens 

samling. 

Med hjälp av några citat ur en dagbok ska jag försöka 
ge en glimt av hur tillvaron kunde te sig för 
en ung volontär vid Statens järnvägar 19081910. 
Dagboken är skriven av min far Carl Viksten. 
Han berättar om sin tid på en järnvägsstation 
i landsorten, i det här fallet Ljusdal. 

Carl Viksten, som vid denna tid hette Carlsson, 
växte upp i den lilla byn Kölsillre, Haverö socken, 
i Medelpad, endast några mil från jämtlandsgränsen. 
Hans mor var hemmansägaredotter från 
trakten. Fadern kom från Småland. Han hade på 
1870-talet "utvandrat" från Sävsjö för att finna 
arbete norröver. Han arbetade som snickare med 
att inreda järnvägsstationer utefter Norra stambanan 
och hamnade så småningom i Stavre. Genom 
en ödets nyck kom han att bli föreståndare för en 
handelsbod i Kölsillre by. 

Sonen Carl fick gå i läroverket i Östersund och 
tog där studenten våren 1908. Redan den 10 juli 
samma år blev han volontär vid SJ i Ljusdal. Med 
avbrott för värnplikt vid Kungl. Jämtlands Fältjägareregemente 
i Östersund under 1911, 1912 
och 1913 (inalles åtta månader) tjänstgjorde han i 
Ljusdal till 1914. 

Carl är kluven beträffande val av levnadsbana. 
Egentligen vill han studera vidare men inte heller 
ligga sin far till last. Jag citerar: "Att fortsätta studierna 
kostar mycket pängar. Jag har länge nog 
fatt afPappa och borde vara gammal nog att tjäna 
en slant själf. Jag ville slippa ligga dyrt på Pappa 
och ville heller ej låna. Men hade jag med ens 10 
tusen kronor, visste jag nog hvad jag ville. Jag 
skulle studera historia, filosofi och konst samt 
engelska." 

Han pendlar mellan misströstan och hopp om 
framtiden. Till exempel efter Kungl. Järnvägsstyrelsens 
volontärkurs 1908-1909 skriver han i 
dagboken: "På grund af tillkännagifvande i tidn. 

På baksidan av fotot har Carl skrivit: "Ljusdals station, sommaren 1912. Tåg 101 har just afgått och 
hållerpå att lämna stationsområdet, hvilket iakttages aftjänstgörande 'stinsen: stationsskrifvaren O.l 
Rogberg. Aforsta spåret står Hudiksvallståget nr. 1621, som skall afgå 3 min efter tåg 101. Asamma spår 
vid vattenkastaren står tåg 1641:s lokomotiv, hvars eldare är sysselsatt med smörjning. " 

Järnvägen angående vår framtid känner jag mig 
idag sorgsen till mods. Besinna! Afårskursen näst 



före mig ha 30 nu blifvic ex. skrifbiträde och 36 
fortfarande volontär med endast samma dagspenning 
-2.50!" Det är kanske inte så konstigt, att 
han i november 1909 skriver i dagboken: "Igår 
var jag ute och [skridsko]seglade på Kyrksjön därvid 
den olyckan hände att jag körde omkull och 
ref sönder mina byxor med ena skridskon. Förargligt! 
Hur skall jag fa mig ett par andra byxor? 
Jag har nyss fatt en ny öfverrock af Pappa och vågar 
ej bedja om ett par byxor igen. Jag fick de där 
blott for en månad sedan när jag hade permission 
och var hemma." 

Men han fortsätter något ljusare: "Mina farbröder 
äro vid S.J. och jag har aldrig hört ett ord af 
knot öfver deras arbete, blott förnöjsamhet och 
arbetsglädje. Det måste vara ett trefligt knog! En 
gång, hoppas jag, blir jag ordinarie stationsskrifvare. 
Då far jag en månads semester. Den 
skall jag dela upp så här: en vecka i påsk hemma, 2 
veckor på sommaren hemma och slutligen en 
vecka i jul också hemma i Kölsillre. Eja vore vi 

d.. I"

ar. 

Att järnvägsmännens arbete kunde vara både 
hårt och spännande förstår man av dessa rader 
från den 26 november 1909: "Jag har några kvällar 
åkt i ilgodsvagnen i 102 för utsortering af 
Sundsvallslinjens gods. Igår kväll när jag nästan 
hade sorterat allt slocknade lyktan! För att slippa 
vara alldeles i mörkret sköt jag upp dörren på sidan 
till hälften. Jag kunde dock ej läsa, fastän det 
var månljust, ty det yrade." 

Den 29 skriver han: "Det tycks bli en ovanligt 
kall vinter i år. Nu i tre dagar har kylan hållit sig på 
15-27 grader. Idag är det 26 på fm. Det är fasligt 
kallt att vara ute på magasinet, i synnerhet fryser 
man gärna om händer och fötter. Men värre dagar 
komma väl -växlingen! Kommer väl tid, kommer 
väl råd. Den som bara finge fara hem till jul!" 

Den 20 december: "Igår tjänstgjorde jag mellan 
tre och nio e.m. på telegrafen. Herrar Deurell och 
Rogberg [scacionsskrivare] och jag hade fulle arbete 
stundtals. Apparaterna knackade oafbrutet. 
Och 'visaren' var i ständig rörelse. Ljusdal skall ju 
transa alla tel. till och från lin. Ls-Hkl [LjusdalHudiksvall]. 
Men jag redde mig. Allt gick bra. 
Alla tåg voro naturligtvis försenade 1,5-5 timmar. 

Det var nämligen kolossalt yrväder. 1642 inställ



des. På aftonen kom och gick 4 extratåg (gods

tåg). Idag på fm. hade jag växling igen, 27 grader 

idag, men ikväll är det 30 grader!" 

Den 23 januari 1910 skriver Carl: "På den lilla 

vackert belägna stationen Hennan, 2,8 banmil 

härifrån Ljusdal, har nyligen fullbordats en min

dre anläggning med ställverk och växelforregling, 

den enda i sitt slag i Norrland med några få un

dantag (norrut närmast i Luleå, söderut i Bollnäs i 

bangårdens södra ända). Jag anhöll hos Stins att få 

vara i Hennan en tid, ty i min plan ingår ju 

växlings-och ställverkstjänst. Måndagen den 

10.1 reste jag med 882 upp och idag kom jag tillbaka 
med 101. Ställverket har jag grundligt studerat 
och gjort anteckningar om." 

Stämningen i Ljusdal verkar vara god: "[M]ina 

arbetskamrater äro alla mycket bra, friska i arbetet 

och skojfriska i umgänget." Man ställer upp for 

varandra. Det gäller ju att kunna samarbeta, när 

det trasslar till sig i trafiken. 

Man har tydligen respekt for högste chefen. I 
början av dagboken skriver Carl: "Efter en half 
timmes grufvande gick jag in till Inspektor Johansson 
i lördagseftermiddag och bad att få resa 
hem följande dag. När hans svar 'jo det går an' 
nådde mina öron, blef jag jublande glad och 
skulle velat ta' Stinsen i famn och dansa lustigt 
med honom, om han hade varit min Farbror." 

"För någon tid sedan frågade jag Stins om jag 
kunde få resa hem några dagar i jul. 'Ja, nog skall 
herr Carlsson få fara hem till jul', svarade han som 
vid tillfället var vid gott lynne. Nu idag ser jag på 
tjänstgöringslistan att han gifvit mig permission 
på julafton, på juldagen är jag fri och på annandagen 
skall jag ha vakt 9 igen. Men jag har fem dagar 



kvar af mina i order 529 foreskrifna 10 fridagar, 
jag skall vackert begära af Stins att få ut dem. 
Måtte han vara god nog och låta mig få komma 
hem några dagar!" 

Tre dagar senare skriver Carl: "Igår tänkte jag gå 
in till Stins och bedja om permission i jul. Men då 
fick jag höra att han skulle vara rysligt arg. Då 
grydde jag mig ej om att gå och tala med honom. 
Jag grufvade mig en god stund igår kväll och så 
klef jag in på Stinsexpeditionen. Jo, jag kunde nog 
få permission om jag kunde få någon att tjänstgöra 
i stället for mig på annandagen. 'På f m. kan 
ju herr Laurell sälja biljetter, ty han har tåget. 

Fråga herr Lystedt om han vill gå ned på aftonen 
till tågen.' Jag frågade genast Magnus Lystedt, 
som lofvade hjälpa mig, och så gick jag åter till 
Stins och talade om det." 

Trots kyla, skräckblandad respekt for chefen, 
orgelbundet arbete (nattvak på grund av tågförseningar) 
och hemlängtan kunde livet for den 
unge volontären te sig ganska ljust. Man roade sig 
med bjudningar, kafebesök, namnsdagsuppvaktningar, 
kälkåkning och slädfärder, utflykter till 
"landet" och sällskapsspektakel. I mars 1910 skriver 
Carl, att han "här trifts alldeles utmärkt -det 
är den bästa plats på jorden näst hemma''. 

Carl Carlsson, senare Viksten, blev efter stationsskrivarexamen 
1910 utnämnd till e. stationsskrivare 
1911, till e.o. stationsskrivare 1912 och 
från 1914 till stationsskrivare i Kilafors. Där börjar 
"karriären" vid SJ: tågdirigent (1915), bokhållare 
vid Järnvägsstyrelsens trafikbyrå i Stockholm 
( 1917-1921), förste stationsskrivare, byråassistent, 
stationsinspektor och slutligen överinspektor 
i Hallsberg, där han 1953 avgick med 
pension. 

Under en drygt fyrtioårig bana vid SJ kom han 
att tjänstgöra vid minst nio järnvägsstationer: 
Ljusdal, Kilafors, Stockholm, Helsingborg, Nässjö, 
Göteborg, Örebro, Mjölby och Hallsberg. 
Det innebar att den med åren allt större familjen 
kom att byta bostadsort sju gånger under fyrtio år. 
I genomsnitt bodde de fem år på varje plats. 

Efter pensioneringen flyttade Carl och hans 
hustru hem till Haverö, visserligen inte till 
fodelsebyn Kölsillre men till grannbyn. Han gick 
bort 1958. 

Carl har skrivit på baksidan av kortet: "1911. 
järnvägen söder om Ljusdal Tagetfrån sista 



vagnen i tåg med hastighet av 6 mil i timmen. " 

Erik Sundström 

Tidiga gruvbanor i Sverige 

Den tidigaste användningen av vagnar som följde 
något slags spår av trä var i gruvorna, där man 
behövde transportera tunga laster av malm, dels i 
horisontella orter där det var mörkt och trångt, 
dels i lutande schakt upp till markytan där vagnarna 
skulle dras med linor, kättingar eller 
stänger. Från kontinenten var detta känt från 
1500-talet. 

Det fanns flera sätt att fa vagnarna att följa spåret. 
Man kunde ha hjul med flänsar som följde 
skenorna i sidled eller hjul utan flänsar som rullade 
i rännformiga skenor. Man kunde ha släta 
hjul på släta skenor och särskilda pinnar eller vågräta 
styrhjul som styrde mot skenornas insida. 

Christoffer Polhem hade studerat mekanik vid 
universitetet i Upsala och blivit så beundrad när 
han reparerade det gamla konsturet i domkyrkan, 
att Bergskollegiet kallade honom till Stockholm 
där han 1690 för Karl XI visade en modell av 
malmtransportsystem för Sala gruva, där malmen 

behållare transporterades med horisontella 
stänger i orterna och ovanför gruvlaven till en avlastningsplats 
där deras bottenluckor öppnades. 
Tyvärr finns modellen inte längre kvar. Kungen 

G. Agricola beskrev 
1557 hur en malmkärra 
med styrpinne 
var konstruerad 

gav honom 500 daler om året för att göra fler 
uppfinningar för bergsbruket, och han bjöds 
1691 på en studieresa i Bergslagen. I Falun 
byggde han 1693 ett spel där tunnorna drogs av 
hakar på lodrätt rörliga stänger drivna av vattenhjul. 
I samband med det föreslog han att man 
med tanke på risken för vattenspill i gruvorna 
skulle bygga stånggångar från vattenhjul, som då 
kunde sättas direkt intill vattenfallen. Han fick 
därefter göra en studieresa 1694-1696 till gruvor, 
kanaler och kvarnar i Holland, England, Frankrike 
och Tyskland. Vid hemkomsten blev han 
1698 utnämnd till "direktör över bergsmekaniken" 
i Sverige, och konstruerade uppfordringsverk 
för Bispbergs och Humbobergs gruvor, 
som finns avritade 1729 av C.G. Cronstedt åtminstone 
som det såg ut efter ett gruvras 1717, 



och som visar !indragna vagnar med hjul i rännor. 
Han föreslog 1699 att gruvan i Falun skulle fa 
vagnar som i stället för häst drevs med vev av en 
arbetskarl, och även om det inte genomfördes tyder 
det på att man hade vagnar i gruvan. Hans 
skiss visar en tvåhjulig vagn men utan någon utritad 
styranordning. Polhem blev 1700 dessutom 

C Polhem forbättrade i Falun styrpinnekärran 
genom attgöra den .främsta axeln svängbar med ett 
styrhjul och senare med bägge axlarna svängbara. 

utsedd till konstmästare i Falun, och intresserade 
sig också för manufakturverket i Stjärnsund. Åren 
1701-1707 drev han i Falun ett "laboratorium 
mekanikum", alltså ett forskningsinstitut där han 
med elever skulle utveckla gruvmaskiner. Han 
blev därefter inbjuden till Clausthal i Harz för att 
beskriva sina stånggångar och uppfordringsverk. 

I Harz hade man sedan 1500-talet använt vagnar 
med styrpinne mellan träskenorna, och från 
1711 nämns de i Falun som använda i Smårumsstollen. 
Linne nämner att han vid sin Dalaresa 
1734 sett "vagnar med fyra små hjul, under vars 
golv finns ett horisontellt roterande hjul. De går 
på två bjälkar på gruvans botten på vilka de fyra 
hjulen rullar, men det femte hjulet går mellan 
bjälkarna så att de fyra hjulen håller sig på den 
breda översidan''. Även den franske resenären 
Outhier nämner det från 1736, och i Swabs relation 
om Falu gruva 1726 nämns en variant med 
två styrhjul, men inte om de styrde samma axel 
eller var sin. Ritningar från 1767 visar att liknande 
fanns även i Salu gruva. Från 
1750-60-talet finns ritningar som visar 
hur styrpinnen förbättrats med styrhjul, 
och även att man satt två styrhjul på 
samma axel så att man kunde köra åt 
bägge håll. Det sägs då att detta skulle 
vara Polhems ide, men själv nämner han 
det inte bland sina uppfinningar, så man 
kan nog anta att han hämtat den första 
iden från Harz och kompletterat med 
styrhjulet. Pehr Hilleström gjorde vid 
ett kungligt besök i Falu gruva 1788 två 
oljemålningar där man ser hästar som 
drar två vagnar på skenor. 

Carl Leijell höll när han 1751 avgick 
som preses för Kungl. Vetenskapsakademin 
en föreläsning "Om anläggningen 
och nyttan av det slags bergs-arbete 
som Stollbyggnad kallas", alltså horisontella 
tunnlar in i gruvorna, där han 
beskriver hur "somligstädes varest malm 



eller gråberg på stollarne även utföres på 
sådana små kärror, som hundar kallas, 
där är ock utåt hela stollen en rännil lagd 
av bräder eller stockar, uti vilken den så 

kallade spurpinn av kärran löper, så att hon icke 
kan vika på någondera sidan, utan måste gå rätta 
vägen fram". Stollar fanns vid denna tid vid 
Nasa.fjälls då nedlagda silvergruva intill norska 
gränsen, och vid Hällefors silvergruva var en under 
byggnad. En av ledamöterna, Pehr Högström 
från Skellefteå, var sedan en av initiativtagarna till 
återöppnandet av Nasa.fjäll 1774. 

Sven Rinman beskriver i sitt Bergsverkslexikon 
från 1788 att "Hund kallas vid gruvor en kärra 
bestående uti en järnbeslagen bred kista ungefär 
två alnar lång, 14 tum bred och 16 tum djup, varmed 
malm och berg föres, antingen neder uti gruvan 
genom orter och sträckor, till bälgstaden, eller 
ifrån schaktet till varphopen. Göres på flera sätt, 
antingen med fyra små hjul då mitt under botten 
sitter en järndubb (Leitnageb med en horisontell 
trissa som går mellan två lister på hundbron eller 
uti ett spår, att hunden ej må löpa till sidorna; eller 
göras de med två rullar som en rullbjörn, eller 
allenast med tvenne hjul och en ledtrissa emellan". 
Järndubb med trissa var vad Polhem hade 
vid Linnes besök, tvenne hjul är vad Polhem före

.slog 1699. 

I England körde man från början av 1600-talet 
kol från gruvor till hamnar på träskenor i 
hästdragna vagnar med flänsforsedda hjul, och 
1798-1802 införde John Stawford sådana vid 
Höganäs stenkolsgruvor. Falu gruva förstärkte 
träskenorna med bandjärn från 1809 for att 
minska nötningen, samma sak skedde också i 
Höganäs. Vid slutet av 1700-talet hade kanalbyggare 
och militära fästningsbyggare tagit över 
mycket av gruvornas teknik, och vid Göta kanals 
bygge 1810-1830 användes både !indragna 
uppfordringsbanor, hästdragna vagnar på träbanor 
och färjor for vagnarna, efter rekommendation 
av den engelske konsulten Thomas Telford. 
Redan i kanalbolagets årsrapport 1820 används 
ordet "järnväg". Vid samma tid började också 
gruvor i Värmland köra malm till sina hamnar 
med järnväg, Långban 1817 och Persberg 1819. 

Vid kanalbyggets slut inrättade staten en 
"strömrensningskommission" som skulle se till 
att erfarenheterna av kanaler, färjor och järnvägar 
kunde utnyttjas av Bergslagens industrier, vars 



största problem var de dyra och tidsödande trans-

På 1750-talet 
prövade man med 
styrhjul bådeftamfor 
och bakom axlarna 
for att kärran skulle 
foija spåret i bägge 
riktningarna. 

porterna. Väg-och Vattenbyggnads-Kåren grundades 
1851, en organisation for reservofficerare 
vid ingenjörstrupperna som också skulle vara 
konsulter och arbetsledare for vägar och järnvägar. 
Under 1850-talet byggdes en mängd matarbanor 
från järnbruken till Strömsholms, Tabergs 
och Filipstads bergslags kanaler, och till Klarälven. 
Först var de hästbanor, senare fick de större banorna 
ånglok. 
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Vid ett kungligt 

besök i Falun 

1788 målade 

Pehr Hilleström 

en tavla där i 
forgrunden syns 

en häst med 

malmkärra på 
grov träräls. 

Erik Sundström 



Små ånglok med stående panna 

Contractors' Locomotive 

Stationary Engine. Stea.m Cra.ne. Contra.ctors'Locomotive Pumpine-& Windillg 
The ORIGI AL combined Vertical Engines and Boiler11, introduced by Mr. CilAPLJN in 1855. Engine. 
Annons från 1875 for Chaplins Contractors' Locomotive. 

I ånglokstävlingen vid Rainhill 1829 hade John 
Ericssons lok Novelty varit det minsta loket och 
det enda med stående panna, alltså en vertikal cylindrisk 
panna med skorstenen överst, och med 
en ångmaskin ovanpå ramverket och kedjeöverföring 
till drivaxeln. Det var egentligen en 
konstruktion för brandsprutor som Ericsson gjort 
tillsammans med John Braithwaite. De lok som 
byggdes därefter hade Stephensons pannkonstruktion, 
alltså en liggande cylinder med eldstad 
under ena änden, vågräta tuber och skorsten 
ovanpå andra änden, en panntyp som gick att 
bygga mycket stor även inom en begränsad lastprofil. 
Lok med stående panna kom ändå att byggas 
i små antal för särskilda ändamål där man behövde 
särskilt små och korta lok, liksom några lok 
med kort, liggande panna på tvären. 

Ett sådant exempel var i Stockholm där man 
1870 byggde hamnspår vid Stadsgården och 
Södermälarstrand, med ett spår till Skeppsbron. 
Utrymmet vid Slussen var så begränsat, att spåret 
till Skeppsbron började med en vändskiva och intill 
den en öppningsbar bro. De första åren användes 
hästar för att dra vagnar ut till Skeppsbron, 
men 187 4 köptes två små lok, nr 173 och 17 4, 
littera N, från Cockerill i Belgien, tillverkningsnummer 
906 och 919. Loken var så korta och 
lätta att de fick plats på vagnvändskivan utan att 
störa vagnarna på spåret intill. Längden över buffertarna 
var bara 4,0 meter. De användes där till 
1911 då man hade byggt om slussarna, lagt in en 
ny bro och ersatt vändskivan med en skarp kurva, 
varefter man kunde sätta in normala ånglok med 
6,885 m längd. 

Loktypen med stående panna utvecklades från 
1855 framför allt av Alex Chaplin i Glasgow, särskilt 
en typ som på 1870-talet kallades 
Contractors' Locomotive med 9 hkr effekt. De exporterades 
genom Cowans i Sheffield. Två sådana 
lok såldes 1873-74 till hyvleriet och brädgården i 
Sandarne vid banan Marma-Sandarne, och ett 
sådant 1876 till Korsnäsbolaget utanför Falun, 

Ett Chaplinlok levererades till Helsingborgs hamn och finns 



bevaratpå museum. 

Loket SJ N 173 Stadsgården kunde foija med på de små vändskivorna 
i hamnen. 

Loket som växlar vid bygget av sockerbruket i Lyckåker är SHJ 9, 
senare SJ 503, och sålt till sockerbruket. 

som 1898 flyttade det till sitt nybyggda 
sågverk i Bomhus utanför 
Gävle. Alla tre skrotades i början av 
1930-talet. Ytterligare ett sådant 
lok gick till Helsingborgs hamn, 
och finns idag bevarat där på ett 
museum. 

Adas byggde tre lok med stående 
panna, det första 1880 för Uddevalla-
Vänersborg-Herrljunga 
järnväg som då var smalspårig med 
1217 mm spårvidd, det andra 
1895 för Bläse kalkbrott på norra 
Gotland, tillverkningsnummer 30, 
och det tredje 1913 för Storugns 
kalkbrott, tillverkningsnummer 
146. 

Karpalunds sockerbruk köpte 
1893 från Gärds härads järnväg 
drivboggin från en 1881 av Nohab 
byggd ångvagn med en liten panna 
på tvären, tillverkningsnummer 
153, och lät bygga om den till lok. 
Boggin hade varit avställd som reserv 
sedan 1884 då vagnen byggdes 
om till vanlig personboggivagn. 

Samma sak skedde 1895 när 
Skåne-Hallands järnväg av drivboggin 
till en av Borsig 1886 tillverkad 
ångvagn med tillverkningsnummer 
4201 byggde ett litet växellok 
som först tillhörde banan och 
vid förstatligandet 1896 blev SJ 
VKBk 503, men kort därefter såldes 
till sockerbruket i Lyckåker, sedermera 
Hasslarp. 

Delary massafabrik i Småland 
byggde 1880 ett litet lok med stående 
panna och 643 mm spårvidd 
för torvtransport. Så sent som 
1926 köpte Delary ännu ett sådant 
lok från Sentinel men då med 
överhettare och högt ångtryck, och 
det fanns kvar till nedläggningen 



omkring 1960. 

Värmbols massafabrik nära 
Katrineholm byggde också på egen 
verkstad 1889 ett litet lok med stå

ende panna för banan till Stettin 

med 730 mm spårvidd. Banan 

elektrifierades kort därefter, och 

loket skrotades troligen 1912. 

Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg hade 1898 på egen verkstad 
byggt en ångdressin med stående 
panna och kugghjul från maskinen 
till drivaxeln, men den var 
för liten för att kunna användas 
ens för växling, så att trafikchefen 
] .A. Westerlund 1899 föreslog att 
man själv också skulle bygga ett 
lok för växling i Jädraås, med 
kedjeöverföring från ångmaskinen 
till en drivaxel som fanns på lok 
erbjudna från Sentinel. Det nya 
loket Björn blev färdigt 1902 men 
hade normal liggande panna och 
förstördes vid en brand i Lingheds 
lokstall 1915. 

Det kan vara svårt att avgöra vad 
som är växellok och vad som är 
ångvagn, särskilt när fordonet har 
normala buffertar och koppel. 
Östra Värm-lands järnväg, senare 
Mora-Vänern, hade ett lok byggt 
1882 i Kristinehamn, tillverkningsnummer 
nr 28, med resgodsavdelning, 
där man 18861889 
också hade en soffa för passagerare 
på sidobanorna till Filipstad 
och Malung. Från 1910 räknades 
det som tjänstefordon och 
användes inte i allmän trafik 

Behovet av extra korta lok i Gö-Atlas byggde 1880 for Uddevallabanan växelloket Svalan. 
teborgs hamn löstes 1875 av SJ 
med lok nr 225-226, littera Q, 
från Krauss av normal typ men 
5,88 m längd, och liknande lok 
blev sedan vanliga i hamnar och 
industrier. 



Delary massafabrik köpte så sent 
som 1926ett lok.från Sentinel 
Skorstenen sitter på hyttens tak, och 
den stora burken i .framänden 
innehåller säkerhetsventiler och 
annat. 

Angvagn,en.från Östra Värmlands järnväg. 

Kenneth Landgren 

Wiktor Mattsson och Saltsjöbanan 

Wiktor Mattsson var verksam vid en järnväg som 
var speciell genom att den i många fall och på 
många områden var en föregångare. 

Den 1 maj 1898 grundades vid Saltsjöbanan en 
facklig organisation: Stockholm Saltsjöns Järnvägs 
Personalförening. Den blev Svenska Järnvägsmannaforbundets 
avdelning nr 1 den 1 augusti 
1899. Första året hade man 47 medlemmar. 

Förhållandena vid Saltsjöbanan var vid den här 
tiden mycket hårda. Trafikchefen Carl Larsson 
var känd for att vara en hårdför man. Bland annat 
fanns en § 3 i de allmänna bestämmelserna for 
personalen som var alldeles for hård. Efter framställan 
till K-A Wallenberg lyckades man fa till 
stånd en del överläggningar. Trots detta fanns § 3 
kvar till 1913 då Otto Walden blev trafikchef 

År 1905 fick man till en liten löneforbättring 
och kortare arbetstid. Tidigare hade den varierat 
mellan 12 och 18 timmar. År 1906 uppfördes 
Neglinge Samlingslokaler, NSL, där arbetarorganisationerna 
kunde samlas. En insamling gjordes 
inom avdelningen och man kunde lämna ett bidrag 
på 700 kronor. Järnvägsbolaget hjälpte till 
att möjliggöra egnahemsbyggen for personalen 
1909, ett initiativ som togs av avdelningen. 

Wiktor Mattsson började den 7 juni 1909, och 
den 1 november kom han med i avdelning nr 1 
som medlem nr 50. Samma år blev Saltsjöbaden 
egen kommun. 

Ett stort beslut i Saltsjöbanans historia blev taget 
den 24 oktober 1911 . Då beslöt styrelsen for 
Järnvägsbolaget att banan skulle elektrifieras, 
samt att en grenbana skulle byggas mellan Igelboda 
och Vårgärdet (Solsidan) och dubbelspår 
Duvnäs-Storängen. Invigningen av eldriften 
skedde den 18 maj 1913 av konung Gustav V, 
samtidigt invigdes Saltsjöbadens kyrka som var en 



donation från K-A Wallenberg i samband med 
hans 60-årsdag. 

År 1919 fick man for första gången ett avtal for 
ångfärjepersonalen och de kvinnliga platsvakterna. 
De fick då avsevärda löneforbättringar och 
tjänstgöringstider lika den extra linjepersonalen. 

Ett stort steg mot bättre arbetsförhållanden togs 
1920 då åtta timmars arbetsdag i stort sett förverkligades, 
men det var först 1923 som hela linjen 
kom i samma dyrortsklass som Stockholm. 

Personalstyrkan var 1926 totalt sett 141 personer 
från stins till polettpojke. 

År 1927 höjdes hastigheten på banan till 60 
och 1932 till 70 km/h. Tågen kunde nu köra Saltsjöbaden-
Stockholm och vice versa på 30 och 
snabbtågen awerkade sträckan på 20 minuter. 

Wiktor Mattsson fick vara med om flera stora 
förändringar på Saltsjöbanan. En ny station i 
Stockholm som togs i bruk 1936, samt utbyggnaden 
med dubbelspår Nacka-Järla. Central tågledning, 
CTL, infördes 1938 vilket underlättade 
trafiken avsevärt. Tågledningen placerades i 
Neglinge. 

Under andra världskriget ökade trafiken på 
järnvägen. Man diskuterade olika snabbtågsprojekt 
på 1940-talet och dubbelspår StorängenJärla. 
Tyvärr blev det inte så mycket av dessa diskussioner. 
Inga snabbtåg kom längre än till ritbordet, 
och av dubbelspåret blev bara banvallen 
lagd och stolparna resta. 

Saltsjöbaden fick en ny station 1947. Svenska 
Järnvägsmannaförbundets avdelning 1 firade sitt 
50-årsjubileum 1948. Jubileet inleddes i Neglinge 
med faninvigning och några av veteranerna från 
1898 var med. Marcus Wallenberg deltog och 
överlämnade från järnvägsbolagets styrelse 
15 000 kronor till avdelningens hjälpfond. 

Jubileet avslutades med en bankett på Grand 
Hotel som järnvägsbolaget till största delen bekostade. 
År 1952 fyllde Marcus Wallenberg 50 år 
och bjöd personalen till Vidbynäs. 

Wiktor kom till Saltsjöbanan 1909 utan tanke 
på att bli kvar där. Men ödet ville annorlunda. 
Han var med och kämpade for bättre villkor for 
personalen. Många uppdrag hann det bli även i 
förbundet centralt. Dessutom hade han den stora 
förmågan att vara diplomatisk och saklig, detta 
gjorde att han åtnjöt stort förtroende bland annat 



från järnvägsbolagets ledning. 

Wiktor Mattsson 

Minnen 

Wiktor Mattsson avled den 1 november 1961. 
Han efterlämnade makan Maria och barnen 
Fritjof och Ingeborg. Till glädje för barn, barnbarn, 
övrig släkt och vänner samt oss andra som 
är intresserade av järnvägshistoria skrev Wiktor 
Mattsson ner sina minnen. Memoarerna, som 
omspänner 70 år, från 1886 till 1956, publicerades 
ursprungligen under andra halvan av 1960talet 
i Valö hembygdsförenings tidskrift Bygden. 
Genom dottern, Ingeborg Persson, har Olle Andersson 
fatt tillåtelse att överföra texten till datamedia 
samtidigt som den varsamt redigerats. 
Överföringen till data genomfördes 1999-2000, 
och med de efterlevandes tillstånd överlämna den 
fullständiga texten med kompletterande fakta till 
Sveriges Järnvägsmuseum i mars 2000. Den i 
Spår publicerade texten är en förkortad version 
som är koncentrerad till Wiktor Mattssons tid vid 
Saltsjöbanan. Sammanfattad text och tillägg är 
skriven med avvikande teckensnitt. 

För att sätta in Wiktor Mattssons gärning i ett 
större perspektiv har hans egen berättelse kompletterats 
med uppgifter från Kenneth Landgren. 

Den levnadsbild som Wiktor Mattsson tecknar 
är en god illustration till vart kunskapstörst, envishet 
och framåtanda kan föra en människa. Den 
ger också en bra bild av de levnadsförhållanden 
som fostrat många framåtsträvande och duktiga 
människor. Memoarerna förmedlar dessutom en 
insiktsfull bild av Svenska Järnvägsmannaförbundets 
verksamhet och de fackliga förhållandena 
under mellankrigstiden. 

Barndom och uppväxt i norra Uppland 

Min far, som hette Mattias Mattsson, var född 
1849 i Risinge by i Hökhuvud, Uppland. Han 
var son till bonden Mats Andersson vilken förolyckades 
under arbete i skogen då far var 13 år. 
Då inget av syskonen var tillräckligt gammal för 
att kunna fortsätta med att bruka gården drog de 
var och en ut ur hemmet för att skaffa sig försörjning 
på egen hand. Efter att far haft drängtjänst 
några år vandrade fadern ut för att skaffa sig försörjning 
på egen hand. Han arbetade därvid som 
rallare vid järnvägsbyggen i Gästrikland och Häl



singland, som stuveriarbetare i Söderhamn och 

som skogsarbetare i Härjedalen. 

De järnvägsbyggen som pågick i Gästrikland och 

Hälsingland under den period som Wiktor 

Mattsons far arbetade som rallare, det vill säga 

någon gång mellan 1865 och 1872, kan ha varit 

bygget av Hudiksvalls järnväg eller av stambanan 

från Krylbo via Storvik till Ockelbo. 

Efter några år drog han sig åter ner till hem

trakten för att deltaga i byggandet av Danne

mora-Hargs järnväg och uppförandet av mas

ugnen vid Österby bruk. Härunder träffade han 

den kvinna, Margareta Karolina, som blev Wik

tor Mattssons mor. 

Min mor var född 1853 och dotter till 
lägenhetsägaren Erik Persson från Finnskogen 
Valö i Uppland och hans hustru Maria, född 
Boström. Min mor hade vid tiden för när de träffades 
tjänst hos en bonde i Skefthammar invid 
Gimo bruk. De ingingo äktenskap och slog sig 
ner i Ramhälls gruvsamhälle i Alunda, där far blev 
gruvarbetare. Denna plats blev alltså min födelseort. 

Det första minnet jag har av min barndom är 
att jag tillsammans med andra barn lekte i en 
sandgrop. Denna tecknar sig i minnet som ett jättelikt 
sandtag. Jag var då cirka tre år gammal. Jag 
har en gång på äldre dagar besökt platsen och därvid 
konstaterat att markens beskaffenhet där är 
sådan att det sandtag, som i mina tidigare år föreföll 
mig så jättelikt, icke har funnits där. Det torde 
alltså endast ha varit en mindre sandgrop som vi 
lekte i. Ett bevis för att vad som för barnögat är 
stort och mäktigt är för den vuxne en bagatell. 
Det andra minnet från mina tidigaste år är då 
mina föräldrar år 1889 flyttade från Ramhäll till 
Finnskogen, en färd på cirka fyra mil. Flyttningen 
skedde under vårvintern. Jag kan så väl erinra mig 



att jag och min två och ett halvt år yngre bror 
Axel, som då var knappt ett år gammal, lågo nerbäddade 
i en släde och gnagde på skorpor. Jag har 
också ett minne av att invid stugan dit vi flyttade 
fanns en stor grop som under försommaren var 

vattenfylld. En gång då vi lekte intill gropen föll 
jag ner i den men blev räddad av min äldre bror 
August, som fattade tag i mitt hår och drog mig i 
land. 

Det var på den tiden helt naturligt och ansågs 
nyttigt och framförallt nödvändigt att barnen sattes 
till arbete så tidigt som möjligt för att de efter 
förmåga skulle bidraga till sitt uppehälle. Jag hade 
inte börjat skolan då jag fick följa med min tre år 
äldre bror till Rörbergsgruvan där han, jämte andra 
barn, fick "gå i sylthögen", dvs. vaska och 
skräda malm. 

Malmskrädningen gick till så att manliga skrädare 
på skrädbacken, dit det brutna berget uppfordrats, 
frånskiljer den större stenen och transporterar 
det mindre avfallet, "syltan" som liknade 
makadam, till en särskild tipp benämnd "sylthögen" 
eller skrädhögen. Där vaskades och urskildes 
materialet för hand varefter avfallet, gråberget, 
användes till att avplanera den intilliggande terrängen. 
Den skrädda malmen uppmättes i kärror, 
rymmande cirka 100 kilo och bokfördes av tillsyningsmannen. 
Jag vill minnas att lönen utgjorde 
15 öre per kärra. 

Malmvaskningen försiggick endast under 
sommartiden. Den andra delen av året fick jag 
följa far i skogen tillsammans med bror August. 
Jag var då nio år. Någon större nytta gjorde man 
väl ej till en början. Vi fick dock snart en viss rutin 
att hantera yxa och såg och då bror och jag höll i 
var sin ända av sågen så kunde vi, trots våra svaga 
krafter, prestera så pass mycket arbete att vi i någon 
mån bidrogo till att bättra på inkomsten. Då 
hushållet bestod av nio personer som skulle försörjas 
på den inkomst far eljest ensam kunde 
åstadkomma var detta i hög grad välbehövligt. 
Inkomsten blev ändå knapp, huggning av en kubikmeter 
famnved betalades med ungefär 50 öre. 

Mitt arbete i skogen gjordes i regel varannan 
dag enär skolan tog de övriga dagarna i anspråk. 
Genom olyckshändelser i skogen tvenne gånger, 
den ena gången högg jag mig i ett knä och den 
andra gången i foten, måste jag vara borta från 
skolan ganska långa tider då såren var svårläkta på 
grund av vanvård. Detta medförde en viss eftersläpning 
i skolarbetet. Trots detta lyckades jag 



klara skolgången i vanlig ordning. 

De största glädjestunderna var då vi, ett par syskon 
och jag, fick följa med mormor till moster 
och morbror samt faster och farbror i Risinge där 
det fanns kusiner som var jämngamla med oss. Vi 
fick även följa med till Gimo bruk som låg några 
kilometer från Risinge. Där var det mycket att se 
för nyfikna barnaögon. Bruket var då i sin 
blomstringstid med masugnar, smedjor, kvarnar 
och sågverk samt den förnäma slottsbyggnaden 
med den vackra parkanläggningen med förnäma 
skulpturer utplacerade här och där. Inte minst intressant 
var stallet med en mängd vackra hästar 
samt vagnshuset med dess olika fina åkdon. Det 
fanns inga bilar då och inga andra motorfordon 
heller. Det var också mycket sparsamt med tågtrafik. 
Under midsommarhelgen var det stor fest. Då 
var vagnshuset förvandlat till danssalong och 
majstången var rest på planen utanför. Gamla och 
unga vid bruket och trakterna runt däromkring 
samlades och roade sig av hjärtans lust. Vi barn 
njöto också i fulla drag av feststämningen, i synnerhet 
som vi för våra små besparingar fick tillstånd 
att köpa snask och lemonad. 

Far arbetade hårt i skogen under dagarna, och 
om sommarkvällarna odlade han upp ny mark så 
att vi kunde hålla två kor, gris och höns vilket gav 
ett gott tillskott till försörjningen. Mor skötte 
hemmet och ladugården. Då jag var liten kan jag 
inte minnas att jag såg henne vila någon gång. 
Hon var alltid i verksamhet då vi stego upp eller 
gingo till sängs. Hon hade tusen och en sak att 
sköta. Hon vävde allt tyg som familjen behövde, 
såväl till gångkläder som för andra behov. Hon 
stickade alla strumpor och lagade våra lumpor. 
Hon bakade allt bröd, bryggde och beredde malt 
och lin. Det var mycket sällan platsen där vävstolen 
stod var tom. Hon försakade allt och satte 
in all sin kraft på omvårdnaden av den stora familjen. 
Så småningom växte vi upp och därmed 
minskade också de ekonomiska bekymren men 
hon var då kroppsligt utsliten och drabbades slutligen 
av en varbildning i huvudet som, trots en 
operation på Serafimerlasarettet i Stockholm. 
ändade hennes liv. Hon var då 57 år gammal. 

Borarbo folkskola, där jag åtnjöt skolundervisning, 
bestod av endast ett klassrum varför de fyra 
klasserna fick läsa två åt gången varannan dag. 
Det var en ung lärarinna, nyss utexaminerad från 
seminariet, som var ensam att meddela undervisningen 
till alla fyra klasserna. Jag vill minnas att 
det var 64 barn. Trots sin ungdom hade hon en 



utomordentlig förmåga att hålla disciplin bland 

eleverna och undervisa på ett stimulerande sätt. 

Skolvaktmästare och skolstäderska var då 

okända begrepp. Städningen fick därför utföras 

av de äldre eleverna själva. Likaså fick de hugga 

och bära in veden till lärarinnans bostad. Sist

nämnda uppdrag var mycket uppskattat av poj

karna enär det fick utföras under lektionstid och 

en och annan gång innebar någon extra förpläg

nad av lärarinnan. 

Någon tillgång till förströelseläsning fanns ej i 
hemmet. De enda böcker som fanns där var bibel 
och psalmbok samt Luthers postilla. I bibeln fick 
vi läsa varje söndagsförmiddag under fars uppsikt. 
Men jag läste i den oftast självmant då jag var intresserad 
av att läsa. Det var därvid Gamla testamentet, 
Uppenbarelseboken och de apokryfiska 
böckerna som stimulerade och satte fantasin i rörelse. 

Till jul fick vi köpa två jultidningar, Julbocken 
och Julkärven. De voro de billigaste som fanns 
och kostade 25 respektive 15 öre. När julen var 
över hade man läst dessa jultidningar så många 
gånger att man kunde dem helt utantill. Vi fick 
även ibland låna hem folkskolans läsebok. Denna 
var en verklig skattkammare för en vetgirig pojke. 
Den lästes också flitigt och mycket av dess innehåll 
fastnade i minnet för livet. 

Ut i världen på egen hand 
Vår stuga i Finnskogen var självklart trång med 
tanke på den stora familjen. Den bestod av ett 
stort kök och en liten kammare samt en ännu 
mindre förstugukammare. Kammaren användes 
som gästrum och förstugan utgjorde förvaringsrum. 
Hela familjen, bestående av föräldrarna, 
morföräldrarna och vi fem syskon, bodde i köket. 
Det var därför fortfarande angeläget att göra" evakueringar". 

På hösten år 1900, samma år som jag konfirmerades, 
fick jag därför anställning hos en bonde 



A.P. Andersson i Pålsmora. Han var en arbetsam 
och driftig bonde, men hård och hänsynslös och 
tog ut vad som var möjligt av såväl husdjur som 
tjänare. Han var ändå rättvis och besatt vissa ledaregenskaper 
som gjorde att hade förmåga att 
stimulera till arbete intill högsta gränsen av arbetsförmågan 
utan att ändå verka pådrivare. Hans 
hustru, som led av ledgångsreumatism, var säng

liggande långa tider och därunder oförmögen till 

kroppsligt arbete. Tack vare sin viljestyrka, intelli

gens och goda omdöme var det ändock, trots allt, 

hon som regerade på gården. 

Jag stannade i Pålsmora i tre år. Lönen det första 
året var 70 kronor samt vissa klädesplagg och 
ökade därefter med 10 kronor for varje år. Fastän 
arbetet många gånger var tungt och översteg mina 
svaga kroppskrafter var det ändå stimulerande, lärorikt 
och allsidigt. 

Under sin tid hos bonden Andersson i Pålsmora 

såg Wiktor Mattsson hur missbruket av alkohol 

påverkade människor negativt och vilka risker 

spritmissbruket innebar för människor såväl som 

för djuren. I sina memoarer berättar han om två 

episoder då han som tonåring genom rådigt ingri

pande dels tog hand om djuren, dels såg till att 

bonden Anderssons åtaganden blev utförda när 

denna var oförmögen på grund av festande med 

likasinnade. Erfarenheterna från tiden hos A.P. 

Andersson och senare kontakter med IOGT 

gjorde att Wiktor förblev nykterist hela sitt liv. 

Åter hem 

På hösten 1903 slutade jag anställningen i 
Pålsmora och flyttade hem. Mina båda morföräldrar 
hade då gått ur tiden och stugan hade den 
sommaren ombyggts. Bl.a. hade det inrättats en 



kammare på vinden i vilken August och jag 
bodde så länge jag var hemma. 

Den första vintern arbetade jag i skogen tillsammans 
med far. På våren 1904 började jag vid 
Rörbergsgruvan som skrädare. Jag blev därefter 
eldare, spelstyrare och maskinskötare. August var 
då sedan ett par år maskinist vid gruvan. Maskineriet 
bestod av en större ånglokomobil som 
dragkraft for pumpverk, gruvspel och andra erforderliga 
transmissionsanordningar. Ångpannan 
eldades med bränmorv från en intilliggande 
mosse och med ved, vilken till huvudsaklig del 
höggs av min far. 

Jag fick även under ett par månader pröva på 
gruvarbete under jord vilket jag dock inte var särskilt 
intresserad av. Gruvan hade då ett största 
djup av cirka 250 meter. Malmbrytning försiggick 
dock på olika nivåer, huvudsakligen genom 
så kallad takbrytning. Detta arbete, som utfördes 
på ackord, var synnerligen tungt och det mest arbetskrävande 
arbete som förekom i gruvan efter

som det inte fanns några tekniska hjälpmedel. 
Det oaktat var det ändå begärligt för de yngre och 
kraftigare arbetarna emedan det var bra betalt och 
arbetstiden under jord var endast 6-7 timmar per 
dag, mot 12 timmar ovan jord. Som regel orkade 
de flesta underjordsarbetarna inte med detta 
tunga och ohälsosamma arbete längre än till 40årsåldern 
då de nödgades söka arbete ovan jord. 

Wiktor Mattsson och hans bror August delade på 

jobbet att som maskinist/maskinskötare. De de

lade upp arbetet på så sätt att August jobbade 12 

timmar dagtid och Wiktor 12 natt. 

Nattjänstgöringen vid Rörberget blev aldrig 
lång för mig och inte heller hade jag svårt att hålla 
mig vaken trots maskinens monotona gång. Jag 
hade nämligen en brinnande läslust och läste allt 
jag kom över. Det mest läsvärda fick jag låna av 
ortens skräddarmästare vilken hade en hel del 
böcker av olika slag. Genom att studera en handbok, 
som medföljde Aftonbladets halvveckoupplaga, 
lärde jag mig att simma! Det var inte så vanligt 
att folk kallbadade vilket kanske delvis har sin 
förklaring i att det var ganska långt till sjön. 

Vigelsbo gruvor ägdes av Iggesunds bruk. När 



gruvdriften först tog sin början har jag mig ej bekant 
men av gamla gruvöppningar kan man draga 
den slutsatsen att den pågått före dynamiten 
blev känd och då mera primitiva brytningsmetoder 
använts, således före 1800-talets mitt. Att 
gruvbrytningen pågått före denna tid enligt dåvarande 
primitiva metoder omvittna den mängd av 
övergivna gruvhål som förekommer överallt i 
dessa trakter. I min tidigaste barndom pågick ännu 
brytning i många av dem med gamla och primitiva 
metoder. Uppfordring av det lossprängda 
berget försiggick med hästar som drog vinscharna. 
Vattenuppfordringen skedde medelst sugpumpar 
bestående av borrade trästockar. Drivkraften till 
dessa pumpar förmedlades med så kallade stånggångar 
som drogos av vattenhjul sedermera ersatta 
av ångmaskiner. Dessa stånggångar kunde 
ha en ganska ansenlig längd beroende på kraftkällans 
läge i förhållande till brytningsplatsen, ett 
par kilometer var inte ovanligt. Det var något 
trolskt och mystiskt över bygden där dessa stånggångar 
under ständigt gnissel rörde sig fram och 
åter i samma rytm dag och natt. 

Vid tiden för första världskriget åren 1914 till 
1918 hade gruvdriften sin blomstringstid. Det 
gällde då att producera så mycket järnmalm som 
möjligt. Priserna voro goda likaså avsättningsmöjligheterna. 
Under denna tid fick samhället 
järnvägsförbindelse genom att ett spår från Dannemora-
Hargs järnväg drogs från en plats mellan 
Österbybruk och Gimo till Löfsta bruk. Då järnvägen, 
som emellertid ej öppnades för allmän trafik, 
blev färdig var kriget slut samtidigt som 
malmfyndigheten var starkt reducerad. Samtidigt 
minskade efterfrågan på malm och priserna 
sjönk. Det blev därför inte längre lönande att 
hålla gruvdriften i gång varför den successivt avvecklades 
och nedlades helt i början av 1920-talet. 

Den i övrigt karga bygden, som under 
gruvdriftens glansdagar blomstrade och växte i 
välmåga, har därefter så småningom återgått till 
sitt gamla naturtillstånd. De gamla förfallna bostadshusen 
vari en och annan folkpensionär ännu 
bor kvar och de gapande gruvhålen, som i de 
flesta fall nu äro vattenfyllda, vittna om en svunnen 
storhetstid då berget gav bröd och försörjning 
åt många familjer. 

De flesta har nu gömts i mullen, 

av min barndoms bergsmansätt. 

År har spirat gräs på kullen. 



Glömskan ut sin slöja brett. 

Och så ödsligt är det ställe, 

där det fanns, mitt gruvsamhälle. 

Kunskapstörst 

Jag kände ständigt behov att skaffa mig mer vetande 
än det som inhämtats i folkskolan. Jag 
kände även längtan att få komma ut och se omvärlden 
och vad denna kunde ge. Sjömanslivet 
och Amerika lekte mig i hågen. I början av seklet 
reste också en del unga män till Amerika från Vigelsbo 
med omnejd. Detta bidrog även till min 
längtan ut. Jag ville dock först, som jag sagt ovan, 
skaffa mig litet mera kunskaper än vad folkskolan 
kunnat ge. För den skull satte jag igång så långt 
jag förmådde att på egen hand gå igenom en ganska 
tjock räknebok som far hade köpt under tiden 
han arbetade i Söderhamn. Den omfattade de 
fyra räknesätten samt reguladetri, kedjeräkning 
mm. Vidare skaffade jag mig föreskrifter i välskrivning 
och rundskrift samt år 1906, en Hermodskurs 
i rättskrivning. Hermods korrespon

Katrineholms station några år innan Wiktor Mattsson kom till det framåtsträvande municipalsamhället 
for att studera. 

densinstitut hade börjat sin verksamhet något år 
innan varför jag kunde räkna mig till en av de första 
eleverna på denna plats. 

Då studieresultatet enligt erhållna betyg var tillfredställande 
sporrade detta till fortsättning. 

Så en dag fick jag se en tidningsannons om 
Katrineholms Praktiska Skola varefter jag rekvirerade 
prospekt angående skolans kurser. Dessa 
kom omgående och innehöll en hel del reklam till 
skolans fördel, bl.a. att den var den bästa och billigaste 
av liknande skolor i landet och att det där 
undervisades efter alla moderna metoder vilket 
medförde väsentlig tidsvinst för eleverna. 

Jag beslöt mig för att försöka på den tekniska 
avdelningen ty jag hade ett visst intresse för mekanik 
och maskiner. Det var heller inte någon svårighet 
att vinna inträde vid skolan. Jag hade varit 
sparsam under de år jag tjänat i Pålsmora och haft 
ganska goda inkomster under de år jag arbetade 
vid Rörbergsgruvan vadan jag hade ett sparkapital 
på cirka 600 kronor. Det var mycket pengar år 
1907 och räckte ungefär till kostnaden för en årskurs 
i skolan inklusive inackordering. 



Skolan började den 1 november 1907, och tack 
vare den förkunskap som jag förvärvat genom 
självstudier fick jag omedelbart inträde i högre 
maskinyrkesskolans kurs. Kursen skulle pågå, 
med uppehåll för jullov, till den 30 april 1908. På 
grund av inkallelse till första årets värnplikt måste 
jag emellertid sluta skolan redan den 2 april för att 
kunna inställa mig till militärtjänst. 

Skolan var belägen i Katrineholms dåvarande 
stationssamhälle och drevs som privatskola, utan 
vare sig statligt eller kommunalt stöd. Den hade 
då varit i verksamhet endast ett par år varför såväl 
organisation som lokaliteter voro ganska primitiva. 
Skolan hade dock, vad jag kan förstå, ändå 
lyckats erhålla kunniga lärare. 

Skolan meddelade undervisning efter två 
huvudlinjer. Den ena med sikte på teknisk och 
den andra på merkantil utbildning. Båda linjerna 
avsåg att bibringa eleverna grundläggande elementära 
kunskaper före inträde i högre läroanstalter 
inom respektive område. I anslutning till 
skolans övriga verksamhet bedrevs teoretisk och 
praktisk undervisning i hushållskunskaper för 
kvinnliga elever. Avdelningen kallades Hushållsskolan 
och verksamheten var förlagd till en särskild 
byggnad inne i samhället. 

På grund av att eleverna inte hade sina hem i 
den kringliggande trakten utan kommo från nästan 
alla delar av landet var skolan organiserad som 
internatskola ehuru eleverna inkvarterades i privata 
hem i samhället. Skolan hade inget eget elevhem. 
Utspisning skedde i hushållsskolans lokaler. 

För mig betydde inträdet i skolan ett steg ut i 
det ovissa och okända. Ty, jämfört med den 
avsidesliggande, efterblivna bygd som jag kom 

från, tedde sig Katrineholms dåvarande stationssamhälle 
som en metropol där man kom i direkt 
kontakt med det pulserande livet och omvärlden. 

Katrineholm var vid denna tid en av landets 
förnämsta järnvägsknutpunkter för den internationella 
tågtrafiken genom landet. Detta gällde 
såväl söder-som västeröver enär järnvägen JärnaNyköping-
Norrköping då ännu ej var anlagd. På 
grund härav bestod den bofasta befolkningen till 
huvudsaklig del av järnvägstjänstemän. I staden 
fanns jämväl en del industrier och ett sjukhus. 

Jag blev vid ankomsten anvisad bostad hos en 
järnvägsmannafamilj där jag fick två rumskamrater. 
Den ene var från Eslöv och hette Borgh 



och den andre var från Söderhamn och hette 
Sundberg. Båda skulle gå i den tekniska avdelningen 
varigenom vi blevo både rums-och skolkamrater 
under hela den tid jag gick i skolan. 

Själva skolan var inrymd i ett ganska nytt hus i 
utkanten av samhället. Belysningen i skolsalarna 
utgjordes av fotogenlampor. Ventilationen var 
dock inte den bästa. Jag minns en kväll, då klassen 
hade preparandövning före en provskrivning, så 
slocknade lamporna i brist på syre. 

I den tekniska kursen var matematik, geometri, 
ritning och mekanik eller elektricitetslära huvudämnen. 
Utöver dessa ämnen åtnjöt jag undervisning 
i bokföring, grafostatik, hållfasthetslära, fältmätning 
och planimetri mm. Jag har emellertid 
senare fatt klart för mig att det varit klokt om jag 
istället för en del av de mindre betydande tekniska 
ämnena valt svenska språket. En utbildning, vilken 
jag med hänsyn till min kommande offentliga 
verksamhet, skulle ha haft större nytta av. 

Värnplikt 

Den 3 april reste jag direkt från skolan i Katrineholm 
till Stockholm för att inställa mig samma 
dag vid Östra brobänken på Skeppsholmen för 
vidare befordran med båt till Waxholms fort. 

Wiktor Mattsson berättar att inställelsen för mili

tärtjänstgöring var hans första besök i Stockholm 

och att han för första gången i sitt liv åkte bil när 

han tog taxi från Centralstationen till Östra bro

bänken. 

Wiktor Mattsson gjorde således sin värnplikt 

vid kustartilleriet i Waxholm. Han togs ut till 

tjänstgöring som eldare i det så kallade yrkes

kompaniet på Rindö. Efter grundutbildning blev 
han kommenderad att tjänstgöra som eldare på 
olika ångslupar, stationerade vid Waxholms fort. 
Bland annat var han maskinist på ångfärjan 
Rindön som ombesörjde trafiken mellan Waxholms 
stad och fortet. Den sammanlagda värnpliktstiden 
vid Kustartilleriet vid den här tiden utgjorde 
172 dagar, varav 137 dagar första året och 



35 det andra. Under andra året 1909 pågick 
tjänstgöringen 28/8 till 29/9. 

Det var gott om fritid och på regementet fanns 
ett ganska bra bibliotek där Wiktor Mattsson lånade 
en del böcker, vilket i någon mån tillfredställde 
hans stora bildningslust. 

Början av nittonhundratalet präglades i hög 
grad av motsättningar mellan den växande och 
allt bättre organiserade arbetarklassen och de besuttna. 
Under Wiktor Mattsson första militärtjänstgöring 
ökade spänningen på arbetsmarknaden 
och fick en utlösning i det så kallade 
Amaltheadådet i Malmö den 12 juli. Några unga 
arbetare i upphetsat tillstånd sprängde då en 
bomb ombord på fartyget Amalthea som användes 
som bostad åt från England importerade 
strejkbrytare. Denna händelse gav eko över hela 
landet och olika myndigheter vidtog åtgärder till 
skydd mot befarade oroligheter. Spänning mellan 
arbetsmarknadens parter var hög i avvaktan av 
hur pågående förhandlingar skulle sluta, om arbetsgivarna 
skulle igångsätta en planerad jättelockout 
eller ej. Förhandlingarna nådde sin kulmen 
den 18 juli. Det befarades att det skulle utbryta 
oroligheter i Stockholm om ingen uppgörelse 
komme till stånd. 

Wiktor Mattsson berättar att 40 man från 
kustartilleriet i Waxholm avdelades för beredskap 
att vid behov omdelbart inskeppas till Stockholm. 
Transporten skulle ske med ångfärjan. 
Jag hade sista vakten ombord den kvällen då det 

kom order med föreläggande att hålla färjan i be

redskap hela natten för utryckning på närmare 

order. Det var så allvarligt att jag inte ens fick 

avbyte för måltid utan kompanibefälhavaren läm

nade mig kostpengar för intagande av mat på ho

tellet under uppehållen mellan Waxholm och 

Rindön. 
Jag höll ångan uppe på färjan hela natten och de 
40 mannarna låg fullt alarmberedskapsutrustade i 
kasernen. Det kom dock inte någon utryckningsorder 
emedan förhandlingsparterna under natten 



Interiör och exteriör från 
Atlas verkstäder vid den 
tid då Wiktor Mattsson 
arbetade i vagn

verkstaden. 

nådde fram till en viss överenskommelse varigenom 
de befarade oroligheterna i Stockholm uteblev. 

Under andra årets värnplikt (1909) pågick storstrejken 
som bäst varför det även då var spänning 
i luften. Enligt den tidens uppfattning motiverade 
detta att militären beordrades att utöva vakthållning 
på olika orter och industrier. 

Den bevakningsbåt, som jag då tjänstgjorde på, 
beordrades till Lilla Värtan for bevakning av 
Stockholms gasverk. Besättningen på båten utgjorde 
13 man, varav tre i maskin. De senare 
skulle ha vakthållning ombord, den övriga besättningen 
blev vid framkomsten utplacerade inom 
gasversområdet. 

Enär det inte fanns utspisningsmöjligheter ombord 
på vår båt skedde vår utspisning på samma 
båt som ombesörjde strejkbrytarnas förplägnad. 
Vi kommo dock aldrig i kontakt med dem enär vi 
fick intaga våra måltider då de voro i arbete. 

Vi som tillhörde maskinpersonalen hade ingen 
annan sysselsättning under de 11 dagar denna kommendering 
varade än att ro över till strejkbrytarfartyget 
och där intaga våra måltider. Emellanåt 
kokade vi kaffe i skansen eller låg och rökte tobak 
(Blå Bröder). Vi fick nämligen inte gå i land. 

Hårda tider 

Då jag i slutet av augusti 1908 ryckte ut från första 
årets värnplikt var oron på arbetsmarknaden 
alltjämt på kokpunkten. Detta trots att arbetsmarknadens 
huvudparter under året träffat en 
överenskommelse som innebar "vapenvila'' inom 
de viktigaste näringsgrenarna. På grund härav nyanställde 
företagen arbetskraft endast sporadiskt 
och ofta av ren tillfällig art. 

Under dylika förhållanden var det ej lätt for en 
oerfaren yngling från landet, som saknade all yrkesutbildning, 
att i Stockholm erhålla stadigvarande 
arbete av något slag eller överhuvudtaget 

något arbete alls. Oavsett detta hade jag bestämt 



mig för att stanna där och pröva lyckan. Jag 
trodde och hoppades alltjämt att det så småningom 
skulle öppnas möjligheter att vid någon 
mekanisk verkstad inhämta den praktiska utbildning 
som möjliggjorde fortsatt praktik till sjöss 
och senare inträde till navigationsskolan. 

Mitt sparkapital var i det närmaste slut men jag 
ville inte till något pris be om hjälp hemifrån. Så 
började jakten efter arbete. Jag besökte därvid en 
hel del verkstäder, dock utan resultat. Alla förklarade 
att de i stället för att nyanställa nödgades avskeda 
personal. Till sist lyckades jag, efter några 
dagars jakt, ta tillfällig anställning vid Atlas verkstäder. 
Dessa var då belägna invid S:t Eriksbron 
och Torsgatan, på det område med bostäder som 
kallas Atlasområdet. 

Jag började på Adas verkstäder den 3 september 
1908. Först i pannplåtslageriet men jag kom snart 
över till vagnverkstaden. Vid den tiden var Atlas 
en av de största industrierna i Stockholm och 
man tillverkade broar, lokomotiv, järnvägsvagnar, 
ångmaskiner, pressverktyg mm. De första 
dieselmotorerna voro då också under tillverkning 
där. Några år senare flyttades verksamheten till 
Sickla varvid firmanamnet ändrades till AB AdasDiesel. 
I plåtslageriet tillverkades i huvudsak 
ångpannor. Där var ett öronbedövande oväsen 
dagen i ända. Oväsendet nådde sin höjdpunkt vid 
riktningen av de stora pannplåtarna vilket försiggick 
på den stora järnplan där 3-4 man med 
släggor gick till anfall efter förmannens anvisningar. 
Dessa gick till så att han spottade på de 
ställen där plåten skulle tuktas. 

Jag hade inte begrepp om att proppa öronen de 
första dagarna varför jag efter en veckas arbete i 
detta inferno var fullständigt döv. Dövheten gick 
bort så småningom då jag kom in på vagntillverkningen. 

Arbetsveckan utgjordes av 57 timmar därav 10 
varje vardag och 7 timmar på lördagen. Avlöningen 
var 32 öre per timme samt ackord vilket 
utbetalades efter det arbetsprodukten var färdig 
och avsynad. 

Ackordsförtjänsten kunde uppgå till 45 a50 % 
av den totala lönen vilket innebar att medelinkomsten 
blev 45-47 öre per timme. För mig tog 
detta arbete slut i mitten av december varefter jag 
reste hem till Finnskogen för att fira jul. 

När jag i början av januari 1909 återkom till 
Stockholm var jag åter utan arbete och bostad. 



Sedan jag gått arbetslös en tid varunder jag 
gjorde många tafänga försök att erhålla arbete i 
Stockholm och sedan kassan i det närmaste förbrukats 
beslöt jag mig för att försöka ta arbete av 
något slag i den närliggande landsorten. Jag var 
ingalunda främmande för sådant arbete. 

Jag fann till slut en annons i Nomäljetidningen 
om skogshuggare i Nomäljetrakten. Påföljande 
dag tog jag därför tåget till Norrtälje där jag uppsökte 
firman som annonserat. Det framkom därvid 
att arbetsplatsen var belägen ganska långt utanför 
staden och några kommunikationer dit 
fanns ej varför jag tackade nej och återvände till 
huvudstaden med ytterligare försvagad kassa. 
Järnvägsresan tur och retur Stockholm-Norrtälje 
kostade nämligen 5 kronor. 

Åter i Stockholm 
Återkommen till Stockholm uppsökte jag arbetsförmedlingen 
och anmälde mig till det första arbete 
som bjöds. 

Fram till 1956 hade Sa!tsjöbanan 
spårforbindelse med SJ 
vid Stadsgården, där vagn.ar 
via en vändskiva växlades ut 
till Skeppsbron. Qä 447 var 
ett av de sex sade/tank/ok 
byggda av Black Hawthorn 
som SJ övertog med Swedish & 
Norwegian Rai!way 

Från januari 1909 arbetade Wiktor Mattsson som 
skogshuggare på T una gård i Värmdö. 

Genom arbetsförmedlingen erhöll han därefter 
tillfällig anställning vid Viktoria kvarn såsom eldare 
under den tid som den ordinarie eldaren var 
sjukskriven till följd av olycksfall i arbetet. Denna 
anställning varade i tre veckor. 

Efter jobbet hos Viktoria hade Wiktor två andra 
arbeten. Först som värmeledningsskötare i en 
nyuppförd fastighet vid Tjärhovsvägen. Därefter 
som hjälpreda i konditoravdelningen på Grand 
hotell. Hans erfarenheter från alla anställningarna 
i Stockholm med omnejd samt den mycket aktiva 
arbetarpolitik som bedrevs på gator och torg hade 
säkert stor betydelse för Wiktor Mattssons senare 
fackliga engagemang. Han berättar bland annat 
om de friluftsmöten i Lilljansskogen som han deltog 
i, där alla frontfigurer i arbetarrörelsen framträdde: 
Hjalmar Branting, August Palm, Hinke 
Berggren, Fabian Månsson med flera. De var 
framstående och medryckande talare, var och en 



med sina synpunkter som kunde entusiasmera 
och rycka med åhörarskarorna. Det var rörande 
stämningsfullt då arbetarnas sångförening stämde 
upp sånger som Heidenstams medborgarsång 

Så sant som vi äga ettfodernesland, vi ärvde det alla 
lika ... det är skam, det är fläck uppå Sveriges baner 
att medborgarrätt heterpengar. 

Vid andra tillfällen läste någon Carl Snoilskys 
dikt "Den tjänande brodern". Det var entusiasm 
och framtidstro som tog sig uttryck då publiken 
sjöng "Arbetets söner", "Internationalen", KG. 
Ossiannilssons "Ungdomsmarsch" eller Fabian 
Månssons eggande kampsång. 

Wiktor Mattsson var även vid åtskilliga gånger 
med vid de stora diskussionsmötena i Folkets hus 
A-sal där arbetarrörelsens mål och medel diskuterades. 
Det var i huvudsak två olika riktningar som 
kämpade om makten. Den socialdemokratiska 
riktningen som företräddes av Hjalmar Branting, 
August Palm med flera, och den ungsocialistiska, 
anarkistiska, vilken företräddes av Hinke Berggren 
och vars medlemmar benämndes "unghinkar". 
I allmänhet var lokalen fylld till trängsel vid 

dessa möten och debattens vågor gingo höga som 

ett hav i storm. Argumenten var det inte alltid så 
noga med. Jag kommer särskilt ihåg ett dylikt 
möte i Folkets hus A-sal då Hinke Berggren jagade 
upp sig till den grad att han krängde av sig 
rocken då han stod i talarstolen samt hoppade 
upp på en stol och gestikulerade. 

Det var många gånger stor oro bland mötesdeltagarna 
i salen som mycket väl hade kunnat utmynna 
i allmänt tumult. Vid något dylikt intermezzo 
var det alltid någon förnuftig talare som 
göt olja på vågorna och dämpade ner stämningen. 

Jag använde också fritiden till att besöka 
Arbetarinstitutets bibliotek vid Klara Norra 
Kyrkogata samt att lyssna till institutets föreläsningar. 
Inträdet till dessa föreläsningar var endast 
10 öre. Där fick man åhöra den tidens förnämsta 
föreläsare såsom institutets grundare doktor Anton 
Nyström, professorerna Knut Kjällberg och 
Lydia Wahlström, Ivan Bolin, författarinnan Ellen 
Key med flera. 

Det var verkliga högtidsstunder när dessa föreläsare 
på ett pedagogiskt sätt meddelade sina kunskaper 
på olika områden till ett kunskapstörstande 
auditorium. På Arbetarinstitutet förekom 
också soareer och konserter av hög klass. 



Det inträffade även någon gång att jag besökte 
en teaterföreställning. Den skrala kassan tillät 
dock i sådana fall placering endast på de allra billigaste 
platserna. Biografer hade vid den här tiden 
börjat förekomma i Stockholm. Bildmaterialets 
kvalitet och mängd var det lite si och så med men 
programmen utfylldes i regel med olika artistuppträdanden. 
Entreavgiften var ju inte heller så 
avskräckande, 30 till 35 öre. 

Efter anställningen på Grand Hotell var Wiktor 
Mattsson åter arbetslös. Genom en exerciskamrat 
fick han reda på att det måhända fanns möjlighet 
att erhålla arbete vid Saltsjöbanan. Han gick därför 
omedelbart upp på järnvägens kontor i Stockholm 
och efterhörde om arbete. På järnvägsbyrån 
blev han hänvisad till trafikchefen, Carl Larsson, 
i dennes bostad i Neglinge. Tillsammans med en 
rumskamrat som också avsåg att söka anställning 
vid Saltsjöbanan reste de tillsamman dit ut den 7 
juli 1909. De blev omedelbart anställda bägge 
två, Wiktor Mattsson som verkstadsarbetare och 
kamraten, som hette Lindström, som vagnsputsare. 
När han anställdes hade Wiktor ingen 
tanke på att rota sig i Saltsjöbaden, men ödet ville 
annorlunda. 

Anställningsförhållanden 

Arbetsförhållandena vid järnvägen voro ingalunda 
så förmånliga att de stimulerade till ansträngningar 
att stanna där, tvärtom. Arbetstiden 
var lång och lönen urusel. Detta uppvägdes dock 
till viss del av den fastare anställningsformen och 
av vissa sociala förmåner. 

Ett privat järnvägsföretag som Saltsjöbanan betraktades 
ur ekonomisk synpunkt lika säkert som 
vid Statens Järnvägar där lönen vid denna tid var 
enahanda och i vissa avseenden sämre än vid de 
privata järnvägarna. Men där resonerade man 
som så att "kronans kaka är liten men säker". Att 
"kakan är liten" stämde precis, även för Saltsjöbanans 
vidkommande. Timlönen på järnvägsverkstaden 
var 30 öre och arbetstiden 10 timmar 
per dag. Skyldighet förelåg dessutom att vid förekommande 
behov arbeta även under sön-och 
helgdagar for samma timlön. Men levnadskostnaderna 
var drägliga. Vi fick omedelbart hyra 
ett möblerat rum i Neglinge for 10 kronor i månaden. 
Vi fick också en hel måltidsinackordering 
for 45 kronor per månad. 

Knappt en månad efter det jag börjat arbeta vid 
järnvägen utbröt storstrejken. Det var den 4 augusti 
1909. Då järnvägarna inte voro inblandade i 



denna konflikt drabbades inte heller jag därav. 

Den 26 augusti inkallades jag till värnpliktens 
andra år, en tjänstgöring som pågick till den 30 
september. Den tjänstgöringen har jag berättat 
om i tidigare. Storstrejken pågick alltjämt när min 
militärtjänst var avslutad varför det inte fanns något 
annat val, därest man skulle ha försörjning av 
eget arbete, än att stanna kvar vid järnvägen och 
avvakta bättre tider. 

Reminiscenserna av storstrejken, krigsförberedelser, 
första världskrigets utbrott med åtföljande 
ekonomiska kriser och depressioner följde sedan 
slag i slag. 

De ovan nämnda förhållandena bidrog självklart 
till att jag kom att rota mig i Saltsjöbaden 
men jag kan inte heller förneka att en kvinna 
också kom in i bilden. Det var en vacker, ljum 
söndagskväll på sensommaren 1909 då jag och 
min rumskamrat promenerade Knut Wallenbergsvägen 
fram mot Neglinge gård, där det pågick 
logdans, som vi mötte ett par flickor med 
vilka vi började samspråka. Detta första möte 
ledde för min del till äktenskap med en av flickorna 
år 1913. Att så skedde har jag ingen gång 
haft anledning ångra. Tvärtom kan jag travestera 
Dahlgrens Värmlandssång: "Den som från Småland 
tager sig en mö han vet att han aldrig sig ångrar." 
Jag tror också att våra barn inte kunnat få 
någon bättre mor. 

På grund av dessa olika omständigheter kom 
jag att så småningom växa in i miljön och bli 
Saltsjöbadsbo för alltid samt länkas in i den 
kommunalpolitiska verksamheten under en lång 
följd av år. 

Linjetjänst 

År 1910 erbjöds jag att övergå från verkstaden till 
linjetjänst inom maskinavdelningen. Detta skulle 
betyda dels fast månadslön, dels bättre förmåner 
ifråga om sjuklön, semester, fria resor med mera 
samt dessutom, utsikt till befordran till lokeldare 
respektive förare ganska snart. Denna övergångsbefattning 
benämndes lokomotivputsare och 
innebar i första hand lokputsning med nattjänst i 
lokstallet var tredje vecka. Senare tillkom att under 
dagtjänstveckorna vikariera för lokeldare och i 
viss omfattning tjänstgöra som förare i växlingstjänst. 
Då jag antog detta erbjudande voro utsikterna 
till befordran ganska ljusa. Denna möjlighet 
gick dock snart om intet på grund av den rationalisering 
som elektrifieringen av järnvägen år 1912 
innebar i fråga om tågbemanning. På grund av 



denna rationalisering befordrades endast hälften 
så många befattningshavare som förut, enär det 
endast åtgick en man i varje lok for de elektriska 
tågens manövrering. Detta innebar for mig och 
flera andra att den befordran till ordinarie lokförare 
som förut kunde påräknas inom ett par år 
kom att bli verklighet först efter cirka 20 år. 

Mitt fackliga engagemang inleds 

Det dröjde ej länge sedan jag börjat vid järnvägen 
förrän jag kom i kontakt med de organisationer 
som en efter en började slå rot i samhället. Det var 
socialdemokratiska arbetarkommunen, nykterhetsorganisationer 
av olika slag, bildningsverk

samheten samt järnvägsmännens fackliga organi

sation och då främst dess avdelning no 1. 

Det var förvånande att de anställda i allmänhet 
hade en sådan rädsla for att framföra och diskutera 
fackliga spörsmål och missförhållanden med 
de överordnade. Jag erinrar mig särskilt en episod 
under år 1910 då fackförbundsavdelningen hade 
kallat ut förbundets förtroendeman for att reda 
upp vissa missförhållanden och for den skull utsett 
två av mina äldre arbetskamrater att vara med 
vid överläggningen. När ombudsmannen kom 
meddelade emellertid den ena av personalombuden 
att han inte vågade vara med därför att han 
just då var i arbete på den arbetsplats där de påtalade 
missförhållandena var rådande. Överläggningen 
skulle nämligen försiggå på samma plats. 
Jag hade haft nattjänst och låg och sov i bostaden 
då ett bud kom och väckte mig och bad att jag, 
oaktat att jag ej var befullmäktigat ombud, måste 
vara med vid den ifrågavarande överläggningen 
istället for den som vägrat på grund av rädsla for 
repressalier. 

Detta sammanträde blev upptakten till ett 
mångårigt arbete inom den fackliga rörelsens 
olika grenar ty jag märkte att man inte behövde 
förlora vare sig anseende eller prestige hos arbetsgivaren 
om man kunde framföra sakliga skäl for 
sina påståenden. Detta trots att min närmaste förman, 
lokmästaren, efter det att överläggningen 
var slutförd, meddelade mig att vänskapen oss 
emellan var slut for alltid. Så blev dock inte förhållandet, 
ty jag återvann snart hans fulla förtroende 
vilket han senare betygade. 

Man konstaterade ganska snart att nykterhetstillståndet 



bland de järnvägsanställda var mindre 
gott och i vissa fall oroväckande dåligt. Detta gällde 
samtliga arbetsavsnitt och var mest allvarligt 
ifråga om personal som utförde säkerhetstjänst av 
olika slag. Det fanns dock ett fa.tal som insågo faran 
av detta förhållande och för den skull voro villiga 
att gå med i någon nykterhetsförening och på 
så sätt medverka till att råda bot mot rusdrycksmissbruket 
bland järnvägspersonalen. En dylik förening 
bildades vid Saltsjöbanan år 1910, såsom 
en avdelning av Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund. 
I denna förening kom jag att redan från 
början bli aktivt verksam. Först såsom ordförande 
och därefter som sekreterare under ett flertal år. 
Detta berodde måhända därav att jag var den ende 
av stiftarna som förut deltagit i liknande organisationsarbete 
och dessutom kanske hade något 
bättre teoretisk skolunderbyggnad än de övriga. 
Vi lyckades ganska snart att värva nya medlemmar 
och skapa respekt för organisationens verksamhet. 
Detta gav sig tillkänna bland annat däri 
att då det blev fråga om att fackföreningen skulle 
utse representanter att företräda personalen och 
föra deras talan anförtroddes det ofta åt oss som företrädde 
nykterhetsideerna. Detta var förklarligt, 
ty förutom att vi på grund härav åtnjöto visst förtroende 
hos såväl arbetsledningen som hos de flesta 
arbetskamraterna, hade vi också kanske bättre 
förutsättningar härför tack vare att vi i organisationsarbetet 
fatt viss parlamentarisk skolning och 
i någon mån träning i offentligt uppträdande. 

En originell banvakt 

Banvakten i fråga var en genuin son av Roslagen 
och hade varit med om att bygga järnvägen. Det 
var en kraftig och muskulös gestalt med yvigt rött 
skägg varför han påminde om en gammal viking 
från någon fornnordisk saga. Han gick också sina 
egna vägar och hade en egen uppfattning om 
samlevnadens problem. Av den anledningen 
kände han inte något behov av att solidarisera sig 
med den övriga personalen vid järnvägen. Liksom 
många andra liknande befattningshavare på den 
tiden så bedrev han boskapsskötsel med mera 
som binäring till banvaktstjänsten. Han uppförde 
dessutom en förnämlig fruktträdgård intill sin 
usla banvaktsstuga varvid han använde sina 
tvenne kor som dragare vid alla transporter av 
jord och gödsel. 

En dag inträffade emellertid en händelse som så 
småningom övertygade honom om nödvändigheten 
och betydelsen av enighet och solidariskt 
uppträdande. Denna sinnesforändring skedde på 
grund av ett intermezzo i samband med en tågurspårning 
inom hans banvaktssträcka. Vid utredningen 



ansågs att han förfarit egenmäktigt därigenom 
att han vägrade låta verkstadsledningen använda 
hans tralla för transport av redskap vilka 
skulle användas vid tillfället. Skälet till att inte 
låna ut trallan var att han ansåg att han själv behövde 
sin egen tralla för samma ändamål. Av 
denna orsak uppstod ett handgemäng med 
verkstadsformannen som slutade med seger för 
banvakten. Detta uppträde renderade honom en 

bestraffning bestående i att han förbjöds använda 
sin tralla såväl i som utom tjänsten. Det var ett 
hårt slag, i första hand påverkades de dagliga 
inspektionerna. För att utföra dessa tvingades han 
gå till fots vilket innebar att det åtgick väsentligt 
längre tid vilket i sin tur gjorde att han fick mindre 
tid över for sin binäring. På grund av dessa 
omständigheter bevärdigade han aldrig sina överordnade 
en hälsning. Han mottog ej heller den 
förtjänstmedalj som han med flera tillerkändes i 
anledning av järnvägens 20-åriga tillvaro. 

Till minne av ovan nämnda händelse anordnade 
han "opinionsmöten" varje årsdag på en 
tomt som han själv ägde. För dessa möten, vartill 
järnvägsledningen särskilt inbjöds, bekostade han 
själv tryckning av affischer samt engagerade en 
messingssextett som spelade några musiknummer. 
Efter musiken tog han själv till orda och citerade 
som inledning några bibelspråk, han kunde 
nämligen sin bibel mycket väl, varefter han i fortsättningen 
av sitt föredrag, med återgivande av 
ytterligare bibelcitat, berättade om alla de orättvisor 
som han med flera fatt genomlida. Då han 
inte var någon tränad talare spredo dessa 
"opinionsmöten" ett löjets skimmer över det hela 
vilket inte bidrog till hans upprättelse. 

Så småningom insåg han själv att han inte 
kunde komma tillrätta med problemet på detta 
sätt utan måste söka bistånd från annat håll. Av 
den anledningen anmälde han sitt inträde i fackföreningens 
avdelning 1 av Svenska Järnvägsmannaförbundet. 
Där klagade han så ofta han 
kunde över de orättvisor som vederfarits honom. 
Efter en tid lyckades också fackorganisationen 
medverka till att han fick upprättelse och rätt att 
återigen använda sin tralla. Efter denna händelse 
blev han helt omvänd och betraktade därefter 
fackföreningsrörelsen som det mäktigaste instrumentet 
for åstadkommande av ordning och rättvisa 
i samhället. 

Denna hans nyväckta tro på solidaritetens betydelse 
blev for honom bestående for all framtid. 
Någon aktning for överordnade kunde han däre 



mot aldrig tillägna sig och ansträngde sig inte heller 
i sin tjänstgöring. Då han uppnådde pensionsåldern 
köpte han ett hemman som var i lägervall. 
Detta hemman förvandlade han inom loppet av 
några år till en mönstergård. Hans nyvaknade intresse 
for fackliga spörsmål och hans envishet 
förde honom ganska snart till ordförandeposten i 
lokalavdelningen. På grund av hans originella 
läggning och bristande kännedom om de mest 
elementära formerna for parlamentarisk ordning, 
vilka han kom till insikt om själv, lämnade han 
dock detta uppdrag inom ett år. 

Facklig karriär 

Efter att ha varit sekreterare i fackförbundsavdelningen 
under år 1913 blev jag vald till ordförande 
år 1914, en befattning som jag kom att inneha till 
1939 med undantag av ett par år då jag var förhindrad 
på grund av mer krävande uppgifter i förbundet. 

I egenskap av fackföreningsordforande och representant 
for personalen vid Saltsjöbanan kom 
jag snart i kontakt med den lokala motparten, företrädare 
for Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön 
samt företrädare för Järnvägarnas Arbetsgivarförening. 
Jag fick vara med om många och långa 
samt stundom hårda förhandlingar rörande 
intressefrågor av olika slag. Härunder lärde jag 
mig snart inse att de viktigaste förutsättningarna 
för att uppnå acceptabla resultat är att man 
beflitar sig om att förvärva noggrannast möjliga 
kännedom om motpartens reella förutsättningar 
att tillmötesgå framställda yrkanden, att lämna 
korrekta uppgifter utan att därmed avslöja egen 
svaghet samt att i övrigt vara vederhäftig for att 
inge förtroende hos motparten. Det blev hårda 
tag många gånger vid dessa förhandlingar. Även 
om det någon gång då och då kokade över från 
båda håll hade jag nästan alltid känslan, då resultatet 
uppnåtts, att förtroendet mellan parterna 
alltjämt var orubbat. 

Såsom personalombud för Saltsjöbanan kom 
jag också att deltaga i Svenska Järnvägsmannaförbundets 
kongresser. Vid kongresserna kom jag 
även snart i kontakt med övriga järnvägsmän i 
landet. År 1915 deltog jag for första gången såsom 
ombud vid en dylik kongress. De enskilda 
järnvägarnas antal översteg då väsentligt 100-talet 
och statens järnvägar utgjorde en minoritet av 
landets järnvägsnät. Alla dessa enskilda järnvägar 
hade lokala löneavtal som varierade högst väsentligt. 
På grund därav behövdes det en omfattande 
förhandlingsapparat for att träffa överenskommelse 
om nya avtal eller om ändringar i redan befintliga. 



På hemresan fån kongressen i Köpenhamn 1919 
fick Wiktor Mattsson forforsta gången uppleva 

lyxen av att åka sovvagn. Här interiör av en Aolc. 

Som varande representant för personalen vid en 
enskild järnväg blev jag snart engagerad att som 
förbundsstyrelsens ombud deltaga i förhandlingar 
som berörde personalen vid alla enskilda 
järnvägar. År 1918 beslutade förbundskongressen 
att indela förbundets verksamhet i olika distrikt i 
fråga om organisatoriska uppgifter. Ett sådant distrikt 
kom att omfatta östra delen av mellersta 
Sverige där jag blev vald till sekreterare, en befattning 
jag innehade till 1932 då organisationsformerna 
ändrades. Vid 1921 års förbundskongress 
blev jag vald till ledamot i förbundsstyrelsen, ett 
uppdrag jag sedan kom att inneha till 1944 då jag 
undanbad mig återval på grund av att jag då var 
helt engagerad i kommunal verksamhet och ej varit 
i aktiv järnvägsmannatjänst sedan år 1940. 

Efter utredning och förslag till stadgar, som på 
uppdrag av Svenska Järnvägsmannaförbundets 
styrelse utarbetats av ombudsman E. Eklund och 
mig i samråd med Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsens 
försäkringsbyrå, beslutades att bilda Järnvägsmännens 
erkända arbetslöshetskassa. Det 
hade ett par gånger tidigare gjorts försök att bilda 
en dylik kassa men majoritet för detta hade ej 
kunnat erhållas bland medlemmarna. Orsaken 
till detta var främst att de flesta genom anställningsförhållandena 
ej hade någon arbetslöshetsrisk 
När förslaget gick igenom hade vi tagit hänsyn 
till detta förhållande varigenom försäkringen 
var obligatorisk endast för de medlemmar som ej 
hade fast anställning samt i övrigt för alla under 
de tre första anställningsåren. 

Eget bo 

Den flicka som jag första gången mötte en 
sensommarkväll 1909, varom jag förut nämnt, 
var född i lngelsbo i Tryserums socken i Kalmar 
län den 19 september 1887 och hette Maria 
Albertina Olivia Nyberg. Vår fortsatta bekantskap 
fortsatte och så småningom beslöt vi oss att 
bilda gemensamt bo. Bröllopet ägde rum den 26 
oktober 1913 utan andra ceremonier än de ritualenliga 
som åligger en präst. Därefter hade vi en 
enkel måltid i vårt nya hem för hyresvärd och 
bröllopsvittnen. Vi hade nämligen inte råd till extravaganser 
av något slag om skuldsättning skulle 
undvikas, något som vi var fullt ense om. 



Vi började alltså med fyra tomma händer som 
det heter, ty de små besparingar som vi var och en 
ägde voro ytterst blygsamma. Tillsammans med 
en bröllopsgåva på 200 kronor, som vi fick av min 
fader, kunde vi dock köpa det nödvändigaste av 
vårt bohag utan skuldsättning. Detta var ju också 
en nödvändighet med hänsyn till min inkomst 
som utgjorde 97 kronor per månad och som inte 
tillät några skuldavbetalningar. Lyckliga omständigheter 
i förening med att vi båda två alltid varit 
ense om att ej leva över förefintliga tillgångar ha 
gjort att vi ej heller senare behövt ta några lån annat 
än vid förvärv av fastigheten. Den bostad, 
utan värme, som vi först bodde i, bestod av ett 
rum och kök och en liten glasveranda. För denna 
bostad erlade vi en hyra av 30 kronor per månad, 
eller nästan en tredjedel av min inkomst. Vi klarade 
oss ändå rätt bra ty levnadsomkostnaderna i 
övrigt var drägliga och vi skaffade oss lite extra inkomster 
båda två. Dels genom en matinackordering 
och dels befanns min unga hustru vara 
mästare i matlagningskonsten, något som snart 
blev bekant inom olika kretsar i samhället. Hennes 
kunnighet togs därför i anspråk vid tillagning 
av festmåltider av olika slag ävensom för andra arbetsuppgifter 
i hemmen. Jag å min sida utförde 
extra arbeten av varierande art. På detta sätt kla

rade vi vår ekonomi ganska bra och kunde successivt 
komplettera behövligt husgeråd och till och 
med sätta av en och annan krona for oförutsedda 
behov. 

Några prisuppgifter 

Det kan måhända vara av intresse att se vad det 
kostade att sätta bo 1913. Nedan redovisar jag ett 
utdrag ur kassaboken for oktober och september 
samma år avseende bosättningskostnader: 

1 st. soffa 85:1 
st. skänk 40:6 
st. stolar a4:24:
1 
st. matbord 35:1 
st. skrivbord 35:1 
st. bokhylla 21:

2 st. portiärstänger a1 :25 2:50 

2 st. köksstolar a2:25 4:50 

1 st. köksbord 6:



1 st. piedestal 1:50 

1 st. ellampa 7:75 

Köksinventarier 27:

Övrigt 28:20 

Summa for hela inventariet 317:45 

Härtill kom linne och dukar for olika ändamål 
som min unga hustru förut anskaffat. 

I anslutning härtill vill jag, med stöd från 
samma kassabok, angiva exempel på kostnaderna 
for konsumtionsvaror under samma tid: 

1 liter mjölk 0:16 
1 paket Maggis buljong 0:50 
1 par stångkorvar 0:24 
1 tidning 0:05 
1 tub Stomatol tandkräm 0:60 
1 säck hushållskol 2:50 
½ famn ved 15:00 
1 klädsnöre 2:00 

Första världskriget 

Det politiska läget i Europa började redan under 
år 1913 att månad for månad bli kärvare. Inom 
de tongivande kretsarna i vårt land började man 
inse att krigiska förvecklingar mellan Europas 
stormakter var att vänta, kanske ganska snart. På 
denna grund försökte de skapa allmän opinion 
for ökade rustningar enligt den militära 
sakkunskapens anvisningar och krav. Då en sådan 
allmän uppslutning kring rustningskraven inte 
gick att åstadkomma startade en politiskt inriktad 
riksinsamling, "F-båtsinsamlingen". Dessutom 
organiserades det så kallade "bondetåget" den 6 
februari 1914. Därvid tågade 32 000 bönder från 
hela landet upp till Stockholms slott där de framställde 
sina krav och förklarade sig villiga att bära 
de ökade forsvarsbördorna som kunde fordras. 
Uppvaktningen besvarades av Konung Gustav V 
med det så kallade borggårdstalet vars innehåll 
föranledde en djupgående konflikt med den dåvarande 
Staaffska ministären vilken ansåg att 
kungatalet innebar undanskjutande av de ansvariga 
ministrarna. Allt detta föranledde häftiga 
opinionsyttringar från de vänstersinnade vilket 
kulminerade i arbetartåget. Detta utgjorde ett 
svar på bondetåget och var en protest mot Konungens 
hållning och uppträdande genom borggårdstalet. 



Jag var i tillfälle att deltaga i detta demonstrationståg 
där den samlade arbetarrörelsen i Stockholm 
och flera andra orter i landet slöt upp for att 
hävda sin uppfattning om ett demokratiskt 
styrelsesätt. Det låg spänning i luften då demonstrationståget 
med Hjalmar Branting i spetsen 
taktfast tågade fram i riktning mot kanslihuset, 
där statsminister Staaff med den samlade regeringen 
fick mottaga demonstranternas resolution 
på kanslihusets trappa. Den överlämnades av 
Branting och utgjorde bevis for folkets förtroende 
for regeringens politik. I demonstrationståget 
bars många banderoller med hänsyftning till resolutionens 
innehåll samt många med texter som: 
"Bort med kungamakten'', "Fram for republik" 
etc. I ett av de främsta leden gick dåvarande borgmästaren 
i Stockholm, Carl Lindhagen, vilken 
när tåget passerade Lejonbacken utbringade ett 
leve for republiken, vilket åtföljdes av liknande 
manifestationer genom hela tåget. Händelsen 
renderade Lindhagen ett åtal och 100 kronor i 
böter vilka han, som en demonstration mot domslutet, 
betalade med ettöringar. 

Den Staaffska ministären avgick sedan den 10 
februari. 

Då såväl som senare var starka krafter i rörelse 
for Sveriges uppslutning på Tysklands sida vid 
händelse av ett stormaktskrig i Europa. Detta 

åstadkom bittra inbördes fejder såväl inom de 

olika politiska riktningarna som inom partierna. 

Därvid skedde utrensningar, föregångna av häf

tiga debattuppgörelser. 

Den politiska spänningen, både hemma och 

ute, växte månad för månad och så den 28 juni 

1914, avlossades skotten i Sarajevo mot exhertig 

Franz Ferdinand av Österrike-Ungern. Den 1 au

gusti utbröt sedan krig mellan Tyskland och Ryss

land varefter stat efter stat blev indragna i 

häxdansen. 



Det var ju klart att Sverige måste vara på sin 
vakt under dessa förhållanden. Samma dag som 
kriget mellan Tyskland och Ryssland utbröt 
ringde därför alla Sveriges kyrkklockor till mobilisering. 
Allvarsstämda män lämnade därvid sina 
arbeten och gråtande hustrur för att inställa sig till 
krigstjänst. Jag hade då redan erhållit fast anställning 
vid järnvägen och var av den anledningen, i 
likhet med övriga järnvägsmän, befriad från militärtjänst. 
Järnvägsväsendet ställdes vid mobilisering 
till försvarsmaktens disposition. 

Som bekant behövde inte vårt land engageras i 
den förödande kraftmätningen, ehuru det inte 
saknades krafter som verkade för "modigt uppslutande 
på Tysklands sida''. 

Brist 

På grund av myndigheternas bristande erfarenhet 

beträffande organisering av livsmedelsförsörj

ningen och genom matvaruexport, huvudsakli

gen till Tyskland, vilket i sin tur föranledde im

portspärr från de allierade, kom vårt land i ett 

nära nog hopplöst försörjningsläge. Detta gällde 
särskilt städer och tätorter. Visserligen påbjöds 
ransonering och priskontroll men det hjälpte föga 
när det inte fanns något att ransonera. Situationen 
var därför svår för många familjer. På grund 
härav sökte sig städernas befolkning i stora skaror 
ut på landsbygden för att köpa vad som var möjligt 
direkt av producenterna. Dessa kunde av den 
anledningen sälja sina varor, till många gånger, ett 
oskäligt högt pris, samtidigt som ransoneringssystemet 
sattes ur spel. Detta gjorde in sin tur situationen 
ännu mer förtvivlad för dem som ej 
hade förbindelser med landsorten. För vår del 
hade vi ännu en del kontakter med våra respektive 
hemorter varigenom vi kunde ra köpa mindre 
partier livsmedel av vänner och släktingar. 

Allt eftersom tiden led blev läget alltmer förtvivlat 
vilket tog sig uttryck i långa köer hos 
livsmedelsnämnderna och spontana hungerdemonstrationer. 
De familjer som hade små barn 
hade det särskilt svårt då mjölktilldelningen var 
helt otillräcklig. De tvingades då att på vad sätt de 
kunde, skaffa mjölk själva från landsbygden. En 
kamrat och jag spårade upp ett mjölkställe som 



låg på andra sidan Erstaviken, vid Tyresö. Det var 
hos en fiskare som även hade ett litet jordbruk. Vi 
avtalade att ra hämta fyra liter i veckan till ett pris 
av 50 öre per liter. Det var dyrt men vi ansåg oss 
dock ha gjort en god affär. 

För järnvägsmännen förvärrades läget ytterligare 
genom att löneavtalet, som var slutet före 
krigsutbrottet, var bundet i fem år framåt utan att 
kunna påverkas av prishöjningarna. Av denna anledning 
och i egenskap av ordförande i fackföreningen, 
skrev jag en hemställan till Järnvägsbolagets 
styrelse att man, med tanke på rådande 
förhållanden, måtte tillerkänna oss något lönetillägg. 
En olycklig omständighet gjorde att skrivelsen 
inkom samma dag som det förekom en artikel 
i tidningen Fäderneslandet där järnvägsledningen 
skandaliserades på ett anmärkningsvärt sätt. Med 
anledning härav blev jag dagen därpå uppkallad 
till den då nyanställde verkställande direktören 
greve Fabian Wrede. Han hade av oförklarlig anledning 
fatt den uppfattningen att jag skulle ha 
skrivit den aktuella artikeln. Det var första gången 
som jag träffade honom. Han var mycket uppbragt. 
Det blev ett långt och stundom ganska häftigt 
replikskifte varunder vi lärde känna varandra 
rätt väl. Jag lyckades till sist övertyga honom om 
min oskuld. Innan vi skildes lovade han att hos 
bolagsledningen förorda vår framställning vilket 
även skedde. Efter vårt första samtal kom vi att i 
fortsättningen ha odelat förtroende för varandra 
och respektera varandras åsikter i de spörsmål vi 
som motparter i många år hade att handlägga. 

Krigsslutet 

Så kom året 1918 varunder världskriget nådde sitt 
slut. I november månad drog ekot av kanonernas 
muller långsamt bort, drunknande i segerklockornas 
klang, övergående i mumlet av bedjande 
röster under kyrkornas valv. 

Vapenvila ingicks, freden kom. Någon allmän 
glädjestämning såsom efter andra världskrigets 

slut kunde inte förmärkas. I nästan varje hem 
hade man, eller hade haft, påhälsning av farsoten 
Spanska sjukan som gick härjande fram i krigets 
spår. Det var knappast någon i de livskraftigaste 
åldrarna som undgick sjukdomen vilken obarmhärtigt 
skördade många unga liv. I slutet av året 
visade farsoten tecken att avta. Man kan lätt göra 
sig en föreställning om dess djupgående härjningar 
då man i Stockholmstidningen den 9 november 
tillkännagav att "endast" 160 dödsfall på 
grund av Spanska sjukan inträffat i Stockholm 



under veckan 27 I10 till 2/ l l. 

Även vi hemsöktes av farsoten. Vi blev bägge 
liggande i hög feber. Då barnen var små och behövde 
sin vård, och hjälp ej stod att fa, fick vi anstränga 
alla våra krafter för att kunna förse dem 
med mat och vård. Vi klarade emellertid krisen 
men det tog många månader innan man kände 
sig fullt återställd. 

Budet om vapenvila ingav dock människorna 
förhoppning om bättre och lyckligare tider. 
"Jobbarnas" lager började realiseras ut över lag, 
kaffepriset föll från 40:-till 15:-kilot, sytråd, som 
under lång tid ej stått at fa, kom åter i marknaden 
och rent vetemjöl kunde köpas till julen 1919. 

I tidningarna förekom det vackra profetior om 
bestående fred i världen. Ellen Key, som såg framtiden 
klarare än de flesta varnade: "Hoppet är for 
tidigt ute. Det torde fl samma öde som en februarilärka, 
att forftysa på det falt över vilket hon uppstämt 
sitt jubel "Vi vet numera att hon hade rätt. 

Villabyggare och verkställande ledamot 

Under första världskrigets hårda år avstannade 
bostadsproduktionen nästan helt och hållet. Bostadsbristen 
gav sig därför starkt tillkänna, särskilt 

Tåg passerar 

bron över 
Neglingeviken 

någon gångpå 

1930-talet. 
Arkiv Stig 
Nyberg. 

i städer och tätorter. Den kraftiga konjunkturstegringen 
och industriutvecklingen föranledde 
inflyttning till städerna. Införandet av åttatimmars-
dagen föranledde dessutom personalförstärkningar 
inom de flesta arbetsområden. De 
ekonomiska förhållandena voro dock så labila att 
enskilda byggnadsföretag endast i mycket liten 
omfattning vågade sig på bostadsbyggande. 

Det var mot bakgrund av dessa förhållanden 
som Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön, 
för att bereda bostäder åt sina anställda, år 1920 
utsände följande meddelande: 

Envar vid S.Sn.J. anställd person som ingår i en 
blivande Saltsjöbadens Egnahemsförening äger 



utfa en tomt om 1 000 kvm. beräknad till ett pris 
av 5:-/m2 mot en köpeskilling lydande revers, beräknad 
amorterad på 15 år. Skulle ägaren till sådan 
tomt före 15 år utträda ur bolagets tjänst eller 
försälja fastigheten, skall reversen omdelbart löpa 
med 6% ränta och den icke amorterade delen av 
reversen betalas efter 6 månader. 

Vid samma tidpunkt bekantgjordes att staten, 
under vissa förutsättningar och med kommunens 
medverkan, kunde understödja egnahemsbyggare. 
För att utröna om det fanns intresse för 
saken bland de bostadsbehövande i Saltsjöbaden 
utlystes ett allmänt möte i Neglinge samlingslokal 
för dryftande av frågan. Mötet besöktes av ett 
hundratal personer. Även om jag själv var med 
bland mötesarrangörerna hade jag då ingen tanke 
på att bygga för egen del. Dels hade jag egen bostad, 
dels ansåg jag mig inte ha de ekonomiska 
förutsättningarna för byggande av eget hem med 
hänsyn till rådande höga byggnadskostnader. Lik

väl blev jag vald till ordförande vid mötet och 

övertalades även att fungera som ordförande i 

interimsstyrelsen i den vid mötet bildade egna

hemsföreningen. 

Sedan den största entusiasmen lagt sig återstod 
19 järnvägsmän, däribland jag själv, som accepterade 
järnvägsbolagets erbjudande. För realiserandet 
härav och för att järnvägsbolaget skulle lämna 
byggnadskreditiv fordrades emellertid att en ekonomisk 
förening med begränsad ansvarighet stod 
bakom projektet. En sådan förening bildades 
också i vilken jag kom att fungera som ordförande, 
räkenskapsförare och verkställande ledamot 
under föreningens hela 25-åriga verksamhet. 
Det blev ett påfrestande och ansvarsfullt arbete 
som jag härvid åtog mig vid sidan av min ordinarie 
anställning. Jag var också medveten om att det 
skulle medföra både arbete och ansvar. Att det 
skulle bli så långvarigt och innebära så mycket arbete, 
bekymmer och ansvar som det kom att bli, 
det hade jag ingen aning om. Men med arbetsuppgiften 
följde en viss skolning i ekonomiska 
frågor och juridiska angelägenheter vilka jag har 
haft stor nytta av även inom andra områden där 
jag kommit att deltaga i handläggningen av allmänna 
angelägenheter. 

Föreningen inregistrerades under firma Saltsjöbadens 



Egnahemsförening m.b.p.a varvid varje 
medlem fick teckna personlig borgen för 1 000 
kronor. Folkhumorn uttydde de sista bokstäverna 
i firmabeteckningen till "Man bygger på avbetalning" 
vilket i stort sett var riktigt enär de flesta av 
nybyggarna saknade möjligheter att själva göra 
någon kapitalinsats. Själv hade jag ett par tusen 
kronor att börja med, pengar som jag fatt som 
förskott på arv och genom inkomst av kolfiske 
under kriget. 

Arbetet med uppförandet av samtliga 19 villor 
sattes igång nästan samtidigt på eftersommaren 
1920 och i slutet av samma år kunde de flesta 
flytta in. Det administrativa arbetet blev synnerligen 
omfattande då vi hade nästan lika många 
byggmästare som villor. Då det rådde stiltje på 
byggnadsfronten fanns inga svårigheter att fa arbetskraft. 
Värre var det att anskaffa material av 
olika slag, i synnerhet cement, som vi till en del 
måste köpa på "svarta börsen". Genom kontakt 
med en skrupelfri affärsman lyckades jag köpa en 
hel vagnslast prima Porclandcement. Affärs

uppgörelsen var dramatisk så tillvida att jag inte 
alls kände personen i fråga. Vi träffades på Söder 
Mälarstrand där han visade varan, som fanns ombord 
på en Esclandsskuta. Därefter kom vi överens 
om priset och att han skulle ombesörja omlastning 
och järnvägstransport. Vi följdes därpå åt 
till Södra badinrättningen där affären avslutades 
och han erhöll överenskommen likvid mot vederbörligt 
kvitto. Vagnen med cementlasten skulle 
enligt överenskommelse avsändas följande dag 
från Stadsgården. Det kom dock ingen vagn vare 
sig den dagen eller nästa varför jag ringde upp 
Stadsgårdens station där man upplyste mig om att 
någon vagnslastbeställning inte skett för ifrågavarande 
transport. Jag blev då orolig och började 
undra om jag blivit lurad av den obekante. Efter 
en del sökande lyckades jag fa kontakt med honom 
och då fick gåtan sin lösning. Han hade 
nämligen beställt godsvagnen på Statens Järnvägars 
expedition i stället för på Saltsjöbanan. Vagnen 
anlände efter någon dag och så var den oron 
stillad. 

Kapitalfrågan ordnades genom byggnadskreditiv 
hos järnvägsbolaget där jag, av vilken orsak vet 
jag ej, åtnjöt stort förtroende. Det blev stora summor 
som omsattes under byggnadstiden innan 
fastigheterna slutligen kunde belånas i avsedda 
penninginstitut mot inteckningar och borgen. 

I början av 1921 inträffade det en oväntad händelse 
i det att en allmän lönekonflikt var under 



uppsegling vid de Enskilda Järnvägarna. Fackföreningsledningen 
rustade för strejk och jag kom 
att tillhöra härför särskilt valt strejkutskott vars 
uppgift var att planera en eventuellt kommande 
konflikt. Järnvägsbolagets ledning fick kännedom 
om detta och en dag blev jag anmodad att omgående 
infinna mig hos VD greve Wrede. Då jag 
inställde mig hos honom var han mycket förtörnad 
och ville påstå att jag handlat ansvarslöst som 
oaktat att jag omhänderhade och förvaltade nästan 
en halv miljon kronor av bolagets medel för 
egnahemsbyggena ändå kunde vara med och förbereda 
en strejk som även kunde komma att beröra 
vår järnväg. Greven menade att det därvid 
kunde hända att dessa medel kunde användas 
som strejkkassa. Han krävde därför att jag omgående 
skulle inlämna egnahemsföreningens räkenskaper 
till bolagskontoret för revision och kontroll. 
Jag lovade villfara detta så fort det var möj

ligt. Däremot lovade jag inte att lämna strejkutskottet 
förmenande att jag var i min fulla rätt 
att företräda personalens intressen, likaväl som 
järnvägsscyrelsens representant företrädde arbetsgivarintresset. 

Det blev en arbetssam dag och natt innan jag 
hann göra räkenskaperna i ordning så att de 
kunde företes bolagsexperternas kritiska blickar. 
Det var inte heller utan en viss oro som jag väntade 
på resultatet av granskningen då jag efter tre 
dagar åter kallades till VD. Han meddelade att 
man granskat räkenskaperna utan att finna anledning 
till anmärkning eller misstanke. Han tillade 
att jag med hänsyn härtill fortfarande åtnjöt hans 
fulla förtroende beträffande våra ekonomiska 
mellanhavanden. 

När egnahemsbyggandet igångsattes befann sig 
efterkrigskonjunkturen på sin höjdpunkt. Från 
årskiftet 1920/21 gick dock konjunkturen åter 
ner i svindlande fart. Detta var ingalunda till vår 
fördel ty de egna hem som vi då hade så långt 
färdiga att de flesta kunnat flytta in hade kostat 
mycken möda och pengar. Värdet på fastigheterna 
sjönk nu i rasande fart och i takt med våra 
löneinkomster. Framtiden tedde sig därför synnerligen 
mörk för de flesta av oss. För min del var 
inte situationen fullt så mörk emedan jag valt en 
mindre hustyp och dels hade låtit anstå med inredningen 
av källarutrymmen och med uppvärmningsanordningar 
vilka kunde utföras senare 
när förhållandena var fördelaktigare. Det var därför 
tvunget att på alla sätt fa medlemmarna att 
anstränga sig till det yttersta för att kunna kämpa 



sig igenom de första åren. Föreningsstyrelsen fick 
pröva alla utvägar som stod till buds för att förhindra 
en katastrof Detta lyckades också och alla 
kunde efter många års försakelser och hårt arbete 
behålla sina hem. 

Låneplacering 

De verkliga svårigheterna inställde sig först när 
villorna voro färdiga och kreditiven skulle utbytas 
mot amorteringslån. De hade då kostat mer i 
uppförande än vad som förut beräknats. Orsaken 
till detta var de kraftiga prisstegringarna under 
byggnadstiden. Då nu fastighetsvärdena var i hastigt 
sjunkande var det stora svårigheter att fa belån.
a dem till erforderliga belopp. Efter en del förhandlingar 
lyckades föreningen att fa ett 25-årigt 
amorteringslån på 358 500 kronor i Enskilda 
Järnvägarnas Pensionskassa mot 6% ränta och 
mot inteckningar i vederbörande fastigheter samt 
med ett borgensåtagande från Järnvägsbolaget. 
Samtidigt bearbetades de kommunala myndigheterna 
att förmedla statslån till de som fyllde fordringarna 
för detta. 

Under 1921 kunde föreningen driva igenom 
att 8 av egnahemsbyggena fick statsbidrag och 
tertiärlån. Köpingen gick därefter i författning 
om att förmedla dessa lån som skulle hålla sig 
inom 80% av den godkända byggnadskostnaden 
och utgjordes av en amorteringsdel med 4% ränta 
och 2% amortering och en räntefri subventioneringsdel 
på 10% av byggnadskostnaden. 
För att skapa möjligheter och argument till lösgörandet 
av det gemensamma och oförmånliga 
lånet i Enskilda Järnvägarnas Pensionskassa och 
för att åstadkomma en utgiftsminskning för medlemmarna 
avstod samtliga 8 som fatt statsbidrag 
så stor del av subventionen att avbetalningen på 
de övrigas lån kunde göras med 1 000 kronor för 
var och en av dem. Svårigheten att göra dessa 
transaktioner låg främst i att förmå pensionskassan 
att gå med på omedelbar likvidering av lånet 
som var bundet på 25 år och med hänsyn till inträdd 
räntesänkning var synnerligen förmånligt 
för kassan. 

Efter åtskilliga framställningar och uppvaktningar 
hos pensionskassans ordförande och verkställande 
direktör beviljades vår framställan. Under 
tiden planerades placering av bottenlånen i 
Uppsala Stadshypoteksförening och sekundärlånen 
genom att 5% amorteringslån placerades 
hos Försäkringsaktiebolaget Skandia mot säkerhet 
i inteckningar och med underborgen av 
Järnvägsbolaget. Genom dessa lånetransaktioner 
nedbringades de årliga ränte-och amorteringskostnaderna 



rätt väsentligt. De innebar å andra 
sidan att föreningen inte kunde upplösas förrän 
lånetiden -25 år -utlupit. 

Sedan vi löst in de sista lånereverserna för vilka 
föreningen stod som låntagare kunde vi under år 
1946 återlämna medlemmarnas borgensförbindelser 
avseende den begränsade ansvarsfriheten 
samt upplösa egnahemsföreningen. Några av 
dem som var med och bildade föreningen och 
som genomkämpat de hårda åren hade då redan 
slutat sina dagar och de övriga voro nära eller re
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dan i pensionsåldern. De senare hade nu förmånen 
att fa hyggliga bostadskostnader på gamla dagar. 
Alla hade kämpat hårt under detta kvartssekel 
och kunde nu med tillförsikt se mot framtiden. 
De hade klarat krisen. 

Då föreningen upplöstes hade vi trots allt en 
sparad slant på några tusen kronor som fördelades 
lika mellan medlemmarna. 

Under alla dessa år hade jag åtnjutit medlemmarnas 
obegränsade förtroende att vara föreningens 
ordförande, redogörare samt verkställande ledamot. 
Det var en tid av hårt arbete, ansvar och 
bekymmer men som efteråt också lämnat många 
glada och ljusa minnen . . 

Förhandlingsarbete och utlandsresor 

Fram mot 1918 hade prisstegringarna till följd av 
världskriget växt dithän att löneläget vid de enskilda 
järnvägarna, som då voro över hundratalet, 
var olidligt, varefter det upptogs centrala förhandlingar 
mellan huvudorganisationerna. Härvid blev 
jag, tillsammans med flera i den fackliga huvudorganisationen, 
utsedd till personalombud. Förhandlingarna 
kom att omfatta en tid av tre månader 
och blev bland de mest krävande jag varit med 
om. Men de var också särskilt betydelsefulla enär 
det samtidigt gällde att försöka åstadkomma ett 
helt nytt lönesystem som skulle vara anpassningsbart 
till konjunkturväxlingarna i framtiden utan 
att alltför omfattande förhandlingar skulle erfordras 



vid förskjutningar i indexläget. 

Det lyckades också slutligen att utan tillgripande 
av särskilda stridsåtgärder uppnå enighet 
om ett dylikt lönesystem vid Sveriges Enskilda 
Järnvägar. Personalen tillfördes härigenom direkt 
löneökningar av förut oanad storlek och de 
grundelement varpå löneavtalen då byggdes upp 
kom att bli bestående under 30 år framåt. 

År 1920 fick jag, förutom en kort visit i Narvik 
1919, för första gången tillfälle att besöka ett annat 
land. Det var i samband med den 9:e Skandinaviska 
arbetarkongressen som hölls i Köpenhamn 
i januari detta år. Internationalen hade vid 
den tiden genomgått många svåra kriser under 
krigsåren varunder olika meningsriktningar brutit 
sig ut och bildat nya världsorganisationer. 
Denna kongress var därför av utomordentlig betydelse 
för det fortsatta internationella arbetet, 
inte blott i Skandinavien och Europa utan i hela 
världen. Kongressen bestod därför av representanter 
för de socialdemokratiska och fackliga organisationerna 
från många länder både i och 
utom Europa. Vid kongressen antogs bland annat 
resolutioner angående socialisering, industriell 
demokrati och det framtida skandinaviska samarbetet. 

Trots att kongressen pågick en hel vecka blev 
det ont om tid över för att se på staden. Det blåste 
dessutom en kall och fuktig vind hela tiden som 
gjorde att man inte ville vistas utomhus mer än 
nödvändigt. Det blev dock tillfälle att under sakkunnig 
ledning bese Köpenhamns nyuppförda 
rådhus varöver danskarna var mycket stolta. 

På nedresan till Köpenhamn, vilken jag av kostnadsskäl 
företog i 3:e klass sittvagn, fick jag ressällskap 
med den legendariske och originelle 

socialistagitatorn och riksdagsmannen August 
Svensson från Sundsvall. Han hade trots sin höga 
ålder inte heller valt sovvagn oaktat att resan för 
hans del sträckte sig över ett helt dygn. Han kostade 
inte heller på sig några andra extravagenser 
enär han hade matsäck med sig för hela den tid 
han skulle vara borta. Det var endast vi två i kupen 
under större delen av resan. Till en början var 
vi helt främmande för varandra och jag satt 
mycket länge och fixerade min tyste, jättelike reskamrat 
innan jag, trots att jag var den yngre, vågade 
mig på att inleda ett samtal. Han var till en 
början ytterst ordkarg och reserverad men han tinade 
upp när han fick höra att vi var ute i samma 
ärende. Under den natten fick jag veta mycket om 



oegennyttig kamp för drömda framtidsideal, 
uppoffringar, framgång och besvikelse vilket i så 
rikt mått beskärdes arbetarrörelsens pionjärer. 
Han berättade också om många andra högresta 
gestalter från genombrottsåren. 

Hemresan företog jag med sovvagn från 
Malmö varvid jag fick dåvarande kommunikationsministern, 
Viktor Larsson, till reskamrat. 
Även han hade bevistat kongressen. 

Samma år skulle Svenska Järnvägsmannaforbundets 
medlemmar företaga omröstning rörande 
anslutning till Svenska Landsorganisationen 
(LO). Omröstningen skulle föregås av en 
serie upplysningsmöten på skilda platser. Jag fick 
därvid uppdrag av förbundsstyrelsen att besöka 
en del platser och redogöra for denna fråga. Härunder 
fick jag tillfälle att stifta bekantskap med 
många nya människor och besöka för mig okända 
platser. Vid Svenska Järnvägsmannaforbundets 
kongress 1921 blev jag invald i förbundsstyrelsen 
vilket jag förut nämnt. 

Året därpå utbröt allmän lönekonflikt vid de 
enskilda järnvägarna varvid personalen vid ett antal 
mer betydande banor lade ner arbetet. Strejken 
pågick under ett par månader och det var ytterst 
nära att det kommit till öppen konflikt även vid 
Saltsjöbanan på grund av att arbetsgivaren försökte 
sig på att utbilda strejkbrytare att sätta in vid 
banor där arbetet nedlagts. Situationen var 
mycket allvarlig och jag blev under en nyss påbörjad 
resa hemkallad for att i egenskap av fackföreningens 
ordförande företräda personalen. Vid 
hemkomsten tog jag också omdelbart kontakt 
med verkställande direktören greve Fabian Wrede 
varpå följde en allvarlig överläggning som slutade 
med att de icke önskvärda personerna blev avlägsnade 
och lugnet återställdes. 

År 1924 erhöll jag uppdrag att representera 
Svenska Järnvägsmannaforbundet vid Norska 
Järnbaneforbundets kongress i Lillehammer. Som 
jag inte förut varit i den delen av Norge passade 
jag på att resa olika vägar i avsikt att fa se så 
mycket som möjligt av grannlandets natur och 
kultur. Detta kunde också ske utan större egna 
kostnader då Norska statsbanorna utfärdade 2:a 
klass fribiljett efter önskan. 

Under resan besökte jag bland annat Eidsvold, 
Röros, Hamar och Oslo. Till Oslo kom jag på 
norska nationaldagen den 17 maj . Därvid fick jag 
ett oförglömligt minne av den patriotism och nationalkänsla 
som vid detta tillfälle präglade människorna 
på Karl Johan och platserna i närheten 



av slottet och universitetet. Det var fascinerande 
att se detta färgrika och uppsluppna skådespel 
med alla dessa människor som på olika sätt demonstrerade 
de röda, vita och blå nationalfärgerna. 
Under resan i övrigt fick jag uppfattningen att 
den materiella standarden var lägre än hos oss. 

Till Oslo kom jag sent på natten varvid det inträffade 
en liten episod. Jag hade i förväg beställt 
hotellrum och då jag kom ut från Östbanestationen 
beställde jag omedelbart första bästa 
droska till hotellet som visade sig vara beläget 
omdelbart intill järnvägsstationen. Något som jag 
konstaterade först på morgonen då det var ljust 
och lättare att orientera sig. 

Under 1932 var jag ånyo i tillfälle att såsom förbundets 
representant övervara Norsk Järnbaneforbunds 
kongress som denna gång var förlagd till 
Oslo och pågick i fyra dagar. I samband med 
denna kongress gjorde jag en avstickare till Drammen 
i sällskap med norska förbundets kassör, 
Hansen. Vid kongressen valdes en konduktör F 
Buland till forbundsordforande. Denne gick sedermera 
ett tragiskt öde till mötes. Under andra 
världskriget blev han i egenskap av vice ordförande 
i Norska landsorganisationen tagen av tyskarna 
och dömd till döden. Domen ändrades sedermera 
till koncentrationsläger och han överfördes 
till Tyskland där han dukade under for den 
hårda behandlingen. 

Den 24 februari 1925 avled Sveriges dåvarande 
statsminister Hjalmar Branting. Med hänsyn till 

hans officiella ställning förrättades jordfästningen 
i Storkyrkan i Stockholm. Begravningen ägde 
rum söndagen den 1 mars i närvaro av kungahuset, 
representanter för olika länders regeringar 
samt fackliga och politiska organisationer. Jag 
hade erhållit inbjudan att övervara den högtidliga 
akten i egenskap av representant för Svenska 
Järnvägsmannaförbundet. Det var en stämningsfull 
högtid. Storkyrkan var fylld med representanter 
för olika samhällsskikt och främmande nationer 
som visade arbetarhövdingen en sista hedersbetygelse. 
Man förnam väl att det var en stor 
mans sista färd. H.M. Gustav V hade infunnit sig 
i kyrkan i god tid och fick sitta och vänta nära en 
halv timme innan Branting kom. När så skedde 
fick konungen resa sig för honom och bevittna 
huru som gamla skäggiga veteraner med florbehängda 
röda fanor i sina grova arbetarnävar 
trädde fram och slog en ring omkring honom. 
När han så satte sig var han omsluten av en fanborg 
med socialistiska segertecken som skyddande 



vakt. Så nära inpå livet hade han aldrig förr 
haft dessa arbetarrörelsens symboler. Nu stod de 
som hans trogna skyddsvakt i ring bakom honom. 
Man kunde inte heller undgå att se kronprinsen 
Gustav Adolf med intresse studera de 
olika fanornas deviser. 

Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Ernst 
Klevbeck som höll en gripande betraktelse med 
utgångspunkt från bibelorden om hur Jesus 
frestades av djävulen, erinrade om att Branting 
trots börd, utbildning och utsikter till en lysande 
tjänstemannabana, valde att kämpa för människovärde 
och rättigheter åt de små i samhället. 
Från Storkyrkan gick begravningståget, vari deltog 
15 000 människor, under tonerna av Hjalmar 
Brantings sorgmarsch, till Adolf Fredriks kyrkogård 
där stoftet gravsattes i den Brantingska 
familjegraven. Hundratusentals människor kantade 
processionens väg. Vid graven talade bland 
annat Zäta Höglund vilken under många år stått i 
opposition till den politik som Branting företrädde. 
Han betygade därvid att han numera vunnit 
klarhet om att den linje som Branting följt var 
den rätta. 

Orostider 

Den lågkonjunktur som kännetecknade 30-talet 
hade redan börjat giva sig tillkänna i mitten av 20

talet. Framförallt blev krisen synnerligen djupgå

ende för järnvägarna på grund av frakt

minskningen genom industrins avmattning och 

även genom biltrafikens snabba utveckling. Det 

blev hårda tider för järnvägarnas ledning och 

ännu hårdare för dess personal. Givetvis föran

ledde detta långvariga förhandlingar mellan in

tressenterna vilket resulterade i hårdare villkor för 

de anställda. 

Under denna bekymmersamma tid omkom år 

1932 en av förbundets ombudsmän genom 



olyckshändelse. Jag blev då ombedd av förbunds

styrelsen att tillsvidare tjänstgöra i denna befatt

ning. Vikariatet kom att vara i nästan fem år, un

der den svåraste depressionstiden. Under denna 

tid hade jag successivt tjänstledigt från järnvägen. 

I slutet av 1930-talet växte den politiska spänningen 
i världen genom Hitlers diktatoriska uppträdande 
på världsarenan. Detta satte fart på 
krigsrustningarna vilket i hög grad lättade på arbetslösheten 
och en period med högkonjunktur 
inleddes. 

På grund av den politiska spänningen och att 
vissa länder stängde sina gränser uppstod svårigheter 
för de internationella arbetarorganisationerna 
att uppehålla kontakten med varandra. Internationella 
Transportarbetarinternationalen hade 
dock beslutat avhålla en förut beslutad kongress i 
Tyskland år 1938. På grund av ovan nämnda förhållanden 
beslöts att den i stället skulle hållas i 
Luxemburg den 15 september. Förhållandena var 
emellertid så spända att Tyskland stängde sina 
gränser. Efter den så kallade Miinchenöverenskommelsen 
lättade spänningen något vilket möjliggjorde 
genomresa. Lättnaderna innebar att den 
planerade kongressen kunde hållas i slutet av oktober. 
Fyra representanter från Svenska Järnvägsmannaförbundet 
kom att deltaga i kongressen varav 
jag var en av deltagarna. Förutom representation 
från Tyskland och Ryssland deltog representanter 
från organisationer i Europa och den övriga 
världen. Kongressen hölls i parlamentsbyggnaden 
i Luxemburgs huvudstad med samma namn. 
Som förste ordförande fungerade engelsmannen 
Bevin, vilken senare kom att spela en stor roll under 
andra världskriget, först som Englands arbetsminister 
och senare som utrikesminister. 

På grund av de politiska förhållandena i Europa 
och andra länder, bland annat i Kina där inbör

deskriget då pågått i något år, fördes förhandlingarna 
i en laddad atmosfär. Trots detta nåddes 
enighet angående de flesta förslag och rekommendationer 
som kongressen hade sig förelagda. 

Under kongressen inbjöds samtliga deltagare 



till supe som den luxemburgska staten bestod och 
vid vilken landets statsminister presiderade. Vi 
blev vidare inviterade till en bussresa runt landets 
gränser. Landet är nämligen inte större än att 
detta gott medhinnes under en dag. Därunder 
besöktes flera små gränsstäder där man kan 
drömma sig tillbaka till medeltiden. Det föreföll 
som om tiden stått stilla i dessa natursköna nejder 
med sin pittoreska bebyggelse. Den yttre hygienen 
föreföll dock inte vara särskilt hög. Höns och 
gäss sprungo omkring och kacklade på gatorna 
där man även kunde få se en och annan griskulting. 
Det var inte heller ovanligt med gödselhögar 
liggande framför bostadshusens fönster. Under 
bussfärden utmed gränsfloden mot Tyskland 
kunde man inte undgå att få en kuslig känsla av 
att det uppskjutna kriget när som helst kunde bli 
verklighet. Man såg taggtrådsvallarna och de 
ridåer på Tyska sidan som vittnade om pågående 
befästningsarbeten. 

Resandekontrollen genom Tyskland var också 
ytterst sträng. Redan på färjan till Sassnitz fingo vi 
lämna ifrån oss alla tidningar och annan lektyr. I 
övrigt hade vi inget obehag under vår genomresa. 
På återresan reste vi över Köln, där vi bland annat 
besåg domkyrkan, varefter vi fortsatte till Hannover. 
I Berlin stannade jag kvar två dagar för att se 
på staden, medan mitt övriga ressällskap rest vidare 
hem till Sverige. Jag fick därunder Tyska 

Redanfore 
landstign,ingen i 
Sassnitz måste 
svenska passagerare 
lämna ifrån 
sig misshagliga 
trycksaker under 
naziregimens tid 

Järnvägsmannaförbundets före detta generalsekreterare 
Jocade till ciceron. Han hade vid flera 
tillfällen varit vår gäst i Sverige. I hans sällskap besökte 
jag bland annat Potsdam och besåg dess 
storslagna slott och andra anläggningar. Det var 
på visst sätt kusligt att herr Jocade inte vågade 
följa med mig in i slottet eller på restaurang. Han 
förklarade detta med att han var ständigt bevakad 
av nazisterna varför han inte vågade visa sig tillsammans 
med en utlänning offentligt. Hans 
tjänst gjorde att han under första världskriget fick 
hand om transporten av de hemvändande trupperna. 
Han betraktades av den anledningen med 
misstänksamhet av nazisterna. Hans föraningar 
visade sig sedermera inte vara ogrundade ty något 
år senare blev han likviderad. 



Då vi på morgonen den dagen jag skulle påbörja 
hemresan kom till Stettiner Bahnhof fick 
jag en glimt av nazismens verkliga ansikte. Det var 
söndagsmorgon. Deporteringen av judar och polacker 
var i full gång. Det var beklämmande att se 
hur dessa uthungrade och trasiga människor, 
utblottade på allt, jagades ombord på tåget som 
boskap för att så småningom hamna i koncentrationsläger 
eller gå under på annat sätt. I övrigt, var 
man kom, på hotell, järnvägsstationer och offentliga 
platser, möttes man av Hitlers porträtt. Varje 
tysk som önskade undgå misstankar gjorde hitlerhälsning 
inför dessa porträtt. På tågen och på andra 
färdmedel vimlade det av SS-män och annan 
militär. Arbeten med försvarsanläggningar och 
flygplatser pågick lite varstans. Det var därför inte 
svårt att förstå att Miinchen-freden endast var en 
chimär. 

Kommunalpolitiker 

Då jag kom till Saltsjöbaden år 1909 hade jag ald

rig sysslat med politik av något slag och jag hade 

inte heller den ringaste tanke på att i framtiden 

ägna mig däråt. Vid denna tid saknade arbetare 

och småinkomsttagare allt inflytande på det poli

tiska livet, framförallt inom det kommunala om

rådet. Den 5 000-gradiga rösträttsskalan, som då 

fortfarande gällde, utestängde alla arbetare och 

lägre tjänstemän från möjligheten att deltaga i 

kommunalt förtroendearbete. Den 5 000-gradiga 

rösträttsskalan ersattes under 1910 med den 40

gradiga, vilken ej heller medgav något nämnvärt 

inflytande för de bredare folklagren. Först i och 

med att även denna skala slopades 1913 blev det 

möjligt för de lägre inkomsttagarna att bliva re



presenterade i de olika förvaltningsorganen. 

I Sverige gavs begränsad rösträtt åt myndiga 
män i samband med 1866 års riksdagsordning. 
För att ta rösta på en riksdagsman krävdes då 800 
riksdaler i årsinkomst eller innehav av fastighet, 
värderad till minst 1 000 riksdaler. Detta innebar 
att endast 5,5% av Sveriges befolkning eller 21 % 
av den myndiga manliga befolkningen hade rösträtt. 

Röstberättigade i kommunalval var både män 
och kvinnor, som nått myndig ålder och hade 
minst 400 riksdaler i årsinkomst. En person 
kunde ha flera röster, graderat efter inkomsten. 
Det antal röster den enskilde kunde avge enligt 
denna s.k. fyrkskala var dock i städerna maximerad 
till 1/20 (från 1869 1/50) av totalantalet röster 
och i landsortskommuner från 1900 till 1/10. 

1907 biföll riksdagen ett förslag om allmän och 
lika rösträtt för män vid riksdagmannavalen till 
andra kammaren. Enligt den nya lagen som 
trädde i kraft 1909, var valen till både första och 
andra kammaren proportionella. Inkomststrecket 
slopades, men rösträttsåldern höjdes till 24 år. 
Röstberättigade fick ej vara försatta i konkurs eller 
häfta i skuld för fattigvård eller ha obetalda skatter. 
Fyrkskalan i kommunalvalen reducerades till 
en fyrtiogradig skala, vilket innebar att ingen 
kunde ha mer än 40 röster. 

Genom 1918 års författningsrevision (i kraft 
1921) fick kvinnor rösträtt även till riksdagsvalen. 
Vidare blev rösträttsåldern för både riks-och 
kommunalval 23 år och skattestrecket avskaffades. 
1941 sänktes rösträttsåldern till 21 år i kom

munalval. 1945 slopades alla rester av konkurs

och fattigvårdsstreck samtidigt som rösträtts

åldern för riksdagsval sänktes till 21 år. 

Då arbetarna vid 1913 års kommunalval alltså 

för första gången hade möjlighet att gå fram med 

egna kandidater blev jag uppsatt på Socialdemo

kratiska arbetarekommunens kandidatlista oaktat 

att jag vid den tiden ej ens var ansluten till partiet. 



Kommunalfullmäktige i Saltsjöbaden var då 23 

till antalet, varav vår lista fick 7 mandat. Leda

motskapet kom sedan att för min del vara i 36 år 

utan avbrott, varav som vice ordförande i 11 år 

och som ordförande i 4 år samt som vice ordfö

rande i kommunalstämman 11 år och som ordfö

rande i 16 år. Under denna tid har Saltsjöbadens 

köping, såväl som många andra, genomgått en re

volutionerande omvandling och utveckling på 

olika områden. 

Köpingen, som bildades 1909 genom utbrytning 
från Nacka kommun, hade en bofast befolkning 
av 2 532 personer 1914 vilka till år 1953 
ökat till 4 7 42 personer. De många sommarvillorna 
med sin snickarglädje var typiska för samhället 
då men har nu försvunnit eller ändrats om till 
fasta bostäder. De stora områden som i början av 
1900-talet var jungfrulig mark har stadsplanerats 
och tagits i anspråk för villor och hyreshus. Fullständigt 
läroverk har inrättats och byggnad härför 
uppförts. Kommunalhus och ålderdomshem har 
byggts, idrottsplats och badanläggning har inrättats, 
elkraftförsörjning och brandväsende har ordnats, 
polisväsendet har moderniserats, central 
folkskola har planerats och påbörjats osv. 

Då jag första gången fick säte och stämma i 
kommunalfullmäktige var jag 27 år och den 
yngste i församlingen. Det var självklart att jag i 
likhet med övriga arbetarrepresentanter kände 
mig en smula bortkommen i denna förnämliga 
församling där de övriga ledamöterna bestod av 5 
direktörer, 4 grosshandlare, en medicine doktor, 
en byråingenjör, en konsul, en brukspatron, en 
arkitekt och en trafikchef Man kunde inte heller 
undgå att se att de till en början gärna ville nonchalera 
debattinlägg som gjordes av oss. Det var 
därför inte underligt att man kände sig underlägsen, 
såväl genom lägre samhällsställning som allmänbildning. 
Man lade även märke till att den 
parlamentariska bildningen inte stod så synnerligen 
högt i kurs i någondera lägret och detta kom



penserade i viss mån for underläget på andra områden. 
Enär jag gärna ville göra mig värdig det förtroende 
som uppdraget innebar försökte jag snarast 
att sätta mig in i gällande kommunallagar och 
författningar. I detta syfte skaffade jag mig 
Verdandis småskrifter och Aldens medborgarbok 
som utkom i häften. Genom studiet av dessa 
böcker grundlades även en viss säkerhet i det offentliga 
uppträdandet varigenom jag, trots min 
ungdom, snart vågade begära ordet i fullmäktige 
och diskutera med de borgerliga oaktat deras 
större mått av kunskaper och sociala anseende. 
Jag har sedermera lärt mig att oppositionen lättast 
tyglas genom att ges ansvar. Om det nu var därför 
att jag ibland förfäktade minoritetens mening eller 
av andra skäl som jag så småningom fick vara 
med och verkställa en del beslut och att jag blev 
invald i en del styrelser och nämnder vet jag ej. 

Det är klart att jag under så lång tid kommit att 
väcka egna förslag i olika ärenden. Den första 
motionen var tämligen naiv men den återspeglar i 
viss mån då rådande forsörjningssvårigheter. Det 
gällde att köpingen skulle ta sig an bevattningen 
av befolkningens potatisland. En annan gällde 
tilldelningen av sättpotatis till mindre bemedlade. 
Det här var under första världskrigets livsmedelsbrist. 
Bägge motionerna bifölls men innan den 
första hann verkställas kom regnet som en räddande 
ängel. 

Kommunalfullmäktigeuppdraget ledde också 
till att jag blev ledamot i flera olika nämnder, styrelser 
och kommitteer. Sålunda blev jag ordinarie 
i kommunalnämnden 1921, vice ordförande 
1924 och ordförande 1940-1951. Jag blev också 
ledamot i hälsovårdsnämnden 1924 till 1951, 
därav som vice ordförande och ordförande ett tiotal 
år. Då familjebidragsnämnder trädde i verksamhet 
under senaste världskriget blev jag ordforande 
och verkställande ledamot även i den under 
ett tiotal år. Ungefär samtidigt tillkom den stadiga 
byggnadsregleringen och statsunderstöd till bostäder. 
Saltsjöbaden erhöll härvid i regel en kvot 
av omkring 40 bostäder varav nästan alla voro berättigade 
till stadigt bidrag. Detta innebar ett väsentligt 
ökat arbete for kommunalkontoret och 
då i synnerhet for mig som handhade tillståndsoch 
låneärenden. 

När min företrädare, byråchef F.A. Berg, med 
1939 års utgång lämnade ordförandeposten i 
kommunalnämnden och alla övriga kommunala 
uppdrag fick jag, efter det att jag valts till ordförande 
i kommunalstämman, fullmäktige och 
nämnd, även övertaga hans övriga kommunala 



uppdrag. Jag var dock inte helt främmande for 
dem då jag under många år varit hans vikarie och 
medhjälpare. Berg var mycket intresserad av den 
kommunala verksamheten och gjorde stora insatser 
och personliga uppoffringar härför. Han hade 
dock svårt att göra sig gällande i offentliga diskussioner 
och att kläda sina tankar i ord. Då han 
dessutom var självständig i sin uppfattning kom 
han ofta i konflikt med andra meningsriktningar, 
även inom det egna högerpartiet. Sammantaget 
bidrog detta till hans avgång 1939. 

Mitt mandat som ordförande gick ut med 
1951 men min avsikt var att avgå redan året dessförinnan. 
På begäran kvarstod jag dock mot löfte 
om hjälp med arbetsbördan. Jag stannade alltså 
till 1952 då utredningarna for skola och ålderdomshem 
var klara och jag ansåg det vara på sin 
plats att efterträdaren, major C. af Klercker fick 
fortsätta. I byggnadskommitten for ålderdomshemmet 
kvarstod jag dock till 1954. 

År 1955 utdelades for första gången Saltsjöbadsmedaljen 
och jag erhöll det första exemplaret 
i guld. 

Neg/inge Samlingslokaler. 
Byggnaden revs på 1960-talet. 
Vykort. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1903? 

Lokstallet vid Riksgränsen var uniktgenom att hela vänd.skivan låg under tak. 

Elektrifiering? 

I slutet av 1901 anhöll styrelsen for FalunVästerdalarnes 
järnväg om statsanslag på 100 000 
kr for att göra experiment med elektrisk drift på 
sträckan Falun-Amsberg. Man hade fatt en förfrågan 
från maskinfabriken Oerlikon i Schweiz 
om att prova lok av Oerlikons typ, och ett löfte 
från Stora Kopparberg om gratis ström for proven 
från Kvarnsvedens kraftstation under en kortare 
tid. 

Kungl. Järnvägsstyrelsen yttrade 2002 att man 
ansåg att försöken borde föregås av en studieresa 
till redan befintliga elektriska banor i Europa och 
USA och utföras av SJ på banan Malmö-Eslöv, 
då sådana livligt trafikerade banor vore mer angelägna. 
Järnvägsstyrelsen hade också gjort egna utredningar 
om vilka banor som skulle kunna drivas 
med kraft från fallen i Lagan, och om elektrifiering 



av malmbanan Gällivare-Riksgränsen. 

Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen yttrade därefter 
1903 att Västerdalsbanan upprepat sitt förslag, 
där man nu hade erbjudande om fri elkraft 
under försöken i två år och skulle pröva elekrrifiering 
enligt tre system, Oerlikon, Schuckert och 
Westinghouse, samt att dessutom Siemens och 
AEG kontaktat VoV om att fa vara med på proven. 
VoV föreslog därför att Västerdalsbanan 
skulle bli forsöksplats och att VoV, Järnvägsstyrelsen, 
Järnkontoret och Järnvägsforeningen skulle 
ingå i en kommission for utvärdering av försöken. 

Järnvägsstyrelsen yttrade då att en bättre 
forsöksbana vore banan Stockholm-Värtan, och 
att man kunde bygga ett eget ångkraftverk vid 
Tomteboda, som efter försöken kunde användas 
for belysning och motorer vid olika stationer i 
Stockholm. Värtabanan skulle vara speciellt 
lämplig då den bara hade lokaltrafik som inte 
skulle störas så mycket av proven. 

I utvärderingskommissionen skulle också representanter 
for Telegrafverket, Tekniska Högskolan 
och Teknologforeningen ingå. Man ansåg 
även att kostnaden for prov på Västerdalsbanan 
skulle bli mycket högre, bland annat for att loken 
efter proven troligen vore värdelösa, medan man 
på Värtabanan kunde ha mindre och billigare lok. 

Efter långa diskussioner blev det Värtabanan 
där försöken gjordes 1905-1908, med vissa prov 
också på banan till Ulriksdal 1907. 

Bohusbanans bro över 
Örekilsälven intill 
Munkedal. 

Ett av de svenskbyggda 
loken littera 

Ta. 

Statens järnvägar började man med dubbelspårsdrift Malmö

• Malmbanans norra del blev färdig och öppna-Lund, 1901 Lund-Eslöv och Huddinge-Tumba, 
des för trafik från Gällivare till Riksgränsen i för-1903 även Tumba-Rönninge och Eslöv-Hässlebindelse 
med den norska bandelen till Narvik. holm. Infarten till Stockholm var ett problem ge-
Banan gick genom ensliga trakter och hade · bara · ·· nom att bron vid Liljeholmen måste öppnas för så 
fyra stationer, Fjällåsen, Kalixfors, Kiruna och många båtar. Man hade 1901 utlyst en tävling om 
Riksgränsen. Dessutom fanns flera mötesplatser. bästa nya sätt att dra en bana till Stockholm, och 
Norrbottens län som 1902 varit nr 13 bland vinnaren hade föreslagit att gå via Essingeöarna 
länen i fråga om längd av SJ-banor blev därefter och Kungsholmen så att Stockholm C blev en 
nr 4. Riksgränsens station var unik genom att hela säckstation. Man beslöt dock i stället 190 5 att i 



vändskivan vid lokstallet låg under tak. princip gå över Årsta holmar, men 1908-09 
• Trafiken hade på några av SJ-linjerna nått grän-byggdes dubbelspår Liljeholmen-Huddinge 
sen för vad man kunde klara av på enkelspår, både längs den gamla sträckningen. Inte förrän 1929 
i Skåne och närmast Stockholm. Redan 1900 öppnades den nya linjen över Årstabron. 

Säröbanans lok var 
gjorda for lätt, snabb 
persontrafik. 

• Bygget av Bohusbanan fortsatte från Uddevalla 
mot Skee och öppnades i slutet av året. Tanken 
var att fortsätta till Norge, så att man skulle fä en 
SJ-förbindelse från Göteborg, snabbare än via 
Bergslagsbanan och Dalslandsbanan MellerudKornsjö, 
men genom den allt tydligare tveksamheten 
i fråga om den svensk-norska unionen blev 
den delen aldrig byggd. Den samtidigt byggda 
och öppnade banan Strömstad-Skee var tänkt 
som en liten privat matarlinje finansierad av kommunen, 
men trafikerades redan från början av SJ, 
som redan 1907 helt övertog den. 
• Som man beslutat 1902 arbetade man med 
Stockholms nya godsstation vid Norrtull och den 
nya rangerbangården vid Tomteboda. Även 
Stockholms centralstation började byggas om. 
Man hade tidigare för passerande godståg bara 
haft ett spår utanför och ett genom banhallen, 
och fyra genomgående spår för persontrafiken. 
Den starkt ökande lokaltrafiken såväl på SJ mot 
Uppsala och Värtan som på Västeråsbanan gjorde 
att man ändrade banhallen så att man fick nya 
avslutande spår för trafiken norrut och flera spår 
för godstågen utanför banhallen. Stationshuset 
byggdes om för att skilja lokaltrafiken från fjärrtrafiken. 
Arbetena kom att ta flera år. 
• Den första förberedande undersökningen gjordes 
för vad som skulle komma att bli Inlandsbanan 
Östersund-Gällivare. 
• Rundresebiljetter såldes utomlands som gällde 
turistresor på SJ, enskilda banor och åtskilliga 
ångbåtsleder. 
• Av loktypen littera T (senare Ta) levererades 25 
lok från svenska verkstäder. Loket var en amerikansk 
konstruktion som hade köpts från Richmond 
Locomotive Works 1900, med kompoundsystem 
där ångan först gick genom högtryckscylindern 
och därefter genom lågtrycks

cylindern, utom vid start då ångan gick direkt till 
bägge. De svenskbyggda loken skilde sig synligt 
från de amerikanska bland annat genom delar av 
hyttens och skorstenens konstruktion. Syftet med 
kompoundsystemet var att kunna utnyttja högre 
ångtemperatur och ångtryck för att fä bra verkningsgrad, 



men vid denna tid arbetade uppfinnaren 
Wilhelm Schmidt i Tyskland redan med överhettning, 
då han förstått att ångtemperaturen var 
det viktiga medan högt ångtryck mest gav problem 
med pannans hållfasthet och tyngd. 

• Växelloket littera Ke levererades från de flesta 
svenska loktillverkare. Det var ett tanklok för växlingsarbete 
vid hamnar och bangårdar och hade 
samma maskineri och cylindrar som godstågen 
littera Kd, men något mindre ångpanna som det 
äldre littera Kc5. Loktypen blev framgångsrik, 
och sammanlagt byggdes för SJ 115 sådana lok 
och för enskilda banor ytterligare fyra. Drygt hälften 
av dem blev senare försedda med överhettare 
för att fä bättre verkningsgrad och mindre kondensvatten 
i cylindrarna, och kallades då littera Kh. 

Enskilda banor 

• Den första delen av Göteborg-Särö järnväg 
öppnades för trafik till Släp inom Göteborgs sydvästra 
förorter där man byggde villor, sommarstugor 
och badorter. Banan var en motsvarighet till 
Saltsjöbanan och Djursholmsbanan i Stockholm. 
Säröbanan hade ingen förbindelse med SJ eller 
andra järnvägar, utan en egen station i Göteborg 
intill en av stadens spårvägslinjer. Banan hade 
rymliga och moderna personvagnar och snabba 
fyrkopplade tanklok för persontrafiken men bara 
några fä godsvagnar, närmast för transport av 
byggmaterial. 
• Västeråsbanan SWB hade föregående år öppnats 
förbi Ludvika till Nyhammar, med lastplatser 

vid gruvorna i Sörvik och Lekomberg. Banan 
kompletterades nu med en lastplats vid Ludvika 
bruk och en håll-och lastplats vid Grangärde. Senare 
fick även gruvorna lckorrbotten och !viken 
lastplatser. Bergslagsbanan utvidgade Ludvika 
station och avlägsnade rester av den smalspåriga 
Väsman-Barkens järnväg, samtidigt som 
Västeråsbanan breddade banans sista del från 
Morgårdshammar till Smedjebackens hamn. Arbetet 
fortsatte med banans förlängning från 
Nyhammar mot Björbo. 

• Orsa-Härjeådalens järnväg var under byggnad 
från Orsa till Sveg. Man hade beställt stora godstågslok 
för leverans 1904, men för byggnadstågen 
skaffades ett lok från Adas, de första åren som 
hyreslok. 
• Gävle-Dala järnvägar skaffade sina första riktiga 
snälltågslok från Vagn-och maskinfabriken i 
Falun, nr 48-50. De var de största loken med två 



drivaxlar, hade 1850 mm drivhjul och fick köra 

Den sydligaste av Grängesbergsbanorna, 
OFW], fick 
nya godstågs/ok som tekniskt 
och estetiskt blevforebilder 
till vad andra skaffade 
många årframåt. 

Orsa-Härjeådalens järnväg 

använde for byggnadstågen 

ett kraftigt tanklok som 

senare såUes till Gruv

gården-Fors järnväg. 

90 km/h. Vid förstatligandet 1948 blev de SJ 
1818-1820 men användes inte mycket då alla 
banor med snälltåg redan var elektrifierade, så de 
skrotades på 1950-talet. 

• Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg fick tre 
malmtågslok nr 41-43, axelföljd D-3. Loken 
hade invändiga cylindrar och kan ses som en föregångare 
till de godstågslok som SJ och Bergslagsbanan 
skaffade 1907. De var kvar i tjänst till 
TGOJ elektrifiering på 1950-talet och var grönmålade 
i varje fall till 1940-talet. 
• Malmö-Limhamns järnväg hade skadats allvarligt 
av en vinterstorm på annandagen 1902, men 
hade nu fatt omfattande reparationer, där banvallen 
mot Öresund hade höjts upp och bitvis blivit 
stenbeklädd. 
• Många skånska järnvägar, till exempel Ystadbanorna 
och Kristianstadsbanorna, hade en ökande 
trafik och fick anmärkningar av Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens 
inspektörer för att spåret 

Ett av de kraftiga 
godstågs/ok som sattes in 
på Uddeholmsbanan. 

och dess underhåll inte hade förbättrats motsvarande. 
För banan Tollarp-Åhus konstaterade man 
att det var tur att den bara hade långsam trafik. 

• Vellinge-Skanör-Falsterbo järnväg var under 
byggnad, med Malmö-Trelleborgs järnväg som 
huvudägare. HSFJ hade inga egna lok men från 
1904 vissa vagnar, som dock senare överfördes till 



MTJ. 
• Den första delen av Ängelholm-Klippans järnväg 
var under byggnad från Ängelholm till Östra 
Ljungby. 
• Den första delen av Karlstad-Munkfors järnväg 
öppnades, Munkfors-Deje, så att man från 
Uddeholmsbolagets trakter fick en snabb och bekväm 
förbindelse via Bergslagsbanan mot Göteborg. 
I Karlstad arbetade man tillsammans med 
SJ for att bygga en ny station Karlstad östra for 
anslutningen, med en ny viadukt över gatan. Stationshus, 
omlastningsskjul och lokstall hade 
byggts. Ett åttakopplat godstågslok levererades 
från Nohab och ytterligare ett skulle levereras 
1904, med tender, kompoundsystem och utvändigt 
ramverk, så att den första axeln kunde utföras 
som Klien-Lindners typ, där hjulen satt på ett rör 
som stöddes av axeln genom en kula på mitten 
men kunde svängas och sidoförskjutas som en 
radialaxel. 
• Ronehamn-Hemse järnväg öppnades for godstrafik, 
med en ångvagn for persontrafiken och ett 
lok med några betvagnar for godstrafiken. Loket 

och betvagnarna såldes dock redan följande år till 
Roma sockerbruk, då godstrafiken på Ronehamnsbanan 
blev obetydlig. 

• Mönsterås järnväg hade öppnats från Mönsterås 
till Sandbäckshult, och arbetet fortsatte på bandelen 
till Alsterbro. Koncession fanns for förlängning 
ända till Åseda, där man avsåg att möta 
smalspårsbanor från Växjö och Västervik, men 
trots att man fortsatte att bygga i flera korta etapper 
nådde man aldrig dit. I stället blev kontakten 
med de smalspåriga Kalmarbanorna i Sandbäckshult 
den viktigaste. 
• Den sista delen av Falkenbergs järnväg var under 
byggnad från Holsljunga till Limmared, men 
förhoppningarna att fortsätta förbi Ulricehamn 
gick inte att uppfylla, då den smalspåriga 
Ulricehamnsbanan köpts av Halmstad-Nässjö 
järnväg for ombyggnad till normalspår. 
• Stavsjö järnväg öppnades for att snabbt kunna 
frakta ut virke från Kolmårdens skogar, där mängder 
av träd hade dödats av nunnefjärilens larver. 
Banan hade bara 600 mm spårvidd och lok av 
samma typ som Motala verkstad redan 1894 levererat 
till Nättraby-Alnaryds järnväg. 
• Nättrabybanans förlängning från Alnaryd till 
Eringsboda var under byggnad. Ett problem var 
att det saknades lämpligt grus längs denna handel, 
och därför hade man tvingats lägga ut spåret utan 
grusballast och hämta grus med tåg från längre 
söderut på banan. 



Gunnar Sandin 

Järnvägstermers introduktion i svenskan 

Lagom till X2000-trafikens inledning 1990 översatte 
jag åt Frank Stenvalls förlag Murray Hughes 
bok Rail 300. The World High Speed Train Race. 
Vad skulle då boken heta på svenska? Närmast till 
hands låg något med "höghastighetståg" som var 
det ord som massmedierna normalt använde i 
samband med de utländska motsvarigheterna. Jag 
tvekade emellertid inför det långa ordet och fick 
förläggaren med på den kortare formen "högfartståg", 
som också blev bokens namn. Men det 
var inget särskilt lyckat val. Snabbt etablerades det 
ännu kortare "snabbtåg" och slog igenom. Det 
var inte alldeles nytt. Svenska Akademiens ordbok 
(SAOB) redovisar ett belägg från 1860, fast 
då som synonym till snälltåg.* 

Det ligger i sakens natur att terminologin inte 
kan föreligga fix och färdig när ett nytt ämnesområde, 
som i detta fall en ny samfärdselteknik, gör 
sitt inträde i ett språk. 134 år före snabbtågsintroduktionen 
hade själva den "mogna'' tågföreteelsen 
kommit till Sverige. Hur fick vi de tillhörande 
beteckningarna? Jag har roat mej, som 
ren amatör, med att titta i en del gamla texter. 

Tre nybörjarböcker 

Tåg var redan före startåret 1856 inte okända for 
åtminstone den tidningsläsande svenska allmänheten. 
Dels hade vi åtminstone sedan 1798 inhemska 
spårbanor med tillhörande termer, och 
framför allt fanns det skribenter som rapporterade 
från de många länder som fick järnväg före 
Sverige. (Finland med sin parallellt svenska 
järnvägsterminologi var däremot ännu senfärdigare.) 
Jonas Bagge skriver 1836: "Vid railvägen 
gick jag ett par dagar och såg mig omkring; men 
detta ämne är nu så utnött att jag ej deröfver 
behöfver orda något." 

Ännu 1857 fanns det dock de som inte tyckte 
så. Det året utkom nämligen hela tre skrifter som 
ville beskriva det nya fenomenet for allmänheten, 
och jag tar dem som avstamp for min framställnmg. 

Det var for det första Gustaf Nerman, Ajhandling 
om jernvägars anläggn,ing och rörelsemateriel 
efter Perdonnet, Weber och Becker bearbetad Nerman 
var en av de tidiga Väg-och vatteningenjörerna 
och samarbetade med både Adelsköld och 
Edelsvärd. Perdonnet var fransk, Becker och 



Weber österrikiska järnvägstekniker, och Nerman 
hade gjort studieresor i flera järnvägsländer. 

Carl Tottie utgav ]ernvägar och hvad dertill 
hörer. Populär uppsats. Tottie ägde mångårig 
järnvägsbyggarerfarenhet från England men hade 
också engagerats av von Rosen for svenska 
stakningar. 

Den ovannämnde Max Maria von Weber hade 
skrivit en vida spridd bok i järnvägskunskap. Den 
översattes av A.M. Lindgren som ]ernvägs-skola. 
Handbok for alla samhällsklasser till upplysning om 
jernvägarnas historia, administration och statistik. 

Den är utförligast av de tre. 

En jämförelse mellan termerna i de tre samtidiga 
skrifterna visar genast att språkbruket inte 
hade fått en fast form (se till höger): 
Vi ser att Tottie använder flest engelska termer, i 
mer eller mindre oforsvenskad form. Det var ett 
medvetet val: "som en skyldig gärd åt England 
och Norra Amerika'', pionjärländerna. 

Det var inte bara Tottie som i första hand hämtade 
intryck och erfarenheter från den anglosax

*Jag åberopar mej i viss grad på SAOB, både i dess tryckta form (man har nu hunnit fram till "sälta") och utifrån 
redaktionens excerptsamling. Det säger sej själve att det måste finnas brister i dess täckning av den tryckta svenska 
ordmassan, brister som kommer att bestå tills denna eventuellt föreligger elektroniske sökbar. Av 33 järnvägstermer 
som fanns hos Nerman, Toccie och/eller Weber/Lindgren (se nedan) saknades elva hos SAOB, medan två 
inte fanns i den aktuella betydelsen och jag i femton fall hittade äldre belägg. Det är oklare om detta visar något 
annat än att redaktionen inte har excerperat de tre skrifterna. Däremot tycks den flitigt ha utnyttjat Jernkontorets 
Annaler. 

"Tunnel" var ett av de ord som järnvägen inforde i svenskan. Här Sammanbindningsbanans "täckta gång" 
under Södermalm. Svjvm. 

Nerman Tottie Weber!Lindgren 
Ångvagn Ångvagn (locomotive) Ångvagn/Lokomotiv 
Kolvagn Tender, "förrådsvagn" Kolvagn/ tender 
Vagnståg Vagns-train Tåg 
Vändplåt Vändbord Vändbord 
Godsvagn Godsvagn/varuvagn Godsvagn/varuvagn 
Väntsal Väntningsrum Passagerarerum 
Maskinförare Machinist/lokomotivförare 
Vagnsförare Vagnmästare Uppsyningsman/konduktör 
Gräfning Gräfning Nedskärning 
Stock Sleeper Syll 
Ångvagnshus Skjul för locomotiv Lokomotiv-stall 

iska järnvägsvärlden. När skrifterna ovan utkom 
hade det under flera decennier rapporterats om 



järnvägar i olika svenska publikationer. En viktig 
källa är reserapporterma i Jernkontorets Annaler. 
De stipendiatresorna tycks vid den aktuella tiden 
mest ha gått till England, och även om olika järnbruk 
var resans huvudmål passade resenärerna 
ofta på att åka tåg, och berätta om det. 

De flesta av de järnvägstermer som så småningom 
etablerades var ord som fanns i svenskan 
tidigare men de från engelskan anpassade orden 
kom därnäst. Inom järnvägssfären var de tyska 
låneorden relativt färre än vad som gällde i 
svenska under denna tid, medan de franska termer 
som kom till användning tycks ha förmedlats 
via engelskan eller tyskan. 

Innan en privat järnväg kunde byggas måste 
den ha koncession. Kjell Nordling har visat (i 
Spår 1992) att det som de första banorna erhöll 
kallades "privilegium" eller "oktroj", det senare så 
sent som 1865 (Frövi-Ludvika). 

Själva banan 

I en reserapport från 177 6 används "bana'' om en 
engelsk gruvjärnväg, men "järnväg" är alltså de tre 
ovannämnda skrifternas ord för själva grundbegreppet. 
Erik Sundström berättar på annat 
ställe här i årsboken att det förekom i de tryckta 
årsrapporterna om bygget av Göra kanal 1820, 
men i brev användes ordet av kanalbyggarna redan 
1808, och SAOB har ett tryckt belägg från 
samma år. Det dröjde emellertid innan de konkurrerande 
begreppen slogs ut. I Carl G. Beijers 
rapporter från bygget av banan St PetersburgTsarskoje 
selo 1837 (se Spår 1998) skrivs omväxlande 
"järnbana'', "järnväg" och "railväg". Jonas 
Bagge använder det sistnämnda 1838 och Samuel 
Bagge det förstnämnda (tyskinfluerade?) 1840. 
"Railväg" försvenskades visserligen till "rallväg" 
men det kom att beteckna lätta spår, som hästeller 
anläggningsbanor. Kortformen "väg" tycks 
ha försvunnit snabbt, till skillnad mot den danska 
motsvarigheten. 

Ord för nya företeelser kan feltolkas. Wolfgang 
Schivelbusch berättar (i järnvägsresandets historia) 
att fransmän inledningsvis missuppfattade 
chemin de fer som att en vägbana var belagd med 
järnplåt. Fanns det inget självklart eller målande 
ord att ta till fick man göra en förklarande omskrivning. 
"Ballast" finns inte belagt i SAOB förrän 
1872 så Samuel Bagge känner sej föranlåten 
att skriva "fyllningen under eller omkring dem", 
syftande på stenblocken som var rälsunderlag på 
den engelska bana han beskrev. "Genom särskilda 
tillställningar kan en vagn flyttas ifrån den ena 



vägen till den andra'', far man (som en författare i 
Jernkontorets Annaler 1824) skriva om man saknar 
ett ord för växel. "En arbetare, som står på 
samma vagn och sköter om elden", är ett längre 
sätt att skriva eldare (A.C.D. Arfvedson, Femton 
månader afen ung schweitzares lefnad ... , 1832). 
"Fläns" kom in i svenskan, via en engelsk järnvägsbeskrivning, 
redan 1822 men G. Swederus 
tar till omskrivningen "en större kant på ena sidan 
av den egentliga hjulskenan'' (Om jernvägar, 
1848, se även Spår 2001). Boggi blir hos Nerman 
"rörligt fram-underrede" medan andra författare 
har ännu längre beskrivningar på fenomenet. 

"Permanenta vägen" 

"Permanenta vägen" låter engelskt. Vi kunde ha 
fatt uttrycket på svenska om andra hade tagit efter 

F.W Rundberg i hans Förslag till jernväg emellan 
Jönköping och Malmö från 1852. Fast det är klart, 
Rundberg hade engagerat engelska järnvägsprospektörer, 
bland annat Tottie som också har det. 

Så småningom fick vi ordet banvall. Enligt 
SAOB inte förrän 1872 men Weber/Lindgren 
har det femton år tidigare. Förut hade man omväxlande 
sagt "banbädd" och "bankropp" ( det senare 
ordet lever i viss utsträckning ännu) . Beijer 
skrev dock "bandamm'', rimligen efter tyskt 
mönster -hans chef Gerstner vid det ryska banbygget 
var österrikare. SAOB nämner det inte. 
Bortsett från dess begränsningar enligt ovan bör 
noteras att ordboken bara tar upp tryckta ord, och 
Beijers rapport trycktes inte förrän 1998. 

"(Ned)grävning" alternativt "gräve" och "fyllning" 
alternativt "fylle" tycks ofta ha använts 
innan "skärning" respektive "bank'' slog igenom. 
Underjordiska förbindelser hade förvisso existerat 
länge, till exempel i form av gruvornas orter, men 
Arfvedson använder uttrycket "täckta gången", 
hämtat från fästningstekniken, och Swederus omskriver: 
"en genomborrad landhöjd". "Tunnel" 
etablerades emellertid tämligen snabbt fastän en 
tid med pluralformerna "tunnels" och "tunnelar". 

Tottie använder "viaduct" som beteckning på 

järnvägsbro i allmänhet. 

I samband med "ballast" nämndes stenar som 

rälsstöd. Det var en teknik som främst i England 



tidigt konkurrerade med träsliprar men inte 

nådde Sverige annat än som verbala beskriv

ningar. Det gjorde däremot den av Tottie föror

dade längdslipertekniken (även hans tillämpning 

av den på den äldsta Norbergsbanan var miss

lyckad), vilket föranleder tidiga skribenter att 

skilja mellan "tvärstockar" och "längdstockar". 

Men "sparr'', "träd" och "bjälke" används också, i 

likhet med "syll" som i viss mån levt kvar som 

alternativform till sliper (stavat "sleeper" hos de 

tidigaste skribenterna). 

Räls-och rälsfästningstekniken hängde samman 
med underlagen. Längdsliprar var ett sätt att 
hushålla med det jämförelsevis dyrare järnet eftersom 
skenor kunde göras lättare när de fick oavbrutet 
stöd. Att göra skenorna vändbara var ett 
annat sätt att spara. Den tekniken krävde att de 
fixerades vid underlaget med hjälp av "stolar", en 
naturlig översättning av chairs som dock inte var 
allenarådande: Carl Gustaf af Forsell har "piedestal" 
och Beijer varianten "pedestel". "U-räls" är 
något yngre än "broräls", Nerman använder "Tskena'' 
men Weber/Lindgren "bredfotad skena'', 
medan man först senare fäste uppfinnaren 
Vignoles vid deras namn. Men snart var tvärsliprar 
och vignolesräls allenarådande och det fanns 
ingen anledning att ha särskiljande beteckningar. 

Senast 1836 försvenskades rail/srill "räl/s" men 
som synes ovan levde den engelska stavningen 
kvar hos vissa skribenter. 

"Växel" är en kortform av det äldre "spårväxling" 
(jämför danskan). Föregångare till "vändskiva'' 
anges ovan. Nermans "sidflyttningsbord" 
blev ju senare det kortare "travers". Dubbelspår 
kom till Sverige 1870 i och med Sammanbindningsbanan 
men "dubbelspår" först 1873 
enligt SAOB. Weber/Lindgren skriver "dubbel 
bana''. 

"Snöskärm" finns registrerat 1871 medan 
Weber/Lindgren har "snövärn". 



Optisk signalering med semaforer fanns i 
Sverige sedan ett halvsekel men det första 
järnvägsordet för företeelsen var "vingtelegraf". 
"Semafor" användes ursprungligen som ord för 
slutsignal. 

Där tåget stannar 

"Bangård" är ett frekvent ord hos Weber/Lindgren, 
noterar man i förbigående, tills man inser 
att det inte betecknar ett spårsystem utan används 
synonymt med "station". Inte så märkligt i en 
översättning från tyskan (Bahnhojf, men det visar 
att "station" inte var självklart ännu när de första 
svenska järnvägsstationerna hade öppnats. Och 
Börje Thoursie har påpekat att det stod "Centralbangård" 
på fasaden till Gävle C, troligen från det 
att byggnaden uppfördes på 1870-talet. Det finns 
ett lustigt alternativ på Norbergsbanan där stationerna 
ursprungligen kallades "faktorier". Det ordet 
användes åtminstone i vissa landsändar för 
(ång)båtsstationer där gods och passagerare 
klarerades av särskild tjänsteman, och de kraven 
uppfylldes av Norbergsbanans ändstation i 
Ängelsberg varifrån beteckningen torde ha spritt 
sej till de tre inlandsstationerna. 

"Hållplats" är ett gammalt svenskt ord, men 
dess första järnvägstillämpning kommer först på 
1880-talet om man far tro SAOB. Nerman har 
"hållstation" och Weber/Lindgren "hållställe", vilket 
saknas hos SAOB men som bekant i senare tid 
har återuppstått som officiell beteckning för hållplats 
inom stationsområde. "Anhalt(sstation)" 
importeras från tyskan på 1870-talet. Från Finland 
registreras "plattform" med samma betydelse. 

Vad stationsbyggnadernas inre beträffar såg vi 
ovan "väntsals" -alternativen "väntningsrum'' och 
"passagerarerum". Resgodsexpedition heter hos 
Nerman "packrum" (resgodsvagn är "packvagn" 
hos flera tidiga författare) medan Weber/Lindgren 
talar om "passageraregods". "Banhall" (noterat 
1869) kallar Nerman "banhus", medan 
"perronghus" noteras från Teknisk tidskrift 1874. 
I eller utanför banhallen/banhuset finns hos både 
Nerman och Weber/Lindgren "trottoarer", alltså 
inte plattformar trots att det senare blev ett 
järnvägsord vid samma tid (pluralböjt efter tredje 
deklinationen, "plat(t)former"). "Perrong" uppstod 
som synonym på 1870-talet. 

Nerman använder på vissa ritningar i sin bok 
beteckningen "godsmagasin" men på andra 
"godshus" och "varumagasin''. Weber/Lindgren 
kompletterar med "varubod". Alternativ till "lokstall" 



redovisades ovan. Vattentorn är hos de båda 
"vattenhållare" (och vattenkastare/vattenhäst 

''Stötdynor" var en naturlig benämning på de stoppade och liiderkliidda tingestar som skulle dämpa 
kontakterna mellan olika fordon. Svjvm. 

"vattenkran"), hos Weber/Lindgren alternativt 
"vattencistern". Den senare boken är den enda 
som konkret nämner lastkaj men då som 
"lastningsapparell". Man förstår att det ordet inte 
överlevde. 

Rörlig materiel 

"Lokomotiv" finns belagt från 1836 men låg under 
ett par decennier i lä för det något äldre 
"ångvagn". Som svenskare och kortare form hade 
den senare haft förutsättningar att bli dominerande, 
men skulle ha råkat ut för svårigheter när 
andra driftformer kom till. Och med förkortningen 
till "lok" -först förekommande i sammansättningar, 
allmän som ensamform först i slutet 
av 1800-talet -fick vi ett lätthanterligt och 
neutralt ord. Men ett troligare alternativ hade ( efter 
engelskt mönster) varit "maskin'', som länge 
var ett förhärskande begrepp internt inom 
järnvägsvärlden. På motsvarande sätt som med 
loket slog "tender" ut "kolvagn". 

Själva ångtekniken, för stationärt bruk eller på 
sjön, var sedan länge känd i det svenska språkområdet 
och en terminologi fanns utvecklad. 
Specifikt för loket var dock sådant som "gardjärn" 
(belagt 1869, Weber/Lindgren skriver "röjningsjärn") 
och "buffert". T-et är ett tillägg som flera 
liknande ord har fatt. När ordet först dök upp i 
svenskan användes den engelska formen "buffer", 
snart i konkurrens med den tyskinfluerade formen 
"puffer" eller "puff ert". Weber/Lindgren använder 
"puff eller stötdyna'', och den äldsta formen 
var ju ett slags läderklädda dynor. Också 
Nerman har "stötdynor". "Bandage" förekom 
flyktigt som alternativ till "hjulring". "Löpaxel" 
och "löphjul" tycks inte ha kommit förrän senare 
under 1800-talet och ersatt "bäraxel/bärhjul". 

"Bromssko" kan för en nutida läsare vara förvirrande 
i äldre texter där det är synonym till 
"bromsblock" eller "bromskloss", ord som användes 
omväxlande med varandra under de första 
svenska järnvägsdecennierna. 

"Passagerare" (engelskan spökar) kallades länge 
det som idag har blivit "resande", och vi fick 
klumpiga sammansättningar som "passagerarevagn" 
och "passagerarevagnståg". Först i början av 



1870-talet noteras det kortare "personvagn". 
"Snälltåg" och "kurirtåg" tycks ha nått svenskan 
ungefär samtidigt, i början av 1860-talet. Det kan 
i förbigående noteras att Viktor Rydberg i sin 
kampanj för en renare svenska utpekade "snälltåg" 
som ett onödigt låneord. I analogi med 
"varumagasin" etc. kom uttrycken "varuvagn'' 
och "varuvagnståg". 

Personal 

Järnvägen drog med sej en rad nya funktioner och 
befattningar. Börjar vi med själva anläggningen är 
ordet "rallare" inte känt i skrift förrän 1879 och 
var ju en inofficiell/folklig beteckning. Det officiella 
uttrycket var helt enkelt "järnvägsarbetare", 
hos Weber/Lindgren kortat till "vägarbetare". 

Den nya teknikens åskådligaste representant 

(också därför att han stod fritt exponerad på de 

äldsta loken) var förstås lokföraren. Vi har sett att 

det prövades beteckningar som "maskinist" (så 

hette det ju på sjön) och "maskinförare". 

Swederus "konduktör" är uppenbarligen lokfö

rare. Konduktörer benämndes i stället "upp

syningsmän" (Weber/Lindgren) eller "vagns

förare" (Nerman). 

Kallade man stationen "bangård" var det logiskt 
med ett ord som "bangårdsinspektor" 
(Weber/Lindgren) eller "bangårdschef (Nerman). 
Formen "banväktare" användes av flera författare 
de första åren men på 1860-talet slog "banvakt" 
igenom. Innan vi 1858 fick "stationskarl" för en 
stor personalkategori talades det om "bärare". 

Förlorare och vinnare 

Jag hade förmånen att fa diskutera mitt artikelprojekt 
på ett möte med Svenska Järnvägsklubbens 
forskningsavdelning för något år sedan, 
där inte minst docent Sven Lange från institutionen 
för nordiska språk vid Stockholms universitet 
kom med värdefulla synpunkter. Det gällde framför 
allt frågan om varför vissa termer överlever 



medan andra inte gör det. Vi kan då bortse från 
termer i anslutning till en förlegad teknik som 
broräls. 

En viktig faktor är auktoriteten hos den som 
använder termen. För den svenska järnvägens del 
spelade Järnvägsstyrelsens officiella termer som de 
bland annat stadfästes i olika reglementen en central 
roll. Särskilt betydelsefullt förefaller 1858 års 
reglemente ha varit. Vi har emellertid sett att de 
inte slog igenom genast, utan att olika skribenter 
även efter auktoriteternas tillkomst laborerade 
med mer eller mindre hemsnickrade uttryck. 

Någon särskilt "nationell" språkpolitik är det 
svårt att spåra hos Järnvägsstyrelsen eller Väg-och 
vatten. Man skyggade inte för låneord även om en 
majoritet av uttrycken fanns i svenskan sedan tidigare. 

När det gäller frekventa företeelser uppstår det 
ibland av praktiska skäl kortformer, som från talspråket 
via tidningsspråket blir utbredda och så 
småningom även inkorporeras i den officiella terminologin. 
"Lok" är ett primärt exempel fast det 

bästa är nog "stins", ett internt telegramord som 

tidningarna anammade på 1890-talet och mycket 

snabbt bredde ut sej. Men även generellt föredras 

ofta kortare former framför längre. Kanske är det 

skälet till att "persontåg" slog ut "passageraretåg". 

I så fall är dagens "resandetåg" ett steg tillbaka, 

men så har det också förblivit ett internt järnvägs

ord. 

Slumpfaktorn är dock betydande. Det kan inte 
alltid rationellt förklaras varför ett visst ord har 
vunnit på bekostnad av ett annat. 

Nya ord 

Tekniska och organisatoriska innovationer har 
successivt berikat järnvägsspråket. Exempelvis 
eldriften gav upphov till många nya ord, men jag 
har inte studerat senare epoker. En skillnad mot 
järnvägens första tid är att det har tillkommit 
språknormerande och språkvårdande instanser 
som Svenska språknämnden eller Tekniska nomenklaturcentralen. 
När det gäller vår egen tids 



stora genombrott, informationstekniken, gör 
Dataordgruppen viktiga insatser. 

Men auktoriteternas bud gäller inte alltid. I 
samspel mellan talspråk och massmedier utvecklas 
uttryckssätt som sprider sej hastigt och utmanar 
de gamla formerna. Vi ser idag hur "tåg-" 
snabbt ersätter "järnväg-" som förled i många 
sammanhang. Det har fördelen att vara kortare 
och därmed smidigare. I sammanhanget kan man 
beklaga att inte "ban-" blev en allmännare förled 
vid järnvägens genombrott. Förutom kortheten 
förhåller det sej neutralare till olika underlag. Det 
är ju inte själva metallen som främst konstituerar 
"järnvägen". 

Det ligger i sakens natur att auktoriteter inte 
gillar det nya språkbruket. "Som fackman inom 
järnvägsbranschen finns det en del man inte kan 
låta bli att irritera sig på, så låt oss därför, en gång 
för alla, bestämma oss for vad det heter: järnvägsstation, 
tågsätt, lokforare, plankorsning och Stockholms 
central', lyder ett utbrott från Bengt 
Hultin, handläggare i Järnvägsinspektionen, 
dess informationsbulletin nr 5/1997. 

Ack ja. I ett bidrag till årets Spår använder en av 
de yngre medarbetarna på Sveriges Järnvägsmuseum 
utan vidare ordet "tågvagn". 

Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägstnuseutn 2002 

När jag skriver detta har riksdagen just röstat igenom 
vårbudgeten. I denna, regeringens proposition, 
ingick bland annat förslaget att överföra Sveriges 
Järnvägsmuseum från Statens järnvägar till 
Banverket. Fem års funderingar och utredande 
om huvudmannaskapet är därmed avslutat. Följaktligen 
levde museet även under 2002 i ovisshetens 
skugga. Därmed inte sagt att detta inverkat 
förlamande på verksamheten. Paradoxalt nog vill 
jag hävda att museet använt inte bara fjolåret utan 
hela perioden om ett halvt decennium till att konsolidera 
sin ställning som en viktig institution av 
högt nationellt värde. Att museet slutligen skulle 
hamna hos Banverket har inte varit något djärvt 
tips. Som framgick i Spår 2000 så var det ytterst 
nära att ett sådant beslut fattades redan hösten 
1999, alltså före bolagiseringen av SJ. Men den 
långa väntan har faktiskt varit av godo både för 
museet och Banverket. Frågan om den bästa driftformen 
av museet har kunnat analyseras under 
lång tid och inte forcerats fram i samma fart som 
bolagiseringen av SJ med dess trista följdverknmgar. 



Den slutliga utredningen om museets framtid 
utfördes på Näringsdepartementets uppdrag av 
chefen för myndigheten Statens Sjöhistoriska 
Museer (numera Statens Maritima Museer), 
museidirektör Keith Wijkander. Rapporten om 
Sveriges Järnvägsmuseum och även Telemuseums 
framtida huvudmannaskap och organisation 
"Från verksmuseer till branschmuseer" kunde 
presenteras vid en hearing på finansdepartementet 
i november 2002. Såväl företrädare för finans-, 
närings-och kulturdepartementen samt 
Kulturrådet som ansvariga för Banverket och Statens 
järnvägar ställde sig bakom förslaget som berörde 
järnvägsmuseet. Själv är jag mycket nöjd 
med utredningens innehåll som kommit att ligga 
till grund för det slutliga riksdagsbeslutet, inte 
bara på grund av lösningen av huvudmannaskapet 
utan framför allt för den argumenterande delen 
som dels tagit mycket stora hänsyn till museets 
behov och önskemål men också har verkat motiverande 
för den nya huvudmannen, Banverket. 

Utredaren har analyserat och beskrivit museets 
karaktär i syfte att fa fatt i de specifika egenskaper 
som det finns anledning att slå vakt om och hur 
dessa skall användas för att ge museet en samhällelig 
relevans. Wijkander presenterar sex huvudmål 
som bör ligga till grund för verksamheten, 
vilka återges nedan ur utredningens sammanfattnmg. 

Samlingsmålet. 

-Museerna framtida och fortsatta accession av 

föremål från sina branscher behöver säkerstäl

las. Avtal därom bör träffas. 

-Järnvägsmuseums roll som nationell sam

ordnare när det gäller bevarandet av järnvägs

materiel och särskilt lok och vagnar bör stär

kas. 

Kunskapsuppbyggnad: 

-Bevarat samband med branscherna är nöd



vändigt. Ett system av utbytestjänster mellan 

museerna och företagen bör organiseras. 

-Museerna bör prioritera samspelet med fri

villiga krafter, volontärer och föreningar i an

slutning till respektive ämnesområde. Samar

betet mellan teknikhistoriskt orienterade mu

seer bör intensifieras. 

Förmedling. 

-Verksmuseerna bör slå vakt om sin särart 
ifråga om ämnesmässig förtrogenhet och engagemang. 
För att kunna locka en bredare publik 
bör draget av "inifrånberättande" tonas ned till 
förmån för bättre belysning av teknikens och 
kommuni-kationssystemens växelspel med 
samhället och dess kulturella förändringar ... 

PR-målet. 

-Nuvarande förhållanden där museerna medverkar 
i indirekt marknadsföring, hellre än 
renodlade sponsringsprojekt bör om möjligt 
bibehållas. Museerna bör profileras som arenor 
där branschernas företag kan demonstrera 
"good-citizen-ship". 

-Det är angeläget att museerna kan fungera 
som introduktörer för barn och ungdomar i 
teknikens värld och som arenor för populärvetenskapen. 
Här ligger en av deras främsta 
opinionsbildande uppgifter. Sannolikt kan de 
nå bättre resultat i dessa hänseenden om de avlägsnar 
sig från tendensen att beskriva historia 
och framtid i polära termer. 

Identitetsmålet. 

-Verksmuseerna bör för att rätt kunna 
begripas, tolkas som viktiga uttryck för hur 
verken byggt upp och skapat sina identiteter 
och sin kultur. Insatser av denna art är betydelsefulla 
för framgångsrika företag. 
-När verken nu transformeras till modena företag 
uppstår emellertid ett problem eftersom 
museerna framstår som markörer för de identiteter 



som nu skall ändras. Detta bör vara ett 
övergångsfenomen. 
-Om museerna skall kunna utvecklas till 
branschmuseer på det sätt jag förespråkar krävs 
att branschernas ledande företag medvetet tar 
ställning för att arbeta med museerna i sitt 
identitets byggande. 
-De sedvanliga ämnesmuseerna är exponerade 
för en institutionaliseringsproblematik 
som branschmuseerna har möjlighet att 
undgå. 

Kulturmiijömålet. 

-Verksmuseernas kunskaper bör tas till vara i 
den offentliga kulturmiljövården. Det kan vara 
lämpligt att Riksantikvarieämbetet ges i uppdrag 
att föreslå lämpliga former för detta. 
-Museernas samarbete med föreningslivet bör 
utvecklas. Även utifrån kulturmiljömålet bör 
Järnvägsmuseums samarbete med museiföreningarna 
prioriteras. 

Som framgår av målbeskrivningarna finns det två 
tydliga tyngdpunkter, dels vikten av att museet 
finns kvar i branschen och dels det stora värdet i 
samverkan med det ideella intresset, museiföreningar 
eller volontärer. Särskilt det senare borde 
vara av stort intresse för våra museivänner. 
Wijkander lyfter också fram många av de behov 
som länge har funnits vid museet och som genom 
utredningens trovärdighet tydliggörs ytterligare. 
Det gäller inte minst att fastighetsfrågan måste fa 
en långsiktig lösning och att mer förvaringsutrymmen 
för den rullande materielen tillskapas. 
Samtidigt slår utredaren fast att museet huvudsakligen 
bör fortsätta enligt sin nuvarande inriktning 
och betonar vikten av att museet behåller sitt 
starka engagemang i ämnet och slår vakt om sin 
befintliga profil med den järnvägskänsla som enligt 
utredaren är påtaglig på järnvägsmuseet. 

Goda slutår med SJ 

Museet har ändå som sagt haft två goda år under 
Statens järnvägar, 2001 och 2002. Ägarens avsikt 
har varit att verksamheten inte skulle hämmas 
under väntetiden på en långsiktig huvudman 
utan drivas vidare enligt fastställda planer. Sedan 
man insett att en snar lösning inte var att vänta 
avsatte Näringsdepartementet från och med 2002 
ett ekonomiskt anslag öronmärkt för museet i 
nivå med volymen på 2001 års utfall, 16 Mkr. 
Utöver detta har museet kunnat använda intäkterna 
från entreer, butiksförsäljning, arrangemang 
och tågtrafik i verksamheten. Under 2002 uppgick 
intäkterna till 2,6 Mkr. Att verksamheten för 



första gången någonsin blivit anslagsfinansierad 
var ett mycket viktigt steg mot synen på museet 
som ett av de viktiga, statligt ägda museerna med 
ett centralt ansvar. Att de intjänade medlen kan 
användas operativt är en viktig sporre för att producera 
aktiviteter och arrangemang. Att vara utpräglat 
utåtriktad stimulerar även till att bli en 
arena för våra besökare vare sig det är skolbarn, 
turister, järnvägsentusiaster, historieintresserade, 
pensionärsgrupper eller företag. Detta har inneburit 
att vi sedan 1999 haft en stadig uppgång i 
besökstalet och helt logiskt slogs därför besöksrekordet 
under 2002, vilket nu lyder på 40 344 
personer. Annars bör besökssiffror på museer tas 
med en hel del nypa salt inte minst om inträdet är 
fritt. Det finns en risk att anslagen som betalas av 
huvudmannen motiveras med tillyxade siffror, 
vilket dels kan visa sig ohållbart i längden men 
som också kan ge en skev bild vid jämförelser 
mellan olika museer. Den planerade reformen 
med fritt inträde på statliga museer från och med 
2005 kommer till exempel att kosta staten hundratals 
miljoner. De museer som åläggs fritt inträde, 
statens museer som lyder under kultur

departementet, kommer givetvis att uppvisa kraftigt 
ökade besökstal i statistiken men vad innebär 
det egentligen och vad kommer det att fa for konsekvenser 
for de museer som inte har råd med fritt 
inträde -inte minst mindre privatägda? Viktigt är 
då att konstatera att for vår del så ökade faktiskt 
intäkterna mer procentuellt sett än besökstalet 
från 2001 till 2002. Det är ett definitivt kvitto på 
ett ökande intresse utifrån. Vad vi sedan skall göra 
med entreavgiften som statligt museum under 
näringsdepartementet far framtiden utvisa. 

Arrangemang med stor spännvidd 

Det är självklart så att det är museets aktiviteter 
och arrangemang som genererar både fler besökare 
och högre intäkter. Med museimått mätt 
syns vi en hel del i olika sammanhang. Det kostar 
dock på att annonsera i rikspress, vilket ändå är 
nödvändigt for vissa arrangemang. Extra välkommet 
är redaktionell text men det är naturligtvis 
inget man bara kan beställa. Desto trevligare när 
möjligheterna bara dyker upp och dessutom sammanfaller 
som med John Ericssons ånglokomotiv 
Novelty. TV-inspelningen for BBC, "Rocket and 
its rivals", om loken från tävlingen vid Rainhill 
1829, har gett museet stor uppmärksamhet både 
här och utomlands, då vi lånade ut vår kopia av 
Novelty till projektet. Inspelningen gjordes med 
repliker på Llangollen Railway i norra Wales i 



månadsskiftet september/oktober. TV-programmet 
visades i brittisk TV i slutet av januari i år och 
det kommer att bli under 2003 som vi kan använda 
Novelty och till och med Rocket som dragplåster, 
inte minst med tanke på att det just detta 
år är tvåhundra år sedan den sedermera berömde 
uppfinnaren, John Ericsson, föddes. Till dessa aktiviteter 
återkommer jag förhoppningsvis i nästa 
Spår men redan i årets bok kan läsare ta del av 
artiklar om renoveringen och om den vetenskapliga 
delen av replikernas Rainhill. Museets fordonsansvarige, 
Sten Holm, deltog jämte undertecknad 
som tågbesättning under TV-inspelningen 
då lokpersonalen bl.a. på grund av brittiska 
säkerhetsbestämmelser lämpligast skulle 
vara engelsk. Det fanns ytterligare skäl till en sådan 
tågordning då föraren Richard Lamb och 
eldaren Andrew Hurrell från sällskapet Friends of 
Trevithick jobbat ideellt med renoveringen av 
Novelty på museet i York och lärt sig lokets egenheter 
liksom båda två spenderade en semestervecka 
under körningarna. Själva TV-filmen blev 
mer en god historia än ett återgivande av vad som 
verkligen hände när replikerna fick en ny chans, 
och det allra bästa for oss var att vi från äventyret 
tack vare BBC:s finansiering har fått tilbaka en 
fullt fungerande replik som dessutom blivit lite 
omskriven. 

Under 2002 avslutades även ett annat internationellt 
projekt, "Enrico", till hälften finansierat 
av EU:s Raphaelfond. Tillsammans med järnvägsmuseerna 
i Finland och England och transportmuseet 
i Ungern har vi med detta åstadkommit 
en fungerande mjukvara for pekdatormiljö. 
Det enda som återstod vid årsskiftet for att museets 
respektive besökare skulle kunna peka sig fram 
genom ländernas järnvägshistoria var varianter av 
ungerska "u", ett nog så krångligt problem skulle 
det visa sig. Vi tog bort vår testversion efter sommaren 
och kunde inte ersätta den med en ny version 
förrän innevarande år, men nu är det i alla fall 
möjligt att följa järnvägens utveckling i de fyra 
länderna på alla fyra språk med viss reservation for 
ungerskan. På tal om språk så försågs utställningen 
äntligen med engelska texter lagom till 
sommarsäsongen. 

Snabbtågssimulator 

Den stora tilldragelsen i utställningen var annars 
den nya X2000-simulatorn. Tack vare några sammanfallande, 
goda omständigheter kunde museet 
till ett mycket rimligt pris ta fram en produkt som 
visade sig bli både en besöksattraktion och en 
miljö for kvalificerad lokförarsimulering. De 
goda förutsättningarna var följande: Museet hade 



en 1:1-modell av en X2-front i glasfiber, Microsoft 
hade tagit fram ett tågsimuleringsspel, Train 
Simulator, som dessutom är så kallad frivara och 
en grupp frivilliga entusiaster hade börjat bygga 
om spelet till svensk miljö med svenska fordon. 
Företaget iMAG Simulations hjälpte oss att sammanfoga 
allt detta till en X2000-simulator med 
hydraulstyrning for upplevelsen av acceleration 
och inbromsning. Vi blev därmed pionjärer med 
tågsimulering i offentlig miljö, vilket känns riktigt 
bra for ett litet museum som vårt. Under resans 
gång har vi haft ovärderlig hjälp av en grupp dataspelsentusiaster, 
Banbyggarna, som ständigt arbetat 
med förbättringar. Erfarenheterna från simu

Genom EU-projektet Enrico kan man nu peka sig 
.fram till kunskap om järnvägens utveckling i 

Sverige, Fin/,and, Eng/,and och Ungern. 

Novelcy med engelsk/svensk besättning infor det 
stora äventyret på Ll/,angollen Railway i Wales. 
Foto Robert Sjöö. 

X2000-simu/,atorn har lockat en ny och viktig 

publik till museet, ungdomar. Foto Jörgen Svend

sen. 

latorn har varit en värdefull ögonöppnare för 
många. Den ideella tåghobbyn kan hitta nya 
spännande vägar. 

Invigningen ägde förståndigt nog rum efter 
sommarsäsongen då en intrimningstid av en ny 
produkt alltid är att vänta. Eftersom skärmbilden 
inte bara utgör lok.fönster utan även kan projiceras 
samtidigt på storbildskärm utanför simulatorn 
lämpar den sig också för publika arrangemang. 
Under invigningsdagen fick därför både allmänhet 
och några idrottsprofiler från Gävle möjligheten 
att inför åskådare mäta sina krafter som lokförare 
med blandad framgång. Vi passade också på 
att inviga en ny lekplats utanför entren, en välkommen 
station för både barn och oss på museet. 
Med hjälp av två slussar i form av lekplatsen och 
lilla station inomhus har ungarnas värsta överskottsenergi 
gått åt när det blivit dags att gå in i 
utställningens fordon. För att öka tillgängligheten 
för alla till några av museets attraktioner har 
handikapphissar installerats i trappan upp till 
kungavagnarna och vid X2000-simulatorn. 



ToR Sandviken 

Årets planerade utåtriktade aktiviteter började annars 
som vanligt med sportlovståg som planerades 
av Mia Lundstedt. Vi använde Sandviken som 
destination för tre dagar med ångloket, Sl 1923, 

och våra 1960-talsvagnar. En ny attraktion for 
året var att alla som ville under stoppet i Sandviken 
fick komma in i hytten på loket och känna 
hettan och dofterna och dessutom titta in i den 
brinnande fyren. Nog så spännande for förskolebarn. 
De fick också stifta närmare bekantskap 
med Gefle Dagblads särskilda maskot "GD 
tjädern" som däremot fick nog av värmen inne i 
tåget genom tjäderdräkten, varför det inte bar sig 
bättre än att fagelns inkråm i form av en ung dam 
från dagbladet helt enkelt tuppade av. Hon 
piggnade dock till när hon kom ut i det vackra 
vintervädret. Tågen var annars så där lagom fullsatta 
for ett lyckat arrangemang. 

Påsklovet var Helena Lutz projekt och det gick i 
modellbyggandets tecken, som vanligt i samarbete 
med Gävle Modelljärnvägsklubb men också 
med Hobbyshopen i Gävle som ställde upp med 
ung expertis på bland annat landskapsbyggande. 
Även om modelljärnvägshobbyn är i avtagande så 
är det många ungdomar som håller på med skapande 
i liren skala. Man har bara bytt ut tåg och 
hus från firmorna Märklin eller Faller mot armeer 
och landskap från Warhammers fantasyvärld. 
Kan verklighetens modeller utgöras av modelljärnvägar 
for dessa entusiastiska modellbyggare 
under utveckling så är väl det en god investering. 
Platserna på en veckas modellbyggarkurser såldes 
i alla fall slut. Veteranerna inom hobbyn har också 
fatt något att titta på i form av den stora monter 
med 1:87-tåg som pryder korridoren utanför 
konferensrummet. Här samsas gamla pionjärer 

CD-tjädern foljde med sportlovståget till al/,as stora 
fortjusning. Foto ]an-Erik Svanberg. 

från Wentzels och kommersiella modeller från de 
stora internationella tillverkarna med detaljerade 
mästerverk från dagens svenska småfirmor i branschen. 
Modellerna åskådliggör dessutom tidstypiska 
hela råg, snälltåg, persontåg och godståg, 
från 1890-talets Cc-lok och vagnar med öppna 
plattformar till dagens X2000 och malmtåg med 
det tyskbyggda malmtågsloket Iore. 

I samarbete med frilansfotografen och f.d. 
biljettförsäljaren vid SJ Carina Ruotsalainen producerades 
en sommarutställning "Yrke: biljettförsäljare 



-100 ansikten och tio röster". Utställningen 
bestod av enkla porträtt av Carinas tidigare 
yrkeskollegor kompletterade med ett antal 
intervjuer som rullade på cd, alltsammans i museets 
konferensrum. Under ett antal helger under 
sommaren visades fordonsmagasinet på Nynäs av 
våra guider från Järnvägsmusei Vänners styrelse. 
Uppslutningen var väl inte anmärkningsvärt stor 
men de som gjorde sig besväret blev naturligtvis 
mycket imponerade. 

Elektrifierat på museiområdet 

Sommaren innehöll också en del trafik både egen 
och andras. Måndagseftermiddagar från mitten 
av juni till början av augusti besöktes museet av 
turisttåget Polar Express med turister från Europa 
och USA som kördes av Tågkompaniet. Detta 
möjliggjordes tack vare vårens stora ekonomiska 
satsning, elektrifiering av det två år gamla nya infartsspåret 
närmast Ostkusrbanan. Det går nu att 
backa in ett eldrivet persontåg och hålla tåget kvar 
under spänning. Under Sten Holms projektledning 
har Banverket Produktion fort upp en fin 
anläggning med våra kontaktledningsstolpar och 
-bryggor som hämtats från bland annat Liljeholmen. 
Till det har också en 150 meter lång grusplattform 
med kantsten byggts. Hela området 
mellan bangården och stängslet mot cykelbanan 
har röjts på träd och sly och städats. Grunden har 
därmed lagts for en stationsmiljö i 1930-40-talstappning. 

Stationshuset då? Jo, det finns ett på lut bara 
fastighetsfrågan f°ar sin lösning och budgetläget 
tillåter en flyttning. Det elektrifierade spåret blev 
också en perfekt angöring for Årgångståget från 
Stockholm som kördes lördagar i september även 
om tåget, for att ge lite ytterligare krydda, hämtades 
i Tierp av vår drottning bland ånglok, F 1200. 

I sommargrönska genomfordes en ångtågskörning enbart for fotografers bruk. Bengt Lindberg var med som 
hjälp och museivän och hann även passa på att fanga tåget genom kameralinsen. 

Lokets plats i utställningen togs under sommarens 
påställningsarbeten av lillasyster nr 1202, 
dock helt i dansk skepnad som E 966. Detta var 
också ett led i att uppmärksamma starten av 
renoveringsprojektet av det senare loket som påbörjades 
under vintern. Lokmästare Holm justerade 
blästerkonan i sotskåpet på 1200 och därigenom 
verkar många års problem och skrönor kring 
lokets usla egenskaper kunna skrivas av. Hjälp 
med självkänslan fick vi från kollegorna på Danmarks 
Jernbanemuseum som kom upp en vecka 
under inkörningen. Danskarna har ju en hel del 



både hävdvunnen och nyvunnen kunskap med 
loktypen som försvann från Sverige 1937 men var 
i bruk hos DSB i Danmark in på 1970-talet och 
som alltjämt används av DSB Museumstog. För 
den tyska specialtågsarrangören Andre Sinn 
körde vi i början av juni ett femtiotalståg med 
ångloket S1 1923 för fotografering mellan Orsa 
och Bollnäs. Den torra sommaren satte dock 
stopp för planerna att använda även loket A6 
1793 som är en känd gnistspridare. 

Elektrisk museidag 

För att ytterligare uppmärksamma den elektrifierade 
miljön blev temat för museidagen den 14 
september elektriska fordon. Efter några år av 
öppethuskaraktär ansåg vi att det var dags att 
växla upp aktiviteterna och göra något mera intressant 
för specialintresserade. Vi visade de flesta 
av våra elfordon men det mesta intresset tilldrog 
sig nog raden av Rc-lok, en färggrann expose med 
den nya tågvärldens trafikutövare, en röd Rc6 
från Tågkompaniet, en grön Rc4 från Green 
Cargo samt en blå Rc6 och en mörkare blå Rc7 
från SJ. Här hade också en grönmålad Ma från 
TGOJ klämt sig in. Pendeltrafiken mellan 
Gävle C och museet sköttes av vår hos Strömstads 
Modelljärnvägsklubb deponerade motorvagn X9. 
En annan pendel utgjordes av Reginamotorvagnen 
Wilhelmina Skogh som Tåg i Bergslagen 
körde till och från Storvik där det var öppet hus i 
stationshuset. 

En tågparad kördes på spåret förbi museet. 
Först ut var katten bland hermelinerna, ångloket 
F 1200, som delade ett persontåg med elloket F 
701 från Stockholms Kultursällskap för Ånga och 
Järnväg (SKÅJ). Föreningen visade också upp sitt 
Mg-lok, nr 620, som drog ett koltåg med O-vagnar, 
vilket drogs tillbaka av TGOJ Bt 305 från 
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. Sist ut 
var ett sextiotals persontåg med Ra 987, deponerade 
till Nässjö Järnvägsmuseum och Da 936, deponerad 
till Museiföreningen Gefle-Dala Jern

Daniel Nordlingflngade museidagens paradtåg 1930-tals snälltåg med ångloket F 1200. 
som tack vare att det gick ett lok i vardera ändan 
blev dubbelt så många. 1950-tals godståg vid SJ med Mg 620. 

1950-tals godståg vid TGOJ med Bt 305. 
1940-tals snälltåg med elektriska F-loket 701. 

1970-tals snälltåg med Ra 987 



1980-talspersontåg med Da 936ftån mjGDJ 

väg, i var sin ända. Vi har i efterhand kunnat kon

statera att det togs många bra fotografier på dessa 

tåg, vilket var vår förhoppning och mening. Ord

ningen på alla dessa trafikrörelser hölls med den 

äran av museivännen Björn Fura, som tillika in

går i museets fasta trafikorganisation. 

Museidagen i övrigt bestod i sedvanlig marknad 
i både hall 5 och 6, simulatorkörning med 
både X2000-simulatorn och extra datorer, postsortering 
i postvagnen Do48 1357 från 1902, 
veteranbussar till magasinsvisningar på Nynäs, 
musik av Tre Breve och teater med Pegasus. Vårt 
till synes egna teatersällskap genomförde också 
sedvanlig guidning genom museet för Årgångstågets 
resenärer delvis med några nyskrivna scener. 
Två externa videodokumentationer gjordes 
av teaterguidningarna. 

Att skrämma barn 

Teater och skräck var åter temat under höstlovet 
när vi fortsatte att haka på trenden med halloween 
som våra barn och ungdomar har slukat med stort 
intresse. De små barnen skrämdes lite snällt i museet 
av Mia och hennes häxgäng tillsammans med 
skådespelare från Pegasus som framförde små spel 
och monologer till de unga besökarnas skräckblandade 
förtjusning. Däremot tog Helena & Co 
i lite hårdare på kvällen för en vad vi trodde lite 
tuffare publik. I ett nedsläckt fordonsmagasin på 
Nynäs släppte vi in små grupper om två-fyra personer, 
ur omgångar om fyrtio, som transporterats 
upp i en utspökad rälsbuss. Grupperna skickades 
in med ett par minuters mellanrum försedda med 
en enda svag ficklampa att följa en med rep utmärkt 
väg. Inne bland lok och vagnar väntade 
skelett, spöken och monster från Vasaskolans cirkuslinje 
och museipersonal med sinne för effekter. 
Eftersom jag själv utgjorde en av de senare 
kunde jag konstatera tjusningen med att stå på 
spökenas sida. Men folk älskar tydligen lika mycket 
att bli skrämda, vilket vi fick massor av uppskattande 
bevis för efteråt när vi bjöd på soppa 
från en rykande häxkittel innan det var dags för 
rälsbussen att avgå för att hämta nya offer. Nåja, 



några fick avbryta spökvandringen i panik och 
lotsas ut av vänligare sinnad personal och ett par 
ynglingar tvingades resa hem med blöta byxor. 

Precis när vintern kopplade sitt grepp om Gävle 
genomfördes årets sista arrangemang, MJ 2002 i 
samarbete med Mammut AB från de småländska 
skogarna. Modelljärnvägsdagarna som omfattade 
utställningar, modelljärnvägar, moduljärnväg 
från Gävle Modelljärnvägsklubb och marknad 
krävde mer arbete än vad utfallet gav. Så mycket 
hjälp utifrån som vi hade hoppats på kom inte 
heller. En höjdpunkt var Jörgen Edgars fina modeller 
av svenska lok och motorvagnar i skala 

1: 160. En annan var den tyska boogiewoogiepianisten 
Axel Zwingenberger som genomförde 
en makalös kvällskonsert till en 
middagsbuffe i museet. Arrangemanget var öppet 
för allmänheten. 

Två liknande festkvällar arrangerades även under 
våren, då med Iggesundsgänget respektive 
Kenneth Swanström på scenen. Det är annars 
bara vid beställningsarrangemang som museet 
använts för sång och dans. Större sådana festligheter 
med 170-320 personer per tillfälle ordnades 
under året för Arbetarbladet, Valbo köpcentrum 
och Malaco Leaf. I dessa beställningar ingick 
även ång-eller eltåg till museet. Det senare 
har i och med elektrifieringen blivit ett möjligt 
alternativ till rälsbussen som lämpar sig bäst för 
mindre grupper, vilka trots allt dominerar 
beställningsverksamheten . .Ångtåg kördes mellan 
Furuviksparken och museet för Barncancerfonden 
den 16 juni. Detta datum innebar kollision 
med åttondelsfinalen i fotbolls-VM mellan 
Sverige och Senegal. Matchen visades på storbildsskärm 
inne på parken samtidigt som vi hade 
avgångstid från Furuvik. Det blev därför ett ganska 
tomt tåg med dem som valde tåg och museet 
framför fotboll. Det skulle ju sedan visa sig att 
dessa fa var dagens svenska vinnare. 

Renoveringar och nytillskott 

Renoveringen av elloket D 188 visade sig under 

årets lopp bli mer komplicerat än förutspått. By

tet av blindaxel, det vill säga omväxling från 

godstågsutväxling till persontågsutväxling, kunde 

inte slutföras hos Trainmaint i Notviken, som pla



nerat. Motigheter tillstötte även i en svårtätad 

transformator och externa misstag på några hjälp

motorer. 

Parallella arbeten har gjorts på korgen till 
· personvagnen, Co8 2772, på vilken nu huvud

sakligen nytt vävspänt tak och lackering återstår. 

Det så kallade Stålvagnsprojektet under Torkil 

Elmqvists ledning har därför gått på sparlåga under 
2002. Glädjande var därför att medel beviljades 
från EUs mål2-program för köp av tjänster. 
Projektet beviljades 750 000 kronor för sista kvartalet 
2002 och hela 2003. Ytterligare trygghet i 
renoveringsverksamheten på Nynäs uppnåddes i 
och med att målaren Thom Olofsson övergick 
från projektanställning till fast anställning från 
och med december. Med honom och medlen från 
EU i ryggen kunde vi också starta en parallell 
renoveringslinje med högre produktionsinriktning 
och ett större inslag av köpta tjänster. Först i 
denna rad blev personvagnen, Co8d 3137. Trots 
små synliga resultat i själva renovering gjordes 
ändå framsteg på färgkemiområdet, vilket kommer 
att ligga till grund för kommande arbeten. 
Järnvägsmusei vänners onsdagsverksamhet (senare 
torsdags-) har varit koncentrerad på T41 
200, som man räknar med att fa färdig till dieseldagar 
i Odense i augusti 2004. 

När det gäller nyanskaffningar av fordon kan 
särskilt nämnas restaurangvagnen, fd. Ro3b 
3749 från 1946, senare känd som "Cronstedts 
vagn" inom SJ:s specialtågsverksamhet. Då det 
inte ansågs självklart att vagnen inte fortfarande 
behövdes för detta ändamål måste museet köpa 
den, dock för en inte alltför avskräckande summa. 
Med sin redan vid tillverkningen ålderdomliga 
men vackra inredning i björkfaner och de välkända 
intarsiorna av Ewald Ahlskog kommer restaurangvagnen 
att bli mycket användbar som exklusiv 
förstärkning till Cafe Ångvisslan och i museets 
specialtåg, även om den kommer att fa behålla 
sin utvändiga SJ-blå färg ännu en liten tid. 
Cafe Ångvisslans roll övertogs för övrigt, från den 
ganska slitna Rl 4845, av den invändigt helt moderna 
R2 5181. Den senare fick för ändamålet ett 
parallellt, konventionellt elsystem installerat av 
TGOJ i Malmö för stationärt bruk. 



För att rädda en elektrisk motorvagn av äldre 
modell köptes X7 223 och UB7X 3949, som under 
många år stått overksamt i Hudiksvall, från 
Dellenbanans vänner. Från Banverket har vi erhållit 
ett nyttofordon i form av lokomotorn, Z67 
DAL 3195. Den hämtades av oss i samband med 
transporten av en annan gåva från vårt nuvarande 
moderverk, en nitad gångbro, huvudsakligen i 
rälskonstruktion, från Bjuv i Skåne. Bron är tänkt 

EwaldAh/skogs intarsior med storstadsmotiv är något många minns ftån sitt besök i restaurangvagnen. 

att inlemmas i stationsmiljön på museiområdet 
för att erbjuda passage över bangården men även 
som ett inslag i infrastrukturen. 

Från modellbyggaren Thore Lilja inköptes ett 
lokomotiv i mindre skala, den ej helt färdigbyggda 
modellen av SJ ånglok, littera L, i skala 

I :8 för miniatyrjärnvägen. Detta klassiska lok är 
tyvärr en av fa svenska huvudtyper som inte finns 
bevarade i full storlek så modellen kan ses som en 
liten kompensation. Många timmars arbete återstår 
emellertid innan loket kan tas i bruk på 
miniatyrjärnvägen. På den kunde däremot några 
av OlafWahlset byggda godsvagnar för personbefordran 
sättas i trafik. Miniatyrjärnvägsgruppen 
har också lagt ned åtskilliga timmar på att byta ut 
gammal sliten aluminiumräls mot stålräls. 

I verkstaden har Claes Zachrisson fatt fler maskiner 
installerade. Här har också Karl-Erik Eggefjord 
och Rune Lundby påbörjat en motorrenovering 
på Hilding Carlssons första rälsbuss, 
SJ Y 310 från 1932. 

Museifrågor i teori och praktik 
För att axla vår roll som sammanhållande 1 
järnvägsmuseisektorn arrangerade vi ett bransch-

Inget enhetligt utseende på pärmar och boxar, som 
härstammar .från många olika samlingar, men det 
går bra ändå. 

seminarium i februari. Uppslutningen blev glädjande 
stor och vi utsatte vårt begränsade konferensrum 
för ett tufft prov när 62 personer skulle 
tillbringa en dag tillsammans och utbyta ideer. 
Huvudpunkter var bevarandefrågor, samverkan 
och även stödet till arbetslivsmuseer som Helena 
Westin, ansvarig handläggare på Riksantikvarieämbetet, 
föredrog. Stödet som uppgår till 4 miljoner 
kronor verkar nu bli permanentat, vilket är till 
stor glädje för de ideella verksamheterna. Sveriges 
Järnvägsmuseum deltar i beredningen inför 



fördelningsbeslutet som sakkunnig. Utfallet for 
2002 måste ses som positivt for järnvägsbranschen 
och är ett synbart bevis på bra ansökningar 
från många föreningar. 

Det årliga nordiska järnvägsmuseimötet avhölls 
i år den 8-9 mars i Hamar där vi bland annat fick 
se arbetena med den nya museibyggnaden. Det 
norska Jernbaneverket som är huvudman for museet 
har beviljat ett rejält anslag for att av en gammal 
industribyggnad skapa helt nya utställningar, 
bibliotek, verkstäder och tjänsterum for personalen. 
Tema var annars den utåtriktade verksamheten 
och utöver jag själv deltog Mia Lundstedt, 
Helena Lutz och Gunilla Lundberg. 

Det avslutande mötet i Enrico-projektet hölls i 
Hyvinge 22-24 april där vi kunde konstatera att 
datateknik inte är helt lätt att översätta. Tack vare 
Göran Jäderholms deltagande i projektet och 
vana i Sverige med engelska både som dataspråk 
och som talspråk kunde vi undvika de problem 
som drabbade både våra finska och ungerska vänner 
i projektet. 

På hemmaplan har museet varit engagerat genom 
museichefen i bland annat en programpunkt 
på museiveckan om den aktuella frågan 
huvudmannaskap for kommunikationsmuseer, i 
invigningen av det av oss deponerade loket 
Trollhättans tillfälliga återkomst till födelsestaden 
och lnnovatum, i en samverkansgrupp tillsammans 
med JHRF, MRO och IBAB angående en 
utredning om ett teknikhistoriskt järnvägskompetenscenter 
samt i referensgruppen for planeringen 
av firandet John Ericsson 200 år. Museichefen 
har även suttit i styrelsen för den ekonomiska 
föreningen Gävle & Co som driver Gävle 
kommuns turistverksamhet på entreprenad. 

Katarina Sandberg har haft ett nytt uppdrag for 
Riksantikvarieämbetet och IBAB med kultur

Kompakta hyllor behövs for att rymma museets 
ständigt växande arkiv. 

turistisk inriktning. Hon har också varit museets 
representant i nätverket Industrihistoriskt forum. 
Föremålsregistreringen som Katarina också har 
hållit i har varit koncentrerad på affischer, skyltar 
och modeller. 

På arkivsidan har den digitala registreringen 
fortsatt under ledning av Robert Herpai. Dokument 
och bibliotek i egen regi, främst genom 



museivännernas anställda, Christina Engström, 
och fotografier som ett externt köp. Jonny Hallgren 
var inlånad under sommaren för förtecknade 
av elektrobyråns bildarkiv och inscanning av 
förteckningarna över maskinbyråns ritningar. Ett 
anmärkningsvärt tillskott till fotosamlingen utgjordes 
av Kalmar verkstads bildarkiv som är under 
överföring till digitalt media. Originalen 
kommer därefter till oss och vi och Kalmar verkstad 
rar även bilderna högupplösta på CD-skivor. 

Som motvikt till denna omvandling av fotografier, 
negativ och glasplåtar har museivännerna 
Kenneth Landgren och Jonas Sjögren inrett ett 
iordningställt utrymme i kanslibyggnadens källare 
till framkallningsrum. 

Personal och frivilliga 

En hel del människor har arbetat på museet under 
året. Särskilt glädjande var att vi redan innan beslut 
i huvudmannafrågan kunde tillsvidareanställa 
Thom Olofsson för fordonsrenovering 
och måleri. Thom som har tillägnat sig måleriyrkets 
hantverksmässighet genom studier och intresse 
är en värdefull kugge i våra fordonsrenoveringar. 
Anita Björklund var tjänstledig under hela 
året och ansvaret över butiken togs över av Helena 
Lutz (Helena Bergh till och med midsommar) 
medan Göran Jäderholm övertog de administrativa 
uppgifterna med stöd av Elisabeth Kronhöffer. 
Personalen vid museet såg därför ut på följande 
sätt under 2002: 

Museichef 

Robert Sjöö 

Administration 

Anita Björklund tjänstledig 
Göran Jäderholm IT, ekonomihantering och dia1ium 
Elisabeth Kronhöfferekonomihantering och diarium, 50 % 

Besök och arrangemang 

Gunilla Lundberg marknadsföring och specialarrangemang 
Mia Lundstedt guidning, skolarrangemang och reception 
Helena Lutz butik, guidning, arrangemang och 
reception 

Eva Hagström-Mattsson timanställd, reception och 

gujdning 
Anders Larsson 
Boel Nylöf 
Eva Olsson 



Catharina Wallin 
Annelie Wahlström " 
Tanya Åsbacka 
Lennart Bergner timanställd, mmitåg 
Andreas Rosenpärla " 

Samlingar och dokumentation 

Christina Engström anställd av Järnvägsmusei vänner, arkiv 

och bibliotek, 75% 
Robert Herpai arkiv och bibliotek 
Katarina Sandberg föremålsvård, -registrering och dokumen

tation 

Jonny Hallgren inlån från SJ (juni-augusti) , bildregistrering 
Evaöstlund inlån från ASJ (februari-maj), föremålsregistrering 

Fordon, trafik och fastighet 

Sten Holm trafik, fordon och bana 
RolfJansson fastighet och vaktmästeri 

Thom Olofsson fordonsrenovering och måleri 

Claes Zachrisson verkstad 

Stefan ilsson inlån från Sanlhall (augusti-december), 
fastighet 
Torkil Elmqvist konsult, renoveringsprojekt och 
Årgångståget 

Lars Forsgren timanställd, fastighet 

Tobias Grönlund 

Kenneth Landgren timanställd, trafik 

Pär Lindberg timanställd, fastighet 

Bertil Pettersson timanställd, trafik 

Målaren Thom Olofison ingår sedan december 
2002 i museets fasta personal 

I verksamheten har vi också haft några 
entreprenörer upphandlade på årsbasis. Restaurationen 
sköttes även under 2002 av Järnvägskrogen 
i Gävle och familjen Vesterinen, som 
drabbades av en stor förlust när fadern, Kalle 
Vesterinen, avled efter kort tids sjukdom. Vi 
minns honom som en fantastisk entreprenör, entusiastisk 
pådrivare och pålitlig samarbetspartner. 



Maten på Årgångståget sköttes av M&M Catering, 
Stockholm. Växtligheten på våra områden 
har hållits i schack av Oscars service, Skutskär och 
buset av Södra Norrlands Bevakning, Gävle. 
Klottret har likafullt varit vårt största fordonsproblem. 
För renoveringarna i Stålvagnsprojektet 
har J. Lennartsson snickeri, Hedesunda och 
Alderholmens Mekaniska AB, Gävle engagerats i 
större skala för löpande arbeten. 

Sist men inte minst har vi alla Järnvägsmusei 
vänner som arbetat ideellt för oss. Jag hoppas att 
jag f°ar med alla när jag räknar upp Tage 
Blomqvist, Lars Bohman, Hans-Olof Dalberg, 
Karl-Erik Eggefjord, Göran Enqvist, Lars Forsgren, 
Björn Fura, Erik Hedlund, Jonny Hallgren, 
Anders Hendel, Sten Holm, Rolf Jansson, Kenneth 
Landgren, Christer Larsson, Thomas Larsson, 
Bengt Lindberg, Pär Lindberg, Rune 
Lundby, Lennart Lundgren, Olle Olsson, Herbert 
Paalberg, Kjell Palen, Bertil Pettersson, Gunnar 
Sandin, Jonas Sjögren, Göte Sjöö, Matthias 
Smedberg, Orvar Strömqvist, Bengt Sundin, JanErik 
Svanberg och Börje Thoursie. 

Ett tack måste också riktas till de föreningar och 
dess medlemmar som hjälpt oss aktivt i olika sammanhang 
under året; Bergslagernas Järnvägssällskap, 
Göteborg; Järnvägarnas Museiförening, 
Linköping; Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg, 
Falun; Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum; 
Nora Bergslags Veteranjärnväg, Nässjö 
Järnvägsmuseum; Primus Motor, Örnsköldsvik; 
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg 
och Strömstads Modell-och Järnvägsklubb. Visst 
är det en fantastisk mix av anställda, frivilliga och 
föreningar som f°ar det järnvägsmuseala Sverige att 
rulla. 

Stickspår 

Tåg på grund 

Den 27 december 1871 strandade den engelska 
ångaren Ino, tillhörig Ellerman's Wilson Line och 
på resa från Hull till Riga, på Flatholmen vid 
Tjörn strax norr om Paternosterskären, sedan 
man förväxlat Hamneskärs fyr (Skärhamn) med 
Skagen och i natten försökt passera nordost om 
den. Det lättare godset i lasten bärgades snart av 
ortsbefolkningen, som kom dit i sådana mängder 
att fjorden däromkring var full av små båtar som 
genom trängseln och sjögången blev mer eller 
mindre skadade. I nyårshelgen lyftes vraket med 
kvarvarande last från grundet av den grova sjögången 
och sjönk på 20 famnars vatten. 



Delar av lasten kunde senare bärgas och såldes 
2-3 oktober 1872 på offentlig auktion vid Rödasten 
i Göteborg, huvudsakligen järnvägsmateriel, 
till exempel fem lokomotiv, 180 vagnsaxlar och 
några skadade godsvagnsunderreden. 

Vet någon vem som köpte loken och om det 
kanske fortfarande ligger järnvägsmateriel i havet 
vid Skärhamn? 

ES 

Om lakritspipor m.m. 

Häromdagen flöt det, bland andra gamla papper, 
upp två pressfoton daterade 17 februari 1950. 
Det var min första vinter som baningenjör i 
Gävle. Det som hände då var verkligen värt att 
minnas, och berättas. 

0KB körde på den tiden ett 
kombinerat ilgods-och nattsnälltåg 
4252, med avgång från 
Gävle midnatt och med sovvagnar 
till Sundsvall, Härnösand 
och Långsele. Resten av 
tåget bestod av ilgodsvagnar av 
trä, typ "standard G", sådana 
som vi som upplevde beredskapen 
alltför väl minns som militärtransportvagnar. 

Någon gång vid ettiden blir 
jag väckt av telefon -en av bansektionens 
ingenjörer som har 
jour meddelar att 4252 har spårat 
ur vid Hillebron "och jag kommer och hämtar 
dig strax med bil". Det var 25 grader kallt och 
himlen var grön. När vi nått bron begrep vi inte 
först vad vi såg, för bron var sig inte lik Uppepå 
bron -en vanlig parallellregelbro av stålfackverk satt 
något svart och oformligt. Med hjälp av gasolstrålkastare 
från vår hjälpberedskap började vi 
fatta lite mera. Den svarta klumpen däruppe var 
två ilgodsvagnar, eller vad som varit två ilgodsvagnar. 
Bron var illa medfaren, södra portalen och 
flera diagonaler och åtminstone en vertikal såg 
inte trevliga ut. Men vad hade hänt? 

Detektivarbetet fick vänta tills vi fatt dagsljus, 
men då såg vi. En ilgodsvagn hade fatt hjulringsbrott 
på vänstra främre hjulet. På våra broar finns 
alltid ett urspåringsskydd som skall hindra en urspårad 
vagn att vandra för långt ut åt sidan och 
kollidera med brofackverket, men den här gången 
ville ödet annorlunda -främre axeln spårade ur så 
långt före bron att urspåringsskyddet på vänster 



sida tog tag i högerhjulet och skickade vagnen, 
och dess efterföljare, rakt upp i fackverket. Vad 
händer nu om en ilgodsvagn av trä plötsligt tvärstoppas 
uppe på ett brofackverk? Jo, den formligen 
exploderar. Allt som fraktades i den vagnen 
sköts som projektiler ut i natten och hamnade på 
Testeboåns betryggande tjocka, snöbelagda is. 
Och där gick vi omkring i en utställning av nattens 
ilgods -korkmatterullar, som verkligen upp

fört sig som projektiler och slagit 
hål i isen, kartonger med arbetskläder, 
massvis med gåtfulla 
saker och -en stor last 
med gott från KF:s chokladfabrik 
i Kalmar. Joo, där var rätt 
många isfiskare i rörelse i den 
grå gryningen; man kunde ju 
inte be ordningsmakten komma 
dit genast. Och när jag såg 
att en hel del av godiset var 
lakritspipor kunde jag inte låta 
bli att stoppa rockfickorna 
fulla, med tanke på vad som 
väntade mig hemma. 

Vad gör vi sedan? Vi pallade 
upp den skadade knutpunkten, 
med en sliperspallning på tjälfrusen 
grund, så att vi kunde 
krypköra tåg över bron. (Det 
var så nära beredskapsåren att vår första tanke automatiskt 
var att göra ett provisorium.) Och så 
fick vi bort de rester av två ilgodsvagnar som satt 
på fel ställe. Qag har glömt att säga att kopplet 
mellan tågets främre del och ilgodsvagnarna helt 
automatiskt hade ryckts av vid kollisionen, och 
inget ont hade hänt främre delen av tåget, som 
fick fortsätta på en gång -sovvagnspassagerarna 
hade inte ens vaknat.) 

Ja, när dagsljus och kontorstid återkommit 
ringde jag vår broöveringenjör och gav honom en 
orientering. Hans reaktion var oväntad: "Så intressant 
-vet du att den där bron är den första jag 
konstruerade som ung ingenjör på Motala verkstad?" 
Så han kom upp och deltog i ombyggnadsarbetet. 
En stålfackverksbro som är nitad är i princip 
ett meccano -det gäller bara att beställa nya 
meccanobitar med rätt mått. Och bron blev som 
ny ... 

Ja men lakritspiporna då? Jo när jag, stelfrusen, 
kom hem och tömde ur fickorna framför min 
fyraårige son Max så kom repliken: "Pappa, kan 



du inte ordna fler såna här saker?" 

BT 

Resgodstralla 

Spår 2001 sidan 55 visar Bernshammars station 
med ett mittspår som inte slutar mot en stoppbock 
utan mot plattformen. Det var inte något 
slarv, mittspåret var nämligen inte avsett för tåg 
utan för en liten handdragen resgodstralla, som 
man drog fram till resgodsvagnen i tåget när man 
lastade eller lossade resgods. Man satte resgodset 
på trallan i höjd med vagnsgolvet redan innan tåget 
kom och klarade lastningen på mycket kortare 
tid och blev mindre beroende av var i tåget 
resgodsvagnen gick På samma sätt kunde man 
snabbt lossa resgods till trallan och sedan låta passagerarna 
själva ta det från trallan till plattformen. 

ES 

Hästar på tåg 

"En annan roande episod må kanske berättas. 
Unga von Schinkel och jag voro en gång i Skövde, 
där han köpte ett par hästar. Han reste därifrån till 
Stockholm, men jag skulle med hästarna till 
Dingtuna, närmaste järnvägsstationen till Tidö. 
Vårt godståg kom inte dit förrän vid midnatt och 
jag ville naturligtvis genast hem med hästarna. 
Inga pengar hade jag till att betala frakten med. 
Von Schinkel hade glömt detta och jag hade trott, 
att Tidö hade fraktkredit där likaväl som i Västerås. 
Hästarna voro trötta och oroliga, så nu stod 
jag där vackert. 

Stinsen vid Dingtuna var både gammal och 
knarrig. Jag bad att fa lossa hästarna på kredit 
några timmar, för att återkomma med pengarna. 
Nej, det gick inte. Stinsen hade förstås rätt, så

Oijemålning 85x63 cm signerad E. Johansson 1904 i Eijas Pölhös ägo. 

dana undantag funnos ej uti reglementet. Jag bad 
då om han ville telegrafera till trafikbyrån i Västerås 
och fråga om Godsägare von Schinkel på 
Tidö kunde fa kredit på ett par timmar. 

Gubben var fortfarande vresig, men telegraferade 
verkligen. Som jag stod vid luckan hörde jag 
svaret: 'Hästarna fingo avlastas, kredit beviljad'. 
Innan stinsen hunnit säga något, tackade jag för 
besväret och uttryckte min glädje över att det 
lyckats så bra. Det var roligt att se hans förvånade 



uppsyn. Han kunde ju inte veta att kusken förr i 
tiden tjänstgjort på en järnvägsexpedition. 

Hästtransporter på tåg äro ett kapitel för sig, 
särdeles med ädla hästar. De fordra både omtanke 
och vana. Många sådana transporter har jag varit 
med om, både kortare och längre. Som regel vill 
jag säga, att man bör akta sig att föra hästar med 
snabba tåg, helst med vanliga godståg. I snabbgående 
tåg blir hästvagnen ofta kopplad sist i tågsättet, 
vagnen slänger och hästarna bli skrämda 
och nervösa, vilket inte är underligt, då de inte ser 
hur det kommer sig. 

Ofta då blir det litet längre tid med ett godståg. 
Där bli hästarna snart lugna, äter, dricker och vilar 
och finner sig gott i situationen. 

Hästen är en trevlig reskamrat. Han tycker om 
att prata med sin vårdare, men stör ingen och i 
regel har man trevligt med honom som medpassagerare, 
egen vagn, en mjuk halmbädd att vila 
på, äter sin matsäck när man blir hungrig och 
sjunger en stump då man har lust. Hästar äro ett 
tacksamt sällskap. 

Bland många andra resor av den sorten minnes 
jag särskilt en hästtransport från Norge i februari 
1902. Min egentliga chef, unga David von 
Schinkel, gifte sig detta år med en norsk dam, 
Carola Knudtzon, dotter till Kammarherre 
Knudtzon, som tjänstgjort hos änkedrottning 
Desideria. De nygifta voro på bröllopsresa till 
Egypten och jag fick ett brev från Kairo hotell 
med befallning, att genast resa till fruns hem, 
Ullebergs herregård på Norges västkust, nära staden 
Larvik och hämta hem hennes ridhäst till 
Tidö. 

Uppdraget var ansvarsfullt. Hästen hette Carol 

och var en mycket dyrbar engelsk 'hunter' av fi

naste ras. Framför allt skulle jag svara för att häs

ten inte blev förkyld under färden, vilket inte var 

utan risk mitt i vintern. Jag hade ju inget annat än 

lyda och för resten var det lockande att fa se något 

av ett nytt land. 

Vintern var sträng de där dagarna, minst 30-40 



grader, men kylan kändes inte så svår där som i 

Sverige. Vi lastade hästen vid Larvik för att resa 

med en mindre järnbana, över Drammen till 

Kristiania, numera Oslo. 

Konung Oskar II var för tillfället uti den norska 
huvudstaden, hade en del av hovstallet med sig 
och som jag ändå måste vänta på tåget till Sverige, 
beslöt jag att titta på det norska hovstallet samt 
bekanta mig med kuskarna. 

Innan vi lastat in hästen vid Centralhanestationen 
måste jag naturligtvis tala med stationsinspektoren, 
en vänlig och gemytlig man. Jag råkade 
säga att det är väl roligt och högtidligt nu, 
när Kung Oskar besöker huvudstaden. Inspektoren 
mulnade genast, såg dyster ut och sade: 'Det 
norske folk känner icke kongen. Han kommer 
med extratåg, öppnar vårt storting, så reiser han 
hjem.' 

Jag tänkte kanske inte mycket på hans ord just 
då. Tre år senare eller 1905, då unionen SverigeNorge 
upplöstes, förstod jag honom tydligare. 

Godståget till Sverige skulle inte avgå förrän 
följande dag. Inte ville jag låta hästen stå ensam på 
stationen, utan anmodade ett stadsbud att skaffa 
nattlogi åt mig och ett stallrum åt hästen på 
samma ställe. Han kom tillbaka med beskedet, att 
vi inte kunde fa rum annat än på olika ställen i 
staden, men rådde mig att taga in på hospitalet, 
där fanns utrymme. 

Jag tackade och betalade, men sade honom, att 
finnes här intet annat vaerelse för natten, så stannar 
jag också i hästvagnen, någon hospitalsvård 
anser jag mig inte behöva. 

En konduktör, som åhört samtalet förstod, att 
jag icke förstått det norske sprog. Han förklarade, 
att i staden fanns ett utmärkt 'Dyrhospitale' med 
billiga priser. Snart voro både hästen och jag inkvarterade 
där. Jag kunde tryggt gå ifrån och titta 
på staden och när jag på morgonen hämtade hästen 
var denna väl fodrad och ryktad, allt under 
tillsyn av en veterinär. Priset var verkligen billigt, 

3 kronor för alltsammans. Det hospitalet kan rekommenderas 
åt både människor och djur.'' 
Ur Carl Johan Persson, En gammal Herrgårdskusk 
berättar (1939) 

Redan från början hade SJ hästvagnar av två typer, 



finare vagnar littera H för herrgårdarnas ridoch 
travhästar, tre madrasserade fasta spiltor och 
skötarkupe, och för enklare arbetshästar vagnar 
med fem av bommar bildade tvärgående spiltor, 
snart ändrat till sex längsgående och en enklare 
skötarkupe. Ystadbanorna hade två liknande vagnar. 
Från 1870 krävde militären att en stor del av 
de täckta vanliga vagnarna skulle ha lösa grindar 
för sex hästspiltor, från 1880-talet åtta hästar i något 
bredare vagnar. Längre fram anskaffades 1931 
två vagnar littera Ghl för sex tävlingshästar och 
skötare, nu långa rymliga vagnar med broms och 
värme anpassade för utlandstransporter. 

ES 

En efterföljare till Novelty 

I anslutning till artiklarna om den repriserade 
Rainhilltävlingen kan man påminna om att 
Braithwaite och Ericsson, trots mankemangen 
med Novelty, prövade att bygga ytterligare lok. 
Om detta berättades för en svensk allmänhet av 

A.C.D. Arfvedson i hans bok Femton månader af 
en ung schweitmres lefoad ... åren 1830 och 1831, 

vars första del utkom 1832. I anslutning till sitt 
besök i England 1830 återger han där ur 
Mechanics Magazine nr 372: 

"Sistlidne Tisdag d. 21 Sept. syntes, på Manchesteränden 
aflinien, ångvagnen William IV-så 
kallad med H. Majestäts särskilta tillstånd -som 
der försöktes för två a tre timmar. Onsdagen 
gjorde den resan till Liverpool på 2 timmar och 
12 minuter (oberäknat uppehåll på vägen); och 
Thorsdags aftonen försöktes den, liksom förut 
vid Manchester, på den jämna vägen emellan 
Edgehill och Olive Mount. Dess ångmaskin har 
20 hästars kraft ( cylinder 12 tum) och eger, efter 
sitt utseende, alla nödiga egenskaper för att verkställa 
det, hvartill herrar Braithwaite och Ericsson 
utfäst sig-nemligen att den skall draga den orimliga 
vikten af 40 tons, femton mil i timman. Det 
yttre af denna maskin är utmärkt elegant, och 
väcker allmän beundran. Vi förnimma att han 
äfven gifver en stor besparing i bränsle." 

Årsberättelse 2002 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed 
sin årsberättelse för verksamhetsåret 2002. 
Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 



Erik Hedlund, sekreterare 
Anders Larsson, kassör 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Erik Sundström 
Kjell Palen 
Lennart Lundgren 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Föreningens medlemsantal var den 31 december 
2001 861 fullbetalande medlemmar, 6 ständiga 
medlemmar och 45 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
åtta protokollförda sammanträden. Föreningen 
har under året sänt ut medlemsinformation. Föreningens 
årsstämma hölls den 16 mars 2002 på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Årsboken Spår utkom 
i december 2001. Föreningen har 2001 varit 
medlem i JärnvägsHistoriska Riksförbundet, 
JHRF. 

Föreningen har under året haft arbetsgivaransvaret 
för en lönebidragstjänst för arkivarbete 
på museet. 

Föreningen har bidragit genom medlemmar 
som utfört guidning i Sveriges Järnvägsmuseums 
fordonsmagasin i Nynäs-verkstaden vid Blåsåsen. 
Under året har föreningen även deltagit i arbetet 
med fordonsrenovering. 

Föreningen har ersatt de brittiska museivännerna 
i York för deras utlägg i samband med 
iordningställandet av loket Novelty. Deras insats 
bidrog till att möjliggöra lokomotivtävlingen 
"Rainhill 2002". 

Projektet för insamling av minnen från järnvägens 
anställda har fortsatt. I nuläget finns ett tiotal 
väldokumenterade bidrag. 

Följande projekt ingår i föreningens verksamhet 
för att stödja Sveriges Järnvägsmuseum: 

• Medel har avsatts för att bidra till inköp av det 
från Danmark återförda F 1202. 
• Föreningen har sedan 2001 ett principbeslut 
om att bidra om och när en framtida nyutgåva av 
publikationen "Lok och vagnar vid Sveriges 
Järnvägsmuseum" ska publiceras. 

Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till medlemmar, 
företag och privatpersoner för det 
gångna verksamhetsåret. Vi önskar framföra ett 
speciellt tack till de som bidragit till föreningen 



med gåvor, och till redaktionen för vår årsbok 
Spår. 

Styrelsen ser med tillförsikt fram mot nästa 
verksamhetsår och är övertygade om fortsatt 
framgång för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 16 mars 2003 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Anders Larsson 
Börje Thoursie 
Erik Sundström 
Morrgan Claesson 
Lennart Lundgren 
Kjell Palen 
Robert Sjöö 
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Den stora bron över Nordre älv bestod av ett fast spann, som byggdes på stranden och flyttades ut med 
pråm, och ett mindre, svängbart spann. 

Tåget kommer från badhotellet till Falsterbo station omkring 1910. Stationshusen hade trappgav/,ar liksom 
hotellet. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1904? 

Efter flera års intensivt byggarbete med Malmbanan 
ägnade sig Statens Järnvägsbyggnader åt 
underhåll av det befintliga järnvägsnätet, medan 
däremot byggnadsarbetet vid de enskilda banorna 
var mer intensivt än vanligt. 

Statens Järnvägar 
-Den 1903 öppnade bandelen Uddevalla

Strömstad stod i förbindelse med resten av SJ endast 
via den enskilda banan Uddevalla-Vänersborg-
Herrljunga som 1899 hade blivit ombyggd 
till normalspår, men arbete pågick för banan Göteborg-
Uddevalla med terrasseringar och stenarbeten 
för broar, framför allt den stora bron över 
Nordre älv vid Kungälvs Ytterby (där författarens 
farfar, verkmästare Jakob Sundström, mötte sin 
hustru Gerda). 
-Dubbelspårsarbetena på Södra stambanan fortsatte 
for att göra det möjligt att ha en intensiv lokaltrafik 
tillsammans med enskilda matarbanor, 
och under 1904 nådde man Hässleholm där tre 
enskilda banor anslöt, från Kristianstad, Helsingborg 
och Markaryd. 

-En ny loktyp littera L anskaffades, konstruerad 
vid SJ maskinavdelning och levererad 1904 av 
Nohab och Motala verkstad. Loken som i första 
hand var avsedda för tyngre persontåg i Norrland 
med största hastighet 80 km/h hade utvändiga 
cylindrar, 1 530 mm drivhjul och en högt place

rad panna. De saknade överhettning, som ännu 
mest var på försöksstadiet i Tyskland, men blev 
ombyggda med sådan redan 1910. Flera lok köptes 
av de tidigare typerna littera Ke for växling, 
Ma för malmtåg på Riksgränsbanan och T för 



godståg. 
-De tio första sommarvagnarna littera C4, med 
oisolerad korg av stående furupanel och stora 
enkelglasfönster, köptes. De var avsedda för 
gruppresor och sommarturister, och liknande 
men något kortare vagnar hade redan 1902 införts 
vid Bergslagsbanan. 
-Långa träkolsvagnar littera L4 köptes: 50 utan 
broms från Arlöv och 50 med bromshytt infälld i 
hörnet från Göteborg. De fick 50 mm högre gavlar 
än de 1902 levererade vagnarna. Från Arlöv 
levererades också tio vagnar littera S3, långa 

Lok littera L var avsedda for Norrlandstrafik med sluten hytt, men hade ännu inte överhettare och måste 
ha gnistsläckare på skorstenen for att inte vålla skogsbrand 

treaxliga flatvagnar med stolpar och nedsänkta 
tvärbalkar så att man genom att lyfta bort 
golvlämmarna kunde lasta 360 mm djupare. 

Enskilda banor: Götaland 

-Vellinge-Skanör-Falsterbo järnväg öppnades i 
samtrafik med Malmö-Trelleborgs järnväg och 
var det första steget i omvandlingen av små fiskelägen 
till badorter och villasamhällen. Stationshusen 
var liksom det 1908 byggda Falsterbohus 
badhotell ritade av arkitekten Theodor Wåhlin. 

De tre HSFJ-loken var de äldsta loken från MTJ 
som hade blivit för små där medan vagnarna var 
nya från Kockums: två tredje klass, tre täckta 
godsvagnar och femton öppna betvagnar. 
-Malmö-Limhamns järnväg förstärkte banvallen 
med flinta.fyllda stenkistor efter stormskadorna 
från annandagen 1902. 
-Den första delen Ängelholm-Östra Ljungby av 
Ängelholm-Klippans järnväg öppnades, i samarbete 
med Helsingborg-Hässleholms järnväg men 

Sommarvagn,arna 

littera C4 hade 

oisolerade väggar av 
farupanel och 

användes även till 

militärtåg och 
arbetartåg, härpå 

väg till SKF 

omkring 1915. 



med egen materiel, varibland två lok från 
Helsingborgs mekaniska verkstad. En byråkratisk 

incident inträffade då Domänverket invände att 
man bara hade lämnat tillstånd att bygga järnvägen 
genom Ängelholms kronopark, inte att fälla 
några träd. 
-Höör-Hörby järnväg hade haft svag trafik, huvudsakligen 
med ångvagn, sedan banan EslövHörby 
öppnades 1898 och sålt alla lok utom ett, 
men köpte nu ett nytt från Ljunggrens verkstad 
sedan SJ ökat lokaltrafiken norr om Eslöv. HHyJ 
byggde om en av sina godsvagnar till Sveriges första 
privatägda kylvagn, en liten vagn med 2,6 m 
axelavstånd, nr 51, tillhörig grosshandlare Per 
Jönsson i Hörby. 
-Östra Centralbanan köpte från Motala verkstad 
loket ÖCJ 7 för snabba persontåg, likt SJ littera L 
men med större, 1700 mm drivhjul. Det såldes 
senare till Nynäsbanan där det blev SNJ 9. 
-Den gemensamma nya verkstaden för Kalmarbanorna, 
det som senare kom att bli Kalmar Verk

Godsvagn,ar littera 

S3 med 10,2m 

golvlängd hade 

. . upplyftbara

~==-~ golvluckorfor 

-~djupfotning. 

Särö station låg intill havet och hade en livligpersontrafik medforortsbor, sommargäster och passagerare 
från skärgårdsbåtar. Bild från 1934: på kajspåret lok 3 till höger, lok 5 vid vagnarna, på närmaste spåret 

vagn 13 eller 15 CD Fo. 

stad, var under byggnad. Till Kalmarbanorna räknades 
dels den normalspåriga huvud.linjen från 
Kalmar till Emmaboda, där man genom banan 
Karlskrona-Växjö stod i förbindelse med SJ, dels 
de matarbanor som man på 1890-talet hade 
byggt for att efter tyskt mönster ge regionens småföretag 
och lantbruk kontakt med residensstaden, 
de smalspåriga Kalmar-Berga, Kalmar-Torsås 
och senare Ljungbyholm-Karlslunda. Verkstaden 
utrustades for att kunna både nybygga, revidera 
och reparera vagnar och lok från Kalmarbanorna 
och andra järnvägar. Delägare i bolaget blev senare 
en mängd banor och under 1920-talet även 
Nohab, som anlitat Kalmar Verkstad for leveranser 
till Turkiet. I början av 1930-talet återgick aktierna 



till Kamlmarbanorna, och när dessa 
förstatligades 1940 blev SJ huvudägare. Verkstaden 
blev då huvudverkstad for SJ:s smalspåriga 
materiel men fortsatte med nybygge av lokomotorer 
och vagnar även for normalspår. Från 
1970 ingick Kalmar Verkstad i AB Statsforetag. 
-Släp-Särö, den sista delen av Säröbanan, öppnades. 
-Halmstad-Nässjö järnvägar hade terrasserat 
hela sträckan Landeryd-Falköping, där större delen 
av den tidigare smalspårsbanan Ulricehamn-

Vartofta ingick, även om smalspårstrafiken fortsatte 
ända till 1906. Av hänsyn till HNJ:s svaga 
finanser räknades den nya linjen som en egen 
bana, Västra Centralbanan, med egen vagnpark 
och egna lån. I Limmared korsades Borås-Alvesta 
järnväg som hade öppnats 1902. Som framgår av 
namnet ville man skapa en motsvarighet till Östra 
Centralbanan, med förbindelse mot Stockholm i 
Falköping respektive Linköping och med hamn 
for industrin i Halmstad respektive Oskarshamn. 
-Tidaholms järnväg fick koncession for sträckan 
Tidaholm-Åsarp som normalspårig, och man 
räknade med att överta och bredda den kvarvarande 
biten Åsarp-Vartofta av Ulricehamnsbanan. 
Det innebar en konflikt med Hjo-Stenstorps 
järnväg som redan hade en smalspårig förbindelse 
mellan köpingen och SJ, och som enligt 
samtrafiksreglerna riskerade att förlora en stor del 
av sin trafik. HSJ dominerades av godsägarfamiljen 
Posse på godset Vreten, det nya normalspårsprojektet 
av tändsticksfabriken Vulcan och familjen 
von Essen på Helliden och Kavlås. Tidaholms 
järnväg öppnades 1906. 
-Lund-Bjärreds järnväg, som från början var 
tänkt som elektrisk spårväg, korsade vid Flädie 
SJ:s Västkustbana och hade från starten ett 

förbindelsespår från hållplatsen Leråkra till stationen 
Flädie. Från 1904 gick vissa LBJ-tåg ner till 
Flädie för att möta SJ-tåg, men det skedde bara 
sommartid under några år tills LBJ verkligen elektrifierades 
1916. 

Enskilda banor: Svealand och Norrland 

-Västeråsbanan SWB öppnade delen Nyhammar-
Björbo och fullföljde därmed den plan som 
Nyhammars bruk hade haft redan på 1870-talet. 
Man byggde ny lokstation i Sundbyberg i stället 
för den som man tidigare hade haft i Stockholm 
vid Norra Bantorget. Ett nytt acetylengasverk 
uppfördes i Västerås och två vagnar byggdes om 
för transport av AGA-gas i ståltuber till Sundbyberg, 
Tillberga och Ludvika där vagnarna sköttes. 
Under byggnad var en sidobana EnköpingHeby-



Runhällen, ett initiativ från Enköpings 
stad som ville fa ökad trafik från tegelbruk och 
sågverk i Hebytrakten över hamnen i Enköping 
och hade lagt ändstationen där. SWB var mycket 
tveksamma till bygget, eftersom man hellre ville 

De tunga godstågs/oken 

som levererades till OHJ 
.från Atlas blev så dyra 

att hela banbygget 

stoppades tills man 

lyckades ordna ett 

avbetalningskontrakt. 

dra trafiken via sin gamla linje Sala-Tillberga till 
Västerås, men hade motvilligt gått med på att 
sköta trafiken om EHRJ själv köpte erforderliga 
lok och vagnar, som började levereras 1904. Eftersom 
de ingick i säkerheten för statslånet måste de 
under många år gå med märkningen EHRJ innan 
de fick SWB-nummer. 
-Gävle-Dala järnväg byggde vid Falun ett nytt 
lokstall för tio lok och vid Nynäs i Gävle både 
lokstall för sex lok och verkstäder, då det inte 
fanns tillräckligt utrymme vid Korsnäs och Gävle 
Norra hamnstation. Till Fredriksskans hamn 
byggdes en två kilometer lång sidobana där Gävle 
stad ägde marken och banvallen, GDJ spåret, en 
reaktion mot att Uppsala-Gävle järnväg hade förbättrat 
hamnspåren i Harnäs och Bomhus. 
-Planerna för en Ostkustbana hade nått så långt 
att man grundat ett aktiebolag, börjat staka 
sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand och diskuterade 
med markägarna. Det kom dock att dröja 
ungefär tjugo år innan banan förverkligades, 
bland annat för militärens tvekan. 

Norabanans malm

vagn,ar, något längre än 

grannbanornas och 

forsedda med runda 

gavlar, gick länge med 

malmlast, men på 1950

talet sattes sidoluckorna 



igen och träskrovet 

forstärktes med lodräta 

plankor for att de skulle 

tåla att lastas med 

järnskrot. Bild.från 

Otterbäcken 1953. 

Vid Nynäs byggdes nya 

verkstäderfor GD], idag 

använda som fordonsforråd 
for Sveriges 

f ärnvägsmuseum. 
-Orsa-Härjeådalens järnväg (observera stavningen) 
som var under byggnad fick fyra stora 
godstågslok levererade från Adas, men kunde inte 
betala utan drabbades av en så svår kris att ban

bygget tillfälligt måste inställas. Det under föregående 
år anskaffade tankloket hyrdes tillfälligt ut 
till bygget av Enköping-Heby-Runhällens järnväg. 
Först 1908 kunde banan öppnas till Sveg. 
-Nora-Karlskoga järnväg fick tio nya treaxliga 
malmvagnar liknande de som sedan tio år hade 
använts på Grängesbergsbanorna, men något 
längre med axelavstånd 4 m i stället för 3,65 och 
med rundade gavlar. Liksom på banans övriga 
vagnar var träväggarna svartmålade. Försöket från 
1903 att använda treaxliga malmvagnar hos det 
smalspåriga dotterbolaget Bredsjö-Degerfors 
hade misslyckats, och man planerade i stället att 
bredda bandelen Striberg-Bredsjö och lägga ner 
resten av smalspåret eftersom man av myndigheterna 
fått anmärkningar om omodern och utsliten 
materiel. Breddningen var klar 1907, utom 

Limmareds station blev 
en knutpunkt melkm 

Västra Centralbanan, 
Borås-Alvesta järnväg 
och Falkenbergsbanan. 
Bilden visar ett tågpå 
BA] 1905. 

spåret till Dalkarlsberg som trafikerades som 
smalspår till 1953. 
-Örebro hade sedan länge en trång hamn uppe 



vid Svartån och farled genom Hjälmaren och 
Hjälmare kanal till Mälaren. Till hamnen fanns 
spår på åns norra sida från järnvägsverkstaden. 
Vid sekelskiftet beslöt man att anlägga en ny 
hamn vid Skebäck ända ute vid Hjälmaren, med 
mark för nya industrier, och byggde nu järnvägen 
Örebro-Skebäck söder om ån. Den gjordes redan 
från början treskenig eftersom Norra Östergötlands 
järnväg redan 1901 hade nått Örebro från 
Pålsboda, och man hoppades på trafik med trävaror 
bland annat till det pappersbruk som anlades 
i Skebäck. Den trafikerades av SJ och NÖJ 
och hade ingen egen rullande materiel. Banan 
finns ännu kvar, men namnet Skebäck har ändrats 
till Hjälmaren. 

Smalspår 

-Sista delen Holsljunga-Limmared av den smal

De nya loken for Stockholm-Norrtäije levererades ftån Vtign-och Maskinfabriken Falun. I motsats till vid 
SJ stodforaren i hytten. 

spåriga Falkenbergs järnväg öppnades. De ursprungliga 
planerna att fortsätta smalspåret via 
Limmareds glasbruks bana och Ulricehamns 
järnväg ända till Vartofta hade fatt överges eftersom 
de kommit att ingå i Västra Centralbanan. 
-Roslagsbanan SRJ förhandlade om att överta 
konkurrentbanan Uppsala-Länna-Norrtälje för 
att kunna köra direkta tåg Stockholm-Norrtälje 
och köpte därför sina första tenderlok. De fick 
överta numren 7 och 8 efter de gamla ångspårvägslok 
från Djursholmsbanan som nyligen hade 
sålts till andra järnvägar, då de inte behövdes efter 
Djursholmsbanans elektrifiering 1895. 
-Uddeholmsbolaget hade sedan 1870-talet varit 
osams med Karlstad sedan staden lyckats övertala 
riksdagen att dra stambanan Laxå-Kristinehamn-
Arvika-Oslo längs Vänerns strand genom 
Karlstad i stället för längre norrut via NorumNilsby 
som hade gett enklare transporter för de 
värmländska järnbruken. Bolaget hade därför försökt 
koncentrera sin trafik från Hagfors och 
Munkfors via Filipstad till hamnarna i Kristinehamn 
och Göteborg och bara byggt en liten 
hamn i Skoghall för exempelvis trävaror som 
transporterades på Klarälven. Till sist hade man 
accepterat att bygga Karlstad-Munkfors järnväg 
där Uddeholmsbolaget och staden ägde hälften 
var, och att använda Karlstads hamn för viss export. 
Första delen, Munkfors-Deje, öppnades 

1903 och Deje-Karlstad 1904. För att fa bästa 
förbindelse till yttre hamnen byggdes en ny 



anslutningsstation Karlstad Ö där KMJ hade lokstall, 
bangård och omlastningsspår, och 1907 blev 
några av hamnspåren utförda som treskeniga för 
att kunna användas av både SJ och KMJ. 
-Mellersta Blekinge järnväg fick en anmärkning 
av Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen för att banan 
delvis hade dragits på gator genom Ronneby 
och Sölvesborg, och speciellt över en av kajerna i 
Karlshamn, utan andra säkerhetsåtgärder än 
klocksignaler från loken. Märkligt nog behölls 
detta i Karlshamn ända till breddningen 1957. 
-Lidköping och Skara hade sedan 1874 haft förbindelse 
med SJ i Stenstorp genom banan Linköping-
Skara-Stenstorp som gick genom slät terräng 
och var billig att bygga, trots att Skövde stad 
hade erbjudit sig att teckna en stor aktiepost om 
banan dragits dit. När alltfler smalspårsbanor 
byggdes i Västergötland ansåg man i Skövde att 
man hade förlorat affärskontakterna med landsbygden 
och grannstäderna och byggde SkövdeAxvalls 
järnväg. Den motarbetades av LSSJ som 
krävde orimligt stor betalning för anslutningen i 
Axvall. Inte förrän Skövdeborna hade hotat att 
bygga en egen linje till Skara parallellt med LSSJ 
kunde man fa en acceptabel uppgörelse, och SAJ 
öppnades 1904. Samarbetet med LSSJ förbättrades 
senare, och 1910-1916 gick genomgående 
personvagnar Skövde-Skara. Därefter drabbades 
SAJ av kris igen, då LSSJ inköptes av Västergötland-
Göteborgs järnväg som redan hade förbindelse 
med SJ i Gårdsjö och insisterade på att all 

Alla, lok på Blekinge

banorna utrustades med 

ringklocka på forarhytten 
for att ge klocksigna/er 

när tågen passerade i 

Karlshamn. 

samtrafik med SJ skulle ske där i stället för i 
Skövde. SA] var dyr att bygga och trafikera eftersom 
man hade en lång skärning vid Våmb och 
kraftiga stigningar för att kunna passera Billingen 
genom bergspasset Våmbskleven. 
-Diskussionen var livlig om förbindelsen mellan 
smalspårsbanorna i Östergötland. Föregående år 
hade koncession lämnats för nya bandelar Linköping 
(MÖJ)-Ringstorp (NVHJ) och Norrköping 
(VB)-Kimstad (NÖJ), men nu diskuterades 
också alternativet Skärblacka (NÖJ)-Vreta kloster 
(MÖJ) norr om Roxen. 



-Flera av de äldre smalspårsbanorna, särskilt de 
som hade byggts på 1870-talet med materiel av 
Asplunds konstruktion från Kristinehamn, arbetade 
med moderniseringar. Låga bufferthöjder 
ökades med mellanlägg vid lagerboxarna. Släpväxlar 
utan tungor där rälsen flyttades i sidled ersattes 
av moderna tungväxlar, även om enstaka 
fanns kvar vid Uddagårdens lokstall till 1954. 
-Järnvägen Visby-Visborgsslätt öppnades och 
ägdes av Kungl. Fortifikationsförvaltningen. Den 
fungerade närmast som en ångspårväg till regementet, 
med en från Vislanda-Bolmens järnväg 
inköpt ångvagn. Banan blev senare förlängd sju 
kilometer till Hallvards för att betjäna det nya 
kurhotellet Kneippbyn och det av turister välbesökta 
Högklint. 

J\arlslad Östra Jarnyagsslal onen 

Karlstad Östra station var 

ans!utningsstation for 

Karlstad-Munkfors 
järnväg och for banan till 
yttre hamnen. lykort ftån 

1908 med smalspårigt 

b/a,ndat tåg med träkols

boggivagnar, små 

malmvagnar och länkaxelpersonvagnar. 

Hans Eriksson 

Snälltågsloken av H3-typ (SJ litt. A4/A6) 

Leveransfoto av EJ litt. H3 nummer 59 år 1910. Loket är utrustat med utrustningfor vakuumbroms. 
Sotskåpsftonten lutar bakåt. Observera boggiens läge i forhål!tmde till skorstenens centrum. Maskinen ser 
onekligen en aningftamtung ut. Foto Nohab, Stig Nybergs samling. 

H3-loken tillverkades mellan 1910 och 1929 i 32 
exemplar. Denna typ, den numerärt största på EJbanorna, 
tillverkades for fem olika järnvägsbolag 
av vilka fyra ingick i Trafikförvaltningen Göteborg-
Stockholm-Gävle (TGSG), nämligen 
Bergslagernas järnvägar (BJ), Stockholm-Västerås-
Bergslagens Järnväg (SWB), Södra Dalarnes 
järnväg (SDJ) och Gävle-Dala järnväg 
(GDJ). År 1919 bröts BJ, SDJ och GDJ ut ur 
förvaltningen, och de kom därefter att tillhöra 
Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle 



(TGDG). Den femte banan som beställde H3maskiner 
var Helsingborg-Hässleholms järnväg 
(HHJ) . 

Loken var av en utomordentlig konstruktion, 
både tekniskt och utseendemässigt, med god 
dragkraft och goda gångegenskaper. De gjorde en 
mångårig tjänst i snälltåg, persontåg och till och 
med lättare godståg. Sedan samtliga banor hade 
förstatligats under åren 1940-1948 inrangerades 
31 av de 32 tillverkade enheterna i SJ:s lokpark. 

Bergslagernas järnvägar 

År 1909 beställde Bergslagernas järnvägar fyra 
sexkopplade lok litt. H3 med hjulställningen 
2'C-3 hos Nohab for leverans 1910. Förslagsritningarna 
på den nya loktypen var uppgjorda på 
B J :s maskintekniska byrå. Loktypen färdigkonstruerades 
därefter av Nohab och tillverkades 
på dess verkstad. 

H3-loken var en utveckling av den populära 
C3-typen, med hjulställningen 2'C-2/3, som 
hade introducerats redan 1905. Loken hade dimensionerats 
for att kunna dra ett tåg på cirka 
185 ton i en stigning av 10 promille med en konstant 
hastighet av 60 km/h. Som en jämförelse 
kan nämnas att C3-loken konstruerats for en hastighet 
av 48 km/h med samma tågvikt och i 
samma stigning. 

De fyra första H3-loken, som levererades 1910, 
visade sig infria alla förväntningar. Gångegenskaperna 
var utmärkta och loken blev snabbt 
mycket populära bland lokpersonalen. De sattes 
in i de tyngre snabbgående tågen mellan Göteborg 
och Falun. Loken numrerades 59-62. 

H3-loken var sexkopplade med en tvåaxlig 
boggie framtill. Cylindrarna placerades mellan ramarna 
och loken var försedda med Walschaerts 
slidstyrning, driven av inre excentrar. Hytterna 
var öppna, med bakgaveln byggd på den treaxliga 
tendern. I likhet med de tidigare C3-loken hade 
H3-ornas sotskåpsfronter lutats något bakåt och 
var försedda med nästan plana luckor tillverkade 
av plåt. Loken hade mycket vackra linjer. Boggiens 
centrumlinje hade emellertid placerats akter 
om skorstenens centrumlinje vilket gjorde att lo

Leveransfoto av BJ H3 64 år 1912. Loket har forlängd hjulbas och yttre motvevar. Sandbehål/,arna har 
flyttats upp på pannan och en gemensam kåpa täcker sandbehål/,are och ångdom. Samtliga H3-or på BJ 

var högerkörda enligt gängse standard Den Lutande sotskåpsftonten hade slopats i samband med introduk



tionen av denna serie. Foto Nohab!Stig Nybergs samling. 

ken, sedda från sidan, såg något framtunga ut. 
Den första uppsättningen H3-or hade sandbehållarna 
placerade under gångborden. Behållarna 
ersattes snart av en sanddom placerad uppe 
på pannan där den täcktes av en med ångdomen 
gemensam kåpa. 

Ar 1912 levererade Nohab ytterligare två H3lok 
till BJ. De nya loken, nr 63 och 64, skilde sig 
från de först levererade genom att boggien hade 
flyttats fram 200 mm så att boggiecentrum låg i 
linje med skorstenen. De inre excentrarna för 
slidstyrningen hade ersatts av yttre motvevar som 
drev kulisserna via vickaxlar. Loken var i övrigt 
helt oförändrade. Den nya placeringen av 
boggien hade till följd att intrycket av framtunghet 
försvann. Loken blev estetiskt mycket tilltalande. 

En bild av BJ nummer 70 
tagen i Amål 1938. Loket 
har vakuumbroms och 
tryckluftsbroms, tenderns 
koltag har höjts och 
skorstenen forsetts med en 
rökuppdrivarskärm av B]typ. 
Sotskåpsluckan är av 
originaluifdrande. Foto 
Sveriges järnvägsmuseum. 

Bergslagsbanan köpte 1910-1916 totalt tolv 
H3-lok varav åtta hade den längre hjulbasen och 
yttre motvevar. Lok 59-64 levererades av Nohab, 
nr 69 och 70 av Motala Mekaniska Verkstad och 
de fyra sista, nr 83-86, av Vagn & Maskinfabriken 
i Falun. 

Många svenska snälltågslok kunde drivas upp i 
hastigheter som vida överskred den normala 
maximalhastigheten av 90 km/h. Denna hastighetsgräns 
var huvudsakligen betingad av 
banornas standard. SJ genomförde 1914 provkörningar 
med lok litt. F på linjen StockholmUppsala. 
Proven visade att det gick att framföra 
tunga snälltåg med en medelhastighet av 93-98 
km/h vid en högsta hastighet av 120 km/h. 

BJ visade H3-lokens prestationsförmåga genom 
att köra ett lagom stort tåg mellan Trollhät

SWB S 57 i Enköping 1911. Kort hjulbas, högerkört och utrustat med utrustningfor vakuumbroms. Till 
vänster lokforare Frans Gustavsson och till höger eldare Hjalmar Broberg. Loken på SWB hade gjutna 



sotskåpsftonter. Foto Hans Erikssons samling. 

tan och Göteborg på 48 minuter. Agnesberg ( 63 
kilometer från Trollhättan) passerades efter omkring 
38 minuter vilket gav en genomsnittlig hastighet 
av cirka 99 km/h. För hela sträckan blev 
genomsnittshastigheten 90 km/h, trots att ett antal 
delsträckor hade hastighetsnedsättningar till 
60, 40 och på ett ställe 20 km/h. Den maximala 
hastigheten var satt till 125 km/h. 

Några fa förändringar av H3-loken genomfördes 
under BJ-tiden. Koltagen på tendrarna höjdes, 
tryckluftsbroms installerades, fotogenbelysningen 
ersattes av AGA-belysning och skorstenarna 
försågs med rökuppdrivarskärmar. Problemet 
med H3-loken var att avloppsånga och 
rök slog ner på hytten vilket förhindrade sikten. 
B J utvecklade även en typ av oval skorsten som 
tillverkades av plåt. Med denna utformning avsåg 
man att ytterligare öka avloppsångans hastighet 
genom skorstenen. Detta i kombination med en 
av maskindirektör Santen modifierad gnistsläckare 
gjorde att B J :s H3-or fick ett markant och 
skarpt skorstensljud under hård belastning. 

Vid mitten av 19 30-talet hade B J ett visst överskott 
av persontågslok genom att ett antal av de 
tyngre snälltågen övertagits av H3s-loken som levererats 
under 1927 och 1929. År 1937 såldes nr 
83 till Helsingborg-Hässleholms järnväg där det 
numrerades 22. År 1944 såldes BJ nr 85 till 

Stockholm-Nynäs Järnväg där det fick inventarienumret 
11, 1952 omnumrerat till 1. 
Då BJ förstatligades 1948 numrerades de återstående 
tio H3-loken A6 1785-1794. 

Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar 

År 1910 levererade Nohab fyra H3-lok, nr 5760, 
till Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. 
Loken hade samma hjulbas som de fyra första 
BJ-loken men drivhjulsdiametern var reducerad 
från 1720 till 1712 mm. Den mindre hjulringsdiametern 
valdes för att samma ringar skulle kunna 
användas som på typerna litt. A och C. Loken 
nr 57-59 levererades med Walschaerts slidstyrning 
och inre excenterskivor under det att lok nr 
60 utrustades med Deeleys slidstyrning. Denna 
slidstyrning var betydligt enklare och billigare än 
Walschaerts då bland annat inga excentrar behövs 
vilket minskade friktionsförlusterna. För att övertygas 
om Deeleytypens funktionalitet valde man 
att göra ett långtidsprov på ett av de nya loken. 
Konstruktionen visade sig vara mycket lyckad 
varför de övriga fyra loken av typen, som anskaffades 



under 1915 (nr 68, 71 och 72) och 1931 (nr 
56), utrustades med samma typ av slidstyrning. 

Från början märktes loken litt. S, vilket senare 
ändrades till H3 i enlighet med TGSG-systemet. 
De ersatte de äldre, hårt ansträngda, loken av A

SWB H3 56tillverkat på den egn,a verkstaden i Tillberga 1931. Loket har sluten hytt av SWB-modelL 
Sanddomen har gemensam kåpa med ångdomen. Skorstenen är utrustad med rökuppdrivarskärm av 

modifierad B]-typ. Foto Hans Erikssons samling. 

och C-typerna i en del av de mer prestigefyllda 
persontågen. I likhet med Bergslagsbanan hade 
man på SWB problem med dålig rökuppdrivning, 
varför rökuppdrivaranordningar sattes upp 
på lokens skorstenar i början av 1930-talet. De 
första loken hade i likhet med B J:s sandbehållarna 
placerade under gångborden. Behållarna ersattes 
av en sanddom placerad uppe på pannan där den 
täcktes av en med ångdomen gemensam kåpa. 

År 1919 brann SWB:s verkstad och två H3tendrar 
förstördes delvis. Nya tendrar levererades 
av Nohab under 1920. 

De öppna hytter som loken utrustades med var 
obekväma och dragiga för personalen. Vintertid 
fick ingångsöppningarna täckas med en typ av 
rullgardiner som gav ett bättre skydd men i gengäld 
var problematiska att manövrera. SWB beslutade 
att samtliga H3-lok skulle byggas om med 
slutna hytter av SWB-typ. Detta arbete påbörjades 
1931 då lok nr 68 ombyggdes. Den sista maskinen 
som moderniserades var nr 60 år 1936. 

I början av 1930-talet krävde trafiken ännu ett 
H3-lok. SWB:s välutrustade verkstad var vid 
denna tid ganska dåligt belagd varför man 1931 
tillverkade ett lok efter Nohabs ritningar. Lok 56 
med tillverkningsnumret SWB nr 1 byggdes med 
sluten hytt. 

Rökuppdrivningen var fortfarande ett stort 
problem. De skopformade anordningar som 
monterats på lokens skorstenar ansågs inte upp-

SWB H3 58 med sluten hytt och rökuppdrivarskärmar typ SWB samt tryckluftsbroms någon gång i 
början av 1940-talet. Skärmarna höjde definitivt inte lokets estetiska värde. Foto Hans Erikssons samling. 

GDJ H3 7 4 .från 1918, forsett med den typiska sotskåpsluckan av GD ]-typ. Loket är forsett med vakuumbroms, 
har lll.ng hjulbas, Walschaerts slidsystem med yttre motvevar och två fonster i sidoskärmarna. 
GDJ-s lok var vänsterkörda. Observera den yttre dragstången for regula.torn som är ansluten till domens 
vinkelhävarm. Foto Stig Nybergs samling. 



fylla den avsedda funktionen. År 1941 började 
man sätta upp stora rökuppdrivarskärmar. De 
stora plåtskärmarna monterades på gångborden 
och stagades i rökskåpen. Dessa anordningar fördärvade 
lokens utseende totalt. Det intryck av 
framtunghet som loken alltid haft genom den 
tillbakaskjutna boggien förstärktes ytterligare genom 
plåtskärmarna. Ungefär samtidigt utrustades 
nr 56, 57, 59, 60 och 72 med turboelektrisk 
belysning. 

I mitten av 1930-talet körde SWB några 
snabba tåg med H3-lok. Tågsammansättningen 
var två 30-tons personvagnar och en finka litt. F 1. 
Trots hastighetsnedsättningar på ett antal sträckor 
framfördes tåg mellan Enköping och Tillberga 
med en genomsnittshastighet av 84 km/h och 
Stockholm-Enköping med snitthastigheten 70 
km/h. Mellan Stockholm och Enköping hade 
man fem sträckor där hastigheten var maximerad 
till 40 km/h samt en halv mil lång nedsättning till 
60-80 km/h vid Stäket och Ekolsund. 

Vid SWB:s förstatligande 1945 erhöll loken nr 
A6 1687-1694. 

Gävle-Dala järnväg 

År 1913 introducerades den första H3-an vid 
Gävle-Dala järnväg. GDJ nr 59 levererades från 
Motala Mekaniska Verkstad. Loket hade lång 
hjulbas, Walschaerts slidstyrning och yttre motvevar. 
Loket skiljde sig konstruktivt från andra 
H3-lok genom att det hade utrustats med en 
dubbelsitsig ventilregulator med yttre dragstång 
som var kopplad till en vinkelhävarm placerad vid 
domen. Denna konstruktion innebar att föraren 
vid manövreringen drog eller sköt regulatorhandtaget 
horisontellt. Det kunde låsas mot en tandad 
skiva på samma sätt som slidomkastningar med 
spak. Arrangemanget visade sig vara opraktiskt 
för förarna att hantera vid backgång, varför loken 
så småningom byggdes om till konventionellt 
regulatorhandtag och vridbar regulatorstång inbyggd 
i pannan. 

De goda driftserfarenheterna och de ökade kraven 
på större tågvikter medförde att ytterligare 
fyra H3-lok, nr 72-75, beställdes från Vagn & 
Maskinfabriken i Falun för leverans 1918. I samband 
med leveransen av dessa lok omnumrerades 
nr 59 till 71 för att viss logik i numreringarna 
skulle åstadkommas. De nya loken var identiska 
med nr 71 med undantag för hytten, som hade 
utrustats med två sidofönster i varje sidoskärm. 
En sista beställning gjordes 1927 då nr 7 6, som 
var av samma utförande som nr 72-75, levererades 



från Vagn & Maskinfabriken i Falun. 

GDJ:s erfarenheter av H3-loken var i likhet 
med de övriga järnvägsförvaltningarnas mycket 

HHJ litt. H3 fotograferat strax efter leveransen 1916. Loket är vänsterkört och det är utrustat med den 
grova skorsten som kännetecknade loken på denna bana. Tryckluftsbroms har ännu ej monterats. Foto Stig 
Nybergs samling. 

goda. Loken var snabba och hade en god dragkraft 
samt utomordentliga gångegenskaper. De 
användes i persontåg, i blandade tåg och ibland i 
godstågstjänst. De förändringar av loken som 
GDJ genomförde var desamma som hade genomförts 
på BJ. 

GDJ förstatligades 1948. Loken numrerades 
A6 1795-1800. 

Södra Dalarnes järnväg 

Den sista banan som nyinvesterade i H3-lok var 
Södra Dalarnas järnväg, som år 1929 köpte tre 
maskiner av samma utförande som GDJ:s nr 72

75. Det kan synas märkligt att man ännu så sent 
som 1929 investerade i lok med öppna hytter, 
med tanke på de mellansvenska vintrarna som 
kan vara nog så kalla och snörika. Alla andra lok 
som nytillverkades vid denna tid var utrustade 
med betydligt mer komfortabla slutna hytter. 

Loken hade vid SDJ samma typ av tjänst som 
vid de övriga järnvägsförvaltningarna. Vid förstatligandet 
1948 erhöll loken nr A6 1801-1803. 

Helsingborg-Hässleholms järnväg 

Den enda skånebana som köpt H3-lok var Helsingborg-
Hässleholm järnväg. Det första loket, 
nr 19, levererades från Motala 1915. Året därpå 
levererade Nohab ytterligare ett lok med numret 

20. Nyinvesteringarna i H3-lok avslutades 1918 
då nummer 21 köptes från Vagn & Maskinfabriken 
i Falun. Alla tre loken hade lång hjulbas, 
Walschaerts slidstyrning och yttre motvevar. Utvändigt 
skiljde sig HHJ-loken från BJ:s andra typ 
enbart i vissa detaljer. Då utrustning för 
tryckluftsbromsning infördes placerades tryckluftsbehållarna 
ovanpå gångborden strax framför 
hytterna. Kohagen på tendrarna höjdes, och i 
motsats till de övriga banorna med H3-lok försågs 
aldrig loken med rökuppdrivarskärmar på 
skorstenen. De skorstenar som HHJ använde 



hade stor diameter och var praktiskt taget 
cylindriska. 

Ett fjärde H3-lok, nr 22, tillfördes HHJ i och 
med inköpet av BJ nummer 83 år 1937. År 1938 
övertog SJ aktiemajoriteten i HHJ och drev banan 
i stadig bolagsform fram till 1940 då 
järnvägsbolaget helt införlivades med i SJ. De fyra 
H3-loken numrerades vid SJ A4 1541-1544. 
Lokens littera ändrades 1947 till A6. 

Statens järnvägar: tekniska förändringar 

Under SJ-tiden ändrades exteriörerna en hel del 
på vissa av A6-loken. Under 1950-talet hade en 
del av de före detta SWB-loken standardsotskåp 
medan andra hade sotskåp av förlängd typ. Vissa 
lok hade även försetts med spetsiga sotskåpsfronter 
av BGb-typ. De olika järnvägsbolagen 
hade haft sina egna varianter av sotskåpsluckor; 
B J hade sina platta plåtluckor som standard men 
använde även gjutna luckor, GDJ och SDJ hade 
en typ av sotskåpsluckor av kupig typ etc. Dessa 
olika typer blandades på lok från olika järnvägar. 

A6 1789, fore detta CD] 75, fotograferat i Ludvika 1956 Loket är vänsterkört och harforsetts med ett 
sotskåp typ EGb. Den ursprungliga rökuppdrivarskärmen finns kvar på skorstenen. Foto Hans Eriksson. 

A6 1799, före detta GDJ nr 75, utrustades med 
ett sotskåp av BGb-typ med spetsig sotskåpslucka. 
Denna förändring bidrog till att loket förlorade 
sina proportioner och kom att se framtungt 
ut. 

Under 1947 gjordes försök med oljeeldning på 
några av A6-loken. Försöken var inte framgångsrika 
och loken ändrades till koleldning efter en 
kort tid. Oljeeldningen frestade på pannorna i 
högre grad än koleldning. 

Pannorna på lok nr 1541-1544 och 17851794 
var i början av 1950-talet utrustade med 
esstuber. De övriga A6-orna hade konventionella 
tuber. 

Under 1953-1954 installerades turboelektrisk 
belysning på loken 1544, 1693, 1788-1792, 
1794, 1797, 1799, 1800 och 1803. I samband 
med denna förändring satte man även upp toppstrålkastare. 

Kraven på bättre komfort for personalen ökade 
ständigt. Under 1953-1954 genomfördes omfattande 
ombyggnader av loken nr 1544, 1790 och 
1803. Vid omkonstruktionen hade man säkert 
sneglat på typerna litt. A3 och A5. Gångborden 



höjdes till en nivå ovanför drivhjulen. Därmed 
kunde hjulhusen elimineras. Pannorna höjdes 
110 mm genom att ett mellanstycke placerades på 
pannsadeln och slutna standardhytter av SJ-modell 
uppsattes. Genom dessa förändringar förbättrades 
maskineriets åtkomlighet for smörjning och 
underhåll. Rökuppdrivarskärmarna på skorstenarna 
togs bort och ersattes av rökuppdrivarskärmar 
typ Witte. 

När 1790 efter ombyggnaden återkom till Ludvika 
i början av 1954 var det svartlackerat med en 
mellangrå färg på pannklädseln. Domkåpa och 
pannbanden var svarta. Färgsättningen förklarades 
av lokstallspersonalen med att loket hade 

Lok A6 1792 (EJ 70) vid lokstationen i Ludvika 1956 Loket är helt oforändratfrån EJ-tiden med 
undantag av att turboelektrisk belysning och toppstrålkastare har installerats. Foto Hans Eriksson. 

A6 1692 (SU7B 68) syns här i 
Borliinge våren 1957. Loket 
har /,å,ngt sotskåp med BGbftont 
och är ombyggtfor vänsterkörning. 
Foto Hans Eriksson. 

SJA6 1688 (SU7B 57) i 
Ludvika 1955. Loket har sitt 
ursprungliga korta sotskåp och 
är högerkört. Tåget har just 
anliint.från Vansbro. Foto Hans 
Eriksson. 

SJA6 1694 (SU7B 72) fotograferat 
i Borliinge 1957. Detta 

lok ärforsett med forliingt 
sotskåp och plan sotskåpsftont. 
Det ärfortfarande högerkört. 
Foto Hans Eriksson. 

A6 1790 i sin sista skepnad efter ombyggn,aden 1960. Rökuppdrivarskärmarna typ W'itte har tagits 
ner och sotskåpet har utbytts ett av typ BGb. Fotot togs på lokstationen i Falun 1974 av Hans Eriksson. 

byggts om på den före detta B ]-verkstaden i Åmål 
där man bibehållit BJ målningsstandard. Ombyggnaden 
var givetvis mycket uppskattad av lokpersonalen, 
vars enda kritik var att loken fick något 
sämre gångegenskaper på grund av det höjda 
pannläget. 

Året därefter genomgick systerloket 1 791 en 
något enklare ombyggnad som enbart omfattade 
utbyte av den befintliga hytten mot en sluten hytt 
av SJ-modell. 



År 1960 genomfördes ytterligare en ombyggnad 
av nr 1790 genom att det tidigare sotskåpet 
ersattes med ett av typ BGb med spetsig 
sotskåpslucka. Samtidigt togs rökuppdrivarskärmarna 
bort. 

Omflyttning och byten av pannor mellan loken 
förekom under såväl EJ-som SJ-tiden. Vissa av 
loken fick pannor som tidigare använts i E6-lok 
(ex SWB litt. M3). 

Det är mycket troligt att ytterligare A6-or hade 

A6 1791 (BJ 69) bidar sin tid på lokstationen i Ludvika under den varma högsommaren 1955. Loket är 
ombyggtfor vänsterkörning och forsett med en sluten hytt av SJ-s standardtyp. Den nya hytten är bredare 
än det ursprungliga gångbordet vilket medfor ett visst överhängpå båda sidor. Gnistgallret är uppsatt på 
skorstenen. Foto Hans Eriksson. 

SJA6 1789 (BJ 63) i tåg mellan Ludvika och Björbo vid Ställberget norr om Ludvika en februaridag 

1955. Foto Hans Eriksson. 

SJA6 1790 (BJ 64) efter ombyggnaden. Höjt pannläge, höjda gångbord, sluten hytt av SJ-standard och 
turboelekrisk belysning. Loket inväntar ett tåg_från Stockholm-Tillberga for vidare befordran till Vansbro. 
Aret var 1955. Foto Hans Eriksson. 

En nyrenoverad 1788 avställd i Falun 1955. Loket har byggts om for vänsterkörning och forsetts med en 
sotskåpslucka av GD]-typ. Foto Hans Eriksson. 

moderniserats om ångdriften pågått under ytterdetta 
BJ nr 85 som såldes till Stockholm-Nynäs 
ligare ett antal år. Så blev dessvärre inte fallet. järnväg 1944. 

Den första tiden efter förstatligandet gick loken 
Sista åren i tjänst i huvudsak kvar på sina gamla linjer, men ganska 
Av sammanlagt 32 lok av H3-typ innehade Stasnart 
påbörjades en viss omflyttning. I början av 
tens Järnvägar 31 år 1948. Det 32:a loket var före 1950-talet tjänstgjorde de fyra före detta HHJ-lo

..._..._ --

~----------

-

SJA6 1786fotograferat i Ludvika i februari 1970 under den sista beredskapskörningen. Maskinen är 
högerkörd och i övrigt helt enligt BJ standard med lutande sotskåpsftont och stor sotskåpslucka. Foto Hans 
Eriksson. 

A61541 (HHJ 19) fotograferat i Alvesta 1956. Observera tryckluftstankens placering samt den grova, 
cylindriska skorstenen. Foto S. 0. Lundberg, Hans Erikssons samling. 



ken nr 1541-1544 tillsammans med 1787 (BJ 

61) i Boråstrakten. Två tidigare SWB-lok, nr 
1689 och 1690, var vid denna tid stationerade vid 

27. maskinsektionen i Växjö. Fyra före detta BJlok, 
nr 1785, 1786, 1792 och 1794, tillhörde 
fortfarande 33. maskinsektionen i Göteborg. De 
övriga tjugo A6-loken tillhörde 35. maskinsektionen 
i Gävle där de var utspridda på bland 
annat lokstationerna i Falun, Borlänge och Ludvika. 
De lok som var stationerade i Ludvika användes 
huvudsakligen på linjen LudvikaBjörbo-
Vansbro där axeltrycket var begränsat till 
12,5 ton. De tjänstgjorde i persontågstrafiken tillsammans 
med lok av typen A3, J, S och S2. 

Under beredskapskörningen 
1970gick 
A6 1803 och A6 1786 
kopplade mellan Falun 
och Ludvika. Här ser 
vi loken kopplade i 
Falun fore avgången 
mot Ludvika. Foto: 
Hans Eriksson. 

I samband med sportloven eller Vasaloppet gick 
det ofta extratåg upp mot norra Dalarna. Då var 
det inte helt omöjligt att fa se tåg dragna av 
dubbelkopplade A6:or, vilket var en anslående 
syn. 

I mitten av 1950-talet började SJ ställa av A6maskinerna 
i beredskapsreserven och ytterligare 
omflyttningar genomfördes. I första hand 
avställdes de lok som fortfarande var utrustade 
med öppna hytter. Ar 1957 hade 15 lok med 
öppna hytter ställts av som beredskapslok medan 
de övriga 16 fortfarande var i tjänst inom 27. och 

35. maskinsektionerna. De sista tågen dragna av 
A6-lok trafikerade linjerna Borlänge-Rättvik och 

T 

SNJ nr 1fotograferat vid lokstallet i Nynäshamn 1959. Loket är högerkört och ärforsett med den ovala 
plåtskorstenen. De.främre buffertarna har tagits ner vilket indikerar att skrotningen inletts. Foto Bengt 

Hammar. 

Falun-Rättvik till första halvåret 1962 då de ersattes 
av diesellok litt. T 41. 

Den sista stora beredskapskörningen för typen 
gick av stapeln i februari 1970, då ett antal av loken 



togs ut till provtjänst. I samband med denna 
mönstring visade sig en del svagheter i pannorna 
som var orsakade av dåtidens konserveringsteknik 
som slog ut en del lok. 

Samtliga lok av typen slopades 1973 och 26 
stycken skrotades 1974-1975. De återstående 
fem blev museiföremål. Sveriges Järnvägsmuseum 
övertog nr 1793 (BJ 84) 1973. Nr 1543 
(HHJ 21) övertogs av Helsingborgs Veteranjärnväg 
(HVJ) samma år. Två av SWB:s lok hamnade 
vid Nora-Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ). 
Nr 1687 (SWB 56) köptes 1975 och nr 1689 
(SWB 58) under följande år. Den femte A6-an, 
nr 1801 (SDJ 17) övertogs av Sveriges Järnvägsmuseum 
som deponerade loket hos Gefle-Dala 
Järnvägsmuseum (GDJM) 1975. 

I samband med beredskapskörningarna i februari 
1970 drabbades 1792 (BJ 70) av varmgång 
under transporten från beredskapsstallet till Falu 
lokstation, där det skulle göras i ordning inför 
körningen. Detta medförde att det inte sparades 
för Sveriges Järnvägsmuseum som var planerat. 
1792 var, frånsett elektrisk belysning, helt i ursprungligt 
BJ-utförande med stor sotskåpslucka 
etc. Ersättaren 1793 hade hunnit genomgå en hel 
del yttre förändringar i form av gjuten sotskåpslucka 
med någon underlig extra asklucka. Vi far 
emellertid glädjas över att en så representativ samling 
av lok av denna intressanta typ har undgått 
skärbrännarna. 

Även det 32:a loket i serien hamnade så småningom 
under SJ, i och med att SNJ blev stadigt 
bolag 1957. SNJ hade infört oljeeldning på loket 
nummer 11 (nummer 1 från 1952) redan 1945

46. Detta bidrog sannolikt till att loket skrotades 
betydligt tidigare än sina systrar, nämligen 1960. 
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SJ-personal. 
Egna iakttagelser. 

Christina Engström 

Guldkorn ur arkivet 

I samband med att Svenska järnvägsföreningens 

arkiv förtecknades hösten 2001 dök en anteck

ningsbok upp bland protokoll och andra doku

ment. Denna lilla anteckningsbok med de i bly

erts, vackert, sirligt tecknade initialerna FP. fick 

Sveriges Järnvägsmuseums arkivarie, Robert 

Herpai, och undertecknad att lägga sina pannor i 

djupa veck. Vem kan den ha tillhört? 

Här finns skisser med kommentarer av bland 

annat järnvägsväxlar, plankorsningar, järnvägs

signaler, en järnvägsbro och annat som väckt in

tresse hos innehavaren. På en sida konstateras att: 

A smalspåriga jernvägen i Centennial användes 
hjul med fastsittande axel och rörliga hjul, 
hvarigenom större hastighet uppnås i kurvorna. 

På pärmen finns ett litet runt märke med den 
tryckta texten lnternational Exhibition Philadelphia 
1876Swedish section som visar att det rör sig 
om en sorts souvenir från världsutställningen i 
Philadelphia 1876. 

Efter mer ingående studier av anteckningsboken 
visar det sig att det på en sida finns ett slags 
rekommendationsbrev nerskrivet på en sida där vi 
i texten hittar namnet på en person vars initialer 
stämmer in på F.P. 

My dear Sir 
Count Frederik Poge desires to purchase some 
telegraph instruments to take to Sweden as 
samples -will you please let him have them at 



manufacturers price or cheaper if pomble, as he 
may here after order a large lot -count Poge is my 
personal friend 

Fredrik Posse var enligt Svenska Teknologforeningen 
1861-1936, Biografier, "specialkommisarie" 
vid världsutställningen i Philadelphia 
1876. Den järnväg som omnämns i citatet 
ovan var en liten bana som anlagts på utställningsområdet. 
För 5 cent kunde man fa en åktur på 
den smalspåriga järnvägen samtidigt som man 
fick en överblick över områdets sevärdheter. Det 
fanns ytterligare en järnväg på området att be-

Korsning. Rälskorsningarna i växlar var normalt 
gjutna, men skissen visar hur man kan göra en 

korsning av tre sammanskruvade rälsstycken. 

skåda. Det var en enskensbana som kunde transportera 
utställningens besökare mellan Horticultural 
Hall och Agricultural Hall. 

Den järnvägshistoriskt bevandrade har kanske 
redan klart för sig vem denne Fredrik Posse var. 
Det var ju han vars handlande fick hans hustru att 
i ett brev utbrista: 

Någon har sagt "att Fredrik förlorar ingen vän på 
denna frejdiga affär, men far många nya''. Nej 
Gud ske lof-jag har ingen anledning sörja öfver 
någon af hans handlingar, hur otrefligt det än är 
med allt detta bråk och att figurera i tidningarna 
och hvar mans mund. 

Fredrik Posse i sin tur fick inför domstol försvara 
sin handling med orden: 

Det var vid tillfället ytterst nödvändigt för mig att 
kunna öfverföra en del rullande materiel till den 

t 
t 
___] 

/ 

Vad som i Sveriges kallades s/,äpväxel och användes vid vissa 
smalspårsbanor. Inga växeltungor, hela inkommande spåret 
flyttas i sidled Billig, men leder ohjälpligt till urspårning om 

man kommerfrån fel håll 



I 

~ 

Ram tillgodsvagnsboggi typ "archbar': 
Användes i Sverigefrån omkring 1900. 

nya bandelen och det är lätt att inse, 
hvilka jemförelsevis enorma kostnader 
det skulle hafva medfört att låta på annat 
sätt transportera vagnarne öfver. 

Åtalet mot honom formulerades: 

att mot jernvägsbyggaren grefve Fr. 
Arv:sson Posse samt löjtnanten Carl 
Sprinchorn anhängiggöra och utföra 
åtal, för det de under natten mellan den 
8 och 9 innevarande månad gjort sig 
skyldige till olofligt intrång och grof 
våldsverkan inom stationen Klagstorp å 
sagde jernväg. 

I anförandet mot Posse och Sprinchorn 
sammanfattades anklagelserna: 

Det är obestridligt, att herrar grefve 
Posse och Sprinchorn -och även de 
öfriga personer, hvilkas ställande till ansvar 
i saken kan blifva påkallade -hafva, 
såsom lagen säger, "vidtagit sådana åtgärder, 
att fara deraf uppkomma kunnat". 
Ty man kör icke utan lemnad un

Två bilderfrån världsutställningen i Phi/,a,delphia skannade ur Centennial Exhibition 1876 Philadelphia 
Scrapbook Print and Picture Collection, The Free Library ofPhi/4delphia. 

derrättelse derom, i djupa nattmörkret och utan 
signaler från en station in på en annan med ett tåg 
bestående av lokomotiv och 22 vagnar och med 
ett annat efteråt bestående af lokomotiv och passagerare 
vagn; och man bryta ej på sätt här skett, 
upp banans skenor utan att fara derafkan uppstå. 
Det är derfor 11 § och 1 mom. i 19 kap. strafflagen 
som här bör tillämpas. 

Det var i egenskap av trafikchef vid HelsingborgRåå-
Ramlösa järnväg som Posse genomförde sin 
plan som utmynnade i ovan citerade anklagelser 
och försvarstal. 

Bakgrunden till hela historien är att 1et i förväg 
var planerat att spåren från Börringe-Ostra Torps 
järnväg och Posses nya järnväg, Klagstorp-Ryd~gård, 



skulle korsas vid Klagstorps station. När tiden 
kom for denna sista detalj lämnade Carl 
Sprinchorn, arbetschef under Po~_se, den 16 ~aj 
in en ansökan till styrelsen for BOJ om att fa mstallera 
växlar i spåren. Ansökan fick ett nekande 
svar och Posse tog alltså saken i egna händer. Händelsen, 
som utspelade sig 1894, har beskrivits ett 
flertal gånger i järnvägslitteraturen, så det blir 
ingen detaljerad beskrivning av den här. För den 
som söker ingående fakta i målet rekommenderas 

Handlingar i målet emellan Styrelsen for BörringeÖstra 
Torps ]ernväg och Ingeniören Grefoe Fred 
Arson Posse angående afde forre yrkadt straff for 
öfoerforing afjernvägsmateriel vid Klagstorps station 
den 9 juni 1894. 

I första domsutslaget dömdes Posse till sex månaders 
fängelse, efter överklagan fastställdes den 
slutgiltiga domen till tre månaders fängelse. 
Sprinchorn dömdes att böta 500 kr; dessa betalade 
Posse. Han ansåg att han kom lindrigt undan 
i förhållande till de böter han hade fatt betala om 
han inte hade fullgjort sina åtaganden som entreprenör 
for järnvägsbygget. Banan skulle avsynas 
och överlämnas till beställaren ett visst datum, 
varje överskriden dag skulle kosta Posse 500 kr. 

I den egna ångbåten Star lämnade Fredrik hemmet 
for att avtjäna det tilldömda straffet på tre 
månader i fängelset i Landskrona. 

Dessa händelser utspelade sig 1894, många år efter 
besöket på världsutställningen i Philadelphia 
1876. Vid tiden for världsutställningen var Posse 
en ung man på 25 år som med sin anteckningsbok 
noterade sådant som väckte hans intresse. 
Han hade vid den här tiden efter avlagd examen 
vid Chalmers några års erfarenhet av järnvägsbyggen 
som avdelningsingenjör vid MalmöYstads 
och Lund-Trelleborgs järnvägsbyggnad. 

Inte bara tekniken tilldrog sig hans intresse, här 
finns även några skisser av män och kvinnor i tidstypiska 
kläder. Han verkar även ha intresserat sig 
for den konst som visades på utställningsområdet 
i "The Art Annex". Posse har noterat "Sensation 
ofcold water, Flicka stickande foten i vatten'', vilket 
kan syfta på en skulptur av Emanuele Caroni 
benämnd "First sensation of cold water" .. 

Om Posse enligt det ovan citerade rekommendationsbrevet 
fick några instrument for telegrafer 
att ta med sig hem till Sverige for påseende och 
om det därefter blev ytterligare affärer förtäljer 
inte historien. Men däremot vet vi att Posse fram 
till sin död 1897 kom att ha en hand med i flera 



järnvägsbyggen. Han verkade som ingenjör, entreprenör 
eller trafikchef, framför allt i södra delarna 
av Sverige, men han var även inblandad i 
bygget av Gävle-Ockelbo järnväg under tiden 
1883-1884. 

Bland andra svenskar som besökte utställningen 
kan nämnas Hjalmar Elworth. Det var i 
samband med vistelsen i USA som han träffade 
sin far, John Ericsson, for första gången. Vad man 
vet besökte aldrig John Ericsson utställningen. 
Han valde att inte komma eftersom den inbjudan 
han hade fatt endast omfattade utställning av en 
av hans uppfinningar. Istället gav han ut ett stort 
samlingsverk över alla sina patent och uppfinningar, 
Contributions to the Centennial exhibition, 
23juni 1876. . 

Denna redogörelse for ett guldkorn ur Svenges 
Järnvägsmuseums arkiv, är en betraktelse ur en 
arkivassistents ögon. För att ge denna anteckningsbok 
ytterligare en dimension har jag ~ett 
Erik Sundström, järnvägshistoriskt och tekniskt 
kunnig, att kommentera några av de skisser och 
noteringar som Posse gjort. 

Erik Sundström 

Svenskarna vid utställningen i Philadelphia 1876 

Världsutställningar var en fortsättning av de 
industriutställningar som man speciellt i Frankrike 
men även i England hade haft sedan slutet av 
1700-talet. Den första som ville visa världens industri 
var i London 1851, men också utställningarna 
i Paris 1855, 1867, 1878, 1889 och 1900var 
stora evenemang med betydelse för järnvägarna. 
Museets vagn litt. B 1 b nr 456 visades i Paris 1878 
och fick medalj för sin välgjorda inredning, och i 
Paris 1889 sköttes den interna trafiken av 
Decauville den äldre med smalspårsmateriel på 
600 mm-spår, varav hälften efter utställningen 
såldes till Sverige och användes till att bygga Helsingborg-
Råå-Ramlösa järnväg. 

New Yorkhadevärldsutställning 1853 och Philadelphia 
1876, den senare känd från svensk synpunkt 
genom tvisten mellan Harald Asplund vid 
Kristinehamns mekaniska verkstad och konsulten 
Claes Adelsköld. Sedan Asplund hade fatt patent 
på ett sätt att bygga ånglok med stor eldstad även 
vid smal spårvidd (802 mm) men vägrat ge licens 
för andra företag att med Adelskölds hjälp bygga 
sådana lok, övertalade Adelsköld många av Asplunds 
tilltänkta kunder att ändra sin planerade 
spårvidd till större (åtminstone 891 mm). En av 



dem, Hjo-Stenstorps järnväg, fick då så stora förseningar 
från Asplund att Adelsköld skaffade ett 
billigt men dåligt engelskt lok när Asplund vid 
spårviddsförändringen ville införa en egen länkaxelkonstruktion 
i stället för en som Adelsköld 
hade patenterat och krävt en mycket hög licensavgift 
för. 

En annan järnväg, vid Nyhammars bruk, fick 
sådana förseningar och ekonomiska problem att 
man avbröt bygget och lämnade Asplund med 
det obetalda loket Nyhammar. Asplund skickade 
då loket till Philadelphia för att göra reklam för 
sina smalspårskonstruktioner och lät också använda 
det för tåg med utställningsbesökare. Adelsköld 
såg sig nödsakad att som privat uppfinnare 
hyra montern intill Kristinehamns mekaniska 
verkstad och där argumentera för att han var den 
rättmätige uppfinnaren av länkaxeln. Några år efter 
utställningen lyckades Asplund fa Hjo-
Stenstorps järnväg att överta loket i stället för det 
engelska. 

Världsutställningarna besöktes av industrimän, 
konsulter och konstruktörer från alla industribranscher. 
På Sveriges Järnvägsmuseum finns 
alltså en anteckningsbok där den 25-årige Fredrik 
Posse beskriver sitt besök i Philadelphia. Vid 
hemkomsten blev han entreprenör för en mängd 
järnvägsbyggen i Skåne och slutligen trafikchef 
vid Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg. Släktingar 
till honom var de drivande krafterna vid 
Hjo-Stenstorps järnväg. 

Skiss av man i tidstypiska kläder. 

Börje Thoursie 

El till Boden 

Anförande vid eldriftens femtioårsjubileum den förste mars 1992 

När kriget bröt ut i september 1939 körde vi elektriskt 
upp till Långsele sedan ett halvt år, och sedan 
dess hade arbetena energiskt bedrivits på avsnittet 
Långsele-Mellansel, som öppnades för 
eldrift i slutet av september 40. (Redan de första 
dagarna av september 1939 hade de sedan första 
världskriget sovande militärmötesplatserna tagits 
i bruk.) Efter ytterligare ett halvt år utsträcktes 
eldriften till Vännäs -dit kom eltåg den 1 februari 
41 efter en ruskigt kall vinter när vi hade en 
enorm tågtrafik och dessutom kolbrist, så man till 
och med eldade B-lok med ved. Tänk på att en Bmaskin 
med full last kräver ungefär ett ton kol per 



timme och att det betyder, omräknat i björkved, 
ungefär 4 m3• 

Det gällde att forcera elektrifieringen, och det 
ledde till en del provisorier. Vi elektrifierade kurvor, 
som skulle rätas senare, provisoriskt med 
trästolpar. I till exempel Backsjön gick gamla linjen 
på ena sidan banvaktsstugan och nya sträckningen 
på den andra. Vi elektrifierade små korta 
bangårdar, 3-400 meter långa enligt sekelskiftesstandard, 
men tog hänsyn till kommande förlängning 
till det dubbla när vi satte stolpar för 
huvudspår -resten fick vänta. Och på det viset 
kom eldriften redan den 1 augusti till Bastuträsk 
och den 1 september till Jörn. Den 1 mars 1942 
öppnades den sista, efterlängtade delsträckan 
Jörn-Boden, den så kallade Bodenelektrifieringen, 
och invigdes högtidligt av kronprins Gustaf 
Adolf Och det är alltså därför vi står här idag och 
minns, och drömmer. 

Jag har aldrig sett papper på det, men det sades 
att vi klarade jobbet ett år före utsatt tid. Och var 
det så, så syntes det minsann. Inte hade SJ ellok så 
det räckte, fastän vi i Norrbotten fick se så ovanliga 
lok som Od och Of i våra godståg, men det 
var också så att många godståg gick med kopplade 
el-och ånglok, Dg + B, Dg + Gb. Hela 1942 och 
43 rätades kurvor och förlängdes bangårdar under 
pågående eldrift. Och det var inte så roligt alla 
gånger att resa stolpar och dra tråd intill spänningsförande 
ledning på en linje där man pressade 
fram så mycket trafik man orkade. Det var 
heller inte roligt att transportera utsättningsmaterial 
och stolpar och betonggrus och formvirke 
och cement längs en huvudlinje där man 
ibland körde efter provisorisk tidtabell övertryckt 
med blått och ibland efter en med rött ... men så 
vitt jag minns hade vi inga allvarligare olycksfall, 
och inga förolyckade motortrallor heller, fastän vi 
strängt taget gjorde en hel del transporter på Guds 
försyn och lyfte av i rätt tid. 

Hopfogningen i Boden avslutade stambaneelektrifieringen, 
och det betydde också att vi fatt 
Europas längsta sammanhängande elektrifierade 
linje, Trelleborg-Narvik, 222 mil om man mäter 
över Stockholm. Och Sverige hade då fatt ungefär 
450 mil elektrifierade banor. 

Den bana vi jobbade på hade blivit klar, då 
statsbanenätet mellan Malmö och Gällivare knöts 
ihop i Koler i Norrbotten. Ser man på tidtabellskapitlet 
i SJ:s femtioårsskrift använde tågen från 
Stockholm till Kiruna -dit man kom fram 1902 
-44 timmar för resan. Läser vi gamla Kommunickan 
från hösten då forsta världskriget började 



tog tåget Stockholm-Kiruna 36 timmar, och då 
andra världskriget bröt ut tog det 27. Och nu klarar 
vi det på 20 timmar. Vad ger framtiden? 

Själva linjen är ett monster med kurvradier under 
400 meter och en tredjedel i stigning 17 promille. 
Spåret byggdes på 1890-talet i grus, på 
oimpregnerade furusliprar, spikat och med 27kilosräls. 
Riksdagen hade inte tyckt att Norrland 
skulle kostas på för mycket. Om tjäl-och frostskydd 
visste man inte så mycket -spåret såg ruskigt 
ut på för-och eftervintern, och banvakterna 
hade ett helvete med kilning och omspikning. 
Men så småningom gjordes stora frostisoleringar 
och ballastutbyte, man isolerade till exempel med 
dytorv (vi minns Svanåmyrans dytag), och rälsen 
hade på 30-talet hunnit bytas ut mot 34-kilos, eller 
till och med begagnade, kapade och svetsade 
40-kilos, så det gick i alla fall att köra 80 km/h på 

raksträckorna. På 40-talet började man räta 400meterskurvorna 
och ökade så småningom till 90 
km/h. Nu ser det annorlunda ut, till största delen, 
med 50-kilosräls och helsvetsat spår i makadam, 
och på sina ställen har man byggt en helt ny bana 
i ny sträckning och med nya broar och tunnlar. 

Elektrobyggnadernas organisation leddes från 
högkvarteret i Nässjö där arbetschefen Thure 
Hedström och hans stab svarade för planering, för 
dimensioner och beställning och inköp och leverans 
av stolpar och bryggor och kablar och 
ledningsmateriel. Platschefen, sektionsingenjören 
i Umeå, svarade för arbetenas praktiska utförande 
med tjugo stolpsättarlag a åtta man plus kocka 
och trallkusk, två kabellag, ett par udäggarlag och 
brygglag och ett tråddragarlag och ett strömbrytarlag 
och till sist -eller rättare sagt först -ett par 
mätnings-och utsättarlag med en banförman och 
ett par medhjälpare, och det var i ett sådant lag jag 
hamnade när jag, nyss fyllda 18 år, anställdes vid 
elektrobyggnaderna i Vännäs den 4 juli 1939. 
Uppvuxen vid SJB, Statens Järnvägsbyggnader, 
tyckte jag att jag visste en hel del. Tänk så man 
kan bedra sig ... 

Det var mädagen som bestämde slutliga läget 
för stolpar och bryggor, och som bland annat 
konstruerade anordningar för telefonkabelplacering 
på de många stora och små broarna. 
Och med tanke på planeringen av stolpplacering 
och av telekabelns läggning längdmätte vi hela 
företaget, för min del en fotvandring från Mellansel 
till Luleå i måttbandsänden. 

Ja, jag hängde med till hösten 42 och lärde mig 



hyfs och en del teknik, och fick så småningom 
eget ansvar för mätning och transporter på vissa 
avsnitt. Och de här byggnadsåren i Väster-och 

Arbetetpågick mellan alla tidtabellsenliga tåg. 

Elektrifieringsstolp

resning. Foto Sveriges 
järnvägsmuseum. 

Norrbotten är nog bland det nyttigaste och roligaste 
i min utbildning. Chalmers betydde en hel 
del och Kungl. Smålands Artilleriregemente 
också, men att fa vara med om elektrifieringen till 
Boden -det var något alldeles särskilt, som för 
alltid tagit plats i hjärtat. Och fortfarande har jag 
aldrig råd att sova mellan Mellansel och Boden jag 
måste vara uppe och se vår gamla bana och 
njuta av alla skönhetssyner (som man ju vet exakt 
var de dyker upp). 

Arbetsstyrkan på Elektrobyggnaderna kom 
mestadels från SJB:s sista arbeten, alltså Inlandsbanebygget 
som avslutats 1937. Det hände 
ibland att gamla farbröder bland rallarna talade 
om att "jag har jobbat åt din far innan du föddes", 
och då kände man att man hade en del att lära. 
Och det var en underbar arbetarskara, helt inställda 
på att det här skall vi klara av tillsammans 
och fort. Och man visste att lagbasarna inte bara 
var ansvariga för lagets arbete utan också tog ansvaret 
för att allting var rätt utfört och tiden rätt 
redovisad. Det skrevs inte mycket papper ute på 
fältet -vad man kom överens om med ett rallarlag 
beseglades med ett handslag. Och vilken arbetsglädje 
det rådde överallt-alla ville göra sitt bästa. 
Och vi hade roligt. 

Det gavs ut en minnesskrift 1942. Den hette 
något så enkelt som "Svensk statsbaneelektrifiering 
år 1942", men det var inte så enkelt att läsa 
den. Det internationella läget var, enkelt uttryckt, 
brinnande krig överallt, och allt som hade med 
rikets säkerhet att göra var HEMLIGT, g6rhemligt. 
Ni som är med nu kan knappast tänka er hur 
man ger ut en minnesskrift över svensk statsbaneelektrifiering 
och håller den hemlig. Men så var 
det. Jag har min fars exemplar, och det står på 
försättsbladet att det här är nummer 120 av 2000 
exemplar, att den personligen tilldelats John 
Thoursie och att dess innehåll under nuvarande 
förhållanden inte fick offentliggöras. Men det var 
så mycket man såg på den tiden som man egentligen 
inte skulle ha sett, och vi var ju vana vid att en 



massa tåg med underligt innehåll rasslade förbi en 
på väg till eller från Norge eller Finland, så vi som 
var med tog inte det här med skriften så hårt. Vad 
som stod i boken det visste vi som varit med. Vi 
kunde det utantill. Vi hade gjort det. 

I den skriften nämns naturligtvis vid namn cheferna 
i Stockholm och Nässjö, men inte människorna 
som mätte, som sådde stolpfrö och spikade 
lapp, som drog kabel, som grävde stolphål 
och formsatte och reste stolp, som hissade bryggor 
och utliggare och sugtransformatorer och 
drog tråd, och inte de sega trallkuskar som med 
gengaseldade Bergmotortrallor försåg elektrobyggnadernas 
rallare med material och transporter. 
Men vi minns dem, vi som var med ... 

Det är verkligen roligt att fa vara med och fira 
det här femtioårsminnet. Låt det då också fa bli 
ett äreminne över de arbetare och arbetsledare 
som gjorde jobbet. Och över min far, sektionsingenjör 
vid SJB och platschef, som efter starten i 
Malmö 1931 i och med det här arbetet svarat för 
115 mil elekcrifiering, och fram till sommaren 
1950 hann med ytterligare 70 mil. Jag är stolt 
över honom och hans stadiga rallare. 

Gunnar Sandin 

Skoghallstågen. 
Ett skogskombinat och dess järnvägar 

Skoghallsverken har haft drygt 40 kilometer spår, 

26 egna lok och en tät tågtrafik. 

Industriernas internspår och deras trafik är en 
betydelsefull del av den svenska järnvägshistorien. 
Det är ingen negligerad del. Svenska järnvägsklubbens 
småbaneavdelning, delvis avlöst av lndustribaneföreningen, 
har utfört ett träget och 
imponerande forskningsarbete som resulterat i ett 
antal intressanta böcker och tidningar, och SJK:s 
förlag har gett ut fyra särskilda småbaneböcker, 
andra insatser att förtiga. Men de mer utförliga 
skildringarna har gällt de små systemen. Det återstår 
att skriva den uttömmande historiken om anläggningar 
som Kiruna med dess över tre hundra 
lok eller Domnarvet/Kvarnsveden. 

Den här artikeln handlar alltså om skogskombinatet 
Skoghall i södra Värmland, dess internspår 
och dess koncessionerade förbindelse med det allmänna 
järnvägsnätet, ursprungligen kallad Karlstad-
Skoghalls järnväg.' Skoghall är (liksom Kiruna 
och Domnarvet/Kvarnsveden) en levande industri 



med kvarvarande spårtrafik, men de senare decenniernas 
utveckling behandlas här bara skissartat. 
Något ska finnas kvar åt kommande historiker. 

Älven, deltat och ön 

Klarälven är tillsammans med sin fortsättning 
Göra älv Skandinaviens längsta flod. Vid utloppet 
i Vänern bildar den ett delta. Vid Sandgrund i 
Karlstad delar sej älven i två huvudgrenar. Den 
östra faller efter ytterligare uppdelning ut i Hammarösjön, 
en vik av Vänern. 

Också den västra älvgrenen delar sej efter att 
först ha beskrivit en båge åt väster och söder. Suttersälven 
rinner, med tre grenar, ut i Hammarösjön 
även den. Ut till Kattfjorden i väster flyter 
Dingelsundsådran, medan Skoghallsådran går 
huvudsakligen åt söder men faller ut åt väster. De 
båda ådrorna avskiljer Vidön som till 1934 tillhörde 
Karlstads landsförsamling. 

1. "Kombinat" är inget vanligt ord, och flera uppslagsböcker 
inskränker betydelsen till vertikalt integrerade industrier 
i Sovjetunionen. Under en tid användes det dock 
även i den svenska (och finska) skogsindustribranschen. 

Skoghallsådran, Suttersälven och Hammarösjön 
skiljer den 54 kvadratkilometer stora Hammarön 
från fasta landet. Det är en gammal kulturbygd 
med runsten och medeltidskyrka men var 
också länge en fattig trakt med mestadels tunn 
jordmån. Fiske var en viktig näring och torkad 
mört en stapelföda. Ett mått på fattigdomen är 
nog att det dröjde till 1929 innan ön fick landsvägsförbindelse 
norrut till Karlstad. 

Klarälven och dess biflöden flyter genom stora 
skogsområden. I och nära deltat etablerades under 
1800-talets andra hälft ett antal ångsågar: Bergholmen, 
Orrholmen, Sundholmen och Tullholmen, 
förutom Uddeholmsbolagets såg i Skoghall. 
Bergholmen och Sundholmen låg inom Hammarö 
församling och kommun -i och med att 
Sundholmens såg låg vid Rävösundet utanför 
Karlstads hamnområde som sträckte sej fram till 
Tynäsudden slapp den betala hamnavgifter.2 
Längre uppåt älven fanns fler sågar och så småningom 
också två sulfitfabriker i Forshaga och en 
sulfatfabrik i Deje. Betydligt nordligare i vattensystemet 
låg Uddeholmsbolagets massafabriker 
som vi återkommer till. Andra massafabriker 
fanns i anslutning till älvar och älvmynningar väster 
om Skoghall. 

Uddeholmsbolaget 



Uddeholms järnbruk låg vid Uvån, ett biflöde till 
Klarälven. Uddeholmsbolaget växte successivt under 
lång tid, köpte och etablerade hyttor och 
hammare och blev omsider Värmlands största 
bruksföretag. Med förvärven följde stora skogsmarker 
som ursprungligen främst var intressanta 
för träkolsförsörjningen. 

Men skogen avkastade också sågvirke, och Uddeholmsbolaget 
byggde en såg intill sitt stora järnbruk 
i Munkfors vid ett fall i Klarälven. Dock inträffade 
det varje år att allt flottvirke inte kunde fangas in 
vid UHB:s länsa i Bogerud utan fortsatte utför äl

2. Trävarufirmorna James Dickson och Hitchens, Seaton 
& Hitchens hade båda upplag av sågtimmer på Anholmen 
vid Skoghallsådrans norra strand fram till 1850-talet 
då Uddeholmsbolaget köpte holmen. 

, 
ven. Därför anlade bolaget 1855 en liten ångsåg 
(fyra år efter Sveriges första) på södra sidan av Skoghallsådrans 
utlopp.3 UHB ägde redan mark där och 
hade 1832 uppfört en järnvåg med tillhörande magasin 
för att slippa köa vid vågen i Karlstad. 

Utförseln av UHB:s produkter gick nämligen 
till helt övervägande del på Klarälven för vidare 
befordran över Vänern till Göteborg. Utfrakten 
var besvärlig och kostsam på grund av fallen i älven 
som tvingade fram flera omlastningar. Därför 
anlades fallbanor vid Munkfors, Deje och Forshaga. 
Den senare ersattes 1856 med en kanal, och 
sedan 1838 fanns "pråmkanalen'' i Karlstad (konstruerad 
av Nils Ericson). Därmed var Klarälven 
segelbar upp till Deje. 

3. Uppgifter från Lunna förlags kapitalböcker, liksom de i 
not 2 förmedlade av Bengt Stjernlöf 

Två tidiga sågar 
på Hammarön. 

Upptill Sund

holmen med dess 

imponerande 

"bangård" av trall-
spår. Nedtill Skog

hall1895 där ett 



spår anas till vänster. 
Foton .från 

Hammarö hembygdsforeningäven 
övriga om 
inte annat anges. 

Pråmkanalen blev emellertid inte särskilt populär 
och trafiken på Skoghallsådran fortsatte. Trots 
besvär -båtar grundstötte på sandbankar och 
motströms fick farkosterna dras med häst. År 
1844 köpte UHB en strandremsa på älvens Vidösida 
och fick därmed kontroll över den 1825 anlagda 
dragvägen, men då hade ångbåtstrafik redan 
inletts på sträckan. 

Sågen i Skoghall brann 1871 men återuppbyggdes 
genast. År 1907 brann den igen och det 
var inte självklart att den skulle återställas men så 
skedde. Själva sågen omgavs så småningom av tre 
brädgårdar, och för de interna virkestransporterna 
från såg till brädgårdar och från brädgårdar till utlastningskaj 
fanns en bitvis dubbelspårig trefotsbana 
där vagnarna sköts för hand. Ursprunget var 
en drygt 150 meter lång rallbana (med plattjärnsräls 
38x16 mm) mellan sågen och utlastningsbryggan 
som anlades 
redan i 
samband med 
den första sågen 
1855. En "railwagn'' 
trafikerade 
spåret. Fem år 
senare byggdes 
en lika lång bana 
till en kolningsplats. 
Vid återupp 
byggnaden 
1907-08 förlängdes 
rallbanan 
till Munkforskajen 
i väster. 

Ackumukztorlok nr 
3 med forflutet på 
Stjärnsfors sulfatfobrik, 
fotograferat 
strax utanfor stallet!
kzddstationen i 
SkoghalL Närbilder 
har inte återfunnits 
på de andra 
två "lådorna" 
men skillnaderna 
melkzn dem var 



små. 

Klenvirket räckte mer än väl till att täcka behovet 
av träkol. Överskottet utnyttjades så småningom 
i två massafabriker, en sulfatfabrik i Stjärnsfors 
från 1889 och en sulfitfabrik i Årås från 1894.4 
Båda låg i anslutning till NKlJ och hade internspår. 
Årås hade 1908 32 egna vagnar medan 
Stjärnfors 1913 ägde 37 vagnar och ett lok 

Nordmark-Klarälvens järnvägar 

Efter långa och intensiva debatter beslöts att 
Nordvästra stambanan skulle passera Karlstad. 
Stationen förlades i södra kanten av stadskärnan 
ute på Tingvallaön, vilket betydde att det fick byggas 
broar över tre av Klarälvens armar: Kroppkärrsådran, 
östra älvgrenen och västra älvgrenen, 
samt över Pråmkanalen. De båda senare broarna 
var rörliga. Banan förbi Karlstad öppnades 18691871. 
Fem år senare kom Bergslagsbanan som 
korsade Nordvästra stambanan i Kil och Klarälven 
i Deje. 

Uddeholmsbolagets största järnverk låg numera 
i Hagfors. Det fick sin malm från gruvor i Nordmarks 
socken åt sydost. Samtidigt behövde Hagfors 
för träkolstillförselns skull sättas i förbindelse 

4. Sulfit-och sulfatmetoderna skilde sej framför allt åt 
genom kokvätskan. I sulfitfabriker av Skoghalls ursprungliga 
typ bereddes denna i syrahus och syratorn med 
svavel och kalksten som insatsvaror. Träsprit var den viktigaste 
biprodukten. Sulfatens lut bereddes i mixeriet av 
glaubersalt och kalk, och en del av kokvätskan återvanns i 
indunstning, sodahus och mixeri. Inledningsvis byggdes 
en kalkugn (med spåranslutning) men man fann det snart 
billigare att köpa kalk utifrån. Första världskrigets problem 
med svavelimport framtvingade anläggandet av en 
kiskross (också den vid spår). 

med Edebäck, slutet på en lång segelbar sträcka av 
Klarälven, och med Skymnäs varifrån båtar kunde 
nå Munkfors. Detta gav namnet NordmarkKlarälven 
åt den järnväg som fick koncession 
1880. Från trafikstarten på den första delsträckan 
1874 hade den smalspåriga banan benämnts 
Uddeholms järnväg eftersom den sköttes som en 
gren av UHB:s verksamhet. 

Med UHB som en huvudintressent byggdes vid 
samma tid Filipstads norra bergslags järnväg mellan 
Nordmark och Filipstad och satte Uddeholms 
järnväg i förbindelse med det allmänna järnvägsnätet. 
År 1880 övergick dess förvaltning till NKlJ. 
Tio år senare förlängdes sträckan utmed Klarälven 
genom den tills vidare formellt självständiga 



Skymnäs-Munkfors järnväg. Ledningen fanns 
hela tiden i Hagfors. 

Dittills hade NKlJ-banorna i princip varit helägda 
av UHB. För den fortsättning söderut från 
Munkfors som började diskuteras kom däremot 
andra intressenter in i bilden, främst Karlstads 
stad som blev största ägare. Karlstad-Munkfors 
järnväg stod klar 1904. I sydänden var slutstationen 
Karlstads östra på SJ:s stambana och därifrån 
ledde ett koncessionerat godsspår ner till hamnen. 
På Karlstad Ö fanns bland annat omlastningsmagasin 
och överföringsramp med tanke på de 
skilda spårvidderna. 

KMJ hade varit kostsam att bygga bland annat 
på grund av stora broar, och i Karlstad var man 
missnöjd med förlusterna som bland annat skylldes 
på dyrbar förvaltning från NKlJ:s sida. Lösningen 
blev 1919 att UHB övertog stadens aktier 
och bland annat utfäste sej att inte använda ham

NK/J I UA inhyrdes till Skoghall i olika omgångar, 
ännu efter andra världskriget. 

nen i Skoghall för utfrakt av gods norrifrån annat 
än då kapacitetsbrist, strejk eller is störde verksamheten 
i Karlstads hamn. 

Erfarenheterna från världskrigets kostsamma 
kolbrist bidrog till UHB/NKlJ:s beslut att elektrifiera 
hela banan från Filipstad till Edebäck och 
Karlstad -elkraft hade man gott om. Detta blev 
klart 1921. Samma år sammanfördes banorna 
även formellt till en enhet och bolagsnamnet fick 
sin pluralform. 5 

Skoghallstanken 

Skoghallstanken är titeln på en förnämlig skildring 
av industrin och samhället från 1991. Själva begreppet 
har hämtats från Ingvar Anderssons stora 
historik över Uddeholmsbolaget och är eventuellt 
ännu äldre. "Skoghallstanken" var visionen hos 
några av de ledande i UHB att koncentrera bolagets 
träförädling till Klarälvens utlopp. Det var tre 
viktiga förändringar som hade väckt tanken. 

Den första var den nyss nämnda elkraften. Med 
modern byggteknik kunde UHB betvinga de 
största fallen i sin del av Klarälven -NKlJ fick sin 
ström från Krakerud och Skoghallsverken sin från 
Forshult. Vid järnverken byttes många om än inte 
genast alla träkolsugnar ut mot elugnar, och därmed 
kunde en mängd skog användas till annat. 



Det andra nya var en inventering som visade att 
just UHB:s skogsresurser var betydligt större än 
man tidigare hade trott. Det tredje att det hade 
beslutats om en stor utbyggnad av Trollhätte ka

5. NKlJ är (tycker jag och andra) ett av landets mest intressanta 
järnvägsbolag och förtjänar en utförlig historik, 
som dock återstår att skriva trots att flera personer tycks 
ha haft föresatsen. Tills vidare rar vi nöja oss med goda 
sammanfattningar av Peter Löf och andra -se litteraturlistan. 

nal som skulle förbilliga skogsprodukternas transport 
ut i världen. 

Alternativet var att bygga ut i Munkfors, 
Stjärnsfors och Årås men det skulle innebära dyrare 
frakter och andra kostnader, för sågens del att 
säsongen blev kortare i norr på grund av tidigare 
isläggning. 

Alla de ledande greps inte genast av visionen. 
Projektet var kostsamt och därmed riskfyllt: 
Skoghall skulle man förutom storindustrin behöva 
bygga upp ett nytt samhälle. Järnverket i 
Munkfors ville behålla spånen från sågen som 
bränsle vid glödgningen i kallvalsverket. Det blev 
därför avgöranden i etapper. År 1912 beslöts att 
trots invändningarna koncentrera sågningen till 
Skoghall. Två år senare brann sulfitfabriken i Årås 
ner till grunden och gjorde en flyttning naturlig. 
Beslutet att flytta sulfatfabriken i Stjärnsfors inklusive 
den elektrokemiska fabrik som hade uppförts 
där några år tidigare dröjde till 1916. 

Skoghall var ingen självklar lokalisering. Uddeholms 
utredare undersökte platser för massafabriker 
i Karlstads östra utkant. Då hade man kanske 
inte behövt bygga en järnväg ner till den södra 
älvmynningen. Men det blev Skoghall. 

Karlstad-Skoghalls järnvägs AB 

Koncession för "Karlstad-Vidöns järnväg" erhölls 
den 2 april 1914. Bakom ansökan stod UHB:s 
ledning och UHB med dotterbolag tecknade alla 
aktierna i Karlstad-Skoghalls järnvägs AB. Arbetsnamnet 
förklaras av att den koncessionerade 
banans slutstation skulle ligga på Vidön som alltså 
tillhörde en annan kommun än Skoghall. Koncessionen 
innehöll en rad standardföreskrifter som 
skyldighet att transportera trupper, rangar och 
post samt tillhandahålla själavård åt rallare. 

Då hade ett banbygge utretts sedan någon tid. 
Ett första förslag från december 1911, utformat 



av NKlJ:s baningenjör G .S. Leijonhufvud, gällde 
en normalspårig järnväg som skulle gå in på stambanan 
i nordlig riktning mittför regementet-tåg 
från Karlstad skulle alltså behöva stanna och byta 
riktning på en särskild bangård. Slutstationen låg 
på Skoghallssidan av älven vilket innebar två brobyggen. 
Kostnaden beräknades till 968 000 kronor 
utan rullande materiel, vilket var mycket men 
förklarades med broarna, dyr marklösen närmast 
staden och bristen på grus. Det skulle dock räcka 
med drygt 600 000 om man lät SJ trafikera för då 
skulle kostnaden för lokstall och annat bortfalla. 
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Men den tanken förkastades. I ett kostnadsförslag 
från mars 1913 handlar det i stället om 
891 mm spårvidd, det vill säga samma som på 
NKlJ-nätet i övrigt, en kurva ut från stambanan 
åt väster omedelbart utanför västra järnvägsbrons 
norra landfäste och slutstation mittför 
Vidö herrgård. SJ/Järnvägsstyrelsen hade haft 
förslaget på remiss och krävt att förberedelse 
skulle göras for normalspårstrafik. Konsekvenserna 
for marklösen, brodimensioner etc. beräknades 
medföra en extrakostnad av 52 000 kronor. 
Det skulle ge 427 000 kronor totalt, utan 
rullande materiel. 

Då hade man också övervägt tanken att nöja sej 

med en linbana mellan Karlstad och Skoghall. 

Det hade blivit billigare så länge det bara handlade 

om ett sågverk, men till järnvägens ekonomiska 

fördel talade att utförseln av UHB:s övriga pro

dukter kunde flyttas från Karlstad till en egen 

hamn. Som vi sett fick den planen uppges 1919. 

Banhistoriker har ofta anledning att ge stort utrymme 
åt diskussioner kring olika sträckningsalternativ. 



Det behövs inte i detta fall. Ett enda 
radikalt alternativ har noterats. Det presenterades 
på en kommunalstämma i Hammarö den 4 maj 
1913 och följande dag via en insändare i Nya 
Wermlands-Tidningen, undertecknad "Gammal 
stadsbo", sedan tidningen haft en första notis om 
planerna. Förslaget gick ut på att banan skulle 
utgå från spåret till Karlstads inre hamn, fortsätta 
ut över Orrholmen och Bergholmen for att så 
småningom komma fram till älven vid Tassbron. 
Järnvägsbanken skulle visserligen gå över stora 
sankmarker men det var snarast en fördel: genom 
invallning kunde stora åkerarealer vinnas. Om 

· motorvagnstrafik ordnades på banan (NKlJ hade 
sedan mars 1912 en första "spritelektrisk" motorvagn 
i trafik) kunde hammaröborna få en bekväm 
förbindelse med staden genom en hållplats vid 
Nolgård, och många karlstadbor skulle säkert 
söka sej ut till "stora sjön'' och därmed skapa en 
lönsam trafik. Broarna över till Hammarön tänktes 
kombinerade, och därmed skulle den av kostnadsskäl 
olösta planen på vägförbindelse kunna 
förverkligas. 

Inget tyder emellertid på att bolaget tog förslaget 
under seriöst övervägande. Man hade visserligen 
i koncessionsansökan motiverat järnvägens 

angelägenhet bland annat med att Karlstads livsmedelsförsörj 
ning skulle underlättas, men det var 
en standardformulering i sådana sammanhang. 
Järnvägens enda egentliga existensberättigande 
var att skapa förbindelse med den planerade storindustrin 
och UHB var ensam ägare (KSJ fick ett 
aktiekapital av 500 000 kr). Dessutom fanns det 
inte tid för ytterligare utredningar. Plansprängningen 
för den nya sågen i Skoghall påbörjades 
just i maj 1913. 

På statens spår 

Det fanns kostnader utöver själva banbygget. För 
att etablera förbindelse med NKlJ:s smalspårsnät 
vid Karlstad Ö måste en tredje skena läggas in i SJspåret, 
en sträcka på två kilometer. 

Avtal därom träffades i juni 1913. SJ skulle bygga 
och underhålla, KSJ betala. Förutom räls behövdes 
vanliga växlar, skyddsväxlar och skyddsspår. 
Karlstad Ö skulle fa ett nytt rundspår med 
tanke på den ökade trafiken. Avgreningen från SJ 
skulle ske på norra älvstranden vid Sjötullen. 
KSJ:s tåg fick framföras klockan 05-23, SJ:s tåg 
hade alltid företräde och SJ skulle ha 2 kr per lok 
och 20 öre vagnaxel men minst 4 000 kr om året, 



ett belopp som KSJ förgäves försökte pruta ner. 

Dingelsundsbron testas med S]'s inhyrda broprovnings

vagnar littera QJ med manövervagn Ql 0, sannolikt 
upplastade på här skymda överforingsvagnarfrån NK/,J 
Bilden (från Riksarkivet) är sammansatt av två foton. 

Andra fördyrande krav ställdes på den nya järnvägen. 
Stängsel krävdes hela vägen -i kostnadsförslaget 
hade det bara funnits närmast staden. 
Dingelsundsbrons underkant skulle höjas från en 
till två meter över högvattennivån så att bogserbåtar 
alltid kunde passera. Vid renstakningen förlades 
bron något uppströms för att förenkla pålningen. 
För en av fördyringarna stod KSJ själv. Jämfört 
med ursprungsförslaget hade Skoghalls station förskjutits 
söderut, till fast mark på Killingön, och därmed 
blev den koncessionerade linjen 7,5 km. Fast 
det innebar motsvarande förkortning och prisreduktion 
för det anslutande industrispåret. 

Som entreprenör för banbygget antogs Anton 
Andersson som hade byggt järnväg i både Götaland 
och övre Norrland och senast varit engagerad 
i anläggningen av järnvägen Väderstad-Skänninge-
Bränninge.6 

Banbygge 

Sommaren 1914 har Anton Andersson cirka 150 
man i arbete på banbygget. Den 1 augusti har 690 
meter terrasserats, en månad senare är man uppe i 
drygt två kilometer och räls har lagts på 1 400 
meter. Rälsen är relativt klen, 20 kg per meter, och 
sliprar levereras naturligt nog från den egna sågen. 
Åtskilliga av järnvägsarbetarna bor fast eller inackorderade 
i Karlstad men det uppförs också rallar

6. Om sin tid på Porjusbanan har Andersson skrivit en 
trevlig berättelse som trycktes i Spår år 2000. 
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baracker både i Romstad och på Vidön. I slutet av 
oktober är rälsläggningen klar sånär som på infarten 
till Sjörullen. Trafiken över Dingelsundet går 
tills vidare på en provisorisk bro.7 

Strax därpå utbryter en strejk som snabbt blir 
närmast total. Det handlar om pengar: rallarna 
tjänar 3 kr om dagen men vill ha 3.50. Entreprenören 
ger snabbt vika. I början av december inträffar 
så den första olyckan. Nu är spåret klart in 
till Sjörullen och det tredje tåget på sträckan, som 
har varit vid Dingelsundet och lämnat bromaterial, 
spårar på återresan ur strax före växeln. Ingen 
person skadas allvarligt, olyckans orsak är troligen 
att banken inte har packats samman tillräckligt 
under den regnfattiga hösten. 

800 meter in på spåret låg den enda mellanstationen, 
Vå:x:näs, norr om stora utfarten västerut 
och med ansvar for bomfällningen vid den dåvarande 
plankorsningen. Där fanns till en början 
ett kort rundspår och ett ännu kortare stickspår, 
men KSJ var angeläget att snabbt fa trafik dit, och 
den 30 november 1914 erhölls tillstånd for allmän 
godstrafik på den korta sträckan SjötullenVå:
x:näs, med en största tillåten hastighet av 20 
km/h. Vid Sjörullen uppsattes en lastmall. 

I slutet av februari 1915 rapporteras att Dingelsundsbron 
med sina tre spann snart är klar (över

7. Vilket/vilka lok som användes till banbygget och den 
första, provisoriska trafiken är tills vidare okänt, men den 
officiella statistiken berättar att Norsholm-VästervikHulcsfreds 
järnväg hyrde ut etc tanklok till KSJ under 
1914 och 1915 (och till KMJ under en del av 1916). 



byggnad från Södertelje Mekaniska Verkstad) och 
att Vå:x:näs stationshus är byggt men ännu omålat. I 
Skoghall har grund lagts till stationhus, vattentorn 
och lokstall. Telefonledningen är också färdig. 

Samma månad kommer ett nytt krav. Lantbrukare 
Pettersson i Dingelsundet vill ha en koport 
under banan så att hans kreatur kan passera den 
riskfritt. Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen, den 
statliga tillsynsmyndigheten, tillstyrker medan 
KSJ tycker att korna kan gå under banan vid 
bron, 220 meter åt söder. Expropriationsnämnden 
dömer emellertid till Petterssons förmån och 
koporten byggs. 

Något vildsint rallarliv är inte känt från banbygget 
( ett planerat gruff kom av sej inför polisens 
mobilisering) men väl en rallarvisa: 

Ifrån Värmlands stora huvudstad -ni känner nog 

dess namn 

och ända ner mot Vänerns lugna strand, 

där skall en järnväg dragas ut 

och här jobbas var minut 

invid Klara rand och Vänerns lugna strand. 

Villkorad klarsignal 

Den 2 juni 1915 är det dags for myndigheternas 
besiktning av sträckan Vå:x:näs-Skoghall. Med är 
bland annat NKlJ:s trafikchef C.H. Ljunggren 
som också är trafikchef for KSJ. 

Vid Vå:x:näs har det tillkommit ett 200 meters 
rundspår. Stationshus, uthus och källare är klara. 
Skoghall har stationshus med liten väntsal och 
dito lägenhet, uthus inklusive pissoar, lokstall 
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med plats för en maskin samt vattentorn av trä 

med vatten som tas från älven och en tank som 
rymmer nio kubikmeter. Pumpen drivs av en fotogenmotor. 
Ännu saknas kaminen som ska se till 
att ledningarna inte fryser om vintern. Bangården 
har tre spår. Banvaktsstuga är uppförd på Vidön. 
Nära den finns en växel till en grusgrop där det 
hämtats grus till banbygget. Vid Sjörullen, Våxnäs 



och Skoghall har det rests semaforer. 

Det finns också ett godsmagasin i Skoghall. 
Problemet är bara att det inte ligger vid stationen, 
som koncessionen föreskriver, utan vid Hotellplatsen 
på Skoghallssidan, vid ett kort stickspår 
till industrispåret. Inspektörerna konstaterar avvikelsen 
och säger att de inte kan förorda trafiktillstånd 
förrän vederbörligt medgivande har getts 
för det nya läget. Andra villkor är att vattentornskaminen 
ska komma på plats och att grusgropsväxeln 
ska fa en godkänd skyddsanordning. 

De båda senare kraven klaras men det hakar 
upp sej med godsmagasinet, trots rekommendation 
från distriktschefen som vill underlätta för 
skoghallsborna, som i brist på vägbro har svårt att 
ta sej till stationen. Högsta myndigheten frågar 
om magasinet kan anses ligga inom Skoghalls stationsområde, 
och när svaret blir nekande uteblir 
godkännandet. KSJ tvingas uppföra ett nytt godsmagasin, 
strax norr om stationshuset, och det står 
klart i november 1915. Det underkända magasinet 
säljs till Skoghallsverken. 

Dessförinnan, den 20 september, har dock tillstånd 
erhållits för allmän godstrafik fram till Skoghall. 
Den första tidtabellen har om vardagarna två 
tåg i varje riktning. 

Fripassagerare 

Tillståndet for allmän persontrafik dröj er närmare 
två år, men trots detta bedrivs omfattande passagerartransporter. 
Det går för sej så länge resenärerna 
inte avkrävs betalning och är beredda att åka på 
egen risk. 

Detta är också nödvändigt. Visserligen har ångslupen 
Rex i maj 1914 börjat göra tre turer om 
dagen mellan Skoghall och sin tilläggsplats vid 
Residenstorget i Karlstad, men resan uppströms 
tar 75 minuter och så småningom kommer ju älven 
att frysa till. I Skoghall räcker bostäderna 
långt ifrån till för alla byggjobbare och sågverksarbetare 
så arbetspendling är ett måste. 

Den 17 oktober 1914 inleds trafik med arbetartåg 
mellan Skoghall och Våxnäs -ut på stam
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Kända, foton saknas på ånglokens vattentorn vid Skoghalls 
station och det underkända, godsmagasinet vid 
Hotellplatsen så vi far nöja oss med ritningar som 
kalkerats i Riksarkivet. 
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En tidig bild på bangården i SkoghalL Till höger stationshuset som snart befanns vara for litet och ersattes med ett 

nytt på samma plats. Elloket ärformodligen Skoghallsverken nr 1 medan ångloket i bakgrunden är oidentifierat. 
Spåret längst till höger leder till lokstallet, det vänstra spåret till brädgården -se även kartan på sidan 72-73. Från 
ASEA:s egen tidning 4/1916 

banan far den provisoriska trafiken inte fortsätta. 
Förbindelsen utnyttjas inte bara av arbetspendlare 
utan till exempel av ungdomar som vill utnyttja 
Karlstads i jämförelse med nybyggarsamhället 
Skoghalls rika nöjesliv. Är man sen kan man lifta 
med ett sent godståg, fast det går bara på särskild 
order och ibland blir det att traska hem på järnvägslinjen, 
för någon annan broförbindelse finns 
som sagt inte. 

Det fanns ännu en kategori gratispassagerare. 
När de första arbetarfamiljerna flyttade in till 
Vidön hänvisade Karlstads landsförsamling deras 
barn till sin skola i Dingelsundet, och dit fick 
eleverna åka tåg som stannade på linjen för att 
släppa av och på. Första tiden användes spånvagnar, 
sedan kom gamla personvagnar från NKlJ, 
minns Henry Nilsson. 

Loket var NKlJ:s Nordmark som hade skrivits 
över på KSJ. Av vagnarna var fyra särkupevagnar 
ur NKlJ:s äldre uppsättning för resenärerna, två 
godsfinkor (G-vagnar) och resten NN-vagnar, 
lämpliga för transport av bland annat sågat virke. 

I mars 1916 var det dags att summera byggkostnaderna 
dittills. De hade överskridit kalkylen 
men prisnivån drevs upp under krigsåren. 

Jordlösen 64 000 



Terrassering 137 000 
Brom.m. 100 000 
Räls och syllar 115 000 
Bangårdar 59 000 
Anslutning till SJ 38 000 
Vägar och stängsel 14 000 
Telefon, signaler 4 000 
Lok 14 000 
7 5 godsvagnar 158 000 
694 000 

Och den 1 juni 1916 blev det ordinarie persontrafik 
på linjen, med högst 30 km/h. 

"Transportbanan vid Skoghall" 

KSJ och Nordvästra stambanan drevs med ånga. 
Som vi sett elektrifierades NKlJ 1921. Men redan 
1915 förekom det regelbundet elektriska tåg på 
Skoghalls station. 

Det handlade om KSJ:s fortsättning, industrins 
internspår, "transportbanan vid Skoghall" som 
Asea kallade den. Elbanor hade redan byggts vid 
ett antal stora sågverk där man för brandfarans 
och brandförsäkringsvillkorens skull inte kunde 
använda ånglok. Asea var ledande svensk tillverka

Den ursprungliga järnvägsbron över Skoghallsådran med svängspann till höger och extra hög kontaktledningsstolpe.  
Fotot togs när den forsta yankeecylindern levererades till pappersbruket 1930. Över bron syns till höger 
elektrokemiska 
fabriken, till vänster bland annat posthuset, arbetarbostäderna på Bruket och cellulosafabrikernas höga skorsten. 

re och kunde tillämpa mycket av sitt spårvägskunnande. 
Skoghalls bana var den dittills längsta. 

Det nya sågverket hade placerats på Skoghallsuddens 
norra strand där det fanns tillräckligt utrymme 
för länsor och vattenmagasin. Det hade 
varit naturligt att lägga brädgården i närheten 
men där ville man, ännu innan beslut därom hade 
tagits, lämna plats för cellulosafabriker. En mindre 
brädgård för småvirke behölls tills vidare nere 
vid den södra älvstranden, men den stora brädgården 
förlades på södra stranden av Vidön och väster 
om KSJ:s bangård (som tangerades), där den 
kunde arrangeras rationellt, bland annat med en 
fem hundra meter lång kaj. Dit var det närmare 
tre kilometer från sågen med en bro över Skoghallsådran. 
I brädgården utgrenades vinkelrätt 
mot ett huvudspår ett stort antal dubbelspår mellan 
virkesstaplarna. 

Ett annat spårsystem ledde från ett vedspel för 
upptag av massaved ur älven ett stycke uppströms 



spårbron till en vedgård öster om sågen. Från vedgården 
gick spår till de massafabriker som byggdes 
på själva udden, ett spår som passerade under sågverksspårens 
brygga. De båda systemen förenades 
genom ett förbindelsespår sydväst om bron. 

Banan byggdes av Asea 1914-1916. Den hade 
samma spårvidd som KSJ (och den gamla trall-
banan) och inledningsvis en samlad spårlängd av 
17 kilometer. Snart tillkom ett spår från stationen 
ut till den elektrokemiska fabrik som anlades på 
Anholmen, tvärs över älven från den gamla sågen 
räknat. Likspänningen var 550 volt. Kontaktledningen 
satt på åtta meters höjd (mot vanliga femsex 
meter) och bars upp av 179 järnstolpar av 
Aseas tillverkning. 

Detta gällde emellertid inte brädgården. Man 
hade diskuterat att sköta transporterna där med 
elackumulatorlok men sedan beslutat om kontaktledning. 
Där var alla stolpar utom spännstolparna 
av trä, och ledningen låg på hela tio meters 
höjd för att de spårgående kranarna skulle gå fria. 
Höjden i kombination med den ringa spårvidden 
ställde stora krav på spårläget och på dragspänningen 
i ledningen, svårigheter som emellertid 
tycks ha övervunnits genom ett konsekvent genomfört 
avspänningssystem. 

Det fanns ett ställe till där kontaktledningen låg 
på tio meters höjd, nämligen över bron. 

Det var inte längre så många skutor som gick 
uppför älven för att lägga till vid Residenstorget. 
Nya Wermlands-Tidningen berättade i oktober 
1913 att västra järnvägsbron i Karlstad bara hade 
öppnats två gånger på tre år, men hamnstyrelsen i 
Karlstad krävde med Väg-och vattenbyggnads

styrelsens stöd att bron i Skoghall skulle göras 

öppningsbar och att farkoster med tolv meters 

masthöjd skulle kunna passera. Det innebar höjd 

kontaktledning, och de lok som skulle passera 

hade dubbla saxbyglar som kunde höjas med 

hjälp av ett rep. 

Bron utfördes med två fasta spann i söder och 
ett svängspann i norr. Skånska Cementgjuteriet 
byggde landfästen och bropelare medan Karlstads 
mekaniska verkstad tillverkade överbyggnaden 



som levererades med pråmar. Sten till grundläggningen 
hämtades från ön Garpen, och i samband 
med stenhämtningen drunknade två man. Montaget 
drog ut på tiden men blev klart på våren 
1914. Det är högst osäkert om bron nånsin behövde 
öppnas annat än vid funktionsprov eller 
när ett mudderverk skulle passera. Skuttrafikens 
tid var som sagt förbi och bogserbåtarna hade fällbara 
skorstenar. 8 

Järnvägsbron var i drygt fyra år vidöbornas 
enda fasta förbindelse med Skoghall. Från en 
gångväg ledde trappor upp till broplanet. Myndigheterna 
efterlyste 1917 en separat gångbana, 
men UHB kunde svara att en vägbro var under 
byggnad. Den blev klar 1919, byggdes helt i trä 
och kunde öppnas genom en skjutbar sektion. 

Spårbyggen, fabriksbyggen, bostadsbyggen 

Skånska Cementgjuteriet hade mycket att göra i 
Skoghall under dessa år. Firman svarade för det 
mesta av mark-och planeringsarbeten samt för 
byggandet av järnvägsspår.9 

8. Det är Aseas egen tidning som berättar om den förhöjda 
kontaktledningen i sitt reportage från 1915. Ingen av de 
intervjuade lokförarveteranerna mindes arrangemanget. 
Ledningen måste ha sänkts senast 1918 när lok mellan 
cellulosasidan och elektrokemiska skulle börja trafikera 
bron. Att Skoghall, såvitt är känt, ensamt i landet lade 
kontakdedningen så högt förklaras troligen av den valda 
brädgårdstekniken, med kontaktledningsmatade stabbläggningskranar. 
För att lok skulle kunna saxa mellan olika 
ledningshöjder fick skillnaden inte vara alltför stor. 
Den inledningsvis etablerade sågens behov blev sen bestämmande 
for det övriga nätet. 
9. Skånska Cementgjuteriet måste ha behövt lok for sina 
omfattande arbeten redan 1913. Mats Freding berättar 
att SCG:s lok 4 (Krauss 398/ l 87 4) tidvis uthyrdes till 
Skoghallsverken 1915-1.8.1918 efter att ha renoverats i 
Eksjö, och det är ju möjligt att skåningarna själva hade 
använt loket vid Skoghall dessförinnan. 1915 inhyrde 
SCG NSVB 3 (Motala 136/1893) och f.d. NRJ 5 
(Krauss 524/1877) for sina arbeten vid Skoghall. Skoghallsverken 
hyrde lok från NKlJ, bland annat dess veteran 
nr 1 UA (Henry Hughes 187 4) som användes for fyll-

Det mest omfattande markberedningsarbetet 

gällde förmodligen brädgården. Förutom att den 

skulle plansprängas måste den stora ytan påföras 

ett tjockt, dränerande sandlager. Sanden hämta



des i en täkt på Västra Söön som UHB hade köpt, 

och där lades ut spår för tippvagnar som sedan 

kördes ombord på spårlagda pråmar och sattes av 

på nya spår vid brädgården. Annan fyllning häm

tades i KSJ-täkten på Vidöåsen varifrån det under 

anläggningsåren gick dagliga tåg med åtta-tio 

grusvagnar. 

Andra tillfälliga spår lades ut vid Edsviken för 
transport av tegel. Gamla sågverkets spår utnyttjades 
också, men eftersom verksamheten pågick där 
fick det bara användas på nätterna. Ytterligare 
spår lades till i stort sett fabrikens alla byggplatser, 
inte minst vid den omfattande plansprängningen 
av vedgården och i anslutning till kajerna. Vid anläggningen 
av den stora vågbrytaren inträffade 
något som har förekommit vid många banbyggen: 
hundra meter bank sjönk med räls och allt. 
Det blev att köra ut mer fyllning. Vagnarna drogs 
där med häst. Ett banvallsras av mindre omfattning 
inträffade strax söder om bron, och vallen 
fick stabiliseras med utlagda tryckbankar. 

Men det var inte bara fabriker som skulle byggas. 
UHB hade redan 1915 uppfört 120 "villor", 
det vill säga bostadshus åt arbetare (mest fyrfamiljs-) 
och tjänstemän med tillhörande uthus, 
och utbyggnaden fortsatte: sågverksarbetare på 
Bruket och i Rölon, brädgårdsarbetare på Vidön, 
sulfitarbetare i Björkhagen och Kolonin, sulfatarbetare 
i Lillängen, EK-arbetare på Vidön samt 
dessutom brukshotell, skolhus, mejeri, post och 
andra gemensamhetsbyggnader. För att underlätta 
transporterna av byggmaterial utgrenade man 
ett stickspår till skolbygget och från trakten av 
vedspelet det så kallade samhällsspåret, som gick i 
en vid båge och slutade i Lillängen, under byggtiden 
1917-1919 förlängt till en brygga vid sjön 
där sand hämtades. Vi återkommer till det spåret. 
Det var ofta trångt på spåren och motsatta intressen 
mellan UHB och diverse entreprenörer samt 
mellan dessa. Det krävdes därefter en särskild organisation 
för att underhålla bolagets bostäder 

ningsarbeten i vedgården. Det orkade dock bara dra två 
lastade vagnar uppför 17-promillelumingen dit. -Det 
finns for övrigt två olika tydningar av loknamnet UA. 
Enligt den första är det initialerna i "Uddeholms Aktiebolag", 
enligt den andra en dialektal form av "Uvån". I det 
senare fallet borde namnet skrivas Ua. 



och andra anläggningar (kommunens service var 
länge underutvecklad), och en "materialgård" 
med eget spår förlades så småningom öster om 
vedgården. 

I slutet av 1919 var de stora anläggningsarbetena 
klara för den gången. Följande år summerades 
de sammanlagda anläggningskostnaderna till närmare 
34 miljoner kronor -också det en fördyring 
på grund av kristidens inflation. Därav hade järn-

På re/,ativt sena foton 
står överst två 
spån.finkor nära 
fobriksporten. 
Spån kördes /,änge 
till Munkfors men 
brändes också i 
Skoghalls egna 
ångpannor. Undertilllok 
1, med 
sin nedpressade 
kontaktbygel som 
tjänstgjorde i drygt 
femtio år. 

vägen mellan såg och brädgård kostat 334 000, 
men det var bara en del av spåranläggningarna 
och den rullande materielen. Totalbeloppet låg 
nog någonstans mellan en halv och en miljon. 

Det kan nu vara dags att se närmare på produktionen 
under 1920-och 1930-talet och järnvägens 
roll i den. Det som beskrivs är i regel rutinerna 
när fabrikerna gick för fulle. Det gjorde de 
inte alltid, mellankrigstiden var full av konjunktursvackor 
och arbetskonflikter. Vi börjar med sågen, 
där de första stockarna gick genom den nya 
anläggningen i maj 1914. 

Från sågen ... 

Sågen hade till en början tolv ramar, sex i vardera 
såghuset. Fur och gran sågades förstås separat. På 
sorteringsplanet stod för varje ram en lastare och 
tog emot plank och bräder från ram och kantverk. 
Han lastade virket på sex till åtta vagnar, efter dimension 
men också efter två kvalitetsklasser. Mellan 
varje skikt lades hyvlade ströstickor. Utmed 
planet löpte tre traverser, varav en för småvirke, 
med plats för två vagnar intill varandra. Fyllda 
vagnar kördes på traversen fram till ett spårknippe, 
drogs ut och sattes samman med stångkoppel. 
Virket hade utfallande längd och vagnarna växlades 
med jämn mot jämn sida och ojämn mot 
ojämn. Kopplingen skedde framifrån: den tre meter 



långa stången fästes i den bakre vagnen och 
föraren backade tills växlaren kunde lägga stången 
på den främre. 

Arbetsdagen var normalt indelad i tre "ökt", 
även om det under senare perioder med hög pro

Brädgården hade 

en imponerande 

skog med höga 

kontaktlednings

stolpar av trä. Lo

ket är sannolikt 

nr 3 som i princip 
aldrig /,ämnade 

brädgården. På 

den undre bilden 
paraderarfem 

brädgårdskranar i 

rad medan den 
sjätte skymtar i 

bakgrunden. 

duktion förekom tvåskift. Pauserna mellan två ökt 
behövdes för att byta sågbanden som sedan skulle 
filas. Under varje ökt gick på fast tidtabell två tåg 
med 15-18 vagnar till brädgården. De drogs normalt 
av lok nr 1. De äldre vagnarna lastade knappt 
en standard, rymdmåttet som virket mättes i 4,65 
kubikmeter. Turen till brädgården tog en 
halvtimme. Vid infarten dit fick kontaktbygeln 
höjas från åtta till tio meter. 

Sågverkssmedjan underhöll de egna 
vagnarna. Två snickare var nästan ständigt 
sysselsatta bland annat med stångkopplen. 
Gick det inte att skjuta vagnarna 
till smedjan fick de spelas fram. Det 
fanns en särskild bod för vagnreparationer. 
Man fick förstås inte svetsa i själva 
sågen . 



. . . till brädgården 
I brädgården gick loket in på det mellersta 
av tre parallella spår medan vagnarna 
växlades in på ena ytterspåret. Sedan loket 
kopplats loss gick det tillbaka och 
hämtade tomvagnar som stod på det andra 
ytterspåret och hade växlats samman 
av brädgårdsloket samt återvände med 
dem till sågen, eventuellt efter uppehåll. 
Då räckte det med kedjekoppel. 

Nya tomvagnar växlades in på ytterspåret. 
Virke från vissa ramar kunde köras 
direkt ut till stabbarna men för det 
mesta fick man lyfta över virket till andra tomvagnar 
-det fanns nämligen tre sorters virke på varje 
vagn från sågen men stabbläggarna kunde bara 
hantera två. Lyftet skedde med en kran (se nedan) 
som gick på mittspåret. De nylastade vagnarna 
backades i två omgångar ut till en av spårgatorna, 
växlaren gick före. 

Brädgården hade från början arton dubbelspåriga 
spårgator, och det låg tjugo stabbfötter på var

dera sida av gatan. På virkesstaplarnas andra sida 
fanns kedjedrivna rullbanor som förde torkat virke 
till kapverk och utlastning. 10 Prima plank torkades 
i väster där vinden var starkast, bräder i öster. 
Torktiden varierade mellan tre veckor och flera 
månader. Brädgården lutade lätt mot vattnet. En 
man kunde skjuta en halvlastad vagn, två man en 
fullastad. 

Det fanns fyra stabbläggarlag: ett för bräder, ett 
för mellangrovt virke, ett för prima plank och ett 
för plank av enklare kvalitet (kvinta). Laget bestod 
av kranförare, krokare och två läggare. Skulle lastning 
ske åt vänster gick kranen på det spåret medan 
vagnarna kördes in på det högra. Tomma vagnar 
lyftes av kranen över till det egna spåret så att 
det andra efterhand blev fritt. 

Det fanns så småningom sex spårgående kranar 
("lokomotivkranar" enligt Aseas beteckning) som 
hämtade sin kraft från kontaktledningen. 11 De 

10. En reporter säger i maj 1915 att det även fanns enkelspår 
i rullbanegatorna, men det saknas andra uppgifter 
som styrker detta. Eventuellt var det tillfälliga spår i samband 
med fyllningsarbetena. 
11. Kranarna var liksom loken en standardkonstruktion 
från Asea, men de första som kom till Skoghall uppvisade 
vissa svagheter så de följande modifierades. Sedermera 



I höger bikikant anas vagnen.från vilken kranen lyfter 
virke. Kranforaren var som synes lika oskyddadfor väder 
och vind som stabbläggarna. 

fyra stabbläggarlagen disponerade varsin kran 
medan en användes av laget som lade tak över 
stabbarna och den återstående som sagt för omlastning. 
Varje kran hade två kontroller och två 
motorer: en för svängning och förflyttning, en för 
lyft och armvinkel. Lyftkraften var ett ton och 
räckvidden sex meter. Så småningom byggdes ett 
högt skjul där spårkranarna kunde repareras. På 
spår gick också sju eldrivna justerverk. 

Sågverket hade två lok utöver den nämnda ettan. 
Det ena, trean, lämnade i princip aldrig brädgården 
och gick permanent med kontaktbygeln 
på full höjd. Det andra, tvåan, skötte "småärenden" 
som att köra torkat virke till hyveln, som 
fanns i 1908 års såghus. I början hyvlades upp till 

skrev man belåtna intyg om dem och försäkrade att en 
kran lastade 25-30 standard på ett åttatimmarsskift. Det 
positiva omdömet till trots är det oklart om Asea lyckades 
sälja kranen till några andra industrietablissemang. Några 
andra banor med kontaktledningen på 8-10 meters höjd 
tycks i alla fall inte ha funnits i Sverige. 

en tredjedel av volymen och det gick då två tågsätt 

om dagen med virke som skulle hyvlas. I hyvleriet 

spelades vagnarna upp för en brant brygga, liksom 

till hyvelmagasinet där det färdiga virket lagrades 

inför utlastning. En annan transportuppgift var 

fram till omkring 1930, då remtransportörer 

byggdes, att frakta sågspån från fickor vid sågen 

till pannhuset och massaflis till ett uppblåsnings

ställe vid renseriet (innan sulfatfabriken var färdig 

kördes massaflisen på KSJ/NKlJ till Mölnbacka

Trysils fabrik i Deje). På samma sätt skulle kutter

spån och klyvspån hämtas från hyvleriet. 



Kapningen när det torkade virket justerades gav 

(förutom splitved som skeppades särskilt) upphov 

till dels sågspån, dels ändbitar av växlande längd, 

"knubb", som lastades i lådor varefter lådorna lyf

tes över på vagnar som kördes bort. Sågspån gick 

åtminstone in på 1930-talet till järnverket i 

Munkfors eller till en kortlivad lokal produktion 

av sågspånsbriketter men sedan till fabrikens 

pannhus. Knubb och kastved kördes tillsammans 

med kastved ut till bostäderna -fri vedbrand hör

de länge till de anställdas naturaförmåner. 

Sommaren 1923 brann hela brädgården trots 
att hela personalen mobiliserades i släckningsarbetet 
och att även Karlstads brandkår ryckte ut med 
extratåg. Försäkringen täckte emellertid en återuppbyggnad. 
All rullande materiel hann tydligen 
räddas men en stor mängd spår förstördes, liksom 
naturligtvis kontaktledning och stolpar. 

¼gnen till sågens 

eget arbetartåg var 

ett hembygge men 

hade en viss elegans 

med sitt välvda 

tak. Annu en så

dan vagn torde ha 
funnits. ¼gnen 

dras formodligen 

av lok nr 2. 

En av de äldre brädgårdarna vid älven fanns alltså 
tills vidare kvar. Vagnarna bromsades fulla ner 
och sköts tomma upp på de oelekcrifierade spåren. 

Med och utan tillstånd 



Även på sågverksbanan fanns det arbetartåg. Det 
kördes normalt av lokförare Persson, som själv 
bodde i Rölon och hade lok 2 stående vid hyveln 
över natten. 5 .45 avgick det från brädgården, mitt 
för "brädgårdsraden'' där en del sågverksarbetare 
bodde. På arbetsdagens andra rast, middagsrasten, 
körde tåget arbetarna till hemmet där hustrun 
förväntades ha maten klar. Hemresan skedde 
efter arbetsdagens slut 16.30 (lördagar 13.00)-vi 
talar om tiden efter åttatimmarsdagens införande 
1919. På resan gjordes uppehåll vid hotellet för 
av-och påstigande från Rölon. För ändamålet 
fanns hembyggda vagnar med en dörr, några fa 
fönster, bänkar vid ändarna och i mitten. Foton 
tyder på att det har funnits ännu en vagn, men det 
är oklart om de båda användes samtidigt. Trafiken 
torde ha pågått åtminstone ett stycke in på 1930talet. 

Vägarna var länge primitiva och det var frestande 
att tjuvåka med tågen, men farligt. I juli missade 
17-årige Janne Jönsson ett hopp till ett rullande 
lok och dödades. Lika illa gick det fyra månader 
senare för 30-årige montören Lagervall som 
inte orkade hålla sej kvar på ett tomvagnståg utan 
föll av och massakrerades. En skolflicka kördes 

ihjäl av en spårkran och en växlare förolyckades 
sedan ett lok som sköt vagnar framför sej hade 
tappat dem. 

Massaveden 

Massaved togs upp ur vattnet på två ställen. För 
ved som flottars över sjön fanns "treaspelet" väster 
om hyvleriet, där stockarna på en kättingbana lyftes 
över två av gamla brädgårdens spår och lossades 
i vagnar på två stickspår. Men den mesta massaveden 
kom på älven, bogserad i mosor med 
flottningssällskapets bogserare som alla hette Lusten 
efter en sjö vid ett skilje. 

Den veden togs upp med kran vid det ovannämnda 
vedspelet. Vid sulfitfabrikens start 1917 
anskaffades ett särskilt vedgårdslok men från 
1921 var det två lok, sjuan och åttan, som turades 
om att köra upp virke till vedgården. Sommartid 
arbetades treskift, under den övriga flottningssäsongen 
tvåskift. Vid högtrafik kunde andra lok 
fa rycka in och hjälpa till. Fem vändor hanns med 
på ett skift. I början hade tågen fyra vagnar vilket 
sedan ökades till fem, och då krävdes ofta sandning 
i backen upp till vedgården. Tillbaka till vedspelet 
backades tågsättet med växlaren på första 
vagnen som signalkarl. 



I den sex hektar stora vedgården rymdes till en 
början nästan en årsproduktion. Det krävdes ett 
lager att ta av under vinterns uppehåll i flottningen, 
och sulfitveden behövde hartsmogna för att 
blekningen skulle gå lättare. Genom vedgården 
löpte en gata med först två, från 1917 tre oelektrifierade 
spår där vedgårdsloken gick in för ackumulator. 
Vinkelrätt mot spåren låg höga staplar 
med massaved: sulfat i söder och sulfit i norr. Över 
staplarna grenslade höga bockkranar med cirka 
tolv meters spårvidd. De förflyttades mellan staplarna 
på en tralla som gick på ett traversspår ut-

Uppe till höger: 
Den centrala spårgatan 
i gamla vedgården 
med kontaktledningslok 
till 
höger och två 
ackumulatorlok på 
de andra spåren. I 
bakgrunden laddstationen, 
till vänster 
en virkeskran. 

Till vänster: Det 
dropparfrån 
stockarna som Lyfts 
upp ur vattnet vid 
vedspelet. De äldsta 
vedvagnarna var 
klenare än de på 
bilden. 

Nere till höger: 
Som framgår av 
ritningen (från 
SJK) skedde ackumulatorlokens 
kraftöveifdring 
med kedjor från en 
central blindaxel. 

med vedgårdens norra sida med en spårvidd av 
6,22 meter. Vagnarna som loken från vedspelet 
ställde togs om hand av elackumulatorlok, kallade 
fläsklådor och snart nog bara lådor, som placerade 
vagnarna inom räckhåll för kranarna. 

När veden sedan skulle användas lastades den 
med kran i vagnar för transport till renseriet. Också 
den transporten sköttes av lådorna som kunde 
passera under spårbryggan vid sågen. Normalt 
backades fyra vagnar i taget ( två om det var svårt 
att hålla undan, så småningom sex men då fick de 
växlas in på renserispåren i etapper) ner till vedrenseriet. 
Växlaren gick före. Spåret sluttade så 



man fick använda lokens magnetbroms (som alstrade 
stark värme i hytten) och ibland även sanda 
eller köra motorn back. I kurvan under viadukten 
gnisslade det så att det kunde höras fyra kilometer 
hem till Hova där den intervjuade "lådföraren'' 
Gustav Persson bodde. Nere vid renseriet spelade 
dess kran successivt fram vagnarna. 

Det fanns tre lådor och de tjänstgjorde normalt 
i vedgården även om de kunde lånas ut till andra 
uppdrag. En växlade i vedgården, en körde till 
renseriet medan den tredje stod på laddning i ett 
stall nere vid sågspårsbryggan. Till en början hade 
lådorna nifeackumulatorer, som var mycket tåliga 
men fick kraftiga beläggningar som krävde rengöring 
av varje cell. Kalisalt kom i flingor från elektrokemiska 
och löstes upp. Senare övergick man 
till saltsyreackumulatorer som var lättare att rengöra. 
En laddare jobbade dagtid, i övrigt fick förarna 
koppla in och ur. Laddningen tog sex till 

Lars O/,ov Karlsson tog 1964 bilden av /,ok 8 i spetsen for ett vedtåg vid den rätt nya och signalförsedda korsningen 
med vägen till Vidön. 

åtta timmar. I laddstationen utfördes också enklare 
reparationer på loken. 
En gång körde ett tågsätt genom laddstationens 
gavelvägg. De ansvariga förflyttades. 12 

Elektrokemiska 

Den elektrokemiska fabrikens primära uppgift var 
att framställa blekmedel till pappersmassan genom 
elektrolys av koksalt till klor och natrium. 
Inledningsvis blandades kloret med kalkmjöl och 
vatten till en klorkalkslösning. Natrium, "sodan", 
var först en restprodukt men fick senare också den 
användning i blekningsprocesser. Efterhand tillkom 
flera andra användningsområden och produkter. 
Fabriken dimensionerades från början 
med tanke på extern försäljning. 

Det var i regel lok 4 som tjänstgjorde på elektrokemiska. 

Den stora insatsvaran var koksalt. Det kom 
med båt, men var sjön frusen länge kunde saltet i 
magasinet ta slut så att man fick transportera med 
tåg. Kalkmjölet kom med tåg från Sala. Pannorna 
för indunstning av soda eldades med sågspån som 
hämtades i fickorna vid sågen, två-tre finkor om 
dagen. På cellulosasidan fanns också ett central

12. Annat jobb fick också en lokförare på elektrokemiska 
sedan någon för att jäklas med honom hade stängt av 



strömmen medan han höll på att växla. Han lämnade loket 
för att komma åt missdådaren men hade glömt acc slå 
om strömbrytaren, så när den senare åter kopplade in 
strömmen startade loket på egen hand och krossade grindarna 
till brädgården innan det stoppade därför att kontaktledningen 
låg så höge. 

förråd där diverse artiklar hämtades. En något 
udda men viktig daglig uppgift för loket var under 
åtskilliga år att köra över till Kolonin och ta 
dricksvatten vid en brunn eftersom något tjänligt 
sådant inte fanns att fa på Anholmen, och växlaren 
fick sedan gå runt på arbetsställena och fylla 
på behållarna. Detta skulle också göras i chefens 
kök, dit växlaren bar in det. Men det låg också på 

"Gam/,a fyran" som tjänstgjorde på elektrokemiska 1930. 

Järnvägsbanken 

och en gångbro var 

till 1938 enda 

fasta forbindelse 

med elektrokemi

ska fabriken var.for 

det behövdes ett 

särskiltpersonaltåg. 

hans ansvar att 

fylla på skafferi

ets saltförråd och 

koksaltet hämta

des förstås i det 

stora magasinet. 

Annars bestod 

jobbet till stor 

del i att hantera 

tankvagnar med 



klorkalk och na

tronlut. Många 
stod på transpor-1 

törer eftersom de 
skulle ut på normalspårsnätet. 

1929 började 
man övergå från 
klorkalkslösning 
till flytande klor, i tankvagnar eller fat. Klorfat 
som skulle gå som däckslast fraktades till massakajen. 
En av de första transporter där tåg ersattes 
med bil gällde klorfat till sulfitfabriken i Bengtsfors, 
som kördes ut till lastkajen vid mejeriet. 

Det var sammantaget mycket att göra för EKloket 
trots att transportsträckorna var korta. Fabriken 
kördes extra hårt under veckosluten när 
strömmen var billig så det blev mycket övertid. Så 
småningom fick ett andra skift sättas in. 

I omkring tjugo år var järnvägsspåret Anholmens 
enda fasta förbindelse med Vidölandet vid 
högvatten. Först 1938 byggdes en ordentlig väg. 
Också elektrokemiska hade under mellankrigstiden 
ett litet arbetartåg som utgick från stationen. 
En till personvagn ombyggd P-vagn (Kristinehamn 
1875) följde med från Stjärnsfors, och 
som det framgår av fotot fanns också en öppen 
vagn. År 1933 övertogs KSJ:s båda ursprungliga 
personvagnar. Tåget skulle egentligen gå även på 
middagsrasten men den turen hann loket inte alltid 
med. I och med vägbygget bortföll väl behovet 
av arbetartåg på den korta sträckan men vagnarna 
fanns kvar ännu 1948. 

Förutom sina täckta vagnar hade elektrokemiska en 

"sommarvagn': men även andra vagnar dög att åka på 
den korta sträckan till stationen. 

Fabriksloken 

Sågen, vedgården och elektrokemiska hade alltså 
"egna'' lok även om de kunde lånas ut till annat. 
Men det fanns en rad andra transportuppgifter, 
och de sköttes av "fabriksloken". 

En sådan uppgift var mesatippning. Den kalkhaltiga 
mesan var en halvflytande restprodukt från 
sulfatfabriken. På ett spår i mixeriet rymdes upp 
till sex vagnar som med loket spelades ut till en 



De nyare mesavagnarna var helt avjärn och mer hållbara 
än de äldsta. De spår som uzdes utfor tippningen 
var som synes primitiva. 

vändskiva, en operation som kunde ta en timme. 
Ett sätt om tio-tolv vagnar drogs sedan ut till en 
tipplats. 

Stora sankområden i Skoghall blev fast mark 
genom mesatippning: flera ställen på älvmynningens 
sydsida, väster om brädgården när den 
byggdes ut, mellan stationen och elektrokemiska, 
arealerna kring den blivande idrottsplatsen Lunnevi, 
en vägbank ända upp till Vidö färjeläge (där 
tippades även sten), sist älvstranden mellan Skoghallsbron 
och vedspelet där bland annat brandstationen 
nu ligger. Det byggdes ofta komplicerade 
pålbryggor och det hände att vagnar välte. Vid 
tippningen krokades mothåll i rälsen. Lokpersonalen 
hjälpte tipparen att tömma vagnarna, som 
fick ösas ur om mesan hade hunnit stelna. Vagnarna 
kunde bara tippas åt ett håll så det gällde att 
vända dem rätt i fabriken. 13 Kontaktledningsloken 
överlämnade ursprungligen på lämpligt 
ställe vagnsättet till ånglok, som enligt brandförsäkringsvillkoren 
inte fick köra förbi hyvleriet (eller 
i vedgårdar). Det hände också att en låda togs 
på släp för att ta vid där kontaktledningen slutade. 

En mindre mängd mesa kördes till spritfabriken 
där den användes till neutralisering i tillverkningsprocessen. 

Fabriksloken körde också klorkalksvagnar från 
elektrokemiska till blekerierna, två i taget eftersom 
det var vad ett blekningstorn rymde. Det 
blev ofta två turer per skift. Svavelkis kördes från 

13. Det var svårt att hitta en tippvagn som klarade av att 
tippa den tunga mesan utan att stjälpa. De först levererade 
vagnarna returnerades. 

kiskrossen till syrahuset-med tre vagnar eftersom 
kisen krossades i tre fraktioner. 

Kvistmassa spolades ut i bassänger utåt udden. I 
bassängerna låg spår. När vattnet hade stängts av i 
en bassäng och massan sedimenterat spelades 
tippvagnar ner, och de fyllda vagnarna drogs sedan 
bort av fabrikslok -normalt ett söndagsjobb. 
Även kisaska och vanlig aska kördes bort som fyllnadsmaterial, 
liksom avsättningar i renseriets 
blötlådor. 

Det blev också många turer till stationen för 



vagnutbyte med KSJ/NKlJ. En daglig styckegodsvagn 
skulle till centralförrådet. Vid eterfabriken 
lastades fat som rullades ut till en vändskiva där 
lok tog vid. Regelbundet utväxlades Systembolagets 
tankvagnar vid spritfabriken. Det var normalspårsvagnar 
som gick på transportörer och det 
var mycket slit med koppelstänger, men det drabbade 
främst stationskarlarna. Den mesta pappersmassan 
gick länge ut med båt men även järnvägstransporter 
förekom, till inhemska kunder och 
om vintern. Också träfat med biprodukterna terpentin, 
metanol och harts skulle till stationen. 

Mest vintertid kördes sågtimmer som kommit 
på järnväg till en virkestipp med en stockklädd 
sluttning sydväst om såghuset. Tippningen skedde 
i regel om natten och krävde två man utöver 
föraren. Spåret, som rymde fem vagnar, lutade lätt 
utåt för att underlätta tippningen. Det var besvärligt 
och farligt att lossa stolparna på tippsidan innan 
en stolplyftningsanordning så småningom 
skaffades. 

Åtminstone ett av fabriksloken kördes tidigt i 
tvåskift. Även fabriksloken hade i början till uppgift 
att hämta och distribuera dricksvatten. 

Fabriken-Lillängen och åter 

Vi har nämnt sågverkets och elektrokemiskas arbetartåg 
men det viktigaste, mest uppmärksammade 
och långlivade var det som förde cellulosafabrikernas 
dagarbetare till och från deras tjänstebostäder. 

När Lillängen 1919 var färdigbyggt som det sista 
stora området med bruksbostäder fanns det 
planer på att riva samhällsspåret, och det kortades 
också upp till Lillängstorget på sydsidan av huvudvägen 
genom samhället. Men fackföreningen 
uppvaktade fabriksledningen som gick med på att 
anordna arbetartåg. Vägarna var dåliga och 
många arbetare saknade fortfarande cykel. Tåget 
gick i anslutning till arbetsdagens början och slut 
men måndag-fredag också på middagsrasten. Det 
hade hållplatser i Björkhagen, vid ungkarlshotellet 
och vid posten. 

Tåget kördes alltså av fabrikslok. Den första 
uppsättningen med tre vagnar var typiska hem-

Cellulosafabrikernas arbetartåg med den äldre uppsättningen vagnar på Lillängstorget senast i slutet av 1920-talet. 
Loket är troligen nr 10. Fotografen hette Nils Hagström. 

byggen, flakvagnar som hade försetts med en enkel 
påbyggnad (arbetet utfördes på ett stickspår 



som då fanns i Björkhagen). De förenades med 
stångkoppel. Efter en olycka där en passagerare 
fick en smäll i huvudet spikades dörrar och fönster 
igen på den sida där kontaktledningsstolparna 
satt. Det blev en standardhöjning när dessa vagnar 
så småningom ersattes med fem vagnar från 
NKlJ, troligen de som tidigare hade gått i arbetartågen 
Skoghall-Karlstad. Vagnarna saknade dock 
fortfarande belysning och var ouppvärmda. Arbetarna 
tog för vana att medföra en filt eller uppvärmd 
brädbit, "rövlapp", att sitta på. 

På Lillängstorget skiftade loket ände på ett 
rundspår. De första åren stod tåget uppställt på 
ändhållplatsen över natten. Det kan nämnas att 
samhällsspåret i någon mån användes till att köra 
ut finkor med ved-4 procent av de transporterna 
sköttes 1932 av tåg. 

lnternlok och -vagnar 

Härmed några uppgifter om de första årens rullande 
materiel på internspåren. Se i övrigt loklistan 
på sidan 94. 

De kedjedrivna lådorna hade en särskild nummerserie. 
Att loket nummer 2 kom från Hagfors 
är belagt vilket inte gäller de andra två, men det 
säger sej självt att ettan följde med sågen från 
Munkfors och att trean följde sulfatfabriken från 
Stjärnsfors -det finns inga uppgifter om att Asea 
levererade något ackumulatorlok direkt till Skog-

Instrumentering och övrig utrustning var enkel på den 
forsta uppsättningen lok men de fick så småningom 

vindrutetorkare. Föraren vid kontrollerveven är Ernst 

Lundvalljr. 

hall. Ettan tillhörde inledningsvis sågverket och 
användes alltså där. Det var ingen större skillnad 
lådorna sinsemellan, enligt förarna. 

Lok 2 i "huvudserien" hade elutrustning som 
kom från Asea men det övriga var tillverkat av 
Nydqvist & Holm. Loket hade levererats till Vattenfall 
och användes på den spårväg i Trollhättan 
som fanns under de år då kanalen byggdes ut. Bygelbocken, 
som fästes i längsgående plankor på 
loktaket, beställdes från Asea. Det saknade inledningsvis 
värme i hytten. 

Skoghallsverkens 

eget ånglok hade 



ett långt forfiutet i 

Stockholm innan 

det degraderades 

till industrilok och 
fick dra bland an

nat mesavagrzar. 

Det hölls som synes 

väl putsat ännu. 

NKIJ4Bengt 
Geijer var ett av 
de många hyrlok 
som användes på 
Skoghallgenom 
åren. Flera äldre 
NKl]-lok fick 
namn efter bemärkta 
personer i 
Uddeholmsbo/,agets 
historia. 

~ 
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Det var inledningsvis en del problem med ackumulatorerna 
till k+a-loken, delvis på grund av 
strejk hos leverantören Jungner, och fabriken 
tvingades hyra ånglok av SCG. 

Om lok 8 berättas att det väckte uppseende genom 
sin styrka när det anlände 1921. 

Ångloket anges som inköpt av "sulfaten" vilket 
f"ar en att tro att det främst hade anskaffats för 
mesatippningen, men en del av kostnaden bokfördes 
på elektrokemiska. Som SRJ 1 Stockholm 
hade det tillhört Stockholm-Rimbo järnvägs första 
lokuppsättning. Det var högerstyrt och hade 
Adams slidstyrning. Den 2 augusti 1918 inregistrerades 
det hos NKlJ (med nummer 26) som företrädesvis 
använde det i den lätta tjänstgöringen 
mellan Sjögränd och Edebäck, men det torde ha 
överförts till Skoghall redan 1919 även om det 
inte inregistrerades där förrän 1924. Loket ändrades 
1921 av Wennbergs mekaniska verkstad i 
Karlstad: en kolbox byggdes på baktill medan kolsidotankarna 
förlängdes framåt och blev vattentankar, 



vilket tillsammans med ramtanken gjorde 
att vattenförrådet räckte för en hel dags tjänst. 
Nätterna tillbringade loket i KSJ:s stall på stationen. 
Det tycks ha tjänstgjort till 1929 då det avställdes 
men skrotades först 1935. 

Skoghallsverken hyrde flera ånglok av NKlJ 
som hade gott om sådana efter elektrifieringen. 
UA har redan nämnts och det tjänstgjorde på 
Skoghall innan det 1919 fick en sejour i Stjärnsfors. 
Till de övriga hörde 5 Lovisa Tranaea och i 
synnerhet 4 Bengt Geijer. 

Bland de första vagnar som Skoghallsverken 
skaffade var 15 från sågverket i Munkfors. I fortsättningen 
köptes en hel del begagnade vagnar 
från NKlJ, till exempel tio NN-vagnar 1922. 

Inför sulfitfabrikens start inköptes 1917 från 
Falun tolv massavedsvagnar, NNt utan broms 
med ett axelavstånd av 5 000 mm, en totallängd 
av 9 320 mm och tolv stolpar per vagn, som 1921 
kompletterades med tio likadana. Mellan 1924 
och 1931 köptes i princip fem massavedsvagnar 
om året, efterhand som ersättning för utslitna vagnar 
som skrotades. Från 1928 minskades de beställda 
vagnarnas axelavstånd till 4 500 mm för att 
skona rälsen i kurvorna. Omkring 1930 förfogade 
man över drygt trettio massavedsvagnar. 

De tre första mesavagnarna hade träskrov. Senare 
skaffades tolv vagnar med järnskrov. Påfrestningarna 
på spår och vagnar var stora på grund av 
den stora rymden, 5 kubikmeter. 

Järnvägen växer 

När järnvägen från Karlstad projekterades och 
byggdes fanns det visserligen planer på men ännu 
inga beslut om cellulosafabriker på Skoghallsudden. 
De fabrikerna innebar en stor expansion 
av produktionen, befolkningen och trafikuppgifterna, 
och det torde vara skälet till att stationen så 
snabbt (1917-1920) behövde utvidgas. 

Foto saknas på Vidö banvaktsstuga men ritningen vittnar 
om en viss, nationalromantisk elegans. Vad arkitekten 
hette är inte känt. 

Det gällde först och främst själva stationshuset 
som i de ursprungliga beskrivningarna hade karaktäriserats 
som en "banvaktsstuga med expedition 
och väntsal". Väg-och vattens inspektör beskriver 
stationshuset 1920 som "utvidgat" men 
det var i själva verket en ny byggnad med något 
förskjutet läge. Det nya huset var knappast vackrare 



än det gamla men det var utrymme som behövdes, 
och bland annat inreddes överliggningsrum 
åt åkande personal. Järnvägspersonalen inrymdes 
annars i fyra fyrafamiljshus (av samma 
modell som Skoghallsverken hade använt bland 
annat i Kolonin) som uppfördes öster om stationen. 
Bostäder behövdes: personalen bestod så 
småningom av stationsmästare, tre kontorsbiträden, 
tre konduktörer, fyra stationskarlar och lokputsare. 
Personalen var organiserad i Svenska 
Järnvägsmannaförbundets avdelning 240. År 
1929 var Skoghall NKlJ:s näst största station, efter 
Hagfors. 

Vad lokstallet beträffar kan man däremot tala 
om utvidgning, från en stallplats till tre, vilket 
bland annat behövdes sedan Skoghallsverken 
skaffat sitt eget lok (som hade egen kolbox). 
Godsmagasinet förlängdes. 1918 tillkom en vagnvåg 
och 1920 en personplattform med stenkant. 
Däremot saknades vändskiva, då liksom senare. 
Stationen elanslöts, i likhet med den i Våxnäs, och 
pumpen i vattentornet blev eldriven. 

Bangården fick nya spår i både öster och väster, 
totalt drygt fem hundra meter, och 1926 ännu ett 
spår längst i väster. Det hade tillhört brädgårdsbanan 
som alltså fick maka på sej, med kontaktledning 
och allt. 

Som nämnts trafikerades Karlstad-Skoghalls 
järnväg från början av NKlJ, som arrenderade banan 
från och med 1920 och införlivade den helt 
från den 1 oktober 1921. Sista året som KSJ redovisades 
separat i den officiella statistiken, 1918, 
hade banan 150 godsvagnar, 21,5 årsanställda 
och en nettoinkomst av 28 000 kr. 14 

Lok och (motor)vagnar 

Skoghalls tredje stallplats användes normalt av 
NKlJ:s motorvagn nr 1. 

Det var ett intressant fordon, faktiskt Sveriges 
första förbränningsmotorvagn. Det hade 1911 levererats 
av Waggonfabriken i Arlöv till KarlstadMunkfors 
järnväg. En sexcylindrig bensinmotor 
(av Westinghouses konstruktion, eventuellt tillverkad 
av De Dion) på 90 hästkrafter drev en 60 
hästkrafters generator som i sin tur drev två banmotorer, 
placerade i den ena boggin. I den änden 
av vagnen (som vägde 25 ton), bakom det kombinerade 
motor-och resgodsrummet, fanns tredjeklassavdelningen 
och i den tystare delen den lilla 
andraklasskupen. Lokaltidningarna berömde såväl 
motorvagnens driftsäkerhet som dess tysta och 
mjuka gång, och NKlJ skaffade följande år två till. 



Dessa båda byggdes om till kontaktledningsdrift 
inför elektrifieringen av huvudlinjen, men ettan 
förblev oförändrad eftersom den tydligen användes 
mellan Skoghall och Karlstad sedan persontrafikens 
start. 15 

Motorvagnens driftsäkerhet höll inte i sej, enligt 
lokföraren Ernst Lundvall vars far Ernst Johan 
också var lokförare i Skoghall. Den krånglade 
ofta, och då fick man ta till loktåg. Sådana ordinarie 
persontåg hade som mest tre vagnar. De särskilda 
arbetartågen med sin äldre materiel kunde 
ha ett par vagnar till. 

14. Därmed blev det svårare att fa fram specifika uppgifter 
om linjen Karlstad-Skoghall eftersom den inte särredovisades 
i den offentliga statistiken. Uppgifterna i 
NKlJ:s årsredovisningar om stationernas gods-och resandetrafik 
är delvis svårtolkade. 
15. Ivan Norbäck berättar att motorvagnen kallades 
"Gula faran" av lokalbefolkningen i västra Karlstad. Hans 
uppgift att motorvagnen välte flera gånger och att resenärerna 
då gick ut och med förenade krafter vände den på 
rätt köl finns det emellertid anledning att betvivla. 

'Margaretas skolresa" står det på fotot från 1935, näst sista året som motorvagnen rulwie melum Skoghall och 
Karlstad. 

Godstågen Karlstad-Skoghall drog under mellankrigstiden 
i första hand av NKlJ-loken 23-25, 
som levererades i december 1918. Världskrigets 
höga kolpris bidrog till beslutet att utrusta dem 
med matarvattenförvärmare, men bränslebesparingen 
blev inte så stor som väntat, så förvärmarna 
monterades ner. Lok 25 såldes 1930 till DalaOckelbo-
Norrsundets järnväg. Gamla Nordmark 
tycks ha avställts 1926. I april 1933 tände ett lok 
eld på skogen vid Zakrisdal. Militären fick rycka 
ut och förstärka brandkåren. 

Godstrafiken, en huvudsak 

I en annons 1930 gjorde Skoghalls blomsterhandel 
reklam for sina kransar och buketter: "Synnerligen 
bekvämt for orter, belägna vid NordmarkKlarälvens 
järnväg." Det är okänt om blomsterhandeln 
lyckades värva några kunder norr om 
Karlstad, och hur som helst har den godstrafik på 
linjen Karlstad-Skoghall som inte gällt Skoghallsverken 
alltid varit obetydlig. Men banan byggdes 
primärt for industrins transportbehov, och godset 
dominerade i betydelse även när persontrafiken 
var som störst. 

Godstrafiken fluktuerade med konjunkturerna. 



Det fanns också årstidsvariationer, främst betingade 
av att Vänern var frusen och båttrafiken inställd 
i fyra månader eller mer. Visserligen lagrades 
råvaror som kol eller salt och virke eller massa vid 
fabriken, men det fanns kunder som inte ville 
vänta. Framför allt Göteborgs hamn var destination 
for vinterns exportprodukter. 

Bland annat brukstraditionen bidrog till att 
UHB strävade efter självforsörjning. När Skoghall 
behövde järnvaror kom de med tåg från bruken i 
norr, och de senare fick framför allt sågat virke i 
utbyte -i brädgården var ett särskilt arbetslag 
ständigt sysselsatt med att expediera bruksorder. 

En Skoghallsprodukt som ställde speciella 
transportkrav var den klorkalk som började tillverkas 
1918. Billerudsbolagets fabrik i Edsvalla 
behövde klorkalk till sitt blekeri men låg vid den 
normalspåriga Bergslagsbanan som måste användas 
vintertid när sjöfarten var infrusen. Redan 
1916 hade KSJ sökt tillstånd att använda överforingsvagnar 
men det gavs inte förrän 1919. För 
lastning och rampning byggdes ett kort normalspår 
längst västerut på Anholmen. MölnbackaTrysils 
sulfitfabrik i Forshaga blev en annan kund 
men den låg vid NKlJ så den transporten gick lättare. 
UHB och MT delade på kostnaden for en 
ledning från Forshaga station till fabriken. 

Klorkalk transporterades även till Slottsbron, 
Segmon/Kyrkebyn och Säffie/Billerud. Rampning

__ _, 

Trähöijet varfyrkantigt men inuti fanns cylindriska stålbehålltzre for den flytande kloren. Det rör sej här om 
normalspårsvagnar 
som ska till orter som Grycksbo och Vikmanshyttan. N.Klj 23 drog många tåg melltzn Skoghall och Karlstad 
Foto Sveriges Järnvägsmuseum 

en skedde då i Deje för att NK.lJ skulle fa en större 
del av inkomsterna. Överföringsvagnarna skulle 
omges med skyddande finkor som barlastades 
med järntackor. För den externa klorkalkstrafiken 
köptes två vagnar 1922 och tre vagnar 1925. 

Vad som i relativt begränsad utsträckning kom 
med tåg till Skoghall var sågvirke och massaved. 
Sådant flottades. All skog låg visserligen inte vid 
flottled, men från 1925 kördes i mindre skala 
massaved till Skåre, SJ-stationen närmast norr om 
Karlstad, och stjälptes i älven där. 16 

Motsatt förhållandet på övriga NK.lJ var postexpeditionen 



skild från järnvägen i Skoghall, men 
under ett antal år skötte NK.lJ transporten av 
postförsändelser, för vilket ett särskilt utrymme 
iordningställdes i en godsfinka. På den sista 

16. År 1936 anlade UHB en spårslinga intill älven i Skåre 
och från flottningssäsongen 1937 hyrdes en lokomotor av 
SJ -UHB höll med förare. I början av 1940-talet tillkom 
ettväxlingsspel för tomvagnar och 1957 en avskjutningsanordning. 
Mängden massaved som tippades i Skåre ökade 
från cirka 50 000 ton om året före kriget till det dubbla 
kring 1960. Vedlossningen i Skåre upphörde 1963 vilket 
kanske hängde samman med att SJ begärde att UHB 
skulle medfinansiera en önskad anordning for frigöring av 
vagnstöttor. 

sträckan, från stationen till postkontoret, utnyttjades 
ursprungligen fabriksloken, men 1920 förklarade 
UHB att de inte längre skulle hinna med 
detta på grund av åttatimmarsdagen. Den omfattande 
internposten mellan Uddeholm och Skoghall 
gick till efter andra världskriget som dagligt 
fraktgods på NK.lJ. 

Tre broar 

Det förekom under mellankrigstiden några brobyggen 
som berörde järnvägen mellan Karlstad 
och Skoghall. Det första gällde SJ:s svängbro över 
Pråmkanalen i Karlstad som i februari 1925 byttes 
ut efter drygt ett års byggtid, under vilken trafiken 
delvis hade gått på en provisorisk bro. Förutom 
att den nya bron var starkare låg den två 
meter högre än den gamla för att ge plats åt vägportar. 

På motsvarande sätt ersattes den svängbara 
järnvägsbron över västra älvgrenen som bland annat 
hindrade insättandet av tyngre lok på Nordvästra 
stambanan. På båda sidor av den gamla 
bron fanns plankorsningar, och Karlstads stad begärde 
enligt ett avtal från 1918 att en vägport 
skulle anläggas för Älvgatan i söder vid ett eventu

ellt brobygge. Det innebar att såväl bron som 
båda tillfarterna måste höjas 2,8 meter, ett betydande 
arbete. Därmed blev det också utrymme 
för en vägport i norr, men det krävde förhandlingar 
med två andra parter, Karlstads landsförsamling 
och NKlJ. Först 1928 kunde överenskommelse 
nås och arbetet inledas. Också här fanns under 
byggtiden en provisorisk bro där begagnade järnöverbyggnader 
vilade på sliperpallningar och pålbockar, 
med hastigheten begränsad till 10 km/h. I 
augusti 1929 kunde den nya bron tas i anspråk. 



NKlJ fick bidra med 60 000 kr till den nya bron 
och hade även egna kostnader eftersom ingångslinjen 
från Våxnäs fick höjas betydligt. Den nya 
anslutningskurvan ansågs vara otillräckligt doserad. 
En fördel var att skyddsväxeln och skyddsspåret 
kunde tas bort eftersom Skoghallsspåret steg 
kraftigt mot SJ-linjen, och en ännu större fördel 
att växeln från maj 1931 fjärrstyrdes från Karlstad 

C. Förut hade tåganmälan ratt göras från Våxnäs 
till Sjötullen. 

Ytterligare ett brobygge i närheten kom i slutet 
av 1930-talet. Det var västra infarten som leddes 
på en bro över NKlJ söder om Våxnäs station, 
som därmed slapp ansvaret för vägbevakningen. 
Vägtrafiken hade ökat och bommarna blev påkörda 
flera gånger om året. I sitt remissvar om bron 
yrkade NKlJ på en fri höjd av 5,9 meter eftersom 
man använde överföringsvagnar och höll öppet 
för elektrifiering. 

Stationer och hållplatser 

Förutom den egna linjen Skoghall-Sjötullen trafikerade 
alltså KSJ-tågen SJ-sträckan vidare till 
Karlstad Ö, och vad godstågen beträffar faktiskt 
även KMJ :s koncessionerade hamnspår. 

Karlstad Ö var nordlig utgångspunkt för de 
flesta KSJ-tåg. Den var en SJ-station som anlagts 
vid KMJ:s tillkomst 1904. Bangården var originellt 
utformad såtillvida att normalspåren fanns i 
söder och smalspåren/treskensspåren i norr med 
en plattformsö i vars ena ände stationshuset låg. I 
andra änden fanns omlastningsskjulet. I norr låg 
även omlastningsramp och KMJ:s lokstall med 
vattentorn som också KSJ utnyttjade. 

Treskensspåret till Karlstad "V'' tillkom som 
sagt 1914.17 KMJ/NKlJ-tågen terminerade nor

17. Stationen fick den 15 maj 1926 det officiella namnet 
Karlstads central men kallades lokalt oftast "Karlstads västra''. 
SJ började senare använda spåret för sin egen trafik 
och det utnyttjas än idag. 

malt på Karlstad Ö i början, men redan 1919 var 
det något som fortsatte till huvudstationen och 
KSJ:s persontåg gjorde uppehåll där. Omkring 
1929 byggdes i nordväst på NKlJ:s initiativ och 
bekostnad (23 000 kr) ett särskilt perrongspår för 
motorvagnen från Skoghall, på platsen för dagens 
spår 20. Intill sålde NKlJ biljetter från en egen kiosk, 
vilket skulle vara billigare än att anlita SJ:s 
tjänster. 



Efter växeln vid Sjötullen (som också kallades 
Strand) kom tågen strax fram till Våxnäs station. 
Den blev aldrig särskilt stor, de lokalt genererade 
intäkterna var små och bemanningen utgjordes 
som mest av föreståndare och stationskarl. Men 
som vi sett utgick arbetartåg därifrån, och under 
vissa tidtabellsperioder förekom där också tågmöten. 

Halvannan kilometer därifrån låg Romstads 
hållplats med träplattform i öster och påstigningsmärke, 
"plåtstins", i västra kanten av en villabebyggelse 
som hade börjat växa upp utmed älven. 
Den anlades redan 1917, nedlades "tillfälligt" 
1930 men återuppstod. När sinnesslöanstalten 
Ulleberg byggdes 1920 utnyttjades järnvägen för 
transport av byggmaterial. 

Om hållplatsen Zakrisdal, vid en mindre vägkorsning 
en kilometer längre söderut, vet vi ännu 
mindre. Inte när den öppnades, bara att också den 
stängdes 1930 och att den enligt en intervjuad 
veteran var kortlivad. 18 

Nästa hållplats Knappstad, en och en halv kilometer 
längre bort, hade samma utrustning som 
Romstad, 1930 kompletterad med en hållplatskur. 
Den låg i ett glesbefolkat landsbygdsområde, 
men bland annat en växande sommarstugebebyggelse 
skapade trafikunderlag och den levde lika 
länge som persontrafiken. Hållplatsen låg enligt 
uppgift intill en av banans båda banvaktsstugor 
och genom denna tycks lokal biljettförsäljning ha 
pågått under en period. 19 

18. Detta var en tid då många banor experimenterade 
med nya hållplatser, i samband med motorvagnsdrift 
(som gjorde tågstoppen billigare) och begynnande vägbusskonkurrens. 
NKlJ etablerade till exempel ett antal 
även på sträckan Karlstad-Forshaga. 
19. Knappstad var den enda av hållplatserna som annonserades 
i Sveriges Kommunikationer. Zakrisdal förekommer 
inte alls i NKlJ:s egna tjänstetidtabeller och Vidön 
noteras ojämnt där. Liksom Romstad som är borta efter 
1930, trots att den markeras som hållplats på en karta 
från 1938 och omtalas i tidningsreportage från tidigt 
1950-tal. 

Dingelsundet torde aldrig ha varit någon reguljär 
hållplats men som vi redan sett gjorde tåg uppehåll 
där för elever i den lokala skolan. 

Vidöns hållplats, en kilometer norr om Skoghalls 
station, kan ha öppnats i slutet av augusti 
1921. Efter läsåret 1920/21 vände elevströmmen 



riktning. UHB hade byggt en skola åt sin snabbt 
växande arbetarbefolkning på Vidön, Karlstads 

Konsumbutiken på 
Vidön hade en 
egen lastkaj mot 
järnvägen. Vägövergången 
på bilden 
fick så småningom 
bommar, 
och bilden togs formodligen 
vid det 
tillfallet. Notera 
dressinen! 

På mejeriets kaj 
lastades även klorJat, 
och den tycks 
en tid ha fungerat 
som perrong. 

landsförsamling beslöt att lägga ner den lilla skolan 
i Dingelsundet och i stället betala tågbiljetter 
från Knappstad till Vidön. Det meddelades att 
antalet hade pendlat mellan sju och nitton. Föräldrarna 
var inte nöjda med arrangemanget, särskilt 
inte efter en tragisk händelse då en åttaåring 
1929 funnit väntan på tåget lång och vandrat 
hemåt men fallit i älven från Dingelsundsbron 
och drunknat. 1931 fick även Vidön en kur. 
Ännu 1937 anges att tåg gör uppehåll i Vidön. 

Om Skoghalls station och dess utrustning har 
redan berättats. Tilläggas kan att det fanns en liten 
mellanplattform förutom stamplattformen. 

Stationen låg emellertid perifert i förhållande 
till bruksbebyggelsen, och därför började motorvagnen 
köra in på industrispåret för att hämta och 
lämna passagerare på andra sidan älven. Ett foto 
styrker att detta förekom 1920, och det talas om 
att plattformen vid mejeriet användes. Men 1929 
säger NKlJ :s trafikchefKlas Pallin att resandet har 
fatt ett uppsving sedan tågen börjat köra ner till 
samhället, och samtidigt dyker "Hotellplatsen" 
upp som slutpunkt i tjänstetidtabellerna, som tidigare 
inte har talat om någon trafik bortom stationen. 
Handlar det om två olika perioder och 
kanske två olika plattformar? Var den första trafiken 
inofficiell och stoppades den efter myndigheternas 
ingripande -de hade ju inte godtagit att 
godsmagasinet låg vid brukshotellet? Trafiken till 
Hotellplatsen tycks dock ha varit sanktionerad. 
En stationskarl åkte med på turerna dit för att garantera 
säkerheten. 
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A står för arbetanåg, G för godståg, men sannolikt kunde betalande allmänhet åka med i båda. Vi ser att loket 
övernattade i Skoghall och på morgonen gick upp till Våxnäs och hämtade ett arbetartåg som hade levererats dit av 
ett annat lok. 

Tio tågpar om dagen 

När allmän persontrafik inleddes på KarlstadSkoghalls 
järnväg den 5 maj 1917 såg den första 
tidtabellen ut enligt ovan. 

Inga tåg var genomgående förbi Karlstad Ö ut 
på den övriga NKlJ-linjen även om godsvagnar 
var det och även vissa personvagnar. Det senare 
gällde inflyttade från Årås och Stjärnsfors som de 
första åren fick gratisresor till den gamla hembygden 
på veckosluten. 

Många både anläggnings-och fabriksarbetare 
bodde fortfarande i Karlstad och var beroende av 
tåg för sina arbetsresor. Det var vanligt att järnvägsbolag 
satte in av sin äldre vagnmateriel i arbetartågen 
och det gjorde även NKlJ, men en lördag 
i januari 1919 fick Skoghallsarbetarna nog. De 
bojkottade både tåget och jobbet på grund av de 
gamla och smutsiga vagnarna som saknade uppvärmning, 
och där kondensen från utandningsluften 
bildade is på bänkarna. Det hjälpte. Inför 
hotet att fabriken själv skulle hyra in vagnar och ta 



över arbetarresorna satte NKlJ snabbt in nya 
boggivagnar. De hade kaminer som under vinternätterna 
hölls varma av stallvakten i Skoghall. 

Efter första världskriget fick järnvägen plötsligt 
ny konkurrens från den motoriserade vägtrafiken, 
i första hand från bussarna. En första busslinje 
mellan Skoghall och Karlstad startade i maj 1922, 
och fyra år senare började även NKlJ köra buss på 
sträckan och anlade 1927 ett garage med tre platser 
vid lokstallet. En reporter fann att man satt 
bättre på bussens lädersäten än på tågens träbänkar, 
och bussarna behövde ju inte som tågen anpassa 
sina tider till SJ:s. Men den första NKlJ-bussen 
hade bara 16 sittplatser -häradets vägstyrelse 
var missnöjd och hotade att tillstyrka trafiktillstånd 
åt fler operatörer. I Skoghalls fall hämmades 
också bussarnas konkurrenskraft fram till 1929 av 
att de måste färjas över älven vid Orrholmen och 
att största tillåtna hastighet på Hammaröns svaga 
och smala vägar var 20 km/h. 

Så tills vidare byggdes tågtrafiken ut, trots att 
även den fick ta det lugnt och köra maximalt 30 
km/h, och trots att bussarna var lönsammare för 
NKlJ. Antalet tåg varierade påtagligt mellan tidtabellsperioderna 
och man far intrycket att ledningen 
prövade sej fram, men tendensen var länge 
stigande. Som mest omfattade trafiken tio tåg i 

Olycka vid okänt 
tillfalle som av allt 
att döma inte vållade 
några större 
skador. 

varje riktning vissa dagar. Vi exemplifierar nedan 
med den tidtabell som gällde från 15 maj 1933. 

I tabellen saknas Vidön men persontågen gjorde 
förmodligen uppehåll där eftersom motsvarande 
stopp finns utsatta i den tidtabell som började 
gälla ett år senare. 

Den tabellen innehöll förändringen att bara två 
av de fortfarande tio tågen var persontåg och vände 
vid Hotellplatsen. De andra fyra persontågen 
hade ersatts med godståg som gick på order, men 
som innehöll personvagn. Två år senare var alla 
tågen godståg och Hotellplatsen därmed nedlagd. 
Tomt låg också Skoghallsspåret på centralstationen 
efter endast fem år eftersom alla tåg fortsatte 
till Karlstad Ö.20 Vidön hade tågstopp bara sommarsöndagskvällar. 
Skoghallsborna hade trots 
järnvägens satsningar alltmer föredragit bussarna 
för sina resor till Karlstad -1936 konstateras att 
biljettintäkterna vanliga vardagar inte ens täcker 



spåravgiften till SJ i Karlstad. Vid årsskiftet 1941 / 
42 nådde tågutbudet en bottennivå med bara ett 
tåg i varje riktning. Det skulle emellertid vända ett 
slag -se nedan. 

Motorvagnen såldes på våren 1937 till Lelångenbanan 
(Uddevalla-Bengtsfors V) där den fick 
nr 11 och en ny, 240 hästkrafters motor, och sedan 
ytterligare en motor. Problemen fortsatte 
emellertid och redan 1940 byggdes den om till 
personvagn. 

20. Uppehållen gjordes därmed i SJ:s "huvudspår", 
spår 1, som var det enda genomgående med tre skenor. 

Spårväg Haga-Klara? 

Hösten 1928 sade ett rykte på Skoghall att UHB 
tänkte anlägga ett järnbruk på brädgårdens plats 
och flytta brädgården till Gunnarskär dit det skulle 
dras ett spår. Grundlöst, sade platschefen Hellgren, 
men antydde möjligheten av ett spår på huvudvägen 
genom samhället ända fram till Lillängstorget. 

Bakom detta låg en utredning från NKlJ:s kreative 
trafikchef Pallin som han presenterade för styrelsen 
i oktober 1927. Trafiken hade ökat på stambanan 
så det var svårt för NKlJ att fa bra tåglägen, 
och det var trångt på Karlstad C. En ny linje mellan 
Våxnäs och centralstationen med egen bro 
över älven skulle kosta 450 000 kr plus dyr marklösen. 
Bussar bedömde han som otillräckligt eftersom 
det regelbundet förekom trafiktoppar med 
två-tre hundra resande. 

Hans föreslagna lösning var att inrätta spårvägstrafik 
mellan Skoghall och Karlstad. Järnvägen 
från Skoghall skulle elektrifieras enligt samma system 
som transportbanan på Skoghallsverken, det 
vill säga med 5 50 volt likström. I Skoghall skulle 
spårvägen sträcka sej från stationen över till Hammarösidan 
och österut till Haga, i kanten av en 
framväxande småhusbebyggelse, medan den i 
Karlstad skulle lämna järnvägen vid Våxnäs och 
följa älven fram till Västra brons norra landfäste i 
Klara. En grov kalkyl såg ut som så: 

Godstågen går som synes inte ner till Hotellp/,atsen och 
stannar inte heller i Knappstad 

G3201 P3209 P3211 G3203 P3213 P3215 G3205 P3217 G3207 P3219 

order dagl. dagl. dagl. dagl. dagl. vard. dagl. order lörd.* 
Hotellplatsen 07.15 08.20 13.10 14.41 17.45 21.25 
Skoghall 07.00 07.19 08.24 12.00 13.14 14.44 17.15 17.49 20.10 21.30 
Knappstad I X X I X X I X I X 



Våxnäs 07.21 07.35 08.40 12.17 13.30 15.01 17.32 18.05 20.26 21.46 
KarlstadC 07.26 07.40 08.45 12.23 13.35 15.06 17.38 18.10 20.31 21.51 
KarlstadÖ 07.30 12.27 17.42 20.35 
G3202 P3210 G3204 P3212 P3214 G3206 P3216 P3218 G3208 P3220 

order dagl. dagl. dagl. dagl. vard. dagl. dagl. order lörd.* 
KarlstadÖ 05.50 09.30 14.45 18.45 
Karlstad C 05.54 07.45 09.35 10.25 14.25 14.50 16.10 18.25 18.49 22.00 
Våxnäs 05.59 07.50 09.40 10.30 14.30 15.01 16.15 18.30 18.54 22.05 
Knappstad X I X I I X I X I X 
Skoghall 06.15 08.07 09.57 10.47 14.37 15.17 16.32 18.47 19.10 22.22 
Hotellplatsen 08.10 10.50 14.40 16.35 18.50 22.25 
* Även sön-och helgdagar 15.5-4.9. 

Nya spår 116 000 Styrelsen tände inte på den djärva planen men 

Kontaktledning 110 000 
Omformare 38 000 
Matarledning 8 000 
Vagndepå 20 000 
3 spårvagnar 144 000 
3 släpvagnar 81 000 
520 000 

Så långt persontrafiken där tio dagliga dubbelturer 
planerades. Godstrafiken kunde fortsätta att 
gå med ånga, men Pallin utredde också möjligheten 
att skaffa ett ellok, vilket han ansåg borde 
räcka. Asea hade angett ett pris av cirka 90 000 kr 
för ett lok "av samma typ som SJ har i Stadsgården". 
Linjens befintliga personvagnar, med totalt 
190 sittplatser, kunde nyttiggöras på övriga NKlJ 
och Pallin beräknade avkastningen på investeringen 
till 12,5 procent. Ännu gynnsammare blev den 
i en reviderad version som han framlade senare, 
där totalkostnaden (minus godstågslok) hade 
sjunkit till 500 000 kr trots att linjen i Karlstad 
tänktes förlängd till Stora torget. 21 

21. Pallins tankar låg i tiden. Vid både Gävle och Sundsvall 
hade stora skogsindustrier som låg på ungefär samma 
avstånd från staden som Skoghall från Karlstad fatt eller 

ville inte helt slå igen dörren. Den gick därför med 
på att för alla eventualiteter lägga räls i den nya, 
fasta bro som var bestämd att anläggas mellan 
Vidön och Skoghall, och som stod klar 1929. 
Merkostnaden för den erforderliga förstärkningen 
uppgick till 1 800 kr. 

Åtstramning 

Det var inte läge för djärva satsningar på NKlJ. 
Man delade inte bara andra banors problem vid 
denna tid med begynnande vägtrafikkonkurrens 
och växlande konjunkturer, utan tyngdes också av 



de stora kostnaderna för elektrifieringen och de 
övertagna KMJ-aktierna. Några förlustår ledde 
till att ägande UHB beordrade investeringsstopp. 

År 1933 genomfördes en omfattande sparplan. 
För Skoghallslinjens del innebar det bland annat 
nedklassning med personalindragningar vid stationerna 
i både Skoghall och Våxnäs -i Skoghall 
en halvering till stationsmästare, två kontorister 

var på väg att fa spårvägsförbindelse vid denna tid. -Skulle 
godstrafiken skötas med eldrift krävdes att sträckan Sjötullen-
Våxnäs fick treskensspår och att Våxnäs byggdes 
ut till överlämnings bangård mot SJ. 

När den gamla landsvägsbron över Skoghallsådran byttes ut kom de överasfalterade spårvägsrälerna i dagen en sista 
gång. 
I bakgrunden bangården medfrån högerjärnvägenspersonalbostäder, lokstall och stationshus. FotografRc,y Olsson. 

Skoghallsbron 

och två stationskarlar. Banvaktstjänsten i Vidön 
försvann också och stugan stod tom några år innan 
den såldes till Skoghallsverken för att länge användas 
som genomgångsbostad. Ambitionerna 
sänktes för banunderhållet, som på den aktuella 
sträckan fördyrades av att gruset redan 1919 hade 
tagit slut i täkten på Vidön. NKlJ hade inget grus 
närmare än i Ängfallsgropen nära Hagfors. KSJ-

Vid trafiktoppar 
drog motorvagnen 
en personvagn. 
Topparna blev 
dock afft lägre och 
glesare på grund av 
konkurrensen från 
NK!J-s egna bussar. 

Många internspår 

fick normalspårsskena 
i anslutning 
tiff NKfj-linjen. 

linjen hade först tillhört NKlJ:s banmästaravdel

ning 5 och sedan avdelning 4, men vid rationali

seringen halverades antalet och linjen kom till av

delning 2. Väg-och vattens inspektör anmärkte 

på dålig dikning och särskilt på alltför tunn bal



last, minst en decimeter för lite. Myndigheterna 

klagade också över gammal vagnmateriel. 
Inspektörerna fann även annat som de ogillade. 
Industrispåret stod i motsats till 
den koncessionerade järnvägen 
NKlJ utanför det mesta av regelverket, 
och det var inte självklart 
för fabrikens förare att byta bete, 
ende när de kom in på stationens 
område. 1924 iakttogs hur ett fabrikslok 
hade växlat på bangården 
utan att någon NKlJ-anställd 
var närvarande, och hur vagnar 
som inte var sammankopplade 
hade skjutits med hjälp av en 
handhållen bom. NKlJ och fabriksledningen 
erkände felet men 
suckade att det inte var lätt att 
hålla uppsikt. 
UHB övertog 1940 NKlJ:s 
lokstall, vattentorn och personalbostäder. 
De fortsatte att disponeras 
av NKlJ, inte minst för alla 
nya busschaufförer. 1948 övergick 
de till Skoghallsverken. 

Tredje skenan 

Karlstad-Skoghalls Jarnväg var 
förberedd för normalspår. Det 
stod i koncessionen, till och med 

att ett initiativ till breddning kunde tas av Vägoch 
vatten, på grund av allmänintresset. Mark 
hade förvärvats för full bredd och både KSJ:s bro 
över Dingelsundsådran och fabrikens bro över 
Skoghallsådran var utförda med tillräckliga dimensioner. 
Men det principiella investeringsstoppet 
gjorde att beslutet dröjde, trots att förslag 
framlades både 1919 (när bristen på smalspårsvagnar 
gjorde att fabriken tappade order) och 1929. 

1937 var dock tiden mogen. En utredning fann 
att man skulle spara minst 11 000 kr om året på 
ett treskensspår. Tio av NKlJ:s transportörer var 
för korta för SJ:s nya 0-vagnar och behövde bytas, 
två man skulle bli obehövliga vid omlastningsrampen 
på Karlstad Ö, transporterna till Göteborgs 
hamn kunde gå på ett dygn, inte tre-fyra. 22 

Det var övertygande argument och i maj ansöktes 
om att fa anlägga treskensspår Sjötullen-Skoghall. 
Med billiga lösningar skulle kostnaden kunna 
begränsas till drygt 274 000 kr. Det innebar 



bland annat 31 kilos begagnad räls och 2,5 meter 
långa syllar. På raksträckor behölls tills vidare varannan 
av de bästa sliprarna för att bytas ut under 
en tid av sex år. På bangårdarna skulle man nöja 
sej med 25-kilosräls -fast på Skoghalls station visade 
den sej snart för klen och byttes 1948 mot 
tyngre. Tillståndet kom i maj och ett år senare var 
anläggningen klar för besiktning. Besiktigades 
gjordes också fyra normalspåriga kopplingsvagnar 
med vilkas hjälp normal-och smalspåriga vagnar 
kunde framföras i samma tåg. 

Men skulle verkliga besparingar göras måste 
normalspårstågen kunna fortsätta in i fabriken. I 
första omgången beslöts om treskensspår ett 
stycke in i brädgården, till elektrokemiska, sågens 
timmerstjälp, sulfatmagasinet, pappersbrukets 
packsal och massamagasinet, snart nog även till 
kiskrossen och spritfabriken. Det innebar 
114 000 kr till, även om viss gammal utrustning 
kunde säljas. 

En hel del omlastning från smalspår till normalspår 
flyttades över från Karlstad Ö till Skoghall. 
Ett behov av kopplingsvagnar uppstod genom 
blandningen av smal-och normalspår. NKIJ köpte 
fyra begagnade normalspårsvagnar och byggde 
1937-38 om dem till kopplingsvagnar. En fick 
skrotas efter en olycka i september 1969. 

22. Utredningen gällde en breddning av hela NKlJ. Det 
stannade alltså vid Karlstad-Skoghall, men strax efter andra 
världskriget påbörjades -fast avbröts -breddningsarbeten 
på sträckan Deje-Skived. 

Inte utan skäl kallades nya lok 9 "Fyrkanten': Vid horisonten 
skjuter samhällets vattentorn upp. -Av trycktekniska 
skäl kommer inte alla forgbilder i logisk foljd 

Växande produktion, nya spår 

Under mellankrigstiden försköts successivt balansen 
i UHB:s produktion från järn till trä och 
kemi, det vill säga till Skoghalls förmån. Sågen 
stagnerade men det övriga växte, som framgår av 

tabellen: 
1924 12.11 123..6 
Sågverk 20 21 20 stds 
Sulfatfabrik 30 43 50 ton 
Sulfitfabrik 17 34 42 ton 
Elektrokemiska 3 16 20 ton 
Pappersbruk 14 18 ton 

Expansionen ställde ökade krav på järnvägen. Trafiken 
ökade, spåren byggdes ut och den rullande 



materielen behövde kompletteras. 

Det gällde till exempel hanteringen av massaved. 
Den gamla vedgården räckte inte till. Som en 

~ : T 
/
f. ,
j,y 
?'. /I , 
Nya vedgården hade ett annat kran.system än den gam/,a,. 

gardering för storbrand byggdes en andra vedgård 
på ny plats, på ett av gården Mörmons gärden, 
vilket innebar att spåret till vedspelet vid älven fick 
förlängas åt nordost. Denna gång valdes lintraverser 
med 250 m spännvidd för lossning och lastning 
av ved till respektive från vagnar som ställdes 
på två parallella spår utmed de tjugo räckornas 
västra kortändar. Detta innebar ett ökat trafikarbete 
för vedgårdsloken utöver det som produktionsökningen 
skapade. Ett sidomotiv för den nya 
vedgården var att öka lagerhållningen med tanke 
på de ofta förekommande arbetskonflikterna i 
skogen. 

Mellan vedspelet och nya vedgården anlades 
1932 en bränslevedgård med drygt två hundra 
meter spår. 

Massaved som kommit direkt på järnväg eller 
bara hade flottars en kort sträcka var svår att rengöra 
i barktrummorna, och det var därför önskvärt 
att den lagrades i vatten en tid. Bland annat 
hyrde UHB för ändamålet Mariebergsviken vid 
Karlstad. År 1939 anslogs medel till att flytta lagringen 
för Djupsundsviken och bygga ett 600 m 
långt spår till nya vedgården, men krigsutbrottet 
ändrade på de planerna. 

Mellankrigstidens viktigaste investering var 
pappersbruket för 

vilket utrymme var Längd Höjd-Kapaci

reserverat från bör-skillnad tet, ton/h 
jan -en liten kar-345 5 30 
tongmaskin fanns 265 10 5 
redan från 1922. I 650 5 50 
augusti 1930 inled-680 5 30 
des produktionen vid PM II, en yankeemaskin 
vilket innebar att den hade en torkcylinder med 
mycket stor diameter. Tågtransporten av cylindern 
från tillverkaren, Karlstads mekaniska verkstad, 
var komplicerad. På vissa elstolpar måste 



stöttor tas bort och strömmen fick brytas; cylindern 
drogs på dispens in i fabriken av ånglok medan 
brandkåren postade, men sedan bogserades ångloket 
ut av ellok (se sidan 42). Pappersbrukets tillkomst 
innebar järnvägstransport av tillsatsmedel till 
holländeriet och framför allt uttransport av pappersrullar, 
vilket skedde från ett takförsett lastspår. 

Brädgården fick 1935 tre gator till (med dubbla 
spår) vilket höjde kapaciteten med 12 procent. Ett 
försök med virkestork i brädgården 1929 misslyckades 
men 1932 byggdes i stället en tork på 
östra sidan av såghuset, dit vagnarna fördes på travers, 
och i brädgården ett större magasin för torkat 
virke med två spår. 

Den volymmässigt största expansionen kom på 
elektrokemiska, först av klorkalk och från 1932 av 
flytande klor, med biprodukten natronlut. 

Inte bara tåg 

Flera stora norrländska cellulosaindustrier har 
saknat och saknar förbindelse med det allmänna 
järnvägsnätet, men utan internspår är det svårt att 
se hur sådana fabriker hade kunnat klara sej under 
1900-talets förra hälft. Det kan finnas anledning 
att stanna upp och peka på de andra transportmedel 
som Skoghallsverken hade till sitt förfogande. 

Som redan påpekats var vattnet viktigast. Sågvirke 
och massaved flottades till helt övervägande 
del, och för den hanteringen fanns redan tidigt 
fem ångbogserbåtar och ett antal motorbåtar. Kol 
och kalksten, glaubersalt och koksalt lossades 
medan sågat virke, pappersmassa och papper lastades 
vid kajer med en sammanlagd längd av 
1 500 meter. Även kortväga uttransporter tog sjövägen, 
som i fallet med tankbåten Elektra som 
gick med klorkalk till Slottsbron och andra hamnar 
vid Vänern med biflöden. 

Vägnätet var länge underutvecklat men UHB:s 
stora gårdar Mörmon och Vidön hade hästar som 

Nettolast Hastig-Transportuppgift 
kg/vagn hetm/min 

450 60 kalksten, svavel 

200 36 pappersmassa 

650 60 stenkol, sulfat 

650 60 kalksten, träflis 



Aven linbanor 

tvingades upp i 

höjden for att gå 
.fria.från kontaktledningarna. 
Här 

en massabalpå väg 

mot magasinet. 

Den långa lin

banan.från sulfatfabriken 
byggdes 

om närpappers

bruket tillkom. 

Sulfitfabrikens 
pappsal med 
massabalsbanan. 
Vagnarna vid 
denna maskin gick 
medsols. 

fabrikerna använde sej av. Snart nog uppträdde den norra. Inför det hotande kriget etablerades i 
även lastbilar. slutet av 1930-talet ett stenkolslager på ön Garpen 
Redan från början byggdes flera linbanor (se tamittemot 
kolkajen dit ännu en linbana förde. 
bellen). Men det-,--~=~.......---...,...,,..~--------------------

ta var bara de första 
årens anläggningar. 
Senare 
tillkom en linbana 
för massabalar 
från den 
andra pappsalen 
och en från saltkajen 
till koksaltsmagasinet 
som 
lades om 
och kom in i magasinet 
från motsatt 
håll när en ny 
saltkaj 1948 anlades 
på Anholmens 
andra sida, 

Vid treaspelet rangerades vagnarna med ett 210 



meter långt spel. Men rangerspel fanns på flera 
andra håll: vid sågen, vid !uttappningen på elektrokemiska, 
vid hyvleriet. 

Det fanns också andra spårsystem än det "stora''. 
Från pannhuset drogs aska ut på vagnar. 
Ramsågar drogs för skärpning bort på en bana till 
den gamla sågverkssmedjan som låg på brandsäkert 
avstånd öster om såghuset. Vid var och en 
av de fyra torkmaskinerna (två i sulfaten, två i sulfiten) 
fanns 750 mm-banor där vagnar drogs 
runt, runt mellan arkavläggare, våg och balpress. 

Nya lok 

År 1929 blev det en förändring i loklistan. Lok 4 
avställdes efter bara tolv års tjänst. Det torde ha 
varit slitet efter att på elektrokemiska ha hanterat 
tunga tankvagnar som delvis stod på transportörer. 
Enligt det ursprungliga beslutet skulle det fa 
överta motorn från femman som i sin tur skulle fa 
två begagnade 25-hkr motorer, men en månad senare 
beslöts i stället att köpa ett nytt lok. Avlösaren 
som fick överta nummer och bygeltorn var 
betydligt starkare men behövde ändå hämta hjälp 
utifrån då och då. Lok 5 fick i stället överta gamla 
fyrans motor. Det utrustades också med en ballastlåda, 
och alla träloken barlastades efterhand för 
att fa bättre dragkraft. 

Året därpå avställdes loket Skoghal!sverken, även 
om det som sagt inte skrotades förrän 1935. Det 
ersattes inte av något nytt eget ånglok utan sådana 
inhyrdes fortsättningsvis från NKlJ. Här var det 
åter ett nummer som gick i arv. Den nya nian 
hade liksom lok 2 en bakgrund på Vattenfalls anläggningsarbeten 
i Trollhättan och hade förmodligen 
stått overksamt sedan omkring 1920. Inköpspriset 
var blygsamma tusen kronor, fast därutöver 
fick ett bygeltorn beställas från Asea. Det hade blivit 
mer att göra i såg och brädgårdar i och med 
utbyggnaden och virkestorken. 

I och med de nya spåren i bland annat brädgården 
och till den nya vedgården kom internspårens 
sammanlagda längd upp i cirka 40 kilometer. Den 
trånga sektorn fanns utanför hotellet där brädgårdståg, 
arbetartåg, massavedståg och övriga tåg 
skulle samsas. De två första kategorierna hade fast 
tidtabell som fabriksloken fick anpassa sej till. 
Man körde på förmans order och med uppsikt 
över växlar och övergångar, och det inträffade en 
del sammanstötningar, främst i "förvaltarkurvan" 
mellan mejeriet och brukshotellet med dess begränsade 
sikt. 

När elektrokemiska 



fick väganslutning 
på 1930-talet blev 

det egna arbetar

tågets vagnar sysslo

lösa men behölls 

ännu en tid Det 

halvt skymda, loket 

ärformodligen nya 

lok 4. 

Anordningarna för reparationer och underhåll 
var fortfarande högst primitiva. Reparationerna 
gjordes i regel utomhus -det fanns en 
smörjgrop och en intilliggande uppehålls-och 
verktygskur. Vid större åtgärder fick tornet lyftas 
av (med hjälp avvedspelskranen), och sedan 
centralverkstaden hade byggts 1938 kunde ett 
tomlöst lok bogseras in i den. Urspåringar var 
inte allför ovanliga men det fanns god rutin på 
att få upp lok och vagnar på rälsen igen. Kontaktledningen 
sicksackade inte tillräckligt och 
orsakade onödigt slitage, enligt förarna. Det 
blev emellertid bättre efter det att aluminiumbyglarna 
hade bytts ut mot kolslitskenor. Själva 
kontakdedningen underhölls inte av banavdelningen 
utan av elektriker från kraftcentralen. 

Flera skift 

På sommaren kördes vedgårdsloken numera i tre 
skift, annars i två, och om vintern fick de regelbundet 
rycka in och hjälpa till med andra transporter. 

På 1930-talet fick också ett fabrikslok börja gå 
nattskift. Det handlade mest om att förbereda avgående 
godståg och hämta klorvagnar. På dagen 
var det mer att göra. Oskar Wennerström (växlare 
1925-37, fast som förare till 1958, lokreparatör 
till pensioneringen 1968) redogjorde för ett normalt 
eftermiddagsskift på 1930-calet: 

Lok 11, som var Skoghalls första normalspåriga, visas 
här i sitt första utseende. Det var populärt hos personalen. 
Kvasten behövdesfor att sopa snöfrån växlar. 

Tolvan under sin tid som kontaktledningslok utanför 



1950-talsrenseriet. 

En första körning med pappersvagnar från pappersBrobyrån 
godkände typerna D, Hb och Ub för 

bruket eller pappersmassevagnar från massamagasinet 
till stationen, där godståget skulle avgå 16 eller 

16.30. Sedan arbetartåget från fabriksporten 16.35 
med återkomst strax före 17. Därefter hämta vagnar 
med klorkalk, alltid två, på elektrokemiska och lämna 
dem vid sulfatens eller sulfitens blekeri. Sist en tur 
med kvistmassa ur bassängerna ut till någon töm

ningsplats. 

Elektrifiering 

I januari 1937 elektrifierades Nordvästra starnbanan 
förbi Karlstad och elvarningsskyltar fick sättas 
upp på de lok som trafikerade linjen KarlstadSkoghall. 
Fem år senare, den 3 januari 1942, var 
det klart med eldrift även till Skoghall. 

Tidigare förslag hade inte saknats men de hade 
alla stupat på kostnaden -1925 beräknades denna 
till 255 000 kr, och tio år senare visade kalkylerna 
på en inte obetydlig årlig förlust. Men nu 
var det krig och svårt att fa bränsle till ång-och 
motorlok. Stolpar (av amerikansk Batestyp) och 
kontaktledning hämtades från linjen SjögrändEdebäcksom 
NKlJ hade lagt ner i maj 1939, men 
det räckte inte utan 2,5 kilometer ledning och 
motsvarande antal stolpar fick köpas till.23 NKlJ 
hade velat nöja sej med 70 meters stolpavstånd 
men SJ krävde 60 meter. Ledningen låg på 5,6 
meters höjd utom under viadukten vid Våxnäs 
där den var något lägre. Den var centrerad med 
tanke på de smalspåriga NKlJ-loken men kunde 
utnyttjas även av SJ:s normalspårslok, av vilka 

23. Viss trafik på linjen återuppstod på grund av kriget 
men med ångdrift. 

trafik på linjen. Televerket hade flyttat ut sin ledning 
för att slippa störningar. NKlJ trafikerade 
Skoghallslinjen med de AEG-lok som blivit anskaffade 
kring 1920. 

Ursprungligen planerades att lägga en jordkabel 
från Karlstad Ö till Våxnäs för att kunna köra på 
UHB-ström, men beslutet blev att välja en billigare 
lösning och köpa strömmen från SJ (inmatning 
i Kil), inte från NKlJ.24 Den hade därför SJ:s periodtal 
16 2/3 Hz, inte 25 som övriga NKlJ behöll 



till 1947. NKlJ :s AEG-lok försågs med omställare 
för att kunna gå in på SJ och Skoghallslinjen. 
Kostnaden för elektrifieringen tycks ha stannat 
under 70 000 kr, vilket gjorde att den var betald 
på två år. 

En komplikation med att bangården i Skoghall 
elektrifierades var att fabriksloken med deras höga 
torn inte längre kunde gå in för ackumulator och 
växla. Först ersattes de med ånglok från NKlJ, 
men förhållandet bidrog nog till att man 1942 
köpte lok nr 11, en normalspårig bjurströmslokomotor. 
Men man utnyttjade också möjligheten 
till slängskjuts, det vill säga att ge vagnarna en 
knuff och sedan låta växlaren styra dem rätt och fa 
stopp på dem med hjälp av bromssko. 

Andra världskriget 

Liksom på många andra håll innebar andra världskrigets 
utbrott ökade arbetsuppgifter för järnvägen. 
Förutom restriktionerna för vägtrafiken 

24. Det var inte direkt köp utan avräkning eftersom UHB 
via Vattenfall levererade el till SJ i Kil. 

Sedan Skoghallslinjen hade ekktrifierats gästades den ibland av NKl,J-s ursprungligen självgående 
elrevisionsmotorvagn 
'1tafia': härfotograferad vid vägövergången utanfor Gruvlyckan i Karlstad 

handlade det om att mindre gods lämnade Skog

hallsverken sjövägen och mer tog tåget när till

verkningen lades om till produkter med inhemsk 

avsättning såsom fodercellulosa. En uppmärk

sammad transport var när tyskarna köpte plank 

för anläggning av startbanor på norska flygfält. 

Uppmärksamhet väckte också en ny transport av 

yankeecylinder till pappersbruket 1944. Vissa 

stolpar på den nu elektrifierade NKlJ-sträckan 

fick skäras ner. 

Vid Zakrisdal anlades en ammunitionsfabrik 



1940-41. Med tanke på rådande restriktioner 

och att järnvägen löpte intill byggplatsen kunde 

man ha väntat sej att den användes för transport 

av personer och gods men så blev inte fallet, trots 

att fabriken som mest hade tusentalet anställda 

och att det växte upp en ny stadsdel intill järnvä

gen. Mark köptes in för ett industrispår men det 

kom aldrig till utförande, trots att Skoghallsver

ken efter kriget skaffade ett normalspårslok som 

skulle kunna utföra växlingen där. Fast om fabri

ken behövde evakueras i ett krisläge skulle det ske 

med linjelastade tåg, och under kriget genomför

des en sådan utrymningsövning. 

Den gamla vägövergången vid Zakrisdal fick 
lov att breddas. NKlJ ville flytta den söderut så att 
det kunde bli en frisiktskorsning eller fa en viadukt 
byggd, men Armeförvaltningen vägrade 
med hänvisning till den planerade nya vägen mellan 
Skoghall och Karlstad. I stället fick den bekosta 
en bevakad korsning med svängbommar och bomkur. 
Bommarna och kuren fick följa med när vägkorsningen 
flyttades hundra meter norrut 1946. 

Persontrafiken fick naturligt nog ett uppsving, 
och 1944-1946 registrerades närmare 40 000 resenärer 
om året från Skoghall, vilket var i nivå 
med de bästa tidigare noteringarna. 1942 var det 
år som vägtrafiken hade störst problem (bussarna 
gick med gengas och en bod för gengaskol uppfördes 
vid stationen), och då insattes från den 12 
januari tre persontågspar vid sidan av de två godstågsparen 
som oftast medförde tre personvagnar.25 

De särskilda persontågen drogs emellertid åter 
in från den 1 november ( utom ett som under vissa 
perioder ersatte ett godståg sön-och helgdagar), 
vilket ställde till problem för somliga resenärer. 
Elever från Knappstad fick inte längre följa med 

25. Nordin uppger att NKlJ:s motorvagn nr 3, som hade 



byggts om från bensinelektrisk till kontakcledningsdrifc 
1924 flyttades till Skoghallslinjen 1941. Det framgår 
dock ej av offentliga och interna tidtabeller. 

Janne Larsson tittar framåt ur lok 11:s ombyggda hytt. 

morgontåget till Karlstad därför att det innehöll 
fyllda klorvagnar -från och med 1940 tilläts inte 
klorvagnar gå i personförande tåg, och den trafikbil 
som hade satts in som ersättning räckte inte 
till. NKlJ ställde upp och försökte beveka myndigheterna, 
genom att bland annat beskriva de begränsade 
riskerna med klor och förklara sej villigt 
att stänga en av personvagnarna så att även den 
blev skyddsvagn, men det hjälpte inte. 26 Busslinjen 
från Zakrisdal utsträcktes visserligen men bara 
vintertid. 

Den växande trafiken och elektrifieringen gjorde 
att bangården fick breddas med två spår i väster. 
Under spåren fylldes med mesa. Utanför dem 
uppfördes först ett och sedan ännu ett tvåspårigt 
reservmagasin för i första hand koksalt. Ar 1945 
utlades ett treskensspår till det reservmagasin för i 
första hand papper och pappersmassa som två år 
tidigare hade byggts knappt en kilometer norr om 
stationen. Växlingen dit sköttes av fabrikens förare 
med motorlok på kvällen när huvudspåret var 
fritt. Man gick oftast ut med två lok, ett som hämtade 
och ett som lämnade vagnar. 

26. Efterfrågan på klor ökade, bland annat för framställning 
av silkesmassa, och NKlJ hade tidigare förgäves begärt 
att fä transportera fem och inte bara två klorvagnar 
per tåg. 

II I 

Utsnitt ur UHB:s karta över Skoghallsverken 1951 ut

ifrån 1919 års grundkarta. Några namn harfortydligats 
på grund av minskad skala. 

VIDÖN 

Transformatorstation 
Reservmagasin vid Dingelsundet 

. ·, på Vidön 

Lastbryggan på Flackmossen. Loket har dragi,t upp ettfemvagnssätt vars innehåll tippas ner i gengasbilens 
lastbehållare. 



Torvmossen 

När stenkolsirnporten stramades åt under andra 
världskriget fick även Skoghallsverken bränsleproblem. 

Det tycks ha varit sommaren 1941 som man 
beslöt att etablera en egen torvtäkt. Till chef for 
projektet sattes sulfofabrikens avgående chef 
Christian Geijer. Bland de platser som utreddes 
var en mosse norr om Skattkärr och en söder om 
Geijersdals station på BJ men valet föll på Flackmossen 
i Sörrnoskogen tio kilometer väster om 
Karlstad där 37 hektar mark köptes in. I september 
inleddes röjning och stubbrytning. Traktorer 
for frästorvsberedning anskaffades, sedan man 
övervägt men förkastat ett förslag från Geijer om 
eldrivna fräsmaskiner, och 1942 köptes två 600 
mm-lok från Bergbolagen i Lindesberg, medan 
45 tippvagnar inhandlades från Agab. 

Sommaren 1942 var produktionen tydligen 
mindre än beräknat på grund av mycket stubbar 
och dåligt väder, men 1943 gick det bättre. I ett 
reportage berättade Geijer att man tänkte bryta 
90 000 ton, motsvarande 9 000 ton stenkol. 
Bandtraktorer drog fräsen som myllade upp ett 
lager frästorv, som när det efter vändning torkat 
rnakades samman av andra maskiner till det 4,5 
kilometer långa järnvägsspår som löpte utmed 
mossens kant. Med skopa lastades vagnarna som 
drogs av loken till en uppbyggd plattform där de 
tippades i bilar. Somliga bilar körde direkt till 
Skoghall men de flesta bara till Våxnäs station, där 
de tippades i järnvägsvagnar från en annan lastbrygga 
vid ett nytt utdragsspår i bangårdens nordvästra 
hörn, uppförd 1942 med NKlJ :s träkolsbryggor 
som mönster (man hade först övervägt 
pråm transport från en brygga vid Drevviken). 
Loken hade först utrustats med gengasaggregat 
men så småningom erhölls tillstånd att driva såväl 
dem som maskinerna på mossen med fabrikens 
egen sulfosprit. Större reparationer på torvloken 
utfördes i centralverkstaden på Skoghall. 

Man korn aldrig upp i 90 000 ton. Enligt godsstatistik 
fraktades 1944 20 000 ton vagnlastgods 
från Våxnäs till Skoghall, väl huvudsakligen 
torv. 27 På Skoghallsverken kördes vagnarna med 
torv, liksom de med andra nödbränslen såsom 
halm och vass, medsols i en slinga genom tvära 
kurvor. 

I och med freden och de återupptagna kolleveranserna 
minskade snabbt behovet av torv. 1947 
var den sista produktionssornrnaren, men lager 
fanns kvar så pannhuset mottog torvvagnar från 



Våxnäs även följande år. Huruvida de båda loken 
fick någon annan användning är okänt, men i alla 
fall inte i Skoghall. De hade krävt rätt mycket re

27. Vissa år kördes dock även avsevärda mängder grus 
från Våxnäs till Skoghall, hämtat i Sörmoskogen där 
UHB hade ett grustag. 

parationer och det fanns många begagnade decauvillelok 
när en mängd torvindustrier avvecklades 
efter kriget. 

En höjdpunkt 

Den närmaste tiden efter krigsslutet innebar en 
höjdpunkt för Skoghallsverkens internspårstrafik. 
Vi återger ännu en typisk arbetsdag, den 6 juli 
1945, för "nya stora loket", det vill säga nr 12: 

7-8 rangering på stationen 

8-8.30 tomvagnar från station till massamagasin, lastade 
vagnar från fabriken till stationen och elektrokemiska 

8.30-9 från stationen till elektrokemiska för att lämna 
och hämta vagnar 

9-10.15 med vagnar från stationen till fabriken, sammanväxling 
av avgående tågsätt och transport av 
detta till stationen 

10. 15-10.45 hämtning av avgående vagnar från elek

trokemiska 
12-13 (dessförinnan rast) rangering på stationen 
13-13.30 lämna och hämta vagnar vid elektrokemiska 
13.30-15.45 med vagnar från stationen och elektro

kemiska till fabriken, sammanväxling av avgående 
tågsätt och transport av detta till stationen, inväxling 
på avgående tågspår 

15.45-16.15 hämta vagnar på elektrokemiska, växla in 
dem på avgående tågspår 

I december samma år rapporteras att vedgårdsloken 
7 och 8 gör tre skift på sommaren och ett på 
vintern, att lok 5 går dagskift för massamagasin 
och pappersbruk, att lok 6 under sina två skift 
växlar på fabriken, drar morgonens arbetartåg, 
gör turer till stationen och bland annat hämtar 
vagnar med bränsle till pannhuset. Lok 10 gör tre 



skift: mesatippning, småväxling och arbetartåg på 
förmiddagen, klor-, klorkalks-, lut-och mesavagnar 
på eftermiddagen samt klorkalk, lut och 
bränsle på natten. Lok 11 (bjurströmmaren) lastar 
och lossar styckegods på fabriksområdet medan 
lok 12 opererar ungefär enligt ovanstående beskrivning. 
Ett inhyrt ånglok från NKlJ sköter under 
dagtid transporten mellan stationen och 
Vidömagasinet. Två lådor har sitt vanliga att göra 
med vagnar till renseriet medan den tredje lådan 
av någon anledning är ur tjänst och ersatt av ännu 
ett ånglok 

Sågverket organiserar alltså arbetet för lok 1-3 
och 9, och det noteras att det sköter transporterna 
av brännved till bränslevedgården, medan vedgårdsloken 
ombesörjer motsvarande trafik för ved 
som Statens Bränslekommission har upplagd i 
gamla brädgården. 

Vid samma tidpunkt finns 62 massavedsvagnar, 
48 P-vagnar varav 7 för slagg, 30 N-vagnar, 13 
mesavagnar, 5 personvagnar för arbetartågen och 
5 kopplingsvagnar (varav en för vedinfrakten). 
Elektrokemiska hade 1946 9 klorvagnar, 11 klorkalksvagnar 
och 26 vagnar för natronlut (det skulle 
snart bli fler). Därtill kom sågverkets över fyra 
hundra vagnar -se nedan. På 1940-talet anskaffades 
också en snöplog som NKlJ hyrde vid behov 
eftersom man inte hade någon särskild plog för 
Skoghallslinjen. I början av 1950-talet tillkom en 
snöslunga. 

Ursprungligen torkades som ovan beskrivits allt sågvirke i en öppen brädgård som så småningom hade 21 spårgator. 

Stångkopp/,ade virkesvagnar inväntar transportfrån sågverket till brädgården och de efter 1947års brand byggda 
magasinen 
på andra sidan vattnet. Framfar magasinen syns ett antal pråmar for bland annat överforing av virke till ångfartyg 
på redden. I forgrunden skymtar spårporten där det tidigare drogs massavedfrån vedgård till renseri. 

"Full drift i fabrikerna, forcerad utlastning av vägstrafiken. Följande år övertas sryckegodstransprodukter 
som ofta finns lagrade i magasin på porterna från stationen till fabriken av en paketVidön, 
men kristidsföreteelser kvar som ved, bil. Ute i samhället fanns andra sryckegodskunder 
halm, spån, torv, ribb. Olidligt för de interna ännu, och 1943 uppfördes ett nytt godsmagasin. 
transporterna'', skriver växlingsförmannen Clas 
Larsson något tidigare, och man utreder möjligFörnyelse 
i brädgården 
heten till dubbelspår från stationen till bruksÅr 
1943 byggdes en snickerifabrik väster om hyvhotellet. 
Men i stället väljer man att reducera järn-leriet. Två spår ledde in och ett fanns utanför för 

_, 

En travers forenade 
de många spåren i 



anslutning till den 
nya virkestorken. 

Elektrokemiskafabrikens 
produktion 
ökade successivt 
och den egna tankvagnsflottan 
växte. 
I vänster bildkant 
lokstallet, vid tågsättets 
bakände 
boden till den 

flyttade vagn

vågen. Loket är 

nya.fyran. 

spånfinkorna som skulle till pannhuset. Eftersom 
fabriken så småningom fick sitt mesta virke utifrån 
innebar dess tillkomst ökade frakter mellan 
Karlstad och Skoghall. 

Fyra år senare brann brädgården. "Hettan var 
fruktansvärd. Järnvägsskenorna sprang av med 
skarpa knallar", berättade en reporter. Totalt 14,4 
kilometer spår med hundra växlar förstördes liksom 
430 trästolpar och 31 fackverksstolpar med 
1,6 kilometer kontakdedning samt lokens reparationsskjul. 
Vagnar och lok förstördes eller skadades 
till ett värde av drygt 50 000 kr, ett sliperlager 
värt 13 000 kr brann upp. Det var 93 vagnar som 
hade satts ur spel och branden var ett svårt avbräck 
eftersom efterfrågan på sågat virke var stor i 
återuppbyggnadens Europa. 25 vagnar köptes 
snabbt från Stugsund och ytterligare 50 hyrdes 
från Kramfors. 

Liksom vid 1923 års brand fanns det försäkringar 
som täckte värdet av det brunna, men sågvirkesproduktionen 
förändrades och brädgården 
återuppbyggdes efter delvis nya principer, även 
om en plan att flytta hela sågen dit förkastades. I 
det stora torkhus som uppfördes väster om sågen 
fanns dels en förtork där totalt 78 vagnar rymdes 
på 26 spår, dels lika många torkkanaler där 286 
vagnar fick plats. Vagnarna överfördes från sorteringsplanet 
med en travers och spelades in och ut 
på torkspåren. Totalt fem hundra vagnar beställdes. 
Överbliven räls från brädgården kom till användning. 

I den fria delen av brädgården skulle nu bara 
finnas 7 000 standards utmed de sex dubbelspårsgator 



i öster som återuppbyggdes medan lika 
mycket artificiellt torkat, bundagt virke skulle förvaras 
i två stora magasin, uppförda i betong och 
färdigbyggda 1949. De från virkestorken kommande 
torkhusvagnarna växlades in i magasinens 
sidoskepp och lossades i en remtransportör. Utlastningen 
sköttes med hjälp av travers, men fortfarande 
fraktades spån från kapverken bort med 
godsfinkor. Ett särskilt bruksordermagasin med 
treskensspår uppfördes också. 

Innan de nya torkhusvagnarna hunnit levereras 
visade en inventering att sågens vagnbestånd utgjordes 
av 234 sågtrallor i driften, 18 trasiga sågtrallor, 
110 torkhusvagnar, två reparationsvagnar 
och sex vedfinkor. 

Ännu 1977-78 gjordes stora investeringar i sågen 
med bland annat en automatisk ströläggare. 
Inga lok behövdes men virket torkades på vagnar 
och sorterades i 26 dimensioner och kvaliteter. 

Cellulosa.fabrikernas arbetartåggör skäl for sitt namn på bilden med de ursprungliga särkupevagnarna. 

Seglivat arbetartåg 

År 1947 spårade arbetartåget ur i den skarpa kurva 
vid Björkhagen som kallades Muskröken. Lok 
och vagnar välte men ingen människa skadades 
allvarligt. 

Trafiken växte på huvudvägen genom samhället 
så omkring 1930 hade samhällsspåret kortats av 
till att sluta på vägens norra sida, i Kolonin. Där 
fanns inget rundspår utan bara en förgrening, så 
loket skiftade ände i tågsättet genom att från ena 
spåret, via en vajer lagd runt "hönan'', spela upp 
vagnsättet på det andra spåret. Växlaren stängde 
vagnarna på det något lutande spåret med en trästång 
och kunde därför inte lägga om växeln utan 
föraren körde upp den. Vägoch 
vattens inspektör var inte 
glad åt det riskabla arrangemanget 
och efterlyste rundspår, 
men till ett sådant saknades 
utrymme. På nätterna kördes 
vagnarna numera in i den 
låsbara bränslevedgården eftersom 
de annars riskerade att 
vandaliseras. I eftermiddagståget 
medfördes ofta en NN-vagn 
eftersom loket sedan skulle 
hämta klor på elektrokemiska. 

Maximalt hundrafemti men 
normalt hundra personer uppgavs 



resa med arbetartåget. Det 
innebar att i princip alla hade 
sittplats eftersom de fyra vagnarna 
hade 24 platser var. I , 
stort sett alla resenärer hade in-~ 
officiellt fasta platser som inte fick beläggas ens 
om innehavaren var sjuk. Enligt en räkning 1938 
steg en femtedel av vid posten, en tiondel vid 
ungkarlshotellet och en femtedel i Björkhagen 
medan resten följde med hela vägen. Alla for inte 
hem på middagsrasten så den turen var glesare besatt. 
Kritiken från resenärerna var hård om förarna 
inte höll tiden. På vintern körde man ibland med 
dubbla lok för att inte resan skulle gå för långsamt. 

De fore detta NK/J-vagnarna innebar en komforthöjning 
trots sin åUer. I forhåHande till bi/,den på sidtzn 
53 har linjen kortats och ändhållp!Atsen flyttats från 
Lillängstorget till Kolonin, men loket ärforifarande nr 

10. Fotot kommer från en film om SkoghalL 

Lok 16och 17 
.från Kvarntorp 
fick strömavtagartorn 
när de övertogs 
av Skoghall 
Aren 1963-64 
byggdes de om tiff 
dieselelektrisk drift 
och fick en asymmetrisk 
profil (se 
sidan 88). ¼zgnarna 
i bakgrunden 
har massaved 
med utfallande 
lä,ngd tiff skiffnad 

.från senare tremetersbitar. 
Foto 
Lars Olov Karlsson 
1964. 

Efter haveriet 1947 ville ledningen ta bort arbetartåget 
men facket höll på avtalet, så spåret i 
Björkhagen och Kolonin rustades upp och i oktober 
återupptogs trafiken. Det blev emellertid förändringar. 
Två vagnar dömdes ut och i deras ställe 
vikarierade begagnade vagnar från Vikbolandsbanan. 
De var längre och hade i motsats till de 
gamla elljus. Största tillåtna hastighet bestämdes 
till 20 km/h och vid fyra övergångar gällde 10. 
Påpekas kan att loken saknade hastighetsmätare. 

Så rullade det på till ett nytt stopp på hösten 
1955. Vid inspektion befanns att vagnarna var allmänt 



bristfälliga och i behov av genomgripande 
reparation. Fabriksledningen beräknade årskostnaden 
för arbetartåget till 12 000 kr och dessutom 
behövde vägkorsningen vid vedspelet byggas 
om.28 VoV-inspektören krävde att någon sorts 
vagnbroms skulle anskaffas och menade att banan 
borde kortas ytterligare, till ungkarlshotellet, varvid 
tåget knappast hade varit till någon glädje för 
arbetare i Lillängen. 

28. "Vagnarna byggdes 1893 och äro förmodligen de 
äldsta som for närvarande användas for persontrafik i vårt 
land", skrev platschefen Arne Waller i december 1955. 
Det stämde nog men tjänsten var inte särskilt påfrestande: 
12 kilometer om dagen och högst 20 km/h. 

I stället blev det nedläggning den 31 mars 1956 
trots fackets fortsatta motstånd. Kjell Söderberg 
körde det sista tåget. Inga ceremonier ägde rum 
utom att hans svägerska i Björkhagen kom ut med 
blommor. 

Nya lok igen 

Den växande trafiken ( under andra halvåret 1942 
omsattes på bangården 6 115 smalspåriga och 
11 405 normalspåriga vagnar) krävde fler och 
starkare lok. När nu Skoghalls bangård och väsentliga 
spår i fabriken hade fatt treskensspår 
fanns det anledning att köpa normalspårigt. Lok 
12 anlände 1943. Dess strömavtagare placerades 
asymmetriskt för att passa den smalspårsorienterade 
kontakdedningen. I och med att det kunde 
ta längre tågsätt behövdes normalt två växlare. 

"Vi lägger upp en serie av diesellok", förklarade 
växlingsförmannen i februari 1948. Han hade fatt 
låna och höll på att prova den lokomotor av Z4typ 
som Munkfors järnverk hade köpt från Kalmar 
mekaniska verkstad. Provet utföll till belåtenhet 
men Skoghall ville ha ett normalspårigt lok, 
för att undvika sneddragning av normalspåriga 
vagnsätt. Tvekan rådde inför hjulbasen 4 000 
mm med tanke på Skoghalls snäva kurvor, men 

en provkörning i Kalmar visade att en åttimeterskurva 
klarades bra (Skoghalls snävaste hade 85 
meters radie). Det blev alltså affär. NKlJ ville att 
Skoghallsverken skulle skaffa ett diesellok som 
kunde sköta växling till ammunitionsfabriken, 
men spåret dit blev som nämnts aldrig byggt. 

Lokbeståndet förändrades genom nästa anskaffning, 
från Oskarshamns Varv 1956-57, som 
handlade om ersättning för lok som skulle slopas. 
Brädgårdsloket nr 3 ersattes med ett smalspårigt 



Oskarshamnslok och bjurströmmaren, som numera 
hade nummer 13, fick en normalspårig avlösare 
som så småningom stationerades på elektrokemiska. 
År 1960 inhandlades förmodligen 
billigt, två begagnade normalspåriga Asealok från 
det nedlagda skifferoljeverket i Kvarntorp. De 
kom att användas relativt lite. Normalspårsloken 
fick dubbla koppel för att även kunna dra 
smalspårsvagnar. Strömavtagaren placerades 
asymmetriskt av hänsyn till den smalspårsorienterade 
kontaktledningen. 

Ibland räckte inte den egna lokparken till utan 
lokomotorer hyrdes från både SJ och Nora Bergslags 
järnväg. 

En viktig förändring på 1950-talet var att tågen 
fick radio. Tågledningen fanns på stationen. 

Successiv avveckling 

År 1951 startades driften i ett nytt renseri, intill 
den järnbod som var början till verksamheten på 
Skoghallsudden. Kranen lastade massaved i blötlådorna 
direkt ur sjön eller från järnvägsvagnar el-

Sedermera 
dieselloket nr 
15, tillverkat 
Oskarshamns 
¼zrv, ingick i 

fornyelsen av 
lokparken. 

ler lastbilar på kajen undertill. Därmed kunde 
gamla vedgården avvecklas liksom elackumulatorloken 
(som emellertid fanns kvar i några år). Med 
de nya, effektivare blekningsmetoderna var det 
inte lika nödvändigt att veden hartsmognade. 
Drygt tio år senare kunde också nya vedgården 
stängas när man övergick till sjölagring av massaved. 

I renseriet inrymdes äntligen i en ordentlig lokverkstad 
med två treskensspår. 

Renseriet ingick i en rad stora investeringsprogram 
mellan 1945 och 1970. Bådesulfat-ochsulfitfabrik 
byggdes ut med förstärkta kokerier och 
blekerier. Pappersbruket fick en fjärde maskin. En 
sodapanna tillkom varje decennium. I slutet av 
1960-talet fick sulfatfabriken en kontinuerlig kokare, 
en femte pappersmaskin tillkom i gamla 
vedgården och redan 1970 ersattes renseriet med 
ett nytt som låg nära hotellplatsen och dit vedtågen 
hade en kort väg från stationen (lokverkstaden 



flyttade till den nu nedlagda snickerifabriken). 
Spåren hade plats för 40-vagnståg. Sammanfattningsvis: 

1945 1972 
Trävaror 20000 35 000 seds 
Sulfitmassa 50 000 80 000 ton 
Sulfatmassa 50 000 250 000 ton 
Papper 30 000 190 000 ton 
Klor 15 000 80 000 ton 

År 1955 startade en brännugn för mesaåtervinning: 
där försvann mesafrakterna. Truckar ersatte 
många spårbundna småtransporter. Inga fat med 

klorkalk behövde längre hämtas på elektrokemiska 
sedan en ledningsbrygga hade byggts över älven. 
Personalbostäderna eldades inte längre med 
ved: bränslevedgården bort. Hyvleriet försvann 
och sågverket övergick till truckhantering. Cellulosafabrikernas 
in-och utskeppning koncentrerades 
197 4 till Vänerterminalen i Karlstads hamn, 
och transporterna dit gick med bil. 

Under 1960-talet avvecklades eldriften på internspåren. 
Sist, till 1968, fanns den kvar i brädgården, 
och dit överfördes två år tidigare lok 7 och 
8 sedan de försetts med högre strömavtagartorn. 
Ett par stabbläggningskranar fanns också kvar till 
slutet. De smalspår som inte skulle trafikeras med 
NKlJ-vagnar försvann undan för undan. Ännu i 
början av 1980-talet torde dock smalspåriga 0vagnar 
ha utnyttjats för tillfällig lagring av massaved. 
Den sista användningen av smalspårsmateriel 
tycks ha gällt de trallor som användes i virkestorken. 
De fyra nyaste kontaktledningsloken byggdes 
om till dieselelektrisk drift medan de gaml~ 
loken såldes till Nejmans i Trollhättan för skrotning. 
Järnvägsavdelningen gick upp i en allmän 
transportavdelning. Men det tillkom faktiskt interna 
järnvägstransporter. Den CMC-fabrik som 
på 1950-talet byggdes i gamla vedgården fick en 
av sina råvaror i tankvagn från spritfabriken ända 
tills att denna lades ner 1987. 

I slutet av decenniet mer än fördubblades pappersproduktionen 
genom en säckpappersmaskin 
som byggdes i gamla vedgården. Spåret dit kom 
till användning för intransport av extern massa 
och utfrakt av färdiga produkter. 

Sista tåget 

Våren 1954 såg jag en notis i en lokaltidning om 
att persontrafiken Skoghall-Karlstad skulle upphöra. 
Jag bodde i andra änden av samhället och 



hade ingen relation till järnvägen men beslöt att 
pröva äventyret och lockade med min vän Ingvar. 
Expeditören på stationen verkade ovan vid önskemålet 
om biljetter och hänvisade oss till konduk-

I nya renserietfrån början av 1950-talet kunde kranen lyfta ved antingen ur vattnet ellerfrån järnvägsvagn och 
lägga i blötlå,dorna. I renseribyggnaden inrymdes också en lokverkstad 

·--·-·-·ct-i;.--------~--
Skoghalls bangård i dess hittills största utsträckning med upp till sju spår i bredd. 

rören, som hade samma sorts öresstämplade kombinationsbiljetter 
som vi kände igen från NKlJ:s 
bussar. Vi var ensamma passagerare i den enda 
personvagnen framför den långa raden med godsvagnar, 
fast i Knappstad steg ännu en resande på. 
På Karlstad C kopplades godsvagnarna av och loket 
fortsatte med personvagnen till Karlstad Ö. 
Ingvar och jag trodde upprymt att den utflykten 
gjordes bara för vår skull, men jag har senare insett 
att det inte var så. 

Ja, persontrafiken på Skoghallslinjen var numera 
en marginell företeelse. NKlJ hade visserligen i 
mars 1945 begärt att fa köra persontåg där med 
60 km/h, och efter förlängning av vägsignalernas 
spårledningssträckor och inläggning av urspåringsräler 
på Dingelsundsbron beviljades detta på 
sommaren samma år, men det utnyttjades alltså 
normalt bara för ett tågpar i veckan (som avverkade 
sträckan Skoghall-Våxnäs på åtta minuter mot 
annars sexton), och redan 1947 föreslogs nedläggning 
av persontrafiken. Dock gick åter arbetartåg 
under några år närmast efter kriget. Elektrokemiska 
hade många dagarbetare och tjänstemän som 
bodde i Karlstad, och de hade 1942 fatt gratisbiljetter 
till tåget under vintersäsongen främst på 

Våxnäs när det ännu var en bangård och inte bara ett 
genomfartsspår. Stationshuset hade dock rivits. ]ordkällaren 
är kvar ännu 2004 liksom ett kort treskensspår 
om än utan växelforbindelse med huvudspåret. 

grund av bristen på cykeldäck. Freden kom och 
med den gummiimporten men systemet förlängdes 
som det verkar slentrianmässigt till våren 
1952. Måndag till fredag utnyttjades de ordinarie 
godstågen med deras medföljande personvagnar, 
men på lördagarna slutade de anställda tidigare 
och då fick ett särskilt tåg sättas in. Det drogs normalt 
av ånglok. År 1946 var det cirka 70 personer 
som åkte med, på slutet hade antalet sjunkit till 

30. Antalet "riktiga'' passagerare sjönk mot slutet 
till mindre än en om dagen. 



Semaforen i Våxnäs byttes mot ljussignal och 
det tillkom 1948 ett stickspår till UHB:s nya 
transformatorstation vid Dingelsundet, dimensionerat 
för SJ:s transformatorvagnar littera Q23. 
Vid växeln uppsattes en semafor av 1870-talstyp 
som NKlJ hade haft liggande; det var sällan efter 
öppnandet som spåret behövde användas, och då 
ryckte ett lok från Skoghallsverken ut.29 

Sista tåget med ordinarie personvagn SkoghallKarlstad 
gick 9 maj 1954, utan ceremonier. 

29. Den sista transporten på spåret torde ha skete 1983. 
Det var förse planerat att placera ställverket på Vidön, väster 
om järnvägen, men man ville inre acc marken där skulle 
styckas av etc spår eftersom man tänkte sej en utbyggnad 
med nya anläggningar söder om Dingelsundsådran. 
På platsen för ställverket norr om ådran hade några år 
tidigare avvägningar gjorts för den cellullsfabrik som i 
stället hamnade i Älvenäs. 

I/ 

-

-------' 

NKl]'s godståg till 
Skoghall var oftast 
så tunga att de 
drogs av dubbla 
AEG-lok, här nr 
33 foljt av nr 45. 
Foto utanfor 

Gruvlyckan i Karlstad 
någon gång 

vid 1960-talets 
början Erik Sjöholm. 

___ ... 

En godsbana 
Linjen Karlstad-Skoghall var åter vad den hade 
varit inledningsvis, en godsbana. SJ:s godstaxa 
gällde, till skillnad mot på övriga NKlJ. Utflyktståg 
med passagerare kunde dock förekomma och 
det hände att Värmlands regemente övade militär 
tågtransport på sträckan Våxnäs-Skoghall. 

NKlJ började från 1960 byta ut sina ursprungligen 



femton AEG-lok mot sex lok som tillverkats 
av Falun. Ett av dem (Falun 1545, NKlJ 103) fick 
namnet Skoghall. Ett AEG-lok på väg mot Skoghall 
observerades dock så sent som i december 
1967. Länge gick normalt tre tågpar om dagen 
Karlstad-Skoghall varav två kördes av NKlJ och 

Asea-loken (här nr 
106Storfars) som 
avlöste loken från 
AEG var starkare 
så det räckte med 
ett trots att massavedstågen 
från 
Musjöheden utanfor 
Hagfors var 
långa och tunga. 
Tåget mot Skoghall 
passerar här västra 
änden av bangården 
på Karlstad 
C Foto på 1970talet 
Erik Sjöholm. 

ett av SJ (oftast med D-lok). NKlJ höll ett lok på 
Karlstad Ö för de två turerna till Skoghall. År 
1960 hade den länge planerade vägen till fastlandet 
blivit klar och förstärkt lastbilarnas konkurrensförmåga 
gentemot järnvägen. En annan vägutbyggnad, 
E 18 genom Karlstad, gjorde att Skoghallsbanans 
växel mot stambanan fick flyttas tio 
meter norrut 1966. 

Konkurrensen från vägtrafiken hade allvarligt 
börjat påverka NKlJ:s ekonomi i stort, och 
UHB:s ledning uppmanade de olika produktionsenheterna 
att gynna bolagets egen järnväg. 
NKlJ hade ett särskilt gott öga till alla transporter 
med järnvägsvirke som gick till Skåre, omkring 

120 000 kubikmeter 1952 (upp till 150 vagnar 
om dagen), inte minst från Nässundets station på 
sydligaste Inlandsbanan där virke lastades från 
Storfors revir. Men Skoghall, som tog emot 
35 000 kubikmeter järnvägsved vid samma tid, 
värjde sej för att ersätta Skåre. Det skulle betyda 
ytterligare 50-80 normalspårsvagnar per dag un-

Lok 18, här uppenbarligen 
nylevererat, 
skymmer 
Skoghalls statiomhus 
men det gör 
inte så mycket for 
huset är inte särskilt 



vackert. Den 
låga perrongkanten 
är kvar som ett 
minne av persontrafiken. 

der säsongen, och för det räckte inte bangården. 
Eftersom virket måste blötläggas för att renseriet 
skulle kunna fa bort barken behövdes en ny virkesstjälp 
i Skoghall, och för det fanns inte utrymme 
på fabriksområdet utan spår fick dras till annan 
plats. Ett nytt växellok skulle också behövas. 
Dessutom fanns det ett klart uttalat UHB-intresse 

Bygget av den nya 
järnvägsbron över 

Skoghallsådran 

1972 och spåret till 

det nya{ste) reme

riet i söder krävde 

omfattande pål

ning, men så håller 

den också for 30 

tons axellast. Till 

höger syns den 
gamla bron. 

att utestänga konkurrerande skogsbolag från Skå

re station. 

Vid treskensspårets tillkomst 1938 hade vagn

vågen byggts ut. Omkring 1950 övertog Skog

hallsverken vågen från NKl J. 

Under 1964-65 upprustades spåret på Skog

hallslinjen, med makadamisering och byte till 41



kilosräls. Därmed erhölls åter tillstånd till 50 km/h 

(senare sänkt till 40), 900 tons tågvikt och 20 tons 

axeltryck, även om Dingelsundsbron förblev en 

svag punkt där farten fick sänkas. En annan pro

blematisk bro var den över Skoghallsådran där 

man 1970 upptäckte sprickor i först den ena och 

sedan den andra betonghuvudbalken. Balkarna 

förstärktes och bron fick trafikeras i 20 km/h men 

skulle besiktigas varje vecka. Två år senare bygg

des en ny järnvägsbro något nedströms medan 

den gamla blev gång-och cykelbro. 1961 stäng

des och igenfylldes koporten vid Dingelsundet 

som inte hade använts på omkring 25 år. 

Ungefär samtidigt erhölls tillstånd att framföra 
tågen som enbemannade vagnuttagningar. År 
1969 hade NKlJ fortfarande åtta man kvar på stationen 
i Skoghall, varav en i godsmagasinet, men i 
april 1970 överflyttades styckegodset till landsväg 
och antalet reducerades successivt. 1977 fanns det 
bara en NKlJ-are på stationen. Skoghallsverkens 
lokförare fick Kl 6-nyckel och tillstånd att köra in 
till Karlstad sedan de testats i SJ:s säkerhetsordning. 
Bland 
annat utnyttjades 
vändskivan i 

Kollisionen på 
Skoghalls bangård 

1966vållade åtskilliga 
materiella 
skador men det avgörande 
var att 
klorvagrzarna höll. 
Som synes komplicerades 
spårväxlarna 
av de tre ske

norna. 



Karlstad for att vända lok vars hjulringar slets 
ojämnt i växlingen mellan elektrokemiska och stationen. 
I Våxnäs blev det ett uppsving när televerket 
etablerade ett spåranslutet lager där och bangården 
förlängdes. Dessutom användes både Våxnäs 
och Skoghall for uppställning av vagnar när 
det var fullt i Karlstad. Formellt fanns det nu tre 
"stationer" i Skoghall eftersom cellulosafabrikerna 
och elektrokemiska räknades som särskilda taxepunkter 
med beteckningen Skoghalls södra respektive 
västra. Under toppår omsattes cirka 
40 000 vagnar utöver systemtågen. 

Mot slutet av 1960-talet inleddes en annan förändring. 
Flottningen var nu nerlagd i Uvåns vattensystem 
och UHB satsade på tåg. NKlJ skaffade 
hundra Qp-virkesvagnar och startade ett effektivt 
transportupplägg med ibland tre tåg om dagen 
och där tomtågen från Skoghall kunde räkna 70 
vagnar. De virkestransporterna pågick till 1979 då 
de nedlades av orsaker som vi återkommer till. 

Ett markant inslag på stationen var från 1970talets 
mitt till 2003 de gamla lutvagnar som hade 
ställts upp vinkelrätt mot spåren som behållare for 
bland annat spillolja och trikloretylen. 

Nya olyckor 

Vid 22-tiden den 25 augusti 1950 lämnade en 
NKlJ-buss järnvägsstationen for att köra till Karlstad. 
Först skulle den dock upp till stora fabriks

Gösta Byström och hans volvotaxi var välkända for 
äldre skoghallsbor. Denna gång hade han inte observerat 
lok nr 6 (?) vid korsningen utanfor brukskontoret och 
porten. 

porten för att hämta eventuella resenärer. Framme 
hos föraren satt bussens båda passagerare. Vid passagen 
av järnvägsspåret utanför hotellet kom tre 
herrelösa vagnar med sur massaved i full fart på 
det sluttande spåret. Bussen kastades iväg 25 meter, 
passagerarna dödades och föraren skadades. 
Om inte kollisionen inträffat hade vagnarna fortsatt 
till vedspelet där arbete pågick. 

Vagnarna kom från gamla vedgården. En låda 
hade hämtat två vagnar i ett sätt med fem för att 
köra till renseriet. De tre övriga hade som vanligt 
inte säkrats eftersom spårgatan var plan. Enligt 
polisutredningen hade troligen en buffert hängt 
sej på den bakre av de hämtade vagnarna för att 
sedan lossna och trycka iväg de tre andra. Portvakten 
vid spåret hade försökt stoppa vagnarna med 



en bromssko men de hade för hög fart. Efter 
olyckan kom en föreskrift om att vagnar skulle 
säkras med en planka i korsande kranspår. Det 
sattes också upp en urspåringsspärr vid spårporten 
som sköttes av portvakten. 

I januari 1952 var det en taxichaufför som inte 
såg upp utan kolliderade med ett tåg utanför huvudkontoret. 

I september 1964 krockade i jämnhöjd med 
ammunitionsfabriken ett Falulokdraget tåg på väg 
till Televerkets förråd på Våxnäs station med ett 
sydgående tåg som hade NKlJ:s AEG-lok nr 38 i 
spetsen -SJ växlade inte till Våxnäs utan vagnar 
dit måste ta omvägen om Skoghall. Föraren och 
de båda växlarna på det förra loket hann hoppa 
medan det andra lokets förare blev fastklämd i sin 
hytt och fick de svåraste skadorna. Stora kabel-

Banarbete i södra änden av Skoghalls bangård. Loket på bilden levererades från Kalmar verkstad 1951. 

järnvägspersonalen uppställd framfar arbetartåget och 
lok 13 fd 11 efter tusen olycks.fria arbetsdagar en 
vacker dag i början av 1950-talet. 

Identifierade personer 
(enligt Hammarö 
hembygdsforening): 
I Sven Johansson 
2 Janne Karlsson 
3 Karl Dahlin 
4 Kjell Söderberg 
5 Lars Andren 
6 Jan-Erik West!und 

trummor brakade in i skogen. 

JO Finth 

AEG-loket antändes av en

11 Erik Svensson 
13 Gösta Öhman svetslåga när det skulle bärgas 

14Axel Karlsson och skadades så svårt att det 
16 Clas Larsson 

måste skrotas. 

17 Hult 

År 1965 måste lok 6 skrotas 

18 Oskar Wennerström 
sedan det hade klämts mellan 



19 Abraham Wallin sju tankvagnar och tågsätt med 
20 Gunnar Wider

pappersmassa.

ström 

I november 1966 fick ett

21 Torp 
22 Finth massavedståg som drogs av 106 
23 Va/frid Olsson Storfors på ingående norrifrån 
25 Ernst Båth 

till Skoghalls bangård fel på

26 Gunnar Persson 

bromsarna och törnade mot

27 Ernst Lundvall 
28 Nordström sex klorvagnar av vilka en spå

rade ur. Ingen person skadades och vagnarna höll 
men olyckan blev mycket uppmärksammad på 
grund av de stora potentiella riskerna. 

Nästa större olycka gällde åter korsningen vid 
brukshotellet. Det var i februari 1975 som ett tågsätt 
med tomvagnar träffades av tankbil som körde 
mot rött i den nu ljus-och ljudreglerade korsningen. 
Fem av vagnarna spårade ur och loket (nr 

12) hamnade i en rabatt tjugo meter från olycksplatsen. 
Bilen var lastad med grönlut men bara 
små mängder rann ut. 

I januari 1983 blev det fyra dagars driftstopp 
efter en urspåring vid Zakrisdal. 
"Lastbilschauffören stannade inte vid stoppskylten 
utan chansade på att hinna före tågsättet." 

Loket var nr 18. Åter en typisk olycka, denna 
gång i november 1990. Enligt en mätning under 
tjugo veckor 1954 förekom det en rödljuskörning 
minst varannan dag vid järnvägskorsningen intill 
Brukshotellet. 

Exit Uddeholmsbolaget 
I mitten av 1970-talet gick Uddeholmsbolaget 
plötsligt in i en djup kris. Den drabbade både ståloch 
skogssidan, men förvärrades i det senare fallet 

Lok 19(AGV 



95511984 typ 
RT40) är det sista 
loket hittills i Skog

halls nummerserie. 
Förutom tjänstgöringpå 
industrispåren 
drog det ett 
och annatgodståg 

till Karlstad Foto 
Bo Gyllenberg 5 
maj 1990. 

Lok 16i ursprungligt utförande med kontaktledningsdrift. 
I bakgrunden lok 10. 

av fördyrad investering i Skoghall och utdragna 
problem vid inkörning av den kartongmaskin, 
KM 7, som stod i centrum för satsningarna. Slutet 
blev, sommaren 1978, att Skoghall övertogs av Billerud, 
det andra stora skogsförädlingsbolaget i 
Värmland. Sex år senare var det dags för nästa fusion 
när Billerud uppgick i Storakoncernen, och 
1998 slogs Stora samman med ett finskt storbolag 
till Stora Enso. Det blev bland annat till att byta 
dekaler på lok 18 som hade förvärvats 1966 och 
ännu har överlevt alla fusioner. År 1990 sålde Stora 
sin kemirörelse inklusive Skoghalls elektrokemiska 
till Eka Nobel, som fyra år senare blev 
Akzo Nobel Base Chemicals. På andra sidan älven 
etablerade Metsä-Serla, Pacsac och Tetra Pak egna 
verksamheter, och i den mån de behövde tågtjänster 
köpte de dem liksom Eka/ Akzo från cellulosafabriken. 

En konsekvens av den första fusionen var att 
sågen och därmed alla smalspåriga torkhusvagnar 
försvann -Billerud hade andra sågverk och valde 
att satsa på dem. En annan att massavedstågen på 
NK.lJ försvann eftersom de inte passade in i 
Billeruds logistiska tänkande. Bidragande orsak 
var att massaveden inte längre levererades i utfallande 
längd utan i tremetersbitar vilket gynnade 
biltransporterna. Men 1991 upphörde flottningen 
även på Klarälven, och fyra år senare började 
det köras vedtåg från älvens norska trakter via 
Kongsvinger. Något senare startade en massavedspendel 
runt Vänern som ger Skoghall råvara från 
bland annat Västergötland. 

NKlJ lade ner sin sista trafik 1990, men redan i 
augusti 1979 inställdes godstrafiken Deje-Karlstad 
Ö och därmed möjligheten att köra genomgående 
till Skoghall. Ett sista smalspårståg dit gick 



dock i början av augusti 1980. SJ drev på för upprivning 
av smalspårsskenan i sitt spår eftersom den 
komplicerade den ATC-utbyggnad som förestod. 
SJ:s normalspårstrafik blev alltså allenarådande, 
från 1999 med Green Cargos märkning på loken. 
Den 1 november förstatligades Skoghallslinjen 
genom att Banverket övertog banan, och den 3 
mars 1997 tog Stora hand om växlingstjänsten på 
Skoghalls station. 

Spårstandarden mellan Karlstad och Skoghall 
var ett växande problem. I mitten av 1990-talet 
utredde Banverket på SJ:s uppdrag kostnaderna 
för en upprustning och fann dem ligga mellan 6,5 
och 22,5 miljoner, beroende på vilken kvalitet 
som eftersträvades. 30 

Entusiasterna upptäcker Skoghallstågen 

I slutet av 1950-talet organiserades den svenska 
järnvägshobbyn på allvar. Entusiaster for landet 
runt, besökte arkiv, åkte tåg, studerade trafik, 
samlade bilder och fotograferade själva, utbytte 
erfarenheter i tidningar och på möten, började 

30. Det vore intressant att läsa utredningen från en konsult, 
men Banverket har inte lyckats spåra den i sitt arkiv. 

bygga upp lokala järnvägsmuseer -NKlJ fick så 
småningom ett eget litet museum i Hagfors. Intresset 
riktade sej mot både "riktiga'' järnvägar och 
industribanor. 

NKlJ blev mål för många studiebesök, inte minst 
på grund av dess intressanta lokpark, och de besöken 
inkluderade ofta Skoghall. Tågpersonalen där 
tycks gärna ha stått till hands med uppgifter och vid 
organiserade studiebesök (som när ett extratåg från 
Svenska Järnvägsklubben för första gången gästade 
Skoghall 1973) drogs lok fram för fotografering. 
Tåghobbyn har också gjort att något av den rullande 
materielen från Skoghallsverken blivit bevarad. 
Lok 12 skänktes 1994 till JÅÅJ i Åmål och lok 
15 till Ångrike i Oleby 2001. 

Men den mest heroiska bevarandeaktionen 
gällde två av arbetartågets vagnskorgar. Att gamla 
vagnskorgar rar en ny funktion är inte ovanligt. 
När arbetartåget lades ner 1956 inköptes dess fem 
vagnar av en lokförare. Två blev redskapsbodar 
medan de tre övriga hamnade vid hans sommarstuga 
på Korsön. År 1980 nådde ryktet om 
vagnskorgarna museiföreningen Anten-Gräfsnäs 
järnväg utanför Alingsås. En utsänd expedition 

Fortsättningpå sidan 92. 



Lok 17 efter ombyggrzad (jämfor sitUJ,n 78). Utsocknes 
tågentusiast bakom loket. Märk de dubb/,a kopplen. Foto 
Bo Gyllenberg 1971. 

I -----------------:__ _ 

Skoghallstågen och andra tåg -några jämforelser 

Inledningsvis nämndes ett par industrihanesystem 
som har tillhört landets största när det gäller 
både banlängd och antal lokindivider. Det 
finns också andra system som säkert eller troligt 
överträffar Skoghallsverken. Jag vågar emellertid 
påstå att Skoghall leder när det gäller svenska 
skogsindustrier, åtminstone vad lokmängden beträffar, 
även om SJK Småbaneavdelnings kartläggning 
ännu inte har nått de stora sågverken 
och cellulosafabrikerna från Medelpad och norrut 
utmed kusten. Kombinerar man sedan spårvidder 
och framdrivning far man en mångfald där kanske 
bara Kiruna ligger före, och spektrumet breddas 
ytterligare genom Skoghalls relativt många 
linbanor. Att studera Skoghall är helt klart intressant 
ur järnvägshistoriskt perspektiv, vid sidan av 
hembygdsintresset och det allmänna transportoch 
industrihistoriska intresset. 

Mängden och mångfalden är delvis ett resultat 
av Skoghallsverkens relativt långa livslängd, men 
flera stora skogindustrier är betydligt äldre. I själva 
verket byggdes storindustrin i Skoghall upp så 
sent att likströmsdriften, med Asea som ledande 
svensk tillverkare, var en väl etablerad och mogen 
teknik Det bidrog till att ångdriften betydde 
mindre än på många andra håll och att Skoghall 
nöjde sej med ett enda eget ånglok, även om man 
kunde räkna med att fa hyra sådana från 
Uddeholmsbolagets järnväg NKlJ. När sedan 
likströmsdriften avvecklades vid 1960-talets mitt 
skedde det ungefär samtidigt som på ett par andra 
stora system. Nu var det dieseldriften som var en 
mogen och mer ekonomisk teknik Men som vi 
sett reducerades samtidigt behovet av interna 
järnvägstransporter starkt. Arne Waller, platschef 
1953-1971, bedömde Skoghalls järnvägssystem 
som allmänt orationellt. 

Asea var dominerande leverantör av ellok till 
Skoghall. Man kan konstatera att spridningen var 
betydligt större när det gäller forbränningsmotorloken, 
som kom från fem olika tillverkare. 

Det mest utmärkande och iögonenfallande 
med Skoghallsverkens järnvägssystem var förstås 
att kontakdedningen låg på 8-10 meters höjd, 
vilket vi har trott oss kunna förklara med de krav 



som stabbläggningskranarna ställde. Andra stora 
sågverk valde andra metoder for staplingen, och 
det är inte säkert att Skoghalls var det mest rationella 
när man ser till de konsekvenser som det fick 
for systemet i stort. Men nog är det synd att inte ett 
lok och en spårkran kunde sparas åt eftervärlden. 

Karlstad-Skoghalls järnväg var ett sent och relativt 
isolerat inslag i NKlJ-systemet. Det är betecknande 
att Industri-och järnvägsmuseet i Hagfors 
har mycket lite material från Skoghall trots att stationen 
där var NKlJ:s näst största. Genomgående 
godsvagnar fanns ju men genomgående godståg 
var ovanliga före de systemtåg med massaved som 
avlöste Uvåflottningen, och de reguljära persontågen 
från Skoghall kom aldrig längre än till Karlstad 
Ö. Skoghallsbanans särprägel förstärktes naturligtvis 
av treskensspåret, som vid sin tillkomst 
var landets längsta, av att periodtalet avvek från 
det hos övriga NKlJ under eldriftens sex första år 
och av samtrafi.keringen med SJ. Skoghalls stationshus 
liknade inte de andra på banan. Den avgörande 
skillnaden var förstås att Skoghallslinjen i 
motsats till NKlJ i övrigt var lönsam in i det sista 

Skoghalls forsta, 
kortlivade stationshus 
hade en elegant 
veranda. Vid senare 
utbyggnad 
sprängdes det mesta 
av bergetpå 
Killingön bort. Vid 
loket NKlj 6 E.G. 
Danielsson står 
tåg-, ban-och 
stationspersonal 

En sådan fråga är alltså hållplatserna. Under 
vilka perioder fungerade Romstad, Vidön och 
Zakrisdal? Hotellplatsen låg rimligen vid sidospåret 
mittemot brukshotellet och posten, på 
platsen for det underkända godsmagasinet, men 
den hade tydligen en föregångare vid mejeriet. 
Den senare var uppenbarligen oannonserad men 
hade den något inofficiellt NKlJ-namn? Och var 
det vid Dingelsundet som skoltågen stannade 
även sedan elevströmmen hade vänt söderut? 

Banbevakningen är en annan oklar sak. Arkivmaterialet 
om NKlJ:s banvaktsstugor är mycket 
knapphändigt. Norbäck anger att det fanns en 
(bevarad men ombyggd) banvaktsstuga i Knappstad 
-var det därifrån som banbevakningen sköttes 
sedan banvaktstjänsten på Vidön hade dragits 
in? Den fanns inte vid slutinspektionen och de 



årliga VoV-inspektionerna eller styrelseberättelserna 
nämner heller inget om den. Våx:näs 
benämndes till en början banvaktsstuga, fanns där 
en banvakt då? 

Det har heller inte gått att hitta uppgifter om 
vem som ritade järnvägsbyggnaderna mellan Karlstad 
och Skoghall. De är inte utan en viss finess. 

Inklusive sågverkstrallorna -och varför skulle 
man inte inkludera dem? -torde Skoghall ha haft 

Karlstad-Skoghalls järnväg var en liten men viktig del 

närmare tusentalet järnvägsvagnar. Elektrokemiav 
N.Klj-nätet. Ur Svenska Järnvägsföreningen 1876ska 
fabrikens smal-och normalspåriga vagnar är 

1926, 1926del3. 

väl kartlagda men det är sämre med sågens, 
och därmed också har blivit den ärevördiga cellulosafabrikernas och torvmossens. 
privatbanans enda överlevande del. 

Sju stationer och hållplatser på lika många kilo

Elektrokemiska fabriken, nuvarande AkzoNobel har 
meter är inget svenskt rekord men kanske ett haft en mångskiftande tankvagnsjlotta, totalt betydligt 
värmländskt. Linjens bensinelektriska motorvagn över hundra vagnar som finns hyggligt registrerade. 
var ett unikum sedan syster-~------------------------~ 

fordonen hade byggts om. Amerikanska 
kontaktledningsstolpar 
fanns kvar långt senare än på andra 
håll. 

Olösta frågor 

Den som forskar om Uddeholmsbolaget, 
NKlJ och Skoghallsverken 
har det relativt väl förspänt 
framför allt genom det omfattande 
arkivmaterialet hos 
Värmlandsarkiv. Vissa frågor har 
dock inte kunnat lösas inom ramen 
för den här artikeln. Förhoppningsvis 
kan kommande undersökningar 
kasta ljus över dem. 

I 
/ 
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bekräftade existensen, och den kom i grevens tid: 



det var meningen att två korgar skulle slås sönder 
och förstörelsearbetet hade redan inletts på den 
ena -den tredje var hopbyggd med sommarstugan. 
Ägaren (förarens son) lokaliserades och var 
villig att skänka de före detta vagnarna till föreningen. 
Sedan de baxats ner till stranden hämtades 
de året efter med en pontonkran och lyftes upp på 
land med hjälp av vedspelskranen. 

AGJ har för övrigt också det gamla NKlJångloket 
nr 25 som tjänstgjorde många år på 
Skoghallslinjen. 

Skoghallstågen idag 

Som nämndes inledningsvis är Skoghallsverken 
en i högsta grad levande industri. Just nu genomför 
Stora Enso ett investeringsprogram om 1,3 
miljarder kronor som bland annat omfattar en ny 
sodapanna. Numera produceras varje år upp till 
665 000 ton kartong av olika kvaliteter-produktionen 
har alltså renodlats starkt. Också kemin på 
Skoghallsådrans andra strand har tills vidare hälsan 
med sin årliga produktion av bland annat 
80 000 ton klor, 90 000 ton lut och 30 000 ton 
saltsyra. 

Tågab är en av de godsoperatörer som trafikerar Skog

hall 2002 körde man dock även ettpersontåg, år 

Svenska järnvägsklubben. Den ovanliga målningen be

rodde på att loket hade använts i en filminspelning. Foto 
Jan Lindahl. 

Skoghallsbanan var alltså nedsliten men det beslöts 
om upprustning. Banverket fyllde 2002 på 
makadam, bytte ut de återstående kontakdedningsstolparna 
från 1910-talet och rustade spåret 
så att det kunde bära och rymma Secu-lådor eller 
"Storaboxar" -Stora Enso som koncern satsar på 
järnvägstransporter -men för att den trafiken ska 
kunna påbörjas krävs även investeringar i fabriken 
till vilka medel saknas ännu. Dock har de aktuella 
internspåren, inklusive bron över Skoghallsådran, 
av Järnvägsinspektionen godkänts för 30 tons axeltryck. 
År 2003 byttes överbyggnaden på Dingelsundsbron. 
Hösten 2004 pågår en förlängning 
av Skoghalls bangård för att kunna rangera längre 
tåg. 

Järnvägens avreglering sätter sina spår. De 
norska loken och tågen har nämnts. Ett slag körde 
godsentreprenören Falköping Terminal massaved 



till Skoghall, och sedan 2004 kommer Tågab med 
pappersmassa från koncernens finska anläggningar 
från Västerviks hamn. Eftersom Tågab an

1. 
Skoghalls bangårdfor/ängs for att ge pltits åt längre tåg. 
Banverket använder nyaste teknik med makadamballtist 
och Pandrolbef dstning på betongsliprarna. Aven virkesvagnarna 
är av modernaste sltig. 

Brofdstena och bropeltirna.från 1914 används ännu, 

men 2003 byttes stålöverbyggnaden på bron över Ding

elsundsådran. Gunnar Dahlgren tog bådd bilderna i 

september 2004. 

vänder (begagnade danska) diesellok körs de 

transporterna direkt in i fabriken. 

Lok 18 står i reserv men f'ar rycka in flera gånger 

i veckan och det fungerar trots att de 38 åren har 

satt sina spår. Det är numera det enda loket med 

lokal ägare. Sedan 1996 hyrs av TGOJdess VI 0 

704, Kålmasken, ett radiostyrt diesellok från 

Henschel med 360 hästkrafter. Kan det inte 

tjänstgöra håller TGOJmed ersättningslok. 

Uppgifterna för de båda loken är primärt växling 
på Skoghalls bangård samt dragning av vedvagnar 
till och från renseriet och av tankvagnar åt 
AkzoNobel. Varje söndag avgår ett rent klortåg. 

I nittio år har Skoghallstågen rullat och det blir 
alltså en fortsättning. 

Gamla, järnvägsbron i Skoghall används numera av fot

gängare och cyklister, men veven till vridmaskineriet är 

kvar ännu. Foto 2004 LeifÄgren, aktiv i Hammarö 

hembygdsforening, som varit till mycket stor hjälp vid 
.framtagning av bilder och på många andra sätt. 



Skoghallsverkens lok 

Listan upptar bara Skoghallsverkens egna lok, inga inlånade eller leasade. Några sådana nämns i texten. 

Nr År Tillverkare/ nr Drift Motor Vikt Anmärkning 

Motorlok 600 mm 

1942 Bergbolagen 1637 bm 20 skrot? 
1942 Bergbolagen 1638 bm 20 skrot? 

Ellok 891 mm 

1' 1912 Asea 44 a 20 3 600 från Munkfors, skrot e1953 
2' 1912 Asea 48 a 20 3 870 från Hagfors, skrot el953 
3' 1911 Asea40 a 20 3 500 från Stjärnsfors, skrot el953 
1 1915 Asea 62 k 2x25 6 300 skrot 1968 
2 1906 Asea/Nohab 22/E3 k 2x20 från Trollhättan 1915, skrot 1966 
3 1916 Asea 74 k 20 6 315 slopat cl 956, skrot 1966 
4 1916 Asea 75 k 20 6 315 skrot 1931 
4' 1930 Asea 187 k 2x30 7 000 skrot cl970 
5 1919 Asea 130 k+a 2x20 7 800 skrot? 
6 1917 Asea 107 k 2x30 6725 skrot 1965, efter kollision 
7 1917 Asea 96 k+a 2x30 9 800 skrot 1968 
8 1921 Asea 150 k+a 2x30 10 000 skrot 1968 
9' 1908 Nya Förenade El k 9 000 från Trollhättan 1935, skrot cl970 
10 1928 Asea 171 k+a 2x30 10 000 skrot cl970 
Änglok 891 mm 
9 1884 Nohab 193 å, 1B från SRJ 1918, skrot 1935 
Motorlok 891 mm 
14 1956 Oskarshamn 34 de c27 9 600 skrot e1970 
Ellok 1435 mm 
12 1943 Asea 291 k 2x68 25 000 ombyggt till de 1965 (2x85 hkr) 
15 1957 Oskarshamn 35 k+a c80 28 000 ombyggt till de 1962 (220 hkr) 
16 1947 Asea 301 k 2xll 1 25 000 ombyggt till de 1963 (2x85 hkr), skrot 1989 
17 1947 Asea 302 k 2xll 1 25 000 ombyggt till de 1964 (2x85 hkr), skrot 1989 
Motorlok 1435 mm 
11/13 1929 Slipmaterial 58 bm 31 8 000 till Skoghall 1942, slopat cl956 
11 1949 Kalmar Verkstad 68 dm 200 16 000 ombyggd till kopplingsvagn 1977, skrot 1980 
18 1966 Falun 788 de 2x180 36000 
19 1984 AGV955 dh 28 000 sålt Ekefors, skrot 2001 

a = elackumulator, bm = bensinmekanisk, de= dieselelektrisk, dh = dieselhydraulisk, dm= dieselmekanisk, 

k = kontakdedning, å = ånga, 1 B = löpaxel + 2 drivaxlar. Motoreffekt anges i hästkrafter. 

600-loken var av typ BMH och drevs åtminstone under krigsåren med sulfitsprit. 

Lok 1 helt ombyggt 1952, ny vikt 10 ton. Det hade ursprungligen dubbla kon taktskenor. 

När lok 4 skrotades fick lok 5 överta motorn, i samband med att dess ram förlängdes och vikten ökades 
till 7,8 (med barlast 9) ton. 
Lok 6 fick sedermera starkare motorer, 2x45 hkr. Det avställdes efter krock 1959. 
Lok 9 f.d. SRJ 1 Stockholm, omdöpt till Skoghallsverken. 
Lok 9' kallades "Fyrkanten" av personalen. 
Lok 11 f.d. SJ Zm 17, två motorbyten i Skoghall, den sista motorn på 80 hkr. Som kopplingsvagn på 



NK.lJ fick den nr 690. 

Lok 11 och 13 fick 1949 byta nummer med varandra på grund av "vidskeplig transportförman". 

Lok 12 skänkt till Jär~vägssäl~skapet Åmål-Årjäng 1994. 

Lok 15 skänkt 2001 ull Angnke 1 Oleby. 

Lok 16 och 17 f.d. Svenska Skifferolje AB, Kvarntorp, till Skoghall 1960. 

Av de sex brädgårdskranarna levererades nr 1 och 2 1913, nr 3 och 4 1914, nr 5 1915 och nr 6 1916. 

Källor och litteratur 

Otryckt material 

Borlänge Vägverket 
Hammarö Hammarö hembygdsförening, Hammarö 

kommun, Skoghallsverken 
Gävle Sveriges Järnvägsmuseum 
Göteborg Landsarkivet: SJ andra distrikt 
Karlstad Värmlandsarkiv: NKlJ, Skoghallsverken, 

UHB 
Norrköping Tarifföreningen 
Stockholm Riksarkivet: Väg-och vattenbyggnads

styrelsen; Svenska järnvägsklubben 
Västerås Asea 

Tryckta källor 

Allmän svensk järnvägsstatistik 
Allmänna väg-och vattenbyggnader 
Karlstad-Skoghalls järnväg: förvaltningsberättelser 
Nordmark-Klarälvens järnväg: förvaltningsberättelser, 

tjänstetidtabeller 

Periodica 

Aseas egen tidning, Basebladet, Nordens Järnvägar, 
Billerunt, Elektricitetens rationella användning, 
Hammarö-Bladet, Jernvägsnytt, Karlstads-Tidningen, 
Meddelanden från SJK Småbaneavdelning, Nya 
Wermlands-Tidningen, Nya Värmland, 
Roslagsexpressen, Skoghalls-Ådran, Smalspårigt, 
Spårläget, Svenska Järnvägsklubbens medlemsblad, 
Sveriges kommunikationer, Transport-Journalen, Tåg, 
Tågposten, Uddeholm informerar, Uddeholmaren, 
Uddeholms personaltidning, Udden, Vi uddeholmare, 
Värmlands folkblad, Värmlands läns tidning, 
Ånghwisslan 



Litteratur 

Kjell Aghult, Lars Olof Lind & Gunnar Sandin, 

järnvägsdata 1999, 1999. 
Ingvar Andersson, Uddeholms historia, l, 1960. 
Ingvar Andersson, Skoghall 1914-1943, 1983. 
Bjurström-lokomotorer, 1989. 
Lars Bäckström & Sten-Ove Carlvik, 50-och 60-talets 

Karlstad, 1996. 
John Börjeson, Hammarön och Hammaröborna, 
1921. 
Lars Dalgren & Ove Moberg, Karlstads stads historia, 
3, 1954. 
UlfDiehl, "Svenska förbränningsmotorvagnar under 
40 år", Spår 1987. 
Ulf Diehl & Lennart Nilsson, Lok och vagnar 4 resp. 
5, 2000 resp. 2003. 
Ulf Diehl & Lennart Nilsson, Svenska lok och 
motorvagnar 2000 och 2003, 2000 och 2003. 
0ohan Espelin], Sågverkarbetarnasfackförening i 

Skoghall50år, 1957. 
UlfFjeld, "Värmland", SJK Småbaneavdelning 1980. 
Svante Fors::eus, Lelångenbanan, 1985. 
John Frostberg,Ageve 50år 1933-1983, 1983. 

Lars-Erik Göl, Industri/ok tillverkade 1954-1964 av 
Oskarshamns varv, 1971. 
Hammarö, en hembygdsbok, 1957. Artiklar av Roy 
Olsson, Sigurd Reinholdsson och Sven E. Svensson. 
Jan-OlofHesselstedt & Mats Lunnemar, Skoghallstanken. 
Från Stjernsfors till Skoghall, 1991. 
Industri/ok i Närke, 1980. 

C.J. J ohanneson, Sveriges järnvägsstationer, l 926. 
"Det kapillära bannätet. Problembeskrivning", 1996. 
Lars Olov Karlsson, Spår av ett sekel, 1977. 
Hans E. Kihlberg, En återblick -de första 20 åren, 

1996. 
Malte Ljunggren, Sveriges lokstationer. Maskintjänstens 
anläggningar 1856-1992, 1993. 
Malte Ljunggren & Anders Jansson, 100 år på spår. 
Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation, 

2002. 
Peter Löf, Rul!tmde materiel vid Nordmark-Klarälvens 

järnvägar, 1990. 
Kurt Möller, Roslagsbanan hundra år, 1985. 
UlfNilsson, Industri/ok tillverkade av ASEA, Västerås, 

1970. 
Ivan Norbäck, "Västerstrand från forntid till nutid", 
1992. 



Tore Nordin, Svenska elmotorvagnar, 2003. 

C.E. Nygren, Carlstads historia, omfattande de femtio 
åren närmastföre stadens brand 1865, 1914. 

Nils Gunnar Ohlson & Björn Waldenström, 
"Byggnadsloken vid Kungl. Vattenfallsstyrelsen", i 
Svenska småbanor, 1979. 

Janis Priedits, Industri/ok-Malmöhus län, 1995. 
Göran Rönn, "Elektrifieringen av svenska järnvägar. 
Motiv för val av system", 1978. 
Einar Severin, "Nordmark-Klarälvens järnvägsaktie

bolag. Historisk översikt och beskrivning", 1976. 
Tor Silve, "Dingelsundet förr och nu", 2001. 
Statens järnvägar 1856-1906, 2, 1906. 
Statens järnvägar 1906-1931, 2, 1931. 
Viktor Ståhle, Enskilda järnvägars entreprenörer och 

byggnadschefer, 1939. 
Gunnar Turesson, Värmländska kulturtraditioner, 7, 
1972. 

Intervjuer 

Anders Blomquist, Robert Jansson, Ivar Johansson, 
Richard Johansson, Einar Karlsson, Henry Larsson, 
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Dessutom uppgifter från Kjell Aghult, Börje Bohlin, 
Gunnar Dahlgren, Svante Fors::eus, Mats Freding, Bo 
Gyllenberg, Anders Jansson, Hans Karlsson-Nyhlen, 
Hans Kåreland, Peter Löf, Staffan Myrenberg, Eric 
Stenberg, Lars L. Stenson, Bengt Stjernlöf, Erik 
Sundström, Leif Ågren och Rolf Öström samt 
personal på Skoghalls bruk. 

Lok 18, här på Skoghalfs station, är inte omärkt av de 38 åren men tjänstgörfortfarande regelbundet i växlingen. På 
grund av industrins ägarbyten har märkningen på hyttsidan fatt ändrats flera gånger. Vtirningsljusen, ''saftblandarna"  
på taket visar att loket numera är radiostyrt. Foto på denna sida i oktober 2004 Gunnar Dahlgren. 

Henschelloket utför i dag det mesta av växlingsarbetet i Skoghall Det leasas från TGOJ, vilket framgår av 
frontloggan, 
och är därmed inte inordnat i Skoghalls lokserie. Skoghall är dock dess fasta punkt i tillvaron och det har fatt 
namnet Kålmasken efter en tävling i personaltidningen. TGOJ har aviserat att man ska sluta med lokuthyrning, så 

vi far se hur framtiden blir for Vi 0 704. 

Karl-Gösta Alvfors 



Volrad von der Lancken och debatten 

omkring 1890 om Sveriges förbindelser med 

kontinenten 

Vem skulle nu kunna föreställa sig att en hamn i 
Hörte, ett par kilometer väster om Abbekås på 
den skånska sydkusten, har varit tänkt som en 
svensk port mot kontinenten? Men sådana tankar 
framfördes år 1890 i en 60-sidig debattskrift: Vår 
samfardsel med Central-Europa och nödvändiga 
åtgärder till denna samfardsels forbättrande. Några 
statssocialistiska betraktelser afen i Tyskland bosatt 
svensk. 

Skriften är daterad B-t i Tyskland i december 
1889 och undertecknad med signaturen -k-. Av 
en insändare i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
den 16 juli 1891, "Våra postförbindelser med 
kontinenten'', av V von der Lancken, daterad 
Ballenstedt i Anhalt den 10 juli 1891, kan man 
dra slutsatsen att bakom B-t och -k-döljer sig 
Volrad von der Lancken, skribent i kommunikationsfrågor. 

Volrad Gottlieb von der Lancken föddes 1838 i 
Malmö, där fadern var ryttmästare. Han genomgick 
krigshögskolan och utnämndes till kapten i 
Väg-och vattenbyggnadskåren. År 1860 anställdes 
han vid SJ och uppnådde 1874 befattningen 
som överdirektörsassistent vid SJ:s banavdelning, 
men lämnade sin tjänst vid SJ 1887 och var åren 
kring 1890 bosatt i Anhalt. 

Direkt till Tyskland 

Bakgrunden till von der Lanckens inlägg i debatten 
om sjöförbindelsen med kontinenten var 
Tysklands ökande roll för Sveriges ekonomi och 
kulturliv under 1800-talets sena årtionden. Tysklands 
snabba industrialisering och utveckling mot 
en ekonomisk stormaktsställning, i förening med 
den industriella utvecklingen i Sverige, ledde till 
ett intensivare handelsutbyte med kontinenten. 
Detta, tillsammans med livligare kontakter på det 
kulturella området, gjorde att tiden var mogen för 

Sverige att skaffa en egen, tidsenlig och direkt sjö

förbindelse med Tyskland och slippa beroendet av 

vägen över Danmark. En snabb och reguljär per

son-och postförbindelse borde bli första steget. 



På riksplanet diskuterades valet av hamn och i 

Skåne uppstod en tävlan mellan Malmö, Trelle

borg och Ystad om vilken av dessa hamnar som 

borde fa ta hand om kontinenttrafiken. 

Låt oss se hur von der Lancken 1889 tog ställning 
till dessa problem och vilka lösningar han 
rekommenderade. Han framhöll hur man i 
Danmark, på stadigt och enskilt initiativ, genom 
ångfärje-och ångbåtsförbindelser med järnvägsanslutningar 
hade minskat olägenheterna med de 
insulära förhållandena och gett Köpenhamn och 
landet i övrigt goda kommunikationer med kontinenten. 
Den svenska staten kritiserade han däremot 
för att inte sedan 1860-talet ha gjort något 
väsentligt för att förbättra kontakten med kontinenten. 
De kurirtåg som några år tidigare hade 
inrättats under sommarmånaderna mellan Stockholm 
och Malmö, underlättade endast förbindelserna 
mellan Stockholm och Berlin men inte mellan 
norra Sverige och Hamburg eller mellan västra 
Sverige och Norge å ena sidan, Berlin och 
Hamburg å den andra. 

De otidsenliga kommunikationerna kunde 
emellertid förbättras genom ett par inte alltför genomgripande 
åtgärder: inrättandet av en direkt 
ångbåtslinje mellan Malmö och Warnemi.inde 
samt av nattåg på stambanan och på banorna 
mellan Malmö och Göteborg med anslutning till 
ångbåtarna i Malmö. Om man ville nå Berlin 
eller Hamburg talade, enligt von der Lanckens 
beräkningar, mycket för att sjöleden MalmöWarnemi.
inde var överlägsen de existerande 
routerna. Hamnarna i Malmö och Warnemi.inde 
var i stort sett isfria året om och erforderliga järn

V. von der Lanckens förslag till 
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vägar fanns redan på såväl svensk som tysk sida. 
Överlägsenheten gällde främst jämfört med vägen 
över Köpenhamn-Gedser, med flera tidsödande 
överfarter med ångfärjor och ångbåtar, men även 
gentemot leden Malmö-Stralsund, som var ett 
par mil kortare än den till Warnemiinde. 

Von der Lancken opponerade sig mot påståendet, 
att det var for fa resande mellan Sverige och 
utlandet for att det skulle vara motiverat att satsa 
på kostsamma åtgärder. Det var inte bara turister 
som reste utan affärsmän och andra, som bland 
annat av rent ekonomiska skäl var tvungna att 
färdas mellan länderna. För dem gällde att tid är 
pengar. Och en snabb och effektiv postgång var 
viktig for att industri och handel i ett perifert land 
som Sverige skulle stå sig i konkurrensen med 
andra länder. von der Lancken menade även att 
det inte var så fa som reste mellan Sverige och Tyskland, 
som man ville tro. Han beräknade att 
antalet transitresenärer uppgick till cirka 22 000 
per år. Efter en i början ringa trafik brukade dessutom 
förbättrade kommunikationer följas av en 
stark och välståndsskapande trafikökning. 

Men viktigast av allt: det gällde att göra oss fria 
från "vårt lilla grannlands förmyndarskap och 
tributtagande". Våra statsmakter hade "handlat 
såsom en oförståndig, fattig fader, den där skickar 
sina barn att köpa sill i boden, i stället for vid 
hamnen, eller, hvad ännu värre är, gifva kakor till 
sin rike grannes barn, medan han låter sina egna 
svälta''. Det vill säga, Sverige förlorade årligen 
stora summor på att låta Danmark vara 
mellanhand i vår handel med och förmedla vår 
persontrafik med Centraleuropa. 



Von der Lancken trodde inte mycket på nyttan 
av den beslutade ångfärjeforbindelsen mellan 
Helsingborg och Helsingör som en länk i 
godstrafikleden mellan Sverige och kontinenten 
över de danska öarna. Dessutom skulle statsbanorna 
förlora mycken trafik, som skulle söka 
sig till Köpenhamn över Helsingborg i stället for 
att fortsätta på stambanan till Malmö. 

En snabb båtförbindelse mellan Malmö och 
Warnemiinde for person-och posttransporter 
skulle emellertid inte helt avhjälpa de rådande 
missförhållandena. Man skulle inte fa en förbindelse, 
som var lämplig for all slags trafik. En 
200 kilometer lång ångfärjelinje skulle utan tvekan 
ge ett mycket dåligt ekonomiska resultat. 

Och den långa vägen i öppen sjö var ett hinder for 
att göra routen populär. Det skulle dessutom bli 
svårt att samordna tidtabellen for de postforande 
tågen for att nå en tillfredsställande postgång med 
utlandet. Man kunde inte heller vänta sig att man 
i Tyskland för vår skull skulle kunna anpassa sina 
posttider, som var beroende av de stora postförbindelserna 
på kontinenten. 

En varaktig lösning 

En förbindelse mellan Malmö och Warnemiinde 
var en förträfflig provisorisk åtgärd for att 
avhjälpa de värsta felen, men von der Lancken såg 
det inte som en definitiv lösning. Det fordrades 
kraftigare åtgärder från statens sida, och därvid 
kommer Hörte in i bilden. von der Lancken förutspår 
stora förändringar, som kommer att rubba 
kommunikations-och handelsforhållandena i 
Europa: 

• Segelfartygen undanträngs av ångfartyg, som 
kommer att byggas större och större. 
• Nord-Östersjökanalen beräknas vara färdig år 
1894. 
• Berlin och Hamburg kommer att växa oerhört. 
• Köpenhamn befaras gå tillbaka. 

Framtida fartyg, som passerar världshaven och går 
genom till exempel Nord-Östersjökanalen, 
kommer säkerligen att ha ett djupgående på nio 
meter. När kanalen öppnas kommer Skåne nästan 
hundra mil närmare Atlanten, men hamnarna 
i Malmö, Landskrona och Helsingborg är 
då inte tillräckligt djupa for de stora fartygen och 
Drogden och Flintrännan i Öresund är for 
grunda for att släppa igenom dem. Förr eller senare 
måste en hamn for Skåne och södra Sverige 



med nio meters djup anläggas någonstans på Skånes 
sydkust. 

Efter kanalens fullbordan kommer Köpenhamn 
att ligga i en återvändsgränd, avsides från 
en av världshandelns största stråkvägar, och börjar 
ovillkorligen att gå tillbaka. Hamburg däremot 
kommer att ligga snart sagt vid Östersjön. Det 
gäller då for Sverige att skapa bästa möjliga förbindelse 
med den stora handelsstaden, som även 
kan tjäna som mellanhand i vår utrikeshandel på 
betydligt billigare villkor än Köpenhamn. 

Enligt von der Lancken hade Hamburg störst 
betydelse for Sverige, men man fick inte under

Tjörnarp, Järnvägsstationen. 

Tjörnarp var tänkbart som avgreningftån stambanan for von der Lanckens genande järnväg till Hörte, 
även om han foredrog Sösdala,. Fotot är .från 1900-talets tidigaste år då dubbelspåret hade nått Tjörnarps 
station som då också hade fltt ett särskilt ställverkshus. 

skatta Berlin, som utvecklades snabbt och om 
några decennier kunde ha tre miljoner invånare, 
och andra befolkningscentra, såsom Leipzig, 
Magdeburg och Hannover. Med bättre kommunikationer 
skulle de bli ypperliga avsättningsorter 
for en stor del av våra produkter. 

Ny hamn, nya banor 

Detta var, i korta drag, von der Lanckens bedömning 
1889 av den framtida situationen i området 
kring västra delen av Östersjön, och med dessa 
premisser gav han sina rekommendationer hur 
kommunikationerna med kontinenten bäst 
kunde lösas: 

• På statens bekostnad skulle en tidsenlig hamn 
anläggas på Sveriges sydkust och en järnväg byggas 
från denna hamn till Södra stambanan. 
• På statens bekostnad skulle även övriga 
järnvägar byggas, som behövdes for att dra full 
nytta av den nya hamnen. 
• Staten skulle nationalisera eller arrendera de 
järnvägar som förenade den nya hamnen med 
Göteborg och Malmö. 
• Staten skulle inrätta en tidsenlig ångbåts-och 
ångfärjeforbindelse mellan den nya hamnen och 

lämplig hamn på den tyska sidan och upprätthålla 
trafiken på de nya land-och sjötrafik.lederna. 



Ingen av sydkusthamnarna, Ystad och Trelleborg, 
var lämplig. Vattendjupet var blott 4,8 meter. Det 
skulle möta stora svårigheter att skapa ett djup på 
9 meter, vilket kom att krävas. Trelleborg ansågs 
dessutom ligga for långt västerut från Sassnitz, 
den preussiska nordbanans ändpunkt. Den rätta 
platsen var Hörte udde eller, "såsom uddens 
namn merendels skrifves, Abbekås-udde". En 
hamn där kunde lätt angöras av fartyg på den blivande 
storrouten Kiel-Reval [Tallinn], och 
sträckan Abbekås-Sassnitz gav den kortast möjliga 
ångfärjeforbindelsen med Tyskland. Det 
gällde även om nordbanan förlängdes till Arkona. 
Naturförhållandena vid Hörte var gynnsamma 
for att anlägga en hamn med tillräckligt vattendjup. 
Dessutom skulle uddarna vid Östra Torp 
och Sandhammaren i viss mån minska den ofta 
starka sjögången. 

En stambanelinje kunde dras från hamnen i 
någorlunda rak riktning till lämplig punkt på 
stambanan, så att avståndet från Stockholm till 
Abbekås inte blev mycket längre än till Malmö. 
Tjörnarps och Sösdala stationer var tänkbara, 

På Rydsgårds station sammanstrålade Malmö-Ystads och Trelleborg-Rydsgårds järnväg. På fotots fjrtågsmöte 
syns M}J-tågen till höger. Banan till Hörte skulle emellertid korsa Rydsgårdplanskilt vilket torde ha 
krävt omfattandejordarbeten. Vykortet ärftån forra sekelskiftet. 

men den senare var lättast att utvidga och valdes. 
Den 77 km långa järnvägen Abbekås-Sösdala 
skulle byggas med samma soliditet som övriga 
statsbanor och helst ledas över eller under de skärande 
privatbanorna vid Rydsgård, Bjärsjölagård 
och Hörby, men med föreningsspår och med 
trappor vid dessa stationer för att skapa förbindelse 
mellan banorna. 

En 28 kilometer lång järnväg från hamnen till 
Holmeja på Lund-Trelleborgsbanan skulle dels 
ge en bekväm förbindelse över Börringe till 
Malmö, dels skapa en tämligen rak förbindelse 
mallan Abbekås och Göteborg via Lund-Teckomatorp--
Ängelholm-Halmstad. 

Kostnaderna beräknades approximativt till: 
hamnanläggningen 3 230 000 kr 
järnvägen Abbekås-Sösdala 6 160 000 kr 
järnvägen Abbekås-Holmeja 1 540 000 kr 

De beskrivna åtgärderna räckte emellertid inte för 
att definitivt ordna postgången med kontinenten. 
Restiden mellan Stockholm och Abbekås behövde 
reduceras ytterligare för att nå kontinuitet 
mellan de svenska posttågen och de tåg som på 
tyska sidan upprätthöll förbindelserna med Berlin 



och Hamburg. Problemet löstes bäst om en ny, 
statlig järnväg, en förkortningslinje med snabbtågskapacitet, 
byggdes från Gnesta via Stigtomta 
till Norrköping. lnvesteringskostnaden skulle visserligen 
bli hög, cirka 6,4 miljoner kronor, men 
von der Lancken ansåg den motiverad med tanke 
även på de positiva effekterna inom landet. Genom 
den betydligt förkortade restiden mellan 
Stockholm och Malmö skulle hela Skåne med 
dess vittförgrenade privatbanenät knytas närmare 
huvudstaden. Dessutom hade Stockholm och 
Norrköping och området mellan Gnesta och 
Norrköping mycket att vinna. 

Här bör nämnas att Birger Stafsing, kapten i 
Väg-och vattenbyggnadskåren, år 1898 presenterade 
ett järnvägsförslag, som skulle förkorta avståndet 
mellan Norrköping och Stockholm. Projektet 
löpte från Norrköping via Gnesta till Södertälje 
och vidare över Mälaröarna till Tomteboda. 
Banan var tänkt att fortsätta till Kapellskär. 
Därifrån skulle snabba ångfartyg förbättra förbindelsen 
med Finland. Linjedragningen mellan 
Norrköping och Gnesta överensstämmer på ett 
slående sätt med von der Lanckens från år 1889. 

Statssocialism 

Ägarförhållandena var ett viktigt led i von der 
Lanckens vittfamnande planer. De nya banor han 
föreslog skulle alla vara statsägda och av stambanestandard. 
Men i Skåne och på västkusten berördes 
en rad privatbanor av hans trafikstrategi, 
vilket han såg som ett svårt hinder för att ta 
tillvara landets intressen i trafiken med kontinenten. 
Han ansåg att de aktuella banorna måste 
vara i statens hand. Bland annat betonade han 
Danmarks roll som mellanhand i vår utrikeshandel 
och menade att rivaliteten mellan de skånska 
hamnstäderna, som ville dra Köpenhamnstrafiken 
till sig, hade lett till att de skånska privatbanorna 
trafikerades mera i danskt än i svenskt 
intresse. 

De främsta betingelserna för en nationell 
järnvägspolitik var, enligt von der Lancken, att 

järnvägsverksamheten, som betydde så mycket 
for landets hela ekonomi, ordnades i landets egna 
intressen. Och en sådan politik kunde endast 
staten själv fora. Staten hade också en plikt att 
skydda statsbanan mot den enskilda konkurrensen. 
Han gav en utförlig motivering for statsinlösen 
av privatbanor. Ett for Sverige särskilt viktigt 
skäl var, att man några årtionden in på 1900talet 
kunde emotse en oerhörd taxenedsättning 



nästan överallt i Europa, när järnvägsanläggningskapitalet 
där hade hunnit amorteras. Om vi i 
Sverige då ännu hade ett stort enskilt järnvägsnät 
med delvis oamorterat anläggningskapital, skulle 
vi tvingas bibehålla våra högre fraktsatser. Våra 
varor skulle därigenom fördyras och vår förmåga 
att konkurrera med andra länder äventyras. Det 
var mycket som talade för att staten så fort som 
möjligt grep sig an med förstatligande av privatbanor. 

Argumentationen utmynnade i ett förslag att, i 
förening med den planerade järnvägen AbbekåsHolmeja, 
skapa stambanor från den tänkta storhamnen 
vid Hörte till Malmö och Göteborg genom 
förstatligande av Malmö-Ystads järnväg och 
hela komplexet av privatbanor genom Skåne och 
Halland till Göteborg, från Lund-Trelleborgs 
järnväg i söder till Göteborg-Hallands i norr, inalles 
465 kilometer. Utan tvekan skulle detta leda 
till att Sverige kunde gå segrande ur striden med 
Danmark om trafiken mellan Hamburg och 
Västsverige samt stora delar av Norge. Även sjötrafiken 
mellan Abbekås och Sassnitz borde förvaltas 
av Järnvägsstyrelsen. 

Västkusttågen mot konti

nenten skulle vika av.från 
Lund-Trelleborgs järnväg 
på den lil/,a stationen i 
Ho/meja. 

En helhetslösning 

von der Lanckens omfattande och djuplodande 
debattinlägg f"ar ses som ett väl genomarbetat 
förslag till en helhetslösning av kommunikationsproblemen 
med kontinenten. Han byggde sina 
resonemang och slutsatser på en noggrann analys 
av den förväntade utvecklingen inom näringslivet 
och på kommunikationsområdet, på utförliga 
statistiska jämförelser mellan olika trafikleder beträffande 
väglängder och restider och slutligen 
omfattande tidtabellsberäkningar. De rekommenderade 
åtgärderna präglades av hans syn på 
statens roll och hans inställning till järnvägsförstatligande. 

Bland övriga svenska debattörer är det fa, om 
ens någon, som bearbetat tysklandsfi-ågan så grundligt 
och så tidigt som von der Lancken. Orsaken 
kan förmodas vara att han som bosatt i Anhalt, 
cirka tjugo mil sydöst om Hamburg och nära 
Elbe, ryggraden i stadens bakland, och dess-utom 
med storstäderna Berlin och Leipzig och andra på 



nära håll, mycket påtagligt upplevde den stegrade 
industrialiseringstakten och urbaniseringen i 
Tyskland. Han insåg tidigt samfärdselproblemets 
vidd med tanke på Sveriges möjligheter att hävda 
sig i konkurrensen på den växande tyska marknaden. 
Eftersom han var bosatt inom Hamburgs 
uppland, är det naturligt att han var fokuserad på 
dess roll i större utsträckning än Berlins. 

von der Lanckens utpräglat positiva inställningen 
till statsbanedrift och järnvägsförstatliganden 
hade naturligtvis påverkats av de tyska förhållanden 
som han hade kommit i direktkontakt 

Börringe Station. 

Börringe var den andra MY]-station som skulle korsas p/,anskilt av von der Lanckens skånska snabbanor. 

med och som han, med mångårig tjänst inom SJ 
som bakgrund, haft stora förutsättningar att utvärdera. 
Han hänvisade i många sammanhang till 
sina erfarenheter i Preussen. 

I flertalet europeiska stater hade strävanden att 
göra de enskilda järnvägarna till statsegendom blivit 
alltmer framträdande i och med att man fimnit, 
att järnvägarna spelade en så ingripande roll i 
såväl den enskildes som statens hushållning. Det 
var i Preussen som statsbaneiden nått sin största 
utbredning. Från början hade den preussiska staten 
gynnat anläggningen av enskilda järnvägar. 
De missförhållanden som den privata verksamheten 
framkallade och det sätt på vilket bolagen utnyttjade 
sina privilegier, ledde emellertid till att 
man slog in på en ny järnvägspolitik. En viktig 
orsak till kursändringen var också att staten i 
tullskyddssystemets intresse behövde ha tillräckligt 
inflytande över utlandstrafiken. 

År 1879 tog den preussiska lantdagen beslut 
om ett omfattande förstatligande och processen 
framskred hastigt under de närmaste åren. Redan 
1886 var förstatligandet i stor utsträckning genomfört. 
Resultatet hade snabbt visat sig förmånligt 
for det allmänna, och det preussiska järnvägsförstatligandet 
blev kraftigt impulsskapande for 
det övriga Europa. 

Ett modifierat förslag 

Det är nu dags att uppmärksamma, att sedan det 
framgått att vederbörande svenska myndigheter 
tagit ställning for Trelleborg-Sassnitzrouten och 
underkänt Ystad som lämplig överfartsort till 
Tyskland, agiterade " en aktad insändare" i YstadsPosten 
den 25 november 1890 for att en bana 



skulle byggas i det närmaste fagelvägen och direkt 
från Hässleholm till Ystad. Den skulle ge Ystad 
företräde före Trelleborg genom tjugo kilometer 
kortare väglängd och en tidsvinst på 28 minuter 
for kurirtågen från Stockholm. Banan skulle anläggas 
och ägas av staten, eftersom förbindelsen 
mellan huvudstaden och det svenska järnvägsnätets 
viktigaste ändpunkt mot kontinenten 
måste vara fullständigt i statens hand. 

I von der Lanckens val av hamn på sydkusten 
var, som vi sett, varken Ystad eller Trelleborg 
lämpliga på grund av djupförhållandena, men 
däremot en ny hamn vid Hörte. Och Trelleborg 
låg for långt åt väster i förhållande till Sassnitz. I 
det aktuella läget bör von der Lancken ha föredragit 
Ystad. Man kan bakom "en aktad insändare" 
se von der Lanckens hand. Hörte hamn och de 
tilltänkta statsjärnvägarna därifrån till stambanan 
och västkusten har han fatt överge. Men med en 
statlig stambanegren Hässleholm-Ystad fortlever 

en viktig del i den övergripande ide han lanserade 

i december 1889. 

Då von der Lancken återkom i debatten i juni 

1891, var kontinentenfrågan inne i ett intensivt 

skede med starka meningsbrytningar om vilken 

hamn som borde väljas for post-och person

trafiken med Tyskland. Det bör då ha stått helt 

klart att det politiskt inte skulle gå att fa gehör for 

någon ny statsbana från stambanan till en hamn 

på sydkusten. Därmed föll Sassnitzrouten bort 

från von der Lanckens koncept. 

Inom de kretsar som pläderade for Ystad som 
överfartsort kalkylerade man emellertid med en 
tidsbesparande förbindelse från stambanan vid 
Höör till Ystad via Höör-Hörbybanan, en ny 
linje Hörby-Bjärsjölagård och vidare på YstadEslövs 
järnväg. Men det arangemanget underkändes 
av von der Lancken, även om han ansåg 
Ystads hamn ha företräde framför Trelleborgs. 
Stockholms framåtskridande skulle inte gynnas 
nämnvärt och Göteborg och Malmö skulle tvärsäkert 
skadas. Dessutom fick staten köpa eller arrendera 



de klent utrustade järnvägarna mellan 
Höör och Ystad, vilka inte hade stambanekaraktär. 
von der Lancken hade visserligen inget 
emot förstatliganden, men i detta fall ansåg han 
att det skulle bli statsfinansiellt alltför ofördelaktigt. 
Återstod for honom Malmö-Warnemi.
inde som enda tänkbara förbindelse att satsa 
på. 

Malmö, med en god och utvecklingsbar hamn, 
var på grund av sitt läge den enda ort i Sverige, där 
man enligt von der Lancken framgångsrikt kunde 
utkämpa kampen mot det danska handelsfortrycket. 
Malmö-Warnemi.indelinjen var under 
rådande förhållanden den som bäst kunde tillfredsställa 
landets verkliga behov. Närmare personliga 
kontakter mellan tyska och svenska köpmän 
skulle inte längre hindras av usla kommunikationer. 
Persontrafiken mellan Sverige och 
Hamburg förutspåddes öka på ett sätt som man 
inte kunde föreställa sig, och följden skulle bli de 
stegrade handelsforbindelser som von der 
Lancken verkade for. 

Systemskiftets möjligheter 

Vi har följt von der Lanckens intentioner och förslag 
från slutet av år 1889 till sommaren 1891 och 
sett hur han steg for steg fick backa från iden om 

en vittfamnande lösning på kontinentproblemet 

till blott den förbindelseled, som han redan från 

början såg som den mest angelägna, den mellan 

Malmö och Warnemi.inde. Kan han ha förväntat 

sig ett stadigt engagemang i den 1889 skisserade 

lösningen med båtförbindelse, hamnplaner, nya 

stambanelinjer och förstatligande av ett bety

dande antal privatbanor? Var det meningsfullt att 

gå ut så storstilat? 

I en motion till 1885 års riksdag hade föresla

gits att stambanesystemet skulle byggas ut genom 

inköp av privatbanor samt anläggning av nya ba



nor. Motionen uttryckte misstro mot enskildas 

sätt att sköta verksamheten och hänvisade till för

statliganden i andra länder. Motionen avslogs. 

Året därpå var 1886 års ekonomiska kommitte i 

sitt betänkande särskilt positiv till utvecklingen i 

Tyskland, men kommitteforslaget om ett omfat

tande järnvägsforstadigande möttes av en kraftig 

opposition och frågan skrinlades. Man hade inte 

väntat sig ett förslag om allmänt förstatligande av 

landets viktigaste järnvägar. I och med det tull

politiska systemskiftet 1888 syntes emellertid ut

sikterna i slutet av 1880-talet ljusare for en rege

ringsaktivitet i forstatligandefrågan, och bland fö

respråkarna åberopades Preussen som förebild. 

von der Lanckens ide om förstatligande av 

västkustbanorna och vissa skånska banor kan mot 

den bakgrunden te sig välgrundad. 

Den svenska opinionen visade sig emellertid 
ännu inte mogen for ett genomgripande förstatligande 
eller for anläggning av nya stambanegrenar. 
Åren 1873-1890 var det statliga järnvägsbyggandet 
av mycket ringa omfattning, om man 
undantar satsningarna i Norrland. Och 1881 
hade statsutskottet, som svar på den halländske 
lantmannapolitikern Carl Ifvarssons motion om 
att staten skulle bygga den planerade banan 
genom Halland ( det vill säga den blivande 
Västkustbanan), uttalat sig mot en utvidgning av 
stambanenätet i södra Sverige. 

Förslaget till en hamn vid Hörte med anslutande 
stambanelinjer måste ses som överoptimistiskt, 
liksom senare en stambanegren från Hässleholm 
till Ystad. Detta bekräftas ytterligare av att 



inte heller Carl Robert Troilius bok Staten och 
jernvägarne från 1890 ledde till något konkret resultat. 
Troilius hade varit sekreterare i järnvägsavdelningen 
i 1886 års ekonomiska kommitte. Han 

För att snuva danskarna på den inbringande transittrafiken forespråkade von der Lancken en tågfarjeforbindelse 
från Malmö hamn till Warnemunde. 

försökte nu åter, men förgäves, propagera för sin 
och kommittens ideer. Troilius påpekade att våra 
järnvägar var betydligt yngre än de flesta övriga 
kulturländers. Det såg han som en förklaring till 
att många problem, som redan var lösta i dessa 
länder, "här endast kunna svagt skymtas". Men 
man fick anta att det, när tiden var inne, även här 
skulle uppstå en lika allvarlig strid mellan staten 
och privatintresset på järnvägens område. 

Vision och verklighet 

Hur kom då den framtida bilden att te sig jämförd 
med von der Lanckens förslag 1889? Som ny 
förbindelse till Tyskland valdes TrelleborgSassnitz 
(öppnad 1896), det vill säga det alternativ 
han varit mest kritisk till. Malmöaktörer gick 
på von der Lanckens linje och verkade för 
Warnemunderouten, men utan framgång då de 
danska och svenska myndigheterna gick in för 
ångfärjeförbindelser över Öresund. 

Med förstatligandefrågan kom det dock att förhålla 
sig annorlunda. Till 1893 års riksdag lämnades 
en motion, som uttryckte oro över att privatbanelinjer 
av stambanenatur hade skapats genom 
sammanslutningar av järnvägar, som ursprungligen 
endast varit lokalbanor. De inte bara konkurrerade 
med stambanor utan förmedlade dessutom 
internationell trafik, som undandrogs statens 
kontroll. Motionärerna syftade på de banor, 
som bildade en genomgående trafikled mellan 
Göteborg och Malmö (Göteborg-Hallands, Mellersta 
Hallands och Skåne-Hallands järnvägar 
samt Landskrona-Ängelholms och MalmöBillesholms 
järnvägar). Genom ångfärjeförbindelsen 
mellan Helsingborg och Helsingör, som 
startade 1892, hade de aktuella banornas betydelse 
för utrikestrafiken blivit särskilt påtaglig. 
Man befarade att speciellt danska handels-och 
sjöfartskretsar skulle skaffa sig inflytande över och 
förmåner på banorna. Dessa synpunkter har ansetts 
som då alldeles nya för Sveriges vidkommande 
och satts i samband med den protektionistiska 
tullpolitikens segrar 1888 och 1892. 
Vi finner slående likheter med von der Lanckens 
reflexioner år 1889. Jag vill här också citera några 
rader av Sverker Oredsson: "Protektionismen var 



ett av de främsta uttrycken för den nya nationalismen. 
I särskilt Preussen kan denna handelspolitik 
och statsbaneiden ses som olika uttryck för en allmän 
trend att i ökad grad vilja hävda den egna 
statens intressen. Järnvägspolitiken ställdes 
handelspolitikens tjänst." 

I den fortsatta debatten poängterades att ett 
förstatligande av de nämnda banorna skulle bli än 

mer angeläget, med tanke på att det med säkerhet 
kom att skapas ångfärjeförbindelse även mellan 
Malmö och Köpenhamn (öppnad 1895), och när 
sjöförbindelsen mellan Skånes sydkust och Tyskland 
inrättats. I proposition till 1894 års riksdag 
föreslog regeringen att banorna skulle inlösas. 
Statsutskottet underkände emellertid de anförda 
skälen, och dess ordförande varnade for att slå in 
på en ny väg i järnvägspolitiken. Vid gemensam 
omröstning i kamrarna avslogs regeringens förslag 
med 182 röster mot 168, således ett ganska 
jämnt resultat. Vid riksdagen 1895 hade 
opinionsläget förskjutits, och beslut om förstatligande 
kunde tas, även då vid gemensam votering, 
med den betryggande övervikten 203 röster mot 

159. Ett tungt argument var att då Sverige övergått 
till ett protektionistiskt handelssystem, borde 
en för utrikeshandeln så viktig järnväg vara i statens 
hand. Man var äntligen mogen att anamma 
en viktig del av von der Lanckens tänkesätt, men 
beroendet av vägen över Danmark hade man inte 
haft ambitionen att frigöra sig från. 

Förvaltningsreform 

I december 1893 och januari 1894 -det vill säga 
då frågan om förstatligande av västkustbanorna 
bearbetades av riksdag och regering -uttryckte 
von der Lancken i Skånska Aftonbladet sin syn på 
skötseln av statens järnvägar och de privata 
banornas ekonomiska förutsättningar. Han kom 
även in på förstatligandet av banorna mellan 
Malmö och Göteborg. Han var mycket kritisk till 
hur verksamheten sköttes vid statsbanorna. I 
jämförelse med statsjärnvägar i andra länder, och 
då främst i Preussen, förvaltades våra mycket oekonomiskt. 
Det ledde till höga taxor som 
verkade hämmande på näringslivet. Han efterlyste 
införandet av en ny forvaltningsform som 
skulle garantera en mera ekonomisk skötsel, vilket 
var en viktig förutsättning for landets hela 
ekonomiska utveckling. 

Även de privata banornas driftresultat beskrevs 
som mycket otillfredsställande, om än av andra 



orsaker än vid statsbanorna. I och med att de olika 
privata bolagens linjelängd i medeltal uppgick till 
knappt 60 kilometer, kom de att belastas med 
oproportionerligt höga fasta kostnader, vilket 
ledde till hög taxesättning. För att driftkostnaderna 
skulle kunna närma sig minimum, borde 

huvudlinjens längd uppgå till 3--400 kilometer. 

Det var egentligen bara Bergslagernas Järnvägar 

som nådde dit. 

Att de preussiska statsbanorna uppvisade glän

sande resultat tillskrev han till stor del förstat

ligandet av privatbanorna. Det hade gett möjlig

het att gruppera bansträckor till långa, samman

hängande huvudlinjer. De svårtrafikerade gren

banornas antal hade därmed minskats. 

von der Lancken frågade sig varför Sverige inte 
skulle kunna tillgodogöra sig utlandets erfarenheter. 
Han menade att kommitten, vars uppgift var 
att ge förslag om en statsbana Malmö-Göteborg, 
"med beröring af den vigtiga punkten Helsingborg", 
borde ha grundligt studerat prisskillnaden 
mellan trafikering av huvudlinjer och grenbanor. 
Kommittens förslag innebar inlösen av privatbanor 
till en längd av 351 km, och att staten, förutom 
huvudlinjen Malmö-Göteborg, tvangs trafikera 
grenbanorna Helsingborg-Ängelholm och 
Landskrona-Billesholms gruva, tillsammans 53 
kilometer. Enligt von der Lancken hade problemet 
lösts enklare, om kommitten förordat inköp 
av den 243 km långa Västkustbanan ( Göteborg-
Helsingborg) samt de tillsammans blott 39 
km långa banorna Lund-Kävlinge och Billeberga-
Helsingborg samt byggande av en ny 
foreningslinje på 12-13 km mellan Kävlinge och 
Billeberga. Den nya huvudlinjen Malmö-Göteborg 
skulle då bli 311-312 km (däri ingick stambanedelen 
Malmö-Lund), och all trafik av grenbanor 
undvikas. 

von der Lancken menade att denna lösning 
skulle minska den ur nationell synpunkt fördärvliga 
konkurrensen mellan städerna Malmö och 



Helsingborg, som möjligen skulle förbytas "till ett 
gemensamt sträfvande att ordna Södra Sveriges 
affärs-och samfärdselforhållanden på ett sätt, som 
mera tillfredsställde svenska och danska anspråk''. 
Han höll fortfarande fast vid Malmö--Warnemiinderouten 
som en möjlighet att göra Sverige 
fritt från den danska mellanhandeln. Han uttryckte 
nu inget krav på att förbindelsen borde 
drivas i stadig regi, men han såg gärna att den subventionerades 
av staten. 

År 1896 förstatligades de järnvägar mellan 
Malmö och Göteborg, som motionärerna föreslagit 
1893; således ej med de modifieringar von 
der Lancken rekommenderat. 

Återstår så förslaget att bygga en ny järnväg från 
Gnesta över Stigtomta till Norrköping. Här fick 
von der Lancken i princip se sitt förslag genomfört, 
även om den statsbanelinje som beslutades år 
1907 kom att bli drygt tre mil längre än han tänkt 
sig. Den utgick från Järna och drogs över Nyköping. 
Bland motiven fanns önskan om att fa till 
stånd snabbare och billigare såväl post-som person-
och godsbefordran mellan Stockholm och 
norra Sverige å ena sidan, södra Sverige och kontinenten 
å den andra. 

I nationell anda 

Det har tydligt framgått att Volrad von der 
Lancken strävade efter att värna Sveriges nationella 
intressen, då kommunikationerna med kontinenten 
blev ett för landet allt viktigare problem. 
Hans inställning färgades starkt av de preussiska 
förhållanden, som rådde sedan lantdagens beslut 
1879 om ett allmänt järnvägsförstatligande i stort 
sett genomförts på några fa år. Endast i statens 
hand kunde den för landet så viktiga järnvägsverksamheten 
drivas med hela nationens bästa för 
ögonen. Den svenska staten måste därför äga de 
befintliga eller nya banor, som skulle anknyta till 
planerade sjöförbindelser med kontinenten. 

I sann nationalistisk anda verkade von der 
Lancken för att skydda Sverige mot "boven i dramat", 
Danmark, som enligt hans mening skodde 
sig på Sveriges bekostnad. Transitotrafiken genom 
Danmark skulle i möjligaste mån elimineras och 
genom förstatliganden skulle danskt inflytande 
över transporter på svenska järnvägar undvikas. 

von der Lancken utformade sina förslag till 
kontinentalförbindelser efter dessa ledmotiv, men 
den svenska opinionen var 1890 föga mottaglig 
för sådana ideer. En debatt om järnvägsförstatligande 



hade visserligen förts på 1880-talet men 
gav inget resultat, och propåer i början av 1890talet 
om statsinlösen av banorna mellan Malmö 
och Göteborg avvisades. Vad som mot mitten av 
1890-talet starkt bidrog till att skapa förutsättningar 
för ett nytänkande i von der Lanckens 
anda var det protektionistiska genombrottet i 
Sverige. Det blev särskilt angeläget att staten i 
utrikeshandelns intresse hade transportapparaten 
i sin hand, manifesterat i beslutet om förstatligande 
av Västkustbanan. 

I vad mån von der Lanckens debattinlägg kan 
ha bidragit till denna opinionsförskjutning är naturligtvis 
svårt att bedöma. Man far under alla 
förhållanden se honom som en intressant innovatör 
och impulsgivare; en man som, med sina iakttagelser 
från ett land med längre erfarenhet, tycks 
ha haft svårt att i Sverige fa gehör för sina i många 
stycken väl avancerade ideer. 
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Erik Sundström 

Det första ånglokomotivet två hundra år 

Atmosfäriska ångmaskiner 

Ångmaskinens utveckling var inte en enda uppfinning 
av en enda uppfinnare. Den innefattade 
så många komponenter som inte hade funnits tidigare 
och skedde i så många steg, att det behövdes 
flera decennier av uppfinningar, experiment 
och försök innan man hade något som fungerade. 

Den första kända ångmaskinen byggdes 1712 
av Thomas Newcomen för länspumpning av en 
gruva vid Dudley Castle. Ångpannan var en sluten 
vattengryta ovanför en koleldstad. Man kokade 
vattnet vid 100°C utan övertryck. Pannor 
med övertryck hade man ingen erfarenhet av, och 
man hade nog varit rädd för att de skulle explodera. 
Ångan leddes in i och fyllde ena sidan av en 
cylinder, där en kolv drogs undan av en tvärbalk. 
När kolven nått sitt ändläge stängdes ångröret 
och man sprutade in kallt vatten i cylindern så att 
ångan kondenserades och det blev ett undertryck 
som sög tillbaka kolven. Genom tvärbalken drev 
man då gruvans länspump. Eftersom ångtrycket 
inte var större än lufttrycket kallades denna typ av 
ångmaskin "atmosfärisk". 

Genom att ångan vid varje pumpslag gick in i 
en nyss avkyld cylinder kondenserade en stor del 
av den direkt innan den hade fyllt cylindern, och 
det krävdes mycket bränsle för att bilda tillräckligt 
mycket ånga. Närmaste förbättring kom 1769 
när James Watt införde en separat kondensor med 
kallt vatten som vid kolvens ändläge sattes i förbindelse 
med cylindern så att denna hela tiden 
kunde hållas varm, och så att det ljumma 
kondensvattnet samlades upp i kondensorn och 
senare kunde användas i ångpannan. Hans ångmaskin 
behövde bara en tredjedel så mycket 
bränsle som Newcomens, men var långsam då 
man måste vänta tills ångan hunnit lämna 
cylindern och kondenserats. Cylindern utfördes 
därefter med verkan i bägge riktningarna vilket 
ökade hastigheten. Watt fick patent på ångmaskin 
med kondensor och rätt att av användarna 
kräva en royaltyavgift som motsvarade en tredjedel 
av bränslebesparingen. 

Mårten Triewald hade 1728 utan framgång 
provat en maskin av Newcomens typ vid Dannemora 



gruva, och den ersattes 1805 av en maskin 
från James Watt som monterades av Samuel 
Owen, sedermera grundare av en ångmaskinsfabrik 
på Kungsholmen i Stockholm. 

Vid denna tid hade tanke på ångtraktorer 
väckts hos några uppfinnare men givit negativa 
försöksresultat hos Murdoch i Cornwall och 
Cugnot i Frankrike. Mycket tyder också på att 
Karl Högström med anknytning till Nasafjälls silvergruva 
hade liknande tankar. 

Ångpannor med övertryck 

Richard Trevithick föddes 1771, växte upp vid 
tenn-och koppargruvorna i Cornwall och gifte 
sig med dottern till en verkstadsägare som tillverkade 
pumpar till gruvorna. Han började 1797 experimentera 
med ångpannor som hade övertryck, 
där ångan skulle skjuta undan kolven redan när 

Richard Trevithick 

7 
r 
Världens forsta lok, byggt 1804 

den började fylla cylindern. Pannan kunde tåla 
övertryck av flera bar (atö = kp/ cm2) genom at 
den gjordes med starka väggar liksom pumparna. 

Ursprungligen räknade han med att använda 
kondensor liksom Watt, men denne vägrade ge 
tillstånd med hänvisning till sitt patent, då han 
såg Trevithick som en farlig konkurrent. 
Trevithick blev då tvungen att släppa in ångan 
under tryck, men kom på att göra det i skorstenen 
så att draget i eldstaden förbättrades, och den 
minskade effekten uppvägdes av att man slapp 
kondensor, blåsbälg, tvärbalk och vissa ventiler. 
Maskinen blev då billigare, snabbare och mer 
ekonomisk. 

Trevithicks ångtraktor och ånglok 

Redan 1797 byggde Trevithick en liten försöksmodell 
till ångtraktor som skulle kunna köra på 
landsväg, och 1801 provade han en fullstor traktor, 
men efter en kort tid körde den i diket och 
förstördes. Efter en olycka 1803, när en av 
Trevithicks vattenpumpmaskiner exploderade, 
försökte den arge konkurrenten Watt avråda från 
användning av maskiner med övertryck, men 
Trevithick uppfann då flera typer av säkerhetsventiler 
och säkerhetspluggar. Jämfört med senare 
tiders ånglok var trycket ändå så lågt att pannan 



och cylindrarna måste göras stora och tunga. 

Därefter byggde Trevithick det första ångloket, 
som skulle köra på en bana med gjutjärnsräls och 
1372 mm spårvidd vid järnverket Penydarren i 
Wales. Loket hade en enda horisontell cylinder 
som drev ett stort svänghjul och därifrån med 
kugghjul de två drivaxlarna. Drivhjulen var släta, 
och Trevithick hade i förväg kontrollerat att friktionen 
skulle vara tillräcklig genom att veva hjulen 
på en hästvagn. Rälsen hade fläns på utsidan 
så hjulen behövde inga flänsar. Ångpannan hade 
en rörformad eldstad, där rökgaserna gick tillbaka 
i en grov tub parallellt med eldstaden till skorstenen, 
som var placerad intill eldstadsluckan. 
Cylindern var också infälld i pannan så att den var 
varm och inte fick kondensering av ångan. Den 
var av samma typ som användes i pumpmaskinerna, 
alltså med ångkraft bara i ena riktningen, 
och med ångfyllning under hela slaglängden. 
Största hastigheten var ungefär 8 km/h. 

Loket provkördes första gången den 13 februari 
1804, och den 21 februari drog det ett fem 
vagnars tåg lastat med tio ton järn och sjuttio 
man. I mars drog det 25 ton järn, men när man 
sedan försökte öka lokvikten med ballast för att 
kunna dra ännu tyngre tåg märkte man att rälsen 
bröts sönder. Då loket ändå närmast räknades 
som ett experiment tog man bort hjulen och använde 
det som stationär ångmaskin i järnverket. 

Följande år, 1805, byggdes i Gateshead ett något 
mindre lok av Trevithicks modell men med 
större svänghjul för en bana i Coalbrookdale som 
bara hade träräls och 915 mm spårvidd, men det 
kunde inte användas där eftersom rälsen helt 
bröts sönder av tyngden. Ett sista försök att visa 

TREVITHICKS., 

t»ORTA.BLE STEAM ENGI1'TE. 

Catchmewbocan. 

M<"c-hanic:-al Yower Suhduing 
Animal Sp~<-d . 

Ovan: Catch me who can-rundan i London. 

Till vänster: En bevarad biljett for att åka med 

Catch me who can. 

möjligheterna med ånglok gjordes 1808 när 



Trevithick byggde loket Catch me who can, som 
vid en marknad på Torrington Square i London 
körde besökare runt, runt på en liten cirkelbana. 
Namnet syftade på att den var snabbare än draghästar. 
Även här fick man sluta efter rälsbrott. 

Ånglok var bara en av de många maskiner som 
Trevithick byggde för gruvor och järnverk, och 
han byggde därefter inga fler ånglok utan engagerade 
sig i försök att bygga en tunnel under 
Themsen i London och därefter i sydamerikanska 
gruvor i Peru, Costa Rica och Colombia tills han 
utfattig kom tillbaka till England 1827. Han började 
återigen bygga ångmaskiner för industrin, 
och han arbetade med en metod att lyfta skeppsvrak 
genom att låta dykare fylla vraket med plåt

cisterner som man sedan genom slang fyllde med 
luft tills vraket flöt upp till ytan, och med en metod 
att borra djupa hål i kalksten genom roterande 
borrar med spiralspår för att fa upp stoftet 
till ytan. 

Han försökte fa royaltyvillkor för användare av 
hans ångmaskiner liknande vad Watt hade fatt, 
alltså en del av besparingen i bränslekostnad jämfört 
med de tidigare atmosfäriska ångmaskinerna, 
men misslyckades. Ett av hans sista projekt var att 
undersöka om man kunde bygga kylskåp och 
livsmedelslager kylda med isblock som skulle 
hämtas med fartyg från Norra ishavet. Han dog 
1833 efter en kort sjukdom. 

Tankarna på ångtraktorer och ånglok utvecklades 
vidare av andra uppfinnare, tills omkring 
1820 man hade lyckats anpassa lokets vikt till 
spårets hållfasthet. I Sverige diskuterades ånglok 
och ångtraktorer av Bergskollegiet 1827. Efter 
ånglokstävlingen vid Rainhill 1829 som vanns av 
George Stephenson var det ingen tvekan om att 
tåg dragna av ånglok på räls av järn var framtidens 
transportmedel, och det var framför allt 
Stephensons ideer som blev tongivande 
lokomotivfabrikerna. 
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Om Samuel Owen se även Daedalus 1975. 

Martin Ekman 

Sjöjärnvägsleden i Värmland 

Gustaf Ek.man och uppkomsten av en originell historisk transportled 

Ar 1847 inleddes ungefär samtidigt förarbetena 
till de två första järnvägsbyggena i Sverige, båda i 
Värmland och till en början avsedda för tåg 
dragna med hästar. Det ena var järnvägen mellan 
Fryksta (vid Frykensjöarna) och Lyckan (vid Klarälven). 
Idegivaren till den var lantmätaren Lars 
GustafÖrn. Det andra var järnvägen mellan Kristinehamn 
och Sjöändan. Den blev färdig strax efter, 
men var bara inledningen på en betydligt 
längre och märkligare transportled. Denna transportled 
var en kombination av järnvägar och sjöleder, 
en internationellt sett originell skapelse. 
Människan bakom den var i första hand brukspatronen 
Gustaf Ekman på Lesjöfors och Långbanshyttans 
järnbruk, delvis med kraftigt stöd av 
bergmästaren Franz von Scheele i Filipstad. Bakgrunden 
till och uppkomsten av denna sjöjärnvägsled 
har hittills varit tämligen okänd; den 
här uppsatsen är tänkt att sprida lite ljus över saken. 

Sjöjärnvägsledens sträckning 

Sjöjärnvägsleden, som till sina huvuddelar tillkom 
under åren 1847-1854, var över tio mil 
lång. Den sträckte sig genom östra Värmland från 
Lesjöfors vid Lesjön i norr till Kristinehamn vid 
Vänern i söder. Höjdskillnaden från Lesjön ner 
till Vänern är nära två hundra meter. Hela leden 
bestod av växelvis järnvägar med hästdragna tåg 
och bådeder med speciella farkoster; se tabell 1 
och figur 1. En kanal med slussar ingick också. 
Till märkvärdigheterna längs leden hörde en specialbyggd 
järnvägsdel med nästan 30 graders lutning 
längs en bergvägg samt båtar med ovanliga 
drivmetoder. 

Ändamålet med sjöjärnvägsleden var framför 
allt att transportera malm från gruvorna, järn från 
hyttorna och andra tunga produkter ner till Vänern, 
både för försäljning inom landet och för export 
utomlands. Leden var mot avgifter öppen för 
alla. Dittills hade sådana tunga transporter mest 
bara kunnat ske på vintern när marken var frusen. 

Nu kunde man transportera gods året runt, och 
på ett sätt som var lättare för både människor och 
djur. Vid behov kunde också stora mängder utsäde 



eller spannmål på kort tid transporteras på 
leden norrut och därmed minska risken för hungersnöd. 
Dessutom kunde personer medfölja, till 
och med en och annan turist som ville uppleva 
märkvärdigheterna. 

Vem var då den Gustaf Ekman som stod 
bakom dessa nymodigheter i en glesbebyggd 
skogstrakt? 

Gustaf Elonan -vetenskapsman och samhällsbyggare 

GustafEkman (1804-1876) var utbildad till metallurg, 
hade gjort studieresor i England, och drev 
större delen av sitt liv Lesjöfors och Långbanshyttans 
järnbruk i Värmland. Där uppfann han 
bland annat den så kallade Ekmans vällugn, som 
innehöll den första gasgeneratorn. Den fick avgörande 
betydelse för Sveriges och flera andra länders 
järnhantering och var dessutom mycket energibesparande. 
Till följd av detta blev han, på 
förslag av kemisten Jacob Berzelius, invald i 
Kungl. Vetenskapsakademien. (Hans gasgenerator 
kom långt senare även till användning i de 
gengasaggregat som bilarna använde under andra 
världskrigets bränslebrist, och en besläktad variant 
av gasgeneratorn används idag i små raketmotorer.) 
Ekman var allmänt sysselsatt med 
bränslebesparande uppfinningar och värmeåtervinning. 
Han var dessutom pionjär när det gällde 
långsiktig skogsvård. 

Till bilden av Gustaf Ekman hör också hans 
kulturella och sociala insatser. Alla barn i Lesjöfors 
och Långbanshyttan fick undervisning i skolor 
som Ekman hade inrättat och där han själv 
försökte se till att ta bra lärare. Alla arbetare och 
deras familjer fick enklare sjukvård av hans hustru 
Carolina Ekman. Arbetarna fick också möjlighet 
att ta pension enligt ett av honom utarbetat pensionssystem, 
som tog särskild hänsyn till männis

kor med små ekonomiska möjligheter. Karaktäristiskt 
för honom var att han istället för att ge 
befallningar försökte övertyga sina anställda genom 
logiska resonemang. 

En läkare som en längre tid bodde hos familjen 
skildrar Gustaf Ekman på följande sätt i ett brev: 
"Ekman har jag lärt skatta som en högst utmärkt 
och owanlig menniska, med ett stilla, godt och 
fridfullt lynne, enkel och anspråkslös, arbetsam 
med kunskaper i många ämnen; dertill högst liberal." 
Enligt en kollega till honom "hade G. Ekman 



ett omättligt kunskapsbegär, och vid samqvämen 
i hans hem utgjorde derföre föredrag ur 
populärt vetenskapliga arbeten en väsentlig del, 
men som ej många av grannarna delade hans 
smak, blef Ekmans umgängeskrets ganska begränsad". 

Ek.mans tidiga arbeten med järn och 
järnvägsmateriel 

Efter sin utbildning gjorde Gustaf Ekman 1828 
en resa till England för att studera järnhanteringens 
utveckling där. Bland mycket annat gjorde 
han då ett besök hos George Stephenson i dennes 
lokverkstad i Newcastle. Stephenson hade tre år 
tidigare byggt världens första järnväg för allmän 
trafik, Stockton-Darlington, och var nu sysselsatt 
med konstruktion av förelöpare till sitt senare så 
berömda lok (Rocket). Med Stephenson diskuterade 
Ekman tillverkningen av järnvägshjul, hjulaxlar 
och annat. Han studerade även hur man tillverkade 
järnvägsräls genom valsning och skriver: 
"Dessa [valsade] railvägar kosta mindre än de vanliga 
af tackjern, ehuru de öfver dessa i alla 
afseenden hafva företrädet. Vanligen föres på 
dessa af en häst 10, stundom 15 tons." 

Senare företog Ekman flera resor till England. 
Under 1831 och 1833 års resor gjorde han ytterligare 
iakttagelser om järnvägars konstruktion vid 
den nyanlagda järnvägen Liverpool-Manchester, 
där Stephensons lok segrat i den berömda tävlingen: 
"Erfarenheten af rail-vägen mellan Liverpool 
och Manchester har nyligen gjort det till 
grundsats, att endast fjäder-åkdon böra passera på 
rail-vägar af mera betydenhet." Han studerade 
även tillverkningen av stålfjädrar i järnvägens 
verkstäder. 

Hemma i Sverige satte så Ekman igång med ett 
vetenskapligt arbete som skulle omdana järnhanteringen. 
I England hade man, som Ekman 
observerat, lärt sig att framställa ett järn som gick 
att valsa istället för att smida och därmed blev 
mycket användbart, exempelvis för järnvägsdelar. 
Denna metod att framställa järn krävde stenkol 
att elda med. I Norden hade vi istället mest träkol 
eller ved och det visade sig inte fungera. Under 
åren 1830-1843 lyckades då Ekman konstruera 
en ugn, "Ekmans vällugn", för att framställa 
valsbart järn även med träkol eller ved. Det mest 
nyskapande i denna var gasgeneratorn. Den innebar 
att man i stället för att elda det fasta bränslet, 
som kunde vara av olika slag, först använde detta 
för att framställa en brännbar gas (generatorgas 
eller "gengas"), och sedan eldade man gasen. Gasgeneratorn 
fick senare en vidsträckt användning, 



men det omedelbara resultatet blev att man 
kunde framställa ett valsbart järn av mycket hög 
kvalitet. Samtidigt var konstruktionen mycket 
energibesparande; det krävdes bara hälften så 
mycket bränsle som tidigare. 

Vid Lesjöfors bruk kunde nu Ekman från 18 50 
som den förste i Norden tillverka valsade kvalitetsprodukter 
av järn och stål: verktyg av olika 
slag, linor, fjädrar etc. Han fick snabbt efterföljare, 
först av dem hans bror Carl vid Finspångs 
bruk. Ekman och hans bror blev därmed pionjärer 
när det gällde att framställa valsade produkter 
för järnvägar, såsom räls, vagnshjul med axlar, och 
vagnsfjädrar. 

Redan omkring 1830 var alltså Gustaf Ekman 
väl insatt i järnvägars konstruktion och omkring 
1850 redo att med egna metoder framställa 
järnvägsmateriel. Hans kunskaper om värme 
gjorde honom också intresserad av metoder för 
pråmars framdrivning. Ekmans uppfinningar 
inom järnhantering och energibesparing, i kombination 
med hans strävan att skapa ett väl fungerande 
samhälle, bildar bakgrunden till hans engagemang 
för sjöjärnvägsleden. 

Sjöjärnvägsledens tillkomst och uppbyggnad 

Huvudpersonerna vid sjöjärnvägsledens tillkomst 
och uppbyggnad var, förutom Gustaf Ekman 
själv, Franz von Scheele samt Carl Edvard Norström 
och Claes Adelsköld. Scheele var gruvexpert 
i Filipstad, intresserad av kommunikationer 
och bekant till Ekman. Norström och Adelsköld 
blev i och med händelsernas utveckling järnvägs

byggare; dessa två hade Ekman lärt känna i samband 
med vägbyggen. Men låt oss ta det hela från 
början. 

Ar 1847 bildades på initiativ av Franz von 
Scheele och Gustaf Ekman samt Kristinehamns 
borgmästare Elis Wahlund ett bolag för att anlägga 
en hästjärnväg mellan Sjöändan och Kristinehamn 
(senare Christinehamns Jernvägs Bolag) . 
Bolaget var det första järnvägsbolaget i Sverige. 
Detta var den sydligaste delen i den blivande sjöjärnvägsleden; 
se tabell 1. Att Ekman redan från 
början hade en stark tro på projektet framskymtar 
i ett brev där han 1848 skriver: "Till den lilla 
jernbanan wid Christinehamn tro wi ändock att 
[stats]lån ej wägras och skulle det inträffa, så 
måste wi likafullt företaga arbetet." Planläggningen 
för järnvägsbygget utfördes huvudsakligen 



av kanal-och vägbyggaren Carl Edvard Norström 
1848; vissa förberedande arbeten hade 
dock gjorts redan tidigare. Efter den utrikes studieresa 
Norström företog (se nedan), sattes 
järnvägsbyggandet igång 1849 under ledning av 
hans medarbetare August Nordenankar, och det 
blev färdigt året därpå, 1850. Spårvidden sattes på 
förslag av Norström till 44 ½ svenska (verk)tum = 
1101 mm. Räls av valsat järn införskaffades från 
England av handelsfirman Ekman & Co. i Göteborg, 
grundad av Gustaf Ekmans far och nu ledd 
av Gustafs bror Janne; Gustaf själv var delägare i 
firman. 

När Sveriges två första hästjärnvägar Kristinehamnsbanan 
och dess "släkting" Frykstabanan 
-skulle byggas, rådde osäkerhet framför 
allt om vilken sorts räls man skulle ha. Ett preliminärt 
förslag hade framlagts av den bereste ingenjören 
Georg Chiewitz (tidvis lierad med järnvägsentusiasten 
Adolf von Rosen). Han förordade 
träräls med tunna, smidda järnskenor ovanpå 
(samt vagnar utan fjädring). Som vi sett var dock 
Ekman med sina kunskaper om både järn och 
järnvägar sedan länge på det klara med att räls av 
valsat järn var överlägsen (samt att järnvägsvagnar 
behövde stålfjädrar). Den tilltänkte järnvägsbyggaren 
Norström sändes nu på en studieresa till 
Amerika, en resa som gjordes 1848 gemensamt 
för Kristinehamns-och Frykstabanorna. Han 
återkom därifrån med samma åsikter som Ekman. 
Såväl vid avresan som vid återkomsten hade 
Norström kontakt med Ekman & Co. i Göteborg, 
bland annat om räls från England. Att Sveriges 
första järnvägar konstruerades med hållbar 
räls av valsat järn var av allt att döma en följd av 
ett samspel mellan GustafEkman, Ekman & Co. 
och Carl Edvard Norström. Av Kungl. Majt beviljades 
Ekman & Co. tullfrihet på importen av 
räls. 

Samma år som järnvägen Sjöändan-Kristinehamn 
blev färdig, alltså 1850, tog Gustaf Ekman 
initiativ till ett bolag för en hästjärnväg mellan 
Södra Långbanshyttan och Lervik (Lerviks Jern-

Tabell 1. Översikt över Ekmans sjöjärnvägsled, anlagd omkring 1850. Kolumnerna anger 
först järnvägssträcka eller sjö, sedan transportmetod och sist ungefärlig längd i km. 

Lesjöfors-Blockenhus Hästjärnväg 3 
Bredreven Lokomobilbåt 3 
Franstorp--Långbansände Hästjärnväg 6 
Långban Varmlufts båt 10 
Södra Långbanshyttan-Lervik Hästjärnväg 3 
Yngen Pråm 9 
Persberg-Filipstad Hästjärnväg med bergbana 7 
Daglösen Pråm 13 



Bjurbäcks kanal Pråmled med slussar 3 
Lungen Pråm 11 
Gammalkroppa-Nykroppa Hästjärnväg 9 
Östersjön Pråm 9 
Storfors-Lillfors Hästjärnväg 2 
Öjevettern Pråm 16 
Sjöändan-Kristinehamn Hästjärnväg, senare lokjärnväg 11 

= Hii.stb,uia 
......................... kornorl 
0 5 10 Km 
vägs Bolag). Ekman hade anlitat Norström 
for planläggning av järnvägsbygget 
redan 1848 i samband med hans 
förarbeten till Sjöändan-Kristinehamn. 
Byggandet av järnvägen leddes av Claes 
Adelsköld, tidigare medarbetare till 
Norström, och utfördes som helhet 
1851. Räls skaffades även denna gång 
från England med hjälp av Ekman & 
Co. Spårvidden bestämdes av Ekman i 
samråd med Adelsköld till 28 svenska 
(verk)tum = 693 mm (ej andra värden 
som Adelsköld uppger). Denna spårvidd 
var sannolikt inspirerad av Ekmans 
iakttagelser i västra England, 
bland annat i Coalbrookdale; den ligger 
nästan mitt emellan de två spårvidder 
som användes där. 

Den ganska unge Claes Adelsköld 
stod 1850 egentligen beredd att söka 
sin lycka i Amerika. Ekman fick honom 
då att ändra sig genom att erbjuda honom 
arbete som järnvägsbyggare till en 
hel serie tänkta järnvägar i Värmland, 
den blivande sjöjärnvägsleden. Ekmans 
erbjudande blev en vändpunkt for 
Adelsköld; han blev med tiden känd 
som en av landets främsta byggare av 
privat-ägda järnvägar. Banan Södra 
Långbanshyttan-Lervik kom i viss mån 
att fungera som ett prov inför de kommande. 
Det utföll till allas belåtenhet. 
Dess spårvidd blev nu standard for de 
följande sjöjärnvägarna i leden. 

Samma år som denna järnväg blev 
färdig, alltså 1851, tog Ekman och 
Scheele initiativ till nästa bolag for en 
hästjärnväg, nu mellan Persberg och 
Filipstad (Yngs-Daglöse Jernvägs Bolag). 
Vissa förarbeten hade man låtit 
Norström göra redan året innan. Planläggningen, 
som gjordes 1852, anförtroddes 
som utlovat åt Adelsköld. Han 



ledde även själva byggandet, som i sin 

Karta över sjöjärnvägs/eden. (Från Bodstedt.) 

helhet genomfördes 1853. Räls togs sannolikt 

även här från England. Denna järnväg innehöll 
en uppmärksammad bergbana med stållinor utformad 
av Ekman och Adelsköld; vi återkommer 
till den i ett separat avsnitt. 

järnvägsvagn från sjöjärnvägs/eden, sannolikt Nordens äldsta bevarade godsvagn, nu iJärnvägsmuseet. 
(Tillverkad 1854, åtminstone delvis vid Ekmans bruk i Långbanshyttan/Lesjöfors.) 

..... 

~ 

Om/,astningspkitsen pråm/järnväg 
vid Sjöändan. (Teckning av okänd 
konstnär omkring 1860.) 

Från 1853 kunde man nu transportera gods på 
järnvägar och båtar i stort sett från Långbanshyttan 
via Persberg och Filipstad ner till Kristinehamn 
vid Vänern. Vid Persberg och Långbanshyttan 
fanns viktiga gruvor och i Långbanshyttan 
dessutom ett av Ekmans båda järnbruk. Bibanor 
från andra järnbruk tillkom snart (Storbrohyttan-
Filipstad och Saxåhyttan-Lervik). 

Söder om Filipstad vid Bjurbäcken fanns en 
knepig passage mellan två sjöar där Scheele länge 
hade verkat for att bygga en kanal med slussar. För 
detta ändamål hade man 184 7, med Scheele och 
Ekman som drivkrafter, bildat ett kanalbolag 
(Philipstads Bergslags Canal-Bolag). Ekman hade 
i yngre dagar praktiserat vid bygget av Göra kanal. 
Byggandet av Bjurbäcks kanal (Filipstads Bergs

11 7 

Bjurbäcks slussar idag i renoverat skick. 

lags kanal) med slussar påbörjades 1852, sedan 
slussexperten Nils Ericson tillstyrkt projektet, och 
blev klart 1857. Trafiken på kanalen blev omfattande; 
efter några år var det en av de mest trafikerade 
kanalerna i landet. 

Om Ekman och Scheele ansåg att ovanstående 
sträckning av leden var den bästa, fanns det dock 



andra som föredrog en östlig gren av leden mellan 
sjöarna Yngen och Öjevettern (i tabell l markerad 
med indragna rader) . När Ekman fick Adelsköld 
att välja Värmland i stället för Amerika tycks han 
ha försäkrat sig om att både den västliga och den 
östliga grenen skulle genomföras. Följaktligen bildades 
1852 ett bolag (Kroppa Jernvägs-och Sjötransport-
Bolag) som 1852-1854 lät Adelsköld 
bygga hästjärnvägar mellan Gammalkroppa och 
Nykroppa och mellan Storfors och Lillfors. De 
byggdes som de andra enligt Ekmans standard 
(men breddades senare något). Räls införskaffades 
från Gustaf Ekmans bror Carl på Finspångs 
bruk. Det var första gången som räls kunde framställas 
genom valsning, möjliggjord genom Ekmans 
gasgenerator och vällugn. Enligt Adelsköld 
var skenorna ännu efter mer än thugo års 
begagnande som nya. 

Så snart alla sjöjärnvägarna från Långbanshyttan 
och söderut var färdiga var det dags för den 
nordligaste delen i leden. Det var hästjärnvägen 
Lesjöfors-Blockenhus, som byggdes 1854. I 
Lesjöfors fanns det andra av Ekmans båda järnbruk 
och bygget utfördes helt i hans regi. Rälsen 
togs från England. 

Den återstående hästjärnvägen norr om Långbanshyttan, 
Franstorp--Långbansände, byggdes 
på samma sätt i Ekmans regi, denna gång med 
egentillverkad räls. Arbetsledare var en av hans 
anställda, Karl Nilsson. Av obekant anledning 
dröjde det dock till 1867 innan banan kom till 
stånd. Banan anlades egentligen av ett bolag 
(Franstorp--Långbans Jernvägs Bolag) med Ekman 
som majoritetsägare. 

Båttrafiken på sjöarna mellan järnvägarna upprätthölls 
med pråmar och andra båtar; se tabell 1. 
I första början fick de ros eller seglas, men snart 
började man använda ångpråmar. En del av båtarna 
var märkliga specialkonstruktioner av Gustaf 
Ekman; vi återkommer till dem i ett separat 
avsnitt. Systemet krävde ständiga omlastningar 
mellan tåg och båt. Redan 1856 började man 
dock lägga räls på några av pråmarna och införde 
därmed de första tågfärjorna; även detta kommer 
vi tillbaka till i ett senare avsnitt. Snart kunde gods 
transporteras på räls ända från Lesjöfors ner till 
Vänern med hjälp av järnvägar och tågfärjor. Behovet 
av omlastningar försvann därmed, utom 
vid Sjöändan, där man måste byta från Ekmans 
smalare spårvidd till den bredare som gällde för 
Sjöändan-Kristinehamn. 

Bergbanan 



När järnvägen Persberg-Filipstad skulle anläggas 
1852-1853 uppstod ett komplicerat problem. 
Öster om Filipstad finns en förkastning med en 
brant bergvägg vid Abborrberget. Att kringgå 
hela berget skulle förlänga och fördyra järnvägen 
så mycket att den ej skulle gå att bygga. Gustaf 
Ekman och Claes Adelsköld löste då problemet 
genom att konstruera en brant bergbana med en 
lutning på 1 :3,75 eller nästan 30 grader. Det 
torde ha varit en av de brantaste järnvägarna i 
världen vid denna tid. Bergbanan bestod av en 
sorts dubbelspår med stållinor. Tungt lastade vagnar 
släpptes nerför banan och drog då mindre lastade 
vagnar samtidigt uppför banan. Iden var Ekmans. 
En liknande men betydligt flackare bana 
fanns från gruvorna intill hans bruk i Långbanshyttan 
ner till sjön Långban; en besläktad anordning 
hade han också studerat i England. 
Stållinor som behövdes till konstruktionen blev 
vid denna tid en av hans specialiteter vid bruket i 
Lesjöfors. Till detta hittade Adelsköld på en finess. 
För att spara banvall gjorde han banan med 
endast tre skenor i bredd där den mellersta var 

gemensam för båda riktningarna; halvvägs gjorde 
han en mötesplats med automatisk växel. 

Många var tveksamma till att bergbanan skulle 
fungera, berättar Adelsköld. "De kunde då stå i 
stora klungor på toppen af berget och resonera 
om huru alltsammans skulle gå på tok, och hurusom 
vagnarne med malm och allt skulle drunkna 
i det nedanför liggande Abborrkärnet." Men det 
lyckades och systemet fungerade felfritt i alla år 
( under trogen övervakning av "spelmannen'' 
Magnus Lindqvist som skötte lina och broms i 
"spelhuset" vid toppen av bergbanan). 

En intressant skildring av denna märkliga järnväg 
lämnas av en turist i Ny Illustrerad Tidning 22 
år senare, här i en något sammandragen version: 

Vi satte oss upp på en af de små vagnar, som å 
jernvägen oupphörligt föra malm från Persbergs 
grufvor till Filipstad. "Vagnföraren" gaf det 
fyrbenta lokomotivet ett reelt piskrapp, och så bar 
det af Vid en tvär krök, som banan gör omkring 
en backe, stod den tafla för mina förvånade ögon, 
som planschen visar. Vi voro framme vid foten af 
Abborrberget, med en förfärlig jernvägsbacke 
framför oss. Lokomotivet d.v.s. hästen spändes 

Bergbanan öster om Filipstad 1856 Blyerts



teckning av August Winqvist, forhöjd med vitt på 
papper. NM H 4511887, © foto Hans Thorwid, 
Nationalmuseum. 

Bergbanans bevarade banvall idag. 

ifrån, och en fin jerntrådslina, som låg på marken 
och sträckte sig upp efter banan, fästes vid vagnen. 
En sakta ryckning kändes, och vagnen började, 
dragen af en osynlig kraft, skrida framåt och 
uppåt. Det kändes ungefär som man skulle vilja 
föreställa sig uppfarten i en balong. Jag satt och 
njöt som bäst af detta egendomliga sätt att 
komma sig upp i verlden, då en lastad vagn kom 
rusande mot oss uppifrån. Ingen räddning syntes 
möjlig, men den förskräckliga mordängeln endast 
snuddade oss förbi inledd på ett mötesspår. En 
minut <lerefter voro vi uppe på toppen af berget, 
der vår vagn förunderligt nog afsig sjelf stannade. 
Utsigten var storartad och hänförande. 

Författaren till tidningsartikeln noterar att man 
använder "en jerntrådslina af Lesjöfors bruks 
oöfverträffiiga tillverkning". 

Tågfårjorna 

Efter byggandet av bergbanan, troligen 1854, 
konstruerade Gustaf Ekman en besläktad men 
mindre anläggning med dubbelspår mellan sjöarna 
Bredreven och Mögreven i närheten av Lesjöfors. 
Järnvägsspåren gick ända ut i vattnet. På 
lutande järnväg kunde han här med speciella järnvägsvagnar 
transportera båtar mellan två sjöar på 
olika nivåer; iden hade han hämtat från England. 

Från detta var steget inte långt till att låta 
järnvågsspår leda ut i vattnet av ett annat skäl. Vid 
Persbergs gruvor vid sjön Y ngen fanns en vik med 
båttransport över till järnvägen Persberg-Filipstad. 
Här byggde man vid gruvorna en kort lutande 
järnväg ner till vattnet, av liknande typ som 
"båtbanan". Bygget leddes av gruvingenjören Anton 
Sjögren, bekant till Ekman. Från denna bana 
ledde man nere vid vattnet vagnarna direkt över 
till pråmar med räls på, som sedan gick över viken. 
Därmed var den första tågfärjan med tillhörande 
färjelägen ett faktum, 1856. Den tycks 
alltså ha tillkommit i ett samspel mellan Ekman 
och Sjögren; detta torde ha varit den första tågfärjan 
i Norden. Bruket av tågfärjor spred sig sedan 
snabbt inom sjöjärnvägsleden. 

Specialbåtarna 



På sjön Bredreven söder om Lesjöfors lät Gustaf 
Ekman 1860 sätta in en egendomlig farkost i trafik 
på sjöjärnvägsleden. I samband med de ångdrivna 
lokens tillkomst i England hade man där 
även utvecklat en sorts ångdrivet lok för landsvägstrafik, 
kallat lokomobil. Det visade sig dock 
oftast för tungt för detta ändamål. Ekman införskaffade 
nu en sådan lokomobil och placerade 
den på en båt. Lokomobilbåten utgjordes av en 
flatbottnad båt försedd med skovelhjul, som drevs 
av den på båten placerade lokomobilen. Farkosten 
kan väl närmast beskrivas som en egen 
sorts hjulångare. Ekmans lokomobilbåt fungerade 
utmärkt som bogserbåt för de tunga transporterna 
på sjöleden. 

På sjön Långban vid Långbanshyttan satte Ekman 
ungefär samtidigt in en annan säregen farkost. 
Ekman hade sysslat med varmluftsapparater 
för järnframställning och även diskuterat sådana 
med uppfinnaren John Ericsson vid en av sina re-

Lokomobilbåten i delvis ombyggt 
skick på sjön Bredreven. 

Tågfårjeläget vid Persberg 1856. Blyertsteckning av August Winqvist. NM H 43/1887, © foto Hans 
Thorwid, Nationalmuseum. 

sor till England. John Ericsson uppfann själv en 
sorts varmluftsmaskin ("kalorimask.in"), som 
bland annat kom att användas till pumpar. Ekman 
lät tillverka en liknande varmluftsmaskin 
hos sin bror Carl Ekman på Finspång och placerade 
den som drivmotor på en pråm. Varmluftsbåten 
visade sig mycket användbar för de tunga 
transporterna på sjöjärnvägsleden. 

De olika båtarna gick långsammare än järnvägshästarna 
men var samtidigt starkare. Det 
räckte därför med ungefär en båttur om dagen. 

Sjöjärnvägarna som exempel för omvärlden 

När sjöjärnvägsleden påbörjades 1847 fanns i 
hela Norden endast en järnväg, vid Köpenhamn. 
När huvuddelen av sjöjärnvägsleden stod klar 
1854 utgjorde den, frånsett sin korta "släkting" 
Frykstabanan, hela järnvägssystemet i Sverige. I 
Norden i övrigt fanns då järnvägar bara vid Köpenhamn 
och Oslo. Sjöjärnvägsleden kom därför 
att spela en påtaglig roll när det gällde att sprida 
kunskaper om järnvägar, baserade på erfarenheter, 
till övriga Sverige och delvis även Norge. 

Det första tecknet på detta var riksdagsdebatterna. 
Till riksdagarna 18 5 0-1851 och 18 5 3-1854 



lämnades flera förslag om statsunderstöd till järnvägar, 
som hänvisade till erfarenheterna från sjöjärnvägarna. 

Efter den första av de ovannämnda riksdagarna 
tillsattes 1851 en kommitte som skulle utreda frågan 
om att anlägga statliga järnvägar i Sverige. 
Carl Edvard Norström, planläggaren till de två 
första sjöjärnvägarna i leden och till släktingen 
Frykstabanan, utsågs då till ledamot av denna 
kommitte. Sedan följande riksdag beslutat att 
statliga normalspåriga stambanor skulle anläggas 
genom landet, utnämndes kanalbyggaren Nils 
Ericson till enväldig ledare för det statliga 
järnvägsbyggandet 1855. Ericson hade ingen erfarenhet 
från järnvägar; han utsåg då den från sjöjärnvägarna 
erfarne Norström till sin högra hand 
och arbetsledare för planläggningen av den första 
stam banan (Västra stam banan). 

Samma år, alltså 1855, beslöt ett antal personer 
att börja bygga den första av de stora privata järnvägarna 
i Sverige, mellan Falun och Gävle. Till le

dare för detta bygge utsågs Claes Adelsköld, byggaren 
av de flesta järnvägarna i sjöjärnvägsleden. 
Valet av Adelsköld grundades på information 
man skaffat om erfarenheterna från dessa sjöjärnvägar. 

Året därpå, 1856, besökte den norske järnvägsledaren 
Carl Abraham Pihl de värmländska sjöjärnvägarna. 
Pihl ivrade för att i det kuperade 
Norge av ekonomiska skäl anlägga smalspåriga 
järnvägar, och de enda sådana som fanns i bruk i 
Norden var just sjöjärnvägarna i Värmland, en del 
av dem dessutom i något kuperad terräng. Hemkommen 
till Norge införde Pihl en spårvidd på 
42 engelska tum= 1067 mm, nästan mitt emellan 
det av Stephenson införda normalspåret och Ekmans 
spårvidd, och något mindre än Norströms 
på Kristinehamns-och Frykstabanorna. 

Slutligen kan nämnas att spårvidden på huvuddelen 
av sjöjärnvägsleden, 28 svenska tum = 693 
mm, senare kom att användas till flera små järnvägar 
i Bergslagen. 

Den originella sjöjärnvägsleden -några 
reflektioner 

Sjöjärnvägsleden blev oerhört använd; på de flesta 
sträckor transporterades omkring 100 ton per 
dag. Leden förlängdes senare ytterligare en bit 
norrut, förbi Rämens bruk och Oforsen till Liljendals 



bruk. Men redan innan förlängningen 
gjordes i norr var det dags för avveckling, eller 
snarare total ombyggnad, i söder. Man ville nu ha 
en sammanhängande normalspårig järnväg för 
lokdrift som dessutom var hopkopplad med det 
framväxande övriga järnvägsnätet i landet. Från 
Persberg till Kristinehamn anlades "Östra Värmlands 
järnväg", som 1876 ersatte den södra delen 
av sjöjärnvägsleden. Den norra delen av sjöjärnvägsleden 
ersattes 1891 av fortsättningen på 
Östra Värmlands järnväg, nu under namnet 
"Mora-Vänerns järnväg". Alltihop blev senare en 
del av Inlandsbanan. 

Sjöjärnvägsleden kom alltså att vara i bruk under 
25 år i sin södra del och i 40 år i sin norra. När 
den anlades var den en uppmärksammad nyskapelse, 
men efter ett par årtionden framstod den 
snarare som en originell gammalmodighet. 
Blandningen av tåg och båtar var inte bara ovanlig 
i sig själv, den var dessutom i viss mån "bakvänd": 
På andra håll hade man ånglok till tåg men fortfarande 
ofta segelfartyg. Här hade man hästar till 
tågen men ångbåtar. Varför byggde man en ny 
sorts transportled på ett sätt som så snart blev 
gammalmodigt? 

För det första var Gustaf Ekman en man som 
ville utnyttja naturens egen förmåga så långt som 
möjligt och minimera energiåtgången. För det 
andra sparade han kostnader och gjorde det därmed 
mindre riskfyllt för folk att satsa pengar. För 
det tredje var han säkrare på att lyckas i liten skala 
för att därefter med erfarenhetens hjälp kunna 
övertyga osäkra och motståndare. Genom att gå 
in för att göra systemet naturanpassat, billigt och 
säkert lyckades Ekman, med bistånd av Scheele, 
fa folk med sig i så stor utsträckning att det hela 
kunde förverkligas och inte stanna på papperet (så 
som skedde med järnvägsentusiasten Adolf von 
Rosens storstilade planer). 

Örebro Tidning rapporterar 1853: 
Den hittillsvarande tveksamheten att såsom aktieegare 
ingå i jernvägsföretag är nu alldeles förbi i 
Wermland. Kostnaden för alla de sist anlagda Lerviks-, 
Filipstads-och Kroppa-jernvägarne hafva 
icke obetydligt understigit kostnadsförslagen, och 
intraderne vid de äldre Frykstads-och Christinehamnsbanorne 
hafva år från år ökat sig högst betydligt. 
Den lilla Lerviks-jernvägen lemnar redan 
i år ett lysande resultat, oaktadt att afgifterne derå 
äro lägre än den förra forsellönen. 

Dessutom bör det ha gått mycket lättare i dessa 
ensliga skogar att byta ut en sjuk häst mot en frisk, 
i stället för att ersätta ett skadat lok med ett nytt. 



En viktig kund i England blev säkert gladare att fa 
sina varor i tid, även om de transporterats på hästjärnvägar 
och underliga båtar, än att fa dem försenade 
på grund av en lokskada. Men den som är 
tidigt ute far räkna med att bli överspelad av den 
fortsatta utvecklingen. Att sjöjärnvägsleden efter 
några årtionden blev gammalmodig var nog en 
följd av att den var ett pionjärarbete med speciella 
naturförutsättningar. 

Några av sjöjärnvägsledens delar överlevde 
längre än de andra. Den hemmabyggda hjulångaren 
på Bredreven fanns i ombyggt skick kvar 
till 1930. Järnvägen Lesjöfors-Blockenhus var 
kvar som hästjärnväg till 1913. Man försökte då 
elektrifiera den, men upprepade störningar och 

Angbåt om två hästar vid Filipstad 1856 Blyerts teckning av August Winqvist. NM H 9311890, © foto 
Hans Thorwid, Nationalmuseum. 

avbrott gjorde att man då och då måste återinsätta 
hästarna, som därför blev kvar vid järnvägen ända 
till 1937. Själva järnvägen där blev kvar till 1952, 
då den byggdes om från Ekmans spårvidd till normalspårig. 

Idag används alltjämt en del av banvallen till 
hästjärnvägen Persberg-Filipstad, inklusive bergbanan, 
men nu som gångväg. Och genom Bjurbäcks 
slussar går fortfarande båtar, fast numera 
mest kanoter. Det är värt att minnas att dessa delar 
utgör rester av en, även internationellt sett, särpräglad 
historisk transportled. Tänk bara på sådana 
egenheter som att järnvägshästen i utförslöpor 
kunde fa åka i egen vagn, att här fanns 
Nordens första tågfärjor, att bergbanan var en av 
de brantaste järnvägarna i världen, och att det 
enda som liknade ett lok var placerat på en båt! 
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RobertSjöö 

Sveriges Järnvägsniuseuni 2003 

På Järnvägsmuseets dag.fick Rocket och Novelty for forsta gången tävla, mot varandra sida vid sida. 
Vi kan säga att det slutade oavgjort. Foto Daniel Nordling. 

Järnvägsmuseets dag 2003 var museets största 
egna arrangemang någonsin. Att vi på något sätt 
borde utnyttja intresset kring 200 årsjubileet av 
John Ericssons födelse var vi på det klara med. 
Dels så hade ju vår replik av den berömde 
uppfinnarens och John Braithwaites lokomotiv 
Novelty gjorts i ordning i England för BBC-filmen 
"Rocket and its rivals" (se Spår 2003) och 
dels bildades en tillfällig förening av ett antal intressenter 
inom musei-och näringsliv för att uppmärksamma 
jubileumsåret. Vårt huvudbidrag till 
det senare skulle bli ett nytt möte mellan Novelty 
och Rocket i Gävle. Förberedelserna att ta hit repliken 
av Rocket startade redan under filminspelningarna, 
men även om det skulle bli ett huvudnummer 
så kändes det att det behövdes något 
mer. Eftersom engelsmännen i allra högsta grad 
fortsatte att påverka vår järnvägsutveckling i 
Sverige kunde en koppling till vår världsunika 
samling av tidiga engelskbyggda fordon vara till 
och med internationellt intressant. Det är ju trots 
allt bara i Gävle vi kan visa så många fordon från 
järnvägens egentliga genombrottsår, 1850-1880, 
över den industrialiserade världen, och med lite 

hjälp kunde vi faktiskt åstadkomma något helt 



unikt. Utöver replikerna Rocket och Novelty kördes 
därför på museidagen sex originallok, byggda 
i England av sex olika tillverkare mellan 1861 och 
1876. Det skrevs ny historia när alla loken samlades 
på spårcirkeln utanför UGJ-stallet. 

Sedan hade vi den nödvändiga turen att dagen 
fick den sista dosen av sommarväder. Sol och 
värme bidrog till att museidagen blev den folkfest 
vi hade hoppats på. Fordonen deltog i en välregisserad 
parad och det gick att åka efter flera av loken 
i samtida vagnar. Här var vi särskilt tacksamma att 
fa hjälp från våra vänner på Jernbanemuseet i Hamar, 
med den fordonsansvarige Roar Stenersen i 
spetsen, vars ganska nyligen iordningställda 
"Karettog" passade utmärkt för täta turer med 
många resande. Och här kommer vi egentligen 
till pudelns kärna. Visst har vi unika samlingar 
men för själva levandegörandet så behövs det 
hjälp och samarbete. Museidagarna har alltid varit 
goda exempel på det. Eftersom vi med all tillgänglig 
personal bara kan skrapa ihop knappt 
trettio avlönade resurser är vi beroende av ideella 
insatser. Arbetsuppgifterna kan variera från att 
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vara lok-och tågpersonal till att fungera som biljettförsäljare 
eller parkeringsvakt. Det kom 
museivänner från hela landet för att dra sitt strå 
till stacken och i år hade vi dessutom lokpersonal 
från England, Norge och Danmark. Utöver dem 
fanns fler engagerade som miniatyrjärnvägsgruppen, 
tågsimulatorgänget, marknadsarrangörerna 
från Järnvägsmusei vänner och frivilliga i 
föreningar som vi samarbetar med: Teatergruppen 
Pegasus, Gävle Modelljärnvägsklubb, 
Rillen, Valbo folkdansgille och Järnvägspostisarna. 
Eftersom frivilliga och extern personal jobbar 
för mat och i vissa fall husrum (i sovvagn) och 
i många fall med säkerhet så har vi exakt koll på 
antalet och nog är det imponerande att vi serverade 
163 luncher till dem. Med vår egen personal 
arbetade således närmare två hundra personer 
med arrangemanget. Lägg till det försäljarna på 
marknaden, personalen i matserveringen och alla 
ombord på Årgångståget och andra gästande tåg 
så inser man att järnvägsmuseets dag är en oerhörd 
kraftsamling. Jag är både stolt och tacksam 
att sådant här fortfarande kan genomföras i en 
järnvägssektor som blir allt mindre generös. Jag är 
också tacksam för att vi fick bjuda så många besökare 
på denna fest. 5 279 personer kunde räknas 
in och det var ytterligare en lön för mödan. 

Besöksrekord igen 



Denna anstormning var huvudorsaken till att vi 
för andra året i rad slog nytt besöksrekord. Ökningen 
var inte stor men det nya rekordet lyder i 

Sådana här köer 

hade vi inte varje 

dag, men nytt 

besöksrekord blev 

det. Strax efter 
öppningen på 
Järnvägsmuseets 

dag. Foto Johan 
Magnusson. 

alla fall på 40 587 personer. Desto roligare att 
konstatera var att intäkterna utöver anslaget 
ökade med hela 13 procent. Entreintäkterna var i 
paritet med 2002, men försäljningen i butiken 
har ökat och framför allt har både egna och beställda 
arrangemang varit huvudorsaken till det 
goda ekonomiska utfallet. Låt mig därför inleda 
med att beskriva den utåtriktade verksamheten 
under året. 

Vi började faktiskt utrikes. Personalen inom 
verksamhetsområde Besök och Arrangemang 
åkte till National Railway Museum i York (NRM) 
för ett event, helgen 25-26 januari i samband med 
att BBC-filmen om lokomotiven vid Rainhill, 
"Rocket and its rivals", visades i brittisk TV John 
Ericssons och vår Novelry fick stor plats i den 
timmeslånga filmen som naturligtvis också visades 
med jämna mellanrum på museet. Vi hade 
lämnat kvar Novelry i Storbritannien några månader 
för att National Reailway Museum i York 
skulle kunna utnyttja kändisskapet som kom med 
publiciteten. Över tre miljoner brittiska tevetittare 
borgade för en välbesökt helg. 

Mitt bidrag bestod i att i kortare föreläsningsform 
berätta om Novelry på plats vid replikerna i 
utställningen. Till min hjälp för att förklara tekniken 
och att berätta om Rocket fanns Richard Gibbon 
och Dave Burrows från NRM som också var 
med vid körningarna för BBC. I pauserna fanns 
utmärkta tillfällen att diskutera ett svenskt arrangemang 
med loken med museichefen Andrew 
Scott. Rocket och alla tre gentlemännen fanns se

dan på plats på museidagen. Vi passade också på 



att ta del av museets barnarrangemang med TV

loken som pågick veckan efter och fick ett värde

fullt utbyte av ideer mellan våra och deras ansva

riga för museipedagogik, butik och marknadsfö

nng. 

En motsvarande dag ägnades också åt London 
Transport Museum i London där museichefen 
Sam Mullins ordnat ett givande program för oss. 
En mycket genomtänkt utåtriktad verksamhet 
har fatt ägaren, London Transport, att inse att 
man genom att aktivt använda museet far ut stora 
kommersiella värden. Till exempel upptäckte 
man att när den tuffa brittiska pressen någon enstaka 
gång skrev positivt om London Transport så 
handlade det i allmänhet om något som museet 
gjort. Museer både i England och Sverige är duktiga 
på att resursoptimera och sprida positiva budskap. 
Det som saknas är de ekonomiska resurserna 
och kanske även uppdraget. Museibutiken i 
Covent Garden med ett spektakulärt utbud har 
nu blivit företagets bästa reklamplats, och museets 
personal används som projektledare för 
reklamkampanjer och profilprodukter. 

Se där ett sedelärande exempel. Vi avslutade 
med studiebesök på Science Museum, som faktiskt 
är huvudman för NRM, inte minst för att se 
originalet av Rocket, men också för att titta närmare 
på det engelsmännen är duktiga på, att upprätthålla 
och förmedla ett intresse för teknik till 
barn och ungdomar. 

Hotande slentrian 

För våra egna ungar körde vi återigen ångtåg under 
sportlovet. Utflykter efter ånglok till Sandviken 
och tillbaka kombinerades med möjligheten 
att köra ellok på museiområdet. Från ångpannegrillen 
serverades rikligt med korv och rejält 
vinterväder på det gav ett lyckat arrangemang 
med nöjda resenärer. En känsla av upprepning 
och slentrian infann sig dock hos museets personal. 
I en verksamhet som är så beroende av entusiasm 
är det en viktig signal. Det är inte bara besökaren 
som påverkas om man inte förändrar utan 
det gäller i högsta grad även avsändaren. Jag är 
säker på att inget syntes utåt men vi fick något att 
fundera på. 



Helt nytt var däremot anordnandet av ett tågsimulatorseminarium 
den 8 mars. Kring vår 

X2000-simulator där vi använder en modifierad 

version av dataspelet Microsoft Train Simulator 

har det vuxit fram ett nätverk av järnvägs

intresserade användare och utvecklare av produk

ten. Vi upplät därför hela museet åt ett tiotal ex

perter inom området, som vid ett antal stationer 

och workshops i varje utställningshall förevisade 

och spred kunskap om ämnet. Jag kan tänka mig 

att rubriker som "3D studio", "Route editor", 

"Raildriver desktop controller" och "Head-out 

view" inte känns självklara för en gammaldags, 

järnvägsentusiast med analoga intressen, men det 

lockade definitivt en ny publik som kände till det 

nödvändiga kodspråket. Och när de väl förklarar 

att det handlar om modeller, signaler, körkontroll 

och landskap så börjar det genast bli begripligt. 

Microsoft i Sverige AB ställde upp med utlån av 

datorer och även med sin marknadschef som före

dragshållare. 

En tillfällig utställning har det också blivit. Vi 
blev under 2002 kontaktade av en svensk-slovakisk 
konstnär, Michal Hudak, som tillsammans 
med en skrivande vän, studierektorn Lennart 
Göth från Kristianstad, bokstavligen har gjort ett 
korståg genom Europa. Resenärerna, utrustade 
med pensel och penna, dokumenterade två resor, 
Narvik-Istanbul och Moskva-Lissabon. Korsningen 
för tågresorna låg i Berlin. Utöver de egna 
arbetena i ord och bild så fick de en konstnär i 
varje huvudstad längs resvägen att ge sin syn på att 
leva i Europa, om att vara innanför eller utanför, 



gestaltat i en skulptur utifrån ett ensartat utgångsmaterial 
i form av en rektangulär kub och i några 
sammanfattande tankar. Utställningen, "Spår i 
Europa'', sammanställdes av Michal och museets 
Katarina Sandberg och bestod i hans målningar 
från de olika etapperna mellan huvudstäderna 
och de intervjuade konstnärernas originalskulpturer. 
Till utställningen som invigdes 15 
mars bidrog vi till tryckningen av en katalog, Spår 
-Europa efter Berlinmurens fall, som dock inte 
blev någon kioskvältare. Det där med kultur är 
svårt. Vi hamnade i alla fall på lokaltidningarnas 
kultursidor och utställningen fanns till beskådan 
under hela året i museets sjätte hall. 

Påsklovet infann sig 12-21 april. Av tradition 
brukar vi ägna den något förlängda veckan åt 
modeller och så även i år. Huvudnumret var Jörgen 
Edgars fantastiska samling av lok-och 

I en kupe på väg till Bratislava, enligt konstnären Michal Hudak. 

motorvagnsmodeller i skala 1:160. Jörgen som 
arbetar på Stockholms kommuns stadsarkitektkontor 
-som modellbyggare! -har under ett antal 
år avsatt ett par timmar varje kväll med att 
bygga detaljerade skalamodeller efter originalritningar 
av samtliga ellok, motorlok och motorvagnar 
som funnits vid SJ och TGOJ samt numera 
också de nya svenska tågoperatörernas dragfordon. 
Han har också hunnit med att avbilda alla 
huvudånglokstyperna vid SJ. Materialet är papp, 
plastfilm, modellera, metalltråd och plastfärger. 
När förebilderna inte räckt till för att erbjuda alternativ 
till TV-tittande har denne energiske 
modellbyggare gett sig på loken och motorvagnarna 
från Danmark (DSB), Norge (NSB), Österrike 
(ÖBB), Schweiz (SBB och BLS), Tyskland 
(DB), Holland (NS), Belgien (SNCB), Italien 
(FS), Frankrike (SNCF), Luxemburg (CFL) och 
Storbritannien (BR). Sammanlagt utgörs samlingen 
av över 300 modeller. 

Som ett alternativ till det av hustrun icke godkända 
förslaget att förvara modellerna i vardagsrummet 
ställde sig en deposition hos oss. I samband 
med Järnvägsmusei vänners årsmöte den 12 
april kunde vi därför i modellbyggarens närvaro 
inviga två specialbyggda montrar med de drygt 
350 svenska fordonen. Jörgen kommer att fylla på 
med nya alster efter hand. Till museidagen tog 
han till exempel fram både Novelty och Rocket i sin 
skala. 

Försök med en modelljärnvägsmarknad över 
helgen den 12-13 april slog inte lika väl ut. Några 



hundra personer om dagen räcker inte för att det 
skall bli någon lönsamhet för försäljarna. I övrigt 
litade vi under arrangemanget till Gävle 
Modelljärnvägsklubb och deras anläggning i museets 
källare och till tågsimulatorgruppen för 
specialkörningar. 

Under två dagar i april, 26 och 27, var museets 
sjätte hall scen för Bollnäs teaterverkstads tvåaktare 
"... men den stora örnens vingar" om hotelldrottningen 
Wilhelmina Skogh, som bland annat 
byggde upp järnvägshotellen i Bollnäs och Storvik 
innan hon blev chef för Grand Hotel i Stockholm. 
För manus och regi stod Gunnar Steiner 
och i föreställningen medverkade ett gästande teatersällskap 
från Bollnäs om 13 skådespelare för 44 
roller. 

Jörgen Edgar gör storverk i liten ska/,a. Hans kompletta samling av ellok, motorlok och motorvagnar visas 
nu på Sveriges järnvägsmuseum. Foto Lars Halvarsson. 

I och med att maj månad infinner sig kan vi i 
allmänhet hålla oss lite lugnare på produktionssidan. 
Det innebär ingalunda mindre arbete för 
nu kommer skolklasserna och bussresegrupperna. 
Företagen hittar också på aktiviteter för personalen 
innan semestrarna så det är en tuff månad för 
guidepersonalen. Ett så stort arrangemang som 
museidagen måste också planeras i god tid. 

Trots alla aktiviteter är det perioden juni-augusti 
som lockar flest besökare, en paradox då vi 
egentligen gör minst då. Det är väl inte helt sant 
då minitåget rullar under perioden liksom vi erbjuder 
dagliga guidningar genom utställningen, 
bland annat en särskild visning för barn, och så är 
restaurangvagnen, Cafe Ångvisslan, öppen med 
servering av varm och kall mat. Miniatyrjärnvägen 
hade före säsongstarten genomgått ett omfattande 
underhåll med bland annat utbyte av stora 
partier räls och växlar från aluminium till stål. Arbetet 
utfördes helt ideellt av miniatyrjärnvägsgruppen 
med Olaf Wahlset som sammanhållande, 
huvudsakligen under en vecka i maj. 

Inför sommarsäsongen gjordes också några små 
förändringar i basutställningen. Mest spännande 
var nog pressbyråkiosken från Göteborgs Central 
som vi fatt i deposition från Pressbyråns museum. 
Kiosken ingick i ombyggnaderna av centralstationsbyggnaden 
inför Göteborgsutställningen 
1923. Pressbyråns museum hade länge förvarat 
den i magasin och hade inte längre plats för den. 
Lagom till sommaren kunde vi bygga upp den i 
utställningen, rikligt försedd med ett tidstypiskt 
utbud av kiosklitteratur, tidningar, frukt, godis 



och tobaksprodukter. Det visade sig inte vara helt 
lätt att fa tag på den första generationen så kallad 
skräplitteratur, men efter dammsugning av ett 
antal antikvariat fick vi ihop ett representativt urval. 

I övrigt kom det elektriska malmbaneloket, SJ 
P nr 27 från 1914, tillbaka till utställningen i stället 
för det lilla ångloket, Kosta-Lessebo Järnväg 
nr 2, som deponerats till Östra Södermanlands 
Järnväg för eventuellt återställande i driftdugligt 
skick. Den från England hemkomna repliken av 

Även den så kallade kiosklitteraturen är en del av järnvägshistorien. Det var från stationerna den började 
spridas från början av forra sekelskiftet. I basutställningen finns nu en 1920-tals pressbyråkiosk från 

Göteborg C med tidsenligt sortiment endast for beskådan. Foto Magnus Ljung. 

Novelty fick parkera i sista hallen där vi också visade 
ett egenproducerat bildspel om lokets äventyr 
under TV-inspelningarna i Wales på stor duk. 
BBC-filmen rullade hela sommaren i museets 
konferensrum. Synd att ingen svensk TV-kanal 
har velat köpa in den. 

Under några intensiva julidagar blev vi återigen 
varse hur viktigt det är att verka utanför museibyggnadens 
väggar. Två stora researrangemang 
bankade på porten. Först ut den 11 juli var tyska 
"Bahntouristik'' som köpte ett ångtåg från Tierp 
till museet med specialvisning av fordonsmagasinet 
på Nynäs som ett av huvudnumren. 
Tyska järnvägsentusiaster är uppenbarligen beredda 
att betala för upplevelser och vi far väl erkänna 
att det bland annat var den ekonomiska 
kittlingen som fick oss att använda flaggskeppet, 
SJ F 1200, som dragkraft. Ett annat viktigt skäl 
var att produktionsteamet för teveserien "Eisenbahn 
Romantik" var med under resan, och ett bra 
reportage om museet i tysk teve är ingen dum 
marknadsföring. Dessutom hade den lyckade användningen 
av loket under 2002 gett mersmak 
för personalen. Utöver tågresa, besök på Nynäs 
och visning av museet fick tyskarna en oförglömlig 
upplevelse av svensk folkmusik och folkdans 
utförd av Älvkarleby folkdansgille under den avslutande 
måltiden vid Ångpannegrillen i kvällssolens 
sken. 

Några dagar senare var det dags för ett tvådagarsarrangemang 
för modellföretaget Roco 
som kom tillbaka efter att ha fatt mersmak för ett 
par år sedan. För dem körde vi ett elloksdraget tåg 
Östersund-Gävle och dagen efter Gävle-Uppsala. 
Visning av utställning och magasin ingick naturligtvis 
i programmet, liksom en svensk buffe i 



museet. Intresset för det som finns i vårt fordonsmagasin 
är stort bland järnvägsentusiaster i Europa. 
Jag glömmer aldrig den närmast irriterade 
kommentaren från Rocos marknadschef att så här 
mycket fantastiska järnvägsfordon inte borde fa 
stå så långt bort från där människorna finns. 

Alla guidningar under båda dessa evenemang 
hölls på tyska av våra språkbegåvade och järnvägs

En grupp spända, tyska tågfotografer i väntan på något stort... Foto Karl-Heinz Voregg-er. 

kunniga ledamöter av Järnvägsmusei vänners styrelse, 
Anders Hendel, Kjell Palen och Erik Sundström. 
TV-programmet blev för övrigt utmärkt. 
Nästan hälften av ett halvtimmeslångt avsnitt av 
"Eisenbahn Romantik" som visades i oktober ägnades 
åt besöket hos oss. Trenden håller således i 
sig. Medieintresset för oss är större i utlandet än 

Angtågsresan for 
''Bahntouristik" 
avslutades med 
fotokörning vid 
Nynäsmagasinet 

Drottningen, 

F 1200 är här for 
forsta gången. 

Foto Karl-Heinz 

Voregg-er. 

här hemma. Jag är också förvånad över det lilla 
intresse som visas för våra visningar av fordonsmagasinet. 

Vi försökte under 2003 med guidade turer första 
söndagen varje månad och museivännernas 
guider står beredda för visningar mot beställning, 
men det har varit dåligt gensvar trots att magasi

net rymmer den finaste samling av järnvägsfordon 
som finns på ett och samma ställe undantaget 
NRM i York. Den är ju faktiskt bättre än urvalet 
som visas i basutställningen. Det ligger kanske 
något i den österrikiske marknadschefens ord. 

Höstsäsongen drog igång med ännu ett externt 
engagemang for Novelty. Sjöhistoriska museet 



Restaurangvagnspersonalen 
på 
Ärgångståget håller 
fanan högt när det 
gäller kvaliteten. 
Något som bidragit 

till att resenärer 

återkommer år efter 
år. Foto Tage 

Blomquist. 

stod värd for ett av arrangemangen for "John 
Ericsson 200 år", 16-17 augusti. För att ge mer 
glans åt det rekonstruerade slaget vid Hampton 
Roads som skulle utspelas på Stockholms ström 
fick Novelty tuffa fram och tillbaka på en tillfällige 
utlagd spårstump längs med Djurgårdsbrunnsvägen, 
en perfekt exponering for ett hygglige antal 

Novelcy hade huvudrollen även i ett stycke tågteater som ftamfordes ftamfor banvaktsstugan. Foto Daniel 
Nordling. 

Lil/,a, Elfkarleö fick sköta en del uppvisningsväxling underparaden. Foto Daniel Nordling. 

besökare. På söndagen hölls DN-konserten framför 
museet, ett utmärkt ackompanjemang till 
Noveltys annorlunda ångstötar, men vi måste nog 
inse att blickarna var riktade från loket mot scenen. 
Sten Holm och Roffe Jansson fick tillbringa 
en vecka på och i anslutning till det egenhändigt 
medtagna och anlagda spåret, men fick samtidigt 
en bra möjlighet att bekanta sig med loket inför 
museidagen som vi också marknadsförde rejält 
under de båda dagarna. För fiolerna stod Sjöhistoriska 
museet så det var ett kärt besvär. 

Innan det var dags för museidagen hade premiärturen 
gått för Årgångståget som likt tidigare 
år kördes Stockholm-museet tur och retur alla 
lördagar i september. För Årgångstågets resenärer 
hade Novelty fatt ytterligare en roll. Vår husteater 
"AT Pegasus" hade specialskrivit en enaktare om 
John Ericsson och hans lokbygge. Spelet "Tågtävlingen'' 
framfördes strax efter Årgångstågets ankomst 
på gräsplanen bakom banvaktsstugan intill 
det närmaste spåret på museiområdet. Novelty 
spelade naturligtvis sig själv och agerade med den 
äran under ånga. Föreställningen framfördes även 
under museidagen och sista söndagen i september. 
Årgångståget har blivit ett ganska känt varumärke 
med åren. Även det projektet bygger på ett 
externt engagemang utöver det vanliga. Lokförare, 
tågbefälhavare och inte minst hovmästare 



och servitörer i restaurangvagnen är kunniga eldsjälar 
som vill dela med sig av kunskap och upplevelser. 
Projektledningen köptes för tredje året i 
rad från Torkil Elmqvist, Kontra-Konsult. 

Museidag 

Så var det då dags för museidagen, andra lördagen 
i september. Den föregående torsdagen, den 9, 
blev en förskräcklig dag. Sveriges utrikesminister, 
Anna Lindh, avled av de skador hon åsamkats vid 
ett knivöverfall på varuhuset NK i Stockholm. 
Det kändes märkligt att förbereda en fest två dagar 
senare. Torsdagen var en kall och regnig dag, 
och våra dystra tankar gällde framför allt Anna 
Lindhs familj och det ofattbara våld som utövats 
mot en offentlig företrädare för Sverige. I samråd 
med Banverkets ledning fattades ändå beslutet att 
fullfölja planerna för museidagen utan några sorgkanter. 
Det klarnade upp på fredagsmorgonen 
som en klarsignal för projektet. Under natten 
hade våra första utländska gäster anlänt, norska 
ångloket Caroline (Robert Stephenson & Co, 

Norska Caroline.från 1861 stod for merparten av de täta turerna mel/,an museet och Gävle C Foto KarlHeinz 
Voregger. 

Dagen till ära hade vårt eget Göra få,tt ett tågsätt bestående av våra äldsta SJ-vagnar .från 1856-65, 
naturligtvis endast for uppvisning. Foto Karl-Heinz Voregger 

Ovan: Från Danmark kom det märkliga loket Gamle Ole vars tuber i pannan är avsedda for vatten i 
ställetfor rökgaser och där den ena axeln flr sin rotation av en dragstång via blindaxel och kugghjul Foto 
Karl-Heinz voregger. Nedan: Det enda driftdugliga, äldre normalspåriga ångloket som inte ingår i Sveriges 
järnvägsmuseums samlingar är Karlskoga som normalt finns hos NBV] i Nora. Foto Tom Sandstedt. 

Rena unionståget. Svenska OFWJ 8 och norska Caroline i var sin ände på ett tåg med svenska och norska 
1870-tals-vagnar. Foto Daniel Nordling. 

Rocket drog naturligtvis mycketfolk, en del av dem i den till större delen rekonstruerade vagnen, KöpingHults 
järnväg nr 35, med underrede ftån 1854. Foto Daniel Nordling. 

Synpunkter på vilket lok som 

är mest intressant. Richard 

Gibbon (till vänster) och 

Dave Burrows (fyra.från 

vänster).från NRM i York 

talarfor Rocket. Till 



Novelrys forsvar har famiijen 

Braithwaite (tvåa .från 

vänster och till höger) anlänt 
.från Hatfield enkom for detta 

arrangemang. Braithwaites 

räknar sig i rakt nedstigande 

led.frånJohn Braithwaite 

som varJohn Ericssons 

kompanjon vid bygget av 

Novelry 1829. Foto Eva 

Lindelöw Sjöö. 

1861) med fyra äldre personvagnar från Norsk 
Jernbanemuseum i Hamar. Vår fordonsansvarige, 
Sten Holm, hade ordnat ett hämtningståg med en 
låglastande vagn för ångloket. En liknande expedition 
hade fatt hit loket Karlskoga (Fox Walker & 
Co., 1873) och två öppna godsvagnar från Nora 
Bergslags Veteranjärnväg veckan innan. På förmiddagen 
anlände Gamle Ole (Alexander Chaplin 
& Co, 1869) på trailer från Danmarks 
Jernbanemuseum i Odense. Våra egna Göta 
(Beyer & Peacock, 1866), Eljkarleö (Henry 
Hughes & Co, 1873) och repliken av Novelty 
hade växlats fram till UGJ-stallet dit loken började 
samlas för påeldning och putsning av lokbesättningarna. 
Vårt till Grängesbergsbanornas 
Järnvägsmuseum deponerade OFWJ 8 (Sharp, 
Stewart & Co., 1876) var på väg genom föreningens 
försorg men hade blivit försenat och repliken 
av Rocket som var på väg på direkttrailer från York 
via Göteborg hade kört vilse. Vid solnedgången 
stod dock alla loken samlade på stallcirkeln bland 
annat efter att Caroline hade dragit ned Rocket på 
svensk räls från det sänkbara trailerflaket. 

När solen steg upp mot en molnfri himmel på 
lördagsmorgonen kändes det att det skulle bli en 
oförglömlig dag. Större delen av personalen, avlönad 
eller frivillig, i historisk klädsel samlades för 
fotografering framför loken. Därefter vidtog en 
hektisk dag för alla inblandade. Museibangården 
hade tömts på uppställda fordon och det var en 
upplevelse bara det att fa överblick över hela spårområdet. 
Den kom också att bli huvudscen för 
dagens aktiviteter där den stora paraden, där alla 
framtagna fordon deltog, naturligtvis var huvudnumret. 
Caroline med de norska "Karetvagnarna'' 



gjorde turer från spåret närmast banvaktsstugan 
med resande till och från Gävle C. "OFWJ nr 8" 
med två av våra äldre vagnar hade hämtat ett fyrtiotal 
inbjudna gäster innan paraden och de båda 
tågsätten kopplades därefter samman till en unik 
norsk/ svensk återunion. Det gick även att åka efter 
Rocket i den korgrekonstruerade vagnen KHJ 
nr 35 vars underrede är från 1854. Novelty idkade 
parallellkörning under turerna. För de tidtabellagda 
turerna mellan museet och Gävle C 
stod vår rälsbuss, Y6. 

Tågtrafiken inramades av tal av Banverkets generaldirektör, 
Bo Bylund och Gävleborgs landshövding 
Christer Eirefelt, teater, folkdans, 
marknadsgata med bland annat hemslöjd, rökt 
fisk och gammaldags karameller, järnvägsmarknad 
och ett stort antal matställen. Alla aktiva 
fick möjligheten att avsluta med middag i museet 
med underhållning, ett ringa tack för en oerhörd 
insats. Det känns faktiskt lite häftigt att vi har det 
allra äldsta driftdugliga loket, Prins August, sparat 
för någonting liknande till år 2006. 

Efter ett sådant här arrangemang behövs tid för 
återhämtning. Det återstår både städning och efterarbete 
och batterierna behöver laddas. Det är 
också då det är så skönt att fler än museets egen 
personal finns att tillgå. 

Olle Anderssons annonsbild hjälpte till att lyfta 
fram"papperna"på Fars dag. 

Traditionsenligt genomfördes en spökvecka 
under höstlovet. Museet är sig då inte likt -kanske 
till visst förtret för en oförberedd besökare. 
Belysningen i utställningen är dämpad till det minimala 
och all visningspersonal har förvandlats 
till häxor och spökgubbar. Otäcka ljud kommer 
från högtalarna och plötsligt kan man träffa på en 
ung häxa där man minst anar det. Den största insatsen 
i år gjorde återigen Teatergruppen Pegasus 
som genomförde spökguidningar genom museet. 

När det var klart så var det dags för teaterfolket 
att växla upp. Det var dags för ännu ett teatertåg. 
"Cabaret Cabarail" hade premiär lördagen den 8 
november. Ytterligare fyra torsdagar och lördagar i 
november kördes tåget med elektriskt lok och 
vagnar för scen, ombyte och mingel tillsammans 
med restaurangvagn, Storvik tur och retur för i 
princip fulla hus. Teatertåget fick bli grand finale 
för ett intensivt arrangemangsår. 

Det viktiga arbetet som inte syns 



För att arrangemangen skall fungera krävs ett 
stort jobb även bakom kulisserna. Det gäller att 
ha ordning och struktur på samlingarna och att 
det görs underhåll och driftförberedelser. Som 
framgått ovan och i tidigare beskrivningar i Spår 
så är även personalen inom dessa verksamhetsområden 
engagerade i det utåtriktade arbetet. 

Inom verksamhetsområde "Dokumentation 
och Samlingar" har mycket hänt på registreringssidan. 
Ett genombrott gjordes för fotoregistreringen 
då vi slöt ett ramavtal med projektet 
Regis i Kristianstad om löpande digitalisering och 
registrering av vårt fotoarkiv. Genom att köpa 
tjänsten stör vi inte vårt löpande arbete och vi behöver 
inte bygga upp en egen infrastruktur och 
skaffa tillfällig bemanning. Regis startades som ett 
sysselsättningsprojekt genom en samverkan mellan 
ett antal kulturinstitutioner i Skåne. Nödvändiga 
investeringar kunde göras men inte ens alla 
de egna institutionernas behov räckte för att hålla 
organisationen igång, varför man erbjudit tjänster 
externt. Exemplet visar hur svårt det kan vara för 
en liten museiinstitution att bygga upp något eget 
och unikt för digital registrering. Närmare 
10 000 bilder skannades och registrerade under 
året, bland annat Kalmar verkstads bildarkiv och 
bilder ur SJ Reklamavdelnings arkiv. Såväl bilder 
som föremål och arkiv registreras i programmet 
Sofie som har flera hundra användare, huvudsakligen 
mindre museer. 

Arkiv och föremål måste vi däremot arbeta med 
själva. Arkivet från AB Trafikrestauranger (TR) 
har ordnats och förtecknats. När det gäller föremål 
har registreringen koncentrerats på affischer 
som nu är färdiga (över 1100 sökbara poster) 
samt porslin och matsilver från TR. Bland inkomna 
föremål kan nämnas en meterlång SJ 
toalettborste för rengöring av de välbekanta rören 
som mynnar ut rakt över spåret och ett par tidiga 
bromsarkängor från Gefle-Dala Järnväg. 

Vår biblioteksdatabas lagras tills vidare i Arkia 
men förberedelser gjordes under året för integrering 
med Banverkets biblioteksbas. 

Museets arkivarie Robert Herpai har ingått i redaktionen 
för Banverkets minnesbokverk till 
järnvägens 150-årsjubileum 2006 och museichefen 
har varit ledamot av en referensgrupp för boken, 
vars huvudredaktör är min företrädare, Lars 

Olov Karlsson. Tillsammans med Svenska Järn



vigsklubben har vi också lagt upp riktlinjerna för 

ytterligare en jubileumsbok utgiven gemensamt 

av SJK och Sveriges Järnvägsmuseum, huvudsak

ligen utifrån vår bildsamling som ansluter till 

Banverkets utgåva i form och design. 

Verksamheten har också varit utåtriktad på 
egen hand. Den 29 mars var museet på plats när 
Gävle Gille ordnade historisk dag på stadsbiblioteket 
och den 7 maj stod vi värd för nätverket 
Industrihistoriskt Forums vårmöte. Arkivens Dag 
och Fars Dag, den 8-9 november, ägnades naturligtvis 
åt våra arkiv där vi höll öppet hus med en 
uppmaning till alla "papper" att upptäcka arkivet. 
För dem som sett eller hört talas om Peter Dalles 
film "Skenbart" som hade premiär på juldagen 
kan det var roligt att veta att vi lånade ut en hel del 
inredningsdetaljer till kupekulisserna. Vi svär oss 
fria från det slutliga utförandet, fast filmen är absolut 
sevärd. 

När man startar ett renoveringsprojekt av ett 
järnvägsfordon är det lätt att ta sig vatten över 
huvudet. Några ideala förhållanden råder inte. Vi 
har tillämpat olika nivåer och metoder under flera 
år men gemensamt för dem alla är att resultatet 
låter vänta på sig. Museet erhöll även under 2003 
ekonomiskt stöd från EU Mål 2 för det så kallade 
Stålvagnsprojektet under ledning av Kontra-Konsult. 
Löpande arbeten gjordes på tre fordon, 
elloket D nr 188 och personvagnarna Co8 2772 
och Co8d 3137. Produktionen i projektet har lidit 
av att forskningsresultaten helt naturligt inte 
har kunnat hålla jämna steg med övriga 
arbetsinsatser. Vi har därför beslutat att sänka 
ambitionsnivån för våra renoveringar för att tätare 
kunna presentera och använda ett färdigt fordon. 
Först ut i den linjen blev restaurangvagnen Ro3b 
3749 som påbörjades på senhösten. En ansökan 
till EU Mål 2 lämnades in för en enklare renovering 
med kulturturistiska motiv och indikatorer. 
Den beställda renoveringen av ångloket Ka 692 
har fortskridit enligt plan hos Grängesbergsbanornas 
Järnvägsmuseum. Motsvarande arbeten 
på ångloket F 1202 har inte kunnat göras i Falun 
som vi hade hoppats utan loket transporterades 
tillbaka till Gävle strax innan vintersnön lade 
trafikverksamheten i ide. Målsättningen med 
loket är att det skall stå färdigt till dess och museets 
hundraårsjubileum år 2015. 

Tills vidare görs mindre insatser genom 



Järnvägsmusei vänners aktivgrupp. Den har i övrigt 
framskridit långt med dieselloket T41 200. 
Ett arbete som i huvudsak har bedrivits på de nu 
inarbetade torsdagskvällarna. En duo museivänner 
från Västerås har arbetat med ett eget renoveringspro 
j ekt, en Or-vagn för militär luftbevakning. 
För ändamålet har två 20 mm luftvärnskanoner 
tagits emot i deposition från luftvärnsmuseerna 
i Norrtälje och Kviberg. Även den lilla 
rälsbussen från Hilding Carlsson Y nr 301 har varit 
föremål för frivillig omsorg genom två pensionerade 
lokförare från Gävle som alltjämt fungerar 
som mentorer för vår fordonshantering. Årets 
konserveringsinsats (se Spår 2003) gjordes på 
Drottning Sofias vagn i utställningen vars ena sida 
åtgärdades under den i besökshänseende lugna 
decembermånaden. På driftsidan togs åter ångloket 
B nr 1312 i bruk. Egna och köpta arbeten 
har också gjorts på restaurangvagnen, R2 5184, 
elloket Da 820 och motorvagnen Y6 1109. Framför 
allt den senare kom till flitig användning för 
beställningstrafiken. 

Förutom nämnda deposition av det smalspåriga 
ångloket KLJ 2 till ÖSlJ så har ångloket El0 
1745 deponerats till Orsa Järnvägsförening. En 
anmärkningsvärd fordonsöverföring gjordes då 
ångloket SRJ nr 28 och personvagnen MÅJ C nr 
11 överlämnades med fullt ägande till Museiföreningen 
Stockholm-Roslagens Järnvägar (MfSRJ). 
Motprestationen från MfSRJ var fastställandet av 
en bevarandeplan för de mest värdefulla fordonen 
ur föreningens samlingar. För de fordon som valts 
ut i samråd med oss gäller ett mellan båda parter 
avtalsreglerat skydd mot förändring eller överanvändning. 
I brist på lagligt, kulturhistoriskt 
skydd för järnvägsfordon ser jag denna överenskommelse 
som en föredömlig lösning. 

Fordonsvård och kunskap stod i centrum när vi 
tillsammans med Arbetets museum i Norrköping 
arrangerade ett branschseminarium, "Att bevara 
eller inte vara'' för arbetslivsmuseerna hos oss den 
5 april. Det har länge stått klart att kunskapen om 
äldre teknik håller på att försvinna. Tack vare 
museibanor och järnvägsföreningar har mycket 
ändå hållits vid liv men hur klarar vi nästa generationsskifte? 
En utredning om ett teknikhistoriskt 
kompetenscentrum har gjorts av lnnovatum AB i 
Trollhättan på beställning av Järnvägshistoriska 

Ka-loket som renoveras i Grängesberg hade vid ett tidigare tilifalle fltt en rekonstruerad skorsten av 
gkfiber. Till vår lycka hade ångloksmannen och järnvägshobbyveteranen Yngve Holmgren två skorstenar 
till det liknande loket K 4 i sin trädgård, och Yngve tvekade inte att /,åta en av dem användas på loket. Foto 
Dan Thunberg. 



Riksförbundet QHRF) och den presenterades på 
seminariet. Andra viktiga punkter var "Gemensam 
TRI för veterantåg", "Fedecrail", den europeiska 
intresseorganisationen för veterantågstrafik 
och en idediskussion om järnvägens stundande 
150 årsjubileum i Sverige. Arrangemanget samordnades 
med JHRF:s 25-årsjubileum och 
lockade drygt sextio deltagare. 

Vi var även värdar för det roterande nordiska 
järnvägsmuseimötet. Årets tema var det digitala 
museet och vi samordnade detta kring Microsoft 
tågsimulatordagen, den 6-9 mars. När det gäller 
tillämpning av digital teknik hade vi då kommit 
längst av de nordiska järnvägsmuseerna. Våra 
norska kollegor kunde dock visa upp en mycket 
väl fungerande integrerad databas för sökning i 
alla museets olika bestånd och dessutom var man 
i full färd med att bygga en ny basutställning. Jag 
kunde vid invigningen av det nya museet i Hamar 
den 27 juni konstatera att norrmännen var 
förbi. Därmed inte sagt att vi måste rusa i kapp. 
Vår utställning erbjuder en simulator och en 
pekdator plus att vi lagt över rörliga bilder och 
bildspel på DVD. 

All teknik kräver underhåll och publiken är 
kluven när det gäller inställningen till digitala medier. 
Visst måste utställningen moderniseras för 
att hålla över tiden, men jag tror och hoppas att 
om vi genom hemsidan kan ge digital service blir 
efterfrågan på verkligheten så mycket större. 

Det internationella samarbetet intensifierades 
för mig personligen efter IATM:s årsmöte i Dayton, 
Ohio, då jag valdes till sekreterare i organisationen. 
lnternational Association of Transport 
and Communication Museums fungerar som ett 
nätverk för branschmuseer inom kommunikation 
och transport, främst järnvägs-, post-, teleoch 
flygmuseer över hela världen. Till ny president 
valdes chefen för Post & telemuseum i Köpenhamn, 
Birgitte Wistoft. I samband med årsmötet 
hölls också den vartannat år hållna konferensen 
på Air Force Museum i Dayton, den 2630 
juli. Jag hade där återigen tillfälle att lyfta fram 
Novelty och tävlingarna i Rainhill och Llangollen i 
ljuset till mångas uppenbara intresse. Ett liknande 
föredrag hölls på Sjöhistoriska museet i samband 
med ett seminarium om John Ericsson den 13 
november. 

Under två höstveckor ägnade en stor del av museets 
personal sig åt en annan, ny form av 
kunskapsöverföring. Utbildningsföretaget Train 
Competence Center (TCC) köpte två enveckasutbildningar 



i ämnet järnvägshistoria för 
blivande lokförare. Kursen ingick som en högskolepoäng 
under den ettåriga utbildningen. 
Kursledare och sammanhållande var museets Mia 
Lundstedt. 

Organisation och engagemang 

Ar 2003 kom rent administrativt att halveras i två 
delar. Av utfallet att döma fick vi det bästa av två 
världar. Affärsverket Statens Järnvägar som ansvarat 
för museet sedan bolagiseringen 2001 lämnade 
över till Banverket vid halvårsskiftet. Innan 
dess gjordes förberedelser för överföringen och 
kontinuitet beträffande samlingarna, personalen, 
fastigheterna och ekonomin. Tack vare en mycket 
positiv inställning och ett varmt engagemang hos 
de enskilda tjänstemännen inom den så kallade 
avvecklingsorganisationen för museifrågorna har 
museet gått styrkt ur de ovissa åren. Särskilt måste 
framhållas verkschefen, Eskil Arvidsson. Det visade 
sig också att staten behövde behålla Affärsverket 
Statens Järnvägar under överskådlig tid för 
bland annat hanteringen av den konkurrensneutrala 
fordonsparken inom den allt krångligare 
järn vägssektorn. 

Banverkets ansvariga och tjänstemän har därefter 
tagit emot oss med öppna armar. Museet har 
placerats som en sektion under avdelningen Järnväg 
och Samhälle (BV-S) och dess chef, Lena 
Ericsson. Avdelningens huvuduppgift är att inom 
ramen för de transportpolitiska målen verka för 
att järnvägssektorn kan tillgodose de växlande 
kraven från medborgare och näringsliv. Man leder 
och samordnar strategier och program inom 
sektioner för internationell samordning, transportpolitik, 
prognos-och planeringsmetodik, 
miljö, samhällsplanering och forskning. 

Övergången till Banverket har inte inneburit 
någon intern omorganisation, men det är mycket 
glädjande att vi har kunnat inrätta ännu en tjänst 
som arkiv-och biblioteksassistent. Det innebar 
helt enkelt att vi tog över arbetsgivaransvaret från 
Järnvägsmusei Vänner för Christina Engström 
som har funnits hos oss sedan 2001. För lokunderhållet 
har vi ratt tillfällig förstärkning av 
gotlänningen Mattias Smedberg, som började på 
rehabilitering efter en trafikolycka men därefter 
har upprätthållit en vikariatstjänst. Och så kom 
en gammal bekant tillbaka. Olle Andersson påbörjade 
ett vikariat på kända marker för Helena 
Lutz som tagit tjänstledigt för studier. Under året 
har 29 personer varit anställda vid museet enligt 
följande: 



Museichef 

Robert Sjöö 

Administration 

Anita Björklund tjänstledig 
Göran Jäderholm IT, ekonomihantering och diarium 
ElisabetKronhöffer ekonomihantering, diarium, 50 procent 

Besök och arrangemang 

Olle Andersson butik, guidning och arrangemang 
(augusti-<lecember) 
Gunilla Lundberg marknadsföring och beställningsarrangemang 
Mia Lundstedt guidning, museipedagogik och 

arrangemang 
HelenaLutz butik, guidning och arrangemang 
Eva HagströmMattsson 
timanställd, reception och 

guidning 
Anders Larsson 
AnnaNygren 
BoelNylöf 
Eva Olsson 
Annelie Wahlström 
Tanya Åsbacka 
Lennart Bergner timanställd, minitåg 
Martin Gens 

Samlingar och Dokumentation 

Christina Engström arkiv och bibliotek, 75 procent 
Robert Herpai arkiv och bibliotek 
Katarina Sandberg föremålsvård, registrering och 

dokumentation 
Bertil Pettersson timanställd, föremålsregistrering 
Catharina Wallin 

Fordon, Trafik och Fastighet 

Sten Holm fordon och trafik 
RolfJansson fastighet och bana 
Thom Olofsson fordonsrenovering och måleri 
Mattias Smedberg verkstad (oktober-<lecember) 
Claes Zachrisson verkstad 
Kenneth Landgren timanställd, trafik 
Stefan Nilsson provanställning med lönebidrag, 

vaktmästeri 
Erik Norin praktikant (april-maj) , fastighet 

Som framgick redan i inledningen av den här beskrivningen 



är det åtskilliga museivänner, organiserade 
och oorganiserade, som har hjälpt museet 
med alla dess åtaganden under året, vid enstaka 
eller återkommande tillfällen. Det blir svårare än 
någonsin att namnge dem alla, men jag skall for-

Lars Forsgren, Gävle 

Björn Fura, Stockholm 
Sten Gjessing, Sundsvall 
BeritGrantman, Brottby 
Erik Hedlund, Gävle 
Johnny Hallgren, Stockholm 
fordonsrenovering och 
fastighet 
trafik 
trafik 
miniatyrjärnvägen 
marknaden, museidagen 
fordonsrenovering och 

söka. 

Mats Abramsson, Stockholm 
Björn Andersson, Brottby 
Tobias Bengtsson, Malmö 
Björn Bergman, Nacka 

Roland Birat-Pettersson, Frövi 
Lennart Birat-Pettersson, Frövi 
Tage Blomqvist, Långsele 

Lars Bohman, Stockholm 
Hans-Olof Dahlberg, Stockholm 
Mårten Duner, Stockholm 
Jörgen Edgar,Stockholm 
Magnus Edman, Västerås 
Karl-Erik Eggefjord, Gävle 

Gert Ekström, Stockholm 

Barbro Ekström, Gävle 

Leif Ekström , Gävle 
Staffan Eliasson, Sollefteå 
Ellinor Engström, Gävle 

Ronnie Engström, Gävle 

Göran Enqvist, Eskilstuna 
Ingvar Eriksson, Mora 
Olle Eriksson, Örebro 

Stefan Eriksson, Gävle 
tågsimulatorn 
miniatyrjärnvägen 
trafik 



miniatyrjärnvägen 
miniatyrjärnvägen 
miniatyrjärnvägen 
Årgångståget 
Årgångståget 
Årgångståget 
Årgångståget 
modellbyggen 
tågimulatorn 
fordonsrenovering och 
trafik 
speaker, museidagen 
biljettförsäljning 
trafik 
trafik 
biljettförsäljning 
fordonsrenovering och 
parkeringsbevakning 
trafik 
miniatyrjärnvägen 
trafik 
biljettförsäljning 

Anders Hendel, Gävle 
Anders Henriksson, Hjärup 
Lars Hermansson, Västerås 
Bill Hidfors, Fosie 
Patrik Hidfors, Malmö 
Peter Holm, Lomma 
Bengt Holmer, Ekerö 
Rauli Joutsijärvi, Grängesberg 
Hans Karlsson-Nyhlen 
Ronnie Korsback, Örebro 
Per-Åke Lampemo, Vara 
Christer Larsson, Gävle 
Hans-Petter Larsson, Nacka 
Thomas Larsson, Sundbyberg 
Bengt Lindberg, Gävle 

Maj-Britt Lindberg, Gävle 
Lina Lindberg, Gävle 
Pär Lindberg, Gävle 

Rune Lundby, Gävle 

Lennart Lundgren, Gävle 
Sören Lundvall, Uppsala 
Kjell Malmberg, Ekerö 
Ulf Möllevinge, Åkersberga 
trafik 
guidning 
trafik 
fordonsrenovering 
trafik 
trafik 
miniatyrjärnvägen 
miniatyrjärnvägen 



trafik 
biljettförsäljning 
trafik 
trafik 
trafik 
tågsimulatorn 
trafik 
fordonsrenovering och 
fastighet 
biljettförsäljning 
biljettförsäljning 
fordonsrenovering och 
trafik 
fordonsrenovering och 
trafik 
guidning 
miniatyrjärnvägen 
miniatyrjärnvägen 
miniatyrjärnvägem 

Uppladdning infor museidagen. En del av personalen, uppk/,ädd och samlad ftamfor huvudattraktionerna 
utanfor UG]-stallet strax innan öppningsdags. Foto Karl-Heinz Voregg-er. 

Jan Nilsson, Örebro trafik 
Jan-Håkan Nordin, Borlänge miniatyrjärnvägen 
Emma Olsson, Gävle spökerier 
Olle Olsson, Gävle miniatyrjärnvägen 
Herbert Paalberg, Västervik trafik 
Kjell Palen, Sundsvall guidning och Spår 
Kenneth Persson, Grängesberg trafik 
Håkan Pettersson, Sollentuna miniatyrjärnvägen 
Lillian Pettersson, Sollentuna miniatyrjärnvägen 
Björn Roos, Gävle biljettförsäljning 
Gunnar Sandin, Lund Spår 
Tom Sandstedt, Bälinge foto 
Bo Sibbmark, Nässjö tågsimulatorn 
Jonas Sjögren, Nynäshamn foto 
Göte Sjöö, Västerås fordonsrenovering och trafik 
Malin Sjöö, Gävle biljettförsäljningoch 

spökerier 
Marita Sjöö, Västerås biljettförsäljning 
Håkan Sohlback, Örebro trafik 
Rolf Sten, Gävle fotoarkiv och Spår 
Per Stenman, Gävle biljettförsäljning 
Bengt Sundin, Sundsvall fordonsskrotning 
Erik Sundström, Sandviken guidning och Spår 
Jan-Erik Svanberg, Gävle foto 
Jan Söderlund, Borlänge miniatyrjärnvägen 
Gunnar Telbe, Hyssna miniatyrjärnvägen 
Börje Thoursie, Gävle guidning och Spår 
Karl-Heinz Voregger foto och översättning 
Olaf Wahlset, Gävle miniatyrjärnvägen 
Tomas Wedin, Björklinge tågsimulatorn 
Robert Österman, Stockholm tågsimulatorn 



Sist men inte minst vill jag nämna alla föreningar, 
organisationer, institutioner och företag som vi 
har samverkat med i olika projekt eller i löpande 
verksamhet under året: 

Alderholmens Mekaniska, Gävle 

Arbetarteater Pegasus, Gävle 

Arbetets Museum, Norrköping 

Bollnäs Teaterverkstad 

Danmarks Jernbanemuseum, Odense 

Deltab AB, Gävle 

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum, Grängesberg 

Gästrikland Turism 

Gävle Modellbyggeri 

Gävle Modelljärnvägsklubb 

Gävle &Co 

Inlandsbanan AB, Östersund 

Järnvägshistoriska Riksförbundet 
Konservator Per Mattsson, Gävle 
Kontra-Konsult, Göteborg 
LEG-Video, Olofström 
Lennartssons snickeri, Hedesunda 
Liljeqvists Catering, Gävle 
Länsstyrelsen Gävleborg, EU Mål 2 Norra 
Modellproduktion, Gävle 

Museibanornas Riksorganisation 

Museiföreningen Getle-DalaJernväg, Falun 

Museiföreningen Stockholm-RoslagensJärnvägar, Uppsala 

National Railway Museum,York 

Nora Bergslags Veteranjärnväg 

Norsk Jernbanemuseum, Hamar 

Norsk Veritas A/S 

Oscars Service,Älvkarleby 

Regis, Kristianstad 

Riksantikvarieämbetet 



Securitas AB 

SJAB 

Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm 

Svenska Järnvägsklubben 

Trafficare AB 

TCC, Bollnäs 

TGOJ, Malmö/fillberga/Örebro 

Östra Södermanlands Järnväg, Mariefred 

Jag kan bara säga: Tack allesammans för ett fantastiskt 
år på Sveriges Järnvägsmuseum. 

Ronnie Korsback, en av alla dem som har haft 
roligt under det frivilliga arbetet på museet. Foto 
Daniel Nordling. 

Årsberättelse 2003 

Styrelsen för Järnvägsmuseivänner avgiver härmed 
sin årsberättelse för verksamhetsåret 2003. 

Föreningens styrelse har under året varit: 
Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Anders Larsson, kassör 
Morrgan Claesson 
Rolf Sten 
Erik Sundström 
Kjell Palen 
Lennart Lundgren 
Robert Sjöö, chef Sveriges Järnvägsmuseum 

Föreningens medlemsantal 2003-12-31 var 836 
fullbetalda medlemmar, 11 ständiga medlemmar 
och 58 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 
nio protokollförda sammanträden. Föreningen 
har under året sänt ut medlemsinformation. Föreningens 
årsstämma hölls den 12 april 2003 på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Årsboken Spår utkom 
i december 2003. 

Föreningen har bidragit genom medlemmar 
som utfört guidning i Sveriges Järnvägsmuseums 
fordonsmagasin i Nynäsverkstaden vid Blåsåsen 
och som funktionärer vid Järnvägsmuseets dag. 
Föreningen har under året även deltagit i arbete 
med fordonsrenovering. 



Föreningen har startat en ny hemsida på egen 
domän: www.jvmv.se 

Föreningen har beslutat starta ett bildidentifieringsprojekt. 
Arbetet behandlar bilder ur 
museets arkiv. 

Föreningen har under första delen av året haft 
arbetsgivaransvaret för en lönebidragstjänst för 
arkivarbete på museet. 

Föreningens projekt för insamling av minnen 
från järnvägsanställda har fortsatt. 
Föreningen har under 2003 varit medlem 
JärnvägsHistoriska Riksförbundet, JHRF. 

Följande projekt pågår i föreningens verksamhet 
för att stödja Sveriges Järnvägsmuseum: 

• Föreningen har gjort delbetalning och har fortsatt 
medel avsatta för att bidra till inköpet av det 
återförda loket F 1202 från Danmark. 
• Föreningen har sedan 2001 ett principbeslut 
om att bidra om och när en framtida nyutgåva av 
publikationen "Lok och vagnar vid Sveriges 
Järnvägsmuseum" ska produceras. 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till medlemmar, 
företag och privatpersoner för det gångna 
verksamhetsåret. Styrelsen vill rikta ett särskilt 
tack till de som bidragit till föreningen med gåvor. 
Ett särskilt tack riktas även till redaktionen för vår 
årsbok Spår. 

Styrelsen ser med tillförsikt fram mot nästa 
verksamhetsår och vi är övertygade om fortsatt 
framgång för föreningen och dess verksamhet. 

Gävle den 17 mars 2004 

Anders Hendel 
Erik Hedlund 
Anders Larsson 
Rolf Sten 
Erik Sundström 
Kjell Palen 
Morrgan Claesson 
Lennart Lundgren 
Robert Sjöö 
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Rauchröhreni.iberhitzer Patent Schmidt. 

Det forsta överhettar/oket 
i Sverige var BJ 52 som 
1905 levererades av Nohab. 
Observera att lokföraren 
på Bergslagsbanan stod 
till höger, som framgår av 
omkastningsstången. 

Schmidts överhettare ledde 
ångan fram och tillbaka 

i smala rör inuti eldrören 
som därför måste ges större 
diameter än tidigare. 

Pielocks överhettare ledde 
ångan över eldrörens utsida 
i en låda mitt i pannan och 
var enklare att montera i 
befintliga ångpannor. 

Pi cl ock -Überbitzer. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1905? 

De första överhettarloken 

Den franske vetenskapsmannen Sadi Carnot vi

sade 1824 att den högsta teoretiska verknings

graden för en ångmaskin eller liknande blir lika 

med temperaturskillnaden mellan inkommande 

och utgående ånga, dividerad med den inkom

mande temperaturen, som skall räknas från ab

soluta nollpunkten och ökas med 540 grader för 

förångningsvärmet. Alla ångmaskinkonstruktö

rer drog slutsatsen att man måste höja tempe



raturen och trycket i pannan, och på 1880-talet 

nådde man höga tryck, kring 14 bar vid 19 5 

grader C. För att kunna utnyttja ångans expan

sionsmöjlighet tvingades man då bygga loken 

som kompoundmaskiner där ångan först gick 

genom en högtryckscylinder och därefter genom 

en lågtryckscylinder. Det ledde till ojämn drag

kraft särskilt vid start och krav på omkastnings

ventiler. Pannorna krävde stor plåttjocklek och 

risk fanns för kondensvatten i cylindrarna. 

På 1890-talet gjordes försök med överhettning 

i stationära ångmaskiner, där man fortsatte att 

värma ångan efter att den lämnat det kokande 

vattnet. Att tillämpa ideerna på lokomotiv var 

svårt på grund av begränsat utrymme och star

ka vibrationer. Den tyske uppfinnare Wilhelm 

Schmidts överhet

tare infordes 1906 
på SJ litteraA. 

Det andra loket i 
serien, 1001, finns 
på museet i Gävle, 
medpannan uppskuren 
for att visa 

överhettaren. 

Schmidt prövade 1898 först att lägga många 
överhettarrör i ett mycket grovt flamrör inuti 
pannan, parallellt med de vanliga rökrören, men 
det gav ojämn värmefördelning och risk för 
brännskador på rören. Han testade därefter två 
andra konstruktioner i samarbete med Preussiska 



statsbanan, först (1899) att lägga separata överhettarrör 
i rökskåpet framför pannan. Det visade 
sig ge 12 procents bränslebesparing och demonstrerades 
på världsutställningen i Paris 1900. 
Ännu bättre resultat uppnåddes 1903 genom att 
lägga fram-och återgående överhettarrör inuti 
ett antal röktuber i pannan. Han fick patent på 
flera av utförandena, och Preussen valde 1905 
rökskåpsöverhettare som standard för nya lok, 
1906 ändrat till tuböverhettare. Med överhetrare 
kunde ångtemperaturen höjas till 300-350 
grader för nya lok med kolvslider och 250-270 
grader för äldre, ombyggda lok med planslider, 
vilket i bägge fall innebar stora besparingar av 
vatten och bränsle, så att man kunde bygga större 
och kraftigare lok som fortfarande sköttes av bara 
en eldare. 

Parallellt med Schmidt arbetade i Tyskland 
Pielock 1898 med en överhettare där ångan upphettades 
i en låda som omslöt alla tuberna på en 

Under 1905 byggdes de forsta SJ-loken litt. Tb, en forsvenskad version av den amerikanska loktyp som köptes 1899.  

kort sträcka inuti pannan. Han nådde i början 
250 grader och kom 1906 ända till 350 grader, 
och var då lika effektiv som Schmidt, samtidigt 
som hans konstruktion var bättre lämpad för 
ombyggnad av gamla lok. Den försämrade tyvärr 
tubernas livslängd och blev kortlivad. Clench 
arbetade med en överhettare liknande Pielocks 
men placerad längst fram i pannan, vars plåtar 
bildade lådan. Den krävde att tuberna valsades 
fast i fyra plåtar, vilket var nästan omöjligt att 
få tätt. 

I Oldenburg arbetade Ranafier med en konstruktion 
som vid kompoundlok upphettade 
ångan mellan hög-och lågtryckscylindrarna, 
och i Belgien Flamme med en som liknade 
Schmidts. 

Cole utarbetade i USA en överhettare i stort 
sett som Schmidts, med skillnaden att överhettartuberna 
inte gick direkt till hopsittande 
lådor för in-och utgående ånga, utan först till 
mellanrör anslutna till åtskilda ånglådor. Den 
stora fördelen var att den hamnade utanför formuleringarna 
i Schmidts patent. 

Schmidt var en skicklig affärsman och tog väl 
betalt av företag som ville ha licens, och utlovade 
i en del fall ensamrätt för ett visst land. I Sverige 
fick Nohab licens och kunde 1905 leverera det 
första överhettad oket i Sverige, snälltågsloket B J 
52, och följande år SJ lok littera A, den första typ 



som var anpassad för överhettare. Atlas skaffade 
då licens enligt Cole och Vagn-och Maskinfabriken 
i Falun licens från Pielock. Falun utvecklade 
1908 dessutom en överhettare lik Schmidts men 
med koncentriska överhettartuber. 

Schmidts konstruktion visade sig snart överlägsen. 
Den blev standardkrav från alla järnvägar 
och fortlevde, med små förändringar, så länge 
det byggdes ånglok. 

Statens Järnvägar 

Statenägde4 199 km järnväg, varav dock 11 km 
trafikerades av norska statsbanan. SJ trafikerade 
dessutom järnvägarna Bånghammar-Kloten, 
22 km, som efter Klotens bruks konkurs tillhörde 
Domänstyrelsen och hade så ringa trafik, 
endast lördagar, att ingen annan ville trafikera, 
Visby-Visborgsslätt, 2,5 km, som tillhörde Armeförvaltningen 
och närmast kunde ses som en 
ångspårväg, Örebro-Svartå, 48,5 km, som tidigare 
trafikerats av Örebro-Köpings järnväg vars 

Björbo station tillhörde Västeråsbananoch hade samma arkitektoniska stil som de andra husen Ludvika-Vansbro. 

västra del övertogs av SJ 1897, samt StrömstadSkee, 
7 km, som blev den naturliga norra änden 
av Västkustbanan när tanken på fortsättning 
till Norge övergavs. Alla SJ-sträckor hade både 
gods-och persontrafik utom Albano-Stockholm 
östra som bara användes för omlastning 
av gods mellan SJ och Roslagsbanan, framför 
allt sopor som skulle vidare till Spånga-Lövsta 
järnväg. Inga nya SJ-banor öppnades under 
1905. 

SJ skaffade under året tjugo lok littera L och 
tio littera Ta, femtio personvagnar och tjugo 
resgodsvagnar samt två hundra täckta och fem 

I norra änden 
av EnköpingHeby-
Runhällen 
vid Runhällen 
anslöt Sala-Gysinge-
Gävle järnväg, 
vars stationer 
hade rödmålade 
stationshus med 
mycket stora 
taköverhäng. 

hundra femtio öppna godsvagnar. Utöver detta 
levererades i slutet av året de första fyra loken littera 
Tb, men de hann inte bli officiellt mottagna 



före nyåret. 

Enskilda banor 

• Bergslagsbanan byggde vid Kroppa en bro 
över en nygrävd kanal mellan sjöarna Daglösen 
och Östersjön. En ny station var under byggnad 
vid Alvhem där sidobanan till Lilla Edet skulle 
ansluta. 
• Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar 
arbetade med anslutning i Enköping av banan 

EHRJ började vid egen station i Enköpings hamn, som trots den fina invigningen inte fick någon större användning. 

Enköping-Heby-Runhällen som var under 
byggnad med egen station i Enköpings hamn. 

• Falun-Västerdalarnes järnväg, ett dotterbolag 
till Gävle-Dala järnväg, öppnade den sista delen 
från Repbäcken till Björbo, där man mötte den 
föregående år öppnade delen av Västeråsbanan 
från Ludvika. 

• Nora-Karlskoga järnväg hade fått ekonomin 
stabiliserad och började modernisera genom att 
byta ut en mängd små äldre broar med träbalkar 
mot järnbalkar. Breddningen av banan StribergBredsjö 
hade påbörjats. 
• Väsman-Barkens smalspåriga järnväg hade 
öppnats 1859 från Ludvika till Smedjeback-

Limmared blev en 

storjärnvägsknut 

där Västra Cen

tra/banan korsade 

Borås-Alvesta och 

smalspåret från 

Falkenberg anslöt. 

Stationshuset i 

samma stil som 

Säröbanans var 

ett mästerverk i 



snickarglädje. Det 

fick gavlarna till

byggda och kom

pletterades med ett 

järnvägshotell. 

När Säröbanan en tid hade planer på forlängning mot Kungsbacka eller kanske ända till Landeryd köpte man det 
stora loket GSJ 5, som blev så opraktiskt på den korta banan att det 1911 såldes till Malmö-Ystads järnväg. 

en för att förbinda bruken vid Väsman med 
Strömsholms kanal. Den övertogs av Västeråsbanan 
som 1900 öppnade sitt spår till Ludvika 
parallellt med smalspåret den sista milen, men 
till 1903 gick trafik på bägge banorna. Därefter 
lades smalspåret ned. Delen MorgårdshammarSmedjebackens 
hamn på åns norra sida breddades 
och öppnades åter 1905. 

• Göteborg-Särö järnväg hade öppnats 190304 
med livlig trafik från de snabbt växande förorterna, 
och man diskuterade en förlängning 
till Gottskär och Kungsbacka, där kommunerna 
utlovat stor aktieteckning. GSJ köpte därför 
från Motala Verkstad ett stort tenderlok, GSJ 5 
med axelanordning 1 C-2, likadant som Östra 
Centralbanan hade köpt 1904 och troligen från 
början beställt av ÖCJ, som hade besvärlig ekonomi 
och haft flera lok uthyrda till bland annat 
GSJ. Kungsbacka kommun ändrade sig dock, 
så att planerna föll. Loket kom att bli alltför 
stort då GSJ saknade tillräckligt stora vändskivor 
och var så kort att man föredrog tanklok 
som inte behövde vändas. Loket GSJ 5 såldes 
1910 till Malmö-Ystads järnväg där det passade 
bättre. 

• Garpenberg-Fors järnväg öppnades och 
transporterade järn från Garpenbergs bruk och 
malm från flera gruvor i trakten. Dragkraften var 
ett litet sex.kopplat tanklok byggt av Nohab, och 
ett gammalt SJ-lok, littera F, byggt 1865. 
• Första delen av banan Lund-Revinge-Harlösa 
öppnades fram till trakten av Revinge. Där 
skulle den enligt planerna ha en enda station 
men det ändrades till två, Revinge och Revinge 
lägerplats, vid Södra Skåningarnas övningsplats. 
Snart nog följde dock järnvägen postens exempel 
och döpte om stationerna till Revingeby respektive 
Revingehed. Att banan inte byggdes klart till 
Harlösa berodde på oenighet med under byggnad 



varande Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg 
som ägde stationen där. 
• Sveriges kortaste koncessionerade bana, Hällefors-
Råsa, var egentligen bara ett 0,8 km bispår 
till Hälleforsbruk från OFWJ, som av formella 
skäl, markexpropriation, hade behövt eget tillstånd. 
• Falkenbergs järnväg med 891 mm spårvidd 
nådde äntligen uppgörelse med Borås-Alvesta 
järnväg om nyttjandet av Limmareds station, 
där de normalspåriga banorna BAJ och Väs

tra Centralbanan korsades, och kunde därmed 
lämna sin provisoriska expedition i Limmared. 
Formellt var sträckan från Holsljunga byggd av 
ett eget bolag. FJ hade tidigare planerat att överta 
Limmareds glasbruks bana till Åsunden och förlänga 
den till Ulricehamn, men glasbruksbanan 
hade just övertagits av VCJ och delvis breddats, 
liksom Ulricehamn-Vartofta järnväg. FJ köpte 
från Nohab loket FJ 7, axelanordning lC, av en 
typ som hade levererats till flera smalspårsbanor 
i Västergötland. 

• Mönsterås järnväg hade till syfte att ge 
Mönsterås hamn förbindelse med de smalspåriga 
Kalmarbanorna i Sandbäckshult, dit man nådde 
1902, och fortsätta mot Växjöbanorna i Åseda. 
Sträckan Sandbäckshult-Alsterbro öppnades 
1905, men när man även i Oskarshamn 1904 
beslöt att bygga en anslutning till Växjöbanorna, 
drabbades Mönsteråsbanan av tveksamhet och 
hade ett eget bolag för den eventuella fortsättningen 
förbi Alsterbro. Svag ekonomi gjorde att 
Mönsterås banan 1910 övertogs av Kalmarbanorna 
som fortsatte bygget i riktning mot Åseda, 
men aldrig nådde dit utan 1916 slutade i Mönsterås. 

• Järnvägen Falköping-Uddagården fick kritik 
av myndigheterna för att den hade kvar flera 
växlar av den gamla släpväxeltypen, där man flyttade 
delar av spåret, och bytte ut dem mot säkrare 
tungväxlar. En släpväxel blev dock kvar vid 
lokstallet ända till breddningen till normalspår 
1954. 
• Hjo-Stenstorps järnväg bytte gamla träbalkbroar 
till nya med järnbalkar. 
• Norra Östergötlands 
järnvägar utvidgade Skärblacka 
station med nya 
byggnader, större bangård 
och spår till det nya pappersbruket. 
Den nya bandelen 
Kimstad-Norrköping 
var under byggnad. 



• Roslagsbanan elektrifierade 
sträckan ÖsbyDanderyd 
och uppgraderade 
de tidigare elsträckorna 
med ny kontakttråd, 
nya stolpar och nya skenförbindningar. 
Fyra nya 
elmotorvagnar levererades, 
så att man nu hade tio sådana. 
• Delen Alnaryd-Eringsboda 
av banan Nättraby-
Alnaryd-Eringsboda 
med spårvidd 600 mm 
öppnades. 

Den sista släpväxeln blev kvar 

vid lokstalletpå Falköping

Uddagårdens järnväg ända till 

breddningen 1954 då banan 

blev ett SJ-sidospår till Ud

dagårdens kalkbrott. Bilden 
från 1952. 

Roine Wiklund 

En banbrytande innovation. 
Elektrifieringen av Riksgränsbanan 

Det har inom LKAB inletts en diskussion om att 
introducera ny teknik i form av förarlösa tåg på 
Malmbanan. Förarlösa tåg används för tillfället 
på ett hundratal platser i världen, bland annat för 
persontrafik i Tokyo och London. I Köpenhamn 
finns sedan september 2002 ett av världens nyaste 
och modernaste tunnelbanesystem där detta 
tekniska system används, och vid LKAB:s gruva 
i Kiruna används sedan 70-talet metoden för 
malmtransporter under marknivå. Några fördelar 
som införandet och användandet av förarlösa 
tåg väntas medföra är att risken för olyckor kan 
reduceras samt att kostnader för bland annat personal 
kan minskas. Dessutom bör man kunna 
uppnå större effektivitet på banan genom att 
bland annat öka turtätheten. 



Detta är dock inte första gången som Malmbanan 
figurerat i diskussioner om introduktion 
av ny teknik. Bara några år efter att banan stod 
färdig 1902 började Järnvägsstyrelsen se sig om 
efter en lämplig bandel att elektrifiera. Efter några 
lyckade prov med elektrisk drift i Stockholmsregionen 
1905-1907 ville man försöka sig på en 
reguljär linje och valet föll på den del av Malmbanan 
som kallas Riksgränsbanan, sträckningen 
Kiruna-Riksgränsen. Arbetet stod färdigt 1915 
och föll såpass väl ut att beslut togs att även elektrifiera 
banan ända ner till Luleå, något som avslutades 
1922. Elektrifieringen av Riksgränsbanan 
var på många sätt ett banbrytande arbete där ny 
teknik skulle introduceras på Sveriges nordligaste 
linje. I de diskussioner som föregick avgörandet, 
både internt inom Järnvägsstyrelsen och externt 
inom de politiska kretsar som skulle fatta det formella 
beslutet, är det möjligt att se paralleller med 
de hittills dragna erfarenheterna av förarlösa tåg. 
I båda tillfällena talas det om kostnadsreduktion, 
effektivisering och ökad säkerhet. 

Avgränsning 

Den historiska undersökningen av detta arbete 
kommer att avgränsas till perioden mellan 1902 
och 1923 för avsnitten rörande elektrifieringen. 
Redan 1902 påbörjas en utredning som visar att 
det finns ett ekonomiskt intresse av att elektrifiera 
de svenska statsbanorna och 1923 är hela 
Malmbanan elektrifierad. Huvuddelen av undersökningen 
begränsas dock till tiden 1907-1915. 
Anledningen är att 1907 slutförs de försök med 
elektrisk drift i Stockholm som initieras av Järnvägsstyrelsen 
och diskussioner om elektrifiering 
av någon statsbanelinje påbörjas. Riksgränsbanan 
blir alltså den linje som väljs och arbetet med 
dess elektrifiering står klart 1915. 

Byggandet av Malmbanan och dess betydelse 
för Norrbottens utveckling är väl dokumenterad 
och på samma sätt har även anläggandet av kraftstationen 
i Porjus uppmärksammats. Beröringspunkten 
mellan dessa båda system är elektrifieringen 
av den 129 km långa Riksgränsbanan. 
Kraftverket i Porjus anlades till stor del för att 
förse den med ström. En mindre uppmärksammad 
del av Norrbottens historia är dock den 
som rör själva elektrifieringen av linjen. Den systemförändring 
som genomfördes i början av det 
förra seklet går att koppla till aktuella teknikval 
där frågan om hur ökad effektivisering, höjd säkerhet 
och reducering av kostnader åter aktualiseras. 
Med tanke på framtida diskussioner kring 
val av tekniska system måste detta arbete anses 
som angeläget. 



Teoretiska utgångspunkter 

Det finns några systemteorier som fungerar 
som ett passande ramverk till min forskning om 
Malmbanan. Norrbottens teknologiska megasystem 
har uppmärksammats av Staffan Hansson. 
Riksantikvarieämbetet har dessutom tillkännagivit 
att det är ett av landets viktigaste industriminnen. 
Detta megasystem består av malmfältens 
gruvor, Malmbanan, malmhamnen, Porjus 
kraftverk och Bodens fästning. Alla dessa fem 
anläggningar skapades kring det förra seklets 
början. De var dessutom beroende av varandra 
och hade malmen som gemensam nämnare. Det 
var frågan om hur malmen skulle transporteras 
till kusten som gav upphov till Malmbanan. 
Malmens vidare export krävde en malmhamn. 
Malmhamnen och Malmbanan behövde ett militärt 
skydd vilket tillhandahölls av Bodens fäst

ning. Slutligen erfordrades ett kraftverk för att 
producera el när Malmbanan skulle effektiviseras 
genom elektrifiering. Detta teknologiska megasystem 
består alltså av fem tekniska system varav 
alla utom Bodens fästning fortfarande är i drift. 

Ett tekniskt system som Malmbanan kan också 
definieras som ett infrasystem. Arne Kaijser 
menar i sin bok I fädrens spår . . . att ett infrasystem 
är ett tekniskt komplex där en mängd "komponenter 
är integrerade i ett sammanhängande 
system". Exempel på sådana är ledningsbundna 
försörjningssystem som bland annat återfinns i 
form av telefon och kabelteve eller vatten och 
avlopp. Det senaste tillskottet till denna grupp 
torde vara bredbandssystemet. Det moderna 
tekniksystemets rötter står dock att finna i de 
gasverk som byggdes i Sverige under 1800-talet 
och som uppmärksammats i Kaijsers avhandling 

Stadens ijus. 

Men ett infrasystem kan vara mer än ledningsbundet. 
Enligt Arne Kaijser kan infrasystemen 
indelas i tre undergrupper beroende på deras 
funktion: transport, kommunikation och energiförsörjning. 
Transportgruppens ändamål innefattar 
person-och godstransporter via system 
som vägar, järnvägar, sjöfart (hav och inland) och 
luftfart. Dessa system använder antingen naturliga 
eller byggda nätverk. 

Ett infrasystem består inte endast av tekniska 
komponenter. Lika viktiga som ledningar, rör 
och byggnader är de människor som finns i 



anslutning till respektive system. För att ett infrasystem 
ska fungera krävs det personer som är 
intresserade och villiga att ta den ekonomiska 
risken av att konstruera och driva dem. Det ska 
finnas personer som är villiga att arbeta inom 
de olika områden som berörs av systemet, och 
det måste finnas någon som tycker att det verkar 
vara en bra idé att nyttja det som systemet 
tillhandahåller. Eller som Kaijser uttrycker det: 
"Det mjuka arvet är minst lika viktigt som det 
hårda, men förbises ofta. Lagar och förordningar, 
organisationsformer och maktrelationer, principer 
för prissättning och standardisering har utvecklats 
och utformats under lång tid." 

När den mänskliga inblandningen kombineras 
med de tekniska och ekonomiska delarna av 
ett infrasystem talar man om sociotekniska system. 
I ett sociotekniskt system spelar således även 
aktörer en viktig roll. Enligt Anders Berge kan 
aktörer vara kollektiva som exempelvis en stats-
eller företagsledning. Men en aktör kan också 
vara en enskild individ. Det som förenar dessa 
båda typer är deras medvetna agerande. Anders 
Florén menar att det är en väsentlig skillnad 
mellan handlande och beteende. Beteende äger 
rum utan medvetna avsikter medan handlande 
uppstår då en individ eller grupp medvetet försöker 
nå ett mål; det finns en avsikt. Målet i sig 
kan uppnås eller inte, det är oväsentligt här, det 
viktiga är agerandet. Alla handlingar utförs dessutom 
i ett socialt sammanhang där de kan ta sig 
uttryck som konflikter, överenskommelser eller 
samförstånd. 

En som har studerat samarbetsandan mellan 
svenska aktörer är Mats Fridlund. I sin avhandling 
Den gemensamma utvecklingen beskriver han 
det speciella samförståndsklimat som utmärkt 
samarbetet mellan Vattenfall och Asea. Fridlund 
har valt att kalla denna speciella form av samarbete 
mellan privata företag och svenska stadiga 
verk för utvecklingspar medan Arne Kaijser talar 
om den svenska modellen. Det finns flera exempel 
på sådana utvecklingspar där samarbete har 
pågått under lång tid och med goda resultat. Förutom 
det redan nämnda Vattenfall och Asea kan 
Televerket och Ericsson, Försvarets materielverk 
och Bofors samt de för denna uppsats relevanta 
SJ och Asea anföras. Mot bakgrund av denna 
samarbetsanda har Sverige haft något av en unik 
utveckling där infrasystem blivit "skräddarsydda 
för landets behov". Stadiga beställningar från inhemska 
företag tillsammans med ett nära samarbete 
beträffande produktutveckling har borgat 
för att företagen kunnat expandera och landet 
fått en snabb ekonomisk tillväxt efter 1870. 



Denna form av samarbete är tydligt skönjbar i 
denna artikel. 

Ett centralt begrepp i studiet av utvecklingspar 
är utveckling. Elektrifieringen av Riksgränsbanan 
innebar en utveckling av driftsystemet där 
ett äldre system övergavs till förmån för ett nyare. 
Fridlund definierar begreppet utveckling genom 
fyra betydelser: "som beteckning på en speciell 
aktivitet i den tekniska innovationsprocessen, 
som beskrivning av att någonting förändras, som 
synonym för förbättring och slutligen synonymt 
med ekonomisk modernisering". Den definition 
av begreppet som Fridlund i sitt arbete anser vara 
mest betydelsefull är som beteckning för teknisk 
innovationsaktivitet. Han menar att den tekniska 
innovationsprocessen kan delas in i tre faser, 

uppfinning-utveckling-innovation, som äger 
rum parallellt i olika grader under hela förloppet. 
En uppfinning kan leda till konstruktion av 
modeller och prototyper som testas och därefter 
förbättras och utvecklas innan de släpps ut på 
marknaden. Produktutvecklingen som förekom 
i samband med elektrifieringen av Riksgränsbanan 
skedde i hög grad genom samarbete mellan 
Aseas och SJ:s ingenjörer. I denna artikel visar 
exempelvis produktionen av rullande materiel 
relevansen av den av Fridlund utarbetade teorin. 
De ekonomiska aspekterna bör dock inte underskattas 
i och med att de kan anses ligga till grund 
för många utvecklingsprocesser, inte minst elektrifieringen 
av Malmbanan. Utveckling inom det 
tekniska området kan ske som ett led i försök att 
öka de ekonomiska vinsterna genom effektivisering 
eller kostnadsreduktion. 

Ytterligare en systemteori som kan appliceras i 
detta arbete är Thomas Hughes utvecklingsmodell 
som den presenteras av Staffan Hansson i avhandlingen 
Porjus: En vision for industriell utveckling 
i övre Norrland. I denna Hughes modell kan 
man separera fem olika faser som kännetecknas 
genom olika dominerande drag och olika typer 
av aktörer och aktörsintressen. Den första fasen 
karaktäriseras av uppfinningen men dessutom av 
utvecklingen. En uppfinning kan antingen vara 
radikal eller konservativ. En radikal uppfinning 
utgör grunden för uppkomsten av ett nytt system 
medan en konservativ uppfinning är en förbättring 
av den förra. Den följande delen av denna 
första fas består av att uppfinningen utvecklas till 
en färdig produkt eller process som kan introduceras 
på marknaden. Aktörer i denna första fas är 
uppfinnare-entreprenörer, det vill säga personer 
som både kan uppfinna en produkt och hitta en 



marknad för den. 

I den andra fasen sker tekniköverföring från en 
plats till en annan. Det kan vara mellan regioner 
i ett land men också mellan olika länder. Aktörer 
under denna fas är uppfinnare, entreprenörer, 
företagsledare och finansiärer. Systemets expansion 
och tillväxt sker i den tredje fasen för att 
sedan mattas av i den fjärde. De organisationer 
som ingår i systemet bildar en systemkultur som 
kan göra nya förändringar svåra att genomföra. 
Systemet har förändrats från att vara vitalt och 
föränderligt till att bli konservativt och trögt. 
Den femte fasen kännetecknas av systemets utveckling 
till regionala system och av de politiska 

Redan vid Riksgränsbanans anläggning kringforra 
sekelskiftet kom elektricitet till användning. Till borr

maskiner, pumpar och belysning togs strömfrån en 
kraftstation i Abiskojokk som varprovisorisk men fanns 
kvar en tid efter banans öppnande. 

och juridiska problem som detta innebär. Arne 
Kaijser arbetar enligt en liknande modell med tre 
faser när han ska beskriva infrasystemens dynamik: 
etablering, expansion och stagnation. 

Om en länk i det tekniska systemet uppvisar 
svagheter kan ett kritiskt problem uppstå. Enligt 
Hansson spelar båda termerna reverse salients 
och critical problem en central roll i Hughes 
utvecklingsmodell. Problemet måste lösas för 
att inte hela systemet ska bli lidande men om 
detta inte går "får hoppet ställas till att radikala 
uppfinningar gör det möjligt att pröva helt nya 
tekniska system". I och med att beslut fattades 
om ökade malmtransporter på Riksgränsbanan 
ställdes Järnvägsstyrelsen inför ett kritiskt problem 
på grund av att det befintliga systemet inte 
kunde klara den ökade belastning av banan som 
förutsades. Vid bibehållen ångdrift krävdes nya 
investeringar i form av bland annat viss ombyggnad 
av banan och nya, starkare lok. Det ansågs 
dock inte att en långsiktig lösning på problemet 

Oberoende av hur Malmbanan skulle drivas behövdes mycket elkraft i anslutning till gruvdriften och dess 
samhällen, 
bland annatfor spårvagnarna i Kiruna. 

stod att finna i användandet och utvecklandet 
av konservativa uppfinningar utan att ny, radikal 
teknik krävdes. 

Förutsättningar för Riksgränsbanans 



elektrifiering 

Ett införande av förarlösa tåg på Malmbanan 
kommer att innebära en systemförändring där 
den nya tekniken kan komma att sättas på hårda 
prov bland annat på grund av det bistra klimat 
som under stora delar av året råder i denna nordligaste 
del av landet. 

Det svenska kolberoendet 

Redan i början på det förra seklet inleddes diskussioner 
om elektrifiering av någon svensk handel. 
En viktig anledning var att minska det svenska 
beroendet av kol från utlandet. Kolet var den 
viktigaste kraftkällan för stora delar av samhället 
och stod för 99 procent av järnvägarnas kraftförsörjning 
och 97 procent av fartygens. Dessutom 
visade en undersökning gjord av Kommerskollegium 
vid tiden före första världskriget, att stenkolet 
utgjorde 65 procent av bränslet för ångpannor 
och maskiner inom industrin, handeln och 
jordbruket samt 25 procent av hushållens behov 
av exempelvis uppvärmning. Det var med andra 
ord en mycket viktig kraftkälla och det fanns inte 
många konkurrenskraftiga alternativ för svenskt 
vidkommande. Det svenska stenkolets värmevärde 
var lågt jämfört med den importerade och 
det krävdes 1,6 ton svenskt kol för att motsvara 
ett ton engelskt Durhamkol. För ved och torv 
blev siffrorna än mer ofördelaktiga. Det skulle 
krävas sex ton ved eller två ton torv för att producera 
samma mängd ånga som ett ton importerat 
engelskt kol. 

Kostnaderna för importen av stenkol varierade 
dessutom kraftigt mellan olika år på hur mycket 
som importerades men också beroende på den 
aktuella prisbildningen, vilken kunde fluktuera 
kraftigt. År 1900 stod stenkolsimporten för 15 
procent av landets totala importkostnad. Det var 
ett år med höga priser och kostnaden för 3 miljoner 
ton stenkol uppgick till omkring 80 miljoner 
kr. Motsvarande siffror för 1910 var 56 miljoner 
kr för 4,2 miljoner ton och importen stod då för 
8,5 procent av den totala kostnaden. Trots att 
mängden importerat kol ökade mellan de båda 
undersökningstillfällena minskade samtidigt den 
totala kostnaden. 

Nu var det inte bara den enorma importkostnaden 
som gjorde att röster höjdes för att minska 
användandet av utländskt stenkol. Beroendet 
gjorde att många befarade att konflikter utomlands 
skulle kunna störa tillförseln och därmed 



påverka situationen för landet. Händelser man 
oroade sig för var bland annat krig och arbetsmarknadskonflikter, 
företeelser som stod bortom 
svensk kontroll och påverkan. En som hyste 
denna typ av farhågor var riksdagsman Edvard 
Lithander som interpellerade i frågan 1912. Vid 
denna tidpunkt var visserligen beslutet att elektrifiera 
Riksgränsbanan redan fattat och arbetet 
dessutom påbörjat, men exemplet tydliggör den 
oro som fanns. 

I England, världens största industriland, pågår for 
närvarande vid kolgrufvorna en arbetsinställelse, 
hvars verkningar äro kännbara i alla kulturländer 
... Hvad vi emellertid med säkerhet veta är, att närhelst 
en kolstrejk inträffar vållar den äfven vår industri 
och våra samfärdsmedel skador och förluster, 
som stegras betydligt i mån en dylik strejk fortgår. 
Stagnation och arbetslöshet följa dess spår. Vi få 
som det nu ställer sig, taga konsekvenserna af inre 
stridigheter i andra länder, afhandlingar och förhållanden, 
öfver hvilka vi icke äga den ringaste makt. 
Ödesdigert blefve ett dylikt beroende af utlandet 
for oss och vårt land vid ett eventuellt krigsutbrott i 
närheten afeller på våra egna områden. 

Det Lithander önskade sig med denna interpellation 
var att en proposition om ökad elektrifiering 
av det svenska järnvägsnätet skulle läggas fram. 
En sådan önskan hade bara tjugo år tidigare varit 
helt orealistisk men nu, en bit in på 1900-talet, 
var elkrafttekniken utvecklad så mycket att elektrisk 
drift hade blivit ett realistiskt och gångbart 
alternativ. 

Elektricitetens utveckling 

Fram till slutet av 1880-talet var det framför allt 

likström som användes i de olika elsystem som 

fanns. Kraften genererades ofta av ångmaskiner 

och distribuerades via lågspänningslinjer med 

kort räckvidd på grund av effektförlusten. Det 

fanns möjlighet att använda högspänningslinjer 
(> 1 000 volt) för att öka räckvidden mellan 
kraftkälla och brukare, men risken för att människor 
eller maskiner skulle ta skada av den höga 
spänningen var stora. Utvecklingen av transformatorer 
på 1880-talet möjliggjorde dock att växelström 
kunde omvandlas mellan hög-och lågspänning. 
Detta innebar att ström med låg spänning 
kunde alstras vid kraftkällan i en generator. 
Sedan transformerades den låga spänningen till 



hög spänning i en transformator för att därefter 
överföras via ledningar till en distributionscentral. 
Där transformerades den på nytt till låg 
spänning innan den användes till motorer eller 
annat. Denna nya teknik möjliggjorde därmed 
användandet av avlägset belägna vattenfall som 
kraftkällor. 

Ett problem som återstod var dock att hitta 
en motor som klarade av växelström. På den 

Det krävdes mycket utländskt stenkol for att dra fullastade malmtågfrån Kiruna upp till vattendelaren. Här det 
tämligen nylevererade Ma 653 vid Stenbackens station 1902. 

elektrotekniska utställningen i Frankfurt 1891 
kunde lösningen presenteras. Genom ett trefassystem, 
där kraften vid överföringen delades in i 
tre olika växelströmmar (eller faser) via var sin ledare, 
kunde kraft från ett vattenfall 175 kilometer 
bort ge ström att belysa hela utställningsområdets 
tusen lampor och ett konstgjort vattenfall. 
Denna nya teknik gjorde att en exploatering av 
svenska vattenfall i större utsträckning kunde 
komma till stånd och att det därigenom fanns 
ett realistiskt alternativ till stenkolet som kraftkälla, 
och i förlängningen ett teoretiskt alternativ 
till de stenkolseldade ånglok som trafikerade det 
svenska järnvägsnätet vid denna tid. 

Elektrisk järnvägsdrifi 

Mindre försök med elektrisk drift av järnväg 
hade pågått sedan slutet av 1800-talet, och redan 
1891 hade Asea tillverkat det första svenska 
elektriska loket. Det användes till transporter på 
en två kilometer lång sträcka mellan Värmbols 
trämassefabrik och Stettin på Västra stambanan. 
I juni 1899 tillsattes en statlig kommitte med 
uppdrag att undersöka om inhemska kraftkällor 
skulle kunna användas för att med elektricitet 
driva stats banorna. Utredningen leddes av ingenjör 
Robert Dahlander och resultatet redovisades 
1902. Det som framkom var att elektrisk drift av 
statsbanorna var att föredra även om någon ekonomisk 
vinst inte var säker -den var beroende 
på det för dagen aktuella kolpriset. Det främsta 
skäl som anfördes var dock att Sveriges beroende 
av utländskt stenkol skulle komma att brytas. 
Dessutom kunde de nya kraftstationer som 
skulle uppföras ha möjlighet att generera ström 
till den industri och det lantbruk som låg utefter 
järnvägarna. Ytterligare en faktor som spelade in 
i Dahlanders bedömning var att företaget Westinghouse 
hade lyckats utveckla en motor som 
använde sig av enfas växelström vilket gjorde 
motorerna mer effektiva. 



Under 1905-1907 genomfördes en rad försök 
med elektrisk provdrift på sträckorna Tomteboda-
Värtan och Stockholm-Järva. De gjordes 
i Järnvägsstyrelsens regi. Man ville undersöka 
olika typer av rullande och fast materiel. Försöken 
innefattade sådant som byglarnas och kontaktledningarnas 
utformning, spänning, lokens 
konstruktion, manöversystem och isolatorer. 
Järnvägsstyrelsen ville dessutom veta hur stor del 
av banströmmen som gick ut genom skenorna 
och ner i marken samt växelströmmens inverkan 
på telegraflinjer och telegrafapparaternas magnetkärnor. 

Granskningen var omfattande, och en rapport 
som presenterades i juli 1905 fick göras om för 
att beräkningarna grundade sig på otillräckliga 
mätningar. Slutresultatet var dock upplyftande. 
Den dåvarande byrådirektören Dahlander presenterade 
sina uppfattningar i en över 300 sidor 
lång skrift som refererades i Teknisk Tidskrift. 
Hans åsikt var att "problemet nu är tekniskt löst, 
och att ett enklare, bättre och billigare system än 
enfas växelström knappast kan tänkas framkomma 
i den närmaste framtiden, hvarför tekniska 
skäl icke behöfva uppskjuta införandet af elektrisk 
drift å stats banorna''. 

För att ytterligare samla in kunskap om elektrisk 
järnvägsdrift, "speciellt de växelströmsbanor 
som finns i Nordamerika'', beslöt Järnvägsstyrelsen 
den 2 mars 1908 att skicka ingenjörerna 
Carlqvist och Öfverholm på en två månader 
lång studieresa till Tyskland, England, Holland 
och Nordamerika. Denna studieresa var bara 
en av många som företogs. Vid sammanträdet 
utnämndes dessutom Ivan Öfverholm till byrådirektör 
vid Järnvägsstyrelsens byrå för elektrisk 
drift. Inrättandet av denna byrå hade beslutats 
av riksdagen föregående år och kan ses som en 
konfirmation av att staten redan i princip hade 
beslutat att påbörja elektrifieringen. 

Redan 1907 började Järnvägsstyrelsen utreda 
vilken sträckning som först borde elektrifieras, 
och blickarna föll på linjen Göteborg-Laxå då 
elektriciteten skulle kunna tas från Trollhättans 
kraftverk. Ett annat alternativ var Krylbo-Mjölby. 
Elkraft till den banan kunde tillhandahållas 
från Hammarby-och Motalaströmfallen som 
tidigare inköpts av staten. Båda dessa linjer låg 
dessutom relativt nära Stockholm vilket ansågs 
som fördelaktigt ur övervakningshänseende förutom 
att själva anläggningsarbetet skulle förenklas. 
Järnvägsstyrelsen valde dock att skrinlägga 
dessa planer. Anledningen var bland annat att 
linjen Göteborg-Laxå var för trafikerad så att 



störningar där skulle bli för kännbara. För Krylbo-
Mjölby-alternativet innebar de vattenregleringar 
som krävdes att elektrisk drift inte skulle 
kunna införas förrän efter flera år. 

Beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan 

Den sträckning som slutgiltigt valdes av Järn

En önskan att minimera trafikavbrott på grund av snö hörde till motiven bakom Riksgränsbanans elektrifiering. 
Här den ''amerikanska snöplogen" i fall aktion vid Riksgränsen 1903. 

vägsstyrelsen var Riksgränsbanan -detta trots 
att Dahlander i ett PM till civilministern den 
15 november 1907 anförde en rad invändningar 
mot denna del. Till exempel pekade han på det 
bistra klimatet, svårigheter vid anläggningsarbetet 
på grund av banans belägenhet och det stora 
avståndet till Stockholm. Han ville genomföra 
ytterligare och noggrannare utredningar framför 
allt rörande vattenfallsfrågan. 

Den 2 maj 1907 tog Riksdagen beslut om att 
gå in som delägare tillsammans med Grängesbergsbolaget 
i de norrbottniska malmfälten. Ett 
nytt avtal tecknades därefter där staten gick med 
på att successivt öka transporterna på Malmbanan, 
från 1 500 000 miljoner ton 1908 till 
3 850 000 ton 1918. Denna transportökning 
krävde en höjning av banans trafikförmåga oavsett 
om ångdrift bibehölls eller elektrisk drift 
infördes. Det nya kontraktet innebar dessutom 
att staten nu hade intresse av att sänka transportkostnaderna. 
Före 1908 betalade nämligen 
malmbolagen statens omkostnader för transporten 
samt räntan på det nedlagda kapitalet. 
Det nya avtalet innebar att gruvbolagen betalade 
2,64 kr per ton transporterad malm, vilket 
gjorde att sänkta transportkostnader gav staten 
en större vinst. Ytterligare skäl som talade för 
Riksgränsbanan var att eventuella störningar 
och driftstopp inte skulle förorsaka lika stora 
problem som i södra Sverige. 

Järnvägsstyrelsen hyste med andra ord förhoppningen 
att denna nya teknik skulle öka de 
ekonomiska vinsterna för staten genom effektivisering 
och minskade utgifter. Om ångdrift bibehölls 
kunde det leda till att transportmängden 
på banan inte nådde upp till de beslutade nivåerna 
och att större investeringar måste göras än 
de redan diskuterade. Utrymmet till ytterligare 
expansion av framtida malmtransporter försvårades 
dessutom. Genom elektrifiering kunde 
denna flaskhals undgås. Transporterna skulle 



skötas av starkare, snabbare och driftsäkrare lok, 
och dessutom förutsågs det att den nya tekniken 
skulle innebära en säkrare och renare arbetsmiljö 
för de anställda. 

Anbudsförfrågan inleddes redan på våren 1908, 
och i väntan på en politisk klarsignal signerades ett 
preliminärt kontrakt mellan Järnvägsstyrelsen och 
Siemens-Schuckert Werke i Berlin, i samarbete 
med Asea. Den 4 april 1910 lades en proposition 

i ärendet, och den 21 maj kunde man i Norrbottens-
Kuriren läsa att förslaget att elektrifiera 
Riksgränsbanan hade bifallits av båda kamrarna. 
Elkraften skulle komma att tas från Porjus. Riksdagen 
beslutade att utbetala 21 500 000 kr till 
projektet, varav 4 915 000 kr under innevarande 
år. Redan på ett möte den 26 maj kunde Järnvägsstyrelsen 
genom överdirektör Viktor Klemming 
och Öfverholm besluta att "arbetet med utstakning 
af elektriska öfverföringsledningar mellan 
Porjus och Kiruna'' inledas. 

Riksgränsbanans anpassning till elektrisk drift 

Beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan var ett 
led i försöken att effektivisera malmtransporterna 
från Kiruna till Narvik. Järnvägsstyrelsen 
ville öka banans kapacitet, minimera avbrotten 
på grund av snö och få fram lok som var effektivare 
än ångloken. För att uppnå detta måste 
banan anpassas till elektrisk drift, en mängd 
nya byggnader uppföras och nya lok konstrueras. 
Elloken skulle bli starkare, snabbare och 
driftsäkrare. Alternativet var inköp av fler ånglok, 
anordnande av ventilationsanläggningar i 
tunnlar och snögallerier samt anläggning av ett 
dubbelspår på 33 kilometer mellan Torneträsk 
och Stordalen. 

Järnvägsstyrelsen var därutöver tvungen att 
välja vilket elsystem man skulle använda sig av. 
Genom att studera försök som gjorts hemma 
och i andra länder hade den fastslagit att Riksgränsbanan 
skulle drivas med enfas växelström. 
Period talet skulle vara 15, vilket erfarenheter från 
USA, Tyskland och Schweiz hade visat vara det 
bästa för järnväg. Fördelarna med att använda 
sig av 15 perioder istället för 25, som var vanligt 
inom industrin, var att det bland annat minskade 
spänningsfallet i ledningarna vilket i sin tur 
reducerade de spänningsvariationer som annars 
ofta uppstod. Dessutom medgav systemet med 
15 perioder att lättare motorer kunde konstrueras 
eftersom järn med högre magnetisk täthet 
användes. 



Överforingsledningar 

Från ställverket i Porjus skulle strömmen sändas 
genom överföringsledningar 251 km till Riksgränsen, 
men redan innan arbetet kunde inle-

Stolparna till överforingsledningen restes med enkla metoder. Ett snötäcke ligger redan i höstens början. 
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från världens nordigaste jernväg ) KIRUNA STATIO N. 

Turister och andra resenärer kunde vara många på Riksgränsbanan, som här i Kiruna, men resandetrafiken hade 
aldrig kunnat motivera vare sig banbygge eller elektrifiering. 

das ställdes Järnvägsstyrelsen inför ett problem. 
Enligt planerna skulle ledningarna dras genom 
den nyinrättade nationalparken i Abisko, varför 
styrelsen fick begära tillstånd av regeringen att 
få arbeta där. Ansökan inlämnades och Domänstyrelsen 
och Vetenskapsakademien tillstyrkte 
ärendet i egenskap av remissinstanser. I beslutet 
som skickades till Järnvägsstyrelsen i slutet av oktober 
1910 stod bland annat: "Det åligger Eder 
att låta tillse, att vid arbetets utförande naturen 
inom nationalparken i möjligaste mån skonas för 
åverkan." 

Ett ytterligare dilemma för Järnvägsstyrelsen 
var att staten inte ägde all mark som skulle komma 
att tas i anspråk for byggverksamheten. Enligt 
ett dekret från överdirektör Klemming var det 
distriktsförvaltningens uppgift att träffa lämpliga 
överenskommelser med jordägarna. Endast om 
inte det fungerade skulle frågan om expropriation 
prövas av Järnvägsstyrelsen. Distriktet hade sitt 
säte i Luleå. Det undersökta källmaterialet berättar 
inte om expropriation någonsin användes. 

Arbetet med att resa de 18-22 meter höga järnstolparna 
påbörjades 1911, och man försökte så 
långt möjligt följa befintliga vägar och järnvägar, 
för att underlätta själva arbetet vid uppförandet 
men även med tanke på framtida underhåll och 
tillsyn. Men vägar fanns inte alltid i anslutning 
till den planerade sträckningen och då fick arbetet 
utföras i mindre gästvänlig terräng. Mellan 
Kuosakåbbo och Linaälv drogs exempelvis ungefär 
15 km ledning över vidsträckta myrmarker 



där extra stora fundament, med en vikt över 
7,5 ton, fick nedläggas i den vattensjuka marken 
för varje stolpe som skulle resas. I normala fall 
användes fundament om 2,2-7,5 tons vikt som 
grävdes ned med två hundra meters mellanrum 
längs hela sträckningen. Totalt restes 1 237 stolpar 
med en sammanlagd vikt av 2 200 ton. 

Ytterligare ett problem var all den skog som 
växte i anslutning till den planerade sträckningen. 
Träden stod inte bara i vägen utan utgjorde 
på grund av sin storlek i vissa fall en fara för ledningarna. 
I november 1911 skickade Järnvägsstyrelsen 
ett brev till ledningen för femte distriktet 
där det rapporterades att den fått tillstånd av Domänstyrelsen 
att fälla alla träd inom fem meter 
från ledningen utefter hela sträckningen. Även 
träd högre än sju meter som stod i anslutning till 
uthuggningen fick lov att fällas. Arbetet skulle 
verkställas av Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå 
i Kiruna och allt virke skulle tillvaratas. 

Riksgränsbanans elektrifieringsbyrå (Reb) var 
namnet på Siemens/ Aseas kontor i Kiruna som 
inrättades under sommaren 1911. Överingenjör 

F. Zolland fungerade som föreståndare för denna 
byrå med platsansvar för att genomföra det kontrakterade 
arbetet. Underingenjör T. Warodell 
blev av Järnvägsstyrelsen utsedd att övervaka firmornas 
arbete. Även i Stockholm var firmorna 

Trästolpar användes for 1908 års forsöksledning. Ännu råder ångdrift-se lokröken till höger. 

enligt kontraktet skyldiga att upprätta en byrå, 
men i januari 1912 skickade Klemming och 
Öfverholm ett brev till Siemens i Berlin där de 
dryftade sitt missnöje över att inget skett. Brevet 
avslutades med: 

Slutligen vill Kungl. Styrelsen som sin åsikt uttala, 
att en tillfällig vistelse af ingenjör Zolland i Stockholm 
på intet sätt kan råda bot på de missförhållanden 
som ägt och ännu äga rum på grund af att 
den af Eder utlofvade byrån ej blifvit inrättad ... 
Edert handlingssätt kommer gifvecvis icke att verka 
till Eder förmån vid den slutliga afvecklingen af 
våra affärer. 

Samarbetet mellan Reb och Järnvägsstyrelsens 
representanter i Kiruna fungerade inte alltid 
tillfredsställande. Bland annat var det frågan om 
vem som hade rätt att fatta beslut som vållade 
huvudbry. Järnvägstyrelsen fick 1912 bland annat 
skicka brev till Reb med förhållningsorder att 
den inte hade rätt att förhandla med tjänstemän 



på platsen utan att alla förhandlingar skulle ske 
via Stockholm. Året efter skickades ytterligare 
en påminnelse, denna gång till en av dess egna 
tjänstemän, om beslutsordningen. 

Genom överföringsledningarna skulle 80 000 
volt sändas till fyra transformatorstationer som 
uppfördes i Kiruna, Torneträsk, Abisko och Vassijaure. 
Denna spänning hade för övrigt aldrig 
använts vid någon anläggning i Europa. Vid 
transformatorstationerna nedväxlades spänningen 
till 15 000 volt för att via kontaktledningar 
användas av de elektriska loken. Den 30 mars 
1914 fick underingenjör Erik Hedin besked från 
Stockholm att provningen av överföringsledningarna 
skulle inledas den 6 april. 

Hedin hade övertagit Warodells plats som förste 
kontrollör i oktober 1913, och han fick även 
till uppgift att leda de försöksarbeten som senare 
genomfördes. Warodell förflyttades till Porjus 
där han övervakade montaget av kraftverksmaskineriet. 
Hedin hade 1919 fått dispens att 
inneha tjänstemannabefattning av högre grad 
vid SJ. Han hade ingen teknisk examen men 
innehade en filosofie kandidatexamen i matematik. 
Dessutom hade han studerat fysik och elektroteknik 
under en termin vid KTH. Fram till 

förflyttningen till Kiruna hade han varit verksam 
vid centralverkstaden i Örebro. 

Testningen av banans ledningsnät kom dock inte 
igång förrän i juni 1914 då även de första loken av 
modellen Oa levererades. Eftersom Porjus kraftstation 
inte stod färdig vid den tiden fick man ta 
strömmen från annat håll. Detta löstes med att en 
"omformaremaskin" som inköpts in för detta syfte 
installerades i LKAB:s kraftstation i Kiruna. Den 
9 november lämnade Porjus kraftstation ström till 
järnvägens ledningsnät för första gången, och efter 
vissa justeringar sattes den elektriska driften igång 
den 19 januari 1915. Den 1 mars kunde samtliga 
tåg framföras med elektrisk drift. 

Kontaktledningar 

Genom de försök som gjorts med kontaktledningar 
hade Järnvägsstyrelsen kommit fram 
till att det lämpligaste materialet till tråden var 
koppar eller brons. Det visade sig nämligen att 
ståltråd frättes sönder av röken från ångloken. 
Galvanisering hjälpte något men det var först 
efter målning som trådarna helt kunde skyddas. 
Färgen var dessvärre tvungen att förbättras 
årligen och det gjorde det hela mycket besvärligt 



och arbetskrävande. Att hänsyn togs till ångans 
frätegenskaper beror på att under en övergångsperiod 
och under anläggningsarbetet ångdrift 
och elektrisk drift skulle fungera parallellt på banan. 
Järnvägsstyrelsen beslutade att till kontaktledningarna 
använda en åttaformad, hårddragen 
koppartråd på 80 mm. En kopparlina bar upp 
ledningen och fästes vid varje stolpe samt vid 
två punkter mellan dem. För att åstadkomma 
en konstant spänning på 6 kg per mm användes 
spänningsvikter på sektioner om 1,4 km. Dessa 
sektioner var för övrigt oberoende av varandra. 

Tidiga försök visade att järn var det bästa materialet 
för kontaktledningsstolparna, och det 
var detta material som användes till de omkring 
2 700 stolpar som restes, trots att de kostade mer 
i tillverkning och frakt än stolpar av trä. Problemen 
med trästolpar var flera. Vid isolatorfel fattade 
trästolpar ofta eld och var de inte impregnerade 
så ruttnade de ofta vid jordytan och blåste 
omkull vid storm. Dessutom fanns risken att 
trästolpar kunde böja sig för ledningarnas tryck 
och därigenom orsaka störningar. Isolatorpinnarna 
måste dessutom metalliskt förbindas med 
skenorna för att förhindra skador. Stolparna pla-

Riksgränsbanans tranformatorstationer var imponerande byggnader i en nationalromantisk stil som inspirerats av 
Vasaepokens slott. Bilden är från 1914. 

cerades med ett avstånd av 52,5 m på fri sträcka 
och omkring 60 m på stationsområden. Redan 
1908 hade det uppförts en kilometerlång försöksledning 
i närheten av Vassijaure station. Den 
hade inte påverkats av vare sig köld, vind eller 
den roterande snöplog som användes på banan. 

Försöket visade att det hårda klimatet i nordligaste 
Sverige inte var något hinder för uppförandet 
av kontaktledningar. Det skulle dock visa sig 
att det fanns andra problem. 

Redan 1908 tillfrågades baningenjören A.B. 
Gärde i Kiruna av bandirektören i Luleå angående 
eventuella problem vid en elektrifiering av 
Riksgränsbanan. Av svaret framkom det att kontaktledningarnas 
stolpar borde grävas ner två meter 
för att komma under tjälnivån. Gjordes inte 
det kunde stolpens topp komma att förskjutas så 
mycket som två decimeter i sidled. Även i tunnlarna 
kunde kontaktledningarnas montering orsaka 
problem. Rinnande vatten som vid kyla frös 
till is kunde komma att ödelägga ledningarna. 
Gärde menade att ledningarna skulle skyddas av 
betong eller att stolplinjer skulle uppföras utanför 
tunnlarna. Det senare förslaget föranledde 



bandirektören i Luleå att sätta ett frågetecken i 
marginalen. Kanske ansåg han att idén inte var 
så väl genomtänkt. I ett brev skickat nästan ett 
halvt år senare föreslog Gärde att framför allt 
Nuoljatunneln borde förstärkas på grund av den 
porösa bergarten där. Han menade dessutom 
att urtagningarna i valven måste göras försiktigt 
med mejsling så att inte skador uppstod. Problemen 
med vatten och fukt i tunnlarna blev dock 
inte lösta utan var ett återkommande bekymmer 
ända fram till hösten 1914 då tjärbränning av 
isolatorpinnarna inleddes. I ett brev från Hedin 
till Öfverholm beskrivs detta: 

I Nuoljatunneln visade det sig att ej heller målning 
med bessemerfärg stoppar i längden. Ett par isolatorpinnar 
nedtogos och undersöktes. Bessemerfärgen 
visade sig sitta som en lös skorpa, som flagade 
utav vid beröring. Under fanns rost. Isolatorpinnarna 
hava efter grundlig rengöring med filning 
efteråt målats tvänne gånger å Reb:s förråd. Jag såg 
själf på ifrågavarande målning och verkade den då 
tillförlitlig. Sedermera har det tyvärr visat sig att så 
ej är förhållandet vid påverkan av de gaser och den 
fuktighet, som finnes i tunnlarna. Med anledning 
av ovannämnda erfarenhet tjärbrännas nu järndetaljerna 
i tunnlarna. Först upphettas de, rengöras, 
upphettas på nytt och bestrykas med träkolstjära. 
Sedan de kallnat påstrykes ännu en gång tjära. 
Då isolatorpinnarna tjärbrännas borttagas isolatorerna. 
Hittills har tjärbränning verkställts i Tornehamns-
och Vassijauretunnlarna. I natt fortsättes 
med Nuoljatunneln. Det har visat sig vara lättare 
med tjärbränning än med målning. Dels bliva upphängningspunkterna 
färdiga på en gång, dels är den 
fuktighet som sipprar ned från raket utefter takbultarna 
utan betydelse vid tjärbränning, då ju därvid 
proceduren blir klar innan det nedsipprande vattnet 
ögonblickligen avdunstar. Vidare kan man vid tjärbränning 
även på vintern verkställa underhållet. 

Det var viktigt att kontaktledningarna monterades 
på en sådan höjd att de utan risk för avbrott 
kunde distribuera ström till loken. Kontaktledningshöjden 
i tunnlar och snögallerier fastställdes 
till 4,7 m och ett isolationsavstånd om 200 
mm skulle hållas vid spänning om 15 000 volt. 
Enligt Järnvägsstyrelsen borde kontakttråden alltid 
läggas så högt som möjligt med tanke på att 
för högt lastade vagnar kunde komma att passera. 
På den övriga banan fastställdes höjden till 
5,5 meter från skenans övre kant. 

Vid årsskiftet 1913-14 var kontaktledningarna 
uppförda längs hela Riksgränsbanan och 
testning av linjen kom att utföras sektionsvis. 
Den 18 januari 1914 anlände Öfverholm till 



Riksgränsens station tillsammans med mätvagn 
1246. Sammanlagt skulle nio man anlända till 
Riksgränsen, och Hedin fick i uppdrag att varsko 
restaurangen där så att en "hygglig frukost" 
kunde serveras. Ett provtåg bestående av tre vagnar 
och en godsvagn för kylvatten skulle avgå 
söderut klockan 11. I anslutning till tåget skulle 
det finnas sju banvakter utrustade med röda flaggor 
som ansvarade för bland annat bevakning. 
De skulle förutom de röda signalflaggorna vara 
försedda med velocipeddressiner för att ta sig 
fram via linjen. Annan materiel som krävdes 
vid försöken och som skickats från södra Sverige 
var kraftvagn 8110 och omformarevagn 7010 
tillsammans med erforderlig personal som maskinist 
och eldare. Dessa maskiner behövdes vid 
provningen eftersom ström inte ännu kunde tas 
från Porjus. Järnvägsstyrelsen hade ordnat med 
firmornas kontor i Stockholm att prövningen 
kunde ske utan att det förde till ett övertagande 
av kontaktledningen, något som Hedin uttryckt 
oro för. Den 23 januari hade provningen kom

mit fram till Torneträsk och fortsatte sedan vidare 
söderut. 

Ett problem med starkströmsledningarna som 
uppstod under provdriften var de störningar som 
de orsakade på telefon-och telegraflinjerna. Störningarna 
uppträdde som knäppningar, surr och 
biljud i apparaterna, genomslag i kondensatorer 
med mera. I Norrbottens-Kuriren gick det i januari 
1915 att läsa: 

Från Lödingen i norra Norge telegraferas till Aftenposten: 
Telegrafförbindelsen över Narvik med 
Sverige har kommit alldeles i oordning, efter det 
järnvägen påbörjat den elektriska driften . . . För 
att ordna telegraflinjen ha professor Pleijel och 
ingeniör Holmgren från Stockholm tillbringat en 
månads tid däruppe . . . Det förhållande, som här 
omnämnes, brukar vara vanligt beträffande elektriska 
enfas banor. Emellertid torde olägenheterna, 
vilkas storlek förr än driften kommit i gång icke äro 
beräkningsbara, relativt lätt kunna avhjälpas. 

För att lösa problemet med störningen av telegrafledningarna 
samarbetade Järnvägsstyrelsen 
med Telegrafstyrelsen och en kommitte tillsattes. 
Ingenjörer från Telegrafstyrelsen skickades till 
Riksgränsbanan vilket underlättade arbetet när 
de på plats kunde undersöka orsakerna. Genom 
att bland annat göra telegrafledningarna dubbeltrådiga 
och installera urladdningsanordningar i 
form av glödlampor kunde störningarna nästan 



helt elimineras. Rikstelefonlinjen mellan Kiruna 
och Narvik blev i sin tur sektionerad genom 
transformatorer i kombination med urladdningsspolar. 
För att helt lösa problemet skulle ytterligare 
information inhämtas från utlandet. 

Snögallerier 

Klimatet var ett bekymmer för transporter på 
Riksgränsbanan. Mellan 1903 och 1908 avstannade 
tågtrafiken antingen helt eller försenades 
kraftigt under 23 dagar på grund av oväder och 
snö. Dessutom hade en mängd mindre förseningar 
inträffat under perioden då malmvagnar 
lämnats kvar vid mellanstationer eller malmlastning 
uppskjutits. Det inträffade också att trafik 
inställdes eller försenades på grund av händelser 
på den norska sidan. Att minska effekterna av 

Snögallerierna med deras vattendropp och begränsade lastprofil vållade särskilda problem for ledningsbyggarna. Här  
Vassijaure. 

Elmotorvagnarna X3a/CF1 201 och 202 fick en lång tjänstgöring på Malmbanan med dess elektrifierade sidolinjer. 
De hade ursprungligen dieselelektrisk drift, faktiskt världens forsta, men stod avställda underforsta världskrigets 
bränslebrist och byggdes därefter om till kontaktledningsdrift. 

de stora mängder snö som ofta ställde till problem 
på vintern blev därmed ytterligare ett sätt 
att öka banans effektivitet. Redan 1907 hade en 
modern snöslunga införskaffats från USA och 
användningen av den hade medfört att telegrafstolpar, 
belysnings-och signalledningar på vissa 
håll flyttats för att inte ta skada av den virvlande 
snön. De gjorda erfarenheterna var viktiga när 
det gällde den senare placeringen av överföringsledningar 
och kontaktledningsstolpar. 

En annan lösning på snöproblematiken var att 
bygga snögallerier av trä på de platser som var särskilt 
utsatta. Fram till januari 1909 byggdes totalt 
5 770 m snögallerier på Riksgränsbanan. Av 
dessa var 1 972 m lägre än 5 m, 2 998 m 5,0-5,2 
m höga och 500 m högre än 5,2 m. Samma år 
insåg man att de gallerier som var under 5 m var 
för låga och en ombyggnad inleddes. 1909 planerades 
att 1 069 m skulle byggas om, och under 
arbetet med elektrifieringen ny-och ombyggdes 
ett flertal gallerier för att passa de höjdkrav som 
isolatorer och kontaktledningar ställde. 

Men det var inte bara själva anläggningen som 
skulle anpassas till elektrisk drift för att en riktig 
effektivisering skulle komma till stånd. Det krävdes 
dessutom nya, elektriska lokomotiv. 

Den rullande materielen 



Att upprusta Riksgränsbanan och anpassa den 
till elektrisk drift var en förutsättning för att 
kunna införa verksamhet med elektriska lok. Det 
man från Järnvägsstyrelsen förväntade sig var att 
driftsäkerhet, dragkraft och hastighet skulle vara 
bättre på de elektriska lok som beställts från Siemens/ 
Asea än på de ånglok som redan användes. 
1907 hade Järnvägsstyrelsen beställt fem 
ånglok av en ny, större typ, littera R. Dessa lok 
som vägde omkring 85 ton kom i drift i slutet 
av 1908 och var starkare och bränslesnålare än 
de lok som vanligen användes på banan, Ma. Ett 
tågsätt bestående av 28 malmvagnar och en tvåaxlig 
konduktörsvagn drogs av R-loket till Riksgränsen 
utan assistans. Från Riksgränsen gick sedan, 
efter sammankoppling med tomma vagnar 
från Narvik, tågen ner till Kiruna igen. Ma-loken 
måste få hjälp av ett påskjutande lok vid de branta 
stigningarna mellan Abisko och Riksgränsen 
när de skulle framföra ett sådant tågsätt. Påskjutningsloken 
skapade en mängd problem. Röken 
från det främre loket var exempelvis besvärande 
för personalen i det bakre när tåget passerade 
snögallerier och tunnlar, framför allt i den 1 100 
m långa och trånga Nuoljatunneln. Ett annat 

problem med påskjutande lok var att loken vid 
inbromsningar och igångsättningar inte hade någon 
direkt kommunikation med varandra, vilket 
ofta förorsakade ryck som slet på vagnarnas 
koppel. Vid låg fart uppkom det dessutom ofta 
svängningar beroende på varierande dragkraft 
vid olika kolvställningar. Också detta fenomen 
förorsakade sönderryckning av koppel. 

Järnvägsstyrelsen hoppades att dessa problem 
skulle elimineras vid införandet av elektriska lok. 
För att öka transportkapaciteten per tågsätt ville 
den även att antalet malmvagnar skulle uppgå till 
40, vilket var det största antal som kunde mötas 
på stationerna på grund av mötesspårens längd. 
Tåget skulle framföras av ett dragande och ett påskjutande 
elektriskt lok, eftersom man antog att 
kopplen inte kunde klara av en dragvikt på 1 855 
ton, vilket utgjorde vikten av ett lastat 40 vagnars 
malmtåg. Kopplen var helt enkelt för klena, och 
att byta ut dem på de cirka 1 800 svenska malmvagnarna 
var alltför kostbart och skulle dessutom 
innebära att de blev för tunga och ohanterliga. 
Dessutom skulle också de ungefär 325 malmvagnar 
som ägdes av Norska Statsbanen behöva modifieras, 
och det skulle förmodligen inte kunna 
ske utan svensk ekonomisk kompensation. De 
nya elektriska loken ansågs inte få besvär med 
svängningar eftersom de inte hade några obalanserade 
delar, och problemet med kommunikationen 



mellan loken kunde enkelt lösas genom att 
när exempelvis det ena loket bromsade strömmen 
automatiskt slogs av i det andra. 

Hastigheten hos ångloken begränsades av att 
drivhjulen vid hög hastighet slog mot spåret på 
ett sådant sätt att skador på både spår och hjul 
kunde uppstå. Därför var den högsta tillåtna 
hastigheten för ånglok fastställd till 40 km/h. 
Under utredningsarbetet inför elektrifieringen 
utarbetades färdkurvor där medelhastigheten för 
ångloken räknades ut. Enligt dessa beräkningar 
var medelhastigheten för malmtågen endast 25 
km/h eller 63 procent av dess maximala hastighet. 
För de eldrivna malmtågslokomotiven beräknades 
den högsta tillåtna hastigheten bli 50 
km/h med en medelhastighet på 38 km/h. Vid 
bandelarna med starkast stigning, 10 promille, 
uppskattades medelhastigheten för ånglok till 12 
km/h medan motsvarande värde för ellok var 30 
km/h. 

Även Generalstaben välkomnade en elektrifiering 
av Riksgränsbanan, men med vissa förbehåll 
avseende kraftstationens framtida skydd. 
En risk med elektriska tåg ansågs vara kraftstationens 
centrala och avgörande betydelse. Blev 
den skadad skulle hela tågtrafiken lamslås. Något 
motsvarande hot fanns inte mot ångloken, 
kolupplag och vattenstationer kunde placeras var 
som helst efter banan. Generalstabschefen K.G. 
Bildt framhöll dock att den ökade dragkraften 
och höjda maximihastigheten var önskvärda och 
"tillfredsställande ur militär syn". 

Riksdagsman Th. Furst var den enda personen 
i källmaterialet som aktivt motarbetade elektrifieringen 
av Riksgränsbanan. Han ansåg att banans 
kapacitet kunde ökas inom det befintliga 
systemet under förutsättning att man köpte Malletlok. 
Han skrev en motion i ärendet. Malletlok 
var enligt honom så starka att de utan problem 
kunde dra trettio malmvagnar och därigenom 
öka banans trafikförmåga med 33 procent. De 
var dessutom bränslesnåla och gav en kolbesparing 
av 25 procent. Dessa uppgifter tillbakavisades 
av civilminister Hamilton under den följande 
debatt i andra kammaren där propositionen och 
Fiirsts motion behandlades. Med uppgifter som 
tillhandahållits av Järnvägsstyrelsen påpekade 
Hamilton bland annat att lok av Mallettyp både 
var dyrare och mer komplicerade än befintlig 
rullande materiel och därför inte lämpade sig för 
Riksgränsbanan. Fiirsts avslagsyrkande på propositionen 
bifölls inte. 

Försökslokomotivet Z 31 



Asea hade inte i någon större omfattning medverkat 
i den elektriska försöksdrift som bedrivits av 
Järnvägsstyrelsen. Efter egna försök i liten skala 
hade företaget 1904 byggt två repulsionsmotorer 
på 25 hk som kördes med likström. 1906 monterades 
de ihop på en mindre, tvåaxlig järnvägsvagn, 
försågs med instrument för växel-och likströmsdrift 
och provkördes i Västerås med lyckat 
resultat. Loket ställdes därefter till Järnvägsstyrelsens 
förfogande och 1907 företogs några provturer 
vid Tomteboda. Problemet var att motorerna 
var för klena och egentligen inte klarade av att 
dra några vagnar. Vid denna tid inleddes dock 
diskussioner mellan Asea och Järnvägsstyrelsen 
om en eventuell svensk produktion av ett tyngre 
lokomotiv. 

Den 11 december 1907 kom Asea med ett erbjudande. 
Man var villig att bygga ett ellok på 
egen bekostnad och risk som skulle ställas till 

Elektrifieringen drog med sig nya typer av tjänste.fordon. "Teklan"gjorde att man kunde köra in ellok i 
oelektrifierade 
stall Det här exemplaret tjänstgjorde vid Kiruna lokstation under många år. 

Järnvägsstyrelsens disposition. Järnvägsstyrelsen 
erbjöds dessutom att köpa loket för självkostnadspris. 
Under konstruktionen skulle seriekopplade 
motorer prövas och jämföras med motorer 
av repulsionstyp. Förutom detta ville Asea 
testa drift med både likström och växelström, allt 
för att kunna fastställa vilket system som var det 
bästa. Järnvägsstyrelsens önskemål skulle dock 
hela tiden beaktas. Aseas motiverade sin generositet: 
"[Vi] göra detta erbjudande för att, i den 
mån det är oss möjligt, söka fora den Svenska industrien 
å det elektriska järnvägsområdet framåt 
och hoppas samtidigt, att Kungliga Järnvägsstyrelsen 
skall finna med sin fördel förenade att 
antaga detsamma." 

Detta erbjudande inledde en period med ansenlig 
korrespondens mellan de båda parterna. 
Redan den 23 december skickades de första preliminära 
ritningarna från Asea, och den 17 januari 
gav Järnvägsstyrelsen klartecken till igångsättande 
av projektet. Den skickade också med 
några av sina krav på konstruktionen. För att 
förenkla utvecklingsarbetet beslutades i februari 
att ett program skulle utarbetas under ledning av 
ingenjörerna Öfverholm och Carlqvist. 

Detta var för övrigt en månad innan Öfverholm 
blev byrådirektör och innan de båda for på den 
ovannämnda studieresan. Under programarbetet 
kom de fram till att likströmmens fördelar inte 



uppvägde dess nackdelar. De antog bland annat 
att komplikationer med maskineriet skulle uppstå 
som kunde leda till driftsstörningar. Växelström 
ansågs vara ett säkrare system, och svårigheter 
orsakade av spänningsvariationer kunde enkelt 
minskas med spänningsreglage. Vad det gällde 
motorsystem ansågs kompenserade seriemotorer 
vara bästa lösningen, men Öfverholm och 
Carlqvist lämnade den frågan öppen i avvaktan 
på egen konstruktion av en motor av "Doppelgespeist"-
typ. Denna nya motor hade utvecklats 
av både Siemens och General Electric, men kunskapen 
om den i Sverige var nära nog obefintlig. 

Programmet blev färdigt i slutet av mars och 
gick under beteckningen "Bestämmelser rörande 
tillverkning af ett elektriskt lokomotiv för enfas 
växelström med 25 perioder 15 000 volts spänning". 
Motorerna monterades på en boggi med 
endast en transformator. Den 24 april 1908 
meddelade Asea att man skulle ha loket klart om 
fem månader. Det innebar med andra ord att det 
skulle vara klart för leverans någon gång i september 
samma år. 

Så blev inte fallet. Efter två år av problem med 
batterier, fjädrar, lager och mycket annat kunde 

loket, som gick under arbetsnamnen försökslokomotivet 
eller elektromotivet, slutligen testas 
och levereras. Sedan det lämnat Aseas verkstad 
undrade direktör Edström om Järnvägsstyrelsen 
godkände konstruktionen och var beredd att betala 
det uppgjorda självkostnadspriset, som då 
uppgick till 80 000 kr för själva loket och 7 500 
kr för gjorda förändringar. Svaret från Öfverholm 
var att loket inte kunde godkännas och att betalningen 
därför fick vänta. Anledningen var att 
motorerna överhettades. Några månader senare 
kom nya klagomål från Öfverholm: axeltrycket 
var för stort för Riksgränsbanan, vilket var den 
sträcka där det blivit bestämt att loket skulle sättas 
in. Efter nya omarbetningar och förändringar 
kunde loket fraktas till Kiruna under senvintern 
1911. Dess tyngd utgjorde fortfarande ett problem 
vilket innebar att transformatorn fick sändas 
separat. 

Ar 1910 hade lokets konstruktion successivt 
förändrats på ett flertal punkter. Det hade nu fatt 
två motorer per boggi som genom kuggväxlar via 
en mellanaxel förmedlade kraften till drivhjulen. 
Motorerna var utförda som kompenserade seriemotorer 
eftersom vikten minskade jämfört 
med repulsionsmotorer. Totalvikten uppgick till 
71 26 5 kg vilket gav ett tryck på var och en av de 



fyra axlarna om 17 816 kg. 

Under stora delar av 1912 fortsatte brevväxlingen 
mellan Asea och Järnvägsstyrelsen om arbetet 
med att försöka fa ned lokets vikt. Någon 
gång under tiden fram till slutet av 1913 återsändes 
det dessutom till Västerås. Det går inte 
att utifrån det undersökta källmaterialet fastställa 
när detta skedde. 

I ett brev till den ansvarige ingenjören på Asea, 
Julius Körner, påtalade Öfverholm i september 
1913 att loket borde utföras med sex axlar enligt 
tidigare givna förslag. Dessutom ansåg han 
att kullager borde insättas i hjulen och axlarna 
fastmonteras. SKF stod berett att utföra arbetet 
"när som helst". Edström ansåg samma år att de 
ekonomiska och tekniska förutsättningarna för 
projektet vid det laget hade förändrats så mycket 
sedan avtalet ingicks 1907 att nya förhandlingar 
borde inledas. De omfattande ändringar som 
verkställts och de förändringar som Järnvägsstyrelsen 
ville fa utförda medförde kontinuerligt 
ökade kostnader för Asea. 

Den 16 december 1913 hade Järnvägsstyrelsen 
utarbetat ett nytt kontrakt där man bland annat 
krävde att lokets vikt skulle ned till 52 ton varav 
axeltrycket på den ena boggin skulle vara 15,5 
och på den andra 10,5 ton. Maskinstyrkan skulle 
vara 450 hk och loket kunna framföras med en 
medelhastighet av 55-60 och en maximal hastighet 
av 70-75 km/h. Efter leverans, som fastställdes 
till den 1 maj 1914, var det meningen 
att det en gång per dag skulle kunna framföra 
ett persontåg om 120 ton mellan Kiruna och 
Riksgränsen på gängse körtid, vilket var 3 timmar 
och 5 minuter. Om loket levererades efter 
utsatt tid skulle 25 kr per söckendag avskrivas 
från slutsumman 50 000 kr som utgjorde det 
totala priset för loket. Dessutom skulle leverantören 
stå för alla reparationskostnader under ett 
år från leveransdatum. Järnvägsstyrelsen ämnade 
betala slutlikviden sedan lokomotivet blivit "avsynat, 
provkört och godkänt". 

Asea godkände det nya kontraktet men klarade 
inte av att leverera loket till den 1 maj 1914, och 
i den följande brevväxlingen går det att utläsa 
en viss irritation mellan parterna. Under sommarmånaderna 
hade enligt Järnvägsstyrelsen 
leveransen försinkats av att en oduglig hastighetsmätare 
installerats. "Då det för Eder själva 
är välbekant att apparaten ifråga är oduglig, förefaller 
Edert tillvägagångssätt minst sagt märkvärdigt 
. . . Betalning enligt kontraktet kommer 
att erläggas först efter godkänd leverans." Men 



problemen stannade inte vid detta. Loket, som 
nu fatt den officiella beteckningen Z 31, hade 
också en feldimensionerad kompressor, vilket 
Järnvägsstyrelsen ansåg enkelt kunde rättas till 
genom att byta ut den mot en från ett lok som 
stod på en utställning. De första breven i detta 
ärende skickades i januari, men i oktober hade 
Järnvägsstyrelsen fatt nog och ordnat saken själv 
med ökad irritation som följd: "Det har därför ej 
nu funnits någon annan utväg än att utbyta den, 
och då vi av erfarenhet veta, att vi ej kunna vänta 
någon skyndsam behandling av denna sak från 
Eder sida, hava vi naturligen ej haft annat val än 
att själv ordna den. Vad slutligen ansvar beträffar, 
så hava vi fatt den uppfattningen, att Ni söka 
göra allt för att bli befriade från sådant." 

Efter att Z 31 besiktigats på Aseas verkstad i 
slutet av augusti avgick loket för andra gången 
från Västerås med destination Kiruna. I mitten 
av september provkördes det på sträckan Kiruna-
Riksgränsen, och en mängd mekaniska och 
tekniska fel påtalades åter. Nya provkörningar 

genomfördes i oktober där det visade sig att 
ytterligare justeringar krävdes. Bland annat blev 
det kortslutning vid en inbromsning och strömbrytare 
1 och 2 hakade upp sig. Loket fungerade 
för övrigt bra. 

Redan i september ville Asea erhålla full betalning 
för loket, men på grund av vad som stipulerats 
i kontraktet betalades ingenting ut förrän 
i december 1914 då 33 000 kr erlades av Järnvägsstyrelsen 
trots att loket ännu inte godkänts. 
Asea ansåg för övrigt att reduktionen av priset 
till följd av den försenade leveransen inte borde 
verkställas eftersom nya krav hade förlängt arbetet 
och nyinförskaffat material som ej funnits 
med i kontraktet bekostats av företaget. Enligt 
Asea borde summan av detta uppgå till ungefär 
samma belopp som vitet. Som sista skäl angavs 
att det hela redan blivit en förlustaffär genom att 
kostnaden för loket blivit betydligt högre än det 
satta priset. 

I början av februari 1915 kunde lokomotivet 
Z 31 till sist godkännas för drift med personvagnar 
på Riksgränsbanan. Det klarade då att dra den 
fastställda tågvikten och framföra tåget snabbare 
än vad kontraktet krävde med sin maximihastighet 
av 105 km/h. 

De kontrakterade loken 

I det kontrakt som upprättades mellan Järnvägsstyrelsen 



och Siemens/Asea per den 12 juli 1910 
fastställdes att firmorna skulle tillverka tretton 
malmtågslok och två snälltågslok. Det tecknades 
ett nytt avtal mellan Järnvägsstyrelsen och 
firmorna sedan riksdagen fattat det formella beslutet 
om elektrifiering av Riksgränsbanan. Dess 
§ 2 fastställde att de beställda lokomotiven skulle 
vara på plats i Kiruna, i fullt driftsäkert skick, 
senast den 1 juni 1914. Det stipulerades vidare att 
ett malmtåg med en last om 1 855 ton skulle kunna 
framföras av ett dragande och ett påskjutande 
lokomotiv, att loken skulle kunna genomföra två 
transporter per dag under sex dagar i följd och på 
årsbasis tillryggalägga 90 000 km. 

Malmtågslokomotiven planerade man att utföra 
som dubbellok. Detta medgav att ett skadat 
lok utan vidare problem kunde bytas ut mot ett 
annat likadant som fungerade som reserv. Lokets 
totalvikt skulle uppgå till omkring 90 ton, 

Oa-loken blev internationellt uppmärksammade och livslängden, till slutet av 1950-talet, tyderpå att konstruktionen 
var lyckad. Här det forsta levererade Oa-loket, 112. Provkörningar inleddes på sommaren 1914. 
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Ob-lok nr 38139 med blandat malmtåg vid station norr om Kiruna 1917 Utan.for turistsäsongen utnyttjades per

sonvagnarna främst avjärnvägsanställda och deras familjer. 

och för att klara Riksgränsbanans högsta axeltryck 
som var satt till 16, 7 ton utrustades loken 
med sex axlar och fick ett tryck av endast 
15 ton per axel. När det gällde valet av motor 
ville konstruktörerna prova nya lösningar. I stället 
för det vanliga systemet, som innebar att sex 
motorer på vardera 270 hk monterades i varje 
lok, skulle man använda sig av en enda stor motor. 
Fördelen var att kugghjulsutväxling kunde 
undvikas och att lokets tyngdpunkt kunde höjas 
vilket gav en mjukare gång. Hastigheten för 
malmtågsloken bedömdes bli 50 och för snälltågsloken 
100 km/h. 

Enligt en överenskommelse mellan de två 
parterna skulle Siemens ansvara för leveransen 
av elva malmtågslok och Asea för de resterande 
två malmtågsloken och de båda snälltågsloken. 
Medan ritningarna och den elektriska utrustningen 
utformades gemensamt av firmorna, 
under överinseende av Järnvägsstyrelsen sköttes 



monteringen av mekaniska delar som ramverk, 
hjul, axlar, korg och bromsutrustning av Vagnoch 
Maskinfabriken AB i Falun. 

Efter kontraktets tecknande utformades ritningarna 
av loken under två år på kontoren i 
Berlin, Västerås och Stockholm. Ritningarna 
skickades mellan alla parter för godkännande och 
synpunkter, men i januari 1912 ansåg Järnvägsstyrelsen 
att detta inte kunde fortgå utan att arbetet 
måste effektiviseras. Som ovan nämnts hade 
firmorna ännu inte inrättat den byrå i Stockholm 
som de kontraktsenligt var skyldiga till. Detta 
påtalades av Pegelow och Öfverholm i ett brev 
till Siemens i Berlin: "Slutligen anser sig Kungl. 
Styrelsen böra ånyo erinra om de stora tidsförluster 
som uppstå genom den pågående vidlyftiga 
mindre fruktbärande korrespondensen, som har 
blifvit en följd afatt den öfverenskommna byrån 
ej blifvit inrättad i Stockholm." 

Ett problem som orsakade en del huvudbry 
och oenighet mellan firmorna och Järnvägsstyrelsen 
var att lokens totalvikt eventuellt skulle 
komma att ökas eftersom det verkade som att 
skyddsanordningarna och den mekaniska delen 
blivit tyngre än som tidigare antagits. För att lösa 
detta ansåg Järnvägsstyrelsen att loken skulle utföras 
med "ledareaxlar". Den var, till skillnad 
mot Siemens, övertygad om betydelsen av dessa 
för projektets framgång. "Styrelsen hemställer, 
att Ni ännu en gång ville taga denna sak under 
allvarlig ompröfning och vill särskildt betona, att 
de svårigheter, som skulle uppkomma, i händelse 

att Ni misslyckades, säkert skulle blifva synnerligen 
kännbara för Eder." 

Siemens i Berlin ansåg vidare att den svenska 
lokomotivfabriken i Falun inte kunde konstruera 
loken lika lätta som det gick att göra i Tyskland. 
Mot denna insinuation att flytta produktionen 
till Tyskland varnade Järnvägsstyrelsen. Den 
menade istället, att anledningen till att de tyska 
fabrikerna kunde bygga lättare lok var att de inte 
blivit informerade om de kravspecifikationer 
som ställts. En varning utfärdades dessutom mot 
"sträfvan att bygga lokomotiven lätta med risk 
att uppoffra deras duglighet och varaktighet". 
Men det fanns tillfällen då importerat material 
godtogs av Järnvägsstyrelsen, och kontraktet 
medgav även detta. I ett beslut från oktober 
1912 fastställde den att utländskt material som 
levererades i utbyte mot svenskt material som 
ej uppfyllt kontraktets bestämmelser inte skulle 
omfattas av kontraktets § 12 rörande inköp av 



material utifrån. 

Ett tillfälle där Järnvägsstyrelsen medgav inköp 
av utländskt material var när Vagn-och Maskinfabriks 
AB i Falun ville köpa plåt till ramverken 
från tyska producenter i stället för av Strömsnäs 
Jernverks AB, som var den enda svenska tillverkaren 
av denna typ av stor plåt. Anledningen var 
att priset för den svenska plåten var 33 procent 
högre än motsvarande tyska om endast frakten 
(inte tull) inkluderades. Järnvägsstyrelsen bad 
Strömsnäs om ett ytterligare anbud där de skulle 
få kontraktet om de sänkte priset till halva mellanskillnaden. 
Anbudet avvisades och en förfrågan 
gick i stället till Phoenix Aktiengesellschaft 
for Bergbau und H i.ittenbetrieb i Di.isseldorf. De 
skulle ges uppdraget under förutsättning att de 
följde de krav som Järnvägsstyrelsen uppställt. 

Vid en konferens som hölls i Stockholm den 
17 mars 1912 överlämnade firmorna en förslagsritning 
över malmtågsloken till Järnvägsstyrelsen 
för godkännande. Några dagar efteråt 
hade Järnvägsstyrelsen studerat ritningen, men 
det visade sig att den inte kunde godkännas i sin 
dåvarande utformning. Det krävdes tio förändringar 
innan eventuellt godkännande kunde ges. 
Dessa krav hörsammades emellertid inte genast 
av firmorna, och diskussionen angående utförandet 
av ritningar och konstruktion fortsatte in 
på det följande året. I december 1913 förlängdes 
leveranstiden till följd av bland annat de delade 
meningarna om antalet axlar. 

Under våren 1914 började loken till sist ta 
form i de mellansvenska verkstäderna, och när 
det första loket skulle testas i Falun skickades 
ingenjör Hugo Rahmberg för att övervaka Järnvägsstyrelsens 
intressen och verkställa provningen. 
Sedan 1 april 1912 hade han haft tjänstledigt 
från sin befattning som underingenjör vid 
elektrotekniska byrån och arbetat med konstruktionen 
av lokomotiven på plats i firmornas 
verkstäder. I oktober påföljande år förflyttades 
han till Kiruna och tillträdde en tjänst som underingenjör 
vid revisionsverkstaden. Rahmberg 
skulle dessutom fungera som medhjälpare till 
maskiningenjören. 

De första lok som anlände till Kiruna var 
malmtågslok O 1 och O 2 som ankom den 30 
april 1914. Loken hamnade omedelbart i verkstaden 
för montage av transformatorer och motorer, 
vilka hade skickats separat. En vecka senare 
provades bland annat manövreringen på O 2 av 
Rahmberg som inte kunde finna något att anmärka 
på. Olika tester av strömspänning, reläslutare, 



kompressorer och ventilation avlöste varandra, 
och enligt ingenjör Bildt skulle den första 
provkörningen kunna genomföras den 5 eller 6 
juni. Detta justeras senare av Hedin som fastslår 
att provkörningen skulle ske söndagen den 
7 juni. Efter att provkörningarna väl kommit 
igång kom besked från Stockholm att en daglig 
rapport skulle sändas där allt av intresse nedtecknades. 
Provkörningarna skulle dessutom utföras 
så ofta som möjligt och Hedin och Rahmberg 
turas om att verkställa dem. Anledningen var att 
en av dem alltid skulle finnas till hands för att 
driva övriga arbeten. 

Trots att provkörningarna kommit igång fanns 
det fortfarande problem med leveranstiderna. 
Enligt kontraktet skulle det första lokomotivet 
anlända Kiruna för montage redan den 11 april. 
Därefter skulle ett nytt lok följa var fjortonde dag. 
Med en montagetid på två veckor beräknade Järnvägstyrelsen 
att det skulle finnas sex lokomotiv i 
Kiruna, varav fem driftfärdiga, i mitten av juni. 
I själva verket fanns det bara tre lok varav inget 
var fullt driftfärdigt enligt Öfverholm och Axel 
Granholm, den nye generaldirektör som efterträtt 
Pegelow. I ett brev adresserat till Siemens i Berlin 
hotade styrelsen med vite enligt kontraktet vid ytterligare 
försening av leveransen. 

I slutet av oktober hade Siemens levererat nio 
av sina elva kontrakterade lok och det tionde 

var på väg från Falun. Monteringen i Kiruna 
var inte genomförd på alla loken och en motor 
och två transformatorer väntades från Tyskland. 
I augusti 1914 utbröt första världskriget, men 
Järnvägsstyrelsen ansåg inte att detta borde innebära 
några större problem i och med att materialet 
från Tyskland kunde skeppas med svenska 
färjor mellan Sassnitz och Trelleborg. Den var 
dessutom villig att betala Siemens för all materiel 
som eventuellt förlorades på grund av minor 
och kapningar. 

I oktober var endast lokparen 5/6 och 7 /8 
iordningställda för körning medan 1/2 och 3/4 
genomgick service. Dessutom väntade personalen 
i verkstaden på de delar till motstånden till 
reläslutarna som förhoppningsvis skulle anlända 
inom kort. Aseas första malmtågslokomotiv 
23/24 anlände den 6 oktober och Z 31 hade 
funnits på Riksgränsbanan sedan den 9 september. 
Det första snälltågsloket P 27 skulle avgå 
från Falun den 26 oktober och det innebar att 
två av Aseas lok ännu inte levererats vid oktober 
månads utgång. De färdigkonstruerade loken 



kom inte att bli så annorlunda mot vad som planerats. 
Malmtågsloken kom att konstrueras med 
utgångspunkt för en högre maximalhastighet, 
60 mot planerade 50 km/h. De försågs med sex 
drivaxlar vilket gjorde att axeltrycket hölls inom 
det för Riksgränsbanan fastställda. 

Provkörning med 40-vagn,arståg 

I Norrskensflamman kunde läsarna i juli 1914 för 
första gången se en bild på ett av de nya elektriska 
loken som var i drift vid Riksgränsbanan. Enligt 
bildtexten skilde sig detta nya lok "ojämförligt 
från 'ånghästarna'. Snarast liknar det en vanlig 
personvagn". Norrbottens-Kuriren publicerade i 
början av samma månad en bild från banan där 
det stod att elektrifieringen nu var färdig men att 
ström ännu inte kunde tas från Porjus. 

Så fort de första loken visade sig driftsäkra påbörjades 
de första körproven med vagnar. I juli 
månad prövades om det då anlända loket klarade 
att dra tjugo tomma vagnar i 10 %0 stigning 
med en hastighet av 40 km/h. En viktig 
detalj i ett brev från Öfverholm till Hedin var 
att det frågades hur starten var vid 16 000 volt. 
Detta innebar att det från och med sommaren 
1914 utfördes prov med 16 000 volt i stället för 
det tidigare stipulerade 15 000. Parallellt med 

Att öka tågvikten var huvudmotivet for elektrifieringen. Här Ob 36137 med malmtågpå sjöspåret i Kiruna. 

dessa prov nyttjades ånglok under hela sommaren 
framförandes 40 eller 46 malmvagnar. De 
kördes med ett lok framtill och ett baktill utan 
att några större problem uppstod. De förare 
som framförde tågen ansåg att detta sätt var det 
lämpligaste. 

Järnvägsstyrelsen hade alltså uppsatt som mål 
att varje tågsätt skulle bestå av 40 malmvagnar 
och en tvåaxlig konduktörsvagn med en totalvikt 
av 1 855 ton. För att de ökade transporterna på 
linjen skulle klaras behövde åtta sådana tågsätt 
avgå från Kiruna per dag. Efter omkoppling i 
Riksgränsen skulle de tomma vagnar som kommit 
från Narvik återföras till Kiruna. Järnvägsstyrelsen 
räknade med att sträckan Kiruna-Riksgränsen 
skulle ta 3 timmar och 20 minuter, 
mot återresans 2 timmar och 56 minuter då ett 
tomvagnståg om 455 ton och ett lok på tomgång 
skulle dras. Hedin var inte säker på att beslutet 
att använda sig av 40 vagnar var det rätta. 
I ett brev till Öfverholm menade han att det var 
fördelaktigare att använda ett lokomotiv med 
28 vagnar. Med en drift om 280 dagar per år 



skulle transportkvantumet då komma upp till 
6 000 000 ton vilket var mer än vad som planerats. 
Järnvägsstyrelsens beslut stod dock fast och 
försöken fortsatte. 

Bakgrunden till Hedins utspel var de problem 
som uppstått vid försöken med 40 vagnar. Precis 
som fallet var med ångloken vållade elloken 
koppelbrott och slitningar. Det visade sig att 
dragkraften på det första kontrollerläget var för 
kraftigt, 14 ton per lok mot överenskomna 5,6 
ton. Vidare måste bromsarna slås till mjukare på 
grund av tågens stora vikt. Detta påtalades av 
Järnvägsstyrelsen i ett brev till Siemens daterat 
den 14 november 1914. Den ansåg att den tidsödande 
ändringen av transformatorerna och luftbromsen 
var beklaglig. Tills detta var ordnat fick 
försök endast ske med 28 vagnarståg. Men mindre 
än en vecka senare kunde försöken med 40 
vagnar återupptas. För att komma tillrätta med 
problemen testades tre olika sätt att framföra tågen: 
två dragande lok, ett dragande lok med ett 
lok efter den tionde vagnen samt det från början 
planerade, ett dragande och ett påskjutande lok. 

Vid försöken med två dragande lok kopplades 
de ihop och kördes med enbart en kontroller. 
Det innebar bland annat att det bara var det 
första loket som lämnade bromsluft till tåget. 
För att minska det tryck på kontaktledningen 
som uppstod i och med att byglarna vid denna 
typ av körning stod så nära varandra, gjordes en 
förbindelse mellan första lokets bakre bygel och 
andra lokets främre. Därmed kunde loken köras 
med tre eller till och med endast två byglar 
uppe. Med två dragande lok erhölls dock alltför 
stor dragkraft. Under en provkörning i november 
slets exempelvis kopplen av vid två tillfällen 
mellan Kiruna och Rensjön. Dessutom rätade 
lokens dragkrokar ut sig till obetydligt mer än 
90 graders vinkel. En annan provkörning samma 
månad resulterade i två avslitna koppel och en 
avsliten dragstång mellan Rautas och Rensjön. 
Problemen uppstod framför allt vid start och 
inbromsning. Med ett dragande lok och ett lok 
efter den tionde vagnen uppstod andra svårigheter. 
När det första loket drog på vid start fortplantades 
en stöt genom de tio första hoptryckta 
vagnarna. Detta ryck fortplantade sig genom det 
andra loket och slet av koppel på den första vagnen 
i det sträckta tåget beroende på det motstånd 
som de resterande vagnarna utgjorde. Det stod 
ganska klart att denna metod inte var någon lösning 
på problemen. 

Den tredje formen av försök, som innebar ett 
dragande och ett påskj utan de lok, skulle visa sig 



bäst lämpad för driften sedan vissa modifieringar 
gjorts. Genom att bland annat sammankoppla 
de båda loken med en teleledning underlättades 
kommunikationen mellan förarna. Hedin ansåg 
dessutom att det var viktigt att utarbeta vissa 
regler vid körning och Rahmberg menade att 
lokförarna efter tillräcklig övning skulle komma 
att klara av problemen vid bromsningen. Det visade 
sig nämligen att kopplen framför allt brast 
vid tre tillfällen: vid start, under gång på banan 
vid brytpunkter samt vid lossning av bromsarna 
under gång. Det fanns lösningar att tillgå. 
Genom att starta det sista loket först undveks 
de ryck som annars ofta uppstod vid igångsättningen. 
En annan lösning var att låta det bakre 
loket hela tiden köra med pådrag förutom vid 
bromsning. Detta motverkade ryck under gång. 
Det fanns dessutom möjlighet att utnyttja hjälpledningen 
till att minska bromstrycket. Konstruktionen 
av hjälpledningen förbättrades av 
lokförare Adolfsson, vilket visar att det fanns 
möjlighet för vanliga anställda att påverka utvecklingen. 
Adolfsson blev senare tilldelad en 
gratifikation om 300 kr för sitt bidrag till ökad 
driftsäkerhet på banan. 

I slutet av november 1914 uppstod en konflikt 
mellan firmorna och Järnvägsstyrelsen som ledde 
till att ström inte fick släppas på i ledningsnätet 
från vare sig LKAB:s omformarstation i Kiruna 
eller Porjus, som varit i drift sedan den 6 november. 
Vad tvisten gällde framgår inte av det undersökta 
källmaterialet, men frågan var så pass 
allvarlig att Järnvägsstyrelsen funderade på att 
kassera hela anläggningen enligt § 15 i kontraktet. 
I januari verkade dock problemet vara löst 
och strömmen slogs på den 17 samma månad. 
Under denna period hade kontinuerliga försök 
utförts med ånglok. 

Invigning och nya problem 

Under januari 1915 visade det sig att det fortfarande 
fanns många problem med de levererade 
loken. Generaldirektör Granholm begärde 
att elektrisk tågdrift skulle upptas för gott den 
20 januari men att endast tåg om tjugo vagnar 
skulle avgå till en början. Aseas båda snälltågslokomotiv 
hade vid det här laget anlänt till 
Kiruna. Vid provkörning uppvisade motorerna 
tendenser till gnistring. Asea hade hävdat att dess 
motorer var bättre än de som Siemens levererat 
till malmtågsloken. Detta menade Järnvägsstyrelsen 
inte stämde utan att snarare det motsatta 
rådde. Den krävde att ändringar skulle utföras. 
En annan incident orsakades av att P 28 inte hastigt 



nog följde kontaktledningens höjdvariationer. 
Det vållade inga större skador men kontaktledningarna 
vid två sektioner fick kontrolleras 
och justeras för att undvika liknande missöden 
i framtiden. 

Under den officiella invigningen av Porjus 
kraftstation och den elektrifierade Riksgränsbanan 
inträffade ytterligare ett missöde. Invigningen 
var bestämd till den 8 och 9 februari 
och en mängd ditresta dignitärer skulle närvara, 
bland annat civilminister von Sydow och en 
mängd riksdagsmän och höga tjänstemän. Det 
var meningen att P 28 skulle köra invigningståget 
den 9 februari men det ville Aseas ingenjör 
Körner inte vara med om. När Öfverholm fick 
höra detta från Hedin föranledde det ett syrligt 
brev: 

Hör av Hedin att Du ej vill vara med om att köra 
invigningståget, som tyvärr kommer att väga 300 
ton, med P-28. Hastigheten blir ej stor i medeltal. 
Varför skulle det då ej gå? Motorn skall ju vara 
större än godstågslokens. Var och en sådan drar ju 
i trafik 10 lastade malmvagnar eller 460 ton. Om 
snälltågsmotorn vore lika stor borde den således 
draga 320 ton åtminstone. När han nu skall vara 
större, varför drar han då ej mer än 200 ton? Det var 
tydligen en stor olycka att Ni fingo efter Eder vilja 
bygga en s.k. större motor. Begrunda detta. I värsta 
fall fa vi väl köra besiktningståget med ånglok. Men 
det vore väl ej trevligt. 
Vännen 

Det visade sig att Körners farhågor besannades 

men på ett något oväntat sätt. På färden upp till 

Riksgränsen brast en av kontaktledningens ka

blar och fastnade i tåget som stannade endast två 

kilometer från destinationen. Efter att ha skickat 

bud på ett ånglok anlände gästerna till järnvägs

hotellet tre kvart försenade. Efter kaffet förkla

rade Öfverholm vad som inträffat men att det 

inte förelåg någon fara i och med att strömmen 

slagits av. 



Ett återkommande problem som orsakade irritation 
hos Öfverholm var att loktransformatorerna 
gick sönder. P 27 fick bland annat bogseras 
till Kiruna efter ett sådant haveri den 24 februari. 
Transformatorn skickades ner till Västerås, och i 
det medföljande brevet menade Öfverholm att 
Asea inte denna gång kunde skylla på Siemens. 
Han krävde vidare att alla transformatorer skulle 
ses över och att den till P 27 skulle kontrolleras 
i Västerås av personal från SJ innan den återsändes 
till Kiruna. I ett brev till Körner dagen efter 
skriver Öfverholm: "Transformatorerna måste 
nu alla iordningställas i Västerås, och har jag givit 
order om att den sista också skall nedsändas. 
Sedan de iordningställts, skola de av oss provas. 
Det är ofattbart att Ni kunnat finna det lämpligt 
att fuska så som Ni gjort i detta fall." I ett underdånigt 
svar meddelar Körner att "det hela är 
mycket ledsamt". 

Under hösten skulle dock ytterligare en oenighet 
uppstå mellan Öfverholm och Edström 
om snälltågsloken. P-27 klarade vid två tillfällen 
i augusti inte att dra persontåg uppför backen 
vid Torneträsk trots att vikten understeg 200 
ton. Under en inspektionsfärd i oktober hängde 
dessutom en reläslutare upp sig, och det föranledde 
Öfverholm att påtala att snälltågslokens 
manöversystem inte var driftsäkra utan måste 
ändras. Enbart P 27 hade haft tio fel under året. 
I ett brev undertecknat med "Din tillgifne vän" 

svarade Edström på kritiken. Han menade att de 
fel som hittats hade åtgärdats samt att de många 
gånger berott på rena fabrikationsfel som Asea 
inte kunde lastas för. Vidare menade Edström att 
han inte kunde tillmötesgå Öfverholm på kravet 
att byta ut manöversystemen. Öfverholm finner, 
å sin sida, att det var mycket ledsamt att Edström 
inte ville hjälpa till med att fa loken i ordning. 
Efter denna inledande korrespondens följde en 
mängd brev där missuppfattningar om huruvida 
P 27 kört 50 000 km eller ej blandades med ursäkter 
och syrliga kommentarer. Öfverholm menade 
att driftstörningarna berodde på olämplig 
konstruktion medan Edström påstod att loken 
var driftsäkra. Efter den 26 november var dock 
båda snälltågsloken tagna ur drift på grund av fel. 
I det sista brev som undersökts om detta ärende 
avslutar Öfverholm med att be Edström att hjälpa 
till: "Jag vore Dig därför mycket tacksam om 
Du nu ville taga hand om denna sak och laga 
att den blir ordnad så att tillfredsställande driftsäkerhet 
erhålles för snälltågsloken." Brevet var 
signerat "Vännen". 



Den 28 februari igångsattes återigen försöken 
med 40-vagnars tåg och de pågick ända fram till 
den 20 maj, då de måste inställas på grund av att 
det inte fanns att tillgå en tillräckligt stor mängd 
kolborstar till motorerna. Den minskade importen 
var en direkt följd av kriget. I början trafikerade 
både elektriska lok och ånglok linjen parallellt 
men från och med mars månad bedrevs all trafik 
elektriskt. Den 17 maj återinsattes dock ånglok i 
driften på grund av nämnda brist på maskinkol. 
Under denna provperiod visade det sig att lokförarna 
blev skickligare ju större erfarenheter de 
skaffade sig, och Hedin menade att framförandet 
av 40-vagnars tåg "erbjuder numera ... inga 
större svårigheter". I flera av de veckorapporter 
som skickades till Stockholm hävdade han att 
den elektriska driften såg lovande ut och att den 
i perioder fungerade "synnerligen tillfredsställande". 
I mitten av april fanns det exempelvis tio 
malmtågsdubbellok och ett snälltågslok att tillgå. 
Detta innebar att endast tre malmtågsdubbellok, 
ett snälltågslok och Z 31 var på reparation. 

I början av juli hade Järnvägsstyrelsen kommit 
i besittning av ett större parti motorkol av fransk 
typ, och i Kiruna fanns 1 450 Le Carbone-kol och 
väntades ytterligare 6 550 av samma sort. Dessutom 
hade ett parti om 4 000 GS-kol lämnat 
fabriken i Paris. Detta gjorde att den elektriska 
provdriften den 14 juli kunde återupptas med fyra 
malmtåg och två persontåg per dag. Kontraktet 
ändrades även till att trafiken skulle bestå av fyra 
till åtta dagliga malmtåg på grund av den osäkra 
situation som kriget gett upphov till. I mitten av 
juli var alla lok utom ett malmtågslok med trasig 
transformator färdigreviderade och driftdugliga. 

Den 13 september gjordes slutbesiktningen 
av Riksgränsbanan, och trots att en mängd ändringar 
påtalades beslöt Järnvägsstyrelsen den 28 
september att den kontrakterade garantitiden 
skulle ta sin början den 1 oktober 1915. 

Krigets inverkan på malmtransporterna blev 
efterhand alltmer uppenbar. Mellan 1 oktober 
1915 och 30 september 1916 fraktades endast 
1 104 000 ton malm över Riksgränsen mot 
stipulerade 3 200 000. Under samma period 
skeppades 3 000 000 malm från Svartön i Luleå. 
Transporten dit skedde med ånglok och kolpriserna 
hade till följd av kriget skjutit i höjden. 
En följd av detta blev att energiförbrukningen 
för den elektriska driften kraftigt understeg 
den i kontraktet garanterade nivån. Järnvägsstyrelsen 
ansåg dessutom att det var svårt att 
avgöra om loken hade uppfyllt de garanterade 
lokomotivkilometer per år som reglerades i kontraktet. 



Även detta ansågs vara orsakat av kriget. 
Oa-loken skulle dock visa sig livskraftiga och användes 
ända fram till 1950-talet då de började 
utrangeras. En trotjänare gick därmed i graven. 

Järnvägsstyrelsen var trots allt helt övertygad 
om att anläggningen skulle komma att fullt motsvara 
och i vissa fall överträffa de förväntningar 
som ställdes på den. Trots att inte fullständiga utvärderingar 
kunnat göras ansåg Järnvägsstyrelsen 
att den visste tillräckligt för att kunna förorda en 
fortsatt elektrifiering av Malmbanan ner till Luleå. 
På Luciadagen 1915 bildades en kommitte 
för att utarbeta förslag till åtgärder för att elektrifiera 
linjen Kiruna-Svartön. Utgångspunkten 
var att samma strömart, 15-periodig enfasström 
med 16 000 volts spänning, skulle användas på 
hela Malmbanan. 1917 löstes firmorna från sin 
garanti vilket innebar nya förändringar. Kontraktet 
ändrades åter det året så att ett lok hade 
tillåtelse att framföra ett tåg om 30 vagnar. 1920 
tog riksdagen beslut om att installera ytterligare 
ett enfasaggregat i Porjus som hade kapacitet att 
ge elkraft till hela Malmbanan, från Luleå till 
Narvik. I juni 1922 var arbetet genomfört och 
banan ner till Svartön elektrifierad. 

...... 

Sveriges starkaste ånglok, littera R, konstruerades specifikt for Malmbanan, men räckte ändå inte till infor 
det successivt ökande kapacitetsbehovet. Bland annat for hjälptåg behövdes emellertid starka ånglok även efter 
elektrifieringen. Här R 975 i Abisko 1920. 

Ånga eller el? Att hålla kostnaderna nere 

Olika ekonomiska faktorer påverkar införandet 
av ett nytt tekniskt system. Att förändra eller introducera 
ett system innebär inte bara att intäkter 
kan komma att öka eller att utgifter kan komma 
att reduceras. En systemförändring innebär 
också kostnader av olika slag. En utgiftspost kan 
uppstå till följd av upphandling av ny materiel, 
en annan att det befintliga systemet måste anpassas 
for att bli kompatibelt med den nya materielen. 
Under de diskussioner som fördes kring 
elektrifieringen av Riksgränsbanan stod sådana 
ekonomiska spörsmål i fokus. 

Upprustning inom befintligt system 

Det var nödvändigt att öka trafikförmågan 
vid Riksgränsbanan till följd av de avtal som 
1907-08 hade slutits mellan staten och LKAB, 
Aktiebolaget Gellivare malmfält och Trafikaktiebolaget 
Grängesberg-Oxelösund om ökad 



malmbrytning. Enligt utförda utredningar kunde 
banan med dåvarande utformning av ångdrift 
klara årliga transporter om 3 000 000 ton malm 
men det var inte tillräckligt. Beräkningar visade 
att denna transportmängd skulle överstigas redan 
1913 for att 1918 uppgå till 3 850 000 ton. 
1907 sköttes transporterna på Riksgränsbanan 
med 15 Ma-lok och 17 lok av andra modeller. 

Att öka transporterna inom det befintliga systemet 
skulle därmed inte låta sig göras utan vissa 
investeringar i både anläggningar och rullande 
materiel. Järnvägsstyrelsen hade redan 1909 begärt 
ett anslag om 1 000 000 kr for upprustningsarbeten. 
Detta belopp skulle betalas ut 1910 och 
användas till de första arbetena med att anlägga 
ett 33 km dubbelspår mellan Stordalen och Torneträsk. 
Arbetet beräknades pågå i tre år fram till 
1912 och den totala kostnaden till 3 000 000 
kr. Underhållskostnaden per år uppskattades till 
60 000 kr. Även den långa Nuoljatunneln mellan 
Abisko och Björkliden krävde nya investeringar 
vid bibehållen ångdrift. För att komma 
till rätta med den kraftiga rökutvecklingen 
tunneln behövde den utrustas med en ventilationsanläggning 
som beräknades kosta 120 000 
kr, med en årlig driftskostnad på omkring 8 000 

exklusive ränta och amorteringar. Järnvägsstyrelsen 
räknade vidare med att nya anläggningar för 
vatten-och koltagning skulle behöva uppföras 
utefter linjen. Det hade dessutom projekterats 
en kraftstation vid Abiskojokk som när den var 
färdig skulle förse Abisko station och Nuoljatunneln 
med belysning. 

Redan i maj 1908 sammanställde Hugo Rahmberg 
ett PM på uppdrag från Järnvägsstyrelsen 
angående elektrisk drift av Riksgränsbanan. De 
premisser han arbetade utifrån var att en total 
transportmängd om 3 300 000 ton skulle fraktas 
med tolv malmtåg om 28 vagnar dagligen enligt 
fastställd tidtabell. Dessutom skulle två persontåg 
avgå dagligen och två snälltåg tre dagar i 
veckan under sommaren. Malmtåget skulle väga 
1 400 ton och framföras med en medelhastighet 
av 35,5 km/h Kiruna-Abisko och 22,5 km/h 
Abisko-Riksgränsen. Rahmberg kom fram till 
att det för denna trafik med bibehållen ångdrift 
skulle krävas: 

18 Ma-lok a80 000 1440000 
9 R-lok a95 000 855 000 
3 L-lok a60.000 180 000 
8 N-lok a50.000 400 000 
1 motorlok 30 000 



2 905 000 

Med 4 procents ränta och 4 procents amortering 
uppskattades den årliga kostnaden till 232 000 
kr. 

Det fanns dock de som inte ansåg att dessa 
beräkningar var alldeles riktiga. En av dem var 
Lindström, placerad vid femte distriktet i Luleå, 
som fick i uppdrag att yttra sig över rapporten. 
Han menade att antalet lok kunde nedbringas i 
jämförelse med Rahmbergs förslag. Mellan Kiruna 
och Abisko borde 15 Ma-lok vara tillräckligt 
för de beräknade avgångarna om tolv tågsätt per 
dag. Av dessa lok skulle tio vara i daglig tjänst och 
de fem övriga avställda för reparation, revision 
och spolning. Att samma uppgift kunde uträttas 
med färre lok förklarades med att vissa lok kunde 
köra tre turer dagligen på grund av att den tid 
som Rahmberg beräknat för uppehåll på vändstationer 
gick att reducera betydligt. Av samma 
grund kunde antalet R-lok minskas till åtta för 
transporterna mellan Abisko och Riksgränsen. 

I den proposition som senare lades beräknades 
att 3 7 lok skulle krävas för att klara transporter 
om 3 000 000 ton malm/år samt 42 lok 
för 3 850 000 ton. Enligt propositionen skulle 
även "nya ånglokomotiv anskaffas och stallplatser 
för dem byggas för en kostnad af 1,000,000 
kronor, af hvilken summa 425,000 kronor utgör 
kostnaden för lokomotiv, enär de måste 
vara af största hittills använda slag". Av detta 
kan man sluta sig till att det skulle röra sig om 
fyra R-lok. 

Kostnader vid fortsatt ångdrift 

Järnvägsstyrelsen var även väl medvetna om den 
stora kostnad som importerat kol innebar. För 
1910 beräknades stats järnvägarna konsumera 
490 000 ton engelskt stenkol till ett värde av 
7 000 000 kr. Ånglokens bränslekostnader uppskattades 
i Rahmbergs undersökning uppgå till 
472 000 kr per år för malmtågen och oförändrade 
30 000 kr för persontågen. 3 300 000 ton 
transporterad malm motsvarade 422 400 000 
malmtonkm. Kostnaden för 1 000 malmtonkm 
beräknades utifrån det lägsta värdet som uppmättes 
under 1907 vilket var 1,27 kr. Genom 
att dessutom utgå från ett medelpris av kol på 
15,72 kr/ton (1907) och inräkna en bränslebesparing 
på 12 procent tack vare användandet 
av R-lok kunde, under förutsättning att ingen 
påskjutning vid Stenbacken krävdes, slutsumman 
beräknas (0,88 x 1,27 x 422 400 =472 000 
kr). Dessutom uppgick de estimerade underhållskostnaderna 



i form av snöröjning, putsning 
och lokbelysning loken till totalt 48 000 kr per 
år medan reparationskostnader beräknades till 7 
procent av anskaffningskostnaden eller 203 000 
kr/år. Procentsatsen sattes mot bakgrund av 
tjugo års erfarenhet av ångloks reparationskostnader. 
Enligt Rahmberg skulle årskostnaden för 
ångdrift vid ett kvantum av 3 300 000 ton transporterad 
malm sammanlagt uppgå till 1 660 000 
kr/år inklusive personalkostnader och diverse 
mindre utgifter. 

Senare undersökningar av bränslekostnaden vid 
ångdrift som utfördes av Järnvägsstyrelsen och 
kom att ligga till grund för riksdagsbeslutet utgick 
från transportkvantum om 3 000 000 respektive 
3 850 000 ton malm/år. Förbruket av stenkol beräknades 
till 32 900 respektive 41 000 ton/år. 
Kostnaden för det första alternativet uppgick till 
530 100 och för det andra till 662 300 kr/år. Båda 
resultaten byggde på ett beräknat kolpris om 16 
kr/ton samt 4 procent ränteförluster för ett halvt 

års förbrukning. Dessutom medräknades en för

brukning av 1 100 respektive 1 400 kubikmeter 

ved till en kostnad av 3,35 kr/kbm. 

Vidare uppskattades räntor och avskrivningar 
till 6,4 procent. Räntan på kapitalvärdet av införskaffade 
lok sattes till det av staten brukliga 
4 och avskrivningskostnaden till 2,4 procent. På 
grund av de svåra driftsförhållandena vid Riksgränsbanan 
antogs lokens livslängd bli 25 år. 
Antalet lok vid de båda alternativen beräknades 
till 37, och 42. Deras kapitalvärde antogs uppgå 
till 3 355 000 respektive 3 860 000 kr. Utgifterna 
för räntor och avskrivningar blev således 
214 700 respektive 247 000 kr/år. Till den totala 
kostnaden fördes dessutom kostnaderna för personal 
och underhåll som beräknades till 879 400 
respektive 1 084 400 kr/år. 

Detta innebar att den totala kostnaden för 
3 000 000 ton malm/år blev 1 624 200 kr eller 
0,54 kr/ton transporterad malm. Vid ett transportkvantum 
om 3 850 000 ton malm/år beräknades 
motsvarande totalsumma till 1 993 700 kr 
respektive 0,52 kr/ton. Dessa siffror kan jämföras 
med motsvarande resultat i Rahmbergs tidigare 
utredning som fastställde årskostnaden till 
1 660 000 kr för 3 300 000 ton/år, vilket gav 
0,50 kr/ton transporterad malm. 



Beräknade kostnader vid eldrift 

Rahmberg räknade med att hela projektet med 
att anlägga en kraftstation och transformatorstationer, 
resa ledningar och köpa lokomotiv totalt 
skulle kosta omkring 9 000 000 kr. Enligt de 
beräkningar han utförde 1908 fordrades det vid 
elektrisk drift följande rullande materiel: 

16 malmtågslok a140 000 2 240 000 
3 persontågslok a70 000 210.000 
6 växellok a60 000 360 000 
Motorvagn 40 000 
2 850 000 

Dessa uppskattningar baserade sig på samma 
förutsättningar som gällde vid ångdriften, det 
vill säga 3 300 000 ton/år. Årskostnaderna för 
ränta och amorteringar skulle med en ränte-och 
amorteringssats på 4 procent uppgå till 228 000 
kr. Kostnader för smörjning, putsning och belysning 
skulle enligt kalkylen halveras till 24 000 
kr/år. Även reparationskostnaderna skulle bli 
lägre och endast uppgå till 5 procent av anskaffningspriset 
eller 143 000 kr. Procentsatsen var 
relativt sett hög och baserades på erfarenheter 
från utlandet. Den beräknade kostnaden för 
elektrisk drift inkluderat kostnad för kraftstationen, 
transformatorstationen och ledningar uppgick 
därmed till 1 215 000 kr. Detta innebar att 
elektrisk drift uppskattades ge en besparing på 
445 000 kr/år jämförd med ångdrift. 

I propositionen om elektrifiering av Riksgränsbanan 
hade mycket utrymme getts åt en analys av 
om Vakkokoski eller Porjus var mest gynnsamt. 
Det var också denna fråga som stod i centrum för 
den offentliga debatten. Kraftstationen anlades i 
Porjus, och de specifika kostnaderna för anläggningen 
redovisas inte närmare här eftersom detta 
redan har grundligt analyserats genom annan 
forskning. 

Efter en mellanperiod med trippellok har Malmbanans 
dragkraft dominerats av dubbellok, nu med litt. Iore, 
tidigt med P-lok. Här Pb 54155. 

Ton malm Kostnad, Därav lok, 
kronor ledningar, 
transformatorer 

Vakkokoski 3 000 000 14 562 062 5 291 662 
3 850 000 15 331 062 5 813 662 
Porjus 3 000 000 22 844 537 5 297 037 
3 850 000 23 374 037 5 891 037 



Kostnaderna vid elektrisk järnvägsdrift beräknades 
enligt samma transportmängd som ovan. 
Ström tillsammans med bland annat räntor, avskrivningar 
och underhåll av Porjus kraftstation 
samt överföringsledningar kostade 576 000 respektive 
604 000 kr/år. Underhållskostnaderna 
för ledningar, transformatorstationer och lokomotiv 
uppgick till 305 800 respektive 332 500 
kr. Enligt kontrakt skulle även ränta på 5 procent 
utbetalas till firmorna. Det utgjorde en kostnad 
på 264 600 respektive 290 700 kr/år, vilket 
innebar att driftskostnaden inklusive personal, 
kontorslokaler och inventarier skulle uppgå till 
1 434 800 respektive 1 547 600 kr/år. 

För en transportmängd om 3 000 000 ton/år 
innebar elektrifieringen en beräknad kostnad av 
0,48krmedanmotsvarandekostnadför3 850 000 
ton/år blev 0,40 kr (motsvarande siffror för Vakkokoski 
var 0,47 respektive 0,40 kr/ton). Vid 
jämförelse med den tidigare redovisade kostnaden 
för ångdrift beräknades elektrifieringen innebära 
en besparing om 0,06 kr/ton vid transporter om 
3 000 000 och 0,12 kr/ton vid transporter om 
3 850 000 ton malm per år. Detta innebar en total 
besparing om 180 000 respektive 462 000 kr/år, 
varför den uppskattade besparingen modererades 
något i jämförelse med Rahmbergs ovan redovisade 
resultat. Enligt honom skulle besparingen bli 
445 000 kr/år med transporter om 3 300 000 ton 
malm om året. 

Beräknade personalkosmader vid utökad ångdrift 

I både den av Rahmberg framlagda utredningen 
och det underlag till proposition som utarbetades 
av Järnvägsstyrelsen ett år senare var en minskad 
personalkostnad till följd av elektrifiering tydlig, 
eftersom behovet av lokförare reducerades tack 
vare att färre lok skulle komma att användas. 
Dessutom innebar elektrifieringen att några yrkeskategorier 
försvann. 

I utredningen beräknades antalet anställda 
med utgångspunkt att 3 300 000 ton malm årligen 
skulle transporteras via Riksgränsbanan. Vid 
ångdrift ansåg Rahmberg att 68 lokförare behövdes. 
De var fördelade enligt följande: 

Vakkokoski hade blivit billigare men Porjusfallen erbjöd större effekt, så kraftstationen byggdes där. 

Malmrågen Kiruna-Abisko 27 
Abisko-Riksgränsen 18 
Lokaltåg Kiruna 3 
(reserv) 
Växling Kiruna 12 



Växling Abisko 2 
Växling Riksgränsen 2 
Persontågen 2 
Snälltågen 2 

Lönen till lokförarna uppgick till 1 200-2 100 
kr/år plus ett kallortstillägg om 240 kr. Rahmberg 
antog att avlöningen i medeltal uppgick 
till 2 000 kr. Därutöver utbetalades ett hyresbidrag 
om 650 kr till dem som var bosatta i 
Kiruna och 5 50 kr till dem med bostad på 
andra platser. Av lokförarna uppskattades 46 bli 
placerade i Kiruna och resterande 22 i Abisko 
eller Riksgränsen. Detta innebar att lokförarnas 
löner uppgick till 178 000 kr/år. Det utbetalades 
dessutom milpengar. 1907 hade de 39 anställda 
lokförarna fått utbetalt 14 884 kr vilket 
i medeltal innebar 382 kr per person. Med en 
expanderad ångdrift räknade Rahmberg med 
att kostnaden för milpengar skulle bli 27 200 
eller 400 kr för var och en. Detta innebar att 
den totala kostnaden för lokförarna beräknades 
till 205 000 kr/år. 

En annan yrkeskategori som behövdes vid 
ångdrift var eldare. Också denna grupp uppgick 
i Rahmbergs utredning till 68 personer men med 
lägre lön än lokförarna. Eldarnas löner låg mellan 
900-1 380 kr/år jämte ett kallortstillägg om 
240 kr. Detta innebar att medellönen uppgick 
till 1 400 kr/år. Även till denna grupp utgick hyresbidrag 
om 400 kr till dem som var boende i 
Kiruna och 3 50 kr till dem som bodde på andra 
platser. Milpengarna uppgick till omkring 2/3 
av vad lokförarna erhöll eller ungefär 270 kr per 
eldare. Den sammanlagda kostnaden för eldarna 
uppgick därmed till 140 000 kr/år. 

Andra yrkeskategorier som fordrades var putsare, 
pumpare och kolvakter. Putsarnas löner 
ställdes i relation till lokens storlek och antal 
samt till utbetalningar gjorda 1907. Ma-loken 
räknades som 1,5 och R-loken som 2,0 lok medan 
de övriga räknades som 1,0. Detta betydde att 
motsvarande 5 7 lokomotiv skulle behöva putsas 
vilket innebar en lönekostnad om 64 000 kr/år. 
Pumparna och kolvakternas löner ställdes i proportion 
till bränslekostnaden för år 1907 samt 

den uppskattade för transporten av 3 300 000 

ton malm. Denna utgift skulle då uppgå till 

137 000 kr/år. Rahmberg inkluderade förutom 

ovanstående även 18 000 kr/år i lönekostnaden 



för förmåner som resor, beklädnad och sjuklö

ner. Enligt hans beräkningar uppgick den totala 

lönekostnaden vid utökad ångdrift till 564 000 

kr/år. 

Lindström i Luleå hade synpunkter även på 
dessa beräkningar. Han ansåg att lönerna för 
pumpare och kolvakter hade beräknats för högt 
av Rahmberg. Dessutom var för mycket personal 
uppsatt för den dagliga driften mellan Abisko 
och Riksgränsen. Tjänstgöringen vid denna 
bandel ansågs redan då som mycket lindrig av 
personalen och enligt utredningen skulle den 
"blifva lindrigare än den nuvarande". Det ansåg 
inte Lindström vara nödvändigt. 

Utifrån den sammanställning av årskostnader 
som redovisades i en bilaga till propositionen är 
det svårare att fastställa de beräknade personalkostnaderna 
i och med att de inte blivit explicit 
klargjorda. Samlingskontot övriga kostnader 
omfattar underhåll av lokomotiv och tendrar 
samt beräknade personalkostnader för malmtåg 
och persontåg. Resultatet av Rahmbergs utredning 
visar dock att personalkostnaden utgjorde 
den större posten jämfört med de andra redovisade 
utgifterna i kontot (564 000 visavi 362 000 
kr/år vilket innebar cirka 64 procent högre kostnad 
för löner). Om detta förhållande överförs till 
propositionens övriga poster blir det åtminstone 
möjligt att uppskatta personalkostnaderna. Vid 
en transportmängd om 3 000 000 ton malm/ 
år beräknades de övriga kostnaderna uppgå till 
879 400 kr, vilket innebar att lönekostnaden 
blev omkring 527 640 kr/år (om kostnaden för 
löner beräknas vara 60 procent högre än kostnaden 
för underhåll). Vid samma beräkningsförfarande 
uppskattades personalkostnaden vid en 
transportmängd om 3 850 000 ton malm/år till 
650 640 kr/år i och med att totalsumman var 
1 084 400. Av detta kan man sluta sig till att 
Rahmberg uppskattade personalkostnaderna till 
approximativt samma nivå som propositionen i 
proportion till transportmängd. 

Beräknade personalkostnader vid elektrisk drift 

Enligt Rahmberg behövdes det 48 lokförare 
vid en omläggning till elektrisk drift. De skulle 
tjänstgöra enligt följande: 

Malmtågen 27 



Lokaltåg Kiruna 3 
(reserv) 
Växling Kiruna 10 
Växling Abisko 2 
Växling Riksgränsen 2 
Persontågen 2 
Snälltågen 2 

Av lokförarna skulle 44 placeras i Kiruna och 
resterande fyra i Abisko och Riksgränsen. Med 
samma löne-och ersättningsnivå som ånglokförarnas 
skulle ellokförarnas sammanlagda löner 
uppgå till 146 000 kr/år. 

Lönerna till eldare, kolvakter och pumpare 
skulle komma att försvinna eftersom de yrkesgrupperna 
inte längre behövdes vid elektrisk drift. 
Även putsarnas sammanlagda lönekostnader reducerades 
till 43 000 kr/år på grund av att antalet 
lok minskats. Om förmåner medräknades på samma 
sätt som ovan blev kostnaden for dessa 8 000 
kr/år vilket innebar att den totala lönekostnaden 
vid elektrisk drift uppskattades till 197 000 kr/år. 
Därmed kom personalkostnaderna i Rahmbergs 
utredning att reduceras med 367 000 kr/år (65 
procent) vid införande av elektrisk drift. 

Det bör dock tilläggas att Rahmberg påtalade 
behovet av ytterligare personal i loket utifall föraren 
skulle "blifva tjänsteoduglig". Han menade 
att någon av trafikavdelningens män kunde medfölja 
loket för att slå av strömmen eller köra tåget 
till närmaste station om något skulle hända. Detta 
ansåg Lindström inte var möjligt på grund av 
att det endast var en "smörjarekonduktör" som 
medföljde tåget. För detta ändamål behövdes en 
särskild hjälpare till lokföraren vilket innebar en 
ökad personalkostnad. De smörjarkonduktörer 
som omtalas tillhörde tydligen trafikavdelningens 
personal och stod utanför de kalkylerade personalkostnaderna 
för järnvägsdriften. I ett avtal 
som ingicks 1910 stipulerades att tre man skulle 
medfölja varje tåg. En förare och en medhjälpare 
skulle befinna sig i det dragande loket, en förare 
i det påskjutande. Om ytterligare personal medföljde 
skulle den kostnaden räknas som underhåll 
av den elektriska anläggningen. 

I propositionens bilaga fanns personalkostnaderna 
vid införande av elektrisk drift medtagna, 
men även här var de inräknade i ett samlingskonto. 
Kontot "övriga kostnader" inkluderade i detta 
fall kontorskostnader, underhåll och förbrukning 
av inventarier, underhåll av byggnader och 
stolpar samt kostnaden för tågpersonal. Vid en 
årlig transportmängd om 3 000 000 ton/år uppskattades 
den samlade kostnaden till 253 000 kr 



mot 323 000 vid 3 850 000 ton. Detta innebar 
att de förväntade personalkostnaderna mer än 
halverades vid elektrisk drift. 

Anbudsforfarande och kontrakt 

Anbudsförfarandet hade påbörjats redan 21 
september 1908. De anbud som lämnats in av 
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) och 
Svenska Emissionsaktiebolaget samt Siemens/ 
Asea förkastades dock av Järnvägsstyrelsen och 
en ny omgång inleddes. De förnyade anbud som 
inlämnades av AEG och Siemens/ Asea i februari 
1909 visade på ganska stora skillnader: 

Elektrisk utrustning för järnvägsdrift: 

Siemens!Asea AEG 

a) vid transport 
2 400 000 ton/år 5 615 192 kr 5 225 000 kr 
b) vid transport 
3 000 000 ton/år 5 925 792 kr 5 382 200 kr 
c) vid transport 
3 850 000 ton/år 6 659 792 kr 5 957 600 kr 

Driftkostnader: 

Siemens!Asea AEG 

a) vid transport 
2 400 000 ton/år 1 232 000 kr 1 176 000 kr 
Årsvinst 136 100 kr 192 100 kr 
b) vid transport 

3 000 000 ton/år 1 365 600 kr 1 255 700 kr 
Årsvinst 272 500 kr 382 400 kr 

c) vid transport 
3 850 000 ton/år 1 560 100 kr 1 405 600 kr 
Årsvinst 452 300 kr 606 800 kr 

Kostnad per ton transporterad malm: 

Siemens/Asea AEG 
a) vid transport 
2 400 000 ton/år 0.515kr 0.49 kr 
b) vid transport 
3 000 000 ton/år 0.455 kr 0.42 kr 
c) vid transport 
3 850 000 ton/år 0.407 kr 0.366 kr 
Årsvinster och transportkostnader beräknades 

förutsatt att överskottet på elektrisk energi kunde 
säljas for minst 243 808 kr/år. Även dessa anbud 



fick förfalla i och med att nya undersökningar 
måste göras. En ny anbudsförfrågan skickades ut 
i april och denna gång kom svar in i september 
från AEG, Siemens/Asea och Förenade Elektriska 
Aktiebolaget i Stockholm. 

Styrelsen valde att arbeta vidare med det anbud 
som inkommit gemensamt från Asea och 
Siemens. De skulle erhålla kontraktet om de 
kunde reducera garantivärdet för underhållskostnaderna 
med 2 öre per lokkilometer och garanterade 
att lokomotiven skulle byggas i Sverige. 
Att loken skulle byggas i Sverige var en central 
del av förhandlingarna och helt i linje med den 
för tiden rådande nationalistiska hållningen. 
Järnvägsstyrelsen ansåg att den svenska industrin 
kunde samla viktiga erfarenheter om konstruktionen 
förlades inom landet. 

Tre månader senare hade parterna kommit 
överens och 21 december undertecknades det 
första kontraktet. Det skulle komma att styra 
samarbetet mellan Siemens/ Asea och Järnvägsstyrelsen 
under lång tid framöver. Kontraktet 
stipulerade bland annat följande gällande "tillverkning, 
leverans och montage af utrustning för 
elektrisk drift å bandelen Kiruna-Riksgränsen": 

1:0) Firmorna förbinda sig härigenom att tillverka 
och på platsen iordningsställa samt till K.J.S.:s begagnande 
upplåta följande for elektrisk drift å bandelen 
Kiruna-Riksgränsen afsedda detaljer: 

13 st. malmtågslokomotiv; 

2 st. snälltågslokomotiv; 

matarledning från kraftstationen vid Vakkokoski 

till Kiruna och därifrån vidare längs banan till Vas

s1pure; 

4 transformatorstationer med komplett elektrisk 

utrustning, af hvilka en uppföres vid Kiruna loko

motivstallar samt en vid Torneträsk, en vid Abisko 

och en vid Vassijaure station; 

kontaktledningar öfver alla hufvud-och sidospår 
på bandelen Kiruna-Riksgränsen från norska gränsen 
till Kiruna station äfvensom å Kiruna station 



öfver alla de spår, hvilka å bilagda stationsplaner 
betecknas med rödt. 

5:0) Firmorna ansvara under ett år från den dag, 
då anläggningen efter slutad profdrift af K.J.S. öfvertagits 
(se §10) 

10:0) ... Innan anläggningen anses fullständigt 
afprovad, skola emellertid alla tåg under en månad 
hafva på tillfredställande sätt befordrats uteslutande 
med elektrisk drifkraft enligt tidtabell 15388. 

Dessutom förband sig firmorna att högst använda 
35 procent av kostnadssumman till beställningar 
från utlandet, vilket innebar att en för tiden 
enorm summa pengar skulle användas inom 
landet. Vidare fick underhållskostnaderna inte 
överstiga vissa fastställda värden: 305 000 kr vid 
en transportmängd av 3 000 000 ton malm och 
332 500 kr vid 3 850 000 ton. Firmorna fick 
också garantera en högsta nivå för energiförbrukningen. 
Om underhållskostnaderna skulle visa 
sig understiga de garanterade summorna tillföll 
skillnaden firmorna (65 procent) och Järnvägsstyrelsen 
(35 procent). Kontraktet skulle löpa på 
25 år vilket var samma tid som Järnvägsstyrelsen 
hade på sig att amortera genom årliga avbetalningar 
på 4 procent av det ursprungliga kapitalbeloppet. 
De hade därutöver rätt att kassera 
banan närhelst den ville, dock inom tre år från 
övertagandet om den ansågs vara otillfredsställande. 
Samma dag som kontraktet undertecknades 
inkom till Järnvägsstyrelsen en skrivelse från 
Siemens/ Asea där de berättade, att om kraftstationen 
skulle komma att anläggas i Porjus i stället 
för i Vakkokoski var de beredda att bygga även 
där under samma betingelser. 

De ekonomiska vinsterna vid införande av 
elektrisk drift på Riksgränsbanan framstod som 
uppenbara i den lagda propositionen, och den 
följande debatten präglades till stor del av detta. 
Hela frågan andades framtidstro. Kostnaden för 
anläggningsarbetena fastställdes till 21 500 000 
som skulle utbetalas av riksgäldskontoret med 
en första del om 4 915 000 kr innevarande år 
medan 2 650 000 budgeterades för 1911. Dessa 
båda utbetalningar skulle följas av 3 890 000 
kr för 1912, 5 390 000 kr för 1913 och 
4 655 000 kr för 1914. Av dessa pengar beräknades 
10 983 000 kr användas till uppförande 
av kraftstationen i Porjus, 1 920 000 kr till spår 
mellan Porjus och Gällivare och 8 597 000 kr till 
själva elektrifieringen av sträckan Kiruna-Riksgränsen. 
Vid 1913 års riksdag beslutades att ett 
tilläggsanslag om 100 000 kr skulle utbetalas 
för de arbeten som rörde själva elektrifieringen. 



Detta innebar att den totalt beviljade summan 
uppgick till 8 697 000 kr. Av detta beräknades 
7 553 932 kr utbetalas till firmorna och 868 443 
kr till Järnvägsstyrelsen. Det fanns dessutom av

satt 27 4 625 kr som reservsumma om kopparoch 
järnpriserna skulle höjas under den tid som 
anläggningsarbetena pågick. Denna reservation 
fanns även med i kontraktet. 

Nya tider -nya krav. Personalförändringar 
Efterhand som arbetet fortskred insåg Järnvägsstyrelsen 
att en mängd ny personal fordrades till 
anläggningen. Det behövdes dels 36 personer till 
verkstaden i Kiruna, dels 17 personer till underhåll 
och tillsyn av ledningarna. Det innebar att 
följande personal erfordrades: 

A) med bostad i Kiruna: 

a) för Kiruna revisionsverkstad 
1 förste verkmästare 
1 andre verkmästare 
24 yrkeskunniga hantverkare 
10 hantlangare och putsare 
b) för ledningar och transformatorstationer 
3 ledningsförmän 
1 montör 
2 ledningsvakter 
2 hjälparbetare 
B) med bostad i Torneträsk: 
1 montör 
2 ledningsvakter 
1 hjälparbetare 
D) med bostad i Vassijaure: 
1 ledningsvakt 
C) med bostad i Abisko: 
1 montör 
2 ledningsvakter 
1 hjälparbetare 

Järnvägsstyrelsen ansåg att ovanstående personal 
inte i första hand borde nyanställas utan tas bland 
befintliga anställda som genom utbildning kunde 
erhålla nya befattningar. Bristen på bostäder 
i området skulle komma att innebära problem 
vid eventuella nyanställningar. Därför ålades distriktsförvaltningen 
att ordna detta. Under 1913 
behövdes bostäder till fem personer i Kiruna, två 
personer i både Torneträsk och Abisko samt en 
man i Vassijaure. Resterande bostäder behövdes 
inte förrän året efter. I och med att Hedin och 
Rahmberg ankom i oktober samma år ville Öfverholm 
att bostäder skulle ordnas, eventuellt 



uppföras, även till dem. 

I slutet av januari 1914 kom nya besked från 
Stockholm om sammansättningen av den personal 
som inte skulle arbeta i revisionsverkstaden 
i Kiruna. Det hade dessutom beslutats att den 
personalstyrkan skulle ökas från 17 till 22 personer 
och organiseras i en elektrisk avdelning. 
Den skulle sköta underhållet och tillsynen av 
kontaktledningarna mellan Kiruna och Riksgränsen 
samt överföringsledningarna från Porjus 
till Kiruna, Torneträsk, Abisko och Vassijaure. 
Avdelningen skulle dessutom vara ansvarig för 
underhållet av de fyra transformatorstationerna 
och de tre omkopplingsstationerna vid Kuosakåbbo, 
Risbäck och Lappberg. Den elektriska 
avdelningen bestod av Hedin som föreståndare, 
en ledningsmästare, fyra ledningsförmän, fyra 
maskinförare och tolv ledningsvakter och kom 
att organiseras enligt följande: 

1) Kuosakåbbo ledningsvakt 
2) Risbäck ledningsvakt 
3) Lappberg 1 edningsvakt 
4) Kiruna elektroingenjör 
ledningsmästare 
2 ledningsförmän 
maskinskötare 
3 ledningsvakter 
5) Torneträsk ledningsförman 
maskinförare 
2 ledningsvakter 
6) Abisko ledningsförman 
maskinskötare 
2 ledningsvakter 
7) Vassijaure maskinskötare 
2 ledningsvakter 

Vid frånvaro av vakt skulle någon annan utbildad 
ban-eller trafikpersonal utföra eventuella 
omkopplingar. Enligt Öfverholm skulle detta 
inte innebära något problem eftersom manövern 
var mycket enkel. Denna personal skulle utbildas 
genom det elektriska driftbefälets försorg. Han 
skulle dessutom utbilda lämplig personal till 
lokförare, maskinbiträden och verkstadsarbetare. 
För övrigt hade nog vakten som förlades i Kuosakåbbo 
den ensligaste stationeringen, och till den 
tjänsten hörde häst med vagn för att reparationsmaterialet 
lättare skulle kunna tas med på ödemarksvägarna. 

Fortbildningen av den redan anställda personalen 
tog sin början i april 1914. Vid det första 
kurstillfället deltog fyra förare och åtta eldare. 
Alla deltagarna visade enligt Rahmberg intresse 



/ 
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Eldriften gjorde att lokstationen och därmed en stor del av samhället i Riksgränsen kunde avvecklas, men fl anställda  
torde ha haft något emot att flytta ifrån den isolerade och starkt väderexponerade orten. 

och hade i allmänhet lätt att förstå det genomgångna 
materialet. Undervisningen bestod av ett 
hundratal räkneexempel, studier ifrån läroboken 
Elektromaskinlära samt genomgång av lokens 
kopplingsschema och vissa apparater. Sex av deltagarna 
skulle hjälpa till med att montera loken 
när de anlände och därigenom fa både praktisk 
och teoretisk kunskap om dem. Den andra kursen 
började i slutet av månaden och till den var 
två förare och tio eldare kommenderade. Ingenjör 
Rydberg fungerade denna gång som lärare 
med Rahmberg som vikarie. Rahmberg hade 
också efterlyst en leverans av läroboken som han 
beställt, och den 27 april fick han besked från 
Stockholm att femtio exemplar hade skickats 
till Kiruna. Under sommaren 1914 anlände de 
första loken till Kiruna och monteringen påbörjades. 
I augusti rapporterade Hedin att av de sex 
lokförare och arton eldare som genomgått den 
teoretiska kursen var det fem förare och tolv eldare 
som deltagit i montaget. Det var tänkt att 
en tredje kurs skulle påbörjas i juli men den hade 
fatt inställas av flera olika orsaker. Den utlovade 
mängden lok hade inte ankommit till Kiruna; så 
alla som redan genomgått kursen hade inte fatt 
möjlighet att delta i montaget, än mindre lärt sig 
köra loken. Dessutom krävde den ordinarie driften 
med ånglok stor personal. Det tredje kurstillfället 
planerades i stället till oktober. 

De ekonomiska resultaten. 

Fredagen 8 januari 1915 kunde NorrbottensKurirens 
läsare se en annons om utförsäljning av 
gamla lok. "Gamla lokomotiv till salu. Järnvägsstyrelsen 
har beslutit att låta försälja 21 lokomotiv, 
3 tendrar och 3 ångpannor, vilka icke mera 
kunna användas." Det framgår inte av annonsen 
om det var fråga om utförsäljning av rullande 
material från Riksgränsbanan eller från annan 
bana, men vid denna tidpunkt var elektrifieringen 
i princip redan realiserad och det som återstod 
var endast besiktning och ett godkännande 
från Järnvägssryrelsen. Det var för övrigt detta 
godkännande som avgjorde om firmorna skulle 
ersättas enligt kontraktet eller fa betala vite för 
alla de förseningar som uppkommit. 



Fram till hösten 1915 hade firmorna erhållit 
6 948 000 kr i betalning för utfört arbete. Den 
6 oktober ansåg de att det var dags för slutbetalning 
av den del av kontraktet som rörde elektrifieringen 
av Kiruna-Riksgränsen. De menade 
att Järnvägsstyrelsen var skyldiga dem 1 133 560 
kr vilket de ville ha utbetalt. Detta innebar att 
deras sammanlagda kostnader hade uppgått till 
8 081 560 kr. Järnvägsstyrelsen godkände dock 
inte detta krav eftersom de ansåg att vissa av 
de debiterade arbetena hade beräknats fel. Efter 
ett förhandlingsmöte i slutet av månaden 
gick firmorna med på att reducera sina krav till 
1 092 860 kr så vida Järnvägsstyrelsen inte kom 
att göra anspråk på kompensation för försenad 
leverans. Kontraktet var mycket klart på den 
punkt som gällde strafftillägg vid försenad leverans. 
Ett vite om 1 000 kr per försenad söckendag 
skulle utgå och belasta firmorna vid betalning. 
Enligt kontraktet skulle banan stå färdig till den 
1 april men blev i själva verket inte klar förrän 
242 dagar senare, den 18 januari 1915. Detta 
innebar att Järnvägsstyrelsen hade 242 000 kr 
till godo. Firmornas motivering för att komma 
ifrån plikten var att deras utgifter vida översteg 
det fakturerade, framförallt på grund av de ökade 
kostnaderna för konstruktion av lokomotiven. 
De ansåg dessutom att de klimatologiska förhållandena 
bidragit till att försvåra iordningställandet, 
och att i detta unika projekt bristen på 
erfarenhet gjorde kalkylen "synnerligen svår att 
på förhand beräkna''. 

Det var inte bara dessa faktorer som hade 
medverkat till att fördyra arbetet med Riksgränsbanan. 
Både priset på järn och koppar hade skjutit 
i höjden under den kontrakterade tiden vilket 
medförde att kostnaden ökat med 460 471,85 
kr. Även tullpriserna steg under samma tid med 
26 456, 18 kr, detta på grund av att staten införde 
ett nytt tullsystem och gick från värdetull 
till vikttull på de varor som importerades. 
I kontraktet hade emellertid detta tagits hänsyn 
till och ett tillägg om 274 625 kr fanns beviljat, 
vilket innebar att firmornas krav på dessa poster 
kunde reduceras till 212 303 kr. Trots detta kontrakterade 
tillägg beräknades slutlikviden utifrån 
den icke reducerade kostnaden till 8 040 860,02 
kr varav 7 553 931,99 kr utgjordes av anläggningskostnaden, 
varför Järnvägsstyrelsen hade 
1 092 860,02 kr att utbetala till Siemens och 
Asea. Det fanns dock vissa förbehåll som gjorde 
att den summan reducerades. Dels var frågan om 
plikt för den försenade leveransen inte avgjord 
än. Järnvägsstyrelsen hade i november godkänt 
firmornas yrkande och informerat regeringen 
men det formella beslutet var ännu inte taget. 



Det innebar att 242 000 kr frystes till betalning. 
Dessutom frystes 160 000 på grund av felaktiga 
och ej levererade reservdelar, 175 000 till 
följd av återstående arbeten och 60 000 för byte 
av isolatorer vid överföringsledningarna. Den 
sammanlagda summan som hölls tillbaka var 
därmed 637 000 kr varför endast 455 860,02 
kr skulle utbetalas. Den 1 augusti 1916 kunde 
Järnvägsstyrelsen meddela Siemens att Kungl. 
majt hade beslutat att inte ta ut någon plikt utan 
att de 242 000 kr kunde betalas ut. Beträffande 
de övriga betalningarna skulle de göras så fort 
firmorna åtgärdat de ålagda efterarbeten som de 
vid denna tid ännu inte utfört och levererat alla 
reservdelar som tidigare utlovats. 

Inte heller Järnvägsstyrelsen hade lyckats hålla 
sig inom de fastställda ekonomiska ramarna. 
Anledningen sades vara att bristande erfarenhet 
på området hade gjort att de förlitat sig på de 
ekonomiska kalkyler som firmorna uppställt. 
Kostnaden för husbyggnader hade uppgått till 
638 000 mot det budgeterade 375 000 kr, och 
kostnaden för övriga arbeten hade beräknats till 
495 443 men slutat på 647 000 kr. Detta innebar 
att de arbeten som utfördes av Järnvägsstyrelsen 
kostade 1 305 000 kr, 436 557 mer än beräknat. 
Den totala kostnaden för anläggningen blev med 
andra ord 9 345 860 vilket innebar en fördyring 
med 648 860 kr. Detta underskott skulle täckas 
genom en proposition ställd till riksdagen 1916. 

Till skillnad från de ökade anläggningskostnaderna 
visade sig underhållskostnaderna bättre 
stämma överens med de beräkningar som gjorts. 
Under det första garantiåret, 1 oktober 1915-30 
september 1916, kunde en besparing av 29 710 kr 
redovisas. Den berodde på att kostnader i samband 
med underhållet av kraftverksutrustning, 
överföringsledningar, husbyggnader och kontaktledningsstolpar 
endast uppgått till 12 procent av 
de beräknade. Däremot hade underhållskostnaderna 
för lokomotiven, transformatorstationerna 
och kontaktledningarna ökat med 13,5 procent. 
Trots detta ansågJärnvägsstyrelsen att detta var ett 
bra resultat eftersom kostnaden beräknats utifrån 
1909 års priser och att arbetskostnaderna och materialkostnaderna 
sedan dess hade stigit. Lokens 

energiförbrukning underskreds dessutom med 30 
procent av den beräknade och av firmorna garanterade 
vid transporter med lastade malmtåg. Det 
undersökta källmaterialet ger ingen information 
om hur utfallet av personalkostnaderna blev under 
garantiåret. 



Kriget på kontinenten innebar ett stort problem 
genom att driva upp priser och försvåra 
exporten av malm via Narvik. Under garantiåret 
hade som sagts 3 000 000 ton malm transporterats 
till Svartön medan endast 1 104 135 ton 
malm förts ut via Riksgränsbanan. Det innebar 
att kolförbrukningen uppgått till 72 000 ton för 
omkring 4 000 000 kr vilket var betydligt mer 
än beräknat. De ökade kolpriserna i kombination 
med det beroende som på grund av kriget 
gjorde importen osäker startade en diskussion 
om elektrifiering av hela Malmbanan. Beräkningar 
som gjordes i februari 1916 uppskattade 
kostnaden till 15 530 000 kr plus 1 035 000 för 
att flytta telegraf-och telefonledningar hundra 
meter från järnvägen och på så sätt minska 
risken för störningar. Dessa uppgifter låg till 
grund för en proposition som avslogs av riksdagen 
1916. Riksdagen ansåg att det finansiella 
läget inte medgav en elektrifiering av linjen 
Kiruna-Svartön. Nya beräkningar som presenterades 
i december 1916 visade att kostnaden 
skulle komma att uppgå till 29 000 000 kr på 
grund av de höjda priserna. Trots detta menade 
Järnvägsscyrelsen att en utbyggnad skulle 
komma att generera vinst på grund av det höga 
stenkolspriset och ville att ett principiellt beslut 
om utbyggnad skulle fattas och 4 000 000 kr 
betalas ut för inledande arbeten, 1 500 000 under 
191 7 och resterande året efter. Dessa yrkanden 
ledde inte till några åtgärder, och beslutet 
att elektrifiera Malmbanan i sin helhet togs inte 
förrän 1920. 

Säkerheten vid banan 

Även säkerhetsfrågor behandlades även inför 
beslutet att elektrifiera Riksgränsbanan. Det 
fanns redan en mängd bestämmelser rörande 
säkerheten vid järnvägarna. Vid Riksgränsbanan 
reglerades bland annat det högsta antalet 
axlar per tågsätt. Det var satt till 140 men 
då fick tåget endast framföras i 30 km/h och 

Fyra parallella stolplinjer marscherarfram över den norrbottniska tundran. Från vänster Riksgränsbanans 
överforingslinje, 
järnvägens kontaktledning, teleledningen som sedan fick flyttas och en högspänningsledningfor 

distribution av hushållsel. 

utan passagerare. Staten och Järnvägsstyrelsen 
förväntade sig bland annat att elektrifieringen 
skulle innebära säkrare och renare drift där 
exempelvis den skadliga röken från ångloken 
försvann. Men elektriciteten skulle komma att 
medföra andra risker. 



Säkerhetsforeskrifter och varningsanslag 

Elektrifieringen av järnvägen innebar en omställning 
av driften till en ny kraftkälla som de 
flesta vid denna tid var obekant med. Det fanns 
farhågor för att detta kunde innebära att antalet 
tillbud och olyckor ökade. Därför blev fastställandet 
av säkerhetsföreskrifter och spridandet av 
information till dem som skulle uppehålla sig vid 
de elektriska ledningarna av yttersta vikt. Redan 
på våren 1909 hade Järnvägsstyrelsen velat få 
information från första distriktet om eventuella 
olycksfall orsakade av elektrisk ström från dess 
svag-och högspänningsledningar. Den ville dessutom 
att alla olyckor inom förvaltningsområdet 
genast skulle inrapporteras och händelseförloppet 
beskrivas så fullständigt som möjligt. Bandirektören 
där vände sig till Öfverholm på elektrotekniska 
byrån för information i saken. Han 
kunde meddela att inga olyckor hade inträffat 
under 1908 och fram till aktuellt datum men lovade 
att återkomma om någon skulle inträffa. 

r 
Svenska Teknologföreningen hade författat en 
instruktion med praktiska anvisningar angående 
"återkallande till liv av personer, som blivit bedövade 
genom inverkan av elektrisk ström". I bör

jan av oktober 1913 skickades 

tjugo exemplar av denna skrift 

till förvaltningen för femte 

distriktet i Luleå. Det var me

ningen att instruktionen skul

le distribuera den vidare och 

se till att den blev uppsatt på 

samtliga stationer och expedi

tioner på linjen Kiruna-Riks

gränsen. 

Järnvägsstyrelsen var inte 

helt nöjd med den utdelade 



instruktionen utan hade upp

dragit åt elektrotekniska by

rån att författa en egen. Ett 

första manuskript blev färdigt 

i november 1913 och över

lämnades tillsammans med 

fotografier till redaktören, till

lika presidenten för Svenska 

Simförbundet, Erik Bergvall 

för granskning. Manuskrip

tet "Regler för behandling av 

personer, som blivit bedövade 

genom inverkan av ström" 

baserades på de regler för 

återupplivande av drunknade 

som fanns med i Svenska Liv-

En helt ny arbetsmiijö, och med 

nya olycksrisker, jämfört med ång

loken. Risken med att luta kroppen 

genom sidofonstret var dock obero

ende av driftform. Hytten tillhör 

sannolikt Ob 35. 

räddningssällskapets handbok i simning och livräddning. 
Bergvall hade några kompletteringar 
till manuskriptet som han påtalade. Han ansåg 
angående Schäfers metod att det borde stå att åtsittande 
kläder kring hals, handleder och midja 



skulle lossas samt att tiden inte fick förspillas på 
att försöka ta av kläderna på den förolyckade. 
Även ändringar angående den Silvester-Plomanska 
metoden föreslogs. 

Hundra exemplar av den färdiga instruktionen 
kunde i april 1914 sändas till Hedin i Kiruna för 
att ersätta de anslag från Svenska Teknologföreningen 
som tidigare satts upp. De nya instruktionerna 
var fastsatta på kartong och fernissade för 
att stå emot väder och vind. I samma försändelse 
hade det dessutom skickats med två hundra exemplar 
av ett varningsanslag som skulle sättas 
upp Porjus-Kuosakåbbo och Linaälv-Kiruna. 
För att ytterligare sprida kunskapen om de farliga 
ledningarna föreslog Hedin att varningsanslagen 
skulle tryckas i fem hundra exemplar 
för att kunna bifogas skrivelser riktade till alla de 
personer som arbetade i närheten av de elektriska 
ledningarna. Sektionsföreståndarna skulle bli ansvariga 
för att distribuera dem. 

I januari 1914 hade Hedin fatt sig tillsänt det 
första förslaget till allmän instruktion för järnvägspersonalen 
angående Riksgränsbanans elektriska 
driftledningar. Han hade fatt i uppdrag 
att granska texten och komma med förslag till 
ändringar. Öfverholm ansåg det viktigt klargöra 
att alla ledningar normalt sett var farliga, så att 
inga i händelse av olycka eller tillbud kunde påstå 
att han trodde ledningen var spänningslös och 
därmed ofarlig. Detta formulerade också mycket 
av innehållet i instruktionen. Ledningarna var 
livsfarliga och ingen utom behörig personal fick 
komma närmare än en halv meter från dem eller 
beröra dem med något föremål eller med 
vatten. Även personalen vid ångloken varnades. 
De fick inte befinna sig på tendern under gång 
och lämpning av kol fick endast ske när loken 
stod stilla på station. Det fanns dessutom tydliga 
instruktioner om hur ledningar skulle urkopplas 
och jordas med så kallade jordförbindningslinor, 
som bland annat fanns på alla stationer, ellok och 
reparations-och revisionsvagnar. Dessutom var 
alla lednings-och banvakter utrustade med en 
sådan. Också vid omläggning av spår och byte 
av räler var personalen tvungen att iaktta försiktighetsåtgärder 
som alla var beskrivna. Hedin 

föreslog inga större förändringar av texten men 

ansåg att Reb skulle yttra sig eftersom det skulle 

sköta driften under en period. 

På våren 1914 uppstod ett nytt problem som 
ingen hade förutsett, fiskesäsongen inleddes. I 



och med att isarna smälte ökade antalet passagerare 
med fiskespön markant. Dessa metspön var 
ofta långa och risk förelåg att de skulle komma åt 
ledningarna. Hedin tog kontakt med Öfverholm 
om saken och ett förslag till förbud att medbringa 
spön bifogades: "Av hänsyn till den fara 
som är förbunden med behandlingen av metspön 
av mer än 4 meters längd, fa längre spön 
icke emottagas till befordran såsom resgods. Ej 
heller fa de på den resandes egen risk placeras 
i tåget såsom reseffekt. Person, som bär metspö 
av större längd än ovan angivits, f°ar icke tillåtas 
beträda plattform eller bangård." Hedin var 
emellertid inte helt övertygad om att ett förbud 
var den bästa lösningen och funderade på att utföra 
tester med metspön nästa gång det regnade. 
Svaret från Öfverholm lät inte vänta på sig. Även 
han ansåg att försök först borde utföras och att 
det förmodligen skulle visa sig att något förbud 
inte var nödvändigt. 

Utbildning av personal 

I november 1913 beordrades distriktsförvaltningen 
i Luleå att inleda utbildningen av den berörda 
personalen i "återkallandet till liv". Järnvägsstyrelsen 
ansåg att utbildningen skulle påbörjas så 
snart som möjligt och att alla nyanställda skulle 
genomgå den innan de började sin tjänstgöring. 
Anledningen till att Järnvägsstyrelsen skyndade 
på i detta ärende var att arbetet med att uppföra 
överförings-och kontaktledningarna närmade 
sig sitt slut och att de snart skulle börja provas. 
Det ansågs att denna nya driftsform innebar stor 
fara för personalen, och för att minska risken för 
skador var det viktigt att i första hand befälen 
blev utbildade så att de kunde ingripa om något 
skulle hända. De första proven av kontaktledningarna 
inleddes i mitten av januari 1914 och 
man planerade att börja testaöverföringsledningarna 
i april. 

Enligt besked från Öfverholm skulle all järnvägspersonal 
genomgå utbildningen före den 1 
april och ha som undervisningsmaterial särtryck 
nr 158, "Instruktion för behandling av personer, 
som bedövats av elektrisk ström". Varje person 
som genomgått utbildningen skulle efter avslutad 

kurs dessutom skriva sin namnteckning i en liggare 
för att därigenom "erkänna sig hava erhållit 
den kunskap, undervisningen avser att bibringa''. 
Trots flera uppmaningar om att instrueringen av 
personalen måste igångsättas hade dock ingen 
utbildning genomförts fram till slutet av februari. 
Enligt sektionsbefälet hade endast den 



tryckta instruktionen utdelats. Hedin föreslog 
distriktsförvaltningen att utse en föredragshållare 
och beordra all personal att infinna sig på de 
föreläsningar som borde hållas i Kiruna, Abisko 
och Vassijaure. 

Järnvägsstyrelsen hade även införskaffat fem 
pulmotorer från Tyskland. Dessa apparaterskulle 
placeras vid stationen i Riksgränsen, ställverkshuset 
i Porjus och i motordrivna revisionsvagnar 
i Kiruna, Torneträsk och Abisko. De skulle därtill 
skötas av speciellt utbildad personal. Efter att 
pulmotorerna anlände i maj hade en illustrerad 
instruktion på svenska bifogats varje maskin och 
utbildningen av den aktuella personalen kunde 
påbörjas. Hedin hade dessutom utfört en privat 
förevisning av maskinen för två intresserade läkare 
i Kiruna. 

Kontaktledningar, tunnlar och snögallerier 

Ett av de argument för elektrifiering av Riksgränsbanan 
som åberopades i propositionen från 
1910 var att röken i den 1 100 m långa Nuoljatunneln 
skulle försvinna. Rökutvecklingen i 
tunneln var besvärande för personal som utsattes 
för den. Speciellt utsatta var de som befann 
sig i påskjutande lok. Tillbud hade inträffat till 
följd av rök, och det förväntades att olyckorna 
skulle öka i takt med att trafiken på banan intensifierades. 
Om ångdriften skulle behållas måste 
ett ventilationssystem installeras för att komma 
tillrätta med problemet. Så blev nu inte fallet 
utan propositionen bifölls och arbetet med att 
elektrifiera banan påbörjades. Under arbetet 
med att fästa kontakdedningarna i Nuoljatunneln 
hade personalen ställt upp koksgrytor i 
tunnelns mitt. Arbetet utfördes under februari 
och kylan gjorde att det var nödvändigt att värma 
arbetsplatsen. Dessutom utfördes samtidigt 
banarbeten av banavdelningens personal vilket 
gjorde att fler vagnar och personer befann sig där 
inne. För att hålla värmen eldades koksgrytorna 
flitigt men förorsakade så starkt os att det kunde 
vara farligt för personalen. Trots detta fick de stå 
kvar och användes tills allt arbete var slutfört. 

Ett annat problem som uppstod i tunneln var 
att lerblandat vatten rann ner på skenorna och 
förorsakade slirningar och koppelslitningar. Inga 
svåra olyckor hade dittills inträffat men ett flertal 
tillbud hade förekommit. För att komma undan 
problemet med rinnande vatten murades insidan 
av tunneln. 

Det var inte bara tunnlarna som rökfylldes av 
de passerande ångloken. Även i snögallerierna 



ansattes personal av kolröken. Och sedan arbetet 
med att installera kontakdedningarna inletts 
uppmärksammades andra problem. Under snösmältningen 
på våren rann smältvatten i strålar 
ner genom sprickorna i galleriernas tak. Om en 
sådan stråle träffade ledningen skulle olyckor 
kunna inträffa. Den totala längden av snögallerierna 
var mer än fem kilometer så snöskottning av 
taken skulle bli för kostbart och därtill riskabelt. 
Det var framför allt de äldre gallerierna som läckte. 
På de senast byggda hade takbräderna lagts 
tätare. För att komma tillrätta med problemet 
hade Hedin utarbetat en ritning där kontaktledningarna 
skyddades av tjärpapp. Detta var en 
billig lösning som gick ut på att en meter bred 
papp lades ut ovanför kontakdedningarna på de 
ställen där det behövdes. 

De övre isolatorer som installerats i snögallerierna 
var på många platser fastsatta alltför nära 
taket. Vid fel fanns det en uppenbar risk att en 
ljusbåge satte eld på detta. Hedin föreslog i ett 
brev till Öfverholm att taken skulle skyddas med 
asbest eller något liknande material. Han förordade 
eternit eftersom asbest sög upp så mycket 
vatten. På nyårsafton 1914 skickade Hedin ytterligare 
ett brev i ärendet och redogjorde för de 
tillbud som hade inträffat, där det hade varit nära 
att taken fattat eld på grund av trasiga isolatorer. 
Han ansåg att det fanns ungefär femtio platser 
där eternitplattor på 600 x 600 mm borde sättas 
upp som skydd. Arbetet kunde utföras av 
ledningspersonalen och kostnaden läggas på ett 
konto för underhåll av kontakdedningar. Detta 
förslag gillades och godkändes av Öfverholm i 
början av januari 1915. 

Under den period som kontakdedningarna 
skulle provas var säkerheten mycket hög. I de 
meddelanden som Hedin fick från Järnvägsstyrelsen 
innan proven inleddes gavs besked om 
att endast 1 400 meter av ledningen skulle testas 
åt gången och att vakter skulle vara utplacerade 
med två hundra meters mellanrum. Januari be

Det var forvisso malmtrafiken som bestämde både bygget och elektrifieringen men även persontransporterna i det 
väglösa /,andskapet hade mycket att vinna. Litt. Pa 28 med persontåg i Abiskojokk 1921. 

traktades för övrigt som en bra tid att genomföra 
dessa prov eftersom inga andra arbeten utfördes 
vid banan. Proven fortsatte i februari då kontaktledningarnas 
isolering testades. Ledningen sattes 
då under spänning klockan 00-02 utan särskild 
bevakning. Man räknade med att det under den 
tiden inte skulle befinna sig någon kring järnvägen. 



Under februari undersöktes dessutom de 
telegraf-och telefonstörningar som hade märkts 
norr om Kiruna. Detta arbete bedrevs dagtid och 
alla ordinarie och ställföreträdande banvakter informerades. 
Vid alla berörda stationer utposterades 
vakter med uppgift att informera tågpersonalen 
om de kommande proven. Även senare 
prov förlades till natten och alltid sedan berörd 
personal hade underättats. 

Vid tiden för anläggningsarbetet anlände stora 
mängder varor till Kiruna med järnvägen, bland 
annat hö och virke. Allt lossades vid lastkajen, 
och för att underlätta arbetet fanns planer på att 
utvidga spårsystemet där. De kontaktledningar 
som var placerade vid lastkajen vållade dock en 
viss oro bland personalen och det fanns önskemål 
om att de skulle hållas spänningslösa för 
att inga olyckor skulle ske vid lastning och lossning. 
Denna önskan tillbakavisades av Öfverholm 
som menade att ledningarna snart skulle 
bli obrukbara om de hölls spänningslösa. I stället 
kunde de urkopplas och jordas vid behov. 
Tillvägagångssättet vid urkoppling av ledningar 
var noga reglerat i den allmänna instruktionen 
för personalen. 

Säkerhet kring elloken 

De elektriska malmtågslok som konstruerades 
för Riksgränsbanan utrustades med en mängd 
säkerhetshöjande detaljer. Varje lok var försett 
med automatiska och direkt verkande tryckluftsbromsar 
efter ett amerikanskt system, New York 
Air Brakes. En kompressor på 10 hk alstrade 
tryckluften till bromsar. En strömbrytare som 
skulle hindra igångsättning med åtdragna bromsar 
installerades dessutom. Den fungerade också 
som urkopplare för strömmen mellan de båda 
loken. Loken var därtill utrustade med dödmansgrepp. 
Samma kompressor som användes till 
bromssystemet lämnade luft till signalvisslan och 
lokens sandningsanordning. Vid risk för halka 
och slirning kunde föraren genom att med foten 
manövrera en tryckluftsventil sanda rälsen framför 
hjulen. Snälltågsloken hade vakuumbromsar 
som drevs genom två motordrivna pumpar. 

Isolerade "varmvagn.ar" ombyggdes 1911 till logementsvagnar for elektrifieringen. Trevåningssängarna och bristen 
på fonster visar att bostadsstandarden inte var den bästa. 

Men det var inte allt arbete med att öka lokens 
säkerhet som framskred utan komplikationer. 
Under sensommaren 1913 hade Asea inlämnat 
en patentansökan till Patent-och registreringsverket 
i Stockholm. Patentansökan nr 1929/12 



rörande säkerhetsanordningar for elektriska motorvagnar 
och lokomotiv hade blivit kungjord i 
Post-och Inrikes Tidningar den 13 september. 
Detta uppmärksammades av Järnvägsstyrelsen 
som insåg att konstruktionen inte var ny utan 
fanns utförd vid Berliner Hoch-und Untergrundbahn 
och redan 1910 hade offentliggjorts 
i Elektrotechnische Zeitschrift. Det fanns dessutom 
en liknande anordning utförd for Djursholmsbanan 
som blivit omnämnd i Teknisk 
Tidskrift 1911. Järnvägsstyrelsen underrättade 
Patentverket om detta och anhöll att Aseas patentansökan 
skulle avslås. 

De eldsläckningsanordningar som fanns inom 
SJ var av äldre modell och brandposterna vid 
verkstaden i Kiruna var inget undantag. Det 
system som användes av brandväsendet i övriga 
Kiruna var "Stockholmssystemet" -vad det 
innebar framgår inte av de undersökta källorna. 

Klart var dock att det fanns önskemål om att 
verkstaden skulle övergå till samma system så 
att hjälp skulle kunna erhållas från den lokala 
brandkåren vid brand. Att ändra till det nyare 
systemet skulle dessutom endast innebära obetydliga 
kostnader enligt Hedin. Ett annat problem 
med brandsäkerheten vid verkstaden var 
att slangar och munstycken ännu i mars 1914 
inte hade anskaffats utan vid behov lånades från 
annat håll. Detta påtalades av Hedin i ett brev 
till Öfverholm där han bad om denna utrustning 
som borde placeras i och utanför verkstaden. 

I augusti 1915 inkom en skrivelse ställd till 
maskiningenjören i Kiruna undertecknat av sex 
lokförare som representerade Svenska Lokmannaforbundets 
Kirunaavdelning. Förarna vid påskjutningsloken 
var mycket missnöjda med sina 
arbetsvillkor, då speciellt gällande skötseln av loken 
och att de var ensamma om ansvaret. De menade 
att varenda gång de hämtade ut loken från 
verkstaden var de tvungna att inspektera samtliga 
lager och smörjapparater for att kontrollera 
att inga fel hade orsakats av verkstadspersonalen. 
Vid varje tillfälle visade det sig nämligen att det 

fanns brister som bagatelliserades av befälen i 
verkstaden men räknades som straffbara förseelser 
för lokförarna. Det var smörjkoppar som var 
tomma eller för fulla. Ibland satt inte locken åt 
eller så kunde de vara helt öppna. 

När loken hämtades från bangården var föraren 
tvungen att sköta all smörjning inne medan 
han fick förlita sig på dem som skötte smörjningen 



på utsidan. På grund av den korta tid som var 
avsatt för detta arbete hade föraren ingen möjlighet 
att kontrollera deras arbete. Även där hade 
det visat sig att lock lämnats öppna vilket var på 
lokförarens ansvar. Om problem uppstod under 
gång kunde ingenting göras: 

Vad tillsyn av det elektriska beträffar, kan ej den 
minsta sådan ägnas detta under gången. Det är ju 
varje dag som missöden inträffar och många kunde 
avhjälpas innan för stor skada uppstår, om man 
blott hade någon hjälp att tillgå. Nu blir följden 
den, att spolar, kol och kontaktmetaller förstöras, 
utan att man kan göra något däråt. Man hör hur 
det slår i reläna inne i kontaktrummet, men man 
kan inte komma dit in för att se vad felet är. Man 
känner sig emellertid mycket orolig för sådant, ty 
om skadan går för långt kan kortslutning uppstå, 
automaterna lösa ut strömbrytarna och tåget slitas 
utav. Allt detta är för föraren, som ensam och utan 
den minsta hjälp är ansvarig för att allt går som det 
bör, mycket enerverande och det är omöjligt för någon 
att i längden stå ut med en sådan nervspänning 
som vad här är fallet. 

Lokförarna var även missnöjda med att de inte 
hade någon möjlighet att äta under sitt arbetspass 
vilket inverkade menligt på deras hälsa. För 
att rätta till dessa problem krävde de att ett biträde 
skulle tilldelas alla påskjutningslok. Kunde 
inte maskiningenjören bifalla denna anhållan 
skulle de vända sig till högre instans. 

Erik Hedins yttrande över den inkomna skrivelsen 
var överlag negativt hållet och i vissa stycken 
direkt raljerande. Han menade att det var lokförarnas 
ansvar att se till att loket smörjdes och 
sköttes, och behövde någon mer än 15 minuter 
till detta på mellanstationerna var den lokföraren 
inte önskvärd till den elektriska driften. Han 
menade att om en eldare kunde stå och slita så 
att han blev alldeles svettig, borde en lokförare 
kunna arbeta snabbare utan att läkare behövde 
tillkallas för att avgöra om det fanns fara för hälsan. 
När det gällde förarens brist på tid till att äta 
sin mat menade Hedin att det inte borde utgöra 
något problem. Lokföraren i det bakre loket körde 
inte på tillbakavägen och borde då kunna äta 
sin matsäck i lugn och ro. Skulle han bli hungrig 
på vägen till Riksgränsen och inte kunde vänta 
till återresan fanns det även möjlighet att äta i 
utförsbackarna. På en punkt var dock Hedin 
överens med lokförarna. Han menade att den 
medföljande vagnkarlen, eller smörjarekonduktören, 
som hade till uppgift att se till vagnarna 
under gång, dessutom kunde se över den elektriska 
utrustningen så att inga skador uppstod. 



Lokföraren kunde under tiden övervaka vagnarna. 
Ersättning till vagnkarlen för tillsynen kunde 
utgå i form av loktjänstpengar. 

Olyckor och tillbud 

Trots allt arbete som lades ner från Järnvägsstyrelsens 
sida för att öka säkerhetsmedvetandet vid 
den elektrifierade banan fanns det både tillbud 
och olyckor under den undersökta perioden. Ett 
exempel på en lindrigare incident inträffade mellan 
Rautas och Rensjön i september 1915. En 
reläslutare hakade där upp sig på lok P 27 och 
när förare Adolfsson skulle ordna till felet blev 
han bränd i ena armen. Tåget blev därav försenat 
i en timme innan en annan förare anlände. 

En allvarligare olycka in träffade i november 1914 
då ett av de elektriska loken skulle skjutas in i verkstaden 
i Kiruna. Det hade snöat och Reb:s montör 
Bri.ickner beordrade några arbetare att gå upp på 
taket och skotta bort snön. I brådskan hade ingen 
kommit ihåg att slå ifrån spänningen och jorda 
kontaktledningen. Väl uppe på taket vidrörde en 
av arbetarna, Olsson, kontaktledningen och svimmade 
av stöten. Han kvicknade till efter en stund 
utan några återupplivningsförsök och fördes därefter 
till sjukhus. De enda skador han ådrog sig 
var huvudvärk som beräknades försvinna dagen 
efter. Att han inte fick några bränn-eller andra 
skador ansågs bero på att det endast var 3 000 volt 
i ledningarna vid tillfället samt att kläderna hade 
fungerat som skydd. Olyckan inrapporterades till 
Öfverholm som genast meddelade Hedin att han 
ville ha en utförlig rapport om händelsen, och att 
den som var ansvarig för olyckan måste bestraffas 
om det skulle visa sig att han handlat mot givna 
föreskrifter. 

Hedin utredde olyckan ytterligare men kunde 
inte tillägga mycket till det som redan var inrap

ponerat. De anslag som fanns uppsatta borde 
tillsammans med den information som delats ut 
vara tillräckligt för att all personal som arbetade 
vid järnvägen skulle förstå att ledningarna var 
livsfarliga. Både den skadade och den som gett 
order om snöröjning var anställda av firmorna, 
och när Hedin påpekade för Reb att ledningarna 
inte jordats svarade ingenjör Kiintze, att de inte 
kunde veta att ledningarna var spänningsförande 
eftersom inga vakter varit utsatta för att varna 
folk från att beröra dem. Detta svar ansåg Hedin 
vara anmärkningsvärt. Dels för att han såg det 
som orimligt att utpostera vakter efter hela ledningsnätet 



då det var lika farligt överallt, dels för 
att Reb indirekt hade anklagat honom för olyckan. 
Han ansåg att det hederligaste vore om montör 
Briickner tog på sig skulden och såg till att 
detta inte inträffade igen. Efter ytterligare samtal 
med ingenjör Kiintze konstaterades Reb:s skuld 
i ärendet samt att Reb dessutom var ansvarigt för 
all eventuell skada som kunde uppstå om de inte 
rättade sig efter gällande föreskrifter. 

Men det var inte bara maskinella fel och ledningar 
som orsakade tillbud och olyckor. I januari 
1916 kunde Norrskensflamman redogöra for de 
synnerligen osäkra förhållanden som rådde vid 
Riksgränsens järnvägsstation. Det visade sig nämligen 
att stinsen vid stationen flera gånger handlat 
omdömeslöst och att allvarligare olyckor endast 
hade förhindrats genom att övrig järnvägspersonal 
ingripit. En gång hade han gett order till ett tåg 
att avgå medan den ovetande tågbefälhavaren inte 
befann sig ombord. En annan gång hade samma 
stins skickat iväg ett tåg mot Narvik innan det 
mötande tåget kommit in på stationen. Endast 
tack vare att den norske föraren vägrade lämna 
stationen kunde en olycka undvikas. Stinsen hade 
även en gång nekat att dela ut ett rekvirerat parti 
matvaror till en anställd vid stationen trots att 
både följesedel och telegram inkommit om saken. 
I stället sålde han varorna till ett högre pris. Allt 
detta menade tidningen var bevis på att stinsen 
hotade såväl "trafiksäkerheten som den personliga 
friheten'' och att både staten och allmänheten 
skulle tjäna på att han avlägsnades från sin tjänst 
och förflyttades "till en post, för vilken hans egenskaper 
bättre skulle lämpa sig". 

Slutsatser 

Riksgränsbanan utgör en del av Norrbottens 
teknologiska megasystem. Syftet med anläggandet 
var att frakta malm till norska gränsen 
för vidare transport till en isfri hamn på Atlantkusten. 
Det är ett exempel på ett konstruerat 
nätverk med syfte att frakta gods. För att transporterna 
ska kunna genomföras krävs olika 
typer av aktörer och ekonomiska incitament. 
Detta innebär att banan kan klassificeras som 
ett sociotekniskt system och en integrerad del 
av ett större infrasystem. De brytnings-och 
transportavtal som 1907 tecknades mellan staten 
och malmbolagen innebar att nya och större 
krav ställdes på Riksgränsbanans kapacitet. Det 
tekniska system som dittills nyttjats var ångdrift 
men det var osäkert om denna driftsform 
klarade en större belastning. Elektrifieringen av 
Riksgränsbanan får därmed ses som ett försök 
att med hjälp av en radikal uppfinning komma 



ifrån ett kritiskt problem. Alternativet var att 
genom en konservativ uppfinning som starkare 
ånglok kunna använda det befintliga systemet. 
De beräkningar som utfördes av Järnvägsstyrelsens 
visade dock att en teknisk systemomvandling 
var att föredra av effektivitets-, ekonomioch 
säkerhetsskäl. 

I arbetet med att anpassa och färdigställa rulllande 
och fast materiel för elektrisk drift går det att 
urskilja de tekniska innovationsaktiviteternas tre 
faser: uppfinning, utveckling och innovation. Nya 
konstruktioner krävdes och provades ut inom alla 
delar av det nya tekniska systemet. Samarbetet 
mellan SJ och Siemens/Asea möjliggjorde utvecklingen 
av nya prototyper och modeller som kom 
att förbättras tills båda parter var nöjda med prestandan. 
SJ i sin roll som beställare och företagen 
i sin roll som konstruktörer utgör ytterligare ett 
exempel på ett utvecklingspar vilkas gemensamma 
arbete befäster den unika svenska samarbetsmodellen. 
Det är dock värt att notera att samarbetet 
inte alltid var problemfritt och att tonen mellan 
Järnvägsstyrelsen och firmorna många gånger 
var hård. Det var framför allt Järnvägsstyrelsen 
som kunde agera oförsonligt vid de förseningar 
som uppkom och vid leveranser av förment undermålig 
materiel. Det var trots allt vissa problem 
som måste lösas innan projektet kunde genomföras. 
Överförings-och kontaktledningarnas utformning 
och kapacitet tillsammans med lokens 
konstruktion utgjorde de största problemen, men 
de löstes efterhand som de uppenbarade sig. 

De kollektiva aktörer som var inblandade i 
arbetet var den svenska staten genom sina be

slutande och verkställande organ. Riksdagen var 
det forum i vilket beslutet fattades medan Järnvägsstyrelsen 
var regeringens verkställande organ 
som utredde frågan och genomförde riksdagens 
beslut. Dessa kollektiva aktörer drevs av ekonomiska, 
samhälleliga och säkerhetsmässiga motiv. 
Genom att bryta beroendet av utländskt stenkol 
kunde statsfinanserna stärkas. Detta innebar 
även att rikets säkerhet värnades inför framtiden 
i och med att transportnätens och industrins utsatthet 
reducerades. Elektrifieringsförslaget var 
dessutom utslag av en framtidsoptimism som 
utgjorde grund för nyetableringar och ökat välmående 
för både Norrbotten och landet i övrigt. 
De företag som deltog i anbudsförfarandet och 
de som senare gavs i uppdrag att anpassa banan 
för elektrisk drift ingår också i gruppen kollektiva 
aktörer. Ekonomisk vinst är ett viktigt incitament 



för affärsdrivande företag, men enligt 
det undersökta källmaterialet drevs de aktuella 
företagen även av andra motiv. En bakomliggande 
drivkraft var tanken på samhällsnyttan; att 
utveckla sina kunskaper och därigenom förbättra 
Sverige som land. 

Ytterligare aktörer var de tidningar och tidskrifter 
som beskrev arbetets gång. De norrbottniska 
tidningarna rapporterade inte mycket från anläggningsarbetet 
men det som skrevs var i allmänhet 
positivt. De kan ha varit påverkade av någon form 
av lokal lojalitet. Teknisk Tidskrift hade en mängd 
artiklar om elektrifieringen införda under den 
undersökta perioden. Många av författarna var 
direkt involverade i projektet och kunde via detta 
forum propagera for sina åsikter. 

En annan grupp av aktörer är de individer som 
verkade inom det kollektivas ram. Denna grupp 
utgjordes framför allt av politiker och Järnvägsstyrelsens 
personal; ingenjörer och tjänstemän. 
Även företagens ingenjörer och tjänstemän samt 
tidningarnas journalister ingår i denna grupp. 
Det går inte att fastställa om de individuella 
aktörerna agerat utifrån andra motiv än de som 
omfattats av den kollektiva gruppen, men faktorer 
som personlig vinning och prestige går inte 
att bortse ifrån. Den politiska debatten fördes i 
stor samstämmighet och endast en riksdagsman 
arbetade aktivt emot en elektrifiering av Riksgränsbanan. 

Borg Meschs storslagna panoramabild (1922) över Riksgränsbanan vid Nuolja demonstrerar vilka utmaningar som 
terräng och klimat ställde både ban-och elbyggare infor. 

De händelser och företeelser som inträffade under 
elektrifieringen av Riksgränsbanan och som 
redovisas i detta arbete kan visa sig betydelsefulla 
vid en framtida diskussion angående en systemförändring 
av Malmbanan och introduktionen 
av ny teknik. Historiska erfarenheter tyder bland 
annat på att konstruktion och produktion av ny 
materiel kan visa sig besvärlig och att prototyper 
kan behöva omarbetas flera gånger. Att visa lyhördhet 
för förslag från personal på alla nivåer 
kan visa sig lönsamt under utvecklingsarbetet 
och senare skeden. Vidare bör de samlade erfarenheter 
som finns inom och utom landet tas tillvara 
och bereda underlag för beslut. Vidareutbildning 
av personal till nya befattningar kan också ge 
positiva effekter vid en omstrukturering och 
systemomvandling. När det gäller ekonomiska 
spörsmål är det viktigt att vara medveten om att 
ekonomiska beräkningar kan visa sig felaktiga. 



Projekt kan fördyras av orsaker som inte går att 
förutse i ett initialt skede. Ingen visste exempelvis 
vid riksdagsbeslutet 1910 att ett världskrig skulle 
bryta ut fyra år senare. När det gäller säkerheten 
för personal, passagerare och materiel bör nya säkerhetsrutiner 
tas fram och personalen utbildas 
enligt dessa. 
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Christina Engström 

Guld.korn ur arkivet 

Arkivet efter AB Trafikrestauranger, TR, som 
kom till Sveriges Järnvägsmuseum efter en "räddningsinsats" 
under våren 2001 är förtecknat men 
ännu ej tillgängligt på grund av platsbrist. Därför 
tänkte jag ge några smakprov ur denna samling 
som i tid spänner sig från 1906 till 2004. 

AB Trafikrestauranger bildades 1938 och 
verksamheten, som innebar att man skulle sköta 
all servering på SJ:s järnvägsrestauranger, färjor 
och restaurangvagnar, drogs igång vid årsskiftet 
1938/1939. Man övertog verksamhet och personal 
från T uristtrafikförbundets Restaurangaktiebolag, 
som upplöstes i och med TR:s tillblivelse. 

Arkivet som helhet innehåller alla de handlingar 
som man kan förvänta sig av ett arkiv 
efter en så lång verksamhetstid som TR har 
tillryggalagt. Inräknat är då de handlingar som 
härrör från tiden före TR, T uristtrafikförbundets 



Restaurangaktiebolag och tiden efter det att TR 
2000 upphört som dotterbolag till SJ och gått 
upp i Scandinavian Service Partner. 

Arkivet består av handlingar som härrör från 
huvudkontoret i Stockholm och de olika distrikten 
ute i landet. Det rör sig om handlingar 
från verksamheten som bedrivits i järnvägsrestauranger, 
restaurangvagnar och i färjornas serveringar, 
från personalhandlingar till reklammaterial. 
Tyvärr visade det sig att arkivet inte är 
komplett, bland annat finns protokoll endast 
bevarade efter Turisttrafikförbundets Restaurangaktiebolag. 
Däremot finns en hel del korrespondens 
bevarad; den rör sig i tid från 1919 till 
slutet av 1960-talet. En hel del upplysningar om 
verksamheten far man genom de bevarade allmänna 
direktionsorder och tjänstemeddelanden 
som finns för tiden 1930 till slutet av 1950-talet. 
Räkenskaper, som huvudbok, finns från början 
av 1930 till 1980-talet, bokslut från 1930-talet 
till slutet av 1950-talet. 

Perrongforsäijning. Märk cigarretten Bill bananen Fyf 
fes och Apotekarnes Sockerdricka. 

I arkivet ingår en del tryckt material som 
reklam, personaltidningar och pressklipp. Pressklippen 
ger en intressant överblick över TR:s 
verksamhet från start till 1999. Första albumet 
med pressklipp innehåller dessutom notiser från 
T uristtrafikförbundets tid från 1926 och framåt. 
Bland annat kan man följa dramatiken kring den 
stora strejken bland anställda på Turisttrafikförbundets 
serveringsställen på färjor, tåg och järnvägsstationer. 
Bland pressklippen hittar vi också 
insändare och artiklar som diskuterar restaurangvagnarnas 
service och matkvalitet eller alkoholserveringen 
på färjor, järnvägsrestauranger och 
restaurangvagnar. 

I arkivet ingår även en del fotografier som visar 
verksamheten inte bara den tjusiga fasaden med 
dukade bord och vita dukar utan även slitet bakom 
kulisserna för att få mat och andra varor på 
plats från tillagning till furnering. 

Bland de handlingar som finns i arkivet väljer 
jag ett exempel som skulle kunna illustreras av 
en bild på den hittills största järnvägsolyckan i 
Sverige, Getåolyckan den 1 oktober 1918. Jag 
tänker på fotografiet där man ser tågets restaurangvagn 
lutande nerför den raserade banval
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len. Med på detta tåg, just i restaurangvagnen, 
befann sig Ellen Maria Nevelius, som anställdes 
av T uristtrafikförbundets Restaurangaktiebolag 
som kassörska den 12 september 1918. Hon 
hade inte hunnit arbeta på sin nya anställning 
mer än några veckor när olyckan skedde. I den 
bevarade korrespondensen i TR:s arkiv finns 
en mapp med korrespondens mellan Nevelius, 
försäkringsbolag och TR. Bland annat kan man 
läsa att hon fick ett engångsbelopp på 2 000 
kr i ersättning för sveda och värk och 369 kr i 
ersättning för resor och sjukvård från Kungl. 

Järnvägsstyrelsen, som gjorde ett undantag 
i ersättningsfrågan på grund av olyckans 
omfattning. Det konstaterades att olyckan 
inte låg på Järnvägsstyrelsens ansvar utan att 
det rörde sig om så kallad force majeur. När 
hon hos sin arbetsgivares försäkringsbolag i 
efterhand sökte utökad sjukpension, eftersom 
skadorna elva-tolv år senare visade sig 
vara så pass svåra att hon i flera års tid inte 
kunnat försörja sig genom arbete, visade 
det sig att Turisttrafikförbundet strax efter 
att olyckan inträffat hade bytt försäkringsbolag 
från Riksförsäkringar till Land och 
Sjö. I samband med denna överflytt anmäldes 
aldrig Nevelius skada, och nu var preskriptionstiden 
på tio år överskriden så man 
kunde inte bifalla hennes ansökan. 

Ordnandet och förtecknandet av TR:s 
arkiv var ett ganska stort projekt. Under hösten 
2005 kommer nästa, om inte ännu större 
projekt, att påbörjas. Det är ordnandet 
och förtecknandet av TGOJ:s arkiv som 
vi redan nu vet innehåller handlingar från 
järnvägens barndom, en tid då järnväg med 
lokdragna tåg ännu inte var en självklarhet i 
det framväxande industrisamhället. 

Staffan Hansson 

"Norrland kunde väl aldrig tänka 
att få något godt afjärnvägarna'' 

Rubrikens ord fälldes av en representant för bönderna 
vid 1853-54 års riksdag med anledning av 
att planerna på att bygga ett nät av stambanor 
börjat ta form. Hade det inte varit för den ålderdomliga 
stavningen kunde man lika gärna 
tro att yttrandet tillkommit med anledning av 
dagens diskussion om Norrbotniabanan, det vill 
säga den del av Botniabanan som avser sträckan 
Umeå-Haparanda. Och trots att det ligger cirka 



150 år mellan dessa projekt finns det fler paralleller. 
Paralleller som väcker tankar om framsynthet 
men också om trångsynthet betingad av ibland 
egoism, ibland oförmåga eller ovilja att tänka i 
termer av möjlighetsskapande satsningar. 

I det förslag som förelades riksdagen 1856 
menade Kungl. majt att fem stambanor skulle 
byggas: västra, södra, norra, östra och nordvästra 
stambanan. Av dessa skulle den norra 
ha Storvik, cirka tre mil väster om Gävle, som 
slutpunkt. Skälen till att det vuxit fram ett intresse 
för järnvägsbyggande var flera, och de 
formulerades på ett närmast poetiskt sätt i den 
motion som friherren Jonas Alströmer inlämnade 
till 1847-48 års riksdag. Han skrev med 
anledning av diskussionen om de kostnader 
som järnvägsbyggena skulle medföra att 

kostnaden vore ett i landet nedlagdt kapital, som 
om det ej genast lämnade skördar af vinstgifvande 
penningräntor, en gång skulle bära rika frukter 
i form af ökad uppodling, lifvad industri, lättad 
afsättning och kapitalomsättning med ökade välstånd, 
fördubblad befolkning och förmåga att hålla 
jämna steg med utlandet. Det blir vårt utsäde for 
kommande tider. På så sätt skola vi betala våra fäders 
mödor och uppoffringar for oss med våra for 
kommande generationer och sålunda infläta vår 
länk i den stora kärlekens kedja, som sammanbinder 
försvinnande och uppväxande släkten. 

I ett senare ( 185 7) inlägg i samma ärende framhöll 
finansminister J.G. Gripenstedt: "I Sverige hade 
järnvägarna ej som i andra länder till hufvudsyfte 
att upptaga en redan befintlig rörelse utan i stället 
lifva och tillskapa ökad produktion och ge fart 

åt näringsverksamheten, där den hämmats af för 

stora afstånd och brist på samfärdsmedel." 

När det gällde järnvägsbyggande norrut var 
dock tonen en annan, och även om det på flera 
håll uttrycktes förståelse för behovet av järnväg 
också uppe i norr var motståndsfickorna många. 
Att den norra stambanan först skulle sluta i Gävle 
var naturligtvis inte tillfredsställande ur ett 
norrländskt perspektiv, och än skarpare blev reaktionen 
av att regeringens förslag till en "norra'' 
stambanan visade sig vara en stambana som, av 
hänsyn till Mälar-och Dalaintressen, givits en 
tydlig sträckning västerut. Utmanande var också 
att sträckningen i flera inlägg motiverades med 
att norrlänningarna redan hade en stambana i 
form av Östersjön. Vidare framskymtade här och 
var i riksdagsdebatterna att norrlänningarna inte 



hade något annat att frakta än "smör och ripor, 
renstekar, lin och väfnader ... Och icke tjänar det 
något att lägga järnvägar tvärs öfver dessa berg 
och floder upp och utför höga backar och öfver 
stora, dyrbara broar för att erhålla några lass smör 
och ripor" (godsägaren och friherren D.T. von 
Schulzenheim i 1862-63 års riksdagsdebatt). 

Som motargument anfördes att liknande tongångar 
hörts några årtionden tidigare när lämpligheten 
med att ta upp ångbåtstrafik på övre 
Norrland diskuterats, och där nu de som talade 
för en nordligare norra stambanan kunde hävda 
att olycksprofetiorna kommit på skam eftersom 
det förekom en omfattande ångbåtstrafik på 
denna trad. 

Medan diskussionen om den norra banans 
sträckning rasade byggdes och invigdes Sveriges 
två första stambanor. Först den västra som invigdes 
1862 och två år senare, det vill säga 1864, 
den södra stambanan. Tretton år efter det att 
Västra stambanan invigts, och efter många år 
av stridigheter om hur banan skulle dras, kunde 
Norra stambanan med Storvik som slutpunkt 
mv1gas. 

Fortsättning från Storvik? 

Redan innan sträckningen till Storvik hade invigts 
var diskussionen om en fortsättning igång. 

Storvik var utgångspunkten for Norra stambanans fortsättning upp mot Norrland Gävle-Dala järnväg hade redan 
en station i Storvik men den var ingen lämplig anslutningspunkt utan en ny foreningsstation anlades. Bilden visar 
det alldeles nyuppforda stationshusets ''gatusida" 1876 

I en undersökning gjord av Styrelsen över statens 
järnvägsbyggnader konstaterades att dyra broarbeten 
och terrasseringar skulle medföra höga 
kostnader. Styrelsen kunde heller inte garantera 
trafikerbarheten vintertiden på en sådan bana i 
dess nordligaste sträckning. Vidare framhölls att 
eftersom banan skulle gå genom glest befolkad 
bygd och konkurrera med samfärdseln till sjöss, 
hade den "näppeligen utsikt till nog stor rörelse 
för att inkomsten skulle motsvara kostnaderna 
för banans underhåll och rörelsens bedrifvande". 
Som ett bättre alternativ framhölls en 
bana mellan den isfria Trondheimsfjorden och 
Gävle. Styrelsen fick också i uppdrag att verkställa 
undersökning om en sådan dragning men 
med Sundsvall i stället for Gävle som banans 
slutpunkt. Det var ett initiativ som framkallade 
livlig aktivitet på flera håll i Norrland, och vid 
ett möte i Härnösand i augusti 1870 -främst 
besökt av folk från kustbygderna och övre Norrland 



-uttalades den meningen att stambanan 
borde fortsättas till närheten av Nylands lastageplats 
vid Ångermanälven. Härnösandsmötet är 
ett av flera exempel på att regionala intressen 
som landsting, länsstyrelser och kommuner spelade 
en mycket aktiv roll for att driva på stambanebygget 
i norr. 

Samtidigt med detta diskuterades frågan också 
i riksdagen, och där fanns en sparsamhetsinriktad 
falang som talade for ett upphörande med 
allt statsbanebyggande. Försöket misslyckades 
men sparsamhetsvännerna återkom i stället med 
krav på ett förenklat byggnadssätt och att norra 
och östra stam banorna, på grund av sin "ringare 
trafik och mindre behof af trafikhastighet", fortsättningsvis 
skulle byggas smalspåriga. Förslaget 
om smalspårighet avvisades av 1873 års riksdag, 
men i fråga om byggnadssättet bestämdes att 
statsbanorna norr om Storvik skulle erhålla lättare 
överbyggnad. 

T värbanan Sundsvall-Trondheim stod klar 
1882 och kom att bilda en linje som delade Sverige 
i två delar med en norra halva i fullständig 
avsaknad av statsbanor. För många i den södra 
delen av Sverige var detta ett faktum som man 
nog helst velat blunda för, eftersom järnvägsbyggandet 
dittills hade medfört betydande kostnader 
som ingalunda täcktes av nettoavkastningen 
från de färdigbyggda statsbanorna. Detta i kombination 
med en försämrad konjunktursituation 

bidrog till att det på flera håll fanns en ovilja mot 
nya järnvägssatsningar. Det var dock inte lätt 
att gå emot de nordliga områdenas anspråk på 
järnväg, eftersom Norrland under lång tid hade 
bidragit till de omkostnader som följt av statens 
järnvägsanläggningar i andra delar av landet. 
Att det också var regeringens avsikt att fortsätta 
stambanebygget, åtminstone fram till det som 
riksdagsdebatten beskrevs som Norrlands viktigaste 
pulsåder Ångermanälven, hade framskymtat 
vid flera tillfällen. 

1881 års riksdag fick också ta ställning till 
en proposition i frågan, och beslutet blev att 
Sollefteå eller annan punkt i dess närhet vid 
Ångermanälven skulle bli en ny slutpunkt för 
stambanan. Förslaget motiverades med att banan 
skulle gå genom en bygd med mycket rika 
skogstillgångar som av brist på samfärdsmedel 
var i stort sett värdelösa. Valet av slutpunkt i 
Sollefteå eller dess närhet motiverades med att 
området var lämpligt som övergångsställe för 
den händelse att riksdagen skulle fatta beslut 



om banans fortsättning norrut. Men området 
var också lämpligt eftersom det utgjorde mötesplatsen 
mellan två bördiga och folkrika älvdalar. 
Vidare utgjorde det ändpunkten för sjöfarten 
från kusterna, och sist men inte minst var det 
sedan gammalt mötesplats för handelsrörelser i 
delar av Ångermanland och angränsande delar 
av Jämtland. 

Till Sollefteå men inte längre!? 

I riksdagen var det mångas åsikt att Sollefteå inte 
endast skulle utgöra slutpunkten på Norra stambanan 
utan även på statens järnvägsbyggande. 
Detta ville man inte acceptera från norrländsk 
sida och åter framfördes rättviseargumentet: 
Norrland hade befogade anspråk på ersättning 
för sina bidrag till dittills gjorda järnvägsbyggen i 
södra och mellersta Sverige. På detta svarade greve 
Erik Sparre, en av statsbanebyggets hårdaste kritiker, 
att norra Sverige redan hade uppburit denna 
ersättning genom de statsanslag som beviljats till 
landsvägar och vattenavtappningar. Sparre hävdade 
också att de norrländska järnvägarna inte skulle 
bära sig, och sade att de rika norrlänningarna själv 
borde bekosta utvidgningen av sitt järnvägsnät 
med hjälp av visst statsunderstöd. 

I Långsele vek Norra stambanan av mot hamnen i Sollefteå. När Stambanan genom övre Norr/,and byggdes blev 
Långsele järnvägsknut. Fotot är .från 1886. 

Sparres med fleras försök att sätta stopp för 
järnvägsbyggandet i norr misslyckades av B.era 
skäl. Inte minst mötte motstånd från regeringschefen 
Arvid Posse, som erinrade om att statens 
utgifter för järnvägen inte i första rummet var 
avsedda att vinna hög ränta på satsat kapital. 
Posse framhöll också att Sveriges export och 
import hade tredubblats under de första tjugo 
järnvägsåren. Som ytterligare skäl för ett fortsatt 
byggande anförde Posse: 

Man skulle äfven genom en fortsatt stambanebyggnad 
i Norrland draga största fördel af de nu 
der samlade betydliga förråd av inventarier och 
materialier, hvilka derigenom så småningom kunna 
förbrukas, men hvilka, i fall statens jernvägsbyggnader 
skulle upphöra eller for obestämd tid uppskjutas, 
man antingen skulle nödsakas realisera till 
sannolikt ganska ringa pris, då inga större enskilda 
jernvägsbyggnader inom landet nu mera pågå .. . 
Då nu dertill stambanebyggnaden genom Norrland, 
hvilken i anseende till klimatiska och öfriga 
förhållanden i flera afseenden företer skiljaktigheter 
i sättet for arbetenas bedrifvande emot det i det 
sydligaste landet använda, redan fortgått sedan år 



1875, och de dervid anställda gjort sig fullt förtroliga 
med förhållanden inom Norrland och det sätt, 
hvarpå jernvägsarbeten der ändamålsenligast böra 
bedrifvas, samt jemväl den arbetsstyrka, uppgående 
till 6 a7 000 man, som dervid årligen varit använd, 
forvärfvat en utmärkt arbetsskicklighet och blifvit 
van att underkasta sig de försakelser och besvärligheter, 
som äro oskiljaktiga från så beskaffade arbetens 
bedrifvande i dessa under ett hårt klimat belägna 
och glest befolkade orter, så kan det svårligen 
bestridas, att utförandet af den nu ifrågavarande 
jernvägsforbindelsen aldrig skulle kunna åstadkommas 
med mindre kostnad, än om det finge ske utan 
afbrott och i sammanhang med de nu pågående 
jernvägsarbetena inom Norrland. (Prop. 1/1881, 
s. 49-50). 

I riksdagens debatter påtalades också vid B.era tillfällen 
att vad som sagts om Sverige i allmänhet, 
det vill säga att förbättrade kommunikationer 
"här mer än i de Resta länder vore en livsbetingelse 
för tillgodogörandet av de naturliga hjälpkällorna", 
gällde i ännu högre grad om Norrland 
än om övriga delar av riket. Som förhållandena 
nu var låg de norrbottniska malmbergen liksom 
de väldiga skogarna som värdelös rikedom, och i 
de trakter där jordbruk och boskapsskötsel skulle 
kunna bedrivas med framgång hämmades detta 
av brist på arbetstillfällen men också av svårigheten 
att komma i åtnjutande av nya rön vad 
beträffade såväl metoder som redskap. 

Av stor betydelse för att det blev en fortsättning 
var också att regeringen 1882 beviljade 
koncession för malmbanebygget mellan Luleå 
och Gällivare. Det var en koncession som 
krävde Norra stambanans förlängning till en 
plats där stambanan och malmbanan lämpligen 
kunde mötas. 

Oro för ökat finskt inflytande 

I takt med att järnvägen drogs allt längre norrut 
kom politiska argument att spela en allt större 
roll. Norrlänningarna hade som en debattör sade 
"länge nog ... kvarlefvat i provinsiell afsöndring; 
det är tid att låta deras sträfvanden och intressen 
uppgå i det allmänna fäderneslandets". Vad som 
också oroade alltmer var risken för att befolkningen 
i Tornedalen skulle förfinskas. Statsrådet Edvard 
von Krusenstjerna gav 1886 uttryck för dessa 
farhågor i ett inlägg i riksdagens första kammare: 

Både öfre Vesterbottens och nedre Norrbottens naturliga 
hjelpkällor, deras redan vunna ekonomiska 
utveckling, deras förmåga af ytterligare utveckling 
äro icke mindre än Vesternorrlands. Deras behof af 



ökade kommunikationer är snarare större. De strategiska 
skälen tala fullt ut lika kraftigt for att äfven frågan 
om öfre delen afden utafKongl. Maj :t föreslagna 
banan bifalles. Dertill kommer beträffande Norrbotten 
ett särskildt skäl, som jag tror bör behjärtas: det 
är Norrbottens egenskap af att vara gränsprovins. På 
andra sidan gränsen har man kommit till klar insikt 
om hvad detta betyder. Ser man på jernvägsforhandlingarna 
i Finland skall man finna, huru under de 
senare åren vigten och nödvändigheten af att sätta 
gränsprovinsen Österbotten i fullständig jernvägsforbindelse 
med det öfriga jernvägsnätet varit ett 
grunddrag i de finska jernvägsplanerna ... vid 1885 
års lantdag uttalades den åsigten, att det vore nödvändigt 
att Österbotten äfven förenades med östra 
Finlands och Rysslands jernvägar genom en bana 
från Uleåborg ... Från Uleåborg till riksgränsen är afståndet 
endast 12 mil. Och denna riksgräns är, såsom 
Kammaren vet, icke gränsen mellan nationaliteterna, 
utan den finska nationaliteten fortsätter äfven några 
mil på andra sidan gränsen. Vid sådant förhållande 
synes det mig, att hänsynen till bevarandet af våra 

kommersiella och politiska intressen bjuder att icke 
lämna vår gränsprovins Norrbotten isolerad och låta 
dess rörelse komma i spår österut. (Första kammarens 
protokoll 24/1886, s. 22.) 

Gentemot de farhågor som ofta framkastades om 
att avkastningen inte skulle svara mot kostnaderna 
framhölls utsikterna till rika frakter av malm 
och järn, av kol och andra skogsprodukter men 
också av spannmål och ladugårdsalster. Åter påmindes 
också om hur de ständigt fullastade ångfartyg 
som underhöll den regelbundna sjöfarten 
med Norrbotten vittnade om grundlösheten i 
dessa farhågor. 

När frågan om en förlängning norrut från Sollefteå 
skulle avgöras av 1886 års riksdag skedde 
det i en konjunkturellt ogynnsam tid. En långvarig 
lågkonjunktur hade medfört stora problem 
för såväl jordbruk som industri, och även om det 
fanns ett visst stöd för regeringsförslaget om järnvägsbygge 
upp till Överluleå så blev beslutet att 
Vännäs skulle bli nästa slutpunkt. Beslutet var 
ingalunda enhälligt, och bland opponenterna 
fanns bland andra den kände järnvägsbyggaren 
Claes Adelsköld, som i sitt inlägg protesterade 
mot vad han såg som slöseri med tid och pengar. 
Han sade: "Det finnes icke något sätt att bygga 
järnvägar, som är så opraktiskt och dyrbart som 
att bygga långsamt." 

Ökat hänsynstagande till militära behov 



De år som följde på beslutet 1886 dominerades 
av frågan om vilken sträckning banan upp till 
Vännäs skulle ha. Två alternativ, ofta benämnda 
yttre och inre linjen, undersöktes och till slut 
fastnade man för den inre, eller Björnalinjen som 
den också kallades. Det som fällde avgörande var 
i hög grad de krav som framfördes från militärt 
håll. I ett yttrande från chefen för generalstaben 
sades att "försvaret afden nordligaste delen afriket 
helt och hållet hänger på ifrågavarande bansträckning". 
Om den yttre och närmare kusten 
gående linjen skulle väljas menade försvarsmakten, 
att den stora etapplinje som skulle binda 
samman Norr-och Västerbotten med övriga 
Sverige skulle "sväfva i ständig fara att besättas 
och göras obrukbar af en ringa fientlig landstigningsstyrka''. 
Militärens budskap var klart och 
entydigt i fråga om sträckningen: "Hellre ingen 
järnväg genom Ångermanland än Gideålinjen" 
(den yttre linjen, förf. anm.). Men det fanns också 
andra förklaringar till valet av den inre linjen: 
den erbjöd bättre kröknings-och lutningsforhållanden 
och ställde sig därmed billigare i fråga om 
såväl drift-som underhållskostnader, den skulle 
gå genom bygder som var bördigare men sämre 
rustade vad beträffade möjligheter till samfärdsel, 
och det längre avståndet till kusten innebar 
att sjötrafiken inte kunde konkurrera om transporter 
från området. 

Även om frågan om att bygga till Överluleå 
hade fallit vid 1886 års riksdag var det endast en 
tidsfråga innan den skulle dyka upp på nytt, och 
inte nog med det, allt oftare diskuterades nu även 
en förlängning upp till trakten av Haparanda och 
gränsen mot Finland. Först skulle dock sträckningen 
Vännäs-Överluleå klaras ut och även 
detta blev en historia som i mycket dikterades av 
militärens önskemål. Åter diskuterades en yttre 
och en inre linje och åter gavs den inre linjen företräde. 
Chefen för generalstaben hade på det bestämdaste 
avfärdat det yttre linjen eftersom den 
gick alltför nära kusten. Skälen till att valet slutligen 
föll på den inre sträckningen kan, i starkt 
förkortad form och med argumenten hämtade 
från departementschefens yttrande i proposition 
1 / 1886, beskrivas på följande sätt: 

-Längd: 297,4 km att jämföra med 308, 1 km 
för den yttre linjen. 
-Linjerna likställda vad beträffar kostnader orsakade 
av kröknings-och lutningsförhållanden. 
-Mindre omfattande terrasseringsarbeten och 
jordflyttningar samt mindre krävande brobyggnader 
och grundläggningsarbeten på den inre 
linjen. När 50 procent större jordschaktningsbehov 
och nära tre gånger så mycket bergsprängning 



på den yttre linjen. 
-I allmänhet fastare beskaffenhet vad beträffar 
jordmånen borgade för mindre underhållsbehov 
på den inre linjen. 
-Färre vattendrag och mindre bredd på dessa 
längre in i landet. Marken merendels sådan att 
det ej krävdes svåra grundläggningsarbeten. 
-Befolkning (beräknad på 30 km på vardera sidan): 
på inre linjens västra sida 18 572 personer, 
på östra sidan 33 592, på yttre linjens västra sida 
26 728 personer, på östra sidan 49 627. 
-"Emellertid kommer alltid persontrafiken å 
ifrågavarande banor att inskränkas derigenom 
att en stor del af befolkningen har kortare väg 
till kusten än till någon afhär ifrågavarande jern

vägslinjer och både derför samt till följd af prisbilligheten, 
så länge årstiden medgifver, begagnar 
sig af de redan befintliga, väl ordnade sjöfartsförb 
indelserna." 
-"Sedan bibanor. ledande till kustorter ... 
bringats till stånd, kommer emellertid sannolikt 
den olikhet, som nu eger rum mellan de båda 
linjerna i utsigterna till persontrafik, att utjemnas, 
och detta blir till äfventyrs dessförinnan fallet, 
enär folkökningen visat sig betydligt starkare 
i de inåt landet belägna socknarne än i de vid 
kusten belägna." 
-För upptagande av virkestransporter och för 
framkallandet av en ökad skogsindustri lämpar 
sig den inre linjen bättre eftersom den ligger närmare 
"betydande skogsvidder". 
-"Beträffande transporter af lantbruksprodukter, 
konsumtionsartiklar och köpmannagods 
torde den inre linjen åtminstone icke blifva underlägsen 
den yttre enär denna genom sin större 
närhet till kusten är mera beroende av konkurrensen 
med den billiga sjöfarten." 
-Den inre linjen är "bättre lämpad för utbyte 
av produkter med de lappländska genom LuleåOfotenbanan 
tillgängliga malmfälten". 
-Den inre linjen är enligt utlåtande av chefen 
för generalstaben "i strategiskt hänseende att föredraga''. 
-Statens skogsväsende skulle tillföras synnerligen 
stora fördelar i form av höjda virkespriser. 
-"Men om det å andra sidan icke möter några 
svårigheter att bedöma hvilkendera af dessa linjer 
är att föredraga i afseende på kostnaderna ... 
anser jernvägsstyrelsen det deremot vara vanskligt 
att uttala sig för den ena eller andra linjen 
när frågan gäller deras nationalekonomiska betydelse 
eller den trafik de kunna påräkna eller 
skapa." 

Beslut om Norra stambanans fortsatta dragning 



norrut fattas av 1890 års riksdag. I och med detta 
hade också den norrländska försvarsfrågan kommit 
i ett nytt läge. Med hjälp av järnvägen skulle 
en eventuell fiende snabbt kunna nå Sveriges 
centrala delar. För att undvika detta framfördes 
krav på ett fästningsbygge i norr och beslut om 
detta togs av riksdagen år 1900. 

Fortsättning mot finska gränsen 

Sommaren 1894 stod bandelen Vännäs-Boden 
klar, och två år senare fick Järnvägsstyrelsen i 
uppdrag att inleda undersökningar för en fortsättning 
från Boden till en lämplig plats invid 
Kalix älv, varifrån banan så småningom skulle 
förlängas till trakten av Haparanda. 

Som skäl för banans fortsättning anfördes att 
den skulle genomskära Råneå, Kalix och Torne 
stora, bördiga och för jordbruk väl lämpade älvdalar. 
I början av 1900-talet började också ett 
annat argument lyftas fram, och i detta sågs inte 
Finland och det finska inflytandet som ett hot 
utan snarare som en möjlighet. Vad man började 
tala om var möjligheten att med hjälp av den planerade 
järnvägen åstadkomma ett vinstgivande 
trafikutbyte med det finska järnvägsnätet som 
1903 skulle nå Torneå. Det påpekades också att i 
detta läge skulle ett uteblivet järnvägsbygge kraftigt 
öka risken för att befolkningen i Tornedalen 
förfinskades. Störst tveksamhet till förslaget kom 
från militärt håll. Så länge området längst i norr 
till största delen bestått av ödemarker med gles 
befolkning och i stort sett inga möjligheter till 
samfärdsel, hade det ur försvarspolitisk synpunkt 
varit ett idealiskt område som endast kunnat genomträngas 
av mindre fiendeskaror. Med tillkomsten 
av järnväg. ökad odling och befolkning 
skulle detta förhållande ändras så att även stora 
angrepp kunde bli möjliga. Det var för att gottgöra 
detta som kravet på ökade försvarsinsatser, 
med bland annat ett fästningsbygge som en 
viktig ingrediens, fördes fram. Efter åtskilliga 
diskussioner om banans sträckning denna sista 
del kunde bandelen till Haparanda öppnas för 
provisorisk trafik 1915, och 1919 kunde banan 
i dess helhet öppnas för samtrafik med de finska 
stats banorna. 

"Fram tidslandet" 

När den norra stambanan nådde Haparanda 
hade det gått i det närmaste sextio år sedan riksdagen 
fattat beslut om byggandet av ett svenskt 
statsbanenät. För Norrlands del hade det varit 
en period fylld av ett ständigt ifrågasättande av 
dess behov av järnväg och då även av det övriga 



landets nytta av det norrländska järnvägsbygget. 
Argumenten mot var i stort sett desamma hela 
tiden: Norrland hade redan en stambana i form 
av Bottenviken och Bottenhavet, Norrland hade 
inte tillräckligt med produkter som krävde och 
lämpade sig för järnvägstransporter. Alltför stora 
naturhinder i form av kuperad terräng och breda 
älvar skulle vålla stora fördyringar. Slutsatsen var 

klar. En järnväg till Norrland skulle aldrig bli 
lönsam, eller som Erik Sparre en gång formulerade 
sig: "De norrländska banorna blifva våra 
finansers graf." 

I argumenteringen för framställdes Norrland 
ständigt som Fram.tidslandet, ett område med 
mäktiga naturresurser som i stort sett var värdelösa 
så länge det saknades kommunikationer i form 
av järnväg. I argumenteringen för framhölls också 
att även utan järnväg hade Norrland visat sin väldiga 
potential då de norrländska länens befolkning 
ökat mycket kraftigt under 1800-talets senare 
del. Även rättviseskäl talade för att Norrland 
skulle ges möjlighet att utvecklas med hjälp av 
järnväg, norrlänningarna hade under lång tid bidragit 
till järnvägsbyggandet i södra och mellersta 
Sverige. Mot slutet av 1800-talet betonades också 
järnvägens betydelse för att inte befolkningen i 
norr skulle "förloras till Finland". 

Hur hållbara var då det sena 1800-talets argument 
sedda i vårt i och för sig begränsade hundraårsperspektiv? 
Lätt är naturligtvis att konstatera, 
att hänvisningen till Bottenviken och Bottenhavet 
som Norrlands stambana var uttryck för både 
trångsynthet och oginhet. Mer tankeväckande är 
de synpunkter som kommer fram om jordbrukets 
och boskapsskötselns förväntade utveckling 
och betydelse för såväl befolkningsunderlag i det 
inre av Norrland som underlag för transporter. 
Att vi också i vår tid ofta gör oss skyldiga till likartade 
felbedömningar av styrkor och svagheter 
vad beträffar olika sektorers framtidspotential är 
naturligtvis ovedersägligt, men framförallt något 
att besinna när vi själva befinner oss i likartade 
beslutssituationer. Rätt hade man i hög grad vad 
beträffar tankarna om järnvägens betydelse for de 
norrländska naturresurserna. På såväl kort som 
lång sikt kom transporten av norrländska råvaror 
att .ta den allra största betydelse för stambanans 
lönsamhet. Att tillkomsten av stam.banan varit 
av allra största vikt också för norrländsk och därmed 
även nationell utveckling torde inte kunna 
ifrågasättas av någon. 

Avslutningsvis kan konstateras att hittills gjorda 



studier som söker förklaringar till regioners 
utveckling visar, att det finns ett antal grundläggande 
villkor som måste uppfyllas för att en region 
skall genomgå en starkare utveckling. Ett av 
dessa grundläggande villkor rör -som det också 
ofta framhölls i den svenska järnvägsdebatten 
-möjligheter till goda kommunikationer i olika 
bemärkelser. 

Karungi var ett av de många stationssamhällen som den statliga järnvägen gav upphov till på sin långa väg.från 
Storvik till Haparanda. 

Karungi Stationssamhälle 1915. Järnvägsstation och väntsalar. 

Erik Sundström 

Mått och vikt vid järnvägarna 

Decimalsystemet 

Sedan länge hade man i Sverige liksom i England 10 000 korn = 100 ort = 1 skål pund, med som 
och många andra länder måttsystem där fot delatidigare 
1 fot = 296,9 mm och 1 skålpund = 425 
des i ett antal mindre enheter som tum, och angram. 
Med ett speciellt medgivande fick man betalet 
brukade var så att det skulle gå att dela med hålla 1 mil = 36 000 fot = 10,69 km. 
2, 4 eller 6. Bakgrunden var att det skulle vara Ansvarigt för mått-och viktsystemet var då 
lätt att dela i två, tre eller fyra lika delar. Däremot Generallantmäterikontoret, från 1910 Myntvar 
det besvärligt att räkna med siffror när talsysoch 
j usteringsverket. 
temen byggde på tiondelar och hundradelar. Ett problem var att vid SJ införde banav

Vi hade då 1 mil = 6 000 famnar, 1 famn = 6 delningen och trafikavdelningen decimaltum 
fot och 1 fot= 12 verktum. För vikt fanns 1 och centner, liksom Väg-och vattenbyggnadsskeppund 
= 20 lispund, 1 lispund = 20 skålstyrelsen 
och största delen av industrin, men SJ: 
pund = 20 marker = 32 lod, men här skilde s maskinavdelning som köpte sina lok från Engman 
dessutom på tackjärnsvikt, viktualievikt, land använde engelska tum= 25,4 mm eftersom 
bergsvikt, uppstadsvikt och stapelstadsvikt, där lokritningarna och graderingarna på svarvar och 
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t1111lle i avmt ~afll)C froi i ngbF låtit ~~tl\l .a,ui~e s;)O f8t.c~r11ga(l,, Qa) ~er\llib V.~Pilll1]t ff.~f

och som baserades på att 
((gt flhlfora, att t8r.Q• Q\9 SDtfi111a(•1uå~~t, af1un1 P\11 be ~11f1ua a11,,o,1 fQrnl ~Il 18:i5 /h:i

jordens omkrets skulle bli 

~u-fteme•ZSnftrnftion innefjllffrr odJ 11f fq~qn pyf11f e.i funna iuiltra~, wå ~fS.GSll\lB i Pif> fi\r

4 000 mil och att vatten 

6rijämman~~ af afgiftern( för trane,µort å $tatenB jnn1~äsat, meb 111i!for att 'e(t i § q,
skulle väga 1 kg/liter. I 

mom. 3 11f ndlliSl1 $tabgq11 Q1t1, mått odj 11JiS! af 'bw 31 ~,a111111ti 1~&5 fqre~rifn(l fPntron~ 
stället valde man i Sverige fQtigfaJ!~t, ·11är få µåfor~rae, µIan lit tta~feranlltä 6et~11san'be uosspmt illftt~sr~. 
.p1iiilfr~ 
att behålla skålpund (vikgBi 
iller tiU fmaJ P.c!J ~efjörls fftm&tttffe t;am1r~ ti1Ifäm1~sif11,e, 6,foU11n~t &c,. ®IPcf~plm& 

~lgtt ~~,, 3 ije6rn,ni 18~Q,

tualievikt) och fot, och 
införde nya mått så att 1 CARL. 
rev = 10 stänger = 100 fot, 

Lunv. ALlltQYIST.



100 linjer= 10 tum= 1 
fot, 1 nyläst = 100 cent-
ner = 10 000 skål pund, 

borrar visade sådana. Vissa konsulter som Claes 
Adelsköld räknade också i engelska mått. Sågverk 
och enklare verkstäder fortsatte dessutom att 
använda verktum, eftersom en tvåtumfyra med 
svenskt mått behövde 8 procent mindre råvara. 
Resultatet blev att två järnvägar, i Köping och 
Österström, genom misstolkning av ritningarna 
fick lokomotiv som inte passade på spåret. 

På sjökorten användes sjömil = distansminut= 
1/21 600 av jordens omkrets= 1 852 

m. Metersystemets gram användes sedan 1850 
av Postverket för utlandsbrev och sedan 1869 
av apoteken för mediciner. Detta virrvarr fanns 
också i Tyskland som hade en mängd olika tumstorlekar, 
även om man på 1850-talet försökte 
införa Rheinlandzoll som standard. 

En internationell konvention om övergång till 
metersystem undertecknades 1875 av sjutton ledande 
nationer, däribland Sverige som bestämde 
sig för att införa metersystemet gradvis 1879

6 .A'i. 16. 

1888. År 1880 skedde det vid järnvägarna. USA 
deltog men lovade bara att göra metersystemet 
lagligt, inte obligatoriskt. 

Vägning vid järnvägarna 

Redan från början skulle Statens järnvägar ta betalt 
för godstransport efter vikt och köpte så kallade 
bro-och decimalvågar av bästa kända engelska 
modeller, men fick dem inte godkända av provinslantmätaren 
i Göteborg eftersom de inte kunde 
kontrolleras på samma sätt som besman och andra 
traditionella vågar. Svensk Författningssamling 
1860 nr 12 bestämde då att järnvägen kunde fortsätta 
med sådana brovågar som passade att läggas 
in i spåret, på villkor att det fanns justerade vikter 
till hands för att kontrollera vågarna. SJ anskaffade 
1888 justeringsvagnar som var försedda med 
justerade vikter och en liten kran för att lyfta ner 
dem, så att man enkelt kunde kontrollera de vågar 
som blev vanliga på alla större stationer. 

9 mom. ®eteu~avs~~fobemien åfigge~ .beförja förfärbiganbet af be Ufore~ 
foµior od) fomµaratorer, ~wilfo, efter ~l\Jab ofltlan ~abgabt är, böra aujfaffas 
au~iugen 1111 geua~, eUer niir teban be~ntrige ~jfigen frambe(es ffabao eUet 



förfommo, fJ1t1aro111, bå fåbout inträffar meb bem_fom anuot~iibes än ~oå 
®eteu~aµå,~!fabemien fömiarno, 9oå ~[fobemien bör af 1t1eberböranbe göras 
llllllliilan. 

§. 4. 

SnMuingen af mått odf 1t1igt ~au 1t1ara följanbe: 

o) för liingbmåttet: 
1 ref fö,tbefaå i 10 ~änger; 
1 ~ång i 10 fot; 
1 fot i 10 tum; 
1 tum i 10 linier; 

b) för ~tmåttet: 
1 qtiabmh:ef förbefoå i 100 qtiabrat~änger; 
1 qtiabmt~ång i 100 qtiabrntfot;' 
1 qtiabrntfot i 100 quabmttum; 
1 quabrattum i 100 quabrntlinier. 

I,· 

c) för r~mb=måttet: 
1 Miffot förbefas i 1o fonnor, eller 1ooo 
1 fnbiftum i 1000 fubiflinier. 
b) för tuigteu: 
t n~lii~ förbefos i 100 centner; 
1 cenhm i 100 ffå(µunb; 

fubiftum j 

Godsvagnar skulle vara 
märkta med vagnens tyngd, så 
att lastens vikt hastigt och säkert 
kunde beräknar när den lastade 
vagnen vägdes. Fram till 1880 
var alltså vagnarnas lastförmåga 
och vikt angiven i centner, 
golvyta och axelavstånd i fot. 
Därefter angavs lastförmåga 
i ton, vikt i kilogram, golvyta 
och axelavstånd i meter. 

Träkol brukade säljas efter 
volm eftersom deras vikt varierar 
starkt med fuktigheten, 
och därför anges alltid på träkolsvagnar 
volymen i hektoliter. 
För att markera att det är 
tillåtet att sälja efter vagnens 
volym måste träkolsvagnar 
vara märkta TRANSPORTREDSKAP 
och volymen kontrollerad 
efter de regler som anges 
för måttkärl av denna noggrannhetsklass. 



Spårvidder och axelavstånd 

De många måccsystemen förklarar 
också varför vi hade så 
många olika och udda mått på 
vad man försökte standardisera 
på 1800-talet. 

Normalspårvidden, det vill säga 1 435 mm, var berg i Bergslagen var 27 decimaltum = 802 mm, 
egentligen 56 inch mätt på hjulen plus 1/2 inch vid smalspåret i resten av Sverige 30 decimalglapp 
i spåret, men lokala tolkningar fanns. Frantum 
= 891 mm. Den lilla bruksbanan vid Morska 
parlamentet bestämde 1 500 mm och svenska gongåva hade 30 rhenländska zoll = 785 mm 
riksdagen 5 fot= 1 485 mm, men i bägge fall valde eftersom den byggdes av ett tyskt järnverk. 
de ansvariga ingenjörerna att säga att politikerna Axelavståndet på vagnar var exempelvis vid norinte 
hade berättat var det skulle mätas på rälsen malspåret 120 inch = 3,05 m, 144 inch = 3,66 m, 
och beställde enligt engelsk standard. Sydstaterna 148 inch = 3,76 m, och vid smalspåret 55 decii 
USA valde 57 inch utan tillägg för glapp. Ryssmaltum 
= 1,63 m, 60 decimaltum = 1,78 m, 
land valde 60 inch = l 524 mm, vilket man senare 100 decimaltum = 2,97 m. Efter metersystemets 
avrundade till 1 520 mm. Spanien och Portugal införande höll man sig åtminstone till jämna 5 
valde 66 inch = l 676 mm, vilket Spanien men eller 10 centimeter. 
inte Portugal senare 
avrundade till 1 670 7 

mm. 1 ffål.punb i 100 ort;
Smalspåret hade 

1 ort i l oo forn. 
ofta lokala mått, i 

Blekinge och Norge 

§. 5. 
42 inch = l 067 mm, 

Utöfw~r of1t1an be~ämba mått od) migter må, intillbe~ -a1mod1111ba förorbnat'!,

vid Ludvika och Norfodfaranb~

berg 48 verktum = 40 

a) beräfoae! 1 mi( om 36,ooo fot; od)

decimaltum = 1 188 
mm, vid Borås, Söderb) 
l'å aµotl)Hen amuänbae! bett nu brnHiga mebicinahuigten, ,bod enbafi till 
iuäganbe af mebifomenter efter läfom! rece.pter; böranbe mare för

hamn och Hudiksvall 

mebicinabuigten ~nnae! föt1t1arabe i ®år ffottfommare, i @eneral:::lanbt:::

48 inch = l 219 mm 



-miiterHontoret od) i ®unbf)eta:::foUegium.

enligt Adelsköld, 41 
~1uab fär~m a11gåe11be mätning ~f trit~M fiabgabt iir giiUe oct tilla 1uibare

decimalrum = 1 21 7 
till eftmättelfe. /

mm enligt Väg-och 
vattenbyggnadsstyrelsen, 
vid Kristine

~ tt. u. 

hamn-Sjöändan 48 

.!llng&cnbc 'tvilforcn od) fätttt för måtte od) tvigtm~ förfärbigctnbe od) m1tuön•

verktum enligt pla

banbc, famt ont förtuarings, .od) trane"ort,fiirf. 

nerna, något som 
tolkades som mätt 

§. s; 
på spårets utsida, 
,s f)rinbel, u.p.pbötb od) fetJmring må, ruib attfroar enfigt aUm~u lag, icfe

44,5 verktum = 1101 

begaguaa miitfloclot, målfqd eller tuigter, font ej äro weberbödigen· Jtt~erabe od)

mm mätt på insidan 

meb ftonomätfe förfebbe, famt .påfiäm.plabe till berae! innef)åU jemte jufiernrene!

och 3 7 decimal

namn od) årtalet bå ju~eting ffett. 1)en jufiering, fom af bef)örig ,Perfon å 

tum = 1 099 mm 

en ort-i rifet ~lifwit nmffi~Ub, gäUe äfweit å aUa anbra.

när man skulle köpa 
ånglok. Den vanliga 
spårvidden kring 
Nora och Fredriks

Erik Larsson 



Mitt liv vid SJ 1940-1988 

Jag föddes den 4 november 1921 i Oskarshamn. 
Min mor Anna Terese var äldsta dotter till åkaren 
Johan Gustaf Carlsson. Morfar var en välkänd 
profil i Oskarshamn, allmänt känd som "Carlsson 
på Ångkvarn". Han körde med häst och vagn 
åt kvarnen. Mor arbetade som sömmerska på 
Kappmagasinet. 

Min far Oskar Fredrik var son till Lars August 
Larsson som gjorde dagsverken på Fredriksbergs 
gård utanför Oskarshamn. Som ung fick far 
hjälpa till där, men tröttnade på jordbruket och 
blev i stället byggnadsarbetare. Som sådan deltog 
han i bygget av Oskarshamns järnvägsstation 
vid östra ändpunkten av Nässjö-Oskarshamns 
järnväg. Närmare järnvägen än så kom han inte. 
Han bytte yrke, blev varvsarbetare och så småningom 
vikarierande förman vid Oskarshamns 
mekaniska verkstad. 

Barndomens tåg 

År 1924 flyttade vi till Sölvesborg där min far 
fick en tjänst som förman vid varvet. Som barn 
stiftade jag bekantskap med smalspåriga (1067 
mm) Blekinge kustbana med utlöpare på Listerlandet 
till Hörviken, men även med normalspåriga 
Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg. 
Båda banorna var privatägda. För mig som barn 

Bangården i 
Sölvesborg, långt 
innan breddning 
och än mindre 
elektrifiering av 
Blekinge kustbana 
var påtänkt. 

tedde sig ångloken imponerande, väldiga, nästan 
skräckinjagande. 

Vid ett tillfälle var det nog inte långt ifrån att ett 
av dem hade ändat mitt unga liv. Jag hade i okynne 
lagt en liten sten på rälsen, men ångrade mig 
och fick undan den i sista stund innan tåget kom, 
och lokföraren hötte varnande med handen mot 
mig. En annan gång var jag med om en allvarligare 
tilldragelse. En buss som jag åkte med kunde 
inte stanna vid en vägövergång med fällda bommar 
utan knäckte den ena, men som tur var hann 
vi backa tillbaka innan BKB-tåget kom. Vägvakten 
som fällde bommarna från en kur intill övergången 
hade tydligen haft för bråttom med sitt 
vevande. Säkerheten men heller inte hastigheterna 
var inte att jämföra med senare tiders. 



Eftersom släkten i huvudsak var samlad i Oskarshamn, 
föll det sig naturligt att vår familj 
företog en årlig resa dit på sommaren. Den trettiomila 
färden som tog cirka tio timmar var för 
mig det stora äventyret. Först bar det av med 
BKB:s fascinerande ångtåg till Gullberna utanför 
Karlskrona, där vi bytte tåg till Torsås. Efter ett 
nytt tågbyte gick färden vidare till Kalmar, där vi 
brukade fa vänta ett par timmar, innan vi kunde 
resa vidare till Ruda och efter en ny omstigning 
nå målet Oskarshamn sent på kvällen. 

För övrigt var man inte precis bortskämd med 
resor på den tiden. De fa som gjordes uppskattades 
kanske därför så mycket mer. Med realskolan, 
där jag gick 1933-1936, gjorde vi en dagsutflykt 
med ångtåg till Järnshög på Älmhultsbanan och 
vandrade därifrån till utsiktspunkten Valhall. En 
längre klassresa med tåg till Danmark 1936 innebar 
mitt första utlandsbesök. Till barndomsupplevelserna 
hörde också en söndagsskoleutflykt 
med tåg till Hällevik på Listerlandet. 

Inte kan man påstå att min barndoms tåg var 
några under av bekvämlighet. De kännetecknades 
av skakiga vagnar med träbänkar i tredje 
klass, öppna plattformar, spottkoppar, toaletter 
med direktutsläpp på banvallen och svag belysning, 
men anspråken var heller inte så stora på 
den tiden. 

De långa godstågen med kol till Iföverken i 
Bromölla arbetade sig sakta uppför backarna från 
Sölvesborg och körde fast ibland. Jag antar att 
tågpersonalen som bemannade skruvbromsarna 
fick ingripa för att tåget inte skulle rulla bakåt. 

Stockholm och världskrig 

År 1936 blev en vändpunkt i mitt liv. Då fick 
min far anställning som verkmästare vid Finn-

Storhelgerna skapade formidabla restoppar på 1930och 
1940-talet. Den här bilden (ursprungligen publicerad 
i Svenska Dagbladet) är från pingsttrafiken 
1935. Själva strukturen på stationshaffen i Stockholm 
C är oförändrad, men både inredningen och kfädmodet 
harförändrats betydligt. 

boda varv utanför Stockholm och familjen flyttade 
dit på sommaren. På hösten samma år började 
jag i gymnasiet på Södra Latin. Det var en jobbig 
omställning att komma från en liten landsortsstad 
till storstaden, därtill med Blekingedialekten 
till åtlöje. 



I slutet av 30-talet kom kriget och kastade sin 
skugga över framtiden. När jag tog studenten 
den 18 maj 1940 hade Danmark och Norge just 
ockuperats av tyskarna. Läget var mycket spänt 
och mörkläggning anbefalld. 

Mitt i den allmänna oron skulle man brottas 
med frågan om den personliga framtiden, 
om vad man skulle ta sig för efter examen. Jag 
hade ingående studerat en informationsskrift 
om olika yrken som stod till buds. Vad skulle jag 
välja? Min intresseinriktning hade länge legat åt 
lärarbanan. Det föll sig därför naturligt att jag 
skickade mitt studentbetyg till folkskoleseminariet 
i Uppsala med förfrågan om inträdesmöjlig

heterna där. I brev daterat 3 juni 1940 fick jag till 
svar att inga nya elever skulle tas in vid landets 
folkskoleseminarier till hösten, med undantag 
för någon fyraårig linje där anmälningstiden redan 
var utgången. 

Lärarbanan var sålunda stängd tills vidare, och 
märkligt nog hade jag trots goda examensbetyg 
inga allvarligare funderingar på akademiska vidarestudier. 
Till skillnad mot en studentkamrat 
som jag var vän med låg jag lågt i ansträngningarna 
att hitta sysselsättning. Han sprang runt på 
post, banker, försäkringsbolag och även SJ, där 
man hade utannonserat en stationsskrivarkurs. 
Till den kunde han inte komma ifråga på grund 
av dålig syn, men han väckte hos mig iden att 
skicka in en ansökan till kursen. 

Jag reste till Dalarna för att fira midsommar och 
fick där hemifrån beskedet att jag skulle ha varit på 
test före midsommar, men att min far hade utverkat 
uppskov till efter helgen. Proven, bland annat 
något slags reaktionsprov, klarade jag tydligen bra 
eftersom jag blev antagen som trafikelev tillsammans 
med ett trettiotal andra av 302 sökande. 

Utbildning vid SJ 1940-1942 
Så ledde till synes tillfälligheter fram till att jag 
kom att börja vid SJ, något som jag tidigare inte 
alls haft i sinnet. Mig veterligen har inte heller 
någon annan i släkten varit järnvägsanställd. 

Redan den 10 juli 1940, knappt två månader 
efter studentexamen, beordrades jag att infinna 
mig på en några veckor lång handledningskurs 
i Nässjö. Så kastades jag som artonåring ut ur 
föräldrahemmet till en vilt främmande plats, 
där jag inte kände en enda människa. Jag lyckades 
få bostad som inneboende hos en familj på 



Skolgatan nära stationen. Tillsammans med ett 
tiotal andra trafikelever inhämtade jag de mest 
elementära järnvägskunskaperna under ledning 
av en förste stationsskrivare Jacobsson, som undervisade 
i en lektionssal i lokstallet. Vi tilldelades 
en massa särtryck som skulle uppdateras med 
hjälp av otaliga ändringstryck. Det var ett under 
att man inte gav SJ på båten efter denna psykiska 
misshandel. Men kursen hade också sina trevliga 
inslag, som en studieresa till Tranås där bangårdens 
finesser inspekterades. En annan studieresa, 
till Göteborg, höll jag på att missa genom försovning. 
Tack vare att jag bodde så nära stationen 
lyckades jag ändå springande ta mig till tåget i 
sista minuten, yrvaken och ovårdad. 

På hösten 1940 följde så en praktisk handledningskurs 
på Västanfors station (numera Fagersta 
C) i Bergslagen. Även hit anlände jag helt 
okänd med trakt och människor men kom att 
finna mig ganska väl tillrätta, mycket tack vare 
personer som jag fick kontakt med. Understationsinspektoren 
Bergentz ledning fick jag ta del 
av de olika arbetsuppgifterna på en mellanstor 
station, bland annat hur tågklareringen gick till. 
I Västanfors korsade SJ-tågen Krylbo-Hallsberg 
och den privatägda Stockholm-Västerås-Bergslagens 
järnvägar varandra. Samtliga linjer var 
enkelspåriga, och SWB var inte elektrifierad utan 
trafikerades med ånglok. Linjesäkerheten byggde 
på tåganmälan mellan stationerna. På SWB fanns 
fortfarande telegraf för utväxling av tåganmälan 
och andra meddelanden. Det var fascinerande 
att se hur långa remsor med punkter och streck 
ringlade ut från telegrafapparaten, som jag dock 
aldrig lärde mig behärska. Växlar och signaler på 
stationen reglerades med hjälp av ett mekaniskt 
ställverk. 

Teori och praktik 

Sommaren 1941, några månader efter min vistelse 
i Västanfors, kom Krylbo i nyhetsfokus 
genom att ett tåg lastat med tysk ammunition 
exploderade på bangården och åstadkom stor 
förödelse men inga dödsoffer. I och med att 
tyskarna hade besatt Norge 1940 kom Sverige i 
stor utsträckning att fungera som transitland för 
tyska vapen, förnödenheter och trupper, och alla 
dessa transporter skedde på järnväg. 

På nyåret 1941 fortsatte så järnvägsutbildningen 
med en intensiv, mycket krävande teoretisk 
kurs i Stockholm för 31 trafikelever. Den ägde 
rum i ett gammalt SJ-hus nära centralstationen. 
Vintrarna i början av 40-talet kännetecknades 
av sträng kyla, och den försökte vi hålla undan 



med hjälp av en stor kamin i lektionssalen. Inte 
mindre än sexton läroämnen med skriftliga prov 
ingick i undervisningen. De flesta var direkt 
järnvägsrelaterade som säkerhetsordning, tidtabellsväsen 
och järnvägsgeografi, men vissa var 
mer udda såsom tullväsen. Vi läste också några 
ämnen utan slutprov. Att lära sig alla stationer 
var ingen sinekur, så omfattande som järnvägsnätet 
var på den tiden. Det viktigaste ämnet var 
säkerhetsordningen, där vi hade en barsk herre 
vid namn Culmsee som läromästare. Den då gällande 
säkerhetsordningen, fastställd av Kungl. 

Järnvägsstyrelsen den 12 janauri 1934, har jag 
fortfarande kvar med understrykningar och 
anteckningar i mängd. Jag har också i min ägo 
Sveriges Statsbanors stora grafiska tidtabell nr 
140, gällande från den 1 juli 1940, likaså järnvägskartan 
från 1938 som visar hur finmaskigt 
nätet då var. 

Efter den tekniska kursen placerades jag i Katrineholm 
för en ettårig praktisk utbildning och 
måste därför på nytt lämna föräldrahemmet. 
Egentligen skulle jag ha ryckt in i militärtjänst 
i Sollefteå men fick uppskov med detta ett år. 
Praktiken omfattade alla möjliga verksamhetsgrenar, 
några veckor i varje: tågklarering, biljettförsäljning, 
växling, ställverkstjänst, vagntjänst, 
konduktörstjänst och godsmagasinstjänst. Ställverkstjänsten 
gjorde jag i Älvsjö med dess då 
hypermoderna reläanläggning och vagntjänsten 
förrättades i Hagalund, och då kunde jag bo i 
föräldrahemmet. 

I Katrineholm hyrde jag ett rum hos en familj 
på Stensättargatan norr om bangården. 

Växlingstjänsten upplevde jag som obehaglig, 
ja farlig. Det kändes nästan som att sätta livet 
på spel att krypa mellan vagnar för hopkoppling. 
Vid ett tillfälle skulle jag stoppa en framrullande 
vagn med bromssko, men lade den för nära de 
stillastående vagnarna med en fruktansvärd smäll 
som följd, dock utan någon skada. 

När jag åkte konduktör mot Stockholm hände 
en dag att min uniformsmössa blåste av, när jag 
passerade mellan ett par vagnar med öppna plattformar. 
Det märkliga var att när jag sedan kom 
tillbaka till Katrineholm var mössan redan där. 
En banvakt, som på den tiden gjorde inspektionsturer 
med dressin, hade hittat den och anade 
var den hörde hemma. Mer genant var det en 
annan gång, när jag ropade ut fel stationsnamn 
för nästa uppehåll. 



Söndagen den 25 januari 1942, då jag befann 
mig i Katrineholm, kom att gå till historien som 
den värsta kölddagen i mannaminne. Det var 25 
grader kallt och dessutom en fruktansvärd blåst, 
så att man överhuvud taget inte kunde vistas ute 
utan att förfrysa oskyddade kroppsdelar. Tågtidtabellen 
var naturligtvis helt ur led. Ett godståg 
blev till exempel stående länge med fastfrusna 
bromsblock, omöjliga att rubba. 

Jag blev färdig med den praktiska utbildningen 
i april 1942 och fick sedan fullgöra tågklareraretjänst 
på egen hand. Det var verkligen ett 
tungt ansvar för en ung, oerfaren tjänsteman. 
Alla linjer var fortfarande enkelspåriga och utan 
linjeblockering, så att tåganmälan måste utväxlas 
och tågmöten kontrolleras. Dessutom saknade 
bangården helt ställverk, varför alla växlar måste 
läggas för hand och inspekteras innan körsignal 
med semafor fick ges. Tack vare kunniga, erfarna 
medarbetare gick dock allt väl. 

Militärtjänst 
Efter några veckor var det dags för mig att bryta 
upp från Katrineholm för att rycka in i militärtjänst 
i Sollefteå den 18 maj 1942. Det var mitt 
under brinnande krig, och läget för landet var tidvis 
högst allvarligt. En stor manöver som jag var 
med om hade mycket realistiska förutsättningar. 
Vi ingick i en styrka som med tåg transporterades 
upp till Enafors för att därifrån anfalla österut 
mot Åre. Då låg tyskarna vid norska gränsen bara 
någon mil västerut, och det hade väl varit alltför 
provocerande om vår utlastning skett i Storlien. 
Som anfallare lyckades vi ta oss ända till Åre, där 
vi stoppades i ett avgörande "slag" på Åreskutans 
sluttningar. Hemtransporten till Sollefteå skedde 
också med tåg, som egentligen var det enda långväga 
landtransportmedlet på den tiden. 

Min idoga strävan mot de militära höjderna 
fick så småningom sin belöning i form av en 
vicekorpraltitel. Men den lysande militära bana 
som låg framför mig fick ett brådstörtat slut. SJ 
och försvarsmakten hade tydligen kommit överens 
om att jag gjorde bättre nytta vid järnvägen, 
varför jag hemförlovades redan efter 360 dagar 
den 14 maj 1943. Jag var också privilegierad på 
det viset att jag som extra ordinarie tjänsteman 
hade åtnjutit lön med B-avdrag från SJ sedan 
den 1 juli 1942. Det var en fin påspädning av 
den futtiga krona som jag tror att kronans dagpeng 
utgjordes av på den tiden. Dessutom hade 
jag under ett helt år haft fri kost och logi, vilket 
inte var att förakta när landets befolkning i övrigt 
led brist på förnödenheter och fick nöja sig med 
ransoneringskupongernas knappa tilldelning. 



Även om lejdbåtar förde in en del importvaror 
saknades en del helt, såsom bananer. 

Stockholm 1943-1944 

Utan större saknad lämnade jag alltså militärlivet 
i maj 1943 för att återgå till järnvägstjänsten, 
men inte som förut i Katrineholm. Jag fann mig 
förflyttad till Stockholm, där jag som tågklarera

1940-talets järnvägsdrift innebar mycket rangering och växling på stora bangårdar som Katrineholm, och det 
fanns stora möjligheter att bli skadad eller åtminstone rädd när man skulle koppla vagnar. Att åka konduktör med 

Katrineholm som utgångspunkt var en behagligare del av utbildningen. Loken är for övrigt D 444 och Hb 515. 

re och vakthavande på landets största personstation 
skulle vidareutveckla mina högst begränsade 
järnvägserfarenheter. På Stockholm C härskade 
då en mycket respektingivande överinspektor 
vid namn Borgstedt. Över honom fanns trafikinspektören 
som jag tror hette Grönqvist. 

Stockholm C såg helt annorlunda ut på 40-talet 
än stationen gör idag. Själva den stora hallen 
är väl sig ganska lik, men allt omkring är förändrat. 
Tågexpeditionen, där jag mest skulle hålla 
till, låg i direkt anslutning till plattformarna. 
Vakthavanderummet var beläget i expeditionsdelen 
mellan hallen och centralplanen. Till hö-
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ger om ingången fanns allmänhetens toaletter. I 
söder låg en särskild ankomsthall för tåg söderifrån, 
och från dessa kom man genom en tunnel 
under spåren. Jag arbetade i skift vilket är nog 
så jobbigt. En särskilt obekväm tur var den som 



började redan 4.30, och då gällde det att yrvaken 
komma iväg i tid från föräldrahemmet i Nacka, 
där jag åter bodde. 

Några minnen från denna tid vill jag berätta. 
En dag hade jag glömt av ett lokaltåg norrut. 
Efter avgångstid rusade jag ut och fann till min 
fasa att själve stationschefen var mig i hälarna. 
Jag väntade mig en ordentlig skrapa, men därav 
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blev intet. Antingen hade han inget observerat 
eller också lät han udda vara jämnt. En annan 
händelse som jag var inblandad i hade allvarligare 
karaktär. Jag hade en tidig morgon skickat 
iväg ett tåg söderut. När det rullade ut observerade 
jag att en utåtgående dörr stod öppen, 
och jag undrade spänt om den skulle klara överbyggnaden 
till gångtunneln. Det gjorde den, och 
jag ringde till Stockholms södra för att de skulle 
se till att dörren blev stängd. Sedan tänkte jag 
väl inte mer på saken, förrän jag fick höra att 



en lokförare rapporterat att en dörr låg i spåret 
vid Riddarholmen, där den tydligen slagit i en av 
bropelarna. Det blev naturligtvis utredning om 
incidenten, och underinspektor Saxberg "vallade" 
mig vid utfartsplatsen. Jag slapp emellertid 
undan utan vidare åtgärder. 

"Klagomuren'' 

Som vakthavande vid den så kallade klagomuren 
fick man vara beredd på alla möjliga ärenden. 
Resande som blivit frånåkta vid tågförseningar 
var kanske de vanligaste klienterna, men det 
förekom också mer udda oregelmässigheter att 
åtgärda. En gång ådrog jag mig stor tacksamhet 
genom att leta fram ett angeläget paket i det 
stängda magasinet på andra sidan bangården. En 
annan gång fick jag ta hand om en liten tre-fyraårig 
flicka, som ensam stigit på ett lokaltåg norrifrån. 
Någon större vana att hantera barn hade 
jag ju inte, och därför bar det sig inte bättre än 
att jag tappade kontrollen över henne. Hon blev 
kissnödig och jag släppte in henne på toaletten 
vid entren. När jag kom för att hämta henne 
var hon försvunnen, hade smitit ut i stora hal

len. Som väl var kunde den äventyrliga damen 
fångas in igen och blev så småningom avhämtad 
av någon anhörig. 

Min sejour på Stockholm C blev mycket kort. 
Redan i början av hösten blev jag beordrad att 
tjänstgöra på fjärde trafikinspektörsexpeditionen, 
som låg i en fastighet nära stationen. Chef 
där var trafik.inspektör Mihnoss, och bland kollegerna 
fanns Nils Strutz. Jag utbildades till reservtågledare 
och fick som sådan leda trafiken 
på den viktiga linjen Stockholm-Hallsberg, då 
fortfarande enkelspårig till större delen och utan 
modern signalteknik (dubbelspårsbygget Katrineholm-
Järna pågick). Vid ett tillfälle gjorde jag 
en så kallad tavla. Det var något trassel på linjen 
Stålboga-Skebokvarn (sedan länge nedlagd), 
och jag hade ordnat med vidareresa för resenärer 
därifrån men förbisett en plats som hette Dunker 
nära Malmköping. Det visade sig att där befann 
sig en herre som absolut måste med snälltåget till 
Stockholm. Jag lät honom ta taxi till Stjärnhov, 
där jag stoppade snälltåget. Detta kom in men 
ingen taxi syntes till. Det blev en orolig väntan 
och jag var beredd att släppa iväg tåget, då taxin 
äntligen dök upp. Så småningom kom en taxiräkning 
på 15 kr. Jag tyckte hela händelsen var 
så förarglig, att jag betalade räkningen ur egen 
ficka. 



En mer hedersam prestation var det kanske, 
när jag på chefens uppdrag grafiskt kartlade trafiken 
söder om Stockholm, när ett godståg en 
efternatt hade spårat ur i Huddinge och blockerat 
spåren. 

Mina förhoppningar att efter de senaste årens 
ambulerande i landet få komma till ro i Stockholm 
grusades snart. Enligt den normala gången 
skulle jag bli ordinarie stationsskrivare den 1 
april 1944, och Kungl. Järnvägsstyrelsen hade 
bestämt att alla vid denna befordran skulle byta 
distrikt. Jag skulle placeras i Alvesta, men lyckades 
med åberopande av att jag skulle läsa vidare 
få stationeringsorten ändrad till Göteborg. Så 
förestod ett nytt uppbrott, jag skulle åter kastas 
ut i det okända. 

En tragisk händelse bär jag med mig från mina 
sista dagar i Stockholm. En morgon när jag kom 
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till jobbet fick jag höra: "Det var tråkigt det där 
med Schlichting." Gustav AdolfS. var en kollega 
som jag hade umgåtts en del med och lärt mig 
tycka om. Han tjänstgjorde tågklarerare i Södertälje 
S och skulle liksom jag flytta. På sitt sista 
nattpass där hade han förmodligen hoppat upp 
på ett rullande godståg för att åka med ett stycke 
men tappade taget, föll ned i spåret och hittades 
död, överkörd av vagnarna. Så tragiskt, inte minst 
för hans mor i Borås, att ta detta dödsbud! 

Olskroken 1944 



Den 31 mars 1944 satte jag mig alltså på göteborgståget 
för färd mot ett mål, som var i stort 
sett okänt för mig. Jag hade bara som hastigast 
besökt staden förut och ingen kände jag där. Jo, 
kollegan Sven Olsson hade stationerats där något 
före mig, och vi kom sedermera att umgås ganska 
mycket. 

Bostadsfrågan i Göteborg var ordnad i förväg. 
En kurskamrat, Mats Högberg, längre fram ekonomidirektör 
vid SJ, skulle liksom jag byta stationeringsort, 
och jag fick överta hans rum som 
inneboende hos hovmästare Gustaf Arngärde på 
Mintensgatan 3 B i backen vid S:t Pauli kyrka. 
Det var bara fem minuters väg ned till ställverket 
i Olskroken, där jag skulle tjänstgöra i skift som 
tågklarerare. Det elektriska ställverket i Olskroken, 
bara några år gammalt, representerade den 
tidens högsta teknik med sina ställare som med 
hjälp av reläer lade om växlar och ställde om signaler 
på långt håll. Det var annat än gamla tiders 
hävstångsställverk! 

Tågtrafiken var mycket livlig. I Olskroken 
sammanstrålade linjerna från Bohusbanan, 
Bergslags banan ( då fortfarande privatägd), Västra 
stambanan och inte att förglömma den smalspåriga 
Västgötabanan. Den sistnämnda hade 
bara ett genomgångsspår närmast ställverket, 
men de ångloksdragna persontågen gjorde uppehåll 
vid plattformen nedanför för ett omfattande 
resandeutbyte. Över Olskrokens bangård 
gick all godstrafik till och från Sävenäs rangerbangård. 
På den tiden fanns inte "Skäran", direktförbindelsen 
mellan Hisingen och Sävenäs, 
utan alla berörda godståg fick vända på Olskrokens 
bangård. Det hände inte sällan att de svaga 
ångloken, somliga torveldade, "korkade" i backen 
mot bron och åstadkom stopp i trafiken. Ett 
dystert inslag i trafiken utgjorde permittenttågen 
som fraktade tyska soldater till och från Norge. 
Olskroken var utspisningsstation och tågen hölls 
"gömda'' längst bort på bangården. 

Bland ställverkspersonalen minns jag särskilt 
en jovialisk, tjockmagad man som uppmanade 
sin kollega: "Vräk dej på den vita knappen!" när 
ställverket Göteborg C skulle underrättas om rörelse 
på väg mot "bocken" (godstågsviadukten). 

Skifttjänst är alltid påfrestande, särskilt nattpassen, 
men i Olskroken var nätterna så lindriga 

att man kunde ta igen sig en stund på en brits 
bakom spårtavlan. Efter nattjänst var man ledig 
till klockan 16 följande dag, och på så vis fick 



man tid för andra sysslor. Inom parentes kan jag 
nämna att min göteborgsvistelse höll på att få ett 
brådstörtat slut. Efter några dagar kom man på 
att det saknades folk i Falköping och ville skicka 
mig dit, men det lyckades jag som väl var avstyra. 
Min tid i Olskroken kom ändå att bli ganska 
kort, närmare bestämt till utgången av 1944, då 
jag omplacerades till Göteborg C. Dessförinnan 
hade jag hunnit med en kortare tjänstgöring på 
Sävenäs rangerbangård, som lydde under Olskroken. 

Göteborg C 1945-1946 

På Göteborg C härskade den högst originelle 
överinspektoren Manne Eriksson, gemenligen 
kallad Snål-Erik. Han hade själv hand om förrådet 
av pennor och annan skrivmateriel och 
utdelade gärna pennförlängare i stället för nya 
pennor. Han bodde nära bangården och kunde 
därmed överblicka om någon lampa var tänd i 
onödan och i så fall slå larm om det, sades det. 
När han inte bar uniform som tågklarerare gick 
han i strikt mörk kostym, men aldrig överrock 
under vintern. Särskilt vi unga tjänstemän hyste 
den största respekt för honom, som i sin chefsstil 
var så fjärran från moderna chefer som natt från 
dag. Vid ett tillfälle behagade han utan vidare 
flytta min planenliga semester, och då jag försynt 
påpekade detta svarade han, att det inte var 
säkert att jag fick någon semester alls. 

På Göteborg C tjänstgjorde jag huvudsakligen 
som tågklarerare, vilket utåt sett bara bestod i 
att "vinka av" varje avgångsklart tåg, men som 
egentligen också innebar att se till att det var avgångsklart 
i tid. 

Jag fick också vikariera på biljettexpeditionen 
och medverka till att decimera de ändlösa köerna 
vid biljettluckorna. Fredsåret 1945 var det 
inte mycket mer än tåg, båtar och cyklar som 
stod till buds för resor. På de då moderna biljettmaskinerna 
rullade man fram de mest frekventa 
relationerna, men många biljetter måste skrivas 
ut för hand, så kallade blankobiljetter. SJ Resebyrå, 
en låg träbyggnad väster om stationen, löd 
under biljettexpeditionen och där fick jag också 
betjäna resenärer, bland annat med sovplatsbiljetter. 
Vi var listförande, som det hette, för en 
rad sovvagnar, och vid beställning förde man helt 
enkelt för hand in namnet på respektive över-, 
mellan-eller underplats i listan. 

Nionde trafikinspektörsexpeditionen 
1946-1950 



Min tid på Göteborg C tog slut i och med september 
1946. Det hade varit en lärorik och intressant 
period. Under åren närmast efter kriget, 
före bilismens genombrott, upplevde järnvägen 
en verklig glanstid. Så överbelastade tåg har nog 
inte skådats vare sig förr eller senare. När tåg 
backades ner på avgångsspår formligen stormades 
de av väntande resenärer, ja, man till och med 
klättrade in genom fönstren. På söndagskvällarna 
kunde folk stå som packade sillar på de öppna 
plattformarna, och hastigheten fick ibland sättas 
ned till 40 km/h därför att vagnsfjädrarna bågnade 
av tyngden. Cykeltransporterna var enorma. 
För att pollettera cyklar stod man i flerdubbla 
led, som ringlade sig ut genom stora hallen och 
längs muren mot Nils Ericsonsplatsen. 

Den 1 oktober 1946 började min nya tjänst på 
nionde trafikinspektörsexpeditionen. Lokalmässigt 
var det inte någon anmärkningsvärd förflyttning. 
9 Te höll till på andra våningen i stationens 
huvudbyggnad, mot Drottningtorget och med 
tågledningen på motsatt sida. Men arbetsmässigt 
var det en genomgripande förändring för mig. 
Först och främst skulle jag utbildas till tågledare 
på nionde trafiksektionen, som omfattade hela 
västkusten från Halmstad i söder (med en sidolinje 
Varberg-Ätran), till Strömstad i norr (med 
sidolinje till Lysekil), Boråsbanan till Borås och 
den smalspåriga linjen Uddevalla-Bengtsfors, 
Lelångenbanan. Bortsett från kortare sträckor 
inom Göteborg var samtliga linjer enkelspåriga 
utan modern signalteknik (linje-och fjärrblockering). 
Detta i förening med den intensiva trafik 
som rådde i slutet av 40-talet ställde stora krav 
på en effektiv tågledning i form av tågföljdsändringar 
(mötes-och förbigångsomläggningar), anordnande 
av extratåg etc. Jag hade emellertid god 
nytta av min erfarenhet som tågledare i Stockholm 
ett par år tidigare. Det hindrade inte att jag 
gjorde mina misstag. Ett mera pinsamt sådant 
var när jag lade mötet mellan två tåg, som båda 
var för långa, till Skårby. Först när det ena växlats 
isär och en del backats in på ett stickspår kunde 
tågen långt om länge trassla sig förbi varandra. 

Många av de problem som vi tågledare på 
40-talet hade att brottas med behöver inte be

Nionde trafiksektionen omfattade bland annat norra delen av Västkustbanan, ett sorgebarn med sin utdragna 
modernisering. 
De båda fotona togs 1932 vid rekognoscering infor elektrifieringen. På denna bild, från Trönninge, kan 
man bland annat notera den tredeliga växeln och den myndige rekognosceraren i forgrunden. 

kymra dagens tågledare. Det hände inte sällan 



att ångloken som drog godstågen på den sedan 
länge nedlagda Lelångenbanan inte orkade upp 
för backen vid Lane med det trafikstopp som 
detta innebar. En annan företeelse, sedan länge 
försvunnen, var den oberäkneliga inlastningen 
i persontåg i Väröbacka av fisk från Bua. Fiskinlastning 
i stor skala förekom också på andra 
stationer längs Västkust-och Bohusbanorna. 
Lokalgodstågen som forslade styckegods och 
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vagnslaster till och från alla småstationer, de 
flesta nu nedlagda, råkade ofta ut för betydande 
förseningar och fick stå tillbaka för andra tåg. På 
icke-expeditionstid skulle tågledningen skötas 
hemifrån eller från tillfällig vistelseplats, vilket 
kunde bli nog så besvärligt. När det blev särskilt 
oroligt på tågfronten fick man snabbt förflytta 
sig till expeditionen. Så småningom fick vi nattetid 
också ta hand om tågledningen på Bergslagsbanan, 
33:e trafiksektionen. 

En annan svår olycka i Göteborg, men fore forfattarens tid där, var den vid Gubbero i september 1940. Två SJ-tåg 
kolliderade. Det ena drogs av D 206, det andra avfore detta GBJ 2 som inte hade hunnit märkas om under sina 
sju veckor som statsägt. Samling Stig Nyberg. 

Som högsta chef för 9 trafiksektionen fungerade 
trafikinspektör Hildor Tillinger, född 1887, 
en stram men ändå mänsklig man, kunnig och 
erfaren. Han gav mig det stora förtroendet att 
använda hans namnstämpel för att godkänna 
rekvisitioner av skrivmaterial och dylikt. På 
den tiden fick de underlydande stationerna inte 
själva upphandla vad som behövdes utan det 
skulle rekvireras från Te. Det blev också en av 
mina uppgifter att gå igenom och revidera arrendekontrakt 
inom sektionen. SJ ägde betydande 
markområden längs järnvägslinjerna, och de var 
till stor del uthyrda till enskilda och företag. Det 
var intressant och givande att fa följa med chefen 
vid genomgång på ort och ställe av dessa ärenden. 



Vi for med en motordressin som såg ut som 
en bil fast med små vagnshjul för gång på räls. I 
säkerhetshänseende gick den som B-fordon och 
hade i dagligt tal benämningen "traktamen tskärran." 

Olyckor 

Flera svåra olyckor inträffade under min tid på 
9 Te. Vid Tingstadsolyckan 1948 omkom fyra 
personer. Ett godståg som väntade på möte i 
Tingstad blev påkört av ett annat godståg och en 
eller flera oljevagnar fattade eld. I samma ögonblick 
kom det mötande persontåget mot Uddevalla, 
och det började också brinna. 

En annan uppseendeväckande händelse var 
Surteraset 1950. Ett stort markområde kom på 
glid och drog med sig hus, väg och järnväg och 
täppte till älven. Märkligt nog omkom endast en 
person. Strax före olyckan passerade ett lokaltåg 
med 800 passagerare, kanske det som utlöste raset. 
Vilken katastrof om det hade dragits med ut 
i älven! När vi kom ut senare på dagen, möttes 
vi av en overklig syn med hus liggande huller om 
buller. Det tog sedan månader att fa ordning i 
detta kaos. 

Vid en godstågsurspårning i Partille, 1948 om 
jag minns rätt, blev jag vid femtiden på morgonen 
som kontaktman kallad till olycksplatsen och 
fann båda spåren helt blockerade av godsvagnar. 
Det var illa nog, men det mest upprörande var 
det nonchalanta uppträdande som SJ:s generaldirektör 
Dahlbeck visade prov på. Han var nämligen 
på väg med nattåg från Stockholm till sitt 

sommarställe i Ljungskile, och det tåget som så 
många andra kom inte förbi Partille. Men fram 
skulle han, och därför skulle en bil föra honom 
vidare. Hans enda fråga var: "Var finns min bil?" 
Olyckan brydde han sig inte alls om. 

Utlandsresor 

Efter krigsslutet kunde mitt stora intresse för resor 
blomma upp. Min första utlandsresa ställde 
jag 1946 till Norge, där jag bland annat besökte 
Åndalsnes och Molde. Norge hade det uselt ställt 
efter kriget. Maten var dålig, mest fiskbullar och 
liknande, men naturen var som alltid betagande. 

Tillsammans med min kollega Sven Olsson, 
som jag nämnt om, fick jag 1947 uppleva en 
spännande resa genom Danmark och Tyskland 
till Schweiz med avstickare till norra Italien. Sven 



skulle delta i en järnvägskonferens i Lugano och 
ville gärna ha sällskap med mig. 

Vintern 1946-47 hade varit utomordentligt 
sträng. Kylan var så stark att älven frös till 
så att götaverksarbetare kunde gå över isen till 
sitt arbete. Ett större fartyg låg fast i isen under 
Götaälvbron ett par dagar. Efter denna stränga 
vinter bar det alltså iväg till varmare nejder. Men 
att möta det krigshärjade Tyskland var en skrämmande 
upplevelse. Det var ruiner och åter ruiner, 
demolerade Rhenbroar, sönderskjutna tanks på 
fälten, människor som plockade kol på banvallarna, 
tegelstenshögar, skadade stationer. Allt 
gjorde ett beklämmande intryck trots att nästan 
två år hade gått sedan kriget. Värst upplevde vi 
det i Mainz. På grund av tågförsening fick vi ett 
par timmars uppehåll där och gav oss ut bland 
ruinerna i staden. Gatorna var nästan som gångstigar 
i de nedrasade tegelmassorna. Jag tror inte 
vi såg ett enda helt hus. Att sedan passera gränsen 
till Schweiz var som att komma från helvetet till 
himmelriket. Den skira vårgrönskan i det storslagna 
landskapet, helt oförstört av krigshandlingar, 
kändes nästan overklig. Vilken kontrast! 

År 1949 fick jag ett stipendium på 500 kr 
för språkstudier i England. I slutet av februari 
bar det iväg till ett frostigt London, där jag blev 
inkvarterad hos en familj. Jag skrev in mig på 
Pitman's College för att förkovra min engelska 
tillsammans med personer från alla jordens hörn. 
Men mest nytta hade jag nog av samtalen med 
värdfamiljen och andra kontakter som jag fick 
genom den. Stipendiet avsåg främst språkstudier, 
men jag lyckades pressa in några dagars järnvägsstudier 
enligt ett program som British Railways 
gjorde upp. En resa upp till Edinburgh med The 
Flying Scotsman och sedan vidare i Skottland 
tillhörde de många intressanta upplevelserna i 
Storbritannien. 

Göteborg västra och utredningsuppdrag 

1951-1956 

Vid tiden för en militär repetition 1949 hade 
jag fatt erbjudande om en tjänst vid busstrafiken 
i Stockholm. Jag var rätt villrådig hur jag 
skulle ställa mig, men efter moget övervägande 
tackade jag nej. Hur skulle inte min levnadsbana 
ha förändrats om jag valt annorlunda! I stället 
blev jag den 1 januari 1951 befordrar till förste 
stationsskrivare med tjänstgöring vid hamnbanestationen 
Göteborg västra, där Bertil Björk var 
underinspektor och platschef 



Det var med blandade känslor jag tog emot 
denna utnämning. Jag hade gärna velat stanna 
kvar på 9 Te, trots att Tillinger som chef hade 
efterträtts av Georg Julner, en säregen man, långt 
ifrån så kunnig som företrädaren, som helst ville 
tituleras "kapten" som tydligen var hans militära 
grad. Jag sökte därför tjänstebyte med en kollega, 
Olof Lindemar, som önskade sig ut i stationstjänst. 
Vår gemensamma ansökan om byte togs 
emellertid mycket onådigt upp av distriktschefen 
Martin Blomberg, som avstyrkte den. Den 
2 januari 1951 måste jag därför infinna mig i 
den gamla stationsbyggnaden nedanför Järntorget. 
Där hade i slutet av 40-talet en förhärjande 
brand dragit fram och lämnat ett stort område i 
ruiner, utom just hamnbanestationen. 

Kaos på hamnspåren 

Man kan utan överdrift påstå att trafiksituationen 
var kaotisk när jag gjorde min enen~ på GBV 
I den stränga vintern var anhopningen av fartyg 
i hamnen enorm, och fourneringen med järnvägsvagnar 
fungerade långt ifrån bra. Det gällde 
inte bara att vagnarna kom fram till respektive 
fartyg utan de skulle i de flesta fall också växlas 
luckrätt. Efterlysta vagnar kunde stå uppställda 
någonstans på väg från avsändningsorten utan 
att man visste var. Det var med den tidens manuella 
resurser något av ett detektivarbete att 
finna rätt på försvunna vagnar. En flaskhals var 
Skansenbangården, där vagnarna skulle rangeras 
till fartyg från Packhuskajen till Stigbergskajen, 
men också vagnslaster till Packhusplatsen, An

dregatans frilastspår (med stickspår till Frilagret, 
Sockerbruket och Carnegie porterbruk). 

Majnabbehamnen för Svenska Lloyds Englandstrafik 
var under byggnad och invigdes 
1951. Jag hade den stora äran att fa visa avgångssignal 
till invigningståget, som utgick från 
Packhusplatsen och drogs längs hamnen ända in 
i "skjulet", den något vanvördiga benämningen 
på det ståtliga nybygget. "Londonpilen", med 
direktvagnar till/från Stockholm, gick sedan regelbundet 
under många år in i "skjulet" med passagerare. 
Vi hade också direktvagnar för Svenska 
Amerikalinjens fartyg vid Stigbergskajen, där det 
i "skjulet" till och med upprättades en resgodsexpedition 
för att ta hand om svenskamerikanernas 
trunkar. 

Jag glömde att nämna om Fiskhamnen och 
dess bangård, som sorterade under GBV Vid 



fiskbryggan lastades fisklådor i styckegodsvagnar, 
som sedan transporterades i särskilda växlingståg 
till Göteborg C för vidare befordran. På fiskhamnsbangården 
iordningställdes hela fisktåg 
för destination till utlandet via Sassnitz. 

Trängseln på Gö

teborgs hamnbana 

iffustreras väl av 
denna bild. Man 
forstår att det lätt 

blevfiktioner 

meffan olika aktö

rer. Om detta kan 

man for övrigt läsa 

i Örjan Nyströms 

bok Järnvägar 

och järnvägare 

(1991). Fotografen 
bakom hela den 
här återgivna 
bifdserien fån 
hamnen var Seved 
Walther och alfa 
bilderna är tagna 
den 22 mars 1956 
infor ett reportage i 
SJ-nytt. 

Trängsel och personalbrist 

Ett stort problem var trängseln på kajområdena, 
där de knappa utrymmena skulle disponeras av 
både bil-och järnvägstrafik. Även om biltrafiken 
då var blygsam, inträffade inte sällan att bilar 
blev påkörda med ty åtföljande kontroverser och 
hinder. För att i någon mån underlätta växlingen 
fanns på Masthuggskajen så kallade skjutbord, 
med vars hjälp vagnar kunde förflyttas i sidled 
mellan spåren. 

Min uppgift var i första hand att fungera som 
personalchef för ett hundratal man. Det var en 
period av personalbrist, och det var ofta omöjligt 
att fa ihop ett tillräckligt antal man i växlingslagen, 



upp till tretton per dygn. Stuvarbasarna 
var ett hårdfört släkte. Det var inte precis vänliga 
ord som mötte en vid morgoninspektionerna, när 
växlingen inte var utförd till belåtenhet. Morgonkaffet 
på något hamnkafe hjälpte då till att svälja 
förtreten och ännu mer gratisfrukosten på Englandsbåten, 
de dagar då denna var aktuell. 

Sannolikt beroende på stockningarna i järnvägstrafiken 
hade disrriktschefen, som nu hette 

Per Swartling, föranstaltat om en stort upplagd 

vagnomloppsundersökning i Göteborg. Gula 

lappar klistrades på vagnar vid ankomsten dit, 

och vagnarna följdes tills de lämnade Göteborg. 

Ett oerhört stort material fanns sedan att bearbeta 

manuellt, och detta hade man svårt att klara av 

med befintlig personal. Jag blev därför kallad 

att under Bertil Andreasson, chef för distriktets 

organisationsavdelning, fullfölja bearbetningen. 

Resultatet blev så småningom en tryckt skrift, 
Järnvägstrafiken i Göteborgs hamn, utarbetad tillsammans 
med Andreasson och utgiven av lngenj 
ö rsvetenskapsakademin 19 5 5. 

Jag fick också distriktschefens förtroende att 

1956 leda en arbetsgrupp där representanter för 

hamnen, stuverierna och rederierna medverkade. 

Syftet var att kartlägga förhållandena i hamnen 

och föreslå åtgärder för att förbättra samspelet 

mellan de olika intressenterna. Det var ett krä

vande uppdrag, inte minst genom att distrikts

chefen ville ha en lägesredovisning varje lördag 

-på den tiden tjänstgjorde man alla lördagar. 

Swartling var en kunnig järnvägsman, beslut-



Svenska Amerika

linjens Stockholm 

tog även med visst 

expressgods på väg 

över Atlanten. 

Både gods och 
passagerare hade 

en bekväm överflyttning 
tack vare 

kajspåren. 

sam, kärv, inte utan fog kallad Västra Gd, och 
man hyste stor respekt för honom. 

Sävenäs rangerbangård, huvudrangerbangården 
i Göteborg, hade länge framstått som 
en flaskhals i godstrafiken. Tågupplösning och 
tågbildning hade därför måst splittras på flera 
bangårdar, med långsammare vagnomlopp som 
följd. Jag fick senare under 1950-talet i uppdrag 
att studera förhållandena på Sävenäs och föreslå 
förändringar. En nackdel med bangården var att 
infartsspåren var så belägna, att tågen först måste 
dras fram och sedan backas mot vallen för rangering. 
De sjutton riktningsspåren var dessutom 
för fa. Jag föreslog att en särskild infartsgrupp 
skulle anläggas i direkt anslutning till vallen och 
beräknade antalet erforderliga riktningssår till 

45. Resultatet blev tio infartsspår och 34 riktningsspår, 
disponibelt markutrymme räckte inte 
till fler. 

Sannegården 1956-1958 

Under min tid på distriktskansliet fick jag en t.f 
byråassistenttjänst på 33 Te och den 1 oktober 

1955 en ordinarie tjänst där, i Ca 23. Jag tillträdde 
emellertid aldrig tjänsten utan blev den 1 juni 
1956 underinspektor i Ca 25 i Sannegården. 

Sannegårdens station med expeditions-och 
personalbyggnad nedanför Ramberget omfattade 
Lindholms-och Sannegårdshamnarna, de tre 
varven Götaverken, Lindholmen och Eriksberg, 
Kvarnen Tre Lejon och Pölsebobangården med 
tillhörande oljespår. Dessutom lossade Volvo 



bilkarosser från Olofström i Sannegården och 
lastade färdiga bilar som tillverkats i en fabrik 
i närheten. Varven blomstrade fortfarande, och 
stora mängder fartygsplåt kom på vagnar från 
Domnarvet. 

Jag har ett ganska dramatiskt minne från en 
sjösättning vid Götaverken, kanske i början av 
50-talet. Älven är ju ganska smal, och det gällde 
att få stopp på fartygsskroven i tid. Som skydd 
för kajen mittemot hade man lagt dubbla rader 
av tomma pråmar, som skulle hejda framfarten 
om kättingarna längs fartygssidan inte räckte till. 
Alltnog, sjösättningen verkade gå bra, men skrovet 
föreföll ha väl hög fart när det närmade sig 
kajen där jag stod som åskådare. Rodret skar helt 
igenom den första pråmen, men i den andra blev 
det som väl var stopp på den vådliga färden. 

Apropå pråmar: en säregen syn i hamnen var 
Västgötabanans smalspåriga godsvagnar, bogserade 
omkring på pråmar som lade till på utsidan 
fartygen för att den vägen ta ombord sin last. 

Den ovannämnda Lindholmskajen expedierade 
transocean sjöfart, främst Boströmsbåtarna. 
Deras stuverichef, kapten Lj ungberg, var en 
barsk herre som gärna gick till "högre ort" med 
klagomål när vagnarna inte kom fram planenligt. 
Sannegårdshamnen fyllde ännu på 50-talet en 
viktig funktion som kolhamn och även en viss 
träexport förekom därifrån. Det gick hela koltåg 
till industrierna i Borås och Skövde men omställningen 
till olja sköt fart, oljetransporterna ökade 
och Pölsebobangården måste byggas ut. Bilismen 
expanderade lavinartat, och vi hade tidvis svårt 
att förse Volvo med öppna vagnar för avtransport 
av nya bilar. 

Produkter 
ftån den västsvenska 
skogs

industrin, ofta 

levererade med 

tåg, har varit 

och är fortfa

rande ett stort 

exportgods 



i Göteborgs 

hamn. 

Volvokarosser 
från Svenska 
Stålpressnings AB 
i Olofitröm kom 
vid denna tid till 
Göteborg med båt 
från Sölvesborg. 
SJ köpte strax efter 
andra världskriget 
ett antal mobilkranar 
Uones 
KL44 Crane) som 
användes främst i 
olika hamnar men 
bland annat också 
vid betlastning i 
Skåne. 

Vidareutbildning och särskilda uppdrag 

Under min tid i Sannegården blev jag uttagen till 
en trafikekonomisk kurs, som varade från augusti 
1956 till sommaren 1957. Det var en mycket 
omfattande utbildning, som förutom självstudier 
innefattade fyra internatperioder. Kursen, som 
ledde halvvägs till civilekonomexamen, lyckade 
jag genomföra med bra resultat. 

Som förut sagt var min tanke under gymnasieåren 
att jag skulle bli lärare. Denna ambition 
kunde ju inte förverkligas, men jag fick viss 
kompensation genom att SJ gav mig en rad läraruppdrag. 
Mina studentkunskaper byggde jag 
på genom olika kurser, bland annat en högskolekurs 
i engelsk fonetik. Kunskaperna i engelska 
fick jag användning för som lärare i olika SJ-sammanhang. 
I slutet av 40-och början av 50-talet 
ledde jag kurser som kallades "English by film", 
alltså med filmunderlag. Under flera år på 50talet 
hade jag åtskilliga konversationskurser och 
någon nybörjarkurs. 

Också som förhörsförrättare vid de regelbundna 
kontrollerna av personalens kunskaper i Säo 
fick jag en anknytning till läraryrket. 

Under min tid på 9 Te blev jag av någon anledning 
utsedd till ställföreträdande driftvärnssekreterare. 
Det var en administrativ tjänst inom 
SJ:s försvarsorganisation. Sedermera fick jag ett 
liknande uppdrag vid Göteborg C på 60-och 



70-talen, med därmed sammanhängande utbildningskurser 
vid SJ:s driftvärnsanläggning 
Dala-Storsund mellan Borlänge och Falun. Ett 
värdefullt minne därifrån är en pristallrik som 
belöning för en jumboplats i en tävling. Mina 
militärinsatser har aldrig varit särskilt hedrande. 

Civilförsvaret vid SJ, verkskyddet som från 
början kallades luftskyddet, blev också mitt öde. 
Jag skickades 1947 till Malmköping på en kurs 
för områdesinstruktörer, och jag hade sedan 
under åren 1948-1954 uppdraget att vara luftskyddsinspektör 
vid SJ:s andra distrikt. Till den 
änden ledde jag 1952-53 ett 35-tal tredagars 
luftskyddskurser på olika platser i Västsverige. 
Viss brandutbildning skedde på Hedens brandstation. 
År 1951 hade jag själv fatt ytterligare 
utbildning genom en kurs för luftskyddsinstruktörer 
på Breviksgården i Lidingö. Senare fick jag 
mina civilförsvarskunskaper uppgraderade ge

nom en försvarskurs för verkskyddschefer 1968 
och en kurs för verkskyddsledare i Katrineholm 
1976. 

Vidareutbildningen vid SJ omfattade givetvis 
också den direkta järnvägstjänsten, till exempel 
en gruppchefskurs 1966-67. Vidare genomgick 
jag 197 4 en ledareutbildning, som återspeglade 
den tidens syn på chefsrollen. Kursen var förlagd 
till olika internats platser (Åre, Grisslehamn). 
År 1975-76 utbildades jag i terminalteknik och 
1977 i lokalplanering (Ängelholm). 

Jag ledde 1956 en arbetsgrupp med representanter 
från SJ, hamnen, polisen och facket 
med uppdrag att föreslå åtgärder för bättre trafiksäkerhet 
i hamnen, där bil-och järnvägstrafik på 
många platser kom i konflikt med varandra. Inte 
kunde man då ana den stora revolution i hamnrörelsen 
som var i antågande och som bland annat 
innebar att all järnvägstrafik på den södra 
älvstranden försvann. 

År 1957 blev jag av Kungl. Järnvägsstyrelsen 
utsedd att representera SJ i IVA Transportforskningskommissions 
branschkommitte för 
omlastningsarbete i hamnar och kvarstod i den 

Kol ersattes alltmer 
med oija, men 
ännu inte i oijetågens 
dragkraft. 
Oijebangården i 
Pölsebo byggdes 



successivt ut till 
22 spår. Som mest 
kring 1970 avgick 
cirka 70 000 oijevagnar 
om året 
och under högtrafik 
var det fem 
dagliga direkttåg 
med oija till bland 
annat Borlänge, 
Borås och Nässjö. 

Tåget passerar här 
Sannegårdens godsstation. 

uppgiften till 1964. Min medverkan där lämnade 
knappast några påtagliga spår efter sig. Jag 
fick i alla fall vara med på NA-sammankomster i 
Stockholm som en katt bland hermelinerna. 

Sävenäs rangerbangård 1958-1963 

Mina insatser i planeringsarbetet för ombyggnaden 
av Sävenäs rangerbangård medverkade nog 
till att distriktschefen Swarding önskade ha mig 
som platschef där under byggperioden. I varje 
fall blev jag utnämnd till e.o. underinspektor i 
Ae 21 från den 1 februari 19 5 8. 

Jag hade knappt hunnit installera mig på Sävenäs 
förrän det i april 1958 var dags för min kollega 
Erland Omneus och mig att bege oss ut på 
en månadslång studieresa till kontinentala hamnar 
för att studera järnvägstrafiken där. Vi hade 
nämligen fatt del av de jubileumsstipendier som 
SJ delade ut med anledning av hundraårsjubileet 
1956. Stora högtidligheter var planerade men 
måste ställas in på grund av de svåra olyckor som 
inträffade detta år. En omfattande jubileumsskrift 
kom dock ut och SJ bjöd på "Rundtur 
100", då man kunde resa hur långt som helst för 

en hundralapp. Det erbjudandet blev en succe. 

Som examensarbete vid den förutnämnda trafik

ekonomiska kursen gjorde jag tillsammans med 

en kollega en företagsekonomisk bedömning av 

"Rundtur 100". Den ambitiöst upplagda ut

landsresan omfattade hamnstäderna Hamburg, 



Bremen, Rotterdam, Antwerpen, Le Havre och 

Marseilles. 

Hemma hade den stora ombyggnaden av 

rangerbangården kommit igång så smått. Den 

innebar i stort sett följande: 

• Antalet riktningspår nedanför vallen skulle 
fördubblas från 17 till 34. 
• En ny infartsspårgrupp öster om vallen med 
tio spår jämte passagespår med anslutning till 
Fjällbo järnvägsverkstad skulle anläggas. 
• Ett passagespår på södra sidan och två på norra 
sidan ingick också i planerna. 
• Nytt stationshus skulle byggas med ett ställverk 
varifrån växelautomatik och balkbromsar 
skulle styras. 
• Dubbelspåret måste flyttas på ett avsnitt. 

Eftersom rangerarbetet skulle fortgå under hela 
ombyggnadsperioden hade den delats upp i fyra 

Anhopningen 
av godsvagnar 
kunde bli mycket 
stor på Göteborgs 
bangårdar (här 
Sävenäs), särskilt 
när is eller annat 
störde sjöfarten på 
Vänern. Inslaget 
av trävaror är påtagligt. 

olika etapper. I ett skede arbetade man emellertid 
på alla fyra etapperna samtidigt. Det ställdes 
därför mycket stora krav på den löpande anpassningen 
av verksamheten till aktuella resursförutsättningar. 
För att detta skulle ske så smidigt som 
möjligt bildades under min ledning en liten arbetsgrupp 
med representanter för arbetsledning 
och fack. År 1960 togs det nya ställverket i bruk, 
och den gamla ärevördiga herrgårds byggnad som 
tidigare fungerat som station kunde rivas. Även 
tillhörande park ödelades för att bereda plats för 
nya spår. 

En planeringsmiss vållade betydande komplikationer 
i byggprocessen. Över bangården gick 
en stor kraftledning och ett nytt stödfundament 
måste anläggas. Det råkade emellertid bli felplacerat, 
vilket gjorde att ett gammalt måste stå kvar 
längre tid än avsett. Det gamla fundamentet stod 



länge som en upphöjd ö med nedschaktad bangård 
och spår på ömse sidor. 

Dödsolyckor och personalkonflikter 

Tråkigt nog inträffade flera dödsolyckor på bangården 
under ombyggnadsperioden. En vagn

upptagare blev överkörd med dödlig utgång, en 
växlare blev klämd till döds mellan vagnar och en 
banarbetare blev överkörd och dödad. En tjänsteman 
vid vagnverkstaden blev likaså överkörd och 
dödad när han passerade dubbelspåret, alltså inte 
på själva bangården. Dessutom blev en elarbetare 
svårt bränd vid kontakdedningsarbete strax intill 
stationshuset. Alla dessa olyckor var naturligtvis 
psykiskt pressande. Till personolyckorna kom ett 
otal urspårningar, som ställde till med större eller 
mindre problem. I ett skede höll vi på att utreda 
ett tiotal olyckor som hänt ungefär samtidigt. 
Men trots olyckshändelser, byggförseningar och 
andra komplikationer fortskred verksamheten 
med alla ändringar tillfredsställande. Jag filmade 
flitigt under byggtiden, så det finns en fyllig dokumentation 
av byggets olika skeden. 

Min tid på Sävenäs fick ett snöpligt slut. År 
1963, då ombyggnaden i stort sett var klar utom 
signalinstallationen, började arbetet kärva till 
sig. Radiovagnsupptagningen med fjärrskrivna 
vagnslistor, som ersatte den manuella vagnupptagningen, 
fungerade inte tillfredsställande med 
förseningar i växlingsarbetet som följd. Personalen 
krävde förstärkningar, men jag ville i stället 
förbättra systemet. Arbetet fortsatte att sacka efter, 
ankommande tåg blev inte rangerade i tid, 
eftersläpningen höll i sig dag efter dag. Konstigt 
nog förstod jag inte att en organiserad maskningsaktion 
uppenbarligen hade iscensatts. Samtidigt 
pågick bakom kulisserna ett spel på högre 
nivå, som slutade med att jag fick byta tjänst med 
min kollega Olle Lindemar. 

"Tåg62" 
Jag är övertygad om att förflyttningen aldrig 
skett om Per Swarding varit kvar, men han hade 
gått i pension 1962 efter den stora utställningen 
"Tåg 62". Det var ett imponerande arrangemang 
som kom i stället för SJ:s jubileum 1956 för att 

fira hundraårsminnet av Västra stambanans invigning 
1862. Ångloket Prins August med gamla 
vagnar körde med tidsenligt klädd personal från 
Stockholm till Göteborg, där en stor utställning 
var ordnad på Gullbergsvass (Skansenbangården) 



med gammalt och nytt i fordonsväg. Höga 
gäster från British Transport Commission skulle 
med själve generaldirektören Erik Upmark som 

Bananer anlände 
till Frihamnen 
med snabbgående 
kyllastfartyg och 
fordes vidare i 
livsmedelsvagnar 
-märk de isolerade 
vagnsdörrarna. 
Skyddstaket 
över avplockarens 
huvud och hans 
skyddshandskar 
behövs uppenbarligen. 
Inlastningen i 
vagnarna sker som 
synes manuellt. 

Anga ersattes 

undan for undan 

med diesel i växlingsarbetet. 
V3 24 
(Esslingen 4995) 
levererades 1952. 

Om V3-loken kan 
man for övrigt 
läsa i en artikel av 
Bernt Forsberg i 
Spår 1993. 

värd besöka utställningen, men också bese Sävenäs 
rangerbangård där jag skulle fungera som 
ciceron. Det var en dag då allt tycktes vilja gå 
snett. Först gick tidsschemat ur led genom att 
britternas flyg var en timme försenat. På utställningen 
var den svårt att hålla samman gruppen. 
På vägen till TR efteråt ville man komma in i 
sovvagnen som man skulle resa vidare med. Den 
visade sig vara låst, och till generaldirektörens irritation 
dröjde det innan den kunde öppnas. Efter 
servering skulle vi försenade åka med buss till 
Sävenäs. Vid Gamlestaden körde busschauffören 
fel, och vi fick vända i vänstertrafiken. Men min 
information om Sävenäs gick tydligen bra, och 
generaldirektören ljusnade betydligt på vägen till 
Henriksberg, där vi skulle äta supe. 

Men åter till hösten 1963 då jag sparkades från 
Sävenäs. Tjänsten som underinspektor i Olskroken, 



där jag började den 16 september, var föga 
stimulerande, och jag ägnade väsentlig tid åt att 
avfatta en ingående redogörelse för förhållandena 
på Sävenäs rangerbangård och problemen där. 
Jag hade ett samtal därom med distriktschefen 
Karl Larson, och det följdes av en order att jag från 
den 14 oktober skulle tjänstgöra hos honom, alltså 
efter bara några veckor i Olskroken. Därmed tog 
mitt liv en ny, helt oväntad vändning. 

Ett par år tidigare hade det varit nära att jag 
länkats in på en ny livsbana. Lamco, där Grängesbergsbolaget 
hade betydande intressen, skulle 
exploatera en malmfyndighet i Liberia och byggde 
en malmbana från berget Nimba till kusten 
vid Buchanan. För denna järnväg efterfrågade 
man svensk personal av olika kategorier, bland 
annat en stationschef vid banans startpunkt inne 
i landet. Jag sökte tjänsten, och efter vad jag förstått 
skulle jag också ha fått den, om det inte varit 
för en viss omständighets skull. 

Utredningsuppdrag 1963-1966 

Hösten 1963 blev jag alltså beordrad att tjänstgöra 
hos distriktschefen liksom på 50-talet. Som 
då gällde det utredningsuppdrag. Min starka sida 
har väl alltid varit driften och förmågan att analysera 
problem. Mitt första uppdrag 1963 tror 
jag var att ta fram beslutsunderlag för Västgöta

Till de udda inslagen vid järnvägen i Göteborg hörde övernattningsvagnen (fd SJ Ao2a I 846) for resenärer med 
färjan till Frederikshavn. Foto omkring 1960 Lennart Ameen. 

banans eventuella utnyttjande för utbyggd spårtrafik 
i Göteborgs närområde. (Sedermera blev 
ju den nedlagda banans spårområde disponerat 
for spårvägen till Angered.) En annan utredning 
gällde om det skulle räcka med två spår i den planerade 
Gårdatunneln, dit Västkustbanan skulle 
flyttas for att bereda plats för E6-ans motorväg 
med anslutning till Tingstadstunneln, som skulle 
anläggas under älven. 

Mest omfattande var arbetet med att planera 
for den framtida kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. 
Jag blev för den uppgiften utlånad 
till Regionplaneförbundet från den 1 november 
1964 och satt en längre tid på konsultföretaget 
VBB:s kontor och jobbade ihop med dess 
experter. Dessa kontakter kom att få betydelse 
för mina framtida utlandsuppdrag. Resultatet 
av våra utredningar presenterades i april 1967 
i en publikation kallad KRIG (Kollektiva resor 
i Göteborgsregionen) III. Man vågar nog påstå 



att den blev grundläggande for den fortsatta trafikplaneringen. 
Själv blev jag på 80-talet direkt 
inblandad i den konkreta uppbyggnaden av pendeltågstrafiken. 

Ett annat intressant uppdrag av större format 
var att medverka i den så kallade Kanaltrafikutredningen 
1963-1967, en offentlig utredning 
som rörde landtransportalternativ till Trollhätte 
kanal. Utredningen, som leddes av professor Sven 
Godlund, medförde en hel del resor till Stockholm 
for sammanträden. Jag fick under denna 
period också det rätt så betungande uppdraget 
att fungera som sekreterare i en arbetsgrupp 
bestående av de högsta SJ-cheferna i Göteborg, 
plus någon från Stockholm. Den skulle utreda 
behovet av större investeringar i Göteborg, bland 
annat en ny järnvägsbro över älven vid Marieholm. 
Det blev ett ganska digert betänkande 
som jag avfattade. 

Tack vare deportationen från Sävenäs fick jag 
alltså som inlånad en intressant ny utredningsperiod 
på distriktskansliet. Jag hade den 1 juli 
1962 befordrats till underinspektor i Ao 23 och 
blev 1965 inplacerad i en tjänst som chef for 
bangårdsgruppen vid Göteborg C. 

Gruppchefvid Göteborg C 

Först den 10 mars 1966 tillträdde jag emellertid 
tjänsten. Efter tjugo år var jag alltså tillbaka på 
centralstationen. Under "utlåningstiden" hade 
jag sökt diverse tjänster, bland annat som stationschef 
i Värnamo, en tjänst som jag var nära 
att ra. 

I samband med en lokal omorganisation den 
1 oktober 1967 uppstod diskussion om värderingen 
av min tjänst i förhållande till en annan 
gruppchefstjänst, men jag blev i alla fall förordnad 
som e.o. underinspektor i Ae 26 från den 
1 juli 1968 och fick också fortsätta att vikariera 
for stationschefen. Mitt tjänsterum var placerat 

på gaveln i den ombyggda stinsexpeditionsbygg

naden. Utanför fanns en liten park där TR en 

rad somrar hade en uteservering. Bortre delen 

av korridoren var tjänsterum för min medarbe

tare Anders Linnell, och mittemot tronade sta



tionschefen Arvid Jansson i ett något pampigare 

rum. 

År 1970 inträffade strax före midsommar en 
tågkatastrof som kom att beröra mig mycket. Ett 
Intercitytåg Stockholm-Göteborg spårade ur vid 
Kåhög någon mil öster om Göteborg. Två personer 
omkom och många skadades. Jag råkade 
just då fungera som chef vid Göteborg C och 
fick bland annat uppvakta skadade personer med 
blommor på Sahlgrenska sjukhuset. 

1971 blev ett märkligt SJ-år. Aldrig hade jag 
väl kunnat drömma om att gå ut i en strejk, men 
som nyckelpersoner blev vi av vår fackliga huvudorganisation 
beordrade att strejka på grund 
av en avtalstvist. Strejken varade i 36 dagar (5 
februari-12 mars) tills statsmakten med lag 
tvingade oss i tjänst igen. Med hjälp av bandispositioner 
lyckade den "lägre" personalen hålla 

SJN 1447 
(1920-1973) 

växlar nedanfor ett 
av Göteborgs mest 
kända landmärken. 

en del av godstrafiken igång, vilket vårt förbund 
betraktade som strejkbryteri. Som strejkande 
hade jag i uppdrag att spionera på bandispar och 
rapportera gjorda iakttagelser. 

Tack vare mitt samarbete med VBB om kollektivtrafiken 
på 1960-talet fick jag 1971 ett 
hedrande erbjudande om ett utlandsuppdrag i 
FN-regi. Två år tidigare hade staden Banja Luka 
i Bosnien drabbats av en svår jordbävning, som 
förstörde större delen av bebyggelsen. Ett team 
från Sverige skulle tillsammans med lokala myndigheter 
arbeta fram återuppbyggnadsplaner. 
Järnvägen var inte direkt drabbad men ingick 
ändå i projektet, och det föll på min lott att föreslå 
lämpliga järnvägslösningar. Det var ett intressant 
men påfrestande arbete både under veckorna där 
nere och efteråt hemma. I det kommuniststyrda 
landet fick man vara på sin vakt, och jag blev 
kortvarigt arresterad för otillåten fotografering. 

Efter engagemanget i Banja Luka fick jag av 
VBB uppdrag under åren 1973-1975, dock 
endast i form av skrivbordsstudier av utlandsprojekt. 
Ett gällde planering av järnvägsanlägg



ningar i en ny förstad till Kairo. Ett annat avsåg 
järnvägstransporter av soda på en ny linje i Botswana. 

Som belöning för lång och trogen tjänst fick 
jag i oktober motta ett förnämligt armbandsur 
i guld av distriktschefen Karl Larson. Flera år tidigare 
hade jag erbjudits Nordstjerneorden men 
tackat nej, och då fick jag inget annat i stället. 
Men staten ångrade sig alltså efter en tid. 

Tjänstgörande chef 

Den 5 juli 1977 blev början på ett par dramatiska 
år. Denna dag blev trafikområdeschefen 
Arvid Jansson, som varit sjuklig en tid, definitivt 
sjukskriven. Han avled sedermera den 20 mars 
1978. Som hans ställföreträdare fick jag under 
halvtannat års tid fungera som chef för trafikområdet 
Göteborg C. Det blev en krävande period 
med stora ombyggnadsprojekt och organisationsförändringar 
med därmed sammanhängande 
personalproblem. Ett pilotprojekt som kom 
att fa stor betydelse för hela SJ var närställverket, 
ett datastyrt ställverk för smärre enheter, bland 
annat Mölndals övre. 

Organisationsförändringar av större eller mindre 
format har fortlöpande skett vid SJ. Vid den 
aktuella tiden var SJ indelat i geografiskt avgränsade 
trafikområden, somliga till trafikomfattningen 
stora som Göteborg C och Göteborg N, 
andra små som Lidköping. Sammanslagningar 
aktualiserades. Helt naturligt var att överföra 
Lidköping till Skövde, men egendomligare var 
förslaget att slå ihop Göteborg C och Göteborg 
N (godsbangårdarna), som Bengt Hallberg ivrade 
för. Trots mina och andras betänkligheter 
fick Hallberg sin vilja igenom och utnämndes 
följdriktigt till trafikområdeschef vid de sammanslagna 
enheterna från den 1 januari 1979. 
Jag fick återgå till min gamla tjänst fastän bara 
kortvarigt. Som "persona non grata'' befanns jag 
inte värdig motsvarande gruppchefstjänst på det 
sammanslagna trafikområdet. För andra gången 
blev jag orättvist utsparkad från ett arbete. 

Den 2 juli 1979 hamnade jag för tredje gången 
på distriktsexpeditionen i gamla Västgötabanans 
stationshus. Jag fick där en kort tid upprätthålla 
en tjänst som var under avveckling. Den tjänsten 
upphörde formellt den 1 oktober 1979, och 
jag "hängde sedan i luften" några månader fram 
till den 1 maj 1980. Chefen för trafiksektionen, 
Karl Nilsson, skulle pensioneras och efterträdas 
av Sven Lansinger, chef för tidtabells-och planeringsgruppen, 



och jag skulle äntligen kunna fa 
en fast tjänst som dennes efterträdare. 

1980-talet 

Trots vissa komplikationer fick jag första förord 
till ctpl-tjänsten, som jag tillträdde den 1 
maj 1980. Därmed var en lång tid av ovisshet 
och motgångar över, och en ny intressant arbetsperiod 
tog sin början. Jag skulle alltså leda tidtabells-
och transportplaneringen i västra Sverige, 
en stimulerande uppgift. Den innebar att 
jag redan den 29-30 maj fick delta på ett stort 
planeringsmöte på Örenäs slott vid Öresund. 
Det blev sedan många möten på olika håll för att 
diskutera tidtabellsuppläggningen, det närmaste 
redan i början av juni, i Kungsbacka. 

Där deltog också våra norska kolleger från 
NSB, som vi hade regelbundna kontakter medför 
planeringen av den internationella trafiken över 
Kornsjö. För den gemensamma användningen 
av denna station fanns ett avtal som behövde 
revideras. Den 9 juli 1980 besökte jag Kornsjö 
av denna anledning, och det skulle sedan bli åtskilliga 
träffar i detta ärende. Förläggningsorten 
för de internationella tidtabellsmötena växlade 
mellan Sverige och Norge. Hösten 1980 var vi 
inbjudna till Rapham, en storslagen anläggning 
i fjällvärlden ovanför Otta. Tidtabellsmötena 
med norrmännen hade mycket karaktär av social 
samvaro och avkoppling från vardagsrutinerna. I 
oktober 1981 besökte vi först Alnabru, den stora 
rangerbangården i Oslo, och hade sedan tågplaneöverläggningar 
i Hamar. I december samma 
år möttes vi igen, denna gång i Varberg. I september 
1982 blev vi svenskar inbjudna till träff i 
Jevnåker, en fin anläggning som jag vill minnas 
ägdes av den norska arbetsgivarföreningen. 

För planering av rikstidtabellen hölls årligen 
stora nationella möten. Örenäs 1980 har jag 
redan nämnt. År 1981 samlades vi på Medevi 
brunn i Östergötland, och 1982 hade vi i maj 
en konferens i Hjo. För det regionala tidtabellsarbetet 
drog vi oss undan några dagar varje år på 
någon lämplig plats, där vi kunde arbeta ostört. I 
oktober 1980 var vi efter vad jag kan se i Kungsbacka 
samt 1981 och 1982 i Bengtsfors. Före 
tidtabellsskiftena informerade vi om den nya 
tågplanen i maj 1981 och 1982 under resa med 
Stena till Frederikshavn. 

Det ingick också i mina uppgifter att delta i 

Före XI 0-epoken i pendeltrafiken mellan Göteborg och 



Alingsås prövades olika lösningar. Ovan syns Hg2 787 

med B6-vagnar. Rundgång behövde inte göras, for i tågsättets 
andra ände fanns systermaskinen nr 675. 

Alternativt användes i samma trafik X6·or av vilka det 
endast byggdes tre exemplar. Seden att ge pendeltåg lokala 
namn uppstod i Skåne men spreds snabbt norrut. 
Foto i Alingsås 22 maj 1985 Anders Lundquist. 

----. --

en stort upplagd, flera dagar lång ledningsövning 
som jag tror gällde hela totalförsvaret. Den var 
förlagd till Karlsborgs imponerande fästning vid 
Vättern. I det kalla krigets dagar var det kanske 
angeläget med sådana övningar, men värdet kan 
nog starkt ifrågasättas. 

Olycksutredningar 

Ett intressant uppdrag som jag förde med mig 
från "övergångs tiden" vara att fungera som utredningsman 
vid järnvägsolyckor. Ett par mer 
remarkabla kan nämnas. Den 15 april 1982 

spårade ett godståg med farlig last från den 
petrokemiska industrin i Stenungsund ur vid 
Jörlanda. Flera vagnar välte ned i en brant slänt 
men läckte som väl var inte. Orsaken till olyckan 
var att den tillåtna hastigheten var för hög 
med hänsyn till spårarbete. En annan olycka, 
som kunde ha blivit en katastrof, var när ett 
banavdelningslok genom missförstånd gick ut 
i tågvägen för ett nästan tomt passerande lokaltåg 
i Lerum. Endast materiella skador uppstod, 
och den åklagare som blivit inkopplad lade ned 
målet. 

Ett "extraknäck" under denna period var att 
för länstrafikens räkning uppdatera den utredning 
om den framtida kollektivtrafiken i Göteborgsområdet 
som jag varit med om på 60-talet. 
Beslut om pendeltågstrafik även mellan Göteborg 
och Kungsbacka togs sedermera. 

Denna arbetsepok i början av 80-talet, som 
hade så många stimulerande inslag, skulle visa 
sig bli oväntat kort. Redan 1982 (kanske tidigare) 
började man planera för en ny organisation 
vid SJ. Trafikdistrikten skulle bli marknads

~ Annu fanns inga 



ro-ro-fartyg. 
Järnvägen hjälpte 
till att gräva sin 
egen grav genom 
att medverka i 
importen av bilar. 
Den välkomponerade 
bilden från 
Frihamnen visar 
attfotografen vet 
vad han håller på 
med 

regioner och därmed mer kommersiellt inriktade. 
Distriktschefen Bertil Hammarberg tillsatte 
en rad arbetsgrupper för att förbereda omläggningen. 
Jag fick leda en grupp för hur tidtabellsoch 
transportplaneringen skulle organiseras. Vi 
framlade som vi tyckte starka argument för att 
en sammanhållen grupp skulle bibehållas. Men 
det hjälpte inte, funktionen skulle delas. Därmed 
försvann min tjänst, och jag fick länge sväva i 
ovisshet om var jag skulle hamna. 

Enligt min chefskulle jag få en tjänst i lönefält 
17-25, på antingen drift-eller ekonomisektionen. 
Drift borde ha legat närmast till hands, men 
där skulle en yngre kollega komma ifråga fick jag 
besked om några dagar senare. Dessförinnan 
hade personalchefen sagt att jag var välkommen 
till ekonomisektionen, där han skulle bli chef. 
Från den 1 februari 1983 blev jag inplacerad på 
en tjänst som Ei, det vill säga handläggare av i 
första hand investeringsärenden, under sektionschef 
Ingvar Carlen. 

Så fick jag stiga ned (dock ej lönemässigt) från 
min chefstjänst och även rumsligt, från tre trap

por till en trappa upp i gamla VGJ-byggnaden, 
men fick ett trevligt tjänsterum i hörnet mot 
bangården. 

Afrika 

Jag hade inte varit många dagar på min nya tjänst 
förrän jag fick en överraskande förfrågan, om jag 
ville delta i ett projekt i södra Afrika. Erbjudandet 
kom från Swederail, ett konsultföretag inom 
SJ-koncernen som sålde tjänster över hela världen. 
Att jag blivit påtänkt berodde sannolikt på 
mina tidigare uppdrag för VBB. Swederail samarbetade 
med den danska konsultfirman Kampsax 
i ett projekt som rörde godsvagnssituationen 
i nio stater i södra Afrika. Jag tackade ja och den 



5 augusti 1983 bar det av till Harare, huvudstaden 
i Zimbabwe. Ett internationellt team var engagerat 
i projektet, som leddes av en engelsman. 
Jag samarbetade närmast med ett par danska 
kolleger. Uppdraget var intressant men krävande 
och föranledde även resor till grannländer. Jag 
vistades i Afrika cirka tre månader och fullföljde 
sedan uppdraget hemma och i Köpenhamn. 

Hanteringen av 
godsvagnarforsköts 

alltmer från den 

södra till den norra 

älvstranden. Att 

banan var utbyggd 

till Volvos fabrik 
framgår tydligt. 

Ett N-lok rangerar 
på Sannegårdens 

bangård 

Arbetet med att slutföra rapporten om godsvagnsparken 
i södra Afrika pågick ett bra stycke 
in på 1984. En biprodukt av utredningen blev 
för min del ett uppdrag för SKF att komma 
med underlag för ett beslut att förse ett antal 
glidlagervagnar i Mos:ambique med rullager. Jag 
gjorde besök på SKF och arbetade rätt många 
timmar med detta projekt. 

År 1985 fick jag ett nytt Afrikauppdrag av 
Swederail. Denna gång skulle jag medverka vid 
moderniseringen av signalsystemet på huvudlinjen 
genom Botswana från gränsen till Sydafrika 
och ända till Bulawayo i Zimbabwe, en sträcka 
på cirka 75 mil. För att kunna fullgöra uppdraget 
gjorde projektteamet som jag ingick i en resa 
hela vägen med motordressin. Även detta projekt 
krävde mycket efterarbete hemma. 

Investeringar 

Men det gällde framför allt att ta tag i mitt ordinarie 
jobb som handläggare för investeringsärenden 
inom Göteborgs marknadsregion och som 
ekonomichefens närmaste man. Mina uppgifter 

var av mycket skiftande art. Ett fortlöpande uppdrag 
var att handlägga så kallat mindre arbeten. 



Varje regionchef fick sig tilldelat ett årligt belopp 
som så småningom steg till sju miljoner. Pengar 
från denna pott skulle anvisas till banregionen 
för olika smärre förbättringsåtgärder, som gångbro 
på viadukten vid Skansen Lejonet eller plattformshöjning 
i Uddevalla. Formellt fattade sektionschefen 
beslut i de olika ärendena, men jag 
hade som handläggare mycket fria händer. 

En omfattande flerårig uppgift avsåg upprustningen 
av överliggningsrum för den åkande personalen. 

Jag fick också bereda investeringar av större 
format, som en ny transformatoranläggning på 
Göteborg C (fem miljoner) . Hit hörde att jag 
fick leda arbetsgrupper som skulle utreda de 
stora bangårdsombyggnaderna i Halmstad och 
Varberg. Jag medverkade också i förberedelserna 
for den första utbyggnaden av Västkustbanans 
dubbelspår. 

En uppgift som anknöt till mitt arbete med forortstrafiken 
på 60-talet var att delta i planeringen 
av anordningarna for den nya pendeltågstrafiken 
på Alingsås och, i slutskedet av min SJ-tid, också 
på Kungsbacka. Ett särskilt intressant projekt var 
ombyggnaden av Alingsås bangård och därmed 
sammanhängande planskilda korsning väster om 
stationen, som jag drev på av all min kraft i samråd 
med Alingsås kommun. 

Årliga verksamhetsplaner låg också på mitt 
bord att åstadkomma. 

Ett stort projekt där jag hade ett finger med 
i planeringen var den tilltänkta nya containerterminalen, 
Terminal 90, vid Sävenäs rangerbangård. 
Projektet blev sedermera skrinlagt. 

Det sista större arbete som jag utförde före min 
pensionering 1988 var en omfattande kapacitetsutredning, 
som rörde hela Göteborg. På övertid, 
i november 1987, fick jag det dystra uppdraget 
att på sjukhuset besöka personer som skadats vid 
tågkatastrofen i Lerum, då två tåg kolliderade 
front mot front och åtta personer omkom. Alla 
dessa uppgifter som jag berört här, och andra, 
föranledde många resor inom regionen men 
också till huvudkontoret i Stockholm. 

Övertid 

Så blev då mina sista år vid SJ mycket omväxlande. 
Jag skulle egentligen ha slutat min tjänstgöring 
den sista november 1986, men av särskilda 
skäl dröjde min pensionering till den 31 maj 



1988. En ny organisation för SJ var nämligen på 
gång, och man ville att jag skulle vara med och 
"brygga över" till denna. Detta hade jag inget 
emot, samtidigt som jag var glad att slippa ställa 
om till "Nya SJ", som uppreklamerades som en 
fulländad skapelse men åstadkom mycket oro i 
lägret. 

Det sista utåtriktade tjänsteuppdrag för SJ som 
jag noterat var att representera vid ett möte i Tanum 
som kommunen anordnat, bland annat om 
vagnlasttrafikens framtid. 

Den 29 april 1988 (jag hade semester maj månad 
ut) sattes så punkt för en SJ-tjänst som varat i 
närmare fyrtio år, från den 10 juli 1940. Helt färdig 
med mina tjänsteuppdrag var jag ändå inte. 
Mitt sista verk är daterat den 30 maj 1988, alltså 
under min sista semestervecka, och utgjorde ett 
yttrande över en utredning om Västkustbanan. 

Som pensionär ville jag inte helt klippa av 
banden med mitt gamla arbete. Jag blev tidigt 
anlitad för utredningsuppdrag av SJ Gods och 
konsultföretaget VBB, men framför allt kom jag 
under flera år att fungera som trafikkonsult åt 
Naturskyddsföreningen och medverkade bland 
annat till en rad tryckta publikationer som satte 
järnvägen i fokus, till exempel Väij rätt spår i 
Värmland (1990) och Transporttider for utlandsgods 
(1944). Genom debattartikar och insändare 
i Göteborgs-Posten och direktkontakt med politiker 
har jag också förespråkat järnvägen som ett 
miljövänligt, säkert och energisnålt trafikmedel. 
Därmed har jag backat upp Nordic Rail Group, 
där jag länge varit medlem. Att värna om miljön 
har framstått som allt viktigare, och att plädera 
för järnvägen har ju tjänat detta syfte. 

Till sist 

Under de mer än sex decennier som gått sedan 
1940 har samfärdseln genomgått omvälvande 
förändringar. Bilar och flyg existerade visserligen 
då men i mycket liten skala, och tåg var det helt 
dominerande transportmedlet. Järnvägsnätet var 
omfattande, finmaskigt och till stor del fortfarande 
privatägt, som den viktiga Bergslagsbanan till 
Göteborg. Men 1939 hade riksdagen beslutat att 
i stort sett alla enskilda järnvägar skulle förstatligas, 
vilket också skedde. Efter andra världskriget 
kom den växande bilismen att underminera 
underlaget framför allt för trafiksvaga linjer, som 
därför måste läggas ned. 

,.. 
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Framtiden för järnvägen såg tämligen dyster ut, 
men tack vare en ny trafikpolitik, som mera tagit 
hänsyn till miljö, säkerhet och energiförsörjning, 
har betydande satsningar gjorts på det kvarvarande 
järnvägsnätet. De enorma tekniska framstegen 
har medfört att kapacitet, hastighet och säkerhet 
undan for undan har kunnat höjas genom dubbelspårsbyggen, 
linjeomläggningar, ökad bärighet, 
linjeblockering, fjärrstyrning, ATC, datastyrda 
ställverk och annan datorisering etc. Nya 
linjer som Grödingebanan och Arlandabanan har 
byggts och andra, som Botniabanan, är på gång 
eller under utredning. Ny rullande materiel har 
anskaffats med X2000 som flaggskepp, och moderna 
resecentra har uppförts runt om i landet. 

Olika organisationsmodeller har avlöst varandra 
och forändringstempot har blivit allt hastigare. 
På senare år har konkurrensutsättning, 



avreglering och bolagisering blivit ledande ord i 
trafikpolitiken. Dåvarande SJ-chefen Stig Larsson 
såg 1991 avregleringen som det största hotet 
mot SJ, eftersom stordriftsfördelarna riskerade 
att gå förlorade. Beslutsfattarna har uppenbarligen 
inte velat lyssna på honom, men förhoppningsvis 
stannar man nu upp och avvaktar utvärdering 
av gjorda förändringar. Hanteringen 
av Västkustbanan, både investeringsmässigt och 
operativt, är ett skrämmande exempel på ogenomtänkt 
politik. 

Lönsamhetstänkandet far inte drivas in absurdum. 
Med en förnuftig trafikpolitik, inriktad på 
ett ekologiskt hållbart samhälle med hög trafiksäkerhet 
och låg energiförbrukning, som därför 
prioriterar järnvägsinvesteringar och uppställer 
lika konkurrensvillkor for de olika trafikmedlen, 
borde järnvägen gå en ljus framtid till mötes. 

''Hanteringen av Västkustbanan, både investeringsmässigt och kooperativt, är ett skrämmande exempel på 
ogenomtänkt politik. " Bilden kan sägas illustrera ett av flera kortvariga experiment i anslutning till Västkustbanan: 
Linxtrafiken mellan Malmö och Göteborg/Oslo. Men den visar också att stora investeringar görs, som här 
Västkustbanans spårport under Södra stambanan i Lund. Foto 10 september 2004 Anders Lundquist. 

Tanya Asbacka 
Gävle-Dala järnvägs betydelse 
för traktens resande 1859-1874 

Järnvägen var sannolikt 1800-talets viktigaste 
uppfinning. Den bidrog inte bara till att den 
industriella revolutionen utan ändrade också det 
vardagliga tänkandet. I och med järnvägsresorna 
förändrades vår uppfattning om tid och rum. I 
boken järnvägsresandets historia skriver Wolfgang 
Schivelbusch bland annat om rummets och tidens 
industrialisering som en följd av järnvägens 
tillblivelse. Noggrant skildrar han hur denna 
omvälvning tog sig uttryck i människans medvetande. 
Han menar att om ett grundläggande element 
i ett sociokulturellt tidssammanhang förändras 
så far det effekter på hela sammanhanget. 
En av dessa effekter är hur människan upplever 
själva resandet. Det faktum att medlemmar av 
olika klasser reser på samma tåg och förflyttas av 
samma kraft gör dem visserligen inte socialt lika, 
men finns ändå alltid närvarande i varje resandes 
medvetande. Tågresandet, detta att förflyttas på 
skenor och med ångkraft, upplevdes som delaktighet 
i den industriella processen. För de lägre 
klassernas medlemmar var denna upplevelse 
omedelbar. För de högre klasserna blev upplevelsen 
däremot en annan. Kupen, den så gott 
som oförändrade överflyttningen av diligensen, 
skulle försäkra första klassens resenärer om att de 
fortfarande reste med skjuts, om än billigare och 



snabbare. Men effekten blev i stället motsatt, och 
de resande i första och i vissa fall även andra klass 
kände sig inte längre som resenärer utan som 
mänskliga paket. Vidare menar Schivelbusch att 
järnvägen å ena sidan öppnar nya rum som inte 
förut var tillgängliga, men att å andra sidan detta 
sker genom att rummet, det vill säga det mellanliggande 
rummet, förintas och att detta skapar 
ett visst mått av förvirring. 

Det är intressant att begrunda vilken betydelse 
järnvägsresandet egentligen hade och vilka effekter 
det fick på dåtidens människor att kunna 
rusa fram i många kilometer i timmen, istället 
för att tvingas ta sig fram till fots eller med häst 
och vagn. Såg man loken som jättemonster som 
man gjorde bäst att hålla sig undan från, eller 
ansåg man järnvägen vara en revolutionerande 
nyhet som genast måste börja brukas? 

Vilken betydelse hade Gävle-Dala järnväg 
för människorna i Gävle och Falun och för de 
mellanliggande orter där järnvägen drogs fram? 
Det är naturligtvis omöjligt att exakt redogöra 
för vad olika befolkningsgrupper egentligen ansåg 
om att plötsligt kunna resa med tåg, och om 
de ändrade sina resvanor i någon större utsträckning. 
Däremot kan man bilda sig en föreställning 
om järnvägens betydelse för persontrafiken 
genom att tolka den bevarade statistiken och 
jämföra med vilka andra transportmöjligheter 
som fanns tillgängliga vid samma tid. Många 
järnvägsimresserade och personer som forskat 
mer i ämnet hävdar att järnvägen öppnade landet 
på ett helt nytt sätt och att människor började 
resa mycket mer än de förut haft möjlighet till. 
Men persontrafiken på vattenlederna expanderade 
också betydligt efter införandet av ångbåtar 
under 1800-talets förra hälft. Man bör minnas 
att de som hade ekonomisk möjlighet och vilja 
faktiskt kunde resa ut och upptäcka andra delar 
av Sverige och världen redan innan det gick att 
ta sig fram med tåg. 

Mina viktigaste frågeställningar har varit: 

1. Vilken betydelse hade Gävle-Dala järnväg för 
människorna i Gävleborgs och Kopparbergs län 
(som Dalarnas län då hette) under banans första 
sexton år? 
2. I hur hög utsträckning använde man tåget 
som färdmedel? 
3. Vilka åkte tåg och hur långa sträckor reste 
man? 

Det finns gott om primära och sekundära källor 



samt även litteratur när det gäller de svenska 
järnvägarna. Materialet om privatbanan GävleDala 
järnväg är också det omfattande. Det har 
gjorts och görs studier inom olika aspekter av banan. 
Någon som konkret behandlar persontrafiken 
har jag dock inte hittat. Schivelbuschs bok 
-utgiven 1977, i svensk översättning 1984 -är 
en av de fa som tar upp de mentala aspekterna. 

Källor och metod 
Mina primära källor består av omfattande järnvägsstatistik 
från 1859 och framåt, bokslut med 

tillhörande statistik och rapporter från direktionen 
för Gävle-Dala järnvägs AB samt några 
nummer av Sveriges Kommunikationer. Jag har 
även använt några källor som rör diligenstrafiken 
och en beskrivning över vägnätet i de båda länen 
under sent 1700-tal. 

Från järnvägens start till 1878 gjordes var tionde 
dag stationsredovisningar som överlämnades till 
kontrollkontoret. Räkenskaperna fördes under 
bestämda inkomsttitlar som skulle göra inkomster 
och utgifter lätt jämförbara med varandra. Utöver 
antalet första-, andra-och tredjeklassbiljetter 
omfattar statistiken mängden transporterat gods, 
djur, post och övriga varor. Den innehåller även 
noggranna uträkningar av kostnader i förhållande 
till inkomster, vilken typ av varor som transporterades, 
kostnader för underhålla av såväl banan 
som lok och vagnar, löner, aktieutdelningar, taxor 
och mycket annat. Transporterna redovisas månadsvis 
och för de olika stationerna längs banan, 
vilket åskådliggör stationens vikt i förhållande till 
helheten. Verksamhetsberättelserna tar upp väsentliga 
händelser under det gångna året och preciserar 
statistiken ytterligare. 

En sekundär källa som haft extra stor betydelse 
för mig är Bernhard Hagbergs Gefle-Dala Järnvägar 
1855-1908. 

Huvuddelen av mitt arbete har ägnats åt en 
noggrann genomgång av den bevarade resandeoch 
godsstatistiken för åren 1859-1874. Genom 
att jämföra antalet sålda biljetter i de olika klasserna 
månad for månad med godstrafiken har 
kunnat se vilket trafikslag som var det domine-

Faluns forsta 
station har visats 
forr i Spår, 
på tal om den 
banhallsom 
döljer sig bakom 



fasaden. En fasad 
som vittnar 
om upphovsmannen 
Claes 
Adelsköldsforkärlek 
for sträng 
symmetri. 

rande. Jag har även tittat på de olika stationerna 
för att se hur trafiken såg ut vid dem. Därutöver 
har jag undersökt hur biljettförsäljningen fördelades 
på årets månader, för att kunna svara på 
frågan om när man reste. 

Genom att dividera den totala inkomsten av 
persontrafiken med biljettkostnaden per mil 
och dela den erhållna siffran med totala antalet 
sålda biljetter har jag fatt fram ett medeltal på 
hur långa sträckor passagerarna färdades det året. 
Denna metod användes for varje år och alla tre 
biljettklasserna. Först räknade jag ut inkomsten 
från persontrafiken för varje undersökningsår och 
gjorde sedan på samma sätt med godstrafiken. 
Persontrafiken omfattar antalet sålda biljetter i 
de olika klasserna och inkomsten for övervikt av 
de resandes bagage. Godstrafikens inkomstsiffror 
inkluderar ilgods, fraktgods, fordon, båtar, 
lik, levande djur, extra inkomster for speditioner, 
lastningar med mera samt posttrafiken. Jag har 
dock valt att exkludera telegraminkomsten eftersom 
telegram inte var något som fysiskt fraktades 
på tågen. Därefter har jag försökt analysera dessa 
siffror med syfte att komma fram till en förklaring 
och slutsats i frågan hur den "vanliga'' människan 
reste, om hon överhuvudtaget använde 
sig av järnvägen eller ställde sig likgiltig till den. 

Jag har också läst protokoll, kostnadsberäkningar 
och diverse korrespondens från den tid 
då banan ännu var under planering for att se hur 
man resonerade. Ville man ha en järnväg för att 
underlätta for vanligt folk att ta sig fram, eller 
var huvudmålet att öka transportmängderna av 

de viktiga inkomstkällorna trävaror och järn? 
Inte att förglömma att de livligaste agitatorerna 
för en järnväg var framstående män med höga 
befattningar i städerna Gävle och Falun och de 
kringliggande orterna. Det är lätt att föreställa sig 
att dessa personers åsikter och syn på järnvägen 
påverkade den övriga befolkningens uppfattning 
om järnvägen och tågen. 

Vägar och skjutsar 

För att sätta sig in i hur järnvägen togs emot är 



det viktigt att se vilken infrastruktur som existerade 
före järnvägens tid och vilka möjligheter 
som fanns om man skulle ta sig fram i landet. 

Det elementära för att kunna resa med häst 
och vagn, vilket var ett vanligt färdsätts, är att det 
finns fungerande vägar. De äldsta landsvägarna i 
Gästrikland uppstod längs rullstensåsarna samt 
vid kusten och vattendragen. Av handelslederna 
eller landkommunikationerna mot Gävle hamn 
framstår de nord-sydgående grusåsarna genom 
Gästrikland som särskilt betydelsefulla. Den 
östra av dem var Hedesundaåsen som korsade 
Gävle. Åsarna blev de naturliga landsvägslederna 
eftersom de mestadels var jämna och lätta att fardas 
på, och de drog även till sig bebyggelse. En 
karta över rullstensåsarna vittnar om förbindelser 
mellan de flesta av de orter i Gävletrakten där 
järnväg senare kom att dras fram, bland annat 
Hille, Torsåker, Storvik och Skutskär. 

På 1700-talet utkom i tryck speciella vägvisare 
som inte bara beskrev landsvägarna och gästgiverierna 
utan också hade mycket intressant att 
berätta om vad som fanns att se längs resrutten. 
Lantmätaren Olof lnsulander skrev 1795 en sådan 
för Gästrikland. Där redovisas samtliga befintliga 
landsvägar och gästgivaregårdar. Totalt 
beskrivs tio vägar varav de flesta löper norrut 
från Gävle. Eftersom vägvisaren även innehåller 
en noggrann redovisning av vilka gårdar som 
ansvarade för skjutsningen och mellan vilka orter 
dessa skjutsar gick, kan man anta att vägarna 
var så välanlagda som färden med häst och vagn 
faktiskt krävde. Man kan även dra slutsatsen 
att många människor i de berörda orterna hade 
kontakt med varandra och kände till varandras 
landskap, innan de fick möjlighet att resa med 
tåg mellan byarna. 

Under 1600-talet skapades i Sverige ett mer organiserat 
transportsystem för resandet med häst 

GDJ-s mellanstationer utformades ursprungligen enkelt och måste i de flesta fall byggas ut eller ersättas helt. Ofta 
ersattes även namnet, och Korsån hette tidigare Källviken. 

Även Robertsholm bytte så småningom namn, till Hofors, och den gamla Adelsköldstationen med sina 
karakteristiska 
diagonala fonsterspröjsar visade sigfor liten. 

och vagn. Långa resor krävde att man med jämna 
mellanrum bytte hästar. Dessutom behövde man 
äta på vägen och vid långa resor övernatta. Detta 
samordnades av praktiska skäl, och det var den 
bofasta befolkningens ansvar att arrangera saken 
på bästa sätt. Gästgivaregårdarna blev viktiga 



knut-och orienteringspunkter runtom i landet. 
På 1850-talet, just innan tågen började rulla, 
hade vi i Sverige 1400 gårdar av denna typ. I Insulanders 
vägvisare redovisas inte mindre än 5 3 
gästgivaregårdar och tolv skattehemman enbart i 
Gävleborgs län. 

I Sveriges Kommunikationer annonseras på 
1860-talet ett flertal diligensbolag över hela landet. 
I Gävleborgs och Kopparbergs län fanns 
många möjligheter att resa med häst och vagn 
även sedan järnvägen dragit igång sin verksamhet. 
Det gick i princip att åka mot varje väderstreck. 
Däremot kunde man sällan vara framme 
på resmålet samma dag, och det krävdes flera 
raster och byten av hästar längs vägen. 

På Gävle stadsarkiv återfinns en taxa för diligenserna 
Gävle-Uppsala-Stockholm. Den är 
odaterad men eftersom den ligger tillsammans 
med en redovisningsbok över passagerare 1 december 
1856-1 december 1857 är det möjligt att 
taxan hör ihop med den. I vilket fall var priserna 
i regel desamma under relativt lång tid. Mellan 
Stockholm och Uppsala var miltaxan 7,50, 6 och 
5 riksdaler riksmynt för första, andra respektive 
tredje "plats". År 1867 kostade motsvarande tågresa 
mellan dessa båda orter 4,65 i första, 3, 10 i 
andra och 1,55 i tredje klass. 

I redovisningen av resande med diligens mellan 
Stockholm, Uppsala och Gävle har majoriteten 
av passagerare titlar som skvallrar om ära 
och förmögenhet. Bortser man från "herr", som 
inte nödvändigtvis behöver betyda att man är 
förmögen, dominerar titlar som grosshandlare, 
baron, bokhållare, häradshövding, fabrikör och 
mademoiselle. När järnvägen sedermera bidrog 
till ett effektivare och billigare sätt att resa blev 
det vanligare att vanligt folk gjorde det. Däremot 
var det ännu i järnvägens barndom viktigt att visa 
vilken klass man tillhörde, och för att möjliggöra 
detta var personvagnarna indelade i tre klasser. 
Adeln såg förstaklassvagnen som sin medan tredjeklassvagnen 
var förbehållen bönderna. Borgare 
och präster samsades i andra klass. 

Gävle-Dala järnväg 

Långt innan det fanns någon järnväg i Sverige 
hade behovet av kommunikationsleder givit sig 
tillkänna i Gävle och de kringliggande orterna, 

vars invånare begav sig till Gävle för att proviantera 
och avsätta sina produkter. 



Sedan järnvägar börjat anläggas i många delar 
av Europa och sedan man hört talas om vilken 
nytta man haft av järnvägar i angränsande 
orter, blev frågan även aktuell i Gävle. Det var 
hos bruksidkare i Gästrikland och affärsmän i 
Gävle som dessa tankar mognade. Allmogen såg 
däremot järnvägen med mindre blida ögon, i 
synnerhet där den senare genomskar odlad jord. 
Med oro och motvilja såg många bönder ett företag 
som skulle omöjliggöra all vidare forsling 
av järn, salt, sill, strömming med mera som de 
sedan länge haft god inkomst av. Dessa farhågor 
jämte obehaget av ägostyckning, intrång for vägar, 
stängsel och dikning alstrade missnöje och 
bitterhet, vilket också tog sig uttryck i bristande 
tillmötesgående. 

Från 1841 och ett antal år framåt diskuterades 
en mängd olika förslag till bättre transportleder 
och hur den eventuella järnvägsbanan skulle dras 
genom länen. Den 19 januari 1850 samlades ett 
antal framstående herrar på Gävle slott för att 
diskutera de under åren framkomna förslagen. 
Mötets slutsats blev att förslaget om en järnväg 
hela vägen från Gävle till Falun var lämpligast, 
och det var detta man började undersöka och 
jobba för. 

Beslut fattades att i de berörda länen samla 
bidrag till en undersökning. Det påpekades att 
sådana svårigheter som invånarna i Kopparbergs 
län drabbats av under nödår skulle mildras med 
bättre möjligheter att till exempel frakta spannmål 
från Uppland, och att det malmrika länet 
kunde utveckla sin bruksrörelse till gagn för sig 
och hela landet. Undersökningen ställde alternativen 
hästdrift och lokdrift mot varandra och det 
senare, som bland annat medgav resandetrafik, 
ansågs fördelaktigast. 

Tre och en halv miljon riksdaler riksmynt skulle 
järnvägen kosta, och man ansökte om statlig 
lånegaranti. Argumenten handlade mycket om 
hur bra det var för Kopparbergs län och Falun 
om kommunikationerna förbättrades. Stora 
mängder gods kunde fraktas och detta skulle 
få en positiv effekt på det allmänna välståndet. 
Och persontrafiken? För att beräkna den använde 
man sig av den så kallade egidyska metoden. 
Enligt den ansågs 75 procent av den befolkning 
som bodde inom tre och en halv mil på ömse 

Hofors, fore detta Robertsholm. Fönstren har bytts och forenklats. GDJ lok C nr 24 Sölve (1875) och B nr 10 
Thore Petre (1863). Notera växelns omläggningsarrangemang. 

sidor om järnvägen årligen komma att utnyttja 



den. De som bodde inom en kvarts mils avstånd 
skulle åka tre gånger om året, de övriga en gång 
årligen och genomsnittsresan vara tre och en halv 
mil. 5 procent förväntades resa i första, 25 procent 
i andra och 70 procent i tredje klass. Biljettpriset 
beräknades för första och andra klass till 
två tredjedelar av skjutskostnaden för två hästar 
och tredjeklasspriset till en tredjedel av den kostnaden. 
I uträkningen tog man även i beaktande 
att en stor del av invånarna i Kopparbergs län 
årligen i en eller två omgångar vandrade ut för 
arbete i andra provinser. 

Stationer 

Längs den drygt 92 kilometer långa sträckan från 
nuvarande Gävle norra station till stationshuset 
i mitten av Falun fanns ytterligare tio stationer. 
Sträckan från Gävle till Kungsgården var 32 kilometer 
och blev färdig den 10 augusti 1857. 
Längs den fanns stationerna Lund (1866 flyttad 
till Valbo och 1875 omdöpt till Bäck), "gamla'' 
Bäck (indragen sedan verksamheten vid Högbro 
bruk som hade lastat sitt gods där flyttats till 
Sandviken), Margretehill (namnändrad till Forsbacka 
1894), Jädran och Sandviken. Fortsätt-

Pumpstation med bostad for pumparen i Korsnäs. 

ningen till Storvik, 8 kilometer, var klar den 7 
juni 1858, och den 13 augusti samma år invigdes 
den 15 kilometer långa sträckan mellan Storvik 
och Robertsholm (från 1894 Hofors). De resterande 
37 kilometrarna mellan Robertsholm och 
Falun med mellanstationerna Källviken (öppnad 
1862 och sedermera kallad Korsån), Bom (som 
öppnades 1866 men till och med 1871 redovisades 
under Hofors) och Korsnäs var klara den 13 
juli 1859. Det är sålunda sistnämnda dag som 
järnvägen invigdes i sin helhet. Det är tiden från 
då och sexton år framåt som denna undersökning 
är fokuserad på. 

Jädrans station lades ner 1863 och ersattes 
med en ny station vid Sandvikens järnverk, och 
på grund av detta saknas statistik från och med 
det året. År 1862 påbörjades en omfattande röjning 
i skogen runt Sandviken för järnverkets 
tillblivelse och den 26 juli 1863 drogs masugnen 
på. Det var konsul G .F. Göranssons banbrytande 
experiment med bessemermetoden som 
skulle visa sig nära stora framgångar. Järnverket 
blev alltså en storindustri, vilket är viktigt att ha 
i åtanke vid studier av statistiken. Stora kvantiteter 
stenkol, träkol och malm transporterades 



dit, och därifrån rullade tusentals ton förädlade 
järn-och stålvaror varje år. Också persontrafiken 
var betydande till och från denna station. Även 
Korsnäs förändrades radikalt under 1860-talet. 
Tidigare hade där funnits två mindre kopparhyttor, 
Gammelhyttan och Nyhyttan, men de var 
vid den här tiden nedlagda. Genom järnvägens 
anläggning och kanske främst när den var färdig 
förändrades platsen betydligt. Två stora sågverk 
anlades och ett valsverk etablerades. Korsnäs förvandlades 
snabbt till en stor industriplats, vilket 
även det syns i den undersökta statistiken. 

Tidtabeller 

Den först upprättade tidtabellen för ordinarie 
tåg på järnvägen avsåg att gälla från den 14 juli 
1859. Från den dagen trafikerades banan mellan 
Gävle och Korsnäs med två ordinarie tåg i vardera 
riktningen, ett på förmiddagen och ett på 
eftermiddagen. Var tredje eller fjärde dag gjorde 
ett av dessa tåg en returresa från Korsnäs till Falun. 
Järnvägslinjen mellan Korsnäs och Falun var 
såpass färdig att den kunde trafikeras, men eftersom 
rätt betydande arbeten återstod ansåg man 
att daglig trafik på detta banavsnitt vore ett hinder 
för arbetets slutförande. Först från och med 
den 30 juli 1859 upptogs reguljär förbindelse 
med Falun. I den första tidtabellen var tågtiderna 
ordnade så att inga tågmöten förekom vid någon 
av linjestationerna. 

Tiden för resan mellan Gävle och Falun var tre 
timmar och tjugo minuter. Under vintern gick 
de två första åren endast ett tåg per dag i vardera 
riktningen. Det utgick från Gävle på morgonen, 
ankom till Falun på förmiddagen, återgick därifrån 
på eftermiddagen och var tillbaka i Gävle 
på kvällen. Under vintern tog resan fyra timmar 
och tjugofem minuter. Fram till 1863 fanns endast 
två "uppgående" och två "nedgående" tåg 
för egentlig persontrafik anordnade. Sommaren 
1863 insattes ytterligare ett tågpar för dylik trafik, 
men på vintern återgick man till den förut 
gällande tidtabellen. Hagberg skriver i sin historik 
att sommartågen förmodligen inte lönade sig 
eftersom de endast förekom några fa år, varefter 
de drogs in som egentliga persontåg. Men från 
våren 1866 till sjöfartens slut vid jultiden trafikerades 
banan av sju tåg i vardera riktningen, där 
de flesta gick mellan Gävle och Korsnäs. Under 
1868 utökades detta till åtta tåg i vardera riktningen 
förutom en del extratåg som måste sättas 
in under sommaren. 

Korsnäs med sina stora exportsågverk blev snabbt en av GD]'s viktigaste stationer. 24 tågsätt med sågat virke avgick  
dagligen till Gävle under sågverkets glansperiod. Fotot taget 1894. 



Två år senare hade trafiken vuxit så avsevärt 
att det under sommaren erfordrade·s tjugo ordinarie 
tåg för att sköta trafiken, som var ovanligt 
stor detta år. Vid denna tid gick tågen vanligen 
med full last österut och mest med tomma vagnar 
tillbaka. Frakterna till Gävle utgjordes till 
största delen av trä och järn i stora kvantiteter, 
medan frakterna därifrån i huvudsak bestod av 
köpmansvaror och, efterhand som industrin vid 
järnvägen växte, även stenkol. 

Man bör beakta att en del av dessa tåg bara 
var avsedda för godstrafiken, men det är ändå en 
anmärkningsvärd siffra. 

Biljettpriser 

Den 14 april 1857 gjordes förslag till järnvägens 
första taxa som tillsvidare skulle tillämpas mellan 
stationerna Gävle, Bäck, Jädran, Kungsgården 
och Storvik. Biljettpriserna var angivna med 
bestämda belopp för resa i första-, andra-och 
tredjeklassvagn mellan samtliga stationer, och 
beträffande godstrafiken var avgifterna likaledes 
satta med bestämda belopp för vissa uppräknade 
godsslag. Frakten bestämdes av kvantiteten, 
varierande efter arten av gods, som mättes 
i skeppund, lispund, vitualievikt, tunna, kanna 
eller kubikfot. I november samma år fastställdes 
taxan av Kungl. majt att tills vidare gälla, dock 
med den avsevärda förändringen att alla avgifter 
räknades per mil och att även godset indelades 
i klasser med viss avgift per skeppund viktualievikt 
i varje klass. För trävaror skulle frakten 
uppgå per 10 engelska kubikfot. För paket var 
särskilda avgifter bestämda för en vikt av I 0, 20, 
40, 60, 80 och 100 skål pund. Utöver det hade 
taxan särskilda bestämmelser för beräkning av 
frakten för åkdon, hästar, boskap, far, svin och 
hundar. 

För en enkelresa i första klass kostade en biljett 
80 öre per mil, men sänktes i januari 1858 till 60 
öre, i andra klass var avgiften 50 öre och förresande 
i tredje klass 30 öre milen. Varje passagerare 
hade rätt att utan extra avgift ta med sig bagage 
om högst 60 skålpunds vikt. Eventuell övervikt 
betalades enligt särskild taxa. Frakten av mindre 
paket kostade från 15 till 50 öre per mil. 

Priset på personbiljetter höll sig som ovan under 
hela undersökningsperioden. Däremot kan 
man se tydliga förändringar och nedsättningar i 
godstaxan. I februari 1859 beslöt direktionen att 
sänka fraktavgiften för stång-, band-, tack-och 
knippjärn samt spik, järnplåt och malm från 25 



till 15 öre riksmynt per mil och skeppund. Nästa 
fraktnedsättning gällde bräder. Direktionen beviljade 
i april 1860 Korsnäs sågverksaktiebolag 
en nedsättning på 20 procent för frakt av vissa 

Sandvikens station var inte ursprunglig och av utseendet att döma inte heller ritad av Adelsköld eller hans 
assistenter. 
Järnverket och samhället växte snabbt och stationshuset på bilden blev kortlivat, bara fem år. 

l 
' ! 
Resandeunder/,aget, mjölkkonsumtionen och stationshuset växte i storindustriorten Sandviken. Länsmuseet 
Gävleborgs 
bildsamling. 

bräder från Korsnäs till Gävle. Från januari 1864 
nedsattes fraktkostnaderna för trävaror med ytterligare 
20 procent, och fler sänkningar i godstaxorna 
noteras under åren. 

Folkmängd 

Beträffande folkmängden var Falun en betydligt 
mindre stad än Gävle. Falun hade vid 1859 års 
slut 4 780 invånare, ett antal som vid 1909 års 
början hade stigit till 11 012. Vid motsvarande 
tidpunkter hade Gävle en population av 10 888 
respektive 31 381. Befolkningen ökade markant 
från 1850-talet och framåt men var större och 
skedde snabbare i Gävle än i Falun. 

Även på landsbygden i de båda länen ökade 
befolkningen kontinuerligt och var större i Kopparbergs 
län än i Gävleborgs. Ar 1850 bodde på 
landsbygden i det förra länet 145 456 personer 
mot 107 124 personer i det senare. Ar 1880 
hade landsbygdspopulationen stigit till 180 910 
respektive 147 569. 

Järn vägsresandet 

För det tidigare artonhundratalets framstegstänkande 
är järnvägen den tekniska garanten 
för demokrati, mellanfolklig förståelse, fred och 
framåtskridande. Enligt denna föreställning för 
kommunikationen med järnvägens hjälp människorna 
närmare varandra, inte bara rumsligt 
utan även socialt. Enligt Pecqueurs Economie 
sociale, som citeras av Schivelbusch, begränsas 
detta visserligen av tågens klassindelning, men 
även om det inte är uteslutet att klasskillnaderna 
överlever ses ändå jämlikheten som garanterad av 
tekniken: "Det är samma tåg, samma kraft som 
fraktar stora och små, rika och fattiga. Därför 
kommer järnvägarna att allmänt verka som en 



outtröttlig läromästare i jämlikhet och broderskap." 

Någon jämlikhet beträffande ressituationen 
var det däremot inte tal om. De första förstaklassvagnarna 
som SJ beställde (vid tiden för GDJ:s 
tillkomst) hade plats för 24 personer och var indelade 
i tre kupeer. Därinne fanns två motställda 
soffor med fyra platser i varje. Man satt bekvämt 
nersjunken i resårstoppad plysch med fötterna på 
en mjuk matta. Andraklassvagnarna var trängre 
med 40 sittplatser och man satt fem i varje soffa. 
Klädseln på sätena var ett slags gummityg. Benutrymmet 
var mindre och stoppningen hårdare 
än i första klass. Tredjeklassens passagerare åkte i 
vagnar där interiörerna var helt gjorda i trä och 

Gävle var under 1860-talet en av Sveriges största hamnar. Fartygen /,a,de till långt upp i Gavleån. I bakgrunden 
skymtar hamnmagasinen som finm kvar än i dag. Bortom dem, parallellt med ån, låg Gävle-Da/,a, järnvägs 
stationsområdefram 
till dess att den nuvarande stationsbyggrzaden uppfordes 1877 Foto Sandvikens kommunarkiv. 

vagnen indelades i två kupeer med 36 platser. 
Även om de sociala klasserna inte kom varandra 
närmare i egentlig mening föddes kanske ändå 
en starkare samhörighetskänsla mellan passagerarna. 
När man samlas på samma ställe och med 
samma mål, är det rätt naturligt att man känner 
en större samhörighet än tidigare. 

Hur långa sträckor man normalt valde att resa 
på Gävle-Dala järnväg och hur ofta eller sällan 
man reste kan ha att göra med hur man såg på 
själva resandet. "Den hastighet och matematiska 
rätlinjighet med vilken järnvägen skjuter fram genom 
landskapet förstör det innerliga förhållandet 
mellan resenären och det genomresta rummet", 
skriver Schivelbusch. I Gävle och Falun hade förvisso 
flertalet människor färdats mellan de båda 
orterna långt innan järnvägen kom. Man kände 
till landskapet och vad som fanns mellan ställena. 
Dock drogs järnvägen genom socknar och 
byar där man inte nödvändigtvis färdades med 
häst och vagn, så alla kände sannolikt inte till de 
mellanliggande rummen sedan tidigare. 

1859-1860 

Under 1859 var hela järnvägssträckan mellan 
Gävle och Falun trafikerad endast fem och en 
halv månad. GDJ var en av de första järnvägarna 
som blev klara i Sverige, invånarna i Gävleborg 
och Kopparberg hade aldrig haft något liknande 
transportmedel till sitt förfogande, och trots det 
såldes det sammanlagt 66 568 biljetter på mindre 
än ett halvt år. Tredjeklassbiljetterna dominerade 



och var mer än dubbelt så många som första-och 
andraklassbiljetterna. Däremot reste första och 
andra klassen längre sträckor, 3,6 mil, jämfört 
med tredjeklassens passagerare som i medeltal 
färdades en sträcka av 2,6 mil. I statistiken redovisas 
inte första-och andraklassbiljetterna uppdelat 
1859-1860 så det går inte att redogöra för 
skillnaden mellan de båda klasserna. 

År 1860 visar uträkningarna att ressträckan blev 
något längre. Första-och andraklassen reste då 3,8 
och tredjeklassen 2,7 mil. Avgifterna var som sagt 
desamma under hela undersökningsperioden. En 
resa hela vägen mellan Gävle och Falun kostade 
55 riksdaler i första, 46 i andra och drygt 27 riksdaler 
i tredje klass. Under hela perioden såldes dessutom 
inte några tur-och returbiljetter, så skulle 
man någonstans och sedan tillbaka med tåget igen 
var det två olika biljetter som gällde. 

För 1859 preciseras inte i källorna biljettförsäljningen 
på de olika stationerna, men för 1860 
finns det uppgifter som visar hur många procent 
av det totala antalet sålda biljetter som lämnade 
respektive station. Den procentuella fördelningen 
är som följer: Gävle 45,5, Lund 0,2, Bäck 0,8, 

Margretehill 1,0, Jädran 1,2, Kungsgården 2,6, 
Storvik 5,2, Robertsholm och Källviken 5,0 vardera, 
Korsnäs 20 och Falun 18. Rimligen borde 
Falun ha en högre försäljning med tanke på att 
det var en stad och dessutom en av de två ändstationerna, 
men så var inte fallet under 1860. 
Korsnäs höll vid den här tiden på att expandera 
sin verksamhet; där anlades sågverk som snart utvecklades 
till en storindustri. Hagberg skriver att 
sommaren 1859 var mycket torr och att kölden 
kom så tidigt på hösten att timmerflottningen 
hindrades. Följden blev att Korsnäs nyuppförda 
sågverk på grund av brist på timmer tvingades 
avsluta sågningen så tidigt att planktransporten 
på järnvägen upphörde redan i oktober månad. 

I hur stor utsträckning järnvägen användes 
av de anställda vid Korsnäs vet man inte, men 
möjligheten är viktig att ha i åtanke. Att banan 
påverkades då problem uppstod för någon av 
industrierna står klart redan från början. I princip 
varje årsberättelse nämner något om årets 
väder och vilka följder det fatt för godstrafiken. 
Godstrafiken är också redan från början avsevärt 
större än persontrafiken, vilket man bland annat 
kan se på inkomsterna som bolaget drog in på 
de olika trafikrörelserna. Trävaror och ved, järn, 
stål och järnskrot, maskiner, redskap och gjutgods, 
kol och koks är de varugrupper som dominerar 



godstrafiken under alla undersökta år. 
Dessa grupper ökar dessutom avsevärt undan för 
undan. I gruppen matvaror dominerar salt, fisk, 
spannmål, ärter och bröd. 

1860 var alltså det första år som järnvägen trafikerades 
fullt ut i hela sin längd. Trots att trafiken 
betydligt hämmades av snö under vintern 
och vattenflöden på våren ser direktionen årsresultatet 
som "mycket tillfredsställande och för 
framtiden betryggande". Trafikinkomsten under 

På kartan .från 1864 har GD]-stationerna kvar sina ursprungsnamn {stationen närmast Gävle vars namn harfallit 
bort är Lund). Korså bruk ligger som synes ett gott stycke .från linjen, men som stor godskund kunde man flytta över  
sitt namn på Källviken. Fotot är .från Korsåns station. 

årets vinter-och vårmånader var dubbelt så stor 
som motsvarande månader under räkenskapsåret 
1859. "Och något tvifvel kan icke heller med 
ringaste skäl förefinnas derom, att denna rörelse 
fortfarande skall tilltaga hvarefter som industrien 
hinner utveckla sig och framkalla dess ännu så 
många obegagnade hjelpkällor." Källorna vittnar 
om en stark framtidstro och en sjudande 
entusiasm för järnvägens framtida verksamhet. 
Direktionen skriver vidare att det var under väl 
grundad förutsättning av en större trafik som 
järnvägsanläggningen kunde ifrågakomma och 
lyckligen genomföras. 

1861-1865 

Det noteras för 1861 att antalet personbiljetter 
har sjunkit något från föregående år. Nu såldes 
totalt 78 076 biljetter varav 60 370 i tredje klass. 
Uträkningar visar att första-och andraklasspassagerarna 
normalt färdades en sträcka på 3,9 
mil medan tredjeklassen nöjde sig med att åka 
i genomsnitt 2,9 mil per resa. Först från 1863 
redovisas första-och andraklassbiljetter var för 
sig. I de undersökta källorna saknas precisering 
av trafiksammansättningen på de olika stationerna 
1861. Under perioden 1861-1875 gjorde 
även en del omstruktureringar. År 1862 redovisas 
statistik bara för Bäck, inre för Lund, och för 
Robertsholm, inte för Källviken, men 1865 är 
alla dessa stationer åter särredovisade. 

Under 1862 ökade inkomsterna med nära 39 
och omkostnaderna med bara 22 procent, så direktionens 
positiva framtidsvisioner blev delvis 
besannade. Sammanlagt såldes 99 190 biljetter 
detta år vara 46 153 i Gävle, 31 254 vid Korsnäs 
och 10 811 i Falun. Minst antal biljetter såldes 
på stationen i Bäck, endast 367. Den sammanlagda 
inkomsten för persontrafiken stannade på 



summan 101 542 riksdaler mot godstrafikens 
756 295. Året därpå, 1863, steg antalet sålda 
biljetter ytterligare. De två överklasserna reste 

medeltal 3,9 medan tredjeklassresenärernas 
sträcka var 2,7 mil. Även nu leder Gävle, Korsnäs 
och Falun biljettförsäljningen, och därefter följer 
Sandviken, Robertsholm och Källviken. 

För 1863 och 1864 dokumenterar direktionen 
betydliga nyinköp i den rörliga materielen, främst 
olika godsvagnar. Allt som allt fanns då tolv lok, 
tolv passagerarvagnar, nio "broms-och paketvagnar", 
två hästvagnar, två boskapsvagnar och 
409 "gods-, plank-och bjälkvagnar". För 1864 
noteras något fler första-än andraklassbiljetter 
men skillnaden under den aktuella perioden är 
relativt obetydlig. Vissa år säljs flera förstaklassbiljetter, 
andra år är antalet andraklassbiljetter 
fler och under några år ligger de på samma nivå. 
Det sammanlagda antalet passagerare ökade 
med 2,85 procent mot året innan, trävarornas 
frakrmängd med 9,66 och det övriga godset med 
17,39 procent. 

Liksom förut dominerade tredjeklassbiljetterna 
även under 1865. Flest såldes i maj, juni 
och juli medan årets lägsta försäljning kom i 
augusti då det endast såldes 1 918 tredjeklassbiljetter, 
jämfört med 4 000-12 000 under övriga 
månader. Detta till skillnad mor första-och 
andraklassbiljetterna som såldes mest i juni, juli 
och augusti. I källorna nämns inger om varför 
antalet tredjeklassbiljetter detta år var så få just 
den månaden, så förmodligen var det en tillfällighet. 
Medellängden på resorna var ungefär som 
tidigare år: 3,8 mil för första-och andraklassen, 
2,7 mil för rredjeklassens passagerare. 

1866-1870 

För 1866 noteras en rejäl minskning i de sammanlagda 
trafikinkomsterna. De uppgick till 
1 151 87 4 riksdaler varav endast 92 806 från 
persontrafiken. Det resterande kom från godstrafiken 
där trävaror var det dominerande inslaget. 
Minskningen i trafikintäkter förklaras i direktionens 
bokslut med stillastående verkstäder i 
Sandviken och en ovanligt tidig vinter. De minskade 
intäkterna från persontrafiken härleds som 
logiskt är från färre sålda biljetter i alla tre klasserna. 
Vid samtliga stationer såldes färre biljetter 
än 1865. Det är naturligtvis möjligt att också 
den minskade försäljningen berodde på svåra väderförhållanden, 
att folk höll sig inomhus, men 
samtidigt trafikerades banan av 14 råg dagligen. 
Alla tre klasserna reste dock i medeltal en kilometer 



längre än året innan. Mönstret att årets 
restopp låg tidigare för tredjeklassresenärerna än 
för överklassarna höll i sig. Man kan notera att 
både Falun och Robertsholm hade större försäljning 
av första-än andraklassbiljetter under hela 
perioden 1866-1870. 

Försäljningen av personbiljetter minskade ytterligare 
1867 men ressträckans längd ökade åter 
i alla klasserna: i medeltal 4,2 mil i första och 
andra, 3, 1 mil i tredje klass. Man reste alltså inre 
lika ofta men längre. 
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Under 1868 slog godstrafiken sitt tidigare 
rekord. Det gjorde inte persontrafiken men 
låg över det föregående årets. Den genomsnittliga 
reslängden ökade åter, till 4,4 respektive 3,2 
mil. 

1869 är ett uppmärksammat år i Gävles historia. 
Natten mellan den 10 och 11 juli härjades 
staden av en svår brand som ödelade stora delar 
av staden. Eldsvådan sträckte sig även in på järnvägsstationen 
och brände ner lokstallet och tre 
magasin innan man lyckades stävja elden så att 
övriga stationsbyggnader blev oskadade och trafiken 
kunde fortsätta. Direktionen för järnvägsbolaget 
visade empati och tillmötesgående mot 
de över åtta tusen personer som blev hemlösa. 
Den som ville fick åka gratis till valfri station och 



kostnadsfritt ta med ägodelar som räddats ur 
elden. Hur många dessa "fripassagerare" är står 
ingenstans och man kan anta att de inte är upptagna 
i årsstatistiken, en förmodan som grundas 
på att inkomsten från persontrafiken inte är lägre 
i förhållande till antalet sålda biljetter, vilket den 
borde vara om Bera av biljetterna hade givits 
bort kostnadsfritt. Dessutom borde biljettstatistiken 
för juli ha skjutit i höjden, men skillnaden 
från året innan är obetydlig. Tredjeklassbiljetterna 
såldes nu mest i juni, augusti och oktober. 
Reslängden för de två översta klasserna var 4,4 
mil liksom 1868 medan tredjeklassens reslängd 
minskade med två kilometer till 3,0 mil. 

Ar 1870 gick biljettförsäljningen upp och de 
112 750 personbiljetter som såldes var det högsta 
antalet dittills. Reslängden minskade dock 
med några kilometer för alla klasserna. 

1871-1874 
Under perioden 1871-1874 ökade trafikrörelsen 
på Gävle-Dala järnväg kontinuerligt varje 
år. Boms station öppnade 1872. Källviken hade 
under hela perioden mindre omsättning än de 
övriga stationerna vilket kan tyckas besynnerligt 
eftersom det var stationen närmast Falun och 
Korsnäs, men kanske var det just detta att Källviken 
låg så nära, bara några kilometer bort -det 
var ingen ide att slösa pengar på en resa in till 
Falun eller Korsnäs. Ar 1871 såldes där endast 
49 förstaklass-, 46 andraklass-och 1 021 tredjeklassbiljetter. 
Resriktningen framgår inte av källmaterialet. 

Resorna från Falun och Gävle ökade hela tiden 
men snabbare från Falun så att skillnaden började 
utjämnas. 1871-187 4 låg första och andra 
klass på samma nivå medan förstaklassbiljetterna 
hade varit något Ber under den föregående femårsperioden. 
Reslängden pendlade mellan 3,9 och 
4, 1 mil för första och andra klass, mellan 2,6 och 
2,9 kilometer för tredje klass, och maj-september 
var de mest attraktiva resmånaderna. Vid 187 4 års 
slut bestod den rörliga materielen av 21 lok, 29 
personvagnar och 771 godsvagnar av olika slag. 

Slutsatser 

Från Gävle-Dala järnvägs öppnande 1859 till 
undersökningsperiodens slut 187 4 är antalet 
sålda tredjeklassbiljetter flera gånger så många 
som de två övriga biljettyperna. Detta förvånade 
mig en aning eftersom min outtalade teori var att 
den kategori människor som tredjeklassvagnarna 
var avsedda för inte reste särskilt ofta. Detta var 



ju faktiskt dyrt, åtminstone om man åkte hela 
vägen mellan Gävle och Falun. Nu visade det sig 
dock tydligt att man inte åkte så långa sträckor. 
Bolagets direktion hade alltså ganska rätt i sina 
uträkningar om den väntade persontrafiken på 
järnvägen när den trodde att 70 procent av resenärerna 
skulle åka tredje klass. Däremot förutspådde 
de att 25 procent skulle välja andra 
och endast 5 procent första klass, men en sådan 
skillnad uppvisades inte mellan första-och andraklassbiljetterna. 

Utöver städerna Gävle och Falun fanns det 
två stationer med mer omfattande persontrafik, 
nämligen Korsnäs och Sandviken, två orter som 
utvecklade en storindustri. Här var det nästan 
alla år fler som åkte första än andra klass. Kan 
det bero på att klasspännvidden var större på de 
orterna, att "medelklassen" var relativt svagare? 

De totala inkomsterna var naturligtvis större 
från tredjeklassresorna än från de båda andra 
klasserna tillsammans, men inte milsvid eftersom 
de senare åkte längre sträckor och dessutom 
betalade en högre avgift per mil. Relaterar man 
den totala årliga biljettförsäljningen med folkmängden 
i Gävle och Falun blir resultatet att 
varje invånare åkte tåg mellan en och fyra gånger 
per år. Lägger man till landsbygdsbefolkningen 
blir medeltalet cirka en resa om året. 

Ser man till betydelsen för järnvägsbolaget var 
godstrafiken avsevärt viktigare än persontrafiken 
0ch dess försprång ökade successivt under 
perioden. Till skillnad från persontrafiken gick 
den inte ner i intensitet under höst-och vintermånaderna, 
utom när vädret hindrade trafiken 
från att löpa normalt. 

Gävle-Dala järnväg gav ett uppsving för sin 
trakt, vilket inte minst framgår av att "järnvägssocknarna'' 
ökade sin befolkning mer än 
de övriga. Järnvägen skapade också många 
direkta arbetstillfällen, inte minst i Gävle. Eli 

F. Heckscher kopplar Gävles starka expansion 
vid denna tid till GDJ:s tillkomst, även om han 
menar att detta samband inte finns för senare 
perioder. 

Genom järnvägen kunde man resa på ett effektivare 
sätt och människor utnyttjade också 
detta. Men Schivelbuschs teorier om järnvägsresandets 
mentala dimensioner stämmer knappast 
för den trots allt lokala bana som GävleDala 
järnväg var. 



Lars Jonsson Lax Hedstrom 

En resa på Gefle-Dala Jernväg 1869 

Ur brev till en vän, efter hemkomsten från ett besök i Sverige 

Denna tidiga och dråpliga skildring av en tågresa 
från Gävle till Storvik fick jag av kyrkoherde emeritus 
i Ovansjö församling, Carl-Adolf Murray, 
i samband med återinvigningen av väntsalen i 
Storviks station för några år sedan. Murray är 
fortfarande vid 93 års ålder en av kulturens och 
historieskrivningens förgrundsgestalter i Gästrikland. 
Han har gjort Stenhuset i GästrikeHammarby 
till ett välkänt besöksmål för utställningar 
och föreläsningar, ofta med sig själv som 
iderik utställningsmakare eller inspirerande talare. 
Denna text, i form av en artikel i tidskriften 
Illinois Swede från juni-septembernumret 1869, 
hade han hittat på Immigrantinstitutet i Växjö 
och tyckte att den borde vara av intresse även för 
j ärnvägsm useet. 

Textens författare föddes i Åbyggeby, Ockelbo, 
den 12 januari 1838 som Lars Jonsson Lax, son 
till en indelt soldat. Han emigrerade till Amerika 
som artonåring och tog sig efternamnet 
Hedstrom. I ett brev skrivet efter sitt första återbesök 
i hemlandet i april 1869 delger han sin vän 
en oförglömlig tågresa, som för oss i dag ger en 
levande bild av en tidig färd på en svensk privatbana. 
Att tågresan dessutom gjordes i tredje klass 
gör den än mer intressant då samtidsskildringar 
från vad man kan kalla vanligt folk i järnvägens 
barndom är ytterst sällsynta. Beskrivningen av 
Gävle är lokalhistoriskt givande då staden bara 
några månader senare ödelades av en av 1800talets 
omfattande stadsbränder. Delar av brevet 
har därför, genom Carl-Adolf Murray, tidigare 
varit publicerade i Gefle Dagblad. Texten är något 
bearbetad för Spår med lätt moderniserad stavning 
och ordföljd för att underlätta läsningen. 

RobertSjöö 

Tidigt på lördagsmorgonen lämnade vi Öregrund. 
Nu hade isen, genom en gynnsam vind, 
blivit skingrad, så att den ej vidare hindrade 
oss, men ödet hade beslutat att vi likväl skulle 
hindras. Så fort vi väl var ute i Öregrunds skärgård 
blev vi insvepta i en kvävande tjocka, som 
gjorde det omöjligt att gå vidare. Efter 3 a 4 
timmar lyfte dock slöjan och HumboUt tycktes, 
liksom vi, vara väl belåten med att lämna Öregrund, 
ty han kilade åstad med all den förmåga 
som stod honom tillbuds. Omkring klockan 2 
på eftermiddagen fick vi Gävlefjärden i sikte och 



en halvtimme senare var vi inne vid bryggan nere 
på stora holmen där Humboldt lade till för att bli 
kvitt sin börda, efter att ha kämpat en god kamp. 
Lika trevlig som en kort sjöresa, sedan man på 
flera år icke sett en sjö, lika otrevlig blir i mitt 
tycke en sådan då man i flera veckor nästan uteslutande 
vistats på sjön och nu var det jag som 
kände mig hjärtligt väl belåten att få stiga iland. 

Så var jag då äntligen i Gävle, samma stad där 
jag så mången gång varit i min barndom. Nu 
stod jag på samma plats där jag för 13 år sedan 
stod innan jag lämnade fäderneslandet. Det 
kändes så besynnerligt. Det förekom mig som 
om det blott varit en dröm. Med undantag av, 
den sedan dess uppförda, järnvägsstationen var 
allting sig likt. Där stod de gamla sjöbodarna eller 
magasinen vid åkanten. Vid skeppsvarvet, på 
andra sidan ån, byggdes på några fartyg. Här är 
den gamla repslagarbanan och utanför hänger, 
alldeles som för 13 år sedan, några garnnystan, 
som skall utgöra skylt, och när jag går över bron, 
så ligger där vid åkanten samma gumma ännu på 
sina knän och bultar och slår med ett trästycke 
på en skjorta så att ekot av varje slag svarar under 
bron. Här begagnas således ännu de gamla tvättmaskinerna. 
Man går lite längre upp i staden. 
Där vid hörnet av ett litet envåningshus hänger 
tre blecktallrikar, alldeles de samma som min far 
talade om, att han i sin ungdom begagnade sig 
av som ledstjärna till ett, snett över gatan därifrån 
befintligt, gott spiskvarter, som han plägade besöka 
då han var inne i staden. Härigenom kom 
även jag ovillkorligen att tänka på att jag var 
hungrig och ställde med ens kosan snett över gatan 
och fann mycket riktigt det omnämnda kvarteret. 
Jag blev mycket artigt ledsagad en trappa 
upp och anvisad ett rum där jag slog mig ned 
vid ett bord. Snart hade jag en anspråkslös men 
välsmakande aftonvard framför mig, med vilken 
jag hushöll i enlighet med en äkta svensk aptit. 

Jag fann att bland allt annat som var oförändrat 

här i staden så kunde även detta hus goda namn 
komma in med i räkningen. 

Jag sökte nu reda på en bekant till min hustru, 
där jag blev väl mottagen och erbjuden att stanna. 
Som jag ej ämnade lämna Gävle förrän följande 
dag, så antog jag naturligtvis detta tillbud 
med nöje. På aftonen föreslog dottern i huset en 
spatsertur till och i stadsträdgården, vilket förslag 
jag genast understödde, emedan jag hade hört att 
den på senare tiden blivit mycket förskönad. Jag 
liksom törstade efter att se någon förändring eller 



förbättring på de 13 år jag varit borta. Väl var det i 
en bemärkelse trevligt att se allting så oförändrat, 
emedan det behagligt påminde om barndomen; 
men efter att ha levat i Amerikas väster i 13 år 
och på den tiden blivit van att se vilda, obebodda 
trakter förvandlade till uppodlade bondbygder 
och städer, så har ett sådant framåtgående liksom 
blivit min andra natur, och därför förekom mig 
detta stillestånd nästan onaturligt. Kommen till 
stadsträdgården blev jag också ganska angenämt 
överraskad av den betydliga förändring till det 
bättre som den undergått under de senare åren, 
vilket gör heder åt gävleborna. Också har naturen 
här varit rätt omtänksam att göra platsen så 
intagande som möjligt. Vi gick utmed den majestätiska 
strömmen som icke går mitt igenom 
utan i form av en halvcirkel liksom omfamnar 
"lustgården", som är en samling av små holmar, 
skilda från fastlandet genom små kanaler, över 
vilka grönmålade broar är anlagda. Man kunde 
således med lätthet bevista den ena lilla världsdelen 
efter den andra, utan att anlita varken vind 
eller ångkraft. Som det började lida mot aftonen, 
så måste vi nu skynda hem, emedan vi beslutat 
att bevista teatern. Jag vill just icke erkänna att 
jag vurmar mycket för detta sorts nöje. Men som 
jag råkade fa se programmet och fann det mycket 
bekanta stycket "Värmlänningarna'' skulle spelas 
så beslöt jag att gå och åse detsamma; och jag vågar 
påstå att jag gick ut därifrån lika ofördärvad 
-eller fördärvad, vilketdera man vill -som jag 
gick dit. Jag vill dock härmed icke säga att alla 
teaterstycken är moraliskt hälsosamma. 

Följande morgon gick jag ned till järnvägsstationen 
och köpte mig en biljett till Storvik, 
Ovansjö. Signal gavs att vi skulle stiga på. I den 
kupe jag steg in i var blott en liten lantflicka som 
varit inne i staden och gjort uppköp av kaffe, 
socker, risgryn etc., vilket hon hade packat samman 
i ett litet skrin, som hon hade placerat på 
bänken. Jag trodde först att hon skulle bli mitt 
enda ressällskap, men slutligen kom en vördig 
herre, som pustande trängde sig in genom 

I museets samlingar finns en personvagn.från Gävle-Dala järnväg, som var nästan nylevererad vid tiden for 
Hedstroms 

resa. ¼gnen, som fick nr 20 vid GD], byggdes i Birmingham 1868 med två kupeerfor andra klass och en salong.for 
forsta klass. Den var således mycketfinare än den tredjeklassvagn som beskrivs i texten. Museets vagn degraderades 
dock 
till tredje klass.från 1890 när moderna boggivagnar hade anskaffats. ½den renovering i slutet av 1940-talet återställ

des forstaklassalongen, där.for den anakronistiska kombinationen forsta och tredje klass. 



Järnvägsstationen i Gävle år 1861. Stadens forsta järnvägsstation låg långt utpå Alderholmen där spåren löpte pa

rallellt med Gavleån, öster om och närmast vinkelrätt mot den nuvarande stationsbyggrzaden som uppfordes 1877. 

Oljemålning av Albert Blombergsson, original i museets samlingar, något beskuren. 

dörren. Snickaren som gjort denna kupe hade 
troligen vid dörrens förfärdigande glömt att ta 
i beräkning att sådana gubbar skulle tagas till 
last. Hade icke gubbens lekamen låtit packa sig 
litet, så tror jag att vederbörande fatt lov att låta 
honom åka på någon öppen godsvagn bland de 
andra -tunnorna. Han trängde sig emellertid 
in och slog sig ganska eftertryckligt ned på bänken. 
Nu sattes tåget igång och mitt ressällskap 
och jag fördes framåt. Man skryter mycket om 
Sveriges solida järnvägar och detta, i de flesta fall 
med skäl; men om det kan sägas att om grunden 
för Gefle-Dala järnvägen icke giver ringaste vika, 
så kan även samma ära tillägnas fjädrarna (nota 
bene om det var några) under den kupe i vilken 
vi vid nämnda tillfälle hade vår plats. Så fort tåget 
sattes igång blev det ett förfärligt stötande och 
ramlande, så att det blev rätt tråkigt att sitta på 
de oklädda träbänkarna, och jag nästan avundades 
min reskamrat, som tycktes vara så danad, 
att han satt mjukt var som helst. Jag fick emellertid 
snart annat att göra än sitta. Ett tu tre så föll 
fönstret ned. Jag reste mig för att sätta upp det, 
men hade knappt släppt det förrän det föll igen. 
Icke svor jag, ty det brukar jag icke, men nog sade 
jag några ord för mig själv på engelska, som icke 
var just smickrande för detta sorts åkdon. Under 
det att jag var sysselsatt med fönstret hade flickan 
genom att gapande se på mig, glömt att hålla ett 
vaksamt öga på skrinet, vilket föll ner och slog 
mig på benen, varvid -som värre var -locket 
flög upp och kaffebönorna spriddes kring golvet. 
Flickräket började att gråta och tjuta av alla 
krafter, på samma gång som den andra reskamraten 
började gapskratta, vilket i förening med 
ett dövande slammer åstadkom en obehaglig disharmoni. 
För att åstadkomma någon förändring 
i "ottesången" släppte jag fönstret och försökte 
intala flickan tröst genom att lova henne att jag 
skulle hjälpa till att plocka upp kaffet samt ställa 
allting tillrätta. Detta hade åsyftad verkan, och 
genast var vi krypande på våra knän, sysselsatta 
med att plocka bönor. Snart var allt i sin ordning 
och flickan var nu dubbelt gladare än förut. 

Nu stannade tåget några minuter vid Margretehill 
[nu Forsbacka] och vår vördige reskamrat, 
som förmodligen hade skrattat ut, begagnade 
tillfället att tända sin pipa, men aldrig har jag förr 



sett någon människa ha åbäkat sig för att kunna 
röka sin pipa, ty den var ohjälpligt trång i luftröret. 
Han drog och blåste och rullade upp och 
ned på sina ögon, grinade samt hävde med hela 
kroppen, men förgäves. Han kunde ej ta luft i 
pipan. Nu, tänkte jag, är det min tur att skratta åt 
dig, som jag också gjorde fast honom obemärkt. 
Då jag såg att han ej observerade mig, när han 
arbetade med sin otacksamma pipa så drog jag 
min dagbok ur fickan för att teckna hans konterfej, 
men jag hann ej skriva mer än följande rader 
förrän tåget satte igång. 

När du röker din pipa, 
så sitt ej och lipa 
och skapa ej till dig så odrägligt stygg. 
Du flåsar och frustar, 
du drar och du pustar, 
så att vågorna gå på din syndiga rygg. 

Ack se vilka kinder 
och mage ej minder 
och se'n såd'na ben du min gubbe har fått. 
Tänk! -om solen skull skina 
så hett som i Kina, 
då tror jag bestämt vi fick simma i -flott. 

Om blott jag dig ägde, 
jag genast dig vägde 
och sålde for tran ... 

Nu började tåget gå så att det blev omöjligt att 
skriva mer till följd av skakningen, varför jag 
stoppade boken i fickan, i tanke att fortsätta vidare 
vid nästa station. Jag tänkte emellertid icke 
att någon mer människa än jag skulle ta se detta 
skandalstycke. 

När tåget stannade vid Sandviken, så i stället 
för att ta tillfälle att fortsätta med min beskrivning, 
kom gubben själv och började slå sig i 
språk. Då han på sina frågor, varifrån jag var, fick 
veta att jag var amerikanare så blev han mäkta intresserad 
och han beklagade att han ej förr öppnat 
konversation när han fick höra att jag skulle 
stiga av vid nästa station. Han hade en brorson 
som skulle resa till Amerika inom några veckor 
och han önskade gärna att han skulle ta göra mig 
sällskap. Jag fick nu veta att gubben var handlare 
i Falun. Nu stannade tåget och konduktören 
öppnade dörren och skrek-Storvik, fem minuter! 
Som min reskamrat blivit mycket språksam, 
blev jag kvar till dess konduktören tog klockan 
och började ringa. Då jag reste mig för att gå så 
anhöll gubben mycket artigt om min adress, på 
det att han skulle skriva och ta veta vidare om 
tiden för min återresa. Naturligtvis efterkom jag 



denna billiga begäran, men kvickt måste det gå 
ty tåget började nu maka sig framåt. Jag ryckte 
boken ur fickan och skrev-som jag trodde -på 
ett blad som det icke var något skrivet på förut, 
jag slet bladet ur boken, stack det i handen på 
gubben, bjöd adjö och hoppade ur kupen. Allt 
detta försiggick på mindre än en minut. Jag gick 
in på stationshuset och slog mig ned på bänken. 
Nu föll det mig in att jag skulle se över vad det 
var för smörja som jag började skriva angående 
gubben, men hur jag bläddrade igenom boken 
minst tio gånger så var det omöjligt att finna det. 
Det här var då besynnerligt, tänkte jag -men se 
nu blev allting klart. På andra sidan av samma 
blad som jag skrev min adress på och gav till gubben 
var även hans påbörjade konterfej. Jag tyckte 
strax att det var bra förargligt och hade jag haft 
hans adress, så skulle jag troligen ha skrivit till 
honom och ursäktat för dikten så gott jag kunnat, 
men som det nu var så kunde jag ej göra 
annat än skratta åt alltsammans under det att jag 
ånyo upptecknade verserna på ett annat blad. Att 
jag ej sedermera fick något brev från honom, faller 
av sig självt som gamla hus." 

RobertSjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 2004 

Vi har blivit bortskämda med stigande besökssiffror 
och till och med rekord två år i rad. När 
nu trenden bröts förra året så kanske det passar 
att börja med att beskriva en del av det viktiga 
arbetet bakom kulisserna. Vårt uppdrag är inte 
bara att presentera en attraktiv utställning och 
prestera spännande arrangemang även om det i 
allmänhet är det som ger uppmärksamhet. Museiverksamhet 
måste vara långsiktig och under år 
2004 var det faktiskt i arkivet det mest anmärkningsvärda 
hände. I spåren av avregleringen av 
den statliga verksamheten har mycket hamnat 
mellan stolarna. En sådan sak som arkiv hamnar 
sällan högt på dagordningen och med en lagstiftning 
som är anpassad till en äldre verklighet 
så kan det bli riktigt märkligt. Jag har i tidigare 
årskrönikor berättat om hur museet räddat arkiven 
från TR, ett statligt bolag vars arkiv hamnade 
i privat ägo, respektive Järnvägsföreningen, via 
det före detta privata och senare statliga TGOJ 
AB, egentligen helt vid sidan av vårt uppdrag. 
Nu skulle det handla om delar av TGOJ:s eget 
arkiv. 

Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar 
bildades 1896 som en svensk gruv-och järnvägskoncern. 
Den omfattade huvudsakligen 



tre järnvägsbolag med engelska ägarintressen: 
Frövi-Ludvika Järnväg (FLJ), Oxelösund-FlenWestmanlands 
Järnväg (OFWJ) och ÖrebroKöpings 
Järnväg (ÖKJ) . Administrationen lades 
i Eskilstuna. Järnvägstrafiken ingick länge som 
egna enheter i bolaget men fick egen styrelse så 
sent som 1974. När TGOJ övergick till Svenskt 
Stål AB 1978 bildades ett nytt järnvägsbolag 
med det gamla namnet. Ar 1991 tog SJ över 
TGOJ AB som ett dotterbolag för driften av underhållsverkstäderna 
i Malmö, Tillberga, Åmål 
och Örebro. Bolaget hade följaktligen nu blivit 
stadigt. I samband med bolagiseringen av hela 
det gamla SJ så bildades år 2001 Euromaint AB 
för underhållsverksamheten medan TGOJ Trafik 
blev ett fristående trafikbolag. 

Under alla dessa huvudmän har de historiska 
arkiven varit en stötesten. De har förvarats i Eskilstuna 
och Grängesberg och lär enligt uppgift 
vid något tillfälle ha varit på väg ner i något 
gruvhål. Tack vare enskilda tjänstemäns engagemang 
bevarades arkiven i diverse utrymmen i 
anslutning till huvudkontoret i Eskilstuna. Den 
som framför allt måste framhållas är kännaren 
av TGOJ:s historia Ernst Wannedal. Ytterst värdefullt 
var också ledningens för Euromaint intresserade 
och öppna attityd för att arkiven man 
plötsligt blivit ägare till skulle bevaras. Det spelar 
som sagt ingen roll om ett arkiv har bildats under 
privat eller stadigt bolag. Något lagligt skydd 
finns inte. 

Varför var nu de här arkiven så viktiga? Jo här 
finns faktiskt de allra äldsta handlingar som vi 
känner för privat järnväg i större skala. Flera år 
innan staten började med stambaneprojekten 
hade bolaget Royal Swedish Railway bildats med 
säte i London. Bakom bolaget stod sin tids store 
järnvägslobbyist, AdolfEugene von Rosen. Hans 
ide var att binda samman de stora sjöarna i Svealand, 
Vänern, Hjälmaren och Mälaren, med den 
så kallade Köping-Hults Järnväg (KHJ). Även 
om hans ursprungsplan aldrig blev verklighet så 
handlar det om det första stora järnvägsprojektet 
i vårt land. Tyvärr återstår endast brottstycken av 
handlingar från KHJ men protokollet från det 
konstituerade mötet i oktober 1852 finns kvar. 
Detta dokument måste betraktas som startskottet 
för ett blivande svenskt järnvägsnät. Privatforskaren 
Christer Fredriksson är en av fa som 
tidigare haft tillgång till detta arkivmaterial och 
en hel del finns med i hans arkivsammanställning 
i Spår 2000. 

Handlingarna från FL J, 0 FWJ och Ö KJ är desto 
mer fullständiga. TGO]-arkivet är det största 



enskilda järnvägsarkivet i landet. Beståndet omfattar 
cirka 500 hyllmeter eller en halv kilometer 
handlingar. Tillsvidare hyr vi lokaler hos landstingsarkivet 
i Gävle för arkivet, som alltså redan 
finns tillgängligt för forskare efter avstämning 
med museets arkivpersonal. 

Ett betydligt modernare material har också 
tillförts samlingarna genom inköpet av Industrifotografen 
AB:s fotoarkiv med bilder tagna 
för SJ. Sedan SJ upphörde med egen fotografisk 
verksamhet övergick dokumentationen i beställningsarbeten. 
IndustrifotografenAB registrerades 

Det finns många godbitar i TGO ]-arkivet. Handlingarna från Köping-Hults Järnväg, och bolaget Royal Swedish 

Railway, ger en god bild av ett yrvaket Sverige på väg in i industrialisering. Foto Robert Herpai. 

Bilderna i det inköpta arkivet från Industrifotografen har använts i SJ-s information och marknadsföring under det 
senaste kvartsseklet, från 1979 till 2004. Efter uppdelningen av SJ har även de nya bolagen använt sig av 
Industrifotografens 
tjänster. Foto Björn Enström. 

Jonny Hallgren mottog vid middagen efter Järnvägsmuseets dag ett ständigt medlemskap i Järnvägsmusei Vänner 
for 
sin exceptionella gärning att på egen hand digitalisera Sj-s ritningsarkiv. Foto Robert Herpai. 
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1978 av Björn Enström och Peter Gullers och ett 
av de första uppdragen blev fotodokumentationen 
av SJ inför 100-årsjubileet. Efter ett antal 
uppdrag engagerades Enström 1988 som konsult 
med eget tjänsterum hos SJ och han kom att 
få en mycket aktiv roll i SJ:s nya profilprogram. 
Under hela 1990-talet stod firman for i princip 
all fotografisk dokumentation for affärsverket. 
Fotograferingsuppdrag fortsatte for bolaget SJ 
men våren 2004 upphörde samarbetet. Följden 
blev att företaget slutade med sin verksamhet och 
att fotarkiven bjöds ut till försäljning. SJ AB var 
inte intresserade och museet blev tillfrågat som 
andra instans. Genom ett generöst tilläggsanslag 
från Banverket kunde vi köpa fotoarkivet omfattande 
över 100 000 järnvägs bilder med fullständig 
äganderätt. Vår stora fotosamling som är 
mycket representativ for tiden 1860-till 1960talet 
har därigenom fått samband med nutiden. 

Tillgängliggörandet av arkivmaterial är själva 
meningen med samlandet. För att öka möjligheterna 
har vi dels börjat med kvällsöppet i arkivet 
varannan onsdag, men framför allt har vi 
ökat satsningen på digitalisering av fotoarkivet. 



Arbetet görs fortfarande på entreprenad av bildregistreringsprojektet 
Regis i Kristianstad. Vid 
2004 års utgång fanns digitala kopior av knappt 
29 000 bilder lagrade på dvd-skivor. Målsättningen 
är nu att även hitta en plattform som gör 
bildarkivet sökbart på nätet. Utöver detta har vi 
fått en alldeles särskild hjälp med digitalisering 
och sökningsmöjligheter. Vår frivilliga expert på 
märkning av renoverade vagnar, Jonny Hallgren, 
har också ett stort intresse i ritningar och inte 
minst nyttjandet av digital teknik. Sedan han får 
klart for sig att museet övertagit SJ centralarkivs 
avfotograferade ritningar på mikrokort börjar 
han att låna hem serier av dessa for att ta fram 
ritningar på vad vi trodde valda delar av materialet 
for märkning. 

Men Jonny ville mer. En vårdag 2004 klev han 
in i biblioteket med en ryggsäck innehållande ett 
paket med cd-skivor med: Maskinbyråns ritningsforteckning 
1-109.11 7, första och andra 
versionen, liggare 0 1-08, Maskin byråns ritningar 
5.000-8.999, 17.000-17.999 och 109.000109.999, 
Elektrobyråns ritningsforteckning, 
Elektrobyråns ritningar 15. 000-19.999, 21. 000

23.999, 30.000-30.699 och 40.000-51.399, SJ 
standardritningar, grupp 09-92, SJ särtryck 262, 
SJ bilritningar och samtliga ritningar till SJ personvagn 
Co8, godsvagn standard O och ånglok 
E/E2, alltsammans på 31 cd-skivor. Jonny fortsätter 
sin skanning ... 

Herr Hallgren har också utfört märkning på 
restaurangvagnen SJ Ro3b 3749 som färdigställdes 
utvändigt till halvårsskiftet av museets 
renoveringsgrupp, nu under ledning av Thom 
Olofsson. Vi hade dessförinnan omstrukturerat 
det så kallade stålvagnsprojektet mot en mindre 
forsknings-och mer produktionsorienterad inriktning. 
En första målsättning för projektet är 
att iordningställa ett antal fordon till järnvägens 
jubileumsår 2006. Mycket glädjande är att vi 
även för detta beviljats medel från EU Mål 2 
Norra uppgående till 1,2 miljoner kr över två 
år. Restaurangvagnen, vars matsal även genomgått 
omfattande återställningsarbeten, var första 
fordonet av planerade fem. En riktad förfrågan 
till några museiföreningar om stolar till matsalen 
kröntes med stor framgång tack vare positivt 
gensvar från Nora Bergslags Veteranjärnväg, 
Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg och Stockholms 
Kultursällskap för Ånga och Järnväg. Övriga 
fordon i renoveringsprojektet är Rapidloket 
SJ Ra 846, träpersonvagnen SJ Co8 2772 från 



1929 och ännu en stålpersonvagn samt resterande 
arbeten på ångloket KA 692 som görs i 
Grängesberg. 

Egna underhållsinsatser har gjorts på ångloket 
SJ B 1312, framför allt hyttarbeten, och på lokomotorn 
SJ Z43 nr 219. Det elektriska loket 
SJ Z 31 från 1909 hämtades hem från Tekniska 

Sveriges första restaurangvagn 
med 
elektriskt kök introducerades 
1946 
Museets vagn 
Ro3b nr 3749 har 
återställts till nära 
leveransskick. Foto 
Magnus Ljung. 

museet efter ett spektakulärt lyft genom det tillfälligt 
uppbrutna taket till en av museets före 
detta utställningslokaler. Utrymmet skulle i stället 
användas till samlingarna från det nedlagda 
Telemuseum. Vid lyftet åsamkades loket en del 
småskador som vi var tvungna att åtgärda innan 
loket fick ersätta ett annat tidigt ellok, SJ P 27, 
i utställningen. Ett läckande tak har svetslagats 
på sovvagnen SJ WL2 4480. Järnvägsmusei 
Vänners torsdagsgrupp har oförtrutet jobbat vidare 
med T 41 nr 200 som visades tillsammans 
med den tidigare renoverade lillasyster nr 204 i 
Odense vid dieseldagarna den 15-16 augusti. Ett 
par långpendlande museivänner från Västerås 
färdigställde renoveringen av den öppna godsvagnen 
SJ Os 22018, fullt utrustad för trupptransportbevakning 
med bland annat två 20 mm 
luftvärnskanoner, verktygslådor och tjugomannatält. 
Under hösten bildades också en informell 
storloksgrupp inom Järnvägsmusei Vänner, som 
tagit sig an F-loket nr 1202. Till att börja med 
har tuberna tagits ur och hytten lyfts av för projektering 
av de fortsatta arbetena. 

Genom stort tillmötesgående från SJ AB påbörjades 
urvalet av individer av personvagnar 
från 1960-talsgenerationen. Under 2004 överfördes 
följande vagnar till museet: SJ A2 5154, 
AB3K 4873, 4874 och 4883, BIKT 4925 och 
5104 samt B 5 K 5 121. Ytterligare ett an tal vagnar 
har ställts till vårt förfogande för reservdelsplockning. 
Motprestationen från vår sida är medhjälp 
i skrottransporterna och tillfällig uppställning. 
Ett fordonsbyte genomfördes också med Museiföreningen 
Gefle-Dala Jernväg (MfGDJ) som i 
utbyte mot vårt ånglok SJ E 1153 lämnade det 



Tack vare ekonomiskt stöd från EUMål 2 Norra har material och tjänster kunnat köpas for högkvalitativt hantverk. 
Stefan Karlsson, från Lennartssons Snickeri i Hedesunda, tillbringade större delen av året i museets 
renoveringsverkstad, 
inte minst i restaurangvagnens matsal. Foto Magnus Ljung. 

Matsalen med dess originalintarsior av Evald Dahlskog har återja,tt sin forna glans och vi kan duka for fest på tåg i 
en svårslagen serveringsmiijö. Foto Gunilla Lundberg. 

"sista ångloket", fd. SJ J 1298, som drog sin sista 
suck i aktiv tjänst på Jularbo-Månsbo järnväg i 
södra Dalarna den 20 september 1977. MfGDJ 
återlämnade i samband med lokbytet depositionen 
av ångloket SJ B 1150. Från Falun hämtades 
också det där uppställda ångloket SJ K4 973 för 
deposition hos Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska 
förening. För ovanlighetens skull har 
vi åtagit oss en deposition genom personvagnarna 
SJ C3b 1578 och CF4 1655 från Föreningen 
Veteranjärnvägen i Klippan. Vagnarna användes 
på museidagen och är planerade att ingå i ett 
historiskt tåg under framför allt jubileumsåret 
2006. 

När det gäller fordonsfrågor i övrigt var nog den 
stora händelsen att Bevarandeplanen för järnvägsfordon 
äntligen kom ut i tryckt form. Det kan 
tyckas att det har tagit väldigt lång tid att komma 
från ax till limpa, men arbetet har i mycket stor 
utsträckning gjorts på fritiden av ett stort antal 
personer. Även för mig har mycket av arbetet med 
planen klarats av vid sidan av ordinarie arbete. Nu 
finns i alla fall ett redskap som jag hoppas kommer 
att respekteras av alla fordonsägare och som ännu 
hellre och på sikt kan bli ett styrinstrument för 
kulturmiljövården genom antingen lagstiftning 
eller bidragsmöjligheter. Det bästa sättet att nå 
till det senare är att visa respekt för det kulturarv 
man ansvarar för i form av unika lok eller vagnar 
oavsett juridiska krav. I det sammanhanget måste 
vi på museet vara en förebild och leva som vi lär. 
Ett sätt att göra detta är genom noggranna renoveringar 
som dem inför jubileet men också konservering 
av befintliga antikvariska värden. Årets 
konserveringsobjekt blev den lilla ångdressinen 
med tillhörande salongsvagn från StockholmWesterås 
Bergslagens järnväg (SWB). Dressinen 
som byggdes i etapper på bolagets egen verkstad i 
Tillberga mellan 1888 och 1892 kom till museet 
i närmast ursprungligt skick 1944 när SWB förstatligades 
och gjordes körklar 1989. Inför att vi 
skulle visa upp den på Norsk Jernbanemuseum 
i Hamar i samband med den norska järnvägens 
150-årsfirande var de på flera ytor krackelerade 
färgskikten i behov av fästning och rengöring. 
Döm om vår förvåning när de brungula övre fälten 
på salongsvagnen visade sig ha varit ljusblå. 



Färgförändringen mot brungult hade orsakats av 
en åldrande lack som nu tvättades bort och ersattes 
av en ny, konserverande fernissa. Resultatet 
känns som en nymålning -men ändå med 1892 
års material. 

Vår lokala konservator, Per Mattsson, har även 
hjälpt oss med en unik men skadad målning på 
väv som gjordes till invigningen av Norrländska 
tvärbanan i Storlien den 22 juli 1882. Väven som 

En målningpå väv .från invigningen av Norrländska tvärbanan har varit föremål for konservering. Den kan nu 
beskådas i museets basutställning. Foto Magnus Ljung. 

Fyra årgångståg visades på museidagen for att uppmärksamma ångloket 200 år och 100 års ångloksbyggande i 

Sverige. 1854 fanns båda originalen till dessa båda repliker och de kan ha träffet på varandra på Nora-Ervalla 
järnväg två år senare; Sveriges forsta ånglok, Förstlingen, byggt 1853, och den felaktigt rekonstruerade tredjeklass 
personvagn,en .från Köping-Hults järnväg, byggd i England 1854. KHJ trafikerade Nora-Ervalla, vars enda egn,a 
fordon varjust Förstlingen. Foto Daniel Nordling. 

1904 års tåg utgjordes av snälltågs/oket SJ Cc nr 404.från 1892 och vagn,ar med öppna plattformar. Tåget var 
ständigt 
överfyllt under sina regelbundna turer mellan museet och Gävle Central. Foto Daniel Nordling. 
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1929 års tåg användes for turerna upp till fordonsmagasinet på Nynäs. Ekipaget var en återforeningfrån 
Kulturhusens 
dag 1999, det då nyrenoverade lokaltågs/oket SJ W nr 1229 och den från Nynäshamns järnvägsmuseum 
inlånade personvagnen, SJ C3c nr 1444. Foto Daniel Nordling. 

till både form och storlek täcker en lokstallsport 
har därför efter konservering fatt ny placering, just 
på en av stallportarna i utställningen bakom drottning 
Sofias vagn. 

Det är ju gott och väl när skrymmande föremål 
kan placeras i utställningen men majoriteten 
av samlingarna måste trots allt vila i magasin. 
Tyvärr tvingas jag erkänna att trots rikligt med 
stora utrymmen är magasinen för arkiv och föremål 
otillräckliga och dessutom har decennier 
av eftersatt arbete skapat oordning. I små och 
försiktiga steg, utifrån vad resurserna har tillåtit, 
har vandringen startat mot en bättre hantering 
av våra värdefulla samlingar. Under 2004 gjordes 
mindre investeringar för ett möbelförråd i 
Nynäsverkstaden och i det så kallade UGJ-stallet 
har en större städning genomförts jämte uppsättning 
av nya hyllor. Vissheten om städningens 



förtjänster resulterade även i en storstädning av 
basutställningen. Det visade sig att detta är ett 
eftersatt ämne hos alla våra kollegor i museibranschen, 
men med hjälp av en kraftsamling från 
så gott som alla inom verksamhetsområdena 
Dokumentation och Samlingar och Besök och 
Arrangemang under en arbetsvecka känns utställningen 
ren och fräsch, och dessutom har 
eventuell nedbrytning bromsats. Rengöring kan 
vara väl så viktig som konservering. Städning har 
också gjorts i Nynäsverkstaden för en mer rationell 
placering av reservdelar och komponenter. 

När det gäller själva sorteringen har ett stort 
projekt i liten skala slutförts genom sorteringen 
i hyllor av det skruvbestånd som köptes in från 
Bäcklunds Järn i Gävle. Det handlar om Sveriges 
troligen mest omfattande samling av äldre skruv 
med en mängd typer och dimensioner varav 
många är nödvändiga för pågående och kommande 
renoveringar. Löpande rengöring som vi 
tampas med är klottersaneringar på våra fordon 
som står utomhus. Det är jobb som vi anlitar 
firmor för och tyvärr är det en ansenlig mängd 
verksamhetspengar som används till detta i stället 
för till förädling av fordonen. Även vår fångvagn, 
UWHJ E l, i utställningen har befriats från det 
sentida klotter som har tillkommit utöver fångarnas 
originalklotter i de små cellerna. 

I basutställningen i övrigt har, utöver det elektriska 
Z-loket och invigningsväven, förändringarna 
inskränkt sig till att den modell i skala 1 : 10 
av ångloket SJ Cc nr 463, som i många år stått 
i biblioteket utanför SJ-chefens tjänsterum, nu 
pryder sin plats mellan två samtida 1890-tals 

boggivagnar, Sofias vagn och SJ BCol 1032. 
Därmed visar vi den felande länken i snälltågslokomotivens 
utveckling från 1860-talets Göta 
och 1870-talets Breda till de tidiga 1900-talsloken 
A och F även om vår fullstora Cc-maskin 
står i magasinet. Till museidagen var det dock 
tillfälle att komma fram i ljuset. I och med att 
vi uppmärksammade ånglokets 200 år. Ödmjukt 
lade vi till 100 år med svenskbyggda lok, från 
Förstlingen (1853) till SI-loket (1953). Temat 
medförde ännu en storsatsning med många inblandade 
fordon och mycket frivillig personal. 
Särskilt trevligt var att hälsa den nybyggda repliken 
av Förstlingen välkommen. Intresseföreningen 
Förstlingen har gjort en anmärkningsvärd 
insats genom färdigställandet av en fungerande 
kopia av Sveriges första lokomotiv. Projektet presenterades 
utförligt av Bengt Ohlin i förra årets 
Spår. För arrangemanget ställdes också beredvilligt 



fordon till vårt förfogande från Föreningen 
Veteranjärnvägen i Klippan, Nynäshamns Järnvägsmuseum 
och Museiföreningen Gefle-Dala 
Jernväg. Allra tydligast var nog ändå mångfalden 
vid miniatyrjärnvägen där man aldrig skådat så 
många olika lokomotiv. Årets museidag besöktes 
av drygt 3 700 personer. 

Andra publika arrangemang under året var de 
traditionella sportlovstågen under vecka 9, modellutställning 
under påsklovet och naturligtvis 
Årgångståget som gjorde sin sjunde säsong med 
dagsturer från Stockholm/Uppsala lördagar 
september. Årets resenärer möttes av Förstlingen 
med repliken av 1854 års tredjeklassvagn från 
Köping-Hults järnväg (se Spår 2000), ett ekipage 
som man också kunde åka med i. Skådespelare 
från vår husteatergrupp "Pegasus" dök upp 
här och där i utställningen som levande inslag 
utan alltför styrt manus. För mer regisserad teater 
anställdes skådespelaren Peter Iller för specialsatsningen 
"Enkelspår", en enmansföreställning 
med åtta roller som också är en guidad tur genom 
museet. Teaterföreställningen såldes till företag 
men genomfördes också som sommarguidning 
till många besökares stora uppskattning. Pegasus 
återkom sedan till skolornas höstlov för att under 
en annorlunda guidning skrämma både små och 
stora besökare med hjälp av spöklika gestalter ur 
järnvägens dunkla historia. 

Två egna utställningar producerades under 
2004. Först ut var "Punsch & Tusch" där museets 
Katarina Sandberg valde ut ett antal järnvägsskämt 
från ett svunnet sekel från vårt arkiv. 

Sveriges sista ånglok, S]'s SJ,från 1952-53, med lokaltågsvagnar, littera B6, markerade slutet på ångloksepoken. 
Tåget gick i pendeltrafik mellan museet och Gävle C och var inte riktigt lika populärt som de äldre tågen. 
Foto Tom Sandstedt. 

Den absoluta merparten av materialet kommer 
från en mycket fin samling originalteckningar 
i tusch och akvarell som lämnades in till museet 
av en privatsamlare på 1950-talet. De utsökta 
illustrationerna, flertalet med tillhörande 
skämttexter, publicerades i det tidiga 1900-talets 

Museet har anställt 
en skådespelare, Peter 
Iller, som skrivit en 
enmansforeställning 
med åtta roller som 
han framfart under 
namnet ''Enkelspår" 
som sommarguidning 



genom utställningen 
eller på beställning 
från foretag. Först ut 
bland rollkaraktärerna 
ärjärnvägens 

~ft'l'.lu.:B fader, greve A.E. von 
Rosen. Foto Magnus 
Ljung. 

humortidskrifter som Kasper och Strix. Urvalet 
till utställningen har vi också sammanställt i en 
utställningkatalog som fortfarande finns i museibutiken. 
Vi fick även våra lokala förmågor, 
Jan Berglin, Einar Carron, Lars Mortimer (älgen 
Hälges upphovsman) och Ulf-Ivar Nilsson i äm-

Stationsinspektorn (till kreaturshandlarn): Hvad tar ni er till? Hur kan ni våga lasta in 20 kreatur i vagnen, då ni 
vet att högsta antalet är 15? Det är väl ingen personvagn heller? Från utställningen Pumch & Tusch. Tuschlavering 
av Per Röding 1912. 

net skämtteckningar att bidra med varsitt alster 
med järnvägsanknytning. Öppningen av utställningen 
samordnades med invigningen av Gävle 
resecentrum med påföljd att vi kunde räkna in 
ett tusental gäster lördagen den 20 mars. Utställningen 
stod kvar året ut. Under påskhelgen och 
påföljande lovvecka, 8-18 april, var Olle Andersson 
ansvarig för en modellutställning med fokus 
på annat än de sedvanliga tågen. Olle återkom 
under 2004 som heltidsanställd som ersättare 
för Helena Lutz som valt att prioritera högre 
studier. Den kortvariga utställningen omfattade 
bland annat en stor vattenfylld pool med fjärrstyrda 
modellfartyg, stora flygplansmodeller som 
hängde i linor från taket, panoramalandskap, 
realistiskt målade figurer och fantastiskt detaljerade 
dockskåp men också pappmodeller och 
mina egna taffliga försök från ungdomsåren att 
sammanfoga plastbyggsatser av bilar i skala 1 :32. 
Även skickliga modellbyggare i den genren fanns 
representerade. Ett rikt och spännande utbud 
som inte lockade riktigt så många som vi hade 
hoppats. Sannolikt är det svårt för ett nischmuseum 
att gå utanför ramarna. Förväntningarna på 
oss är att det är nog bara modelljärnvägar ändå. 

Arbetsåret har också varit mycket inriktat på 
framtiden. Dels startade arbetet på allvar med 
planeringen inför järnvägens 150-årsjubileum 
2006 och dels gjordes utredningen inför sammanslagning 
av Sveriges Järnvägsmuseum och 
Banmuseet i Ängelholm av Banverkets Sven 
Bårström. Jubileet har så här långt främst tagit 
museets Robert Herpais tid i anspråk för uppdraget 
att fungera som bildredaktör för Banverkets 



jubileumsbok. Själv fick jag ansvaret för Banverkets 
museiaktiviteter i Gävle och Ängelholm. 
Två diskussionsseminarier öppna för järnvägsmuseiföreningarna 
hölls hos oss i februari och 
september. Tillsammans med Banverkets projektledning 
för jubileet gjorde jag och Robert en 
studieresa till den fantastiska Railfest som järnvägsmuseet 
i York arrangerade under nio dagar i 
början av juni för att fira ånglokets 200-åriga existens. 
Vi kunde naturligtvis inte stanna så länge, 
men kunde konstatera att vi skulle kunna göra 
något liknande här i Gävle men, för både vår och 
besökarnas skull, under mer begränsad tid. 

Utöver en tågfest och den tidigare omnämnda 
renoveringen ingår ett bokprojekt i våra åtaganden 
för jubileet. Tillsammans med SJK ska en 
presentbok tas fram i syfte att lyfta fram en hel 
del opublicerat bildmaterial från våra arkiv. Kunniga 
skribenter från Järnvägsklubben men också 
Järnvägsmusei Vänner kommer att bidra med 
texterna. 

Museet har under året skymtat fram i medierna 
med jämna mellanrum även om det är svårt 
att synas när och där det verkligen behövs. På 
riksplanet spelade Sveriges Radio Pl in ett program 
huvudsakligen hos oss för att uppmärksamma 
ånglokets 200 år. SVT spelade också in 
för programserien "Industriminnen" och GävleDalaredaktionen 
uppmärksammade bevarandeplanen 
och vår renovering i två nyhetsinslag. 
Annars har det varit tunt förutom pliktskyldiga 
lokaltidningsinslag efter några av våra arrangemang. 
Jubileumsåret känns därför extra välkommet 
för att fa nytt mediefokus på verksamheten. 
Genomslaget i medierna har naturligtvis stor inverkan 
på besökssiffrorna. 

Även om året utåt sett inte var ett av våra bästa 
så har det definitivt varit bäst hittills när det gäller 
det inre arbetet. En del personalförstärkningar 
har medfört att organisationen blivit mer effektiv 
än någonsin. Ny som tillsvidareanställd blev 
Kenneth Landgren som fungerat som lokförare 
och vagntekniker på halvtid. Mattias Smedberg 
anställdes på ett heltidsvikariat i verkstaden för 
Claes Zachrisson som fullt ut flyttade till besöksverksamheten 
för att täcka ett länge eftersatt behov. 
Personalstyrkan under 2004 såg därför ut 
som följer: 

Museichef 

Robert Sjöö 

Administration 



Göran Jäderholm IT, ekonomihamering och diarium 

Besök och Arrangemang 

OlleAndersson butik, guidning och arrangemang 
Gunilla Lundberg marknadsföring 
och beställningsarrangemang 
Mia Lundstedt guidning, museipedagogik 

och arrangemang 
Claes Zachrisson utställningsteknik och fastighet 
Stefan Nilsson provanställning med lönebidrag, 

vaktmästeri 
Peter Iller timanställd, teaterguidning 
Helena Lurz timanställd, reception 
Anders Larsson och guidning 
Anna Nygren 
Boel Nylöv 
Eva Olsson 

Birgitta Pedersen Och sist men inte minst: ett varmt tack till alla 
Annelie Wahlström 
Tanya Å.sbacka 
Lennart Bergner timanställd, minitåg 
museivänner som hjälper oss i ur och skur. Ni 
är nu så många så att jag inte längre törs lista 
alla fantastiska volontärer. Då finns alltid risHenrik 
Sjöö ken att missa någon. Vet ändå om att ert arbete 
Samlingar och Dokumentation 
Christina Engström arkiv och bibliotek, 75 % 
uppskattas av hela den anställda personalen och 
att vi aldrig skulle kunna genomföra våra planer 
Robert Herpai arkiv och bibliotek om vi inte fick den här hjälpen. Två museivänKatarina 
Sandberg foremålsvård, registrering och ner har varit på museet så mycket att det känns 
dokumentation som att de kom att höra till de anställda. Det är 
Elisabet Kronhöffer foremålsregistrering, 50 % vänföreningens nye ordförande, Rolf Sten, som 
Bertil Pettersson 
Catharina Wallin 
Hans Karlsson-Nyhlen 
Magnus Ljung 
timanställd, foremålsregistreri ng 
arbetsplatspraktik, arkivregistrering 
(8 veckor) 
arbetsplatspraktik, fotografering 
(8 veckor) 
med sitt stora kunnande inom både järnväg och 
IT har blivit en stöttepelare i arkivet två dagar i 
veckan, och Hans Karlsson-Nyhlen som under 
en tvåmånaders praktikperiod i slutet på året 
lyckades bringa ordning i vår samling av enskilda 
Fordon, Trafik och Fastighet järnvägars arkiv. Hans, som bor i Surahammar, 
Sten Holm fordon och trafik veckopendlade till Gävle och höll till godo med 
RolfJansson fastighet, trafik sovvagnskupe på museiområdet för övernattoch 
fordonsrenovering ningarna. 
Kenneth Landgren fordon och trafik, 50 % Hur var det nu med besökssiffran? Jo den stanThom 



Olofsson 
Mattias Smedberg 
fordonsrenovering och måleri 
vikariat, verkstad och trafik 
nade på exakt 38 800, inte så tokigt trots allt. 
Stefan Karlsson köpt tjänst, fordonsrenovering 

Trafiksidan fick välbehövligforstärkning under året. Kenneth Landgren anställdes som lokforare på 50 % 
och Mattias Smedberg vikarierade som underhållstekniker. Foto Magnus Ljung. 

Stickspår 

Petter Jönsson än en gång 

Men vad var skälet till att stambanan 

tog vägen över Nässjö när det var 

så mycket planare längs Vättern? Det 

sägs ha berott på att en riksdagsman 

kom med ett argument som märkligt nog 

fann förespråkare i kammaren: 

"Det är ju där jag bor." En minnessten 

till mannens ära har ställts upp i stan, 

för utan Petter Jönssons lobbningsbragd, 

vad hade Nässjö varit då? En by. 

Till glädje för alla vänner av blankvers och av 
ömsint samhälls-och samtidskritik kom Göran 
Palm i vintras med en fjärde (och sista) del av 
sitt epos Sverige, en vintersaga (Ordfront, 2005). 
Palm har rört sej kors och tvärs över landet och 
bland annat fiskat upp en mängd historier som 
han återger och kommenterar. Han har då inte 
sällan funnit att det handlar om myter och påpekar 
detta, även om han är medveten om myters 
svårutrodighet. Ett exempel i den aktuella delen 
är myten om soldaten Bång/Sven Duva i Vilhelmma. 

Myten om Petter Jönsson i Träslända punkterar 
inte Palm. Det gjorde däremot den kvalificerade 
hembygdsforskaren Josef Ryden 1994 genom 
artikeln "Petter Jönsson-myten" i årsboken 
Då och nu i Nässjöbygden. Han gjorde det enkla 
påpekandet att Petter Jönsson i Träslända inte 
längre var riksdagsman eller ens vid liv när riksdagen 
efter hårda debatter beslöt om den aktuella 
stambanesträckningen på vintern 1859/1860. 



Möjligen, fast högst osäkert, kunde Jönsson ha 
påverkat Nils Ericson genom sitt arbete i den 
stadiga skjutskommitten. Inte genom offentlig 
debatt utan genom lobbning, för att använda 
Palms uttryck, eller mygel. 

Men troligen rör det sej om en vandringssägen, 
en "klintbergare". Folkets Tidning, utgiven i 
Lund, refererade den 3 januari 1857 en riksdagsdebatt 
med orden: 

De fleste af representanterna yttra sig ungefär som 
stortingsmannen Pederssen i Norge, hvilken vid 
öfverläggningen af en jernbana derstädes, yttrade: 
"Efter min tanka vore det aldra bäst att jernbanan 
ginge genom Hamar, ry der bor jag." 

Jag har inte nystat i denne Pederssen. Kanske 

skulle man i så fall ha hittat en föregångare i ett 

annat land. Historien är nämligen så bra att det 

är mycket frestande att applicera den på nya för

hållanden. 

I Sverige är den alltså huggen i sten, genom 
monumentet över Petter Jönsson, "stadens 
grundläggare", i Nässjö hembygdspark. Men den 
hade säkert överlevt ändå. Liksom den skröna 
som dåvarande statssekreteraren i kommunikationsdepartementet 
Ulf Dahlsten en gång drog 
för att visa att man inte fick kämpa mot utvecklingen: 
"Borgarna i Skara var rädda för att tågljuden 
skulle störa domkyrkoklockorna, så därför 
tog stambanan och utvecklingen en annan väg." 
Även den historien lär leva vidare hur mycket 
historikerna än berättar om de riksdagsmän från 
Skara som ihärdigt kämpade för att ta järnväg. 

Sen undrar man hur Göran Palm kan ha fatt 
för sej att det "var så mycket planare längs Vättern". 
Svårigheten att dra en järnväg förbi branterna 
var ju ett viktigt skäl till att banorna drogs 
som de gjorde kring Jönköping. 

GS 

S/S lnos järnvägslast 
I Spår 2003, avdelning Stickspår, hade Erik 
Sundström ett kort bidrag om förlisningen av 5/5 
Ino. Detta engelska fartyg var på väg från Hull 
till Riga med bland annat järnvägsmateriel, då 
det grundstötte och sjönk vid bohusländska kusten 
nära Marstrand en av de sista dagarna 1871. 



En stor del av järnvägsmaterielen bärgades ur 
det sjunkna fartyget och såldes vid en auktion i 
Göteborg den 2 och 3 oktober 1872. Göteborgs 
Handels-och Sjöfartstidning återgav i en kort artikel 
den 4 oktober vad försäljningen omfattat: 

Stor auktion å jernvägsmateriel 

Under de tvenne sistförflytna dagarne har den förut 
omnämnda stora auktionen hållits å åtskillig järnvägsmateriel 
jemte en mängd andra effekter, som 
bergats från slutet afförlidet år vid Flatholmen nära 

Marstrand strandade engelska ångaren "Ino". Till 
auktionen hade infunnit sig ett stort antal spekulanter 
från nära och fjerran, hvaribland icke blott 
ombud för flera af de enskilda svenska järnvägsbolagen 
utan äfven en mängd affärsmän från Norge, 
Danmark, Tyskland och England. Genom den sålunda 
uppkomna stora täflan betaltes flertalet af de 
utbjudna effekterna med ganska höga belopp och 
uppgick den sammanlagda försäljningssumman till 
något öfver 167 000 rdr. 

Bland jernvägsmaterielen betaltes för två lokmotiver 
med 20-tums cylindrar 14 500 och 15 000 rdr, 
för ett lokomotiv med 17-tumscylinder 13 700 rdr; 
för två tanklokomotiver med 12-tums cylindrar 
7 050 och 9 700 rdr och för två tendrar med tillbehör 
1 800 och 2 050 rdr. Omkring 200 par hjul 
till lastvagnar jemte axlar inropades till 232 a240 
samt ett mindre antal till 400 rdr paret. Största delen 
af denna jernvägsmateriel inropades för engelsk 
räkning. -SIF 

Svante Fors&us 
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Omslagsbilden 

Till de forsta svenska bildkonstnärer som hämtade motiv från landets järnvägar hörde 
Albert Blombergsson {1810-1875). Han verkade och målade främst i Gävleborgs 
län och har bland annat gjort kända järnvägstavlor från Gävle och Söderhamn. 
Omslagsbilden är emellertid från stockholmstraktens forsta järnväg som öppnades 
i december 1860. Följande sommar målade Blombergsson tavlan (nu på Sveriges 
järnvägsmuseum) i vars mitt ångar ett litet men omisskännligt B-lok medpersontåg. 
Bengt Granholm är den som identifierat platsen som väster om Tumba pappersbruk 

med Kvarnsjön i forgrunden. 
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De forsta loken for SJ byggdes av Beyer Peacock & Co 
och hade varken tak eller sidofonsterfor lokpersonalen. 
Ängdom saknades men ovanpå pannan fanns sandbox 
for att loket inte skulle slira om det låg våta löv på spå

ret. Närmare foraren satt säkerhetsventil i mässingkåpa 

och signalvissla. Vatteninsprutning till pannan skedde 

med en kolvpump hopbyggd med vänstra cylinderns 

tvärstycke. Tendern hade handbroms. Bild ur Illustrerad 

Tidning 1861. 

De engelska ingenjörerna Gisborne och Coghland lät 
resa en sten vid Karlarps by efter arbetet med planering 
av ett järnvägsnät i Skåne 1853 for "Götiska järnvägsbolaget'~ 
Det avvägningsinstrument som ursprungligen 
krönte stenen är tyvärr avlägsnat, okänt hur. Foto jarke. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1856? 



Politik 

I Storbritannien, Tyskland och andra länder på 
kontinenten hade 1840-talet varit en expansiv 
tid, då man införde nya regler för aktiebolag 
som gjorde det möjligt att satsa pengar i järnvägsbolag 
och industrier även för den som inte 
själv var engagerad i bolagen. Svenska staten 
hade följt utvecklingen bland annat genom att 
placera en ekonomisk journalist, Georg Swederus, 
vid beskickningen i Berlin för att studera hur 
det tyska näringslivet utvecklades till följd av de 
nya reglerna. När han kom hem infördes 1848 
en svensk lag om aktiebolag, och själv skrev han 
den 1848 utgivna boken Om jernvägar där han 
framför sina tankar om industrins och samhällets 
utveckling genom järnvägarna. 

Adolf Eugene von Rosen hade länge samarbetat 
med uppfinnaren John Ericsson i England 
med finansiering och exploatering av Ericssons 
patent för ångbåtar och propellrar. Han hade då 
kommit i kontakt med engelska finansmän som 
var intresserade av järnvägsbyggen i Sverige, återvände 
till Sverige 1845, gav ut en bok om framtida 
järnvägar i Sverige och fick ensamrätt att under 
tjugo år bygga ett nät av banor i södra Sverige 
som föreslagits och skisserats av konsulten John 
Rennie, bland annat Göteborg-Borås-Eksjö, 
Göteborg-Örebro-Stockholm och Malmö-Eksjö-
Stockholm. Ett krav var att han skulle visa 
detaljerade kartor och beräkningar senast 1847, 
men det hindrades av en våldsam börskrasch i 
London 1846 då både von Rosen och hans engelska 
kontakter förlorade sina förmögenheter. 

Vid den tiden hade Sverige redan Trollhätte 
och Göta kanal, och ångbåtsförbindelse mellan 
Stockholm och Göteborg över Vättern och Vänern. 
Mellan Mälaren och Hjälmaren fanns sedan 
länge en kanal, och man hade börjat planera en 
Svea kanal från Hjälmaren till Vänern, men inte 
lyckats hitta någon acceptabel sträckning. Redan 
1829 hade en riksdagsmotion av Gustaf af Uhr 
föreslagit en "jernrailväg" Askersund-Örebro i 
stället för Svea kanal. Börskraschen som kallades 
"järnvägsmanin" hade också tvingat John Ericsson 
att lämna England och flytta till USA, och 
hans bror Nils Ericson som varit chef för byggandet 
av Göta kanal ansåg då att Sverige borde 
tills vidare nöja sig med kanaler och ångbåtar, 
och framför allt inte släppa fram några engelska 
finansiärer. Den konservative riksdagsmannen 
Leonhard Rääf från Ydre sade att om bysmeden 
behövde en järnstång skulle han gå en natt till 
järnvägen och bryta loss en skena så att tåget på 
morgonen spårade ur. 



Brukspatron Arvid Henström som ägde Krontorp 
och Bäckhammars bruk sydost om Kristinehamn 
hjälpte då von Rosen att starta en "järnvägsbyrå" 
i Stockholm, en konsultbyrå som höll 
föredrag och gav ut skrifter om järnvägar, och till 
en början koncentrerade sig på järnbrukens behov. 
Transporterna var det stora problemet, inte 
bara transportkostnaden utan ännu mer transporttiderna. 
Sträckor över land kunde man bara 
frakta järnet med häst och släde på vintersnön, 
och över större sjöar och älvar bara på sommaren. 
Det gjorde att man vid många järnbruk 
fick leveranstider upp till två eller tre år. Dels 
kunde man inte ta beställningar där kunden ville 
ha snabb leverans, dels fick man stora mängder 
järn liggande i mellanlager och måste belåna det 
hos banker och grosshandlare. Med lokala medhjälpare 
som bergmästaren Troilius i Nora och 
lantmätaren Örn i Karlstad reste von Rosen runt 
och lyckades övertyga framför allt bruksägarna i 
Bergslagen att bygga korta järnvägar mellan sjöar 
och älvar. 

Han kunde inte överge sin gamla dröm om 
stambanor i Sverige, men tänkte nu att det skulle 
vara möjligt i etapper. Han lyckades 1848 fa riksdagen 
att bevilja en räntegaranti för de lån som 
kunde behövas för att bygga en sträcka från Örebro 
vid Hjälmaren till Hults hamn vid Vänern, 
en hamn som tillhörde Henström, och godkänna 
ett "Kungligt svenskt och engelskt aktiebolag 
för järnväg mellan Örebro och Hult". Villkoren 
skrevs 1851 om så att de skulle gälla hela sträckan 
Köping-Örebro-Hult, och även lån i utlandet 
med 4 procents ränta och 1 procents amortering, 
trots att biträdande finansministern Gripenstedt 
var emot förslaget, liksom brukspatron Tore 
Petre i Hofors som ansåg det orättvist då GävleDala 
järnväg inte fatt något statsunderstöd. Den 

13 november 1852 bildades ett svensk-engelskt 
järnvägsbolag Köping-Hult. 

Även det hade så stora problem i början, att 
hovrättsassessor Eric Sparre (sedermera landshövding 
i Vänersborg) övertalade regeringen att 
inrätta 1852 års järnvägskommitte bestående av 

J.F. Waern, K.A. Olivecrona, K.E. Norström, 

K.G. Indebetou och K.M. Rydqvist, där den 
senare hade skrivit boken Nutidens kommunikationsanstalter 
i Europa och Förenta staterna. Kommitten 
gav uppdrag åt chefen för topografiska 
kåren, lantmätare K. Agrell, att föreslå ett nät av 
stadiga stambanor, och han föreslog StockholmGävle, 



Stockholn-Västerås-Örebro-Svartå-Göteborg, 
Svartå-Kristinehamn-Karlstad-norska 
gränsen, Stockholm-Malmköping-LinköpingJ 
önköping-Malmö, Malmköping-EskilstunaKolbäck 
och Linköping-Karlshamn. 

Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen ansåg att 
linjen till Karlshamn var onödig, och 1853 föreslog 
regeringen att de övriga skulle byggas och finansieras 
genom en skatt på brännvin, ett förslag 
av Akrell. Adolf von Rosen meddelade att engelska 
entreprenörer kunde bygga hela nätet utan 
kostnader för staten, om de fick äganderätt för 
99 år och därefter kunde överlämna banorna till 
staten. Landshövdingen i Malmö S.G. von Troil 
lät 1853 bilda "Götiska järnvägsbolaget" för att 
planera och med engelsk hjälp bygga banor från 
Malmö, Ystad, Helsingborg och Landskrona till 
en knutpunkt mellan Höör och Hässleholm. Efter 
långa debatter beslöt riksdagen i november 
1854 att stam banorna skulle byggas av staten, 
och att statsbidrag skulle lämnas till banbyggena 
Väsman-Barken och Gävle-Dala. 

Nils Ericson gavs i januari 1855 uppdraget att 
leda den nya myndigheten Statens Järnvägs byggnader, 
och man angav spårvidden 5 svenska fot 
= 1485 mm. 

För att planera banorna mer i detalj tillsatte 
riksdagen samtidigt en ny järnvägskommitte 
bestående av Adolf von Rosen, generallöjtnant 
Carl Fredrik Akrell som var chef för topografiska 
kåren och telegrafverket, överste Axel von Sydow 
som var chef för Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
och Väg-och vattenbyggnadskåren samt som 
sekreterare och kamrerare Georg Swederus. Nils 
Ericson fick rättighet att deltaga i kommittens 
arbete, men avböjde alla inbjudanden. 

Nils Ericson var känd från kanalbygget som 
den enda ingenjör som kunde bygga någonting 
både snabbare och billigare än planerat, men var 
oerhört envis och blev ovän med de flesta andra 
inblandade. Han ansåg att uppdraget från regeringen 
inte nämnde någonting om mellanliggande 
städer eller industrier, och att han därför 
kunde lägga banorna där det var billigast, vilket 
upprörde Sparre, von Rosen och Swederus. Han 
och Akrell ville finansiera statsbanorna genom en 
brännvinsskatt, och riksdagen beslöt en sådan, 
men påpekade att svensk grundlag inte tillät att 
en skatt reserverades för något visst ändamål, 
så därefter var han ovän med många riksdagsmän. 
När von Rosen frågade om han kunde bli 
anställd vid statens järnvägsbyggnader avböjde 
Ericson med motiveringen att det bara fanns en 



chefspost och den var redan besatt. I riksdagen 
beklagade sig sedan von Rosen över att regeringen 
anförtrott utförandet av vad han själv hade 
planerat till en man som dittills varit principiell 
motståndare till järnvägar. Regeringsbeslutet om 
5 fot spårvidd struntade Ericson i med motiveringen 
att man inte sagt var på rälsen den skulle 
mätas, och byggde liksom Köping-Hults järnväg 
allt med engelsk standardspårvidd 143 5 mm för 
att kunna köpa lok och reservdelar av standardtyp. 
(Samma sak skedde i Frankrike där parlamentet 
hade sagt 1500 mm.) 

Munktells -den första svenska loktillverkaren 
Theofron Munktell hade redan 1832 startat en 
mekanisk verkstad i Eskilstuna, och 1850 utvidgat 
den för att tillverka lokomobiler, som var 
flyttbara ångmaskiner på hjul med vågrät panna 
och enkel cylinder med svänghjul och remskiva 
för att driva tröskverk, stenkrossar och liknande. 
När Norbergs järnväg började byggas 1853 tog 
Munktell kontakt med entreprenören Sundler 
och byggde det första svenska loket Förstlingen av 
standarddelar från lokomobilerna så långt möjligt. 
Som ritare anställdes den unge Chalmersingenjören 
Harald Asplund. Loket var tvåaxligt, 
cylindrarna placerades på ramverket mellan axlarna 
och innanför koppelstängerna, och därigenom 
kunde man använda en lokomobilpanna 
med små ändringar. 

Förstlingen blev ingen succe, framför allt för att 
ånglok måste starta med full dragkraft och för att 
ryckningar i tåget märks direkt vid cylindrarna. 
Den enkla konstruktionen från lokomobilerna 
klarade inte det, eftersom man inte hade något 
svänghjul och ryckningarna därför gav stora tvär

Fotot.från Norbergs järnväg 1858 visar till höger det av Munktell byggda loket Norberg och en malmvagn forsedd 
medpersonskrov, och till vänster det 1858 levererade Åmänningen med modernare underrede. 

krafter i cylinderlocken och den enkla styrningen 
av kolvstången. Förstlingen användes en tid för 
arbetståg i Norberg, men klarade inte malmtågen 
utan blev snart stående avställt, varefter 
Sundler tog med det till sitt nästa bygge av banan 
Nora-Ervalla, då det blev ombyggt till normalspår 
varvid hjulen flyttades utanför rambalkarna. 
När Förstlingen byggdes hade riksdagen beslutat 
att spårvidden på de järnvägar staten skulle bygga 
skulle vara 5 svenska fot= 1485 mm, och loket 
konstruerades så att det skulle ha spårvidd 3 fot 
= 891 mm med hjulen innanför ramarna och 5 
fot med hjulen utanför. När sedan statsbanorna 
och Köping-Hults järnväg byggdes fick de den 



engelska normalspårvidden 4 foot 8,5 inch = 
1435 mm. 

Harald Asplund konstaterade snart att kraven 
på lokomotiv och lokomobiler var helt olika, och 
studerade hur lokomotiv konstruerades i andra 
länder. Han blev då befordrad till konstruktör, 
och hans första konstruktion blev 18 5 5 det treaxliga 
loket Fryckstad för banan Fryksta-Klarälven 
som hade öppnats 1849 med hästdrift. Det 
hade cylindrar längst fram och monterade lutande 
i överkant på koppelstängernas utsida, men 
sliderna placerades innanför ramarna och var separat 
gjutna detaljer. Ett rejält tvärstycke där vevstaken 
mötte kolvstången klarade ryckningarna i 
tåget. Ramverket bestod liksom på Förstlingen av 
träbalkar förstärkta med plåt på både insidan och 
utsidan, koppelstängerna drev vevtappar utanför 
ramarna. Fryckstad fungerade bra och gick så 
länge Frykstabanan var kvar, till 1872, och kom 
sedan att användas som Kungl. Fortifikationsförvaltningens 
arbetslok först i Karlskrona och 
sedan vid ombyggnad av Karlsborgs fästning, där 
det kanske av byråkratiska skäl blev stående till 
1914 då det visades på SJ:s paviljong vid Baltiska 
utställningen i Malmö, och återigen 1923 i samband 
med en jubileumsutställning i Karlstad. 

Även här var spårvidden något udda. De tidigaste 
dokumenten om Frykstabanan och Kristinehamnsbanan 
som hästbanor talar om 4 fot 
spårvidd, och en skildring från bygget av den 
senare berättar att man mätte till rälsens utsida. 
Förklaringen finns troligen på Kristinehamnsbanans 
aktiebrev, som visar ett spår med uppstående 
flänsar på rälsens utsida, och hästdragna 
vagnar som också skulle kunna köra på gator. 
Mätt på rälsens insida blev det 44,5 verktum = 
1101 mm, och när man senare på 1850-talet införde 
decimalsystem uppmätte man det till 3 7 
decimaltum = 1099 mm. 

Direkt därefter fick Asplund konstruera ett 
nytt lok till Norbergs järnväg, där man efter 
problemen med Förstlingen bestämt sig för att 
öka spårvidden från tre till fyra svenska fot. 
Den här gången visar ritningar att man verkli

gen menade 4 fot = 1188 mm mätt på rälsens 
insida. Loket Norberg var mycket likt Fryckstad 
men något större, alltså med tre drivaxlar, hjulen 
innanför ramarna och vattenförråd baktill 
under förarplatsen. Ingendera hade förarhytt, då 
man liksom i England ansåg att ett ånglok skulle 
vara som en ångbåt med namn och befälhavare. 



Ångbåtar hade på den tiden inte någon inklädd 
av underrede och cylindrar. Det ledde till en liten 
kontrovers, då den norska Rörosbanan köpte de 
två gamla loken från Kristinehamnsbanan 1875. 
Asplund hade för norrmännen beskrivit loken 
som sju år gamla, och det var väl rätt beträffande 
maskineriet och ramverket, men pannan och andra 
delar var ju faktiskt 18-19 år och tålde bara 
lågt ångtryck. 

kommandobrygga, och då skulle loken ~-------------------inte 
heller ha det. 

Munktellsfoken: dimensioner i mm och (inch) 

På kort tid fram till 1858 levererade nu 

cylinderdia suzg drivhjul löphjul axeuzvstån, 

Munktells ytterligare fem lok av ungefär 

Fryckstad 241(9,5) 356 (14) 838 (33) 1219+1219 (48+48 
samma typ som Norberg, men med vatten

Norberg 241 (9,5) 381 (15) 914(36) -1295+1295 (51+51 

tank även ovanpå pannan. Väsman-Bar

Ätvidaberg 254 (10) 381 (15) 940 (37) 711 (28) 1295+1422 (51+56 

kens järnväg, som förband Smedjebackens 

Sjöändan 245 (9,6) 381(15) 914 (36) 1448+ 1448(57+57 

hamn vid övre änden av Strömsholms 

Ämänningen 254 (10) 381 (15) 940 (37) 711 (28) 1373+1194 (54+47 

kanal med Marnäs hamn vid sjön Väs

Barken 254 (10) 406 (16) 940 (37) -1373+1373 (54+54 

man intill Ludvika, för transporter från de 
många bruken och gruvorna kring sjön, fick 1857 
sitt första lok Wessman med fyra fot spårvidd. 
Baroniet Åtvidaberg byggde en bana från Bersbo 
gruva till kopparverket i Åtvidaberg och fick två 
lok Atvidaberg och Bersbo som gick där till en bit 
in på 1880-talet, då banan byggdes om till en del 
av trefotsbanan från Västervik till Norsholm. De 
hade bara de två bakre axlarna drivna. 

Därefter köpte Kristinehamn-Sjöändans järnväg 
två lok Sjöändan och Christinehamn, men de 



fick liksom Fryckstad spårvidden 44,5 verktum 
eller 37 decimaltum, som blir 1101-1099 mm. 
Asplund som både hade konstruerat loken och 
planerat banans ombyggnad från hästbana till 
lokdrift blev då överingenjör och chef för banans 
verkstad, men fortsatte ändå att konstruera lok åt 
Munktells i många år. 

Munktells byggde 1858 åt Norbergsbanan 
ett andra lok Amänningen och 1860 åt Väsmanbanan 
loket Barken, där Asplund för bägge lät 
göra en helt ny typ av underrede. Rambalkarna 
var helt av grov plåt och sattes innanför hjulen. 
Sliderna placerades i ett slidskåp direkt ovanpå 
de horisontella cylindrarna. Vattentank fanns 
både mellan rambalkarna och som en sadeltank 
ovanpå pannan, och rambalkarna kunde nu nitas 
samman, vilket gjorde loken mycket stabilare. 
Amänningen hade bara de två bakre axlarna 
drivna, Barken alla tre. 

Redan under 1860-talet upptäckte banorna 
att de gamla plåtförstärkta trärambalkarna var 
alltför svaga, och ett efter ett blev de äldre loken 
helt ombyggda 1866-1868 med den nya typen 

Redan trafikerade banor 

Den dominerande industrin i Sverige, järnbruken, 
hade haft goda konjunkturer i början av 
1850-talet, då industrin i England och Frankrike 
varit upptagen med vapentillverkning för Krimkriget. 
Banor vid gruvor fanns sedan länge, i Falu 
koppargruva sedan omkring 1700, från Höganäs 
stenkolsgruva till hamnen sedan 1796 och vid 
Persbergs gruvor sedan 1819. Redan omkring 
1850 hade man byggt flera banor som ledde 
trafik från flera värmländska bruk till hamnarna 
i Karlstad och Kristinehamn i samtrafik med 
båtar, och de var de första banorna med allmän 
trafik i Sverige, där inte bara ägarna utan också 
bönder och köpmän kunde sända gods. 

Smalspåriga hästbanor med allmän trafik fanns 
från Kristinehamn till Sjöändan där anslutning 
fanns med Filipstads Bergslags kanal och sjöfart 
till Storfors bruk, därifrån hästbana med en 
färjesträcka till Gammelkroppa vid sjön Y ngen. 
Vid Y ngen låg Persbergs gruvor med flera spår 
till bryggor, och med hästbanor till Saxå bruk, till 
Filipstad och till sjön Långban, varifrån hästbana 
fanns till Lesjöfors bruk. Andra banor fanns i 
Värmland förbi vattenfallen i Munkfors, Borgvik 
och Forsbacka och vid Ränkesed. Grängesbergs 
gruvor hade en 1853 öppnad hästbana till sjön 
Södra Härken och en kanal till Norra Härken. 
Finspongs bruk hade 1855 öppnat hästbanor 



Finspång-Lotorp och Norrköping-Fiskeby samt 
ångbåtstrafik Finspång-Fiskeby. 

Sedan Frykstabanan 1856 med gott resultat 
övergått till lokdrift började Kristinehamns

Sjöändans station där järnvägen mötte sjötrafiken från Filipstads Bergslags kanal och sjösystemet Alkvettern-
Öjevettern 
var efter några år som hästbana under ombyggrzadfor lokdrift. 

banan förbereda lokdrift genom att lägga in ny 
räls. Koncession beviljades för Väsman-Barkens 
järnväg med lokdrift och 4 fot spårvidd, och 
Norbergs järnväg, som gått i konkurs 1854 efter 
problem med bland annat Förstlingen, hade blivit 
färdigbyggd med spårvidd ökad till 4 fot och 
öppnades för allmän trafik med ånglok 1856. 
Åtvidabergs baroni hade under byggnad en bana 
från Bersbo koppargruva med 4 fot spårvidd som 
öppnades 1857. 

Under 1840-talet hade de flesta masugnar blivit 
ombyggda med "varmapparat" där avgasen 
från masugnen värmdes genom att den kvarvarande 
kolmonoxiden förbrändes, och den heta 
gasen sedan fick förvärma den luft som blåstes 
in bland malm och träkol i masugnspipan. Det 
hade gjort att träkolsbehovet sjunkit till 60 procent 
av vad man tidigare tagit ut från skogarna. 
De flesta järnbruk startade då sågverk för att ta 
vara på den ved man inte behövde till träkol. 
Många av järnbrukens hästbanor transporterade 
också plank, och vissa banor byggdes enbart för 
detta, som vid den 1854 öppnade Orrholmens 
ångsåg i Karlstad, där det fanns en hästbana ut 
på den 400 m långa udastningspiren. 

Gävle-Dala järnväg 

Järnbruken mellan Falun och Gävle hade sedan 
början av 1842 diskuterat kombinationer av 
hästbanor och sjöfart, men 1850 lät man kap

ten C.E. Norström utreda kostnader för en bana 
hela sträckan från Gävle till Falun, och fann att 
en bana med ånglok skulle vara lönsam, och 
transportera lika mycket stångjärn som plank. 
Statslån söktes 1854, och ett aktiebolag Gefle-
Dala JernvägsAB bildades 1855 med Gävles 
exportörer och grosshandlare som huvudägare. 
Som arbetsledare för banbygget antogs Claes 
Adelsköld som 1849 lett byggandet av Frykstabanan. 
Arbetet började 1855 och under 1856 
anlände fartyg med räls, vagnar och lokomotiv 



från England, som då hade den mest framstående 
mekaniska industrin i världen. Under 1856 
anlände tre nybyggda lok Gefle, Engelbrekt och 
Kullan från Sharp Stewart & Co, och ett begagnat, 
femton år gammalt Norden, byggt av Kirdey 
för banan Manchester, Sheffield & Lincolnshire. 
Krimkriget slutade 1856 och det blev så svårt 
att exportera järn att flera av järnbruken, bland 
annat Högbo, var nära konkurs och inte kunde 
betala sina aktieteckningar. Under 1856 var man 
därför tvungen att lova räntegaranti för de aktier 
som ännu inte var sålda och begära utökat statslån. 
Banan var körbar för arbetståg från Gävle till 
Jädran, och november 1856 publicerades tidtabellen 
för ett tåg om dagen med text att passagerare 
och gods medfölja, men tillstånd för allmän 
trafik fick man inte förrän den 10 augusti 1857. 

Vid Norrlandskusten hade den engelskägda 
export.firman James Dickson i Göteborg byggt 

en såg vid Askesta och arbetade med att bygga 
en bana med engelsk normalspårvidd till hamnen 
i Sandarne. 

Köping-Hults järnväg 

Adolf von Rosen hade 1851 av riksdagen fatt en 
utökad räntegaranti för en bana Köping-Hult, 
trots att många ledamöter hellre ville ha banan 
dragen till Mariestad eller Kristinehamn. Ett nytt 
bolag med svensk och engelsk styrelse bildades 
1852 med den liberale politikern från Göteborg 

C.F. Waern som ordförande och von Rosen som 
vice ordförande och residerande direktör, och arbetet 
kunde börja. Redan 1854 märktes en kris 
då entreprenören Burge sade upp sitt avtal, och 
samarbetet mellan de svenska och de engelska 
direktörerna fungerade dåligt. Som residerande 
direktör ersattes von Rosen 1855 av S.E. von 
Hofsten. Arbetet blev nästan nedlagt utom från 
Örebro till Skebäcks hamn och Ålsäng. Krisen 
vart akut 1856 då den engelske styrelsemedlemmen 
Sadlier begick självmord och det avslöjades 
att uteblivna pengar från England berodde på att 
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han sysslat med 
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och obligationsbedrägerier. 
Arbetet 
fortsatte 
med engelska entreprenörer 



och 
man köpte rullande 
materiel 
från England, 
varibland flera 
begagnade ånglok. 
Man fick 
riksdagen att 
medge försening 
av banans öppnande 
for Örebro-
Köping till 
1855 och Örebro-
Hult till 
1856 men blev 
alltmer försenat 
genom byte av 
arbetschefer och 
entreprenörer. 

Och på samma 
gång pågick 
arbetet med sidobanan 
NoraErvalla 
som ett 
separat svenskt 
bolag. Även här 

Nora-Ervalla 
järnväg trafikerades 
reda.n från 
början av Köping-
Hults järnväg, som 

framgåravtaxan 

från 1858. 

hade man från början tänkt sig en kanal från 
Nora till Örebro för malmtransporter till Haddebo 
bruk och järn från de många bruken i Nora 
Bergslag. Bergmästare Troilius och von Rosen 
hade 1849 gjort bruksägarna intresserade av att 
bygga en hästbana i stället, och 1851 för en bana 
med ånglok. Sedan Köping-Hult järnvägsbolag 
bildats 1852 beslöt man låta von Rosen göra ett 
nytt förslag till en bana från Nora till Ervalla station 
vid KHJ. På sommaren 1853 började bygget 
med Fredrik Sundler som entreprenör sedan 
KHJ engelska entreprenör avböjt. Sundler hade 
som vi sett redan 1853 byggt Norbergs järnväg 
med 891 mm spårvidd, och då använt Förstlingen 
som alltså var det första loket från Munktells 
verkstad. Norbergsbanan hade gått i konkurs 
innan den var färdig, och då hade Sundler visat 
att han hade rätt till loket som del av arvodet. 



Han lät Munktells bygga om det för normalspår 
143 5 mm, och eftersom loket var förberett för 
spårviddsändring borde det ha varit lätt. Tyvärr 
hade man 1853 trott att normalspår i Sverige 
skulle tolkas som 5 svenska fot ( 148 5 mm), så 
det var inte bara att flytta drivhjulen till utsidan 
av rambalkarna. Munktells var tvungna att flytta 
ihop balkarna 65 mm och det visade sig senare 
leda till problem med matarpumpen som låg 
mellan rambalken och vattentanken. Pumpen 
blev helt oåtkomlig annat än rakt underifrån, 
och om den inte fungerade fick man gräva en 
grop under spåret för att kunna nå den. Sundler 
gick själv i konkurs 1855 eftersom han som 
betalning tagit emot aktier som han tänkt sälja 
till KHJ :s engelska intressenter men misslyckats. 
Han överlät då loket till Norabanan, som fortsatte 
att använda det i arbetståg. 

Vid byggandet av Köping-Hults järnväg användes 
först fem lok som köpts från England i 
dåligt skick, och för trafiken därefter ett tanklok 
Oscar byggt 185 5 och två tenderlok Decision och 
Energy byggda 1856, alla från William Fairbairn. 
Personvagnarna var engelskbyggda med sidor av 
stora teakskivor. Grusvagnar byggdes på egen 
verkstad, övriga godsvagnar var engelskbyggda. 

Den 5 mars 18 56 gick ett första invigningståg 
från Örebro förbi Ervalla till Nora draget av loket 
Oscar med fyra personvagnar och två godsvagnar. 
Med tåget reste järnvägarnas styrelsemedlemmar, 
lokala politiker och bruksägare. Man åt en lunch 
i Nora och reste tillbaka till Örebro. Banan var 
då inte fullt färdig och inte godkänd av myndigheterna. 
Bron över ån vid Järle hade rasat och 
bara blivit provisoriskt ersatt. Godståg började gå 
den 17 mars och vid vårmarknaden i april körde 
man tillfälliga persontåg men officiellt öppnades 
persontrafiken först den 4 juni. August von Rosen 
tilldelades 1856 en mindre stadig pension 
och efter hans död restes en staty av honom vid 
Örebro station. 

Statens järnvägar 

Riksdagens järnvägskommitte arbetade hårt med 
sitt förslag till stadiga stambanor som blev färdigt 
den 30 september 1855. Nils Ericson ombads 
uttala sig om det och sade att han i princip höll 
med om förslaget, men ansåg att Västra stambanan 
borde gå genom Södermanland och inte 
längs norra Mälarstranden som redan hade goda 
båtförbindelser, och att Stockholm bara skulle ha 
en gemensam station i stället för en på var sida 
av Mälaren. Han ansåg också att man borde betona 
principen att dra banorna långt från kuster, 



kanaler och segelleder. Kommittens medlemmar 
fick en chock när Nils Ericson redan den 18 november 
publicerade ett eget färdigtryckt, separat 
förslag som avvek på många fler sätt från kom-

Nils Ericson var en effektiv och skicklig arbetsledare 
med erfarenhet .från kanalbyggen, och ledde de forsta 
årens arbete med Statens järnvägar. Svårigheter att 
kompromissa gjorde honom osams med många politiker, 
industrimän och konsulter. 

Bilden från Illustrerad Tidning visar det kungliga tåget i Göteborg när Västra stambanan foruingdes 1858 till 
Falköping. 
Den forst öppnade delen 1856 var Göteborg-]onsered 

mittens, och när regeringen den 28 november 
1855 bifogade Ericsons förslag i sin proposition 
till riksdagen. 

Kommitten hade föreslagit: Västra stambanan 
Stockholm-Örsundsbro-Köping-Svartå-Falköping-
Göteborg där banan Köping-Hult skulle 
köpas och ingå, Norra stambanan Örsundsbro-Uppsala-
Gävle, Södra stambanan Malmö-Värnamo--
Axamo--Falköping, Östra stambanan 
Stockholm-Katrineholm-Norrköping-Linköping-
Tenhult med anslutning till Södra stambanan 
antingen i Vaggeryd eller förbi Jönköping 
till Axamo, Nordvästra stambanan Svartå-Karlstad-
norska gränsen, och dessutom sammanbindningsbanor 
Katrineholm-Eskilstuna-Dingtuna 
och Katrineholm-Örebro-Askersund. 

Ericsons förslag var i stället: Västra stambanan 
Stockholm-Katrineholm-Hallsberg-Porla-Falköping-
Göteborg, Norra stambanan Stockholm-
Uppsala-Sala-Storvik, Södra stambanan 
Malmö-]önköping-Falköping, Östrastambanan 
Katrineholm-Norrköping-Linköping-Tenhult, 
Nordvästra stambanan Porla-Karlstad-norska 
gränsen samt sammanbindningsbanor Sala-Frövi 
och Örebro-Hallsberg utan övertagande av 
Köping-Hult, eventuellt också Sala-Västerås. Av 
kommittens medlemmar var Sparre upprörd över 
att han blivit beskylld för att stödja stambanan 
mellan Stockholm och Västerås för att han ägde 
fastigheter i Enköpingstrakten, och von Rosen 
upprörd av att KHJ inte skulle övertas. Redan 
1857 erbjöds staten att köpa KHJ men avböjde. 
Nästa järnvägskommitte 1858 hade Ericson 
som ordförande och ändrade Södra stambanans 
sträckning att i stället gå över Sävsjö-Nässjö. 

Utan att vänta på slutligt riksdagsbeslut om 
stambanornas dragning hade Ericson redan börjat 
bygga stambanorna där det var minst diskussion 



om sträckningen, från Göteborg den 30 
april 1855 och från Malmö den 1 maj 1855, 
och den 2 december 1856 kunde allmän trafik 
öppnas på delsträckorna Göteborg-Jonsered och 
Malmö-Lund. Vid invigningen hade man hoppats 
att kung Oskar I skulle deltaga, men han 
hade blivit allvarligt sjuk och sände sina tre söner 
Carl, Oscar och August i stället. Kungen överlät 
1857 regerandet till prins Carl och avled 1859. 

Från början hade banbyggnaderna i distrikten 
vid Malmö och Göteborg varsitt begagnat 
engelskt lok, Ajax och Titan, som gått 13-15 
år på London & South Western Railway, och 
fick 1856 vardera tre nybyggda engelska lok 
från Beyer Peacock & Co, grönmålade och med 
namn på gjutna mässingsskyltar. De första loken 
var av samma typ, axelföljd o00-oo (lB-2) med 
utvändiga cylindrar. Distrikten numrerade sina 
lok från nr 1 tills en gemensam nummerserie 
infördes 1864. Som namn på loken valde man 

ortnamn med anknytning till distriktet, Norden, 
Sverige och Göteborg, men de tre första vid Södra 
stambanan fick namn efter de prinsar som deltog 
vid invigningen, Prins Carl Prins Oscar och Prins 
August. Den senaste finns idag på Sveriges Järnvägsmuseum 
i Gävle. 

Vagnarna kom från Lauenstein & Co i Hamburg 
och numrerades utan tanke på andra distrikt 
men med signaturer SSB och WSB. Personvagnarna 
målades olika beroende på vagnsklass, och 
alla hade kupeer med sidodörrar. Godsvagnarna 
var av tre typer, vagnar med fällbara träväggar för 
grus och spannmål, vagnar med låga fasta väggar, 
trästolpar och löstagbar svängel för räls, stolpar 
och trävirke samt täckta vagnar för styckegods 
och djur. De första godsvagnarna hade den rödbruna 
preussiska färgen, men när längre fram 
även svenska företag levererade förekom även 
grå, svarttjärade eller trägula vagnar, tills man 
1864 slog ihop nummerserierna och bestämde 
att alla skulle vara rödbruna utom byggnadsavdelningens 
som kunde vara grå. 

Referenser Spår 1992: E. Sparre 

Spår 1994: Förstlingen 

Spår 1996: A.E. von Rosen 

Spår 2001: G. Swederus 

Claes Adelsköld var den ledande järnvägskonsulten, och 
hade arbetat med planering och byggande av många 



enskilda banor, men blivit osams med Nils Ericson. 
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skrev Södra stamba--------------------·-----------------
nans byggchef Beijer 
1856 Följden blev 
att bygget av de per-
manenta stations-

  

Christina Engström 

Guldkorn ur arkivet 

I TGOJ:s arkiv som numera finns i Sveriges Järnvägsmuseums 
samlingar, ingår arkivet efter Frövi-
Ludvika Järnvägar (FLJ) . Banan som invigdes 
1 oktober 187 4 benämndes från början The 
Swedish Central Railway, Svenska Centralbanan. 
Namnbyte till FLJ gjordes 1875, men bolaget 
The Swedish Railway Company fortsatte att existera 
till början av 1900-talet. I kopieböckerna 
samt i Construction Letterbook .från tiden 18721873 
kan man följa det intensiva a,rbetet med att 
fa banan klar enligt tidsplanen. Man kan säga att 
FLJ har sitt ursprung i England. Ägarna hade sitt 
huvudkontor i London och i Sverige hade man 
en förlängd arm i och med den styresman som 
utsågs när banan var färdig för drift. Det var engelsmannen, 
ingenjören, Walmsley Stanley som 
var FLJ:s förste styresman. Det var under hans 
ledning som stakningsarbetet utfördes. Det var 
även han som tillsammans med kammarherre 



G. Fahnehielm, legationssekreterare Gosling och 
brukspatron Ericsson fick i uppdrag att åka runt 
till de berörda kommunerna, för att framföra 
de villkor och krav som ställdes både till kommunerna 
och enskilda personer inför banbygget. 
Bland de krav som ställdes var kostnadsfri leverans 
av sliprar vid banbygget, kostnadsfri leverans 
av trävaror för uppbyggnad av stationshus 
och andra hus som skulle uppföras vid banan 
samt fri tillgång till grustäkter. 

På en del platser möttes man av motstånd, 
men till slut kunde banbygget sätta igång enligt 
tidsplanen. I byggnadsskedet av banan lämnade 
Stanley täta rapporter till huvudkontoret i London. 
Naturligtvis ville man hålla sig ajour med 
framskridandet av banbyggandet, men även det 
ekonomiska läget var viktigt att rapportera. Stanley 
kan inte ha haft det lätt. Från ägarna ställdes 
ständiga krav på att hålla nere kostnaderna, något 
som senare skulle visa sig ge ytterligare kostnader 
i framtiden, bland annat fick man redan 
1880 byta ut rälerna som var för lätta. De ersattes 
av tyngre räls, ett arbete som i sig drog ut på 
tiden på grund av det ogynnsamma ekonomiska 
läget. 

Vidare om FLJ:s intressanta förhistoria går att 
läsa i minnesskriften om TGOJ utgiven 1927. 

Nu till Guldkornet ur arkivet. Det är ett brev 
daterat 13 maj 1873 med anknytning till FLJ eller 
Svenska Central Jernvägen som banan hette 
då detta brev skrevs. Vid den här tiden var banan 
från Frövi öppnad till och med Ludvika för 
provisorisk trafik. Brevet ger en bild av febril 
verksamhet. Ändamålsenliga lokaler för målaren 
Eliasson, som anställts för målning av lokomotiv 
och vagnar, var ännu inte uppförda. 

Brevet är undertecknat av John Johnsson som 
1873 var maskiningenjör vid FLJ. Det var han 
fram till 1879 då han blev trafikchef och styresman. 
Trafikchef var han fram till 1900 och styresman 
fortsatte han att vara fram till sin död den 
7 augusti 1916. 

John var engelsman född 30 november 1847 i 
Great Ouseburn i Yorkshire. Han kom till Sverige 
1872 efter att ha inlett sin yrkesbana inom järnvägen 
vid North Eastern Railway i England. 
Han var gift med Jane Mary Ryott och de fick 
sju barn födda 1875 (Mary), 1877 Qohn), 1879 
(Harry Oskar), 1884 (Aina), 1890 (Bertie), 
1893 (Greta). Även sonen John född 1877 hade 



sin yrkesbana inom järnvägen då han anställdes 
som trafikchef inom TGOJ 1908. När man läser 
brevet kan man tänka sig att Eliasson kanske blev 
lite fundersam över utsikterna att utöva sitt yrke 
under dessa villkor. Oavsett vilket återfinns Eliasson 
senare i FLJ:s matriklar över anställda vid 
maskinavdelningen. 

Lindesberg den 13 maj 1873 
Målaren J. E. Eliasson, 
Göteborgs Jernvägs Werkstad. 

Jag har emottagit Ert brev af den 9 ds och får till 
svar meddela, rörande Edra blifvande skyldigheter 
att antalet lokomotiv på denna bana uppgår till 8 
st; passagerarevagnar 8 st, samt för närvarande 240 
andra vagnar, men ytterligare 60 väntas från England 
under loppet af närmast kommande månader. 4 af 
lokomotiven äro målade och de öfriga skola framledes 
målas. 

Ni kommer att förestå målningen och fa en gesäll 
till hjelp och när så behöfves ytterligare en arbetare. 

Örc/JrQ Km~tindustri A. B. 

Någon målare verkstad finnes ännu icke, lokomotiven 
målas tillsvidare i lokomotiv-stallet i Linde och 
vagnarnes målning, som endast omfattar deras nummerering 
och litterering, göres under bar himmel; 
men när de nya maskin-verkstäderna som nu hålla 
på att uppföras, blifva färdiga, kommer en särskildt 
målare verkstad att inrättas. 

Bostad är ej lätt att erhålla, och som jag ej varit bosatt 
i någon annan del af Sverige än denna, kan jag 
icke bedöma matvarornas olika pris i särskildta delar 
af landet, men jag förmodar att de äro fullt ut lika 
billiga här som i en stor stad sådan som Göteborg. 

Jag önskar att Ni måtte komma så snart som möjligt, 
men ej förr Ni affiyttat från Eder närvarande 
anställning i god ordning och efter behörig uppsägnmg. 

Jag skulle blifva förbunden genom några rader med 
uppgift om när Ni kan komma 
Högaktningsfullt John Johnson 

JERNVÄOSBRON ÖFVER "STORSTUPET" Å ORSAHÄRJEÅOALS-
BANAN. 

Gunnar Sandin 

Orsa-Härjeådalen, 



järnväg med startsvårigheter 

Den järnvägshistoriskt intresserade får sällan 
nog, men man kan ändå konstatera att det 
har skrivits en hel del om Inlandsbanan. Inte 
minst har de invecklade politiska och ideologiska 
turerna behandlats, men genom Statens 
järnvägsbyggnaders förnämliga Teknisk-ekonomiska 
beskrivningar är den tekniska rapporteringen 
också god om de delar som staten 
byggde. Annorlunda är det med Inlandsbanans 
ursprungligen privata delar. En historik om 
Mora-Vänerns järnväg lär vara på gång men 
tills vidare får vi för en grundligare behandling 
nöja oss med Svante Forsa::us berättelse om den 
allra första tiden på den sydligaste delsträckan, 
Kristinehamns järnväg. 

Orsa-Härjeådalens järnväg, om vilken här ska 
berättas, blev bara tio år i enskild regi och där 
hände inga märkvärdiga ting. Men varje järnväg 
förtjänar att fa sin historia skriven och ingen 
har hittills berört OHJ särskilt utförligt (mest 
omfattande nog Olof och Nils Bromee, se referenslistan). 
I gengäld var byggprocessen nästan 
lika lång och hade många intressanta aspekter. 
Därför blir det den som ägnas störst utrymme i 
min framställning. 

Öster-, väster-eller söderut? 

Varför satsade 1895 Gävle stad 200 000 kronor 
i en glesbygdsjärnväg vars utgångspunkt låg 198 
(ban)kilometer bort? 

Det gavs förstås en motivering i samband med 
den kommunala behandlingen av ärendet. Staden 
hade redan på 1850-talet gjort en betydande 
satsning på Gävle-Dala järnväg, banan till Falun. 
Det hade funnits opponenter och tvivlare 
men tvivlet kom på skam. GDJ blev en mycket 
lönsam järnväg och gav förutom avkastningen 
Gävle en mängd indirekta fördelar genom den 
trafik som drogs till staden och dess hamn. I första 
omgången hade man besegrat Västerås som 
velat styra Dalarnas bergs-och skogsprodukter 
till sina kajer och köpmän. Därmed lät sej majoriteten 
av GDJ:s aktieägare tills vidare nöja, 
avvisade expansionsförslag och gladde sej åt sina 
goda utdelningar. 

På 1880-talet blev emellertid hållningen inom 
GDJ och i Gävle en annan sen först Siljans järnväg 
öppnat detta sjöbäcken 1884 och arbete 
samtidigt hade inletts med att etablera en järnvägsförbindelse 
från Siljan genom Västerdalarna 
till hamn vid Vänern. Samtidigt fortlevde de tankar 



om en förbindelse med det norska järnvägsnätet 
som hade väckts redan årtiondet innan. 
Med konkurrerande avnämare och utfartsriktningar 
kunde högre priser vinnas för skogsprodukterna. 
Tack vare stora aktieteckningar från 
både järnvägsbolaget och staden byggdes som 
en förlängning av GDJ järnvägen Falun-Rättvik-
Mora som öppnades i sin helhet 1890. GDJ 
trafikerade, och så blev även fallet med den ytterligare 
förlängningen till Orsa. Då hade Orsaintressenterna 
efter inledande tvekan valt FRMJ / 
GDJ framför den konkurrerande Mora-Vänerns 
järnväg. 

Den stolta planen på en järnväg SöderhamnKongsvinger 
förverkligades aldrig men delsträckan 
Bollnäs-Orsa öppnades 1900 -se nedan. 

De nya dalabanorna var inte lika goda mjölkkossor 
som landskapets första järnväg. Både 
Mora-Älvdalen och Falun-Västerdalarne fick 
övertas exekutivt av GDJ. FRMJ gav heller ingen 
pekuniär utdelning till ägarna. År 1903 blev 
den ett dotterbolag sen GDJ förvärvat alla aktier. 
DHdJ gick det heller inte bra för. Orsa-Härjeådalens 
järnväg, som står i centrum för denna 
skildring, befann sej i gott sällskap. Men Gävle 
stad och dess hamn utvecklades starkt under 
epoken 1800-1914 så järnvägssatsningarna var 
nog inte fel. 

Orsa och besparingsskogen 

Orsa var sen gammalt en fattig skogssocken. 
Den odlade jorden utgjorde bara en procent av 
arealen. Jordbruket var primitivt och baserades 
i hög grad på extensivt utnyttjande av bete och 
gräsfangst i skog och på myrar. Missväxt och 
nödår var frekventa. Det är betecknande att en 
av besparingsskogens prioriterade uppgifter var 
att skapa en fond för befolkningens försörjning 
när slåttern och skörden slog fel. 

Besparingsskog inrättades i 
flera nordliga skogssocknar 
i samband med skiften på 
1800-talet. Till Orsa kom 
skiftet sent och det var först 
1885 som alla formaliteter 
kring besparingsskogen var 
klara. Den kom då att utgöra 
cirka en tredjedel av socknens 
skog. De andra två tredjedelarna 
blev enskild egendom 
medan besparingsskogen var 
samfällt ägd. Dess förvaltning 



styrdes emellertid av en 
statlig stadga och övervakades 
aktivt av länsstyrelsen. 

Orsas skogstillgångar hade förstås utnyttjats tidigare, 
till husbehov (ved, virke och även bark att 
dryga ut mjölet med), till ett par lokala järnbruks 
bränsleforsörjning och till viss utförsel, men det 
mesta var tämligen orört av brist på avsättningsoch 
transportmöjligheter. Detta ändrades i och 
med de stora sågverksbolagens etablering och 
skogsforvärv. Här liksom i en stor del av Norrland 
såldes skog och avverkningsrätter till vad 
som åtminstone efteråt betraktades som underpris. 
Det var framför allt sågtimmer som fälldes 
och fraktades ut på ett alltmer utbyggt nät av 
flottleder. Fram till omkring 1890 hade Oreälven 
och dess viktigaste biflöden iordningställts 
for flottning. 

Besparingsskogen låg längst norrut i socknen, 
längst bort från bygden, dit svedjande 
finnar hade kommit på 1600-talet (vilket ortnamn 
ännu vittnar om), och den nåddes sist 
av exploateringsvågen. Men efter uppmätning 
utauktionerades avverkningsrätter även här och 
1887-1897 fälldes totalt drygt två miljoner träd. 
Det gav betydande intäkter. Sedan pengar hade 
avsatts for skogsvård, som nödhjälpsfond och for 
infrastruktur blev det ett överskott som räckte till 
övriga kommunala utgifter för skola, fattigvård 
och annat. Under cirka två decennier behövde 
Orsaborna inte betala någon kommunalskatt och 

Underlagskartan (STF!KAK) ärfrån 1940-talet så 
både vägnät, bebyggelse och stationsnamn harforändrats 
en del sen OH]-tiden. Kartan ärforminskad och 
utan ska/,angivelse men måttstocken stämmer. Banvaktsstugornas 
lägen är approximativt inmätta. Banvaktsstugor 
belägna på trafikp/,atser har inte markerats. 
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socknen fick nationellt rykte för sin rikedom. År 
1908 återkom emellertid skatten tillfälligt, och 
socknens problematiska järnvägssatsningar kan 
ha bidragit till detta. 

Till den nämnda infrastrukturen hörde alltså 
flottleder men även vägar, och besparingsskogen 
hade en egen vägingenjör anställd. Men det 
som intresserar oss här är naturligtvis främst järnvägarna. 

Det var inte i första hand sågtimmer som skulle 
fraktas ut ur skogarna på en järnväg. Flottning 
var långt billigare. Men det ensidiga uttaget av 
timmerdimensioner var olyckligt på flera sätt. I 
och med att mindre dimensioner inte utnyttjades 
gick ägaren naturligtvis miste om intäkter, 
men "dimensionsavverkningen" av enstaka träd 
var också negativ ur skogsvårdssynpunkt eftersom 
solen sällan kom åt marken, och än värre var 
de väldiga mängder av obarkat virke som lämnades 
kvar och blev grogrund för skadeinsekter 
som också gav sej på växande träd, vilka torkade 
och dog. 

Pappersmasseindustrin var ännu i sin linda, 
och det var främst träkol som klen-och restvirket 
kunde användas till. Även kolved kunde visserligen 
flottas och Korsnäsbolaget hade etablerat 
en kolningsanläggning vid Oreälvens utflöde i 
Orsasjön, men i den hanteringen var lönsamheten 
sämre. Vid milkolning i skogen kunde träkol 
ekonomiskt fraktas 10-20 kilometer, beroende 
på terrängens lutning och annat, till station eller 
lastplats vid järnväg. 



Orsas järnvägar, planerade och förverkligade 

År 1885 tecknade Orsa kommun hela 600 000 
kronor i det tidigare antydda järnvägsprojektet 
Mora-Malung-Deje, trots att det inte direkt 
skulle beröra socknen. Året därpå överflyttades 
teckningen till Mora-Persberg, det vill säga den 
blivande banan MVJ. 

En teckning samma år i en järnväg från Rättvik 
återkallades men 1891 beviljades FRMJ ett 
lån på 300 000 kr förutsatt att järnvägen förlängdes 
till Orsa-Orsa jordägande sockenmän hade 
skaffat koncession på denna förlängning. Den 1 
augusti 1892 startade den allmänna trafiken till 
Orsa. År 1900 byttes lånet mot aktier. 

År 1894 anslogs en halv miljon till en järnväg 
Bollnäs-Orsa-Älvdalen, följande år kortad 
till Bollnäs-Orsa. Några dagar innan denna 
Dala-Hälsinglands järnväg öppnades för allmän 
trafik till Orsa den 18 oktober 1900 fick socknen 
skjuta till ytterligare 300 000 kr i form av 
preferensaktier. 

Tanken på en "Norgebana'' var inte död. Koncession 
söktes 1901 på en järnväg från Orsa till 
Stöa vid riksgränsen, varifrån en norsk bana 
skulle fortsätta till Elverum. Det var en ansökan 
som påverkade diskussionerna om lnlandsbanan 
och var politiskt känslig i och med de allt spändare 
relationerna mellan Norge och Sverige, men 
1905 upplöstes unionen och två år senare sade 
regeringen nej till koncession. 

Kom så till detta satsningarna på en järnväg 
norrut till Härjedalen. I förhållande till invå

Orsa järnvägshotell som OHJ tvingades betala till dominerar tillsammans med kyrkan byns profil och är betydligt 
mer imponerande än stationshuset till höger. (MB) 

narantalet var Orsas ekonomiska engagemang i 
järnvägar mycket stora. 

Järnväg till Härjedalen? 

En smalspårig järnväg från Orsa norrut genom 
finnmarken stakades omkring 1890 av Per Laurell. 
Det har varit svårt att hitta ytterligare upplysningar 
om det projektet. Kanske var det den 
banan som i februari 1892 ventilerades på ett 
järnvägsmöte i Sveg, på vilket majoriteten ville 
ha en förbindelse utmed Ljusnan till Ljusdal 
men där kyrkoherden, botanikern och riksdagsmannen 
S.J. Enander i Lillhärdal kämpade för 



en järnväg Orsa-Sveg som skulle ta vägen om 
hans socken. 

Senare under året anslog skogsmedelsfonden 
pengar till ny undersökning av en järnväg OrsaHärjeådalen. 
Stakningen utfördes under ledning 
av Wilhelm Prinzencreutz och låg till grund för 
en koncession som beviljades 1895. Orsa anslog 
400 000 kronor till en sådan bana. Båda projekten 
berörde alltså besparingsskogen direkt, i motsats 
till de tidigare järnvägar som fatt pengar därifrån. 

Om Prinzencreutz järnväg vet vi att den följde 
OHJ:s blivande sträckning från Fågelsjö och 
norrut men att den från Orsa gjorde en sväng på 
halvannan mil österut till Skattungbyn. Därmed 
kom den att följa Ore älv och gå relativt nära 
gränsen för både besparingsskogen och den enskilt 
ägda skogsmarken. 

Det var också en bana som skulle beröra tre län: 
Kopparbergs, Gävleborgs (in i vilket Orsa besparingsskog 
sträckte sej) och Jämtlands. Följaktligen 
låg dessa tre länsstyrelser bakom inbjudan till ett 
möte som hölls i Orsa den 14 november 1894 för 
att dryfta det aktuella förslaget. Representanter 
kom från kommuner i alla tre länen och ända från 
Gävle, men inte minst ett stort antal hälsingar. 
Det senare fick stor betydelse, för på mötet ställdes 
banorna Orsa-Sveg och Orsa-Bollnäs mot varandra. 
Den senare vann majoritet. För en järnväg till 
Bollnäs anfördes inte minst att den skulle skapa en 
direkt förbindelse med Norra stambanan. 

Förordet för Dala-Hälsinglands järnväg innebar 
att projektet Orsa-Sveg inte fullföljdes. Koncessionen 
fick förfalla. 

Ett nytt försök 

DHdJ fick för sin del koncession i oktober 1895. 
Genom detta skulle Skattungbyns intressen till

godoses och en järnväg norrut från Orsa kunde 

dras västligare. 

En sådan sträckning stakades 1898 av Lars 

Sparr, VoV-löjtnant och bördig från Våmhus. 

Året därpå godkändes hans förslag av skogsme

delsfondens styrelse och aktier för hela 1 200 000 



kronor tecknades i banan till Sveg. År 1900 öka

des detta med 50 000 i form av sliperleveranser. 

Detta var en god grundplåt men mer pengar 
behövdes, för järnvägen skulle bli över tolv mil 
lång. Löjtnant Sparrs kostnadsförslag slutade på 
4 436 000 kronor med rullande materiel. Löste 
man trafikeringen på annat sätt behövdes fortfarande 
minst 3 700 000 kr. Statslån till fördelaktig 
ränta stod att få ur den järnvägslånefond 
som riksdagen hade inrättat men inte till högre 
belopp än aktiesumman. Lånet beviljades dock 
inte automatiskt och det gjordes ett försök att 
stoppa det. De inflytelserika riksdagsledamöterna 
Daniel Persson i Tällberg och Olof Ericsson i 
Ovanmyra skrev 1900 en motion där de yrkade 
att beslut om både koncession och lån skulle 
uppskjutas i avvaktan på en utredning om ett 
bättre sätt att etablera en järnväg mellan Dalarna 
och Härjedalen. Den planerade linjen om Orsa 
innebar för de allra flesta resor och transporter 
en omväg, menade motionärerna. De ville i stället 
att staten skulle lösa in Södra Dalarnes och 
Siljans järnvägar, det vill säga sträckan Krylbolnsjön, 
och sen dra en bana norrut via Rättvik, 
Boda och Ore till Sveg. 

Statsutskottets majoritet var emellertid kallsinnig: 
staten var redan hårt engagerad i järnvägsbyggen 
och med en bana från Orsa fanns utsikter 
till kommunal medfinansiering. Och det 
blev avslag även i kamrarna. Det fanns en logik i 
motionärernas krav på ett mer enhetligt planerat 
järnvägsnät, men ortsintresset torde ha varit deras 
viktigaste drivkraft. 

Sista landskapet utan järnväg 

Härjeån utmynnar i Ljusnan en halvmil väster om 
Sveg, och det var aldrig avsett att O HJ skulle beröra 
dess dalgång. Att förkortningen utlästes OrsaHerjeådalens 
järnväg berodde naturligtvis på att 
Härjeån hade gett namn åt hela landskapet. 

För Härjedalens del var järnvägsfrågan minst 
lika gammal. Landskapet hade sin gamla och 
naturliga huvudförbindelse med övriga landet 
utmed Ljusnan ner till Hudiksvall. Redan 1875 
hade man bildat Hudiksvall-Herjeådalens jern

vägs AB för att åstadkomma en förlängning väs

terut från Näsviken av Hudiksvalls järnväg, och 



kommunala och andra intressenter hade teck

nat aktier för närmare 300 000 kr. Storskaliga 

skogsköp och avverkningar hade inletts och även 

här fanns planer på en förlängning in i Norge, 

varifrån de västra Härjedalssocknarna hade sina 

viktigaste handelsförbindelser. Svikna förhopp

ningar om statsbidrag sänkte emellertid projek

tet och bolaget upplöstes 1885. 

År 1880 nådde Norra stambanan Ljusdal som 
blev Härjedalens närmaste järnvägsstation men 
därifrån var det fortfarande drygt elva mil till 
Sveg, och landsvägfrakten på sträckan kostade 
vid förra sekelskiftet minst 3 5 kronor per ton. Ett 
nytt initiativ togs 1892 och åter uteblev statsstödet. 
Ännu på 1950-talet hölls projektet vid liv. 

Härjedalen var förvisso fattigt och efterblivet, 
och dess talesmäns strävanden väckte medkänsla 
på många håll, inte minst i riksdagen. Det och 
Öland var vid sekelskiftet de enda landskapen 
som saknade järnväg, och sen Borgholm-Böda 
hade öppnats 1906 var Härjedalen sist. En järnväg 
söderut till Orsa var inte förstahandsalternativet 
för de flesta av dess invånare, men hellre den 
än ingen järnväg alls. 

Finansiering 

Den slutgiltiga listan över aktietecknare i OHJ 
såg ut så här: 

Orsa kommun 1 250 000 
Gävle stad 200 000 
Hamra kapellag 100 000 
Jämtlands landsting 100 000 
Svegs kommun 100 000 
Lillhärdals kommun 50 000 
Linsells kommun 25 000 
Älvros kommun 10 000 
Hedekommun 10 000 
Vemdalens kommun 5 000 
Falun-Rättvik-Mora järnväg 25 000 
Siljans kolaktiebolag 15 000 
Övriga 13 300 
1 903 300 



Orsas aktieteckning har redan kommenterats. 
Gävle stads stora teckning berördes också inlednmgsv1s. 

Hamra torde primärt ha tecknat av samma 
skäl som Orsa: kapellförsamlingen hade ont om 

invånare men gott om skog, vilken skulle stiga 
i värde genom järnvägen. Även Sveg skulle ha 
direkt nytta av den, medan de övriga Härjedalskommunerna 
i vissa fall låg långt från ändpunkten 
men ändå skulle få sin transportsituation 
lättad. Jämtlands landsting, som fortfarande 
betalade av dryga lån för de bidrag som kring 
1880 hade getts till anläggningen av Norrländska 
tvärbanan, tänkte på länsdelens allmänna 
intresse, men teckningen hade godkänts med 
mycket knapp majoritet. FRMJ kunde vänta sej 
ökad trafik och Siljan ökad tillförsel av träkol. 
Övriga firmor och enskilda, som hade en till tio 
aktier var, är inte specificerade, men man kan 
förmoda att det liksom på andra håll rörde sej 
om ersättning för mark som avståtts och symboliska 
innehav hos styrelseledamöter. Ingen ägare 
torde ha väntat sej någon direkt utdelning på 
sina andelar. 

Innan ny koncession beviljades hade Väg-och 
vattenbyggnadsstyrelsen att yttra sej över kostnadsförslaget. 
Myndigheten ansåg att det nog 
skulle behövas en halv miljon till men höll ändå 
inte för omöjligt att kalkylen skulle hålla eftersom 
arbetslönerna, en tung kostnadspost, var 
på väg ner. Koncession beviljades, den 12 september 
1900, och därefter ansöktes om statslån. 
Ny remiss till Väg-och vatten som konstaterade 
att stålpriserna hade sjunkit så att räls och broar 
skulle bli billigare, och vidhöll kostnaden 3,7 
miljoner, varefter halva det beloppet beviljades 
som lån. 

Styrelse 

På OHJ:s konstituerande bolagsstämma den 9 
oktober 1900 tillsattes en styrelse för högst fem 
år eller ungefär den tid som bygget beräknades 
ta. Valet hade föregåtts av en skarp maktstrid 
mellan de båda största aktieägarna, alltså Orsa 
kommun och Gävle stad. Orsa hade ju en majoritet 
av aktierna och socknens representanter menade 
att detta borde avspeglas i styrelsens sammansättning, 
medan Gävle ville begränsa Orsas 
makt. Utgången av ett stormigt möte i juni hade 
blivit att båda parter till slut accepterat ett kompromissförslag 
som framlagts av Härjedalens representant 
Olof Bromee, och som gick ut på att 



ingen skulle få rösta för mer än tre tiondelar av 
aktierna. 

Styrelseordförande blev överste K. Reuterskiöld, 
som var kommunalpolitiker i Gävle, och 
vice ordförande !sidor von Stapelmohr, riksdagsledamot, 
borgmästare i Östersund och representant 
för Jämtlands läns landsting. Orsa ställde 
upp med tre av sina ledande män: jägmästare 
Wilhelm Pettersson som förestod besparingsskogen, 
handelsmannen J. Augustinus Johansson i 
Hansjö och kapten P.G. Hanngren. J. Halfvarsson 
företrädde Hamra och kronolänsmannen 
Bromee alltså Härjedalen. 

Reuterskiöld insjuknade emellertid, dog redan 
i början av 1902 och ersattes av sin suppleant 
Oscar Flensburg, från Gävle även han. Följande 
stämma valde Stapelmohr till ny ordförande. 
Pettersson ryckte upp som vice. 

På hösten 1905 uppstod en komplikation. 
Kommunalstämman i Orsa förklarade att den 
inte längre hade förtroende för sina representanter 
i bolagets styrelse. Bakgrunden är inte helt 
klar men det fanns på orten ett utbrett missnöje 
över fördyringarna, och man ansåg att arbetet 
skulle kunna bedrivas effektivare i entreprenad. 

Norrländska tvärbanan når högre men OHJ sticker upp två meter över Riksgränsbanans högsta punkt. Från Tallhed 
till trakten av Gråtbäck lutar banan nästan oavbrutet i över två mil Kjell Byström och Benny Nilsson har levererat 
data till banprofilen. 
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Därmed framtvingades en extra stämma som 

valde in Bengtar Erik Ersson och Jonas Brundin 

från Orsa, som nu fick nöja sej med två man i 

styrelsen. Kapten Werner Bäckström i Bollnäs 

besatte nämligen den återstående platsen. Orsa 

agerade för att återfa sitt tredje ombud, nu på 

Bromees bekostnad, men anslaget avvärjdes ge

nom mobilisering av fullmakter. 

Bäckström ersattes 1909 med Kopparbergs 
landshövding Fr. Holmquist som genast gick in 
som ordförande, för när nu banan var färdig ansåg 
sej Stapelmohr och Flensburg ha gjort sitt. 
Några dödsfall och avsägelser förändrade sen 



sammansättningen under den återstående trafiktiden, 
så att det bara var Bromee och Halfvarsson 
som satt i styrelsen hela tiden. 

Styrelsemöten hölls fyra till sex gånger om året 
under byggtiden men glesare därefter. De förlades 
ofta till Bollnäs, Falun eller Storvik, järnvägsknutar 
som låg bra till om man såg till den 
sammanlagda tillgängligheten, men en gång mitt 
uppe i finnskogen, i Noppikoski. Åtminstone i 
början kvarlevde en animositet mellan Gävles 
och Orsas representanter. 

Egentligen fanns det under byggåren en åttonde 
ledamot i styrelsen, nämligen den långivande 
statens representant, men han förtjänar ett eget 
avsnitt. 

Sten Nordström 

Sten Nordström benämns "titulärgrosshandlare" 
av Hugo Hamilton, landshövding i Gävle. 
Och man förstår att Nordström inte hade särskilt 
mycket tid att ägna sej åt handelsverksamhet, 
så engagerad som han var av diverse mer eller 
mindre samhällsnyttiga projekt. I synnerhet 
järnvägar. Hamilton beskriver hans engagemang 
för Ostkustbanan men Nordström satt också i 
styrelsen för GDJ och var enligt egen uppgift 
drivande bakom tillkomsten av järnvägarna 
Gävle-Ockelbo, Falun-Rättvik-Mora och 
Mora-Älvdalen. 

Så tidigt som 1894 engagerade sej Sten Nordström 
för O HJ, som han säger sej redan då ha 
uppfattat som länk i en kommande inlandsbana. 
Den gången gällde det en framgångsrik 
framställan till GDJ om pengar till undersökning. 
Detta följdes 1895 upp med en motion till 
Gävle stadsfullmäktige om aktieteckning med 
Nordström som en av undertecknarna, och när 
projektet åter blev aktuellt 1900 kom en ny mo

tion som tillstyrktes av beredningsutskottet och 

drätselkammaren (Nordström var med i båda), 

och beslutet blev alltså en bekräftelse av stadens 

stora teckning. 

-Det var jag som tog initiativet till omstakningen 
som minskade lutningarna på OHJ till 
14 promille. Det var jag som ordnade uppgörelsen 
om torrfuror till sliprar. Det var jag som 
fixade den begagnade rälsen från Malmbanan, 



skriver Sten Nordström 1907. Han gör det till 
sitt försvar, för han har anklagats för diverse 
extraturer. Han ska ha sålt sliprar till bygget av 
järnvägen Enköping-Heby-Runhällen men inte 
genast levererat pengarna till OHJ, han har gjort 
en mängd resor på bolagets bekostnad, och på 
hans initiativ satsade OHJ 2000 kr på utredning 
av en förlängning från Sveg till Norrländska tvärbanan. 

Bakom anmälan står kapten August Lundström 
som utnämndes till Väg-och vattens kontrollant 
i samband med det nya statslånet. Det är 
uppenbart att det har skurit sej mellan de båda. 
Lundström menar att det räcker med en stadig 
representant i styrelsen och erbjuder sej att utan 
kostnad överta Nordströms arbetsuppgifter. Aulin 
tillstyrker förslaget, helt klart irriterad över att 
Nordström på olika sätt lägger sej i det praktiska 
arbetet. 

-Det behövdes många besök i Stockholm för 
att fa igenom det nya statslånet, säger Nordström. 
Jöns Bromee, riksdagsman (och bror till OlofB.), 
bekräftar att Nordström varit en flitig lobbare för 
OHJ med uppvaktning av myndigheter och riksdagsmän. 
Och anslaget till järnvägsutredningen 
gavs innan det nya lånet hade beviljats. Men revisorerna 
anmärker över penninghanteringen både 
nu och senare -Nordström har uppenbarligen 
problem med sina verifikationer. Både han och 
styrelsen anmäls till länsstyrelsen, som utdelar en 
skrapa men är av åsikten att Sten Nordström ska 
sitta kvar som statens (av civildepartementet utsedda) 
representant, för sina betydande förtjänsters 
skull. 

Sten Nordström var med prins Eugen till 
Storstupet 1902 och deltog naturligtvis på den 
kungliga invigningen 1909, där en reporter kallar 
honom "den gamle järnvägsmakaren". Men 
han reste också ofta utmed banbygget i vardagligare 
sammanhang, till somligas förargelse. Olof 
Bromee betvivlar i sin levnadsteckning inte hans 
oegennytta. 

Inlandsbanan 

Samma år som OHJ började byggas, 1901, tog 
den fullständiga iden om lnlandsbanan form. 
Förut hade det funnits två delprojekt: ett med 
militärstrategiskt ursprung som gällde en bana 
från Sveg till Malmbanan och ett annat som av 
nationalistiska skäl ville dra gränstrakternas handel 
och kultur mot Sverige, och därför bygga en 
järnväg från Bohuskusten till Malung. Genom 



en riksdagsmotion 1901 knöts alltså de båda 
delarna begreppsmässigt samman. Regeringen 
framlade 1904 en proposition om att utreda den 
sydliga bandelen, upp till Sveg, men riksdagen 
ville mer och utsträckte prospekteringen ända till 
Gällivare. 

Det blev en mycket omfattande utredning som 
inte bara undersökte olika sträckningar i terrängen 
utan även kartlade näringsliv och allmänna 
ekonomiska förutsättningar samt vävde samman 
dessa med militära, handelspolitiska och vad vi 
idag skulle kalla lokaliseringspolitiska hänsyn. 
Önskemålen var många och ett brett knippe av 
linjer med undervarianter ritades in på kartan. 
Mellan Malung och Sveg pekade utredningen ut 
två huvudalternativ där det ena, som bland annat 
stöddes av SJ, var västligt och gick via Älvdalen 
och Lillhärdal. I det östliga förenade sej Inlandsbanan 
med OHJ i närheten av Hansjö, där stationen 
"Orsa norra'' skulle anläggas. Den torra 
och plana tallheden angavs som särdeles lämplig 
för en större bangård. Även DHdJ skulle dras 
dit. 

Enligt denna modell skulle O HJ lösas in av staten. 
Vi har sett att detta inte var någon ny tanke, 
och vi kommer att se att den successivt stärktes. 
Det var dock inte förrän 1911 som det genom ett 
riksdagsbeslut spikades att lnlandsbanan söder 
om Sveg skulle utgöras av inlösta privatbanor. 
En kapacitetsstark västlig längdjärnväg gick inte 
att ekonomiskt motivera. Gränstrakterna skulle 
fa nöja sej med tertiärbanor från de rikare bygderna 
i öster. 

Förutom sträckningarna tvistades det om vilka 
etapper som skulle byggas först. Att Inlandsbanebygget 
började norrut från Östersund och 
att sträckan Brunflo-Sveg startades först senare 
förlängde sannolikt OHJ:s liv som självständig 
järnväg. 

Byggstart 

Den officiella byggstarten för O HJ skedde den 
20 oktober 1901, dagen efter ett styrelsemöte, 
men redan på sitt möte i januari samma år hade 
styrelsen beslutat att utnyttja vinterföret till att 
köra fram sten till grundläggningen av den sydligaste 
bron, över Ore älv. Detta skedde på styrelsens 
risk för statens bygglov gavs inte förrän 
på hösten, sedan 70 000 kr hade deponerats hos 
Statskontoret. 

Annars upptogs året till stor del av administrativa 
och praktiska förberedelser. I Orsa hyrdes lokal 



för järnvägsbyrå. Den 14 maj slöts kontrakt med 
Nya AB Atlas om "hyrköp" av rullande materiel 
-se vidare under särskilda rubriker. Den skulle 
successivt levereras 1902-1904 och betalas med 
10 procent om året plus ränta. Upplägget tycks ha 
varit innovativt, och det var även Atlas som 1901 
tog initiativ till Vagnuthyrningsbolaget. 

Arbetet med OH]'s 
anslutning har inletts 
på bangården 

i Orsa. 

En viktig inledande fråga för alla privathaneanläggningar 
var om arbetet skulle bjudas ut på 
entreprenad eller ske i egen regi. Styrelsen valde 
det senare alternativet -vilket sen blev ifrågasatt 
i olika omgångar. Till arbetschef med en lön 
av 6000 kr om året plus hyresbidrag anställdes 
den 25 maj Axel Aulin, 39-årig väg-och vatteningenjör 
med löjtnants grad. Aulin hade börjat 
sin yrkesbana på SJ 1885, arbetat sju år med 
järnvägsundersökningar i Argentina och Uruguay 
samt efter återkomsten till Sverige bland 
annat förestått anläggningen av spåret Gällivare-
Koskullskulle och stakat en bana från Kiruna 
till Svappavaara. 

I början av juni startadeAulin och de sex övriga 
tjänstemän som hade anställts för fältarbetet med 
att renstaka sträckan Orsa-Fågelsjö, undersöka 
två alternativa sträckningar, ta upp provgropar i 
skärningar, grustag och vid brofästen samt göra 
broritningar. Efter byggstarten i oktober hann 
arbetsstyrkan under resten av året röja 52 kilometer 
gata i skogen, forsla fram sten till trummor, 
påbörja skärningar, inleda myrdikningar, 
sätta upp 27 kilometer provisorisk telefonledning 
och uppföra ett antal provisoriska byggnader, 
i Orsa för verkstäder och förråd och ute på 
linjen som bostäder för arbetare och befäl, förutom 
att fäbodstugor och skogskojor apterades 
för ändamålet. 

Efter vanligheten hade kilometern närmast utgångsstationen, 
i detta fall Orsa, undantagits från 
koncessionen i avvaktan på överenskommelse 

Arbetschefen Axel Aulin (till vänster) till häst, liksom 

banbyggnadsingenjören FritiofLindskog, som senare blev 
Aulins efterträdare som trafikchef Ridhäst var nog ett 
praktiskt färdmedel i den vägfattiga terrängen. (MB) 



med de andra intressenterna där. En definitiv sådan 
dröjde länge men det träffades en provisorisk 
så att ett arbetsspår kunde anslutas och utsträckas 
norrut, till en början på samma bank som DHJ. 
En växel lades in i juli 1902 och ett första parti 
räls om 2 500 ton köptes från Krupp. 

Första komplikationen vid bygget var bron 
Ore älv I som hade överbyggnad från Motala 
mekaniska verkstad och stod klar i maj. Den blev 
av ett antal skäl 20 procent dyrare än beräknat: 
Väg-och vatten hade skärpt kraven på bärighet, 

Broställetfor Ore 
älv i Hansjö. På den 
motsatta stranden 
syns varmhuset där 
murning av landfdste 
pågår. (MB) 

lämplig sten till murning av strömpelare och 
landfästen måste hämtas ända från Dalfors på 
DHJ och framför allt krävdes en mer komplicerad 
grundläggning av strömpelare och det södra 
landfästet. Det var svårt att fa spånten tät i den 
hårda älvbottnen och man tvingades länspumpa 
kontinuerligt i kassunen där arbetet bedrevs dygnet 
runt, nattetid i skenet av fem luxlampor. Det 
gällde att fa bron klar innan vårfloden och flottningen 
kom. 

Om detta berättas i boken Rallarminnen 
(1949): 

Skiftet började en söndagsmorgon och jag ställde 
mig vid laven och blandade [cementbruk] hela dagen, 
blandningarna gjordes for hand, och vi var fyra 
man. På kvällen fattades det folk, så jag stannade 
kvar och blev med i sänkningarna av satserna. Nästa 
morgon fattades fortfarande folk, varvid jag gick till 
laven och blandade, och arbetade jag på detta sätt i 
30 timmar utan uppehåll och obetydligt med mat. 
Vid varje skift blev det icke något uppehåll, enär 
blandningen försiggick vid två lavar. Varför jag talar 
om detta är, att något sådant knappast förekommer 
numera. 

Även när Ämån skulle överskridas vid Storstupets 
kan jon verkar banstakaren Sparr ha räknat slarvigt 
-han hade tydligen glömt det norra landfästet! 
Den färdiga bron blev nästan dubbelt så dyr som 
enligt planen. Götaverken stod denna gång för 
järnkonstruktionen och Skånska Cementgjuteriet 
för formar och gjutning. Spännvidden fick ökas 
till 40 meter mot planerade 28 eftersom berget 
var sprickigt i kanterna, men genom bågkonstruktionen 
minskades vikten. De högsta bankfyllningarna 



ersattes med en stålviadukt med fyra 
spann om tio meter vardera. Överbyggnaden blev 
genom detta betydligt kostsammare än beräknat 
men hela bron ändå avsevärt billigare än om landfästena 
helt hade utförts som bankar. 

Det var (och är) en imponerande bro, med 
sina 35 meter över vattenytan den dittills högsta 
på en privatbana (bara SJ-bron vid Forsmo och 
gamla bron över Öre älv var högre), och den ansågs 
förtjäna en beskrivning i Teknisk tidskrift. 
Bygget var också i februari 1902 målet för ett 
studiebesök från prins Eugen och bland annat tre 
av hans målarkolleger, Oscar Björck, Carl Larsson 
och Anders Zorn, som gjorde en rundtur i 
Dalarna. Spår fanns inte ännu så färden gick med 

Inne i varmhuset, som dock tydligen var tillräckligt svaltfor att motivera vintermössor. (MB) 

Bron över Amån var åtminstone vid anläggrzingen den högsta på det svenska privatbanenätet. Forsen i bakgrunden 
var utsprängd for flottning och sådan pågick medan bron byggdes. (MB) 

häst och släde till Storstupet där arbetschefen 
Aulin förevisade. 

Till fördyringen av bron bidrog att leveransen 
av överbyggnaden var sju veckor sen. Verkstaden 
fick betala vite, men på grund av den inträdande 
kylan (bron stod klart först i mitten av november) 
måste målningen anstå till våren 1903. 

Sex mindre broar, med en spännvidd om två 
till sju meter, byggdes innan banan än en gång 
skulle passera Ore älv, vid Älvho, nu med ett 22metersspann. 
Den bron färdigställdes på våren 
1903. Där liksom vid den första Oreälvsbron 
och för de nordligare broarna över Björnån och 
Ljusnan påverkades spännvidden av den omfattande 
flottningen. 

Nära första övergången av Ore älv byggdes 
OHJ:s enda planskilda vägkorsning, en 26 meter 
lång vägbro med fyra mellanbockar. 

Vid vinterns tidiga inbrott 1902 hade rälsläggarna 
nått 23 kilometer från Orsa och ett år 
senare 57 kilometer. Tillfälliga grustag hade anlagts 
vid km 16, km 17 och km 25 -men gruset 
var i allmänhet stenbemängt och svårbearbetat. 
Rälsen från Krupp räckte 39 kilometer och för 
fortsättningen inköptes begagnade räler från 
Malmbanan, vilket blev betydligt billigare. Med 
det partiet skulle man ta sej ända till km 103. 
Sliprarna var i huvudsak sågade av torrfuror genom 
sågverket i Tandsjö om vilket det berättas 
nedan. De många myrarna krävde omfattande 



dikning. Tio mil materialvägar byggdes innan 
banan var färdig och decauvillerälsen för tippvagnar 
uppgick till flera kilometer. De transporter 
som inte gick på det egna spåret var dyra så 
hästar inköptes. 

Arbete pågick även bortom rälstippen, med 
röjning av banan, stenuttagning, trum-och brobygge, 
dikning och terrassering. Till de yttersta 
utposterna sträckte sej en telefonledning som 
bortom Oreho tills vidare var upphängd i träden. 
Man följde här den till stora delar nya sträckning 
som arbetschefen hade rekognoscerat och 
som bland annat gick öster i stället för väster om 
Tandsjön. Genom detta skulle närmare sex kilometer 
vinnas, största lutningen reduceras från 
17 till 14 promille och minsta kurvradien ökas 
från 300 till 400 meter. Lutningarna skulle visserligen 
bli längre och terrasseringsarbetena mer 
omfattande och kostsamma men trafikeringen 
billigare. 

Orsa-Härjeådalens rallarvisa 

Från Orsa en järnväg nu drages mot nord. 
Den går över mossar och stenbunden jord. 
I milslånga skogar den slingrande går. 
Vid Härjeådalen dess ändpunkt man når. 

Här bygger man broar, här hugger man sten. 
Det duger ej här vara veklig och klen. 
Ej sorger fa plats uti rallarens bröst. 
I arbetet har han sin glädje och tröst. 

Där förr man fick höra på taltrastens sång, 
där hörs nu maskinernas brus dagen lång. 
Här ångvisslan driver på flykten all sorg. 
Och fort skyndar rälståget fram mot Lindsborg. 

När om ett par år banans ändpunkt vi nå, 
ett hjärtligt välkommen till Sveg vi då fa. 
Men om jag ej fram till den byn skulle nå, 
min hälsning jag sänder med lok nummer två. 

Mitt namn det är Björklund ifrån Hälsingland. 
På rälståget kan ni mig träffa ibland. 
Men trycker mig sorgen och dagen syns lång, 
då tar jag gitarren och sjunger min sång. 

Nej, Karl Björklund -jordarbetare, kransågare och 
bromsare -kom inte fram till Sveg utan for till 
Amerika 1906. Han spelade verkligen gitarr, bland 
annat i Frälsningsarmen, berättar Manne Briandt 
(själv trubadur) som 1903 tecknade ner hans visa. 
Detta med "lok nummer två" är dock en licentia 
poetica, för OHJ 2 levererades inte förrän i juni 



1906. 

Banbrytare 

På hösten 1901 var de stora anläggningsarbetena 
på Riksgränsbanan över och stora skaror 
rallare drog söderut. Många hamnade på O HJ 
som nu var det största järnvägsbygget vid sidan 
av Bohusbanan. En lokaltidning berättar hur 
man i Orsa kunde höra sången "I Gällivara trakter". 
Före 1901 års slut hade fem hundra man 
anställts -det rådde en svacka i konjunkturen, 
lönerna var låga och detta utnyttjades. Arbetarna 
var organiserade i två avdelningar med gräns norr 
om Storstupet. 

"Jag tror att större delen av Sveriges rallarkår 
har samlats i Orsa vintern 1902-1903", skrev en 
veteran. På vintern var arbetsstyrkan visserligen 
inte så stor men sommaren 1902 uppgick den 
till 950 och sommaren 1903 som mest till 1 200 
man. Den helt övervägande delen var inhyst i 
baracker. Det var förstås en utpräglat manlig arbetsplats. 
Enda undantaget var rallarkockorna, 
av vilka den erotiskt vidlyftiga Krans-Kari har 
gått till eftervärlden genom Manne Briandts 
skildring. Det var säkert en kärv tillvaro därute 
i storskogen. 

Järnvägsbolaget hade enligt de normala koncessionsvillkoren 
att ombesörja lag och ordning 
(se nedan), sjukvård och själavård. För sjukvården 
anlitades provinsialläkare i Orsa och sen 
även i Los och Sveg. Allvarligt sjuka kunde vårdas 
på sjukstugorna i Orsa och Los, men även 
banmästarstugan i Heden togs så småningom i 
anspråk för ändamålet. För att hålla "religiösa 

Skärningen är 
strax klar och 
sliprar ska läggas 
ut från det stora 
upplaget i bakgrunden. 
OH]bygget 
hade både 
inhyrda och egna 
hästar och mängder 
av tippvagnsräls. 
(MB) 

Inhyrt arbetslok i Emådalen, GDJ 19 Sandviken. Foto Anders Lind (AL), Orsa kulturhus (OK). 

uppbyggelsemöten" efter banan var komministern 
i Orsa kontrakterad, men han hade ingen 
lätt uppgift. 

"Att arbetsåret, i betraktande av de många 



sämre element, som i synnerhet vid arbetets början, 
funnos bland arbetarne, icke förlupit utan 
störande uppträden, är helt naturligt, äfvensom 
att detta beklagliga förhållande inskränkts i den 
mån, som arbetsstyrkan hunnit gallras", skriver 
arbetschefen i rapporten för 1902. Samma vinter 
uppehöll sej ett trettital "utgallrade" i Orsa 
och ställde till en hel del ofog enligt olika vittnesbörd. 

Pengarna sinar 

Redan kort tid efter byggstarten var styrelsen på 
det klara med att pengarna inte skulle räcka. Aulin 
bedömde efter utredning att det skulle behövas en 
miljon till. Första åtgärden blev ett försök att få 
aktieägarna att öka sina insatser. På grund av motstånd 
från största ägaren Orsa stoppades i en första 
omgång den ändring av bolagsordningen som 
skulle ha möjliggjort detta, men en ny stämma 
1903 godkände att preferensaktier för 600 000 kr 
fick tecknas, vilket skulle innebära en förstärkning 
med 30 procent. Ett höjt egenkapital beräknades 
generera motsvarande summa i statslån. 

Landstinget i Jämtland biföll begäran under 
förutsättning att övriga större aktieägare hängde 
med, men det gjorde de inte. I september 1903 
inställdes därför alla större arbeten. Pengarna var 
slut, och för att få medel till de utgifter som ännu 
var nödvändiga upptogs banklån, med levererad 
räls som säkerhet. 

Enligt en ny utredning hade bristen ökat till 
närmare 1,3 miljoner. Styrelsen vädjade ånyo 
till aktieägarna, nu om att de skulle plussa på tidigare 
insatser med 20 procent. Avgörande var 
hur Orsa skulle ställa sej. Kommunalstämma 
hölls i april 1904 och uppslutningen var stor. 
Landshövding Holmquist hade infunnit sej och 
höll enligt en tidningsreferent ett "glänsande" 
anförande, där han bland annat beklagade den 
split och osämja som OHJ-frågan hade vållat i 
socknen. Han sade sej förstå missnöjet med de 
felaktiga kalkylerna men hoppades ändå på bifall 
för styrelsens förslag, eftersom det skulle stärka 
järnvägens sak hos statsmakterna. Hans vädjan 
hjälpte emellertid inte och det behövdes ingen 
rösträkning. Det anfördes bland annat av motståndarna 
att preferensaktier inte hade hjälpt 
DHdJ ur dess kris. 

I detta läge vände sej styrelsen till regeringen 
och bad att få låna de 1,3 miljonerna. Ansökan 

gick på remiss till Väg-och vatten som först provade 



bärigheten hos två alternativ: bygga vidare 
till Sveg eller avbryta vid rälstippen i Oreho, där 
man fann det förra ekonomiskt fördelaktigast. 
Men man lät också två ingenjörer göra en ny, 
grundlig utredning, och den höjde det felande 
beloppet till cirka två miljoner. 

Väg-och vatten rekommenderade det förhöjda 
lånebeloppet, bland annat under förutsättning 
att man fick tillsätta en kontrollerande 
ingenjör. Även generalstaben tillstyrkte förutsatt 
att vissa kapacitetsvillkor tillgodosågs. Järnvägsstyrelsen/
SJ avstyrkte däremot eftersom den betraktade 
banans tekniska standard som alltför 
låg. Den ville visserligen utreda kostnaden for att 
en uppgradering som gjorde att järnvägen kunde 
ingå i den påtänkta lnlandsbanan, men denna 
grundliga utredning föranledde sedan ingen ny 
bedömning. 

Utredningarna tog tid. I detta läge återstod 
bara for O HJ-styrelsen att säga upp merparten 
av den återstående personalen, inklusive arbetschefen. 
Kvar i tjänst fanns bara en bokhållare, en 
förrådsvakt och två banvakter. 

0 HJ i riksdagen 

Utöver remissen till myndigheterna lät civildepartementet 
Karl Key-Åberg göra en utförlig 
ekonomisk-statistisk utredning. Key-Åberg fann 
traktens näringsliv outvecklat men att järnvägen 
skulle skapa förutsättningar for en uppryckning 
och talade bland annat om vattenkraftens 
potential. Viktigast var emellertid skogstillgångarna 
och noggranna kalkyler redovisades över 
vilka frakter som de skulle skänka järnvägen. En 
möjlighet som särskilt uppmärksammades var 
att tågtransportera sågtimmer mellan Tandsjö 
och Sundsjöån/Lillhamra och därmed mellan 
Voxnan-Ljusnans och Oreälven/Dalälvens fl.ottningssystem, 
vilket skulle skapa en prishöjande 
konkurrens. 

Andan i utredningen var positiv och så var 
inställningen även hos civilminister Westring 
som framlade en drygt hundrasidig proposition 
i mars 1905. Han tillstyrkte det nya lånet trots 
att behovet nu hade vuxit ytterligare, till 2,2 miljoner. 
Propositionen stöddes av motioner i båda 
kamrarna. Statsutskottets majoritet tillstyrkte 
även om nio ledamöter undertecknade en reservation. 
Utskottet ville dock villkora lånet med 
att berörda kommuner tecknade en garanti om 
en kvarts miljon till täckning av eventuella ytterligare 
fördyringar. 



Ärendet kom upp i kamrarna till beslut den 6 
maj. På den tiden hölls plenum även på lördagar. 
En debattör klagade visserligen över att det 
var glest i bänkarna, men på sina håll var engagemanget 
stort och inläggen upptar 48 sidor i 
riksdagstrycket. De ger en god provkarta på de 
argument som förekom. 

Första kammaren biföll utan votering sen statsminister 
Lindman talat for förslaget och särskilt 
motiverat med stödet till det fattiga Härjedalen, 
det ökade värdet av Hamra kronopark och OHJ 
som länk i Inlandsbanan. Hugo Tamm fyllde på 
det senare med att säga att detta vore en lämplig 
teststräcka inför Inlandsbanans fortsatta utbyggnad 
norrut. 

I andra kammaren gick det livligare till. Detta 
var före overheadapparaternas och Power Pointpresentationernas 
tid, vilket man påminns om 
när man läser Karl Starbäcks anförande. Starbäck 
hade motionerat i andra kammaren till stöd for 
låneansökan: 

Jag har här, mina herrar, en karta, där med olika 
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Hamra kronopark. Då det emellertid är svårt att 
på avstånd tydligt uppfatta denna karta, skall jag 
be att fa använda ett åskådningsmaterial, så godt 
det nu kan vara. Om vi tänka oss, att fältet där bakom 
talmansstolen, som begränsas av kungabystens 
hufvud och klockans nedre kant, skulle vara Orsa 
besparingsskog och fältet, å hvilket klockan befinner 
sig, Hamra kronopark, kunna i tänka oss, att 
de fattiga härjedalssocknarna betecknas af det hvita 
fältet därofvanför. 

Om inte banan byggs färdigt utan stannar i Oreho, 
fortsatte Starbäck, f°ar i praktiken det rika 
Orsa ett statslån på 1 250 000 kronor men de 
fattiga härjedalssocknarna inget alls. Vilken rättvisa 
är det? 

Det var under dessa år som det moderna 
svenska partiväsendet uppstod men det hade 
ännu inte helt stabiliserats. Ortsintressen spelade 
en betydande roll i argumentationen. Det var 
dock påtagligt att vänstern, främst representerad 
av Carl Lindhagen, stödde lånet och att huvudargumentet 
var solidaritet med det fattiga Härjedalen 
vars skogar de stora bolagen hade lurat 
till sej och nu höll på att förhärja, bolag vilkas 

ombud hade röstat emot de kommunala järnvägssatsningarna. 



Motståndarna sköt in sej på ekonomin. Banan 
skulle vålla staten säker förlust och det vore, hävdade 
Knut Wallenberg, en bättre affär att betala 
varje familj i Härjedalen 210 kronor om året, eller 
åtminstone lösa ut de fattiga kommunerna. Dock 
inte rika Gävle och framför allt inte rika Orsa. Generalstabens 
betänkligheter rörande lutningarna 
anfördes av några talare, och andra menade att de 
som räknat fel borde fa skylla sej själva. 

Men siffrorna hade ju bekräftats av en stadig 
myndighet! invändes det. Och skogsprodukterna 
ska ju främst fraktas i medlut. Vad ekonomin 
beträffar påpekades att till exempel Stambanan 
genom övre Norrland inte heller gick med vinst, 
men att järnvägar var välsignelsebringande för 
sina indirekta effekter. 

Den hårdaste kritiken kom nog från Ericsson 
i Ovanmyra, densamme som hade ivrat för en 
östligare sträckning till Sveg: 

I de trakter, där man känner förhållandena, får 
man höra, hvilket omdöme man har om nämnda 
järnväg. Där får den heta "den usla eller eländiga 
Orsa-Svegbanan". Jag har hört gamla förståndiga 
järnvägsarbetare, som deltagit i arbetena däruppe 
och som varit i tillfälle att vara med om järnvägsbyggnader 
i andra trakter af landet, enstämmigt 
förklara, att de aldrig någonstädes sett en sämre 
järn vägsanläggning. 

Sågen i Tandsjö 
drevs av en lokomobil 
som huvudsakligen 
eldades 
med virkesspill 
Förutom sliprar 
sågades betydande 
mängderplank och 
bräder. (MB) 

Lånet bifölls emellertid även i andra kammaren, 
med rösterna 121-82. 

Sågen i Tandsjö 
Det nämndes hur fortskridande försumpning, 
hårt klimat och insektsskador till följd av olämpliga 
avverkningsmetoder gjorde att onormalt 
många träd torkade på rot. Efter avtal med Domänstyrelsen 
utstämplade OHJ på hösten 1902 
ur Hamra kronopark drygt 13 000 torrfuror, 
som man fick för ungefär en krona stycket, att 
användas till framför allt sliprar, som skulle 
bli betydligt billigare än sliprar av färskt virke. 
Stockarna kördes och flottades vintern 1903 till 



Tandsjön som järnvägen skulle passera. Följande 
år köptes ytterligare drygt 18 000 torrfuror, nu 
a50 öre. Av detta beräknades det bli totalt cirka 
85 000 sliprar vilket var tillfyllest för den återstående 
sträckan Oreho-Sveg. 

I södra änden av Tandsjön etablerades en mindre 
såg, driven av en lokomobil, och sågningen inleddes 
så snart isen hade gått upp i maj 1904. För 
att det sjöförvarade virket inte skulle förfaras fortsatte 
sågningen även medan själva järnvägsarbetet 
låg nere och lades upp vid sågen. Förutom sliprar 
utvanns plank och bräder till järnvägsbyggnader 
och rallarbaracker. Det visade sej så småningom 
uppstå ett överskott av sliprar och under 1907 såldes 
cirka 12 000 till DHdJ, GDJ och MVJ. 

År 1906 uppkom misstanken att det inte stod 
rätt till, att man betalat ut såglön för mer virke än 
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Det gick åt massor av kluven sten till OHJ-s femton broar och cirka två hundra trummor. (MB) 

som faktiskt sågats upp. Revisorerna begav sej till 
Tandsjö men fann att virket var så illa upplagt att 
någon tillförlitlig inventering inte kunde genomföras 
då. Uppgiften gavs i stället åt arbetschefen. 
I sin rapport följande år menade sej denne kunna 
konstatera en brist på cirka 30 procent när det 
gällde bräder och plank, som mest ansågs bero 
dels på att otjänliga stockar hade sågats, dels att 
sågat virke blivit illa lagrat. I båda fallen hade 
det kasserade virket fått användas till kolning 
eller bränsle åt lokomobilen. Men revisorerna 
var fortfarande inte nöjda. Nu uppdrogs åt arbetschefen 
att inventera även lagret av sliprar, 
och det befanns då att cirka 2 000 måste kasseras 
eftersom de legat staplade fuktigt sen 1904. 
Därför uppstod plötsligt åter brist på sliprar och 
nya träd, både torra och färska, fick köpas in från 
kronoparken. 

Resignerat konstaterade 1909 års revisorer att 
man genom Tandsjöäventyret trots allt hade fått 
billigare sliprar än om de hade köpts på marknaden. 
Totalt uppgick vinsten på utlagt kapital 
till minst 50 procent, var Aulins resultat i en 
slutlig utredning. Sågen såldes till en privat ägare 
som under några år arrenderade ut den till SJ. 



År 1917 uppfördes ett större sågverk, med två 
ramar, på det gamlas plats. 

Järnvägens byggnader 

Det är tills vidare oklart vem som utformade 
OHJ:s byggnader. Styrelseprotokollet berättar 
att Aulin företedde ritningar i augusti 1903 och 
fick dem godkända. Det var kanske han själv 
som hade ritat. Den lätt nationalromantiska utsmyckningen 
(av samtida reportrar kallad "gammalsvensk'' 
eller "i allmogestil") stämde väl med 
arbetschefens konservativa ideologi men låg i 
tiden. 

Bolagets första egna, permanenta byggnad tillkom 
dock redan året innan. Det var en kombinerad 
banmästar-och banvaktsstuga i Heden nära 
Ore älv som till en början inhyste en ingenjör 
och en schaktmästare. År 1903 slöts så kontrakt 
med byggmästaren C.E. Kvarnström om att 
uppföra fyra stationshus och sju banvaktsstugor 
med tillhörande magasin och uthus. På hösten 
var de flesta hus fram till och med Tandsjö under 
tak, men styrelsen avbröt då arbetena på grund 
av den osäkra ekonomiska situationen. De återupptogs 
1906 sen byggmästaren fått viss kom

pensation för avbrottet. Det mesta byggnadsvirket, 
inklusive hyvlat sådant, levererades från den 
egna sågen. 

Efter Tandsjö lades husbyggandet ut på småentreprenader 
vilket blev en något billigare lösnmg. 

Alla hus var av trä utom bostädernas fristående 
matkällare som göts i betong och lokstallet 
i Sveg som murades. Bland trähusen avvek 
banmästarbostaden i Sveg genom att vara uppförd 
av liggtimmer. Av trä byggdes också flertalet 
lastkajer och plattformar liksom alla kolbryggor. 
Vattentornen var av trä och deras pumpar drevs 
av varmluftsapparater, utom i Sveg där vattentornet 
var integrerat med lokstallet och ett särskilt 
pumphus fick uppföras nere vid Ljusnan på 
grund av avståndet. 

Stinsen i Sveg hade en femrumslägenhet i stationshuset, 
men i övrigt var utrymmena snåla. 
Stationsföreståndare och banmästare hade två, 
övriga ett rum och kök. Banvakter som var stationerade 
på stationsorter bodde på stationshusets 
övervåning. Utrymmena var allmänt knappa 
med väntrum på tio och expeditioner på åtta 



kvadratmeter, vilket blott något kompenserades 
av den frikostiga takhöjden tre meter. 

Klagomål uppstod också snabbt. Godsmagasinen 
var genomgående för små. På grund av 
bristen på varmutrymmen för känsligt gods fick 
kollin staplas i väntrummen. Familjer växte och 
hade det trångt även de. I Älvho, Tandsjö och 
Fågelsjö blev lösningen att separata banvaktsstugor 
byggdes så att både expeditionen och 
stationsföreståndaren kunde fa mer utrymme. 
Gråtbäck, Vassön och Kropptjärn erhöll separata 
gods bodar. 

Koppångens "slumrande rikedomar" 

Det var inte bara för att fa en centralare sträckning 
genom den enskilda skogen och besparingsskogen 
som 1898 års stakning drogs västligare på 
Orsa hemmansägares begäran. Det talades också 
om Koppångens "slumrande rikedomar". 

Myrar och mossar spelade en stor roll i den 
svenska ekonomiska och samhällspolitiska debatten 
kring det förra sekelskiftet. Torvmull användes 
för jordförbättring och bränntorv för eldning, 
även av ånglok, och försöksverksamheten 
var betydande. Men dessutom sågs utdikning av 
mossmarker som en viktig åtgärd för att utveckla 
både skogsbruket och jordbruket, och betydande 
statsanslag gavs åt verksamheten. 

Banvaktsstugorna var prydliga men kunde nog upplevas som trånga när fomiijen växte. (OK) 

Detprovisoriska lokstallet i Lindsborg!Emådalen blev på grund av arbetsstilleståndet ovanligt långlivat. (AL/OK) 

Totalt uppskattades arealen odlingsbar myr 
inom OHJ:s trafik.område till omkring 15 000 
hektar, varav en tredjedel i Orsa. Störst av dessa 
myrar var Koppången i höjd med Emådalen och 
Gråtbäck. Under ett par år hade odlingsförsök genomförts 
på dess norra del. Havre ville inte mogna 
i de frostlänta markerna men grönfoder erhölls, 
och tidningarna berättade helt lyriskt om den 
bygd med minst fyra tusen invånare som skulle 
kunna brytas uppe i ödemarken sedan denna väl 
hade öppnats med järnvägens hjälp. Nybyggenas 
invånare och produkter skulle naturligtvis tillföra 
OHJ inkomster, och det skulle inte minst bli betydande 
frakter av kalk och annan konstgödning 
för att förbättra den sterila myrjorden. 

Svenska Mosskulturföreningen var en livaktig 
ideell organisation som verkade för att på olika 
sätt utnyttja myrmarkernas tillgångar. År 1904 
beslöt man att förlägga sitt årsmöte till Orsa. 



Det var inte minst Koppången som lockade. Nu 
fanns det ju järnväg till dess närhet. 

Fast det var ju en ofärdig järnväg där arbetet för 
tillfället låg nere av brist på medel. OHJ-ledningen 
hänvisade till GDJ när anhållan kom om ett 
extratåg, men när GDJ avböjde av försäkringsskäl 
ordnade OHJ trots allt fram ett (flaggsmyckat och 
lövat) tåg till Gråtbäck den 15 juli. Det exotiska 
resmålet lockade och utflykten samlade cirka 180 
deltagare. Varken själva banan eller dess omgivning 
gjorde till en början något större intryck på 
Svenska Dagbladets utsände, men han imponerades 
storligen av bron vid Storstupet. Att järnvägen 
var ofullständigt grusad kändes, och vid "nu 
öfvergifvna arbetsstationen Lindsborg" förde de 
ruskiga barackerna tankarna till kåkstaden vid 
Gällivare. Banvaktsstugor stod halvfärdiga eller 
enbart påbörjade, ett stenkolsförråd tycktes vara 
övergett i största hast. "Då man slutligen f'ar sikte 
på den lilla ensliga Vallsjön, är man nästan glad 
att fa vända om." Den berömda Koppången fick 
deltagarna egentligen inte se utan bara en mindre 
mosse i närheten, men man kunde konstatera att 
den verkade odlingsbar. 

Återresan var behagligare, för vid Ljotheds fäbod 
stannade tåget, och nedanför den steniga banvallen 
hade man byggt en äreport, prydd med två stora 
svenska fanor, innanför vilken nationalklädda kullor 
serverade öl och smörgåsar. Efter återkomsten 
till Orsa hölls i serveringstältet vid stationen högstämda 
tal om ortens löftesrika framtid. 

Någon fortsatt uppodling av Koppången tycks 
det emellertid inte ha blivit, järnvägen till trots. 

Militära aspekter 

Senare under väntans år 1904 körde ett annat 
extratåg upp till Oreho. Det drogs förmodligen 

av ett SJ-lok och bestod i huvudsak av lastade 
grusvagnar men medförde också en personvagn. 
I den fanns bland annat generalstabschefen Axel 
Rappe och andra höga militärer. 

Det tycks ha varit Rappes ställföreträdare på 
generalstaben som 1897 väckte den första iden 
om en inlandsbana. Det fanns vid det här laget 
många belägg för järnvägars stora militära 
betydelse, och militära krav hade successivt infogats 
i de svenska järnvägarnas koncessionsvillkor. 
Viktigast var åtgärder för att säkerställa en 
hög transportkapacitet. Därför skulle det enligt 
OHJ:s koncession finnas militärmötesstationer 



på ett inbördes avstånd av högst 14 kilometer, 
och om befintliga stationer inte dög till detta 
skulle reservstationer förberedas, där man genom 
terrassering och annat sett till att långa mötesspår 
kunde läggas ut inom viss tid. Kapaciteten 
för vattengivning var en annan nyckelfråga när 
banan skulle kunna klara sexton tunga tåg med 
dubbla lok om dygnet. 

Men väl så viktigt för transportförmågan var 
banprofilen. Maximalt 17 promilles lutning och 
minst 300 meters kurvradie stod det i koncessionen, 
men för att erhålla fullt statslån hade man 
som nämnts gjort vissa omstakningar som skulle 
fördyra anläggningen men åstadkomma högst 
14 promilles lutning och minst 400 meters kurvradie. 

Detta var bättre än till exempel Stambanan genom 
övre Norrland men klart sämre än de södra 

Andra bron 
över Ore älv, 
intill Alvho. 
Alven var en 

viktigflott

led och stora 

mängder virke 
ligger upplagt 
på stränderna. 

(AL/OK) 

stambanornas 10 promille och 1000 meter, som 
var den standard som militären egentligen ville 
ha på strategiskt viktiga linjer. Det var dock ett 
krav som var mycket svårt att uppfylla på en bana 
som från Tallhed till trakten av Gråtbäck hade 
en nästan oavbruten lutning i över två mil. Den 
expertutredning som gjordes inför propositionen 
om det nya lånet fastslog också att kravet skulle 
kräva en total omläggning av större delen av den 
byggda linjen. 

Syftet med extratåget, som med sin gruslast 
skulle simulera ett militärtåg, var alltså att studera 
backtagningsförmågan. Och provet utföll 
väl. I ett krisläge skulle man klara lutningen om 
påskjutningslok placerades i Orsa och Oreho. 
För den ännu obyggda sträckan norr därom 
skärptes villkoren till 12 promille i rakspår, mindre 
i kurva. Det föranledde en ny omstakning 
som förlängde linjen med närmare en kilometer. 



Två vattenstationer tillkom utöver koncessionens 
fyra. 

År 1909, när O HJ var färdigbyggd, utfärdades 
ett generellt "nybyggnadsbrev" som beaktade den 
järnvägstekniska utvecklingen och både skärpte 
och mildrade de militära kraven. lnlandsbanan 
skulle nu byggas efter dessa regler. Medan första 
världskriget rasade kom från generalstaben en 
hemligstämplad förfrågan till Väg-och vatten 
om hur OHJ skulle kunna ges samma kapacitet 
som fortsättningen norrut från Sveg. Bortsett 
från den "omöjliga'' sträckan Tallhed-Älvho pe

Manne Briandt, som själv bidragi,t med många foton från OH]-byggnaden, poserarframfar en ingenjörsbarack. (OK)  

kades på att militärmötesspåren borde förlängas 
från 350 till 400 meter. Detta utfördes emellertid 
inte förrän efter förstatligandet. 

Till de generella koncessionsvillkor som gällde 
för O HJ hörde att både trupp-och hästinredning 
skulle kunna monteras in i godsfinkorna 
och att de viktigaste broarna var försedda med 
sprängkammare. 

Nystart 

Sedan en del, inte särskilt omfattande, skador som 
banan ådragit sej under stilleståndet åtgärdats återupptogs 
under 1906 arbetet med full kraft. Rälsen 
kom under året fram till Tandsjö och 1907 till 
Björnån eller km 93. Rälsen till de sista två milen 
fram till Sveg hade tidigare legat mellan Ljusdal 
och Hennan på Norra stambanan. 

Den särskilt tillsatta VoV-inspektören Lundström 
var skeptisk till torrfuresliprar och deklarerade 
att de bara fick användas i nödfall, men 
påbudet upphävdes sen erfarenheterna visat att 
de dög. Längre sliprar lades ut över vissa myrar, 
där också banvallskrönet var breddat från fem till 
sju meter. De flesta myrar var grunda men någon 
hela tio meter djup. 

Nya provisoriska grusgropar togs efter hand 
upp vid km 68, 69, 76 och 113. För det permanenta 
behovet inköptes en större grustäkt 
utanför Sveg. Vid Lillån restes för grustågen ett 
provisoriskt vattentorn. 

Telefonledningen flyttades över till stolplinje 
för att när allmänna trafiken startade användas 
för telegrafering. Telefon fanns då bara lokalt 
mellan banvaktsstugor och närmaste station, och 



det var inte förrän 1912 som i samarbete med 
Televerket genomgående telefonförbindelse etablerades 
på hela sträckan Orsa-Sveg. 

På den redan färdigställda sträckan söder om 
Oreho förstärktes broarna till att i ett krisläge 
kunna bära nyare SJ-lok, vilket var ett annat villkor 
för det nya statslånet. 

Facklig aktivitet ... 
Det berättas hur två agitatorer 1906 anlände till 
Oreho och bad att få låna en lokal för att hålla 
möte med rallarna. Någon tillräckligt stor sådan 
fanns inte utan mötet fick hållas utomhus. De 
båda var fackombudsmannen Fredrik "NorskOlle" 
Aarnseth och den nyss startade tidningen 
Arbetarbladets redaktör Fredrik Ström, sedermera 
riksdagsman och skönlitterär författare. De 
hade traskat de fem milen genom skogen från 
Orsa men var ändå iförda vit skjorta med stärkkrage. 

En första fackförening för rallare, med tämligen 
lös anknytning till Grov-och fabriksarbetareförbundet, 
hade bildats vid bygget av Riksgränsbanan, 
och eftersom många arbetare därifrån 
sökte sej till OHJ-bygget när anläggningen 
i Lappland började bli klar, var det naturligt att 
organisationstanken slog rot även där, och att det 
i februari 1902 bildades en sektion av vad som 
senare fick det ståtliga namnet Svenska Järnvägsbyggnadsarbetarfackföreningen. 
I dess ledning 
hade OHJ-arbetarna en stark ställning. 

De fackliga kraven gällde här liksom i allmänhet 
annars löner, arbetsvillkor och arbetstider. 
Beträffande arbetsvillkoren lyckades rallarna 
1902 utverka sänghalm i stället för granris till 
barackerna. Vad gäller lönerna förstår man behovet 
av aktivitet. När anläggningen startade 
1901 var medellönen så låg som 2.20 per dag 
och de sämst betalda hade bara 1.56. Det året 
berättas om rallare som inte lyckas leva på lönen 
från O HJ-anläggningen utan tiggande söker sej 
därifrån. För den lägst avlönade kategorin skedde 
en förbättring till 2.60 år 1902 och 3.25 år 
1903. Högst lön hade stenarbetare och rälsläggare. 
Det allra mesta arbetet avlönades genom 
gruppackord. Under den nya byggfasens första 
år 1906 var medellönen för hela arbetsstyrkan 

4.26. Detta var mindre än på SJ:s samtidigt på

gående arbeten och arbetsgivarsidan hade ofta 
övertag i förhandlingarna. Aarnseth berättar i en 



tidningsartikel 1906 om rallarlaget som pulsar i 
snön sju och en halv mil till Tandsjö. De erbjuds 
arbete till en lön som de är starkt missnöjda med 
-men de är panka och har inget annat val än att 
acceptera. 

Det var heller inte populärt bland arbetarna 
när ett antal 1903 skickades till Gävle för att 
lossa kol under en hamnstrejk. 

Aulin vill inte veta av fackföreningen och vägrar 
ännu 1906 att förhandla, men genom att 
koppla samman OHJ:s avtals-och lönefrågor 
med andra banbyggens lyckas facket fa andra 
arbetsgivare att öva påtryckningar, och 1907 
uppnås ett avtal sen arbetarna hotat med strejk, 
OHJ anslutit sej till ett arbetsgivarförbund och 
ärendet förts upp till central förhandling. Den 
garanterade timlönen blev 40 öre med viss höjning 
kommande år, vid en arbetstid som var 
nio timmar om dagen under det ljusa halvåret 
och kortare i övrigt. Till resultatet bidrog nog 
att fackföreningspressen avrådde arbetare från 
att bege sej till OHJ-bygget, vilket skapade en 
brist på arbetskraft som drev upp lönerna. Aulin 
var i synnerhet missnöjd med garantilönen som 
bidrog till att sänka arbetsmoralen. I arbetsrapporten 
för 1908 skrev han: 

Ett inte perfekt foto men ett intressant motiv: sadeltankloket OHJ nr 6 på en av de många provisoriska broar som 
fick anläggas under banbygget. (AL/OK) 

OHJ-loken och deras öden 

Enligt avtalet 1901 skulle Nya AB Atlas leverera Kolpriserna tvingade 1917 0 HJ att elda med 
fem lok. Fyra skulle vara tenderlok av enhetlig ved. Det året förbrukades 13 000 kubikmeter. 
typ och det femte ett sidotanklok. Man ångrade nog den goda affär man trodde sej 

Tankloket (Adas 44) som var mest användbart ha gjort vid krigsutbrottet, då man lät kolfirman 
vid järnvägsbyggnaden, levererades därför först köpa tillbaka en större leverans till högre pris. 
(i december 1902) och fick nummer 1. Medan Sältran fick ersätta smörjolja. 
arbetet låg nere var det uthyrt till bygget av järnEfter 
de fyra lokens försäljning till Södra Davägen 
Enköping-Heby-Runhällen från augusti larnes järnväg 1919 blev de SDJ L3 13-16 och 
1904 till juni 1905. För 1906 föreligger inga ombyggdes så småningom från kompound-till 
uppgifter men 1907 gick det en månad och 1908 tvillinglok med överhettning. Nr 14 skrotades 
nästan fyra månader på Gruvgården-Fors järnföre 
statsövertagandet 1948 men de övriga tjänstväg. 
Det ingick i den materiel som 1909 återlämgjorde 
på SJ, som Ll6 1871-1873, till mitten av 
nades till Adas, och Atlas hyrde i december ut det 1950-talet. F.d. OHJ 2 blev skrot 1962 medan 
till Norges Statsbaner, som använde det på den fd. OHJ 4 och 5 slopades 1969 och skrotades 
nyss breddade Randsfjordsbanen vid Drammen två år senare. 
till i september 1912. Efter två år hos Adas återI 
juni 1902 beslöt styrelsen att hyra ett bygglok 
kom det 1914 till GFJ som köpte loket och gav från Nydqvist & Holm, och strax därefter att 



det nummer 3. Enligt GFJ-boken var det starkt köpa det. Det blev därmed det enda loket som 
och omtyckt hos den nya ägaren som använde egentligen ägdes av OHJ. Det var ett tvåaxligt 
det flitigt fram till 1953 då det skrotades. sadeltankslok från 1883 med tillverkningsnum

De fyra tenderloken OHJ 2-5 (Adas 55-58) mer 173 som hade beställts av storentreprenören 
var tillverkade 1904, men på grund av bolagets Jehander och fatt hans förnamn Carl. Det byggekonomiska 
kris levererades de inte till Orsa fördes 
några till av typen som följaktligen kallades 
rän 1906: nr 3 i maj, nr 2 i juni samt nr 4 och "Jehanderlok". Carl återköptes 1898 av Nohab 
5 i november. Alla behövdes inte på OHJ ännu. som gav det nummer 3 och hyrde ut det till olika 
Nr 3 befann sig på Malmö-Ystads järnväg och järnvägs byggen. 
GDJ under drygt halva 1907 medan nr 7 var Under arbetsstillestånd som inleddes 1904 var 
uthyrt till Halmstad-Nässjö järnvägar en dryg loket under två höstmånader uthyrt till anläggmånad. 
Under 1908 uthyrdes tenderloken till ningen av GFJ, varefter det ställdes upp i det 
DHdJ och GDJ under totalt närmare fyra måprovisoriska 
lokstallet i Lindsborg. Efter trafiknader, 
men det finns inga specifikationer om de starten användes det enmansbetjänat för växling 
enskilda individerna. i Sveg under träkolssäsongen, och enligt Sven 

I slutet av 1910 var det dags för reglementerad Gernt kallades det Lillan. År 1912 försvinner 
provtryckning av de tre kvarvarande Atlasloken. det ur förteckningarna. Varthän? Gernt berättar 
De uppvisade då sådana svagheter att statens att OHJ klarade avbetalningarna genom att då 
maskininspektör ville sätta ner trycket från 14 och då återlämna några vagnar, men det kan inte 
till 12 kg/kvcm. Eftersom kolsäsongen stod före stämma eftersom bolaget ägde en enda vagn och 
och ett sänkt ångtryck skulle reducera dragkrafden 
fanns kvar bolagstiden ut. Men lok 6 ägde 
ten erhölls dispens men reparation var av nöden. man och det kan ju ha överlämnats som dellikvid 
Erkännande lokens brister erbjöd Atlas material till Atlas. 
gratis, men arbete och inte minst transport skulle Innan lok 6 och 1 hunnit anlända hyrdes två 
kosta, så arbetet utfördes med tillfredsställande bygglok från GDJ (nr 16 Ran och sen nr 11 
resultat på den egna provisoriska verkstaden. Oden, båda Beyer & Peacock 1869 respektive 

Också lok nr 5 återgick till Adas 1909, men 1864). Under 1903 hyrdes dessutom för grustvå 
år senare konstaterade att särskilt träkolstransningen 
ett ranklok från Nohab, okänt vilket, 
porterna hade ökat mer än beräknat. Man hade och för det återupptagna grusningsarbetet ännu 
fatt hyra tillbaka loket under trafiktopparna och ett GDJ-lok (nr 19 Sandviken, Beyer & Peacock 
det fanns ingen reserv vid pannrevisioner. Därför 1871) under fyra månader 1905-1906. 
återställdes det gamla hyrköpsavtalet. 

OHJ-s linjelok 2-5 var identiska. Fotot ärformodligen en leveransbild av OHJ2, taget vid Atlas verkstäder. 

Anmärkningsvärd . . . är den alltmer förminskade 
arbetsintensiteten, som på ett synbart sätt framträdt 
i mån av banarbetets fortskridande, allt ifrån arbetarnes 
under de första arbetsåren påbörjade anslutning 
till fackföreningen, och lika anmärkningsvärdt 
är, att det förnämsta undantaget härifrån utgjorts af 
från Amerika återvändande arbetare. 

Det fanns i avtalet en föreskrift om övertidsersättning 
men också om (obetald) ledighet första 
maj, ocensurerad posttransport och rätt för 
nyktra arbetare att följa med materialtågen. 



... och politisk 
Detta visar att det fanns andra dimensioner än de 
traditionellt fackliga, framför allt en politisk. 

Redan 1902 arrangerade rallarna en rösträttsdemonstration 
i Orsa, med K. Ribbing som talare 
och en röd fana och en mässingssextett från 
Mora i täten. Lokalinvånare tittade på med bävan 
men ordningen var exemplarisk. Förstamajdemonstrationer 
pågick därefter så länge som arbetet 
fortsatte, och rallarna brukade fa åka med 
"provianttåget" ner till Orsa. Men när de 1908 
erbjöd sej att arbeta första maj, för att i stället fa 
ta tåget in till byn följande dag som var en lördag 
och sedan demonstrera på söndagen, så vägrade 
arbetsledningen. Läget var spänt på grund av den 
flottningsstrejk som berörs nedan. I stället salade 
då demonstranterna till ett eget tåg. 

Innan avtalet slöts hade de fatt promenera 
om de medförde olämplig litteratur och inte 
lyckades smuggla den. Till det olämpliga hörde 
ovannämnda Arbetarbladet liksom Ny Tid, Socialdemokraten 
och andras-tidningar. Förbudet 
hjälpte dock inte utan tidningarna spreds i stor 
upplaga, och arbetarna drog lott om vem som 
efter arbetets slut på lördagen skulle gå till Orsa 
och hämta dem. Men också böcker lästes. Fackföreningen 
organiserade ett vandringsbibliotek 
som givetvis innehöll agitationslitteratur men 
också skönlitterära författare som Selma Lagerlöf, 
Maxim Gorkij och Miguel Cervantes. 

Aulin hade, liksom förmodligen OHJ-styrelsen 
i dess helhet, andra värderingar och andra 
förslag till lektyr. Han påminde om att bolaget 
enligt koncessionen var ansvarigt för religionsoch 
sedlighetsvården, och då kunde han inte acceptera 
en "rå socialistpress" som sänkte arbetarnas 
andliga nivå. Och han visade ett äkta personligt 
engagemang: inte heller som medmänniska 
och medborgare ville han medverka till "andlig 
sjunkning". Han rapporterar 1906: 

Då det på grund af den inom arbetarnes organisation 
rådande religionsfienddigheten icke funnits 

skäl ordna gudstjänster for arbetarne, hvilket endast 
skulle mötts med protester, enligt hvad som framgår 
affackföreningspressen, har for arbetarnes intellektuella 
intressen sörjts dels genom anskaffande af 
vandringsbibliotek, dels genom tillhandahållande 
af ett 20-tal exemplar af en i kristlig, fosterländsk 
och icke politisk anda hållen arbetaretidning, hvilken 
senare dock bojkottades af arbetarne. 



Tidningen ifråga var säkerligen Svenska Folkviljan, 
utgiven av Svenska Folkförbundet. Aulin satt 
i styrelsen för dess länsorganisation i Dalarna och 
0 HJ-styrelsemedlemmen Hanngren ledde dess 
avdelning i Orsa. Arbetarbladet harmas över att 
folkförbundarna gratis far disponera ett tåg för 
att fira gökotta vid Storstupet. Men snart nog 
upphör de lokala tidningsnotiserna om Folkförbundets 
verksamhet, och inte heller Svenska 
Arbetareförbundet som Aulin gynnade som ett 
alternativ till Järnvägsbyggnadsarbetarfackföreningen 
vann någon bestående framgång. 

Provisorisk godstrafik 

Av brev från Aulin till styrelseledamoten Bromee 
framgår att en viss provisorisk godstrafik hade 
inletts senast i januari 1904, i form av enstaka 
träkolsvagnar som fick följa med materialtågen. 
Tillstånd saknades emellertid vilket offentligt påpekades 
av revisorn (och banprospektören) Lars 
Sparr, så trafiken fick ställas in tills vederbörligt 
trafiktillstånd meddelats. Det dröjde till den 10 
mars eftersom VoV-inspektörerna hade svårt att 
besiktiga banan i den djupa snön. 

Tanken hade ursprungligen varit att samma 
vinter göra banan körbar för provisorisk trafik till 
Tandsjö där en vinterväg från Sveg skulle ansluta, 
men Härjedalskommunerna fann kostnaden för 
vägunderhåll alltför hög och OHJ hade ju slut 
på pengarna, så längre än till Oreho kom inte 
trafiken till en början. Emellertid utfraktades 
denna vinter cirka 10 000 ton träkol med det 
tågsätt och den personal som hade behållits för 
ändamålet. 

Följande vinter, 1904-05, förekom ingen 
kommersiell trafik. 

Trots att det nya statslånet beviljats i maj 1905 
gjorde diverse utredningar att arbetet inte kunde 
återupptas på allvar förrän nästa år, men på senhösten 
rustades banan med hjälp av förskott från 
några träkolsbolag så att koltrafik kunde inledas 

Ingenjör Manne Briandt, som arbetade på OHJ under i stort sett hela anläggningstiden, tog fotot av hur snöplogen 
forcerar den djupa snön utanfor Oreho. 

."I 

under förvintern, och den trafiken utsträcktes 

från Oreho till Knoppen där en provisorisk kol



brygga uppfördes. 

Det dittillsvarande trafiktillståndet hade gällt 
fram till vårens tjällossning, men sommaren 
1906 erhölls ett fortlöpande tillstånd för provisorisk 
godstrafik. Resenärer fick på egen risk 
medfölja utan avgift men fick betala för sitt eventuella 
bagage. Ordningen var emellertid inte den 
bästa och till slut förbjöd VoV-kontrollanten i 
styrelsen persontransporter. Detta väckte emellertid 
i sin tur reaktioner från exempelvis aktade 
hemmansägare. Styrelsen beslut blev att, som 
det meddelades i ortspressen, "ordentliga och 
välkända personer" med ärende fick medfölja. 
Dessutom skulle det finnas polis på varje tåg, 
och den kan inte alltid ha haft någon lätt uppgift. 
I november rapporteras om polis Gladen 
som ertappar rallare som försöker smuggla med 
en brännvinskutting, men blir misshandlad både 
på tåget och efter avstigningen i Lindsborg tills 
lokföraren ingriper. 

I januari 1907 förlängs den provisoriska trafiken 
till Tandsjö. OHJ överväger att till vintern 
1907-08 inleda allmän trafik till Fågelsjö och 
anhåller om besiktning. Avsikten är att DHdJ 
eller GDJ ska sköta denna trafiken men båda avböjer. 
Tillstånd ges för allmän trafik till Tandsjö 
medan fortsättningen inte bedöms vara i fullt 
tillfredsställande skick, men styrelsen finner efter 
utredning att allmän trafik redan nu skulle vara 
olönsam och fortsätter med den provisoriska trafiken, 
som i oktober når Fågelsjö med tre tåg i 
veckan. 

I maj 1908 upphör av okänd anledning resandetrafiken 
tillfälligt, efter nya bråk får man 
förmoda, och en affärsman som försöker kringgå 
förbudet genom att gömma sej i en Bäsklåda blir 
upptäckt och avslängd på en hållplats. 

Eau de Cologne och andra njutningsmedel 

Våren 1903 bildades av ett antal OHJ-rallare 
godtemplarlogen "Järnvägssignalen". En söndag 
i augusti hade den sin första allmänna nykterhetsfest, 
med musik och anförande av tillrest 
talare från Gävle. Festen hölls i Sandsjö by, tre 
kvarts mil från banbygget, och en hel del lokalinvånare 
från finnskogen hade mött upp. 23 nya 
medlemmar värvades. Tidningarna berättar därefter 
inget mer om järnvägsarbetarnas egen loge. 
Det skulle de nog gjort om det funnits mer att 
rapportera, för både frisinnade Falu-Kuriren och 
socialdemokratiska Arbetarbladet var hårt engagerade 
för nykterhetssaken. Troligt är föreningen 



upplöses i och med att nästan hela arbetsstyrkan 
skingrades på hösten 1903. Men sommaren 
1906 ordnades ett nykterhetsmöte i Oreho med 
tillresta Orsabor och ett hundratal rallare. OHJ 
bjöd på kaffe. 

Övriga berättelser, i dagspress, memoarer och 
protokoll, om OHJ-rallarnas förhållande till rusdryckerna 
handlar inte om nykterhetssträvanden. 
Vi kan börja med ett citat ur Aulins arbetsrapport 
för 1902: 

Jag tillåter mig i öfrigt ... framhålla den ökade 
svårighet vid ordningens upprätthållande bland en 
större arbetsstyrka, såväl for arbetsbefälet som for 
ordningsmaktens tjenstemän, som förorsakas afdet 
förhållandet, att lagen ej tillstädjer omedelbart häktande 
af en om olaga spritforsäljning öfverbevisad 
individ, äfvensom om den oproportionerligt ringa 
straffpåfoljd, som en sådan lagöfvemädelse medför, 
ett förhållande som är så mycket menligare, ju 
större arbetsstyrkan är. 

Aulin utfäste samma år 25 kronor i belöning till 
den som genom sina upplysningar fick en langare 
fast, och tidningarna kunde berätta om sådana 
figurer som strök omkring utmed banbygget och 
tog en femma eller mer för en liter brännvin, alltså 
minst en dagsförtjänst för en järnvägsbyggare. 
Men även mer etablerade samhällsmedlemmar 
tycks ha lockats av förtjänstmöjligheterna. Inför 
tinget vittnade på hösten 1907 stationskarlen i 
Tallhed mot en handlande i Orsa som med hjälp 
av ombud skulle ha sålt cirka 250 liter brännvin. 
Sinade brännvinet fick både hårvatten och eau 
de cologne ersätta, rapporteras det. 

Det festades alltså ute i kojorna men också nere 
i Orsa dit många järnvägsarbetare begav sej efter 
veckans slit. Både Gästis och Järnvägshotellet 
gjorde goda affärer, inte minst med öl. Vid återvägen 
till jobbet gjordes åtskilliga smugglingsförsök, 
och en gång påträffades två tioliterskaggar i 
loktendern. 

Järnvägsbolaget hade alltså enligt koncessionen 
att täcka utgifterna för "ordningsmän". Styrelsen 
suckar i årsrapporten för 1903 över den 
dryga kostnaden, närmare 7 000 kr, för två vice 
länsmän under hela året plus tre till fem extrapoliser, 
och ber med ringa framgång länsstyrel

OHJ 1, som lär ha varit ensamt i sitt slag, levererades tidigt och användes vid banbygget. Under arbetsuppehållet 
hyrdes det ut, återkom till OHJ men befanns överflödigt och återtogs av tillverkaren. (AL/OK) 



serna i Kopparberg och Gävleborg om lättnad 
av bördan. 

Ibland räckte det inte med den reguljära ordningsmakten. 
Manne Briandt berättar hur järnvägslänsmannen 
i Sveg samlade ett "medborgargarde" 
av ortsbor och klådde upp ett gäng störiga 
rallare. 

Rallarliv och rallardöd 

I januari 1902 stod en rallare inför tinget i Orsa 
sen han anhållits på julaftonen. Han dömdes på 
de separata punkterna fylleri, våldsamt motstånd, 
våld mot polisman, oljud och "uppmaning att 
föra oljud" till böter om totalt 280 kr, som omsattes 
till 31 dagar i finkan. Där skulle han sitta 
två månader ytterligare för misshandel. 

Klassiska aspekter av rallarlivet uppvisades sålunda 
redan under banbyggets första tid. Andra 
lokaltidningsnotiser fyller på brottsrubriceringarna 
med hemfridsbrott, skadegörelse, missfirmelse, 
snatteri och bedrägeri -en rallare som 
"slagit stjärna'', det vill säga smitit och lurat en 
handlare på utlämnade varor. Särskilt utpekas 
en grupp med förflutet på Riksgränsbanan, och 
Manne Briandt skildrar hur under hans engelska 
studieresa ställföreträdaren i Sveg hade engagerat 
"folk av sämsta slag". Det var naturligtvis vid helgerna 
som stora skaror drog iväg till framför allt 
Orsa. Spänningar med lokalbefolkningen var väl 
oundvikliga, och ortsavisan Mora Tidning anmärkte 
särskilt när ett förflutet veckoslut hade 
varit lugnt. 

Det arbete som rallarna sökte avkoppling från 
var riskfyllt. I juli 1902 begravdes en schaktare 
till halsen av ett jordras, och en annan tvingades 
amputera ett ben sen han hamnat under en 
grusvagn i juni 1907. Arbetschefen konstaterar 
de många olyckorna och tillbuden i sina rapporter 
men menar att de väsentligen är arbetarnas 
eget fel. 

Det kunde sluta ännu sorgligare. En pank rallare 
kastade sej framför materialtåget, en annan 
drunknade under fiske i Vassjön. Efter de stora 
avskedandena 1903 skulle en järnvägsarbetare 
flytta från Lindsborg till Kyrkbyn och fraktade 
sitt bohag och sin familj på en stortralla nerför de 
långa sluttningarna. Strax efter Tallhed föll han 
av trallan som körde över honom och gav honom 
dödliga skador. I ett fylleslagsmål med några 
ortsbor i november 1902 blev rallaren Johan 
Dahlkvist så illa knivskuren att han förblödde. 
Men den enda egentliga arbetsolyckan med död



lig utgång inträffade när bygget närmade sej sin 

fullbordan. Tjugoårige bromsaren Valdemar Borg 

blev i november 1908 överkörd av en grusvagn i 

en täkt nära Sveg och dog på sjukstugan där. 

En rallares död orsakade inte alltid några stora 
ceremonier. "Kärleks-Josef" avled stilla i en koja i 
februari 1902 och fördes på en grusvagn till Orsa. 
Fyra arbetskamrater följde honom till graven och 
fick vardera 50 öre och en sup för besväret. Fattigvårdens 
kista var så trång att liket måste pressas 
ner, och ingen klockare eller präst var med 
vid graven. Att det inte alltid var så noga med de 
döda bekräftas av en händelse vintern 1914. En 
kolare hade gått vilse på natten och frusit ihjäl 
i närheten av Kropptjärn, och liket lades bland 
stybben i en tom kolvagn. 

Fläskpatronerna, Örnen och Skogsproviant 

Orsas befolkning om cirka 8 000 invånare var 
till övervägande del jordbrukare och självförsörjande 
på många förnödenheter. Det måste ha 
varit fröjdefullt för ortens handlare att kundkretsen 
plötsligt utökades med ett tusental matfriska 
järnvägsarbetare, och det har talats om förmögenheter 
som grundlades. Men rallarna var mindre 
nöjda. Arbetarbladets korrespondent berättar 
1903 om monopolistiska "fläskpatroner" 
som levererar mat som är både dålig och dyr, 50 
procent dyrare än i Stockholm och dyrare än på 
Riksgränsbanebygget. Till fördyringen torde ha 
bidragit att de arbetsledande ingenjörerna hade 
provision på livsmedelsförsörjningen. Att kvaliteten 
kunde sjunka sommartid när maten skulle 
fraktas sju-åtta mil från leveransorten inser man 
också. 

När bygget åter tog fart 1906 dök, som en 
utlöpare av den facklig-politiska medvetenheten, 
tanken upp att ordna livsmedelsförsörjning 
i egen regi. OHJ-rallarna tog kontakt med Kooperativa 
Förbundet, erhöll 5 000 som lån från 
fackföreningen, övertog en privatbutik i Orsa 
och etablerade kooperativa föreningen "Örnen", 
som snart hade filialbutiker i Älvho, Tandsjö och 
Lillhamra, 1907 även i Bodarsjön, totalt sexton 
anställda och en månadsomsättning på upp till 
30 000 kr. Det blev alltså en framgång trots att 
endast medlemmar som hade köpt en andel för 
tio kronor fick handla. 



Det var av allt att döma en dynamisk och driftig 
föreståndare som stod bakom uppbyggandet 
av Örnen, men snart nog uppstod konflikter. 

Föreståndaren avskedades för egenmäktigt förfa

rande och svarade med att etablera den konkur

rerande kooperativa butikskedjan "Skogsprovi

ant" som även vände sej till skogsarbetare och 

flottare, men som han 1909 privatiserade. Året 

efter gick Örnen i konkurs men då var ju OHJ 

färdigbyggd. 

Aulin ogillade båda konsumföreningarna. 
Skogsproviants frakter bannlystes från arbetstågen 
och föreningen avhystes från sin butikstomt 
i Bodarsjön sen föreståndaren agiterat för 
strejk bland flottare och kolare. 

Hedenvind 

Ett slag under 1907 arbetade författaren Gustav 
Hedenvind-Eriksson på OHJ-anläggningen. Ja, 
författare var han inte än, men enligt hans biograf 
Örjan Lindberger var det under tiden där 
som han skrev novellsamlingen Från öde gårdar 
som utkom 1913. I den lilla berättelsen "Majeldar" 
uppträder för första gången i hans författarskap 
en rallare, en man som blivit invalid efter 
en olycka på en statsbana men nu tigger för att 
dryga ut sin knappa pension. 

Det var vid denna tid vanligt att arbetare uppsökte en 
fotoateije for att låta sej forevigas. Här Gustav Eriksson 
{som han ännu hette) flankerad av två kamrater i Orsa 
1908, inte under hans tid som rallare men väl som flot

tare. Foto ur Örjan Lindbergers biografi. 

Hedenvinds berättelser är ofta svåra att ortsfästa 
men man kan gissa att erfarenheterna från 
0 HJ ingick i hans material. Rallaren KärleksLasse 
som uppträder i en novell har kanske fatt 
namn efter den ovannämnde Kärleks-] osef I 
romanen De forskingrades arv förekommer både 
kooperativa arbetarbodar och rallarstrejker som 
kan ha sin förebild på OHJ. Och där uppträder 



också en högdragen och osympatisk arbetschef 
till häst. Man tänker osökt på Axel Aulin som 
bevisligen rörde sej med häst utmed OHJ-linjen, 
något som han kanske hade lärt sej vid sina banbyggen 
på Pampas. 

En utvikning: Hedenvind ger denne unge arbetschef 
namnet Tideström. Namnet är så ovanligt 
att det är svårt att inte associera till Helge 
Petersson-Tideström, ingenjör på banbygget 
Lund-Revinge och därefter trafikchef på den 
banan. Det var ett banbygge som pågick parallellt 
med OHJ:s (1903-1905). Även om Petersson-
Tideström berättas att han hade en upphöjd 
inställning till sina underlydande. Något slags 
koppling finns det rimligen men det är okänt 
vilken. 

Hedenvind bytte ofta arbetsplats och var rörlig 
i geografin. Efter OHJ-bygget gjorde han, 
värvad av rallarbasen "Greven", en utflykt till en 
järnvägsanläggning i Belgiska Kongo. Men han 
återvände snart, missnöjd med uppgiften som 
pådrivare av afrikanska arbetare, och vistades en 
hel del i Orsa fram till 1910, som flottare men 
också som kooperatör i Skogsproviant. 

På våren 1908 inträffade en händelse som satte 
ljuset på Hedenvind men även hade anknytning 
till OHJ och järnvägen i övrigt. Den 6 maj anlände 
med tåget från Värmland ett antal strejkbrytare. 
De var väntade, bland annat av ett trettital 
strejkande flottare från Fågelsjö, som hade 
nekats att fa åka med materialtåget och i stället 
promenerat de nio milen. Inga passagerare tillläts 
för övrigt åka med dessa dagar, och en familj 
från finnmarken som skulle utvandra till Amerika 
missade båten i Göteborg. Jo, det fanns ett 
undantag, extratåget som skulle föra strejkbrytarna 
till Oreho. 

Det tåget torde ha varit glest besatt, för de 
flesta strejkbrytarna uppges ha vänt om efter den 
uppvaktning som de bestods i Orsa. Bland de 
uppvaktande fanns Hedenvind. Det blev ting 
av saken. Stationsskrivare Hollstadius vittnade 
om att de protesterande hade försökt stoppa tågtrafiken 
medan Hedenvind, som förde sin och 
kamraternas talan, menade att man bara hade 
följt efter strejkbrytarna och bland annat citerat 
Bibeln: "Herre, förlåt dem ty de veta icke vad de 
göra." Hedenvind och de andra friades. 

Fredrik Aarnseth hade alltså besökt OHJ-bygget 
i egenskap av facklig funktionär, men han var 
också en av de första svenska skönlitterära rallarskildrarna. 
I hans Rallarliv från 1911 tilldrar sej 



en av novellerna vid "en bolagsbana långt norrut" 
som har en "kilometer 108" och då finns det 
inte så många andra direkta inspirationskällor än 
OHJ att välja bland. Och tankarna går osökt till 
Hedenvinds bas när det berättas om "KvisbroErik 
-Greven ni vet -då denne var i Kongo som 
påfösare åt helgerna vid järnvägen där". 

"Bobrikoff" 

Nikolaj Bobrikov var rysk generalguvernör i 
Finland 1898-1904 och av många hatad för sin 
hårdföra förryskningspolitik, så hatad att han 
dödades i ett attentat 1904. Händelserna väckte 
stor uppmärksamhet i Sverige och de flesta här 
mindes nog Bobrikov ännu 1907. Alltnog, det 
året fästes hans namn vid en maskin vars ankomst 
till O HJ sågs med blandade känslor. 

I januari 1907 begär och erhåller Aulin styrelsens 
tillstånd att införa "moderna arbetsmetoder" 
i grusningen genom att hyra en ånggrävskopa. 
Uthyrare är AB Järnvägsmateriel och 
avgiften prutas ner till 35 kronor per dag. Därtill 
hyrs från samma ställe arton självtippande 16tons 
grusningsvagnar a 6 kr dagen, men Ajma 
förbinder sej samtidigt att från OHJ hyra in 
ett antal N-vagnar som blir överflödiga genom 
rationaliseringen. Ångskopan ska beställas från 
USA och är av Atlantictyp. I juni rapporteras att 
den håller på att monteras på DHJ-verkstaden i 
Bollnäs under ledning av en mr Lewis, men den 
anländer till OHJ en månad försenad omkring 
den 1 augusti. Den sätts först in i en grustäkt 
nära Lillhamra för att så småningom flyttas till 
Bodarsjön. 

Rallarna är tveksamma till "Bobrikoff" som tar 
bort arbetet för många av dem (för de kvarvarande 
stiger emellertid medelförtjänsten), men Aulin 
och styrelsen är förtjusta. Ångskopan har en 
besättning på fem-sex man men personalbehovet 
i gropen minskar ändå med fyra femtedelar sen 
man fatt erfarenhet av den nya tekniken. Aulin 
bedömer att en grusning med konventionella 

''Bobrikojf" i grustäkten vid Bodarsjön. Man forstår att både arbetare och lokalbefolkning imponerades av den 
jättelika 
amerikanska grävmaskinen. Här används tydligen OHJ-s egna N-vagnar, inte de inhyrda lm-vagnarna. (AL) 

Annu en ''Bobrikojf" men inte den som användespå OHJ-bygget. Namnet tycks ha överfarts till en annan grävmaskin  
och bilden härstammar sannolikt fån ett något senare banbygge i jämdands liin. De äldsta ångskopornas genealogi är 
fortfarande ok/,ar, trots insatserftån Börje Thoursie och andra. På fotot (från Jämt/,ands museum) framgår k/,art tekni

ken med lm-vagnar och grusharpa. 



Arbetståg med last av bland annat sliprar kör in mot Svegpå den provisoriska bron över Ljusnan. (OK) 

metoder skulle ha spräckt budgeten eftersom det 
är svårt att fa fatt i dugliga grusningsförmän, den 
växande agitationen stör stämningen på arbetsplatsen, 
det är långt mellan täkterna och det grus 
som finns är fullt med stora stenar. Det senare 
utgör inte längre något hinder. "Bobrikoff" silar 
gruset genom en harpa som löper på särskild 
räls över grusvagnssättet, och från harpan rullar 
stenarna ner i vagnar som står på ett parallellt 
spår. Den stenen används sedan till bankfyllning 
i sjöar och myrar. Med de inhyrda specialvagnarna 
(Im) går också tömningen mycket snabbare 
än förut. 

"Bobrikoff" användes på O HJ under hela 
1908. Den var en stor attraktion och många 
Svegbor vandrade ut till Bodarsjön för att beskåda 
maskinen. Under byggets slutfas arbetade 
den norr om Ljusnan. 

Bron över Ljusnan 

0 HJ:s båda längsta broar fanns nära ändpunkterna. 
Den södra över Oreälven hade vållat byggtekniska 
problem. Det gjorde även bron över 
Ljusnan strax utanför Sveg, men här tillkom administrativa 
komplikationer. 

Kommunikationerna mellan Sveg och byarna 
söder om älven, liksom med Lillhärdal, innebar 
färjerodd när inte isen bar och var besvärliga vid 
isläggning, islossning och flottning. Uppfattningen 
delades av myndigheterna som anslog 63 
200 kr till en vägbro, motsvarande två tredjedelar 
av kostnaden. 

Enligt hans egen uppgift var det O HJ-styrelseledamoten 
Olof Bromee i Sveg som redan 1901 
föreslog att anslaget i stället skulle fa användas av 
0 HJ till en kombinerad bro, som fortsättningsvis 
skulle underhållas av järnvägen. Av någon anledning 
vidarebefordrades inte ändringsförslaget 
till vederbörande myndighet och en tidsfrist utlöpte, 
varför saken fick tas upp på nytt sen järnvägsbygget 
åter kommit igång. Det dröjde med 
handläggningen av ansökan men arbetet med 
bron inleddes under 1906. Innan årets slut hade 
landfästena och de båda bropelarna i varierande 
grad färdigställts. Älvbottnen hade fatt rensas 
med ett fotogenmotordrivet mudderverk. För 
transporterna restes en traversbana över Ljusnan, 
och det mesta av byggstenen kom från ett jätteblock 
som hade påträffats i skogen vid Ulvkälla 



på södra stranden. 

Väg-och Vatten menade emellertid att järnvägen 
borde betala en större del av kostnaden 
för bron och lämna säkerhet för återbetalning 
för den händelse att bron helt skulle behövas för 
järnvägens behov. Detta föreföll avlägset men 
verket tänkte nog på eventuellt prejudicerande 

effekter. Det dröjde till 1908 innan OHJ fick sitt 
begärda anslag beviljat (och pengarna utbetalades 
inte förrän två år senare vilket vållade ytterligare 
problem), och i väntan på detta låg broarbetet 
nere, men för att inte sinka trafikstarten beslöt 
sen styrelsen att åtminstone lägga ut längdbalkarna. 

Först i slutet av maj 1908 kunde överbyggnaden 
till de tre nordligaste broarna -över Ololsån, 
Lillån och Ljusnan -beställas från Atlas, 
och därför måste provisoriska broar resas. Under 
detta arbete vid Ljusnan rasade en ställning och 
arbetarna räddade sej med knapp nöd genom att 
hoppa i vattnet. Det var på denna provisoriska 
bro som det första tåget nådde norra stranden 
den 24 september och därmed inledde den provisoriska 
godstrafiken till Sveg. Försenat anlände 
överbyggnaden i oktober, och på trettondagen 
1909 rullade första tåget över den permanenta 
bron. Plankläggningen blev klar i mitten av maj 
och därmed kunde också vägtrafiken ta bron i 
anspråk. 

De reguljära tågen fick inte använda den provisoriska 
bron, utan när den allmänna godstrafiken 
inleddes den 30 november 1908 var det 
från Bäckedal på Ljusnans södra sida. Den 1 ja

lnvigrzingståget gör uppehåll på stationen i Oreho. Tsemaforer 
av trä användes på hela OHJ (AL/OK) 

nuari 1909 inleddes även allmän persontrafik 
därifrån. 

År 1911 körde en hästskjuts omkull på bron, 
och det skrevs att det inte var första gången som 
en skjuts halkade på de hala spåren. Två år senare 
var det en kolvagn på drift från Svegs station som 
knäckte bommarna på båda sidor av bron. 

På norra stranden fanns en brovaktsstuga som 
via ringledning stod i kontakt med Svegs station. 

Kunglig glans 



Den 9 februari 1909 öppnades så hela OHJ för 
allmän trafik, men i norra Sverige var detta ingen 
bra årstid för högtidlig invigning. Det fanns visserligen 
en ursprunglig plan att bjuda kungen på 
vintrig björnjakt, men sen fick man veta att Gustav 
V ville skydda björnstammen. Invigningen 
fick därför anstå nästan ett halvår, till den 15 juli, 
och därmed skulle man hinna både åtgärda alla 
tjälknölar och måla stationshus och banvaktsstugor. 
Detta var likväl något tidigare än enligt de 
först aviserade planerna, så de styrande i Orsa fick 
bara en vecka på sej att anlägga den halvkilometer 
långa Kung Gustavs väg och flaggsmycka den. 

Det kungliga extratåget, på vilket bland annat 
fanns statsminister Arvid Lindman, de tre 
berörda länens landshövdingar, riksdagsmän, 
höga militärer och andra dignitärer, samt även 

Anders Zorn, anlände till Orsa halv nio, under 
det att skarpskyttegillets blåsorkester (i sina av 
Zorn ritade dräkter) spelade "Jag vet ett land". 
Efter frukost på järnvägshotellet fortsatte tåget 
norrut under häftiga regnskurar. Första stoppet 
var vid Storstupet, där kungligheterna beundrade 
utsikten och allmogen beundrade kungligheterna. 
Min mormor hade av en mjölsäck sytt 
vita mössor åt sina tre döttrar och promenerat 
med dem den dryga milen upp genom skogen. 
Kungen visade sej i kupefönstret men berättade 
att drottningen var trött och vilade. Sen gjordes 
uppehåll på mellanstationerna och där visade sej 
även Victoria. Medföljande tidningsreportrar 
noterade uthuggna skogar och "tröstlösa hedar" 
under färden. 

I Sveg var det extra högtidligt -detta var det 
första kungabesöket i Härjedalen sen Karl XI:s tid 
-och uppskattningsvis fyra tusen personer hade 
mött upp. Det berättas att stins Lindskog hade 
låtit sy sej en syrtut som han fortsättningsvis inte 
fick någon användning for. Det var naturligt att 
hälsnings talet hölls av OlofBromee, som förutom 
att han satt i O HJ-styrelsen var ordförande i både 
socken-och municipalstämman. Skarpskytteblåsarna 
hade följt med och stod for taffelmusiken. 
Sen bar det av i landå till kyrkan for en kort andakt 
varefter deras majestäter skrev sina namn på 
ett granitblock. Därpå lunch, med starkvin som 
genomgående dryck, och naturligtvis ytterligare 
tal, samt snabbesök på en utställning med hemslöjdsalster. 
Under förflyttningarna stördes dock 
drottningen av att se ett antal överförfriskade härjedalingar 
sovande i dikena. 

Det finns fler vittnesbörd om superi i Härjedalen 



vid denna tid, och det överraskar inte att 
företeelsen väckte reaktioner. I landskapet fanns 
samtidigt en stark nykterhetsrörelse och Svegs 
största profana samlingslokal var ett ordenshus. 
Naturligt nog ville festarrangörerna förlägga 
kungalunchen till den lokalen, men godtemplarna 
sa nej sen de hade fatt veta om den tilltänkta 
bordsdrycken. En tillfällig paviljong måste i all 
hast snickras ihop, och for att täcka den extrakostnaden 
tvingades gästerna betala 28 kronor 
for lunchen, vilket naturligtvis var mycket i en 
tid när en rallare kunde fa nöja sej med fyra 
kronor för ett niotimmars arbetspass. Även reportrarna 
avkrävdes detta belopp, och deras rapportering 
om förhållandet kan nog ses som en 
delikat hämnd. 

Återtåget avgick i tid men sinkades en timme på 
resan till Orsa, där sex hundra skolbarn väntade 
på att fa framföra sin hyllning, och dit ett extratåg 
från Bollnäs hade anlänt med gäster och nyfikna. 
Också kungen höll nu ett tal som var en smula färgat 
av de aktuella stämningarna i landet -det drog 
ihop sej till storstrejk. Han påminde om de trogna 
dalkarlarnas insatser genom tiderna i kampen mot 
rikets fiender och tillade: "Men i våra tider finnas 
även inre fiender, som tära på folkets moraliska 
hälsa och söka undergräva de dygder, vi ärvt från 
våra fäder: gudsfruktan, lydnad for lagarna, vördnad 
for samhällets bestånd och lugna utveckling." 
Även i den kampen hoppades han att dalfolket 
skulle stå i det främsta ledet. 

Avslutningsvis föll ett litet ordensregn. 

Fortsatta finanser 

Varför höll inte den ursprungliga kostnadsramen? 
Främst för att den inte var realistisk. 
Ordet "glädjekalkyl" infinner sej osökt. Det 
satt hårt åt att få in även det aktiekapital som 
uppnåddes, och den i och för sej erfarne prospektören 
Sparr var säkert medveten om de svårigheterna. 
Detta kunde ha korrigerats vid VoVgranskningen, 
men den myndigheten fick som 
vi sett hård kritik av riksdagen för sitt lättsinne, 
och erfarenheten ledde till hårdare kontroller i 
fortsättningen. Men Sparrs utredning hade tydliga 
brister. Han hade underskattat totala mängden 
massor att flytta, berg att spränga (sju gånger 
för lite), diken att gräva och trummor att bygga. 
Gruset var knappare och mer svårbearbetat än 
beräknat och det var ont om lämplig sten att 
klyva. Därtill kom myndigheternas/militärens 
nya krav på sådant som svagare lutningar och 
fler vattenstationer. Den långa byggtiden fördyrade 
administrationen, arbetslönerna hann stiga 



genom den fackliga aktiviteten och det är dyrt 
att vara fattig: improvisationer och tillfälliga lån 
är sällan billiga. 

Med de nya friska pengarna från staten kunde 
som vi sett arbetet återupptas 1905-06, men inte 
utan vidare. Det krävdes "åtskilliga underhandlingar" 
innan kommunerna ställde upp med 
de garantisummor som riksdagen hade begärt. 
(Garantierna behövde emellertid inte utnyttjas 
eftersom byggkalkylen underskreds med jämnt 
tusen kronor.) Och åter hävdades, särskilt i Orsa, 
att anläggningen skulle bli billigare om den utfördes 
på generalentreprenad. Den prövningen, 

Personvagnar, godsvagnar, träkolsskrov 

Det ursprungliga "hyrköpsavtalet" med Nya Adas den 1910-1918. Nu återstod alltså en BCDo, en 
AB omfattade fyra personboggivagnar (BCo 1-2, CDo, en BC, en Få, fyra F, fem G 1 och sexti NN3 
BCDo 3 och CDo 4), fyra resgodsvagnar (F 21-(nr 101-160) varav tolv med broms. Det betyder 
24), tre ångfinkor (Få 31-33), tio täckta (G 51-60) att alla vagnar som skadats genom brand eller koloch 
106 öppna godsvagnar, varav tio med höga silision 
reparerades. 
dor (I3 201-210) .och 96 virkesvagnar (NN3 101-Det tycks redan tidigt ha funnits en motordres189, 
191-194 och 196-198). De senare behövdes sin, som 1911 var utsliten och ersattes med en ny, 
redan till grusningen och levererades från 1902 (nr tillverkad av Ljusne bruk. 
101-130), medan krisen och den uppskjutna tra1909-
10 fanns 92 träkolsskrov ( tillverkning 
fikstarten gjorde att fyra G-vagnar levererades först hade inletts redan 1903) vilket 1911 ökades till 
1907 och de övriga 1908. 141, ett antal som sen gällde tiden ut. Antalet var 

Redan innan trafiken öppnades bedömde styalltså 
dimensionerat för en regelbunden betydande 
relsen emellertid att den rullande materielen var inhyrning av vagnar. 
överdimensionerad. Det hade nog ursprungligen Södra Dalarnes järnväg köpte 1918 hela uppsätträknats 
med två personförande tåg i varje riktningen 
vagnar plus en tjänstevagn, en snöplog vars 
ning dagligen men blev bara ett, och för godsets bakgrund är okänd men som kan vara den K-vagn 
del skulle det bli billigare att hyra in vagnar vid som hyrdes in från GDJ 1906. BC-vagnen och de 
trafiktoppar. För att hantera de kostnader som den fyra F-vagnarna sålde SDJ vidare till GDJ. Bara 
övertaliga vagnmaterielen drog med sej övervägde 14 träkolsskrov övertogs emellertid, och man kan 
styrelsen att bilda ett vagnuthyrningsbolag, men förmoda att de övriga var utslitna och själva blev 
uppnådde sen avtalet med Adas om återlämning förvandlade till träkol. 
av en BC-, en C-, två Få-, fem G-, tio I3-och OHJ:s in-och uthyrning av vagnar var omfattan36 
NN3-vagnar, det vill säga drygt 40 procent av de. Det började 1902 med två finkor och 38 NN3vagnparken. 
vagnar från Vagnuthyrningsbolaget för materialtran

De båda personvagnar som återlämnats till Atsport 
och grusning. År 1903 började "egna'' NN3las 
hamnade 1911 hos Härnösand-Sollefteå järnvagnar 
levereras men de förstärktes tills vidare med 
väg som nr 311 och 312. Den senare skadades i en materiel från Vagnuthyrningsbolaget och GDJ. 
brand 1919 och blev ombyggd (och kom slutligen I och med stilleståndet, det vill säga den provisotill 
SJ som nr 3085). De tio återlämnade I3-vagriska 
träkolstrafikens upphörande i maj 1904, utnarna 



(nr 201-210) såldes till Uppsala-Enköpings hyrdes 80 NN3-vagnar till Bergslagernas järnvägar. 
järnväg som öppnades 1912. Efter UEJ:s förstatNär 
verksamheten återupptogs på hösten 1905 
ligande 1937 slopades de året därpå och byggdes behövdes extravagnar från GDJ, som fortsatte att 
om till grusvagnar. UEJ erbjöds också att köpa de bistå vid OHJ:s byggarbets-och trafiktoppar fram 
36 återlämnade NN3-vagnarna men avböjde. till ordinarie trafikens början. Omvänt uthyrdes 

Liksom i fallet med loken fann styrelsen snart att obehövliga vagnar under längre eller kortare tid 
man hade lämnat tillbaka för mycket, att det krävtill 
grannbanorna GDJ och DHdJ men även till 
des en personvagn som reserv för extratåg eller vid de mer avlägsna järnvägarna Gruvgården-Fors, 
revision och olyckor. Därför inköptes 1910, trots Oxelösund-Flen-Västmanland, Halmstad-Nässjö 
den svaga ekonomin, från Adas en kombinerad och Malmö-Ystad samt till AB Järnvägsmateriel. 
andra-och tredjeklass länkaxelvagn (BC 5), som 1906-07 hyrde man ut nylevererade NN3-vagnar 
därmed blev den enda vagnen som OHJ egentlitill 
andra banor och hyrde samtidigt in liknande 
gen ägde. Trafikchefen ville 1912 skaffa vakuummen 
äldre och därför billigare vagnar till grusningbroms 
till personvagnarna men styrelsen bedömde en. 
att man inte hade råd -liksom den gjorde året efter Från och med 1910 specificerar inte årsrappornär 
han ville ha gasljus i vagnarna. terna vilka parter som vagnar utväxlades med, men 

Förvärvet av BC5 var den enda förändringen i Vagnuthyrningsbolaget och GDJ tycks fortfarande 
OHJ:s vagnuppsättning under den återstående ti-ha varit de stora kontrahenterna. 

som krävde avsevärd tid, gav endast ett anbud 
och det skulle bli dyrare än fortsatt arbete i egen 
regi så det avvisades. Därefter fördröjdes utbetalningen 
av statslånet i avvaktan på banans inteckning, 
som i sin tur inte kunde göras förrän 
expropriationen var avklarad, så styrelsen fick ta 
ett nytt banklån. 

Statslånet utbetalades halvårsvis. De omfattande 
arbetena slukade pengar och styrelsen ansökte om 
att fa ut lånepengar i förväg, men förgäves. Åter 
tvingades man vända sej till de stora aktieägarna 
och anhålla om borgen för ett lån som på grund av 
den höga räntan blev tämligen kostsamt. Inte heller 
fick de statliga nybyggnadsmedlen användas 
för att täcka det driftunderskott som inledningsvis 
väntades uppstå när trafiken startade. Än en 
gång fick Orsa rycka in med borgen som denna 
gång beviljades enhälligt. Det hjälpte kanske till 
att O HJ anordnade ett extratåg för socknemännen 
med studium av "Bobrikoff" och med öl och 
smörgåsar i godsfinkan. 

Avbetalningarna på den rullande materielen 
var en dryg utgiftspost. Därför lyckades man 
1909 fa Adas att återta både lok och vagnar (se 
respektive avsnitt) och en ny avbetalningsplan 
gjordes upp med sludikvid 1923. 

Trafikintäkterna växlade framför allt med träkolskonjunkturerna 
men var stigande och täckte 



driftskostnaderna. Till avskrivningar eller till ränta 
och amortering på statslånen blev emellertid inget 
över och skulden växte snabbt. En sondering 1914 
om att fa räntor efterskänkta bemöttes negativt. 
Följande år utträdde bolaget ur godssamtrafiken 
för att därmed kunna höja taxorna. 

Vid 1916 års ordinarie bolagsstämma anmälde 
styrelsen att två tredjedelar av aktiekapitalet var 
förbrukat, vilket bekräftades av en extra stämma. 
Likvidation kunde emellertid undvikas eftersom 
anläggningstillgångarna hade varit lågt beräknade. 
Rörelsekapital saknades visserligen men Orsa 
lånade ut 150 000 kronor. 

Tågen går 

Men nu rullade trots allt de reguljära tågen på 
OHJ, i egen regi. Redan 1899 hade GDJ, DHdJ 
(som ännu inte öppnats helt) och MVJ tillfrågats 
från Orsa om att sköta trafikeringen men avböjt 
tills vidare -GDJ ville avvakta vilken av de tilltänkta 
banorna som skulle fa koncession, DHdJ 
hade otillräcklig materiel och MVJ anförde 
samma skäl förutom att man saknade egen spårförbindelse 
med Orsa. När ordinarie trafikens 
start närmade sej 1908 ställdes frågan på nytt 
till GDJ och DHdJ (inklusive Voxna-Lobonäs 
järnväg), men den förra banan sade nej och förhandlingarna 
med DHdJ sprack trots ett gemensamt 
förslag till avtal. Följande år togs ny kontakt 
med GDJ, men meningarna inom styrelsen var 
"ganska delade" som det står i årsberättelsen, 
och den självständighetslinje som Orsaombuden 
drev segrade. 

Den första tidtabellen vållade i Härjedalen ett 
kraftigt missnöje som dock riktades mot GDJ. 
OHJ-tåget släpptes inte in i Orsa förrän avgående 
DHdJ-tåget hade expedierats, vilket sågs som 
ett medvetet försök att dra trafiken till Gävle. 
Därmed förlängdes, fördyrades och försenades 
resan till Östersund som var en vanlig destination 
för härjedalingarna. 

Ett blandat tåg om dagen i varje riktning, plus 
ordinarie och/ eller extra godståg Orsa-Tandsjö 
under träkolssäsongen, var frekvensen under större 
delen av bolagsbanetiden, men extra godståg 
kunde sättas in på hela sträckan. Tidtabellsenliga 
tågmöten kunde förekomma på alla mellanstationer 
utom Tallhed. Största tillåtna hastighet var 
60 km/h, men det var under förutsättning av den 
genomgående broms som inte fanns. Genomsnittshastigheten 
låg under 30 km/h. Tid var ju 
inlagd för växling på alla mellanstationer, stopp 
på hållplatserna och vattentagning. Fast jämfört 



med förhållandena före järnvägens tid var det naturligtvis 
ändå ett lyft för Härjedalen. 

Sommaren 1910 satte trafikchefen in ett 
söndagståg med tanke på turister och andra utflyktsresenärer, 
men det ekonomiska resultatet 
var tveksamt så det blev ingen fortsättning. Däremot 
förekom abonnerade extratåg. Efter invigningen 
bjöd Orsa socknemän ett femtital av de 
sina på en utflykt till Sveg, där de mottogs av en 
lokal blåsorkester. Några dagar därefter utfärdar 
länsstyrelsen tillfälligt utskänkningstillstånd för 
några platser utmed O HJ, och anledningen var 
rimligen ett utflyktståg. 

När godtemplarlogen Sverre följande sommar 
arrangerade en lustresa till Orsa ansöktes 
naturligtvis inte om utskänkning och det kostade 
5 kronor att åka men blev överfullt ändå, 
cirka två hundra personer, fast väl framme valde 
de flesta att fortsätta till Mora. På hösten 1909 
gjorde riksdagsrevisorerna en resa för att se hur 
statens lånemedel hade förvaltats och var nöjda 

''Lillan" 1902, innan hon blev OHJ 6 utan fortfarande var ett hyrlok från Nydqvist & Holm. (AL/OK) 

med vad de fick se. Även själva skogen lockade. 
År 1910 var det "tyska forstmän" som gjorde 
en studieresa och följande år studerades Hamra 
kronopark av svenska skogsmän som klev av 
tåget i Tandsjö och promenerade till Fågelsjö. 
Den öde skogen kunde även användas till annat: 
1913 gick ett extratåg till Gråtbäck för fältskjutning. 
Ett julottetåg till Orsa 1911 (avgång Sveg 

01.00) blev däremot ingen framgång och fick 
ingen efterföljare. 

Den glesa tidtabellen skapade utrymme för 
linjelastning vilket utnyttjades, ofta i form av 
att vagnar sattes ut på ett sluttande linjeavsnitt, 
lastades och sen bromsades ner till en trafikplats. 

Snön kunde vålla problem under de långa 
vintrarna -0 HJ hade snöplog men snöskärmar 
saknades. Sommartid var ångloken brandfarliga. 
En gång brändes tre hövagnar ut vid Kropptjärn, 
en annan gång en virkesvagn vid Tandsjö och 
1917 fattade en kolvagn eld vid Storstupet. En 
tvist om nedbränd skog gick till tinget och en 60 
m bred brandgata höggs upp genom besparingsskogen. 
En ko från en fäbod blev överkörd vilket 
bidrog till att stängsel sattes upp utmed hela banan 
-man hade tidigare fatt dispens på en del 
Norström (som nu innehade samma funktion på 



OHJ) och OHJ:s t.f. trafikchef Nyström med ett 
backande tåg vid Vassjön, med en kvaddad front 
och lätta personskador som följd. 

År 1910 dödades en fyraårig pojke vid en vägövergång 
intill Orsa station och 1918 en kvinna 
av ett växelsätt på stationen i Älvho. 

Gods-och persontrafik 1904-1918 

Resande, Gods, 
tusental tusen ton 
1904 14* 
1905 
1906 10* 
1907 17,4 
1908 11,5 
1909 37,2 26,2 
1910 35,0 36,6 
1911 42,6 40,9 
1912 47,5 59,3 
1913 47,9 36,8 
1914 53,0 55,4 
1915 48,6 62,9 
1916 63,1 64,4 
1917 80,6 85,3 
1918 64,1 61,7 

av sträckan. I oktober 1917 kolliderade G D J :s * Uppskattat efter volymen träkol som var det 
ångdressin i vilken färdades bolagets baningenjör dominerande godsslaget. 

Träkol 

0 HJ har med fog betecknats som en träkolsbana. 
Vi såg i argumentationen för dess tillkomst 
att tillvaratagandet av klenved och skogsavfall 
anfördes som ett viktigt motiv för satsningen. 
Det förekom visserligen avverkning av massaved, 
och 1912 inköptes en portabel kran med 
fotogenmotor för lastning av sådan, men det var 
ändå mest i form av träkol som det aktuella virket 
förädlades. 

Träkolstrafiken var en typisk säsongsföreteelse. 
Kolet från milorna kördes med häst och släde till 
lastplatser och stationer där det lastades i godsvagnar, 
helst utan mellanlagring eftersom varje 
hantering ökade mängden stybb och minskade 
den användbara kolmängden. Men vid omfattande 
tillströmning räckte inte vagnarna till för 
omedelbar fyllning utan det växte upp kolberg 
på stationerna. En firma i Sveg ansökte 1916 om 
att på stationsområdet fa uppföra ett tolv meter 
brett träkolsmagasin men det är oklart om bygget 
blev av. 



Ingen torde ha räknat ut hur många träkolsbryggor 
det har funnits på det svenska järnvägsnätet 
men det rör sej om flera hundra. På O HJ 
fanns träkolsbryggor på alla trafikplatser utom 
vid det tillfälliga Bäckedal men i gengäld vid det 
ävenså tillfälliga Knoppen. Några stationer hade 
två bryggor och åtskilliga bryggor fick förlängas 
efter hand. 

En viss mängd av det sköra träkolet krossades 
ofrånkomligen när kolryssens last stjälptes ner i 
godsvagnen. Detta var ett uppmärksammat faktum, 
och därför är det lite märkligt att OHJ:s 
kolbryggor ursprungligen var felkonstruerade 
på denna avgörande punkt. De var helt enkelt 
en meter för höga och fick successivt sänkas till 
4,3m. 

SJ och ett antal privatbanor, däribland GDJ, 
hade särskilda träkolsvagnar, littera L, men OHJ 
valde den mer ekonomiska lösningen med lösa 
kolskrov placerade på N-vagnar. Kolskroven 
tillverkades av den egna forrådspersonalen. För 
montering av skroven fanns en travers på Svegs 
station. 

Eftersom järnbruken var träkolets främsta avnämare 
var detta ett konjunkturkänsligt godsslag, 
och både trafik och intäkter varierade betydligt 
mellan åren. Till variationerna bidrog väderleken 
eftersom framkörningen av kol försvårades 
av både för lite och för mycket snö och kyla. Den 
granskade statistiken särredovisar i regel inte 

Provisorisk kolbrygga vid Knoppen. Den onödigt stora fallhöjden skadade det sköra träkolet. (MB) 

Träkolståget på väg att kompletteras med en vagn som har lastats vid bryggan i bakgrunden. OHJ-s ko/skrov hade en  
rymd av 535-565 hektoliter. (Hans Uhlen!OK) 

godsslagen, men uppgifter tyder på att träkol 
stod för ungefär hälften av O HJ:s godsintäkter. 
Vintern 1915-16, då det rådde högkonjunktur, 
lastades cirka 4 200 vagnar med träkol på O HJ, 
och sådana säsonger fick i storleksordningen två 
hundra godsvagnar hyras in. Ett frekvent returgods 
var hö till timmerhuggarnas och kolkörarnas 
alla hästar. 

OHJ bedrev under byggtiden viss egen kolning, 
av virke som fälldes i banlinjen eller avfall 
från sågen i Tandsjö. Även virket från banbyggnadens 
alla baracker såldes 1911 till ett träkolsbolag. 

Det fanns både stora och små uppköpare av 
träkol, bland annat de firmor som köpte aktier i 



OHJ eller förskotterade pengar till spårrustning. 
Men järnvägens egna tjänstemän lockades också 
till kolaffärer. Detta skapade problem under 
världskrigets allmänna vagnsbrist och förbjöds 
därför. 

Orsa 

När DHdJ anslöts till Orsa station år 1900 byggdes 
bangården och stationshuset ut så rejält att 
inga stora nysatsningar i förstone behövde göras 
vid OHJ:s ankomst, förutom att godsmagasinet 
förlängdes. Men ganska snart märktes att bangården 
hade för liten kapacitet under träkolssäsongen. 
Det anlades 1910 två nya stickspår för 
vilket en fjärdedel av kostnaden föll på fattiga 
0 HJ, som dock kunde erlägga en del av beloppet 
som material. 

Den svenska järnvägshistorien är full av tvister 
om anslutningsavgifter och fördelning av förvaltningskostnader 
på föreningsstationer. Orsa 
var inget undantag. FRMJ var först på plan och 
ägde stationen men GDJ skötte den. DHdJ 
hade fatt köpa in sej för halva anläggnings-och 
förvaltningskostnaden, och de äldre banorna 
krävde i linje med detta att OHJ skulle betala en 
tredjedel. Någon uppgörelse kunde inte träffas 
vid en första förhandling 1902 utan OHJ fick 
bara tillstånd till en provisorisk anslutning. Avgörandet 
hänsköts på den nya banans begäran till 
kungl. majt men det hade man inte mycket för: 
utslaget blev att OHJ skulle betala en tredjedel av 
anläggningskostnaden. Om förvaltningskostnaderna 
träffades däremot efter sega förhandlingar 
ett avtal om uppdelning efter trafikintensitet, vilket 
innebar ungefär en fjärdedel för OHJ:s del. 
FRMJ hade nu hållhaken att det nya statslånet 
var villkorat med en garanti från aktieägarna, och 
FRMJ var som vi sett en sådan. Det dröjde dock 
till januari 1909 innan avtalet slutligt undertecknades. 

För bygglok uppförde O HJ ett provisoriskt 
stall intill det rundstall som hade uppförts då 
DHdJ anslöts till stationen. Styrelsen trodde 
länge att det skulle bli billigare att anskaffa mark 
och bygga ett eget stall med tillhörande vattentorn 
och vändskiva, så de anläggningarna ingick 
(sånär som på ett elverk) inte i den ursprungliga 
överenskommelsen, men 1909 hade man tänkt 
om. Ett stallrum hos DHdJ apterades till verk

stad och för det avhysta loket uppfördes åter ett 
trästall. 



FRMJ/GDJ lät redan från början bygga ett 
järnvägshotell i Orsa, rejält tilltaget med tanke 
på den ström av turister som väntades. Tillströmningen 
blev en besvikelse, men vi har sett 
att hotellet spelade en viktig roll för rallarnas rekreation. 
OHJ var ovilligt att delta i hotellkostnaderna 
men fick acceptera, eftersom detta ställdes 
som villkor för att det övriga avtalet skulle 
godkännas. 

OHJ:s järnvägsbyrå fanns inte på stationen. 
Den lokal som 1901 hyrdes för arbetsledningen 
fungerade som byrå till 1913, då man flyttade till 
större utrymmen i Jacksonska fastigheten. 

1918, OHJ:s sista år, övergick Orsa station till 
SJ tillsammans med banan från Mora. Redan 
från 1 juli 1917 arrenderades DHdJ av SJ. 

Mellanstationer 

Det fanns en smula bygd i anslutning till ändstationerna 
men i övrigt gick O HJ genom ödemarker. 
De mellanliggande trafikplatserna var 
relativt fa och enkelt utrustade. 

Det fanns enligt koncessionen ingen trafikplats 
på den första dryga milen, men 1903 söktes och 
erhölls tillstånd att anlägga en håll-och lastplats 
vid Stackmora såg. Den kallades Stackmora i 
ansökningen, men samma år lade DHdJ beslag 
på det namnet för en hållplats som låg närmare 
byn. OHJ:s trafikplats fick i stället heta Hansjö 
(i vissa handlingar skrivet Handsjö) när den all

1 

männa trafiken inleddes. Hansjö var en stor och 
folkrik by men hållplatsen låg i dess utkant och 
persontrafiken blev aldrig omfattande. I gengäld 
fanns sågen, som ett slag även hade planer 
på ett industrispår, och dessutom uppfördes en 
kolbrygga intill ett kort rundspår. Men Hansjö 
fick ytterligare en funktion. Där anlades 1910 
järnvägens kolgård, 800 kvadratmeter stor, vilket 
blev billigare än att fortsätta hyra in sej på 
DHdJ:s kolgård i Orsa. 

Tallhed var en hemfäbod som hade börjat fa 
viss permanent bebyggelse. Stationen var tillika 
militärmötesplats och skulle som sådan ha ett 
350 m rundspår men detta kortades något på 
grund av en vägövergång. Kolbryggan låg vid ett 
stickspår. Som station var Tallhed ingen succe. 
Under 1909 såldes 22 biljetter och avsändes 59 
kollin, varför styrelsen året därpå klassade ner den 



och ersatte stationsmästaren med en platsvakt. 

Efter Tallhed började en lång stigning. Banan 
strök förbi Ljotheds fäbod och det ansöktes om 
en kolbrygga där, men detta förklarades omöjligt 
på grund av lutningen. Nästa trafikplats blev 
i stället Storstupet, på andra sidan av den imposanta 
bron. Vid Storstupet hade terrasserats 
för mötande militärtåg och dessutom fanns ett 
vattentorn, men eftersom det inte blev krig lär 
det aldrig ha kommit till användning. Extratåg 
brukade stanna till vid Storstupet för utsiktens 
skull (planer fanns att anlägga en turisthydda), 
men det var först från den 1 oktober 1911 som 
ordinarie tåg vid behov gjorde uppehåll där. 

Tallhed hörde till 

detJå,tal OHJ

stationer som forsågs 
med betongplattform, 
men 

rörelsen på orten 

var obetydlig och 

nedklassningen 

kom snabbt. 

(OK) 

Oreho station, medan den fortfarande hette så. Bangården tillhörde OHfs större, men godsmagasinet i forgrunden 
var så litet att det snart måste byggas till Tiff höger ett uthus medpersonalens tvättstuga och vedbod Våren har 
kommit, snön smälter, slädforet är borta och kolryssarna fastas upp på godsvagnarfor att köras undan. (AL/OK) 

Vid Lindsborg korsade OHJ den nyss anlagda 
vägen norrut mot finnmarken och så benämndes 
platsen under byggtiden, men det torde 
från början ha stått klart att namnet inte skulle 
godkännas av myndigheterna på grund av förväxlingsrisk, 
Lindesberg fanns ju sen gammalt. 
Redan 1903 talar också Aulin om "Emådalen" 
-det var här som banan lämnade ån efter att följt 
den från Storstupet. Lindsborg/Emådalen var 
en viktig arbetsstation under bygget med, som 
nämnts, bland annat ett provisoriskt lokstall. En 
viss permanentbebyggelse uppstod på orten och 
ett slag fanns även en butik, men resandeunderlaget 
var klent och stationsmästartjänsten nerklassades 
redan 1915. Emådalen hade rundspår, 
kolbrygga vid stickspår och vattentorn. På grund 
av den begynnande lutningen fanns en vagnspärr 



i bangårdens södra ände. Spärren betecknades av 
inspektörerna som "enkel" och det stämmer nog, 
för Gustaf Ångman berättar hur han på vandring 
utmed spåret snabbt fick kasta sej åt sidan för 
två godsvagnar som hade kommit på drift vid 
Emådalen. 

Vallsjön skulle enligt koncessionen ha en station 
av den mindre varianten, men styrelsen insåg 
att den inte skulle bli bärkraftig och fick den 
redan under anläggningen ersatt med en hålloch 
lastplats benämnd Gråtbäck. Förberedelser 
var vidtagna för militärmöten, men i fredstid 
utgjordes bangården av ett kort rundspår med 
stickspår till kolbrygga. 

Kring Oreho/ Älvho växte det så småningom 
upp en viss bebyggelse och omkring 1912 byggdes 
en skola, men just när rallarna hade dragit 
bort fanns inte stort mer än stationen och en 
handelsbod. Den relativa närheten till Noppikoski, 
varifrån besparingsskogen förvaltades, gav 
emellertid viss betydelse åt orten. Stationen var 
av den större sorten och terrassering var gjord för 
ett andra mötesspår, men det blev inte utlagt under 
bolagsbanetiden. 

Vid Knoppen skar banan en större väg. Den 
kolbrygga som fanns här under byggtiden blev 
inte permanent, men inofficiella tågstopp för 
passagerarutbyte lär inte ha varit ovanliga, och 
så hade Knoppen sin unika vattenstation med 
självtryck från en närbelägen tjärn. 

Vassjön skulle enligt koncessionen vara en av 
0 HJ:s "större" stationer, men reducerades till en 
håll-och lastplats som låg lika isolerat och hade 
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Lillhamra hade det största stationshuset av OH/s mel!tmfiggande trafikplatser. Här på höglandet var marken ofta 

snötäckt halva året. (OK) 

samma utrustning som Gråtbäck. Där fanns, 
på grund av en kurva, de mellanliggande trafikplatsernas 



enda försignal. En väntkur uppfördes 
1911. 

Stationen kom i stället att bli Lillhamra längre 
norrut. Som arbetsnamn förekom både Sandsjö/
Sandsjöby, efter en by i öster, och Sundsjöån. 
Kanske var det vid omstakningen som namnet 
Lillhamra fastställdes. (En grund för stationshus 
hann anläggas i "Sundsjöån" .) Detta skulle enligt 
Sparrs ursprungliga förslag ha varit OHJ:s enda 
mellanstation. År 1913 utlades trots penningbristen 
det tredje spår som redan fanns förberett, 
eftersom lutning gjorde möten svårhanterliga 
och det andra spåret kunde vara blockerat av 
vagnar. Stationen låg isolerat och var inte minst 
till för att betjäna kapellbyn Hamra en dryg 
halvmil österut. Den tänkta stationskarlslägenheten, 
den enda på en mellanstation, behövde 
tills vidare inte användas för sitt ändamål utan 
utnyttjades för kaffeservering -tåget gjorde ett 
extralångt uppehåll. I Lillhamra fanns även ett 
banmästarboställe. 

Tandsjö låg vid sydspetsen av den namngivande 
sjön. Stationen kom att hamna något ocentralt 
i förhållande till bebyggelsen som växte upp 
längs landsvägen. En blygsam uppodling skedde 
också. Den ovan beskrivna sågen skapade arbetstillfällen 
och även transporter, cirka 200 vagnar 
virke om året. Ur sjön pumpades vatten till ett av 
banans fem vattentorn. 

År 1913 anlades håll-och lastplatsen Sidertjärn. 
Det skedde efter framställning av Domänverket 
som förvaltade Hamra kronopark, och verket 
stod för halva anläggningskostnaden. En banvaktsstuga 
flyttades hit och dessutom uppfördes 
en väntkur. Avsikten var först att Sidertjärn bara 
skulle fungera under kolningssäsongen men den 
kom att användas året runt. 

Fågelsjö station låg tre kilometer öster om Fågelsjö 
gamla finnby. På bangården fanns mötesspår 
och ett stickspår till magasin och de båda 
kolbryggorna. Från Fågelsjö försörjdes en stor 
skogstrakt åt Lillhärdal till, och trafiken växte så 
att godsmagasinet 1916 fick förlängas med åtta 
meter. 

Sen återstod på O HJ:s längsta stationshåll, 3 5 
kilometer, ett par håll-och lastplatser på vägen 
till målet i Sveg. Först Kropptjärn med militärmötesterrassering, 
vattentorn och från 1911 
väntkur. Därefter Bodarsjön som motsvarade 
den mindre stationen vid Siksjön på den ursprungligen 
godkända linjen. Även här var man 
förberedd för krig, och det fanns ett provisoriskt 



lokstall under byggtiden. Ett kort rundspår inlades 
1911. Också i Bodarsjön existerade under en 
tid en viss bostadsbebyggelse, inklusive handelsbod 
och skola. 

Söder om Ljusnan låg några byar. År 1908 inkom 
en ansökan om hållplats vid km 199, det vill 
säga fyra kilometer söder om Sveg, men förslaget 
underkändes på grund av lutningen. Därefter 
blev det som vi sett en hållplats, med plattform 
och godsbod, vid Bäckedal, men bara en kort tid 
tills trafiken kunde öppnas in till Sveg. 

Sveg 

Gefle-Orsa-Sveg är den bekvämaste vägen för Herjedalsbor 
att erhålla F.E. Ahlboms, Gefle, välkända, 
utmärkta cognac. Priser: Vid parti under 40 liter 
2:-2.25 o.s.v. pr liter med glas; vid parti om minst 
40 liter från 1:65 per liter, utan kärl. 

Den annonsen var införd i Östersunds-Posten 
den 14 december 1908 -att det söps i Härjedalen 
har vi redan berättat. Orsafirmor annonserade 
ut andra varor. Det var en ny tid för Sveg, 
som sedan tidigare var Härjedalens huvudort 
trots att orten inte låg särskilt centralt i landskapet. 
Den fördyring av härjedalingarnas liv som 
transporterna vållade hade ju varit ett starkt 
motiv för både lokala satsningar och statslån, 
och järnvägen infriade förväntningar. Priset på 
exempelvis hö sjönk från 10-14 till 6-7 kronor 
kilot. Men levnadskostnaderna var fortfarande 
så höga att OHJ-personalen i Sveg fick ett lönepåslag. 

Eli Heckscher berättade i sin avhandling 1907 
hur "järnvägssocknarna'' ökade sin befolkning och 
ekonomiska aktivitet där de första stambanorna 
drog fram, och det redan innan trafiken hade startat, 
som en förväntanseffekt. Den effekten försvagades 
efter hand som järnvägsnätet tätnade men i 
Norrlands inland dröjde den kvar. Redan banbyggets 
start hade tydligen varit en vitamininjektion, 
och bebyggelsen i Sveg växte så starkt att man 
fick anledning att organisera municipalsamhället 
Svegsmon (ett slag påtänkt som stationsnamn), 
som uppstod samma dag som den reguljära persontrafiken 
inleddes. Expansionen fortsatte under 
0 HJ:s hela självständiga tid. 

I Sveg fanns tre speditionsfirmor som ombesörjde 
transporterna från järnvägen till andra 
delar av landskapet. De gick huvudsakligen med 
häst, men redan 1911 etablerades ett Bil AB för 
trafik till övre Härjedalen. 



Sveg var O HJ:s överlägset största egna station. 
Stinsen hade hjälp av två kontorsbiträden och två 
stationskarlar, och dessutom fanns en banmästare 
och maskin personal i anslutning till maskinstationen, 
som hade ett treportars lokstall bakom 
en 15-meters vändskiva, levererad av Kockums. 
Det var ju härifrån som de flesta tågen utgick. 
På bangården fanns förutom huvudspåret tre 
rundspår och ett utdragsspår till kolbrygga samt 
banans enda vagnvåg -30 ton. Ännu ett spår 

Stationshuset i Sveg ligger här ännu i en obebyggd utkant av samhället och fasaden har inte hunnitfå, panel Utanfor 
pågår en nykterhetsdemonstration. Både supseden och godtemplarrörelsen var starka i Sveg. (AL/OK) 

-~-~ ..; 
. -~ _..,,_ , 
-.. 

drogs 1910 ut till privata magasin till vilka mark 
arrenderades ut. 

Genväg till Söderhamn? 

Söderhamns stad var en stor intressent bakom 
DHdJ. Tanken var att via Norra stambanan och 
grenbanan från Kilafors dra till sej trafik som annars 
skulle söka sej till Gävle. Detta var en risk 
inte minst för godset som kom med OHJ. I och 
med att GDJ (via FRMJ) kontrollerade Orsa station 
kunde Gävlebolaget som vi sett bland annat 
genom tidtabellsläggning ge den egna banan 
fördelar. 

Efter 1905 stod det tämligen klart att OHJ 
så småningom skulle hamna hos SJ och ingå i 
lnlandsbanan. Godset från den behövde nå en 
hamn, och då var Söderhamn/Stugsund den 
närmaste lösningen, särskilt om man kunde 
korta sträckan. I januari erhölls koncession på en 
järnväg mellan Skattungbyn och Storstupet, och 
bakom ansökan stod personer med anknytning 
till DHdJ. Banan skulle bli fem kilometer, och 
26 kilometer skulle vinnas på genvägen. 

Kostnadsförslaget slutade på 576 500 kr utan 
rullande materiel-DHdJ förväntades stå för trafikeringen. 
Inga mellanliggande trafikplatser planerades. 
I Skattungbyn fanns redan station och 
i Storstupet en militärmötesplats där alltså terrassering 
redan var utförd för en bangård. Dock 
skulle en station behöva anläggas på den nya 
banans bekostnad, med ett enkelt stationshus, 
godsbod och uthus. Ungefär mitt på sträckan 
skulle en banvaktsstuga uppföras. En stor kostnadspost 
var bron över Ore älv med ett 45-metersspann 
för 137 000 kr. 



Återstod finansieringen, och den stjälpte projektet. 
OHJ-sryrelsen fick enligt protokollen aldrig 
någon framställning om aktieköp och hade 
säkerligen avvisat en sådan. En avledning i Storstupet 
skulle ju korta den betalande sträcka som 
transporterna gick på OHJ. Förresten hade OHJ 
inga pengar. Samma sak gällde DHdJ som gick 
mot sin likvidation. 

Det var därför naturligt att koncessionsinnehavarna 
begärde uppskov med byggstarten. Anmärkningsvärt 
är kanske att man årligen lyckades 
med detta ända till 1916. 

Bibana till Lillhärdal? 

Vi har sett hur kyrkoherde Enander i Lillhärdal 
kämpade för få att järnvägen mellan Orsa och 
Sveg dragen genom sin socken. Det misslyckades, 
och 1907 stod det i praktiken klart att Lillhärdal 
inte heller skulle beröras av lnlandsbanan. 
Därmed fick andra lösningar sökas. 

I början av april 1907 berättas att lokala intressenter 
har gett Norrlands Ingeniörsbyrå, som 
drevs av bland annat Printzencreutz, i uppdrag 
att utreda en Kleinbahn eller tertiärbana från Sveg 
till Lillhärdal. Traktens stora skogsbolag bidrog 
till undersökningskostnaden. Senare i månaden 
besöktes Lillhärdal av representanter för OHJ, 
GDJ och träkolsbranschen, och platsen för en 
kolningsanläggning intill den tänkta stationsplatsen 
studerades. Sällskapet hade färdats till Tandsjö 
med en ångdressin som hyrdes för ändamålet 
-både DHdJ och GDJ hade sådana. Reportaget 
noterade som smått sensationellt att återfärden 
Sveg-Orsa-Gävle hade klarats på bara en dag. 
Sten Nordström var inte oväntat drivande i projektet, 
och han berättar i ett brev att han har lyckats 
intressera statsminister Lindman för det. 

I kanske ännu högre grad än vid OHJ motiverades 
den tänkta järnvägen med tillgodogörande 
av klenvirke, framför allt i form av träkol. Norr 
om Lillhärdal låg den stora Härjesjön som var en 
lämplig uppsamlingsbassäng för flottgods, men 
att flotta de små dimensionerna vidare ut mot 
kusten var vanskligt bland annat för att sjunkningsprocenten 
var hög. Därför planerades ett 
större kolugnsetablissemang vid sjön och eventuellt 
också en anläggning för tjärdestillering ur 
stubbar. 

För att slippa bidra till kostnaderna för Svegs 
station och bron över Ljusnan utgick den tänkta 
järnvägen från Bäckedal, där den skulle ha en 
växel till OHJ men egen förvaltning och egen 



bangård, ett visserligen anspråksfullt namn på 
de två spåren. Efter håll-och lastplatser i Eggen 
och Risbrunna skulle Härjeån passeras på en 45metersbro. 
En håll-och lastplats vid Härjestugan 
skulle samtidigt fungera som militärmötesplats 
med ett 350 m sidospår. Vid Härjesjön skulle 
alltså finnas en liten station för anläggningarna 
där. 

Därmed ansågs de externa intressenternas viktigaste 
planer vara tillgodosedda, men lokalbefolkningen 
ville förstås ha järnväg fram till Lillhärdal 
och station där. Den förlängningen skulle kosta 
drygt 300 000 kr och föra upp totalkostnaden 
till 1, 1 miljoner. Ett lågt pris för en tre mil lång 
järnväg, men så skulle den också anläggas och 

GD]'s ångdressin vars användning på OHJ finns dokumenteradflera 
gånger. 

utrustas på enklaste sätt. Hägnad var obehövlig 
utom vid stationer och hållplatser som skulle 
förses med färister efter amerikanskt mönster. 
Loket skulle backa i ena riktningen (alltså ingen 
vändskiva) och ta vatten med ejektor (inget vattentorn), 
och de tre banvakterna skulle samtidigt 
förestå varsin hållplats. Terrängen bedömdes som 
fördelaktig for banbygge och grus fanns det gott 
om. Det behövdes visserligen lutningar om upp 
till 25 promille men bara i tomtågens riktning, 
mot Lillhärdal. 

Förslaget aktualiserades 1911 och kostnaden 
hade nu pressats till 800 000 kr, men när Woxna 
bruk på ett järnvägsmöte deklarerade att man 
inte avsåg att medverka föll förslaget i denna 
form. 

Året därpå gjordes en framställning från intressenter 
i Lillhärdal om en lastplats vid sjön Tyckeln, 
på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen 
och 94 kilometer från Orsa, dit träkol skulle köras 
trots det långa avståndet. OHJ-styrelsen trodde 
tydligen inte stort på iden men anslog ändå 
300 kr som bidrag till anläggning av en mindre 
kolbrygga och en träplattform. Vad som kom i 
vägen vet vi inte, for någon lastplats tycks aldrig 
ha etablerats. 

Redan i Key-Åbergs utredning från 1904 hade 
det pekats på 43 000 hektar skog i Härjeåns 
flodområde vars produkter skulle kunna tillföras 
OHJ genom en bibana. År 1913 förelåg en ny 
utredning, gjord av trafikchef Lindskog och initierad 
från Lillhärdal, om en järnväg därifrån till 
Tyckeln, 32 kilometer lång och med en beräknad 



kostnad av en dryg miljon utan rullande materiel. 
En foreningsstation var tänkt att anläggas vid 
Tyckeln, och järnvägen skulle sen ha lastplatser 
"for huvudsakligast träkol" vid Risebergstjärn, 
Olingsjövallen och Orrmo samt sin ändstation 
vid Nordanhå norr om kyrkbyn. Den skulle byggas 
enkelt, med 18-kilosräls (mot 24-kilos i det 
tidigare förslaget) och enbart 1 500 meter sidospår. 
Hela nio broar, den längsta med 45 meters 
spann över Härjeån, skulle emellertid behövas, 
och det drog naturligtvis upp kostnaden. Tveksammaste 
inslaget var nog den osedvanligt starka 
lutningen 35 promille som erfordrades mellan 
Orrmo och Härjeån. Man kan betvivla att den 
starka lutningen skulle ha godkänts av myndigheterna. 

En justering gjordes 1913 så att banan i stället 
anslöt till OHJ vid Fågelsjö, och om detta projekt 
uppvaktades med landshövdingsstöd både 
kungen och regeringen. Men sen hördes inget 
mer av projektet. Det föll säkerligen på finansieringen, 
där O HJ inte hade mycket att bidra 
med. 

Personal 

Följande befattningar fanns enligt en lönelista på 
OHJ 1916: 

trafikchef 2 stationskarlar 
stins biljettförsäljare på 3 hållplatser 
stationsmästare lokförman 
5 stationsförmän 2 lokförare 
konrorsbi träde 3 eldare 
3 banmästare 2 lokputsare 
26 banvakter förrådskarl 
2 grindvakter 5 verkstadsarbetare 
9 extra banvakter snickare 
6 banarbetare 2 vagnstädare 
konduktör pumpare 
packmästare natteldare 
vagnsmörjare finkeldare 
4 bromsare 

Summa 85 personer. Mycket folk for en trafik 
som omfattade ett och ett halvt dagligt tågpar, 
kan man tycka. Därtill kommer att man 
inte hade någon trafikpersonal på Orsa station 
som ju sköttes av GDJ och att organisationen 
vid denna tidpunkt var slimmad, det hade funnits 
ytterligare några befattningshavare tidigare. 
Men alla arbetade inte heltid. Bland annat var 
biljettförsäljare och grindvakter förmodligen 
extraarbetande, svårt underbetalda hustrur till 
manliga banvakter. Även de extra banvakterna 
var nog deltidare. 



Banvakterna utgjorde den talrikaste yrkesgruppen. 
Det fanns ungefär två ordinarie per 
banmil. Några banvakter bodde i anslutning till 
stationer men de flesta i isolerade vaktstugor ute 
i skogen. De erhöll 1911 hela 75 kr var i odlingsbidrag 
men det kan inte ha räckt till någon 
större täppa. Väg-och vatten medgav året därpå 
att banbevakningen fick inskränkas sommartid 
så att de friställda banvakterna kunde sysselsättas 
med större underhållsarbeten, vilket minskade 
behovet av extraanställda och för övrigt gav banvakterna 
en eftertraktad inkomstförstärkning. 
Banavdelningen stod som vi ser för drygt hälften 
av personalen. 

Vad byrå-och trafikavdelningarna beträffar 
är listan ovan av någon anledning ofullständig. 
I en matrikel två år senare tillkommer en kontrollör/ 
trafikchefsassistent, tre stationsskrivare 
och en förrådsförvaltare -det tycks ha skett vissa 
befordringar inför statsövertagandet. Man noterar 
i övrigt att fem av sju stationer efter gjorda 
nerklassingar förestods av stationsförmän, den 
lägsta befattningen i sådana sammanhang. Två 
stationskarlar, båda i Sveg, låter som ett bottenrekord 
för en tolvmilabana, men 1918 är de fem. 
Både den åkande trafikpersonalen och maskinpersonalen 
har också vuxit då. Det torde också 
mer eller mindre permanent ha funnit elever 
som inte stod på lönelistan eller (inte ovanligt på 
andra fattiga banor) var oavlönade. 

Axel Aulin transformerades från arbetschef 
till trafikchef, tillika ban-och maskiningenjör, 
när den ordinarie trafiken inleddes medan avdelningsingenjören 
Fritiof Lindskog blev stins 
i Sveg. Aulin avgick emellertid redan 1909 (för 
att bygga kraftverk i Ljungan) och efterträddes 
av Lindskog. Denne avled i juni 1915, och på 
trafikchefstjänsten vikarierade sedan OHJ-tiden 
ut Henrik Nyström som tidigare varit kontrollant 
i bolaget. 

Åtskilliga av de anställda hade varit med redan 
på bygget av järnvägen. 

Avdelning 120 

Det var inte bara järnvägsbyggarna som organiserade 
sej fackligt. Det fanns redan under byggtiden 
en driftpersonal vid O HJ för att sköta banbevakning 
på den trafikerade sträckan, bemanna 
stationer, köra arbets-och koltåg. Organisationstanken 
uppstod 1905 och året därpå bildades en 
avdelning av Svenska Järnvägsmannaförbundet 
-trots att rallarna menade att driftpersonalen på 



grund av banans provisoriska status borde tillhöra 
deras förbund. 

1906 var ett genombrottsår för den svenska 
järnvägsfackliga rörelsen. Inte mindre än 85 avdelningar 
tillkom, och den på OHJ fick nummer 
120 när den bildades den 4 januari i en barack 
vid Lindsborg. Hela maskin-och bromsarpersonalen, 
totalt tretton man, anslöt sej från början. 

Bemötandet hos arbetsledningen blev som för 
rallarna. Ledarna inkallades till Aulin som uppmanade 
dem att bryta med Järnvägsmannaförbundet 
och i stället gå in i det "gula'' Svenska 
Arbetarförbundet. Men uppmaningen var förgäves. 
Vid årets slut hade medlemssiffran ökat till 
28, även om omsättningen var stor på förtroendeposterna. 

Tidstypiskt nog blev en av de första åtgärderna 
att skaffa avdelningen ett standar. Det kostade 
hela 130 kronor och fick sin första användning 
i 1907 års förstamajdemonstration. Typiskt för 
tidens föreningsliv är också att man sjöng på sina 
möten, även om det noteras att man en gång var 
så osams att det inte blev någon sång. 

Mötena hölls oftast i en gård bakom lokstallet 
i Orsa som bolaget hyrde för överliggning 
och annat, men där personalen också organiserade 
ett matlag. Men det berättas också om 
ett avdelningsmöte som hölls i en godsfinka i 
Kropptjärn. 

År 1908 träffades en löneuppgörelse som följde 
lägsta klassen i det avtal som året innan hade träffats 
på DHdJ, och 1909 vann personalen inträde 
i Enskilda Järnvägarnes Pensionskassa. Från och 
med 1912 gällde ett nytt avtal som gav personalen 
i Sveg och Bäckedal ett dyrortstillägg av 
60 kronor om året. Banans tjänstemän var inte 
fackligt organiserade men fick samma år sin lön 
reglerad. Avdrag gjordes som brukligt för tjänstebostad. 

Avtalet gällde fram till 1916 men redan under 
1915 föranleddes bolaget betala krigstidshjälp 
till de anställdas familjemedlemmar. De av kriget 
uppdrivna levnadsomkostnaderna gjorde att 
det blev svårt att enas om ett nytt avtal utan frågan 
fick gå till först central förhandling och sen 
skiljedom. Krigstidshjälpen plussades på men 
nya höjningar blev nödvändiga både 1917 och 
1918. 

Orsa förblev avdelningens bas, men 1922 bildades 
en särskild avdelning i Sveg och Fågelsjö 



blev gräns mellan organisationerna. Fast då är vi 
inne på SJ-tiden. 

Post, trupp och f'angar 

Till de skyldigheter som sen länge skrevs in i 
koncessionen för alla enskilda järnvägar hörde 
att mot viss taxa transportera post, trupp och 
fangar. 

Post transporterades och sorterades på OHJ i 
postiljonskupe 331. 

Förenade post-och järnvägsstationer var regel 
vid tiden för OHJ:s självständiga tid. Styrelsen 
avböjde att i Svegs stationshus hysa även posten 
-postkontoret hade 1908 uppgraderats till 
poststation. De andra ursprungliga järnvägsstationerna 
utom Tallhed, det vill säga Emådalen, 
Oreho, Tandsjö, Lillhamra och Fågelsjö, blev tillika 
poststationer från och med persontrafikens 
inledning den 1 januari 1909, med undantag för 
Tandsjö där starten av personalskäl skedde först 
elva dagar senare. I samband med Lillhamras 
tillkomst indrogs poststationen i Hamra, men 
byborna klagade över sin försämrade service och 
återfick 1910 sin station medan expedieringen 
från Lillhamra station blev kvar. 

N ågot av Atlasloken OHJ2-5 drar tåget över bron vid 
Storstupet, banans största turistiska attraktion. Båda de 
återstående personvagrzarna hade postkupe. (OK) 

Järnvägsbolaget tjänade knappast något på 

posthanteringen men stationsföreståndarna fick 

en extraförtjänst. 

I början av 1911 fick OHJ-styrelsen en påstötning 
från Örebro. Det hade visat sej att gods och 
post till Oreho hamnade i Närke. Kunde OHJ 
byta namn? Styrelsen tog inte framställningen 
på större allvar, men till nästa möte hade en ny 
skrivelse från Örebro anlänt med upplysningen 
att ett trettital försändelser kommit fel sen sist. 
Orsaborna höll fast vid Oreho, alternativ som 
dryftades var "Hälsinggräns" eller "Dalagräns" 
(gränsen följde älven), men till slut enades man 
om Älvho som kom att gälla från den 1 oktober 
1911. Även Tandsjö fick så småningom byta 
namn till Tandsjö borg för att undvika förväxling, 
men det var först efter statsövertagandet. 

I åtminstone ett avseende var O HJ en postal 
pionjärbana. År 1917 beslöts att på försök sälja 



5-och 10-öres frimärken från postkupen när 
tåget gjorde uppehåll på trafikplatser utan postexpedition. 

Vad trupperna beträffar låg antalet till en början 
på beskedliga cirka 150 om året, men så kom 
första världskriget och något år blev antalet tio 
gånger så stort. 

Någon särskild fangvagn, littera E, hade aldrig 
0 HJ men dömda personer transporterades likväl, 
under vederbörlig bevakning. Av statistiken 
att döma varierade antingen brottsligheten eller 
rättsvårdarnas nit i Härjedalen kraftigt: 1916 
transporterades 8 9 fangar, 1917 bara nio men 
1918 det rekordartade antalet 134. Där torde ha 
ingått de många som dömdes efter ett upplopp i 
Sveg som hade inletts som ett tämligen oskyldigt 
bråk. 

Fångtransporterna hade sina vådor. I maj 
1909 rymde till exempel en fange nära Fågelsjö. 
Han besökte toaletten när vakten utanför hörde 
ett brak -fangen hade krossat fönstret. Vakten 
sprang ut på plattformen, såg f°angen hänga utanför 
fönstret, fick tag i hans ben men tvingades 
släppa när fangen hoppade. Med konduktörens 
hjälp stoppades tåget och man telefonerade till 
Sveg efter landsfiskalen som anlände per motordressin, 
men rymlingen förblev tills vidare 
försvunnen trots sin fotboja. 

Förstatligande, men när? 

Efter 1905 års uppgörelse med det nya statslånet 
var de flesta inriktade på att staten skulle ta över 

0 HJ en gång och att frågan bara var när. Men det 
fanns åtminstone funderingar i annan riktning. 
I början av 1911 förekom tidningsuppgifter om 
att hemliga förhandlingar pågick om fusion med 
eller inköp från MVJ, och bakom MVJ troddes 
Bergslagernas järnväg stå. Och i ett inlägg i Göteborgs-
Posten förespråkade "En järnvägsman" 
en daglig direktvagn Göteborg-Sveg genom att 
BJ:s morgontåg till Deje förlängdes till Herrhult 
och att MVJ, FRMJ och OHJ justerade sina tidtabeller. 
16 timmar och 21 minuter skulle den 
resan ta och utgöra en god turistreklam, menade 
skribenten. 

Men huvudspåret var ett statsövertagande och 
samtidigt lades i kamrarna likalydande motioner 
om att starta denna process, sen en framstöt från 
styrelsen tillbakavisats. Med sitt frigjorda kapital 
kunde kommunerna göra nya välbehövliga 



järnvägssatsningar, menade motionärerna. Men 
statsutskottets och riksdagens majoritet följde 
Järnvägsstyrelsens yttrande: "Styrelsen finner ... 
ej skäl tala för att nu inlösa banan Orsa-Sveg endast 
därför, att den i enskild hand visat sig vara 
en dålig affär." 

Redan nästa år kom en ny motion i samma 
ärende, nu med OHJ-ordföranden Stapelmohr 
som första namn. Det var rimligt att kommunerna 
återfick sina satsade pengar eftersom 
riksdagen nu hade beslutat om lnlandsbanans 
fortsättning på i huvudsak statlig bekostnad, var 
motionärernas viktigaste motivering denna gång. 
De fick dock nöja sej med en vag skrivning från 
statsutskottet att ett initiativ nog skulle komma 
när saken hade mognat. 

I november 1915 gjordes en framstöt från 
kommunerna i Härjedalen. Sen OHJ lämnat 
samtrafiken hade taxorna stigit starkt; i statens 
regi skulle de sjunka. Skrivelsen föranledde ingen 
åtgärd. 

År 1918 var det emellertid dags. Regeringen 
påminde i en proposition om att MVJ hade 
förstatligats 1917 och sträckan Mora-Orsa av 
FRMJ innevarande år. Nu var det dags att fortsätta 
norrut, särskilt som en förlängning norrut 
från Sveg stod före. 1918 påbörjades banbyggen 
från Sveg mot både Brunflo och Hede och gav 
OHJ en del extra frakter under dess sista självständiga 
år. 

Den springande punkten var inlösenbeloppets 
storlek. I november 1917 tillsattes fem opartiska 
värderingsmän som inspekterade banan följande 
månad. En majoritet om tre beräknade värdet till 
7,7 miljoner medan de två andra värderarna lade 
sej en miljon under. SJ accepterade med tvekan 
majoritetens bedömning. OHJ:s styrelse och 
stämma sade sej också tveka fast av motsatt skäl, 
att priset var för lågt, fast beloppet var nog högre 
än vad många hade vågat hoppas på. Regeringen 
accepterade också efter att ha vägt in omtanken 
om fattiga kommuner. Statens kontantutlägg 
skulle inte bli stort för dess lånefordringar uppgick 
nu till cirka 7 miljoner. Riksdagen antog 
propositionen utan debatt. 

I övertaget ingick inte den rullande materielen. 
SJ förklarade att man inte ville ha fler uddalok 
och att vagnparken visserligen var av standardutförande 
men så liten att den inte skulle utgöra 
något nämnvärt tillskott. Man lade visserligen ett 
bud på 300 000 kr men Södra Dalarnes järnväg 
bjöd dubbelt så mycket. 



Det fanns en komplikation. OHJ ägde egentligen 
bara en vagn eftersom man ännu avbetalade 
på det övriga till Atlas. Lösningen blev att SDJ 
lånade ut pengar så att materielen kunde lösas 
in och alltså formellt och kortvarigt komma i 
OHJ:s ägo. Det blev avdrag för några skavanker 
men i januari 1919 överlämnades loken och 
vagnarna. Om deras vidare öden nämns något 
under särskilda rubriker. 

Äntligen till SJ 

Vid årsskiftet 1918/ 19 övergick alltså O HJ till SJ. 
Banan lades under fjärde distriktet och fick, med 
Orsa som huvudstation, tillsammans med linjen 
Mora Noret-Orsa, bilda 29:e bansektionen och 

19:e trafiksektionen, medan 12:e maskinsektionen 
i Bollnäs stod för den verksamheten. 

Statliga krav hade ju ställts på OHJ när koncessionen 
och de båda lånen beviljades, men det 
stod ändå klart att linjen behövde kompletteras 
för att bli fullvärdig som statsbana, särskilt som 
man (obefogat, visade det sej) räknade med en 
betydande genomgående trafik genom anslutningen 
till Inlandsbanan i Sveg. Det var dock 
först 1920 som anslag äskades för dessa kompletteringsarbeten. 
SJ preciserade behoven bland 
annat så här: 

Stationerna äro belägna på rätt stora avstånd från 
varandra, de förefintliga mötesspåren av kort längd, 

c:a 350 meter, och vissa fall samtidigt använda som 
lastspår o.s.v. Stationshusen äro mycket trånga och 

SJ fann stationshusen på OHJ for små och forstorade både expeditioner och personalbostäder efter övertagandet. 
(OK) 

otidsenliga, utrymmen för förvaring av för kyla ömtåligt 
gods saknas mångenstädes, varför fall finnas, 
då sådant gods vintertid måst uppstaplas i väntrummen 
för att ej taga skada och den resande allmänheten 
sålunda måst avstängas från dessa rum. 
Personalens bostäder är otidsenliga och otillräckliga 
... Kol-och vattengivningsanordningarna för lokomotiven 
hava visat sig ej vara fullgoda. 

De 480 000 kr som begärdes och beviljades skulle 
användas för utvidgning av spårsystemet på flertalet 
stationer och hållplatser samtidigt som några 
stationshus skulle byggas till. Svegs bangård 
och stationshus utvidgades ungefär samtidigt, i 
anslutning till att lnlandsbanan anslöt norrifrån. 
Men ytterligare förstärkningar fick vänta. Man 



var på väg in i mellankrigstidens lågkonjunkturer 
och svårigheter för tågtrafiken. 

SJ använde Kd-lok mellan Orsa och Sveg tills 
viss förstärkning av banan hade skett så att den 
kunde bära E-lok. 

Epilog 

Det fortsatta ödet för järnvägen Orsa-Sveg ingår 
i den större berättelsen om Inlandsbanan, och 
den ska inte beröras här. Men av kvarstående 
stationshus, banvaktsstugor och inte minst vattentorn 
märker även den flyktige resenären att 
bandelen har sin egen historia. 

Och den lever vidare efter snart hundra år, 
om än med starkt ändrade funktioner. Det blev 
ingen storslagen uppodling av Koppången men 
dagligen fraktas myrens produkter från Orsa via 
Sveg till Uppsala. Svenska Mosskulturföreningen 
och de andra hade inte alldeles fel i sina strävanden. 

Vi far hoppas att det också blir en fortsättning 
på historieskrivningen om O HJ. Den var, som 
det torde ha framgått, en järnväg som berördes 
av åtskilliga politiska och sociala intressen 
och strömningar. Det är som upplagt för vidare 
studier inom ämnen som politisk historia, folkrörelsehistoria 
och varför inte idehistoria. Järnvägstekniskt 
var banan kanske inte så märklig 
men till exempel introduktionen av "Bobrikoff" 
ville man gärna veta mer om. 

Ett större ämne som Orsa-Härjeådalens järnväg 
aktualiserar är järnvägens träkolstransporter. 
Erik Sundström och andra har beskrivit olika 
träkolsmått-och vagnar, men vem författar den 
sammanfattande historiken om lastning, transportorganisation 
och träkolsfrakternas roll i järnvägarnas 
ekonomi? 
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50,75, 100,125 
-1900-talets fyra SJ-jubileer 

Under 1900-talet kom Statens Järnvägar att med 
25 års intervaller fira fyra stora jubileer. De inföll 
under olika generaldirektörer och med olika 
sammansättning av Kungl. Järnvägsstyrelsen, 
och präglades av påbörjad förnyelse till följd av 
tekniskt framåtskridande. Ett jubileum drabbades 
av svåra olyckliga omständigheter. 
Inför samtliga jubileer, med början 1906, utgavs 
jubileumsskrifter, från början digra men 
sedan halverade inför varje jubileum. Några utställningar 
eller liknande arrangemang förekom 
inte i samband med jubileerna, men utställningar 
blev alltmer förekommande efter SJ:s deltagande 
på Baltiska utställningen i Malmö 1914. 
Järnvägsklubbar, järnvägsnostalgiker, veterantåg 
etc. var helt okända företeelser vid denna tid. De 
uppstod under åren efter hundraårsjubileum, i 
och med att ångloken blev alltmer sällsynta och 
j ärnvägsnedläggningarna allt vanligare. Jubileumsskriften utgavs i en upplaga av 1 500 
exemplar. Varje volym försågs med en konstnärStatens 
Järnvägar 50 år ligt utformad vinjett med ett valspråk på latin. 
firades 1906 med utgivningen av en diger jubiMed 
sin noggrannhet är jubileumsskriften från 



leumsskrift i fyra band, totalt innehållande 2 350 1906 en ovärderlig historisk beskrivning över 
sidor. I ett icke signerat förord uttrycker generaljärnvägarnas 
tillkomst och tidiga utveckling i 
direktör Mauritz R. Sahlin bland annat: vårt land. 
Med erinran därom att de första sträckorna af statens 
järnvägar, linjerna Göteborg-Jonsered och 
Malmö-Lund, öppnades för allmän trafik den 1 
december 1856 och alltså den 1 december 1906 
femtio år förflutit från det de första statsbanelinjerna 
upplätos för sådan trafik, anmälde järnvägsstyrelsen 
i underdånig skrifvelse den 12 maj 1903, 
hurusom styrelsen vore betänkt på att låta till den 1 
december 1906 utarbeta en historisk-teknisk-ekonomisk 
beskrifning öfver statens järnvägar under de 
första femtio åren. Då det stora arbetet -på visst 
sätt utan motsvarighet i facklitteraturen nu 
blifvit 
till bestämd tid färdigt, torde på detta ställe böra uttalas 
ett tack till alla dem som bidragit till dess lyckliga 
slutförande. Härtill må anknytas uttalandet af 
en förhoppning därom att arbetet må blifva till den 
nytta och vägledning i nuvarande och kommande 
tid, som med detsamma åsyftas. 

Defyra vinjetterna ärfrån 1906års jubileumsskrift. 

Jubileumsårets viktigaste tilldragelse inträffade 
den 8 juni när det första loket i en serie 
av 26 levererades från Nydqvist & Holm AB i 
Trollhättan. Det nylevererade loket inordnades i 
littera A och fick numret 1000. Det var en sensation 
för sin tid i Sverige. Pannan, försedd med 
överhettare och sitt höga läge gav, tillsammans 
med hyttens vindklyvarfront, en vision om höga 
hastigheter. Loket är noggrant beskrivet i jubileumsskriften. 

Ett kort kapitel behandlar de första försöken 
med elektrisk järnvägsdrift på linjerna Tomteboda-
Värtan respektive Tomteboda-Järva, som 
företogs 1905. 

Lok litt. A 1000 strax efter leveransen på vändskivan framfar det ett år äldre lokstallet i Katrineholm. 

Statens Järnvägar 75 år 

firades 1931. Åter utkommer en jubileumsskrift, 

nu förminskad till två band men ändå innehål

lande 1600 sidor järnvägshistoria. I en inledande 

överblick uttrycker den legendariske generaldirek



tören Axel Granholm bland annat följande: 

Det torde vara fa, som reflektera över eller ens veta, 
att 1927 års statsavtal med gruvbolaget (LKAB), 
emellertid innebar en uppgörelse verkande bakåt av 
sådan art, att statsbanan icke ens erhöll täckning av 
sina självkostnader för det väldiga transportarbete, 
som allt ifrån ikraftträdandet av 1907 års malmavtal 
utförts och varigenom bolagets aktieägare under 
samma tid tillförts utdelningar å hundratals miljoner. 
Tecken tyda ock på att effekten av det även i övrigt för 
statens järnvägar föga lyckliga avtalet ej heller framåt 
i tiden skall bliva väsentligen bättre.... Under efterkrigsperioden 
är det nämligen som motortrafiken 
börjat sätta in sin allt väldigare slagkraft i konkurrensen. 
Landsvägstrafikens livfyllda renässans skall utan 
tvivel snart tvinga järnvägarna att för allt längre och 
längre transportavstånd frångå sitt värdetarifferingssystem.... 
Det är lätt att säga, att något effektivt bör 
göras, ledande till uppgörelse i denna konkurrenskamp, 
men det är ej så lätt att göra det ... Bilväsendet 
bäres av en bred, mäktig opinion. Den rörligare, i anpassningen 
smidigare, på vägen friare automobilen är 
snart till var mans lätta och lediga förfogande, medan 
järnvägarnas tyngre befordringsredskap ligga bundna 
vid tågtider, stationer och spår. 

Axel Granholm kom att fa mycket rätt i sin framtidssyn 
1931! 

De viktigaste händelserna under 25-årsperioden 
1906-1931 var att järnvägselektrifieringen 
hade påbörjats. Den första etapen av Malmbanan, 
Kiruna-Riksgränsen, stod klar för elektrisk 
drift 1915. Sju år senare var hela sträckan 
Luleå-Riksgränsen-Narvik elektrifierad. Västra 
stambanan Stockholm-Göteborg stod klar för 
eldrift 1926. Järnvägsförstatligandet hade påbörjats 
och ett flertal, mestadels mindre, privatbanor 
hade uppgått i Statens Järnvägar. 

I och med deltagandet i Baltiska utställningen 
1914, där SJ i en stor hall bland annat premiärvisade 
sitt nya snälltågslok litt. F nr 1200, hade 
SJ fatt smak på utställningar. Den mycket väl 
arrangerade utställningen blev fröet till ett nationellt 
svenskt järnvägsmuseum (se Spår 1995). 

Den svenska järnvägshistoriens kanske mest fotograferade lok, F 1200, här på Baltiska utställningen i Malmö 1914, 
flankerat av E 1155 och S 1174. 

Under perioden 1921-1930 deltog SJ i ett flertal 
utställningar både inom och utom landet. 

Inlandsbanan stod klar för trafik norrifrån på 
sträckan Gällivare-Jokkmokk samt söderifrån på 



sträckan Östersund-Sorsele. 

Statens Järnvägar 100 år 

firades 1956. Jubileet uppmärksammades med 
en tredje jubileumsskrift, denna gång utgiven 
som en volym innehållande 664 sidor. I ett sextonsidigt 
förord under rubriken "Nuläge och 
framtid" beskriver generaldirektör Erik Upmark 
järnvägarnas situation i vårt land. Han 
avslutar med följande, en smula pessimistiska, 
fram tidssyn: 

Ehuru statsjärnvägen i Sverige hittills ekonomiskt 
kan sägas höra till de bättre ställda i Europa, är 
läget bekymmersamt. Alltsedan avskrivningarna 
höjts till att motsvara återanskaffningspriserna och 
vissa extra avskrivningar understundom fatt göras, 
har endast en ganska obetydlig förräntning kunnat 
presteras. Järnvägen är på inkomstsidan pressad av 
konkurrens och på ucgiftssidan främst av de anställdas 
önskemål om bättre löner. Problemet försvåras 
av inflationistisk utveckling och därvidlag ej 
blott av motsvarande taxehöjningars eftersläpning i 
förhållande till kostnadshöjningarna. Av trafikanterna 
borde dock läget kunna betraktas med relativ 
tillfredsställelse, i det att taxelägets relativa höjning 
alltsedan krigets början kommit att vara väsentligt 
mycket mindre än for alldeles övervägande flertalet 
av andra nyttigheter. 

Föga anade han att SJ:s hundrade år skulle inledas 
av de mörkaste månaderna i de svenska 
järnvägarnas historia. Den 13 januari inträffade 
en svår järnvägsolycka på TGOJ. En rälsbuss 
på linjen bortom Ställdalen kolliderar med ett 
tungt malmtåg. Tjugo resenärer, mestadels barn 
och ungdomar, fanns bland de omkomna. Tisdag 
den 27 mars spårar sydgående snälltåg nr 
8 "Nordpilen" ur i hög fart vid Undersvik på 
Norra stambanan, 25 kilometer norr om Bollnäs. 
Olyckan vållade stora materiella skador. Dagen 
därpå inträffade nästa svåra tågolycka, denna 
gång vid Akkavare på Inlandsbanan. En rälsbuss 
kolliderade med ett godståg varvid sexton per

soner omkom. Och följande dag urspårade åter 
en sydgående "Nordpil" i hög fart, denna gång 
vid infarten till Granbo station, en dryg mil söder 
om Bollnäs. Två personer omkom och stora 
materiella skador orsakades på rullande materiel 
och bana. 

Med anledning av de svåra olyckorna inställdes 
planerade arrangemang i samband med hundraårsjubileet. 



De viktigaste händelserna under 25-årsperioden 
1931-1956 var att elektrifieringen av huvudbanorna 
i stort sett var avklarad. År 1942 
blev sträckan Trelleborg-Riksgränsen, 2 243 kilometer, 
"världens längsta elektrifierade järnväg"! 
Inlandsbanan invigdes i sin helhet i augusti 1937 
sedan att sträckan Arvidsjaur-Jokkmokk färdigställts. 

Järnvägsförstatligandet hade kommit att innefatta 
större och effektivare järnvägsbolag, till 
exempel Uppsala-Gävle järnväg (UGJ), Stockholm-
Västerås-Bergslagens järnvägar (SWB) 
och hela GDG-förvaltningen det vill säga Bergslagernas 
järnvägar (BJ), Dalslands järnväg (DJ), 
Gävle-Dala järnväg (GDJ) och Södra Dalarnes 
järnväg (SDJ). På tågsidan insattes det nya 
snabbmotorvagnståget "Göteborgaren" på linjen 
Stockholm-Göteborg, för att blott tio år senare 
avlösas av expresståg dragna av de amerikanskinfluerade 
Rapidloken. 

Det tragiska jubileumsåret gick efter några år 
till glömskans arkiv. Under de följande åren hade 
mycket hänt inom järnvägstrafiken, både tekniskt 
och kommersiellt, varför SJ såg ett behov 
att vid lämpligt tillfälle visa upp sig för den resande 
allmänheten. År 1962 kom tillfället. Västra 
stambanan fyllde hundra år, varvid en stor SJ-utställning 
arrangerades i Göteborg: "Tåg 62 -En 
expose över järnvägen igår, idag och i morgon." 
I utställningsbroschyrens introduktion formulerade 
Erik Upmark bland annat följande som till 
stor del slog in: 

SJ befinner sig i ett nydaningsskede. Vi vet ännu 
inte vad framtiden för med sig. Ett är dock säkert, 
den rationaliseringsprocedur som pågår kommer 
att medföra fortsatt omläggning av trafiken från 
lågtrafikerade banor till landsväg och nedläggning 
av andra icke bärkraftiga rörelsegrenar och därmed 
en omställning av trafiken så att den bättre anpassas 
till samhällets krav och resurser. 

Kronprins Gustaf Adolf inviger Inlandsbanan 1937, ett år efterfordigställandet. 

Statens Järnvägar 125 år 

firades 1981. Jubileet uppmärksammades med 
en fjärde jubileumsskrift, som nu är nedbantad 
till 144 sidor men med en modern typografi och 
som med många vackra bilder i färg skildrar de 
gångna 25 åren. Under rubriken "Med SJ mot 
framtiden" uttrycker generaldirektör Bengt Furbäck 
sina tankar: 



SJ firar sitt 125-årsjubileum i en tid som kan betecknas 
somen järnvägens renässans. Bland annat 
energisnålhet, miljövänlighet och trafiksäkerhet talar 
till järnvägens förmån ... För att möta en, som 
vi tror, under överskådlig tid stigande efterfrågan 
måste vi öka våra resursinsatser, bättre utnyttja tillgänglig 
kapacitet och i övrigt anpassa utbudet till 
marknadens ändrade förutsättningar. 

Under de gångna 25 åren hade många järnvägshistoriska 
föreningar, var och en med avsikten att 
spara, bevara och underhålla historiska lok och 
vagnar, tillkommit. Detta inspirerade SJ till att 
anordna en stor "jubileumskavalkad" bestående 
av historiska ånglok med rök i skorstenarna, äldre 
elektrolok, rälsbussar, vevdressiner med mera. 
Den 13 juni 1981 , en för juni månad ovanligt 
kall och blåsig dag, kördes den historiska kavalkaden 
på Värtabanan i Stockholms nordöstra utkant. 
Rykande ånglok, från en replik av Novelty 
via F 1200 till TGOJ:s ångturbinlok samt elektrolok 
från det första Z-loket till Dm3 visades 
upp för en begeistrad publik, som återfick värmen 
genom sina applåder. 

De viktigaste händelserna under 25-årsperioden 
1956-1981 var att huvudbanor rätades ut och 
förstärktes med tyngre räler med bättre infästning 
till moderna betongslipers. ATC, Automatic Train 
Control, hade just börjat införas men man hade 
kommit betydligt längre med fjärrblockeringen. 
Detta i kombination med styckegodstrafikens 
omläggning till landsväg och/ eller avveckling 
gjorde att de Resta småstationer kunde avvecklas. 
Tåghastigheterna kunde höjas till 130-150 km/ 
h, och de nya orangefärgade Rc-loken tog alltmer 
över tjänsten från de bruna D-loken. 

Järnvägsmuseet, som under årtionden fört 
en tynande tillvaro i diverse skjul i Tomteboda, 
fick 1971 en permanent tillvaro i Gävle, där två 
lokstallar med fungerande vändskivor och tillhörande 
bangård stod till förfogande. Efter att 
museet under sitt första decennium fört en mer 
eller mindre undanskymd tillvaro är det idag en 
given träffpunkt för järnvägsvänner, inte bara i 
Gävle utan i hela vårt land. 

En speciell loksammansättning. Tre veteran/ok återvänder till Gävle efter jubileumskavalkaden i Värtan år 1981. 
0KB H 24 + F 1200 + Sb 1306flngade i järvstakurvan, 3 km söder om Gävle. Foto Bernt Forsberg 

Vidar Lindström 

Anteckningar &ån Spånga-Löfsta Järnväg 

År 1933 blev jag som ung extraeldare i Västerås 



beordrad att resa till Hässelby Villastad för att 
där vikariera för lokl Eriksson. Jag hade aldrig 
tidigare varit Hässelby. Jag anlände sent på kvällen 
och problemet var jag skulle tillbringa natten 
måste lösas. I stationshusets övre våning fanns 
ett dagrum för bromsarpersonalen på soptågen. 
Det kunde jag använda upplyste stationskarlarna 
om. 

Det var kallt på vårvintern, men jag "lånade" 
björkved ur stationsmästarens vedbod och snart 
sprakade en stor brasa i den gamla kakelugnen. 
Natten tillbringades på en skinnklädd brits och 
som täcke tjänstgjorde min farskinnspäls som 
jag erhållit liksom alla lokmän på den tiden. Trafiken 
på SLJ bestod av två soptåg som anlände 
ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. 
Tjänsten på Y3-loken som drog tågen bestreds 
av lokpersonal från Sundbyberg. För persontrafikens 
räkning så var ett lok disponibelt. Första 
tåget gick omkring kl 6.00 på morgonen och det 
sista anlände någon gång omkring 24.00. Under 
natten var loket i det gamla lokstallet och där det 
sköttes av en vagn-och stallkarl vid namn Blom, 
som var dalkarl från Rättvik. 

Blom hade loket i ordning. Trycket var uppe 
och fyren utbredd. Samtliga fotogensignallyktorna 
var tända liksom rovoljelamporna (paltarna) i 

Lokaltåget med 

SWB-lok nr 2 titt. 
MIT vid ankom

sten till Riddersvik 

(Hässelby Vi/lastad). 
Kortet är 
poststämplat den 

1 september 1914. 

hytten. Oljepumpen var fylld, smörjvekar isatta 
och smörjvreden öppna. Det var bara att ta en 
spruta med olja och fylla på. Efter mig gick Blom 
och stängde alla vred. Arbetet var snart gjort. 
Någon förare syntes ej till och när jag anmärkte 
detta till Blom fick jag ej något svar. 

När bommarna uppe vid stationen fälldes, var 
det dags att åka upp med loket där jag togs om 
hand av stationskarlen Jansson (Gamla Janne) 
och hämtade tåget som placerades på spår ett. 
När jag rapporterade att ingen förare anlänt, 
fick jag ett oförblommerat svar att det hade jag 



ingenting att göra med. Först när avgångstiden 
var inne knakade det i staketet mitt emot 
stationshuset. Det var lokfBörjesson som bodde 
i närmsta hus och som nu började sin tjänst. 
Förutom Börjesson fanns i Hässelby lokf Forss 
och Danielsson. Börjesson uppnådde en tjänstgöringstid 
på 30 år uteslutande på lokaltågen 
Spånga-Hässelby. Forss tjänstgjorde på dem 
ungefär 27 år. Danielsson i 15 år. År 1934 drogs 
lokets nattplacering över till Sundbyberg. Detta 
medförde, att Börjesson under sina sista tjänstgöringsmånader 
fick tjänstgöring där. Forss åkte 
under ett par år på de övriga lokaltågstjänsterna 
i Sundbyberg. 

År 1935 blev jag ordinarie lokeldare och fick 
mina första turer just på lokaltrafiken Spånga

Hässelby. Min förare hette Oskar Norgren och 
hade efterträtt Börjesson. Tjänsten började efter 
fridag med tre eftermiddagsturer, därpå en hemdag 
följd av tre förmiddagsturer. Efter två eftermiddagsturer 
började turlistan på nytt. En eller 
ett par extra fridagar erhölls varje månad så att 
summa elva lediga dagar erhölls. I gengäld var 
det långa tjänstgöringsdagar. Förmiddagsturerna 
började i Sundbyberg före kl 05.00 med avbyce 
i Spånga kl 14.00. Kvällscurerna slutade i Sundbyberg 
ungefär 1.30. Vatten till loket togs så 
mycket som möjligt nere vid Löfsta. Kolningen 
skedde i Spånga där kolvakten Aldo Sunden bar 
kolen i 40-kilos korgar. I Spånga bestreds även 
en hel del växlingstjänst. Speciellt på förmiddagarna. 
Det genomgående draget var att som regel 
gick ett tågpar per timme. Detta medförde, att 
man uppe i Hässelby fick ungefär 20 minuters 
fritid i timmen. Bromsarna var ju på den tiden 
vakuumbromsar men 1936 infördes tryckluftsbroms 
Knorr GP. 

Ungefär vid den tiden slutade de speciella 
turerna på Hässelby. Tjänsten överfördes på 
samtliga lokmän i Sundbyberg, varför tjänsten 
på Hässelby återkom endast en dag per vecka. 

Under krigsåren infördes vedeldning med allt 
det besvär som detta medförde. Särskild vedvagn 
fanns som medföljde tågsättet i ena änden. När 
loket i ena riktningen befann sig vid vagnen fick 
man passa på att fylla på ved så det räckte tills 
nästa gång man träffade på vedvagnen. När SJ 
övertog driften 1944 så användes även bandelen 
till träningsbana för de förarelever vid SJ som 
skulle tränas i ångtjänst. 



Soptågen framfördes under 1930-talet med 
Y3-loken. Dessa var ej lämpliga som godstågslok. 
Vid start från Spånga tog förarna 64 axlar i tågen. 
Om Spånga passerades så att stigningen upp mot 
Lunda kunde börjas med god fart tog man betydligt 
mera, cirka 80 axlar. Under vårvinter köpte 
trädgårdsmästarna papperssopor som breddes till 
ut på bänkarna och började brinna ihop varvid 
värme utvecklades till båtnad för växterna. Kom 
man en tidig morgon i Hässelby steg röken på 
vårvintern upp från bänkarna runt om i samhället 
spridande en karakteristisk lukt. Papperssopor 
lossades även i Smedshagens lastplats. På 30-talet 
fanns ofta en eller ett par latrinvagnar med, som 
kördes ned till latrinverket vid Löfsta. Doften var 
ibland mindre behaglig. 

SJ E6 1710fd SWB M3 
" 82 drar soptåget SpångaLövsta 
vid Hässelby 1955. 

Erik Sundström 

En brobyggares liv 
-förste verktnästare Jakob Sundströn1 

På ett torp i byn Baggård i Nordmaling bodde 
vid mitten av 1800-talet Erik Sundström, som 
var född i Sunnansjö och som senare köpte en 
mindre gård i Stavsjöholm där han även drev 
snickerirörelse. Han hade fyra söner, och när 
Norra stambanan nådde trakten och den första 
bron 1890 skulle byggas över Öre älv vid Tallberg 
fyra kilometer norr om Nyåker började tre 
av sönerna arbeta vid Statens Järnvägsbyggnader, 
däribland den 1869 födde Jakob. Han kom att 
arbeta vid broavdelningen till sin pensionering, 
den sista tiden som förste verkmästare och ansvarig 
för montage och ställningsarbeten vid större 
brobyggen. Ett problem för brobyggare var att 
man var tvungen att flytta så ofta mellan olika 
byggplatser och ofta bo ett eller två år i tillfälliga 
bostäder. Även om det inte betydde så mycket 
för unga män, var det ett problem för familjer 
med barn. En av hans tre söner berättade att han 
gått i skolan på sju olika orter. 

Bron vid Tallberg var en stålbro och liksom 
andra broar i övre Norrland byggd för 12,5 tons 
lokaxeltryck. Den hade tre långa och ett kort 
spann, alla med hängande parabelform. Tillfarterna 
var långa kurvor och hade på bägge sidor 
16 promilles lutning, vilket gjorde att det ansågs 
vara ett besvärligt avsnitt av banan. 

Nästa stora brobygge var över Skellefte älv vid 



Kusfors, en stålbro med ett långt överliggande och 
två kortare hängande parabelspann, i trafik från 
1893, och över Ume älv öster om Vännäs, öppnad 
1896. Därefter följde brobyggen vid Skinnskatteberg 
och Västanfors på den 1900 öppnade banan 
Krylbo-Frövi, den senare även med en svängbro 
över Strömsholms kanal. Jakob var då förman för 
en montagegrupp om tio man. 

Följande bana var Bohusbanan, öppnad 1903, 
norr om Uddevalla där flera broar byggdes, först 
vid Saltkällan några kilometer söder om Munkedal 
och därefter över Örekilsälven vid Kvistrum i 
Munkedal där han ansvarade för en grupp om 24 
man. Han träffade här och gifte sig med Gerda 
Martinsson från Önnebacka, född 1884. Banbygget 
fortsatte söderut mot Göteborg, och vid 

denna tid föddes deras första son Ernst. Det stora 

bygget var bron över Nordre älv vid Kungälvs 

Ytterby, öppnad 1907. Imponerande träarbeten 

var här de stora timrade stenkistorna som skulle 

användas som gjutformar för bropelarna. Där

efter följde på samma bana bron över Göra älv 

vid Tingstad i Göteborg, som byggdes i delar för 

att forslas ut med pråmar och öppnades 1909. 

Efter det var det brobygge i Norrland igen, 
över Skellefte älv vid Slind, öppnad 1911, en 
underliggande fackverksbro. Gerda uppskattade 
inte det torp man fick hyra där, eftersom golvet 
var så otätt och dragigt att familjen fick täcka det 
med en mängd fårskinn för att undvika kylan. 
Nästa banan till kusten hade vid Sikfors en bro 
över Pite älv som hade stora, massiva betongvalv 
på land och en enkel stålbåge över älven. Som 
vid andra byggen hade man här först en transportbro 
med smalspåriga tippvagnar för betongblandningen. 

Efter ett brobygge på Inlandsbanan över Ångermanälven 
vid Meselefors kom en triumf, då en 
ny bro skulle byggas över Öre älv vid Tallberg, 
nära Jakobs gamla hembygd. Den gamla bron 
tålde inte tunga lok och skulle ersättas med en 
som klarade 18 tons lokaxeltryck och hade rakare 
tillfarter. Den liknade bron vid Sikfors men 
hade en gjuten, armerad betongbåge, konstruerad 
av byråingenjören, senare professorn, Otto 



Linton och ansågs vara en stor teknisk nyhet. 
Arbetet började 1916 och avslutades 1918. Den 
gamla bron kunde därefter användas som landsvägsbro. 

Även andra broar behövde bytas eller rustas 
upp för högre axeltryck, närmast bron över Norsälven 
vid Kil, där en gammal fackverksbro skulle 
fa mycket grövre fackverk och nya pelare. Eftersom 
trafiken inte fick avbrytas byggde man först 
en provisorisk balkbro parallellt med den gamla. 
Arbetet var klart 1921, och därefter följde byte av 
balkarna för östra bron över Klarälven i Karlstad, 
där trafiken under tiden fick gå på den smalspåriga, 
nyss elektrifierade Karlstad-Munkfors järnvägs 
bro, som var tillräckligt bred för att kunna 

Efter pensioneringen slog sigJakob Sundström ner på Herrhagen i Karlstad och fick nära till en av "sina" broar, den 

över Klarälvens östra gren. Under det att Nordvästra stambanans brohalva forstärktes fick SJ-tågen gå på NKl]

halvan -märk fyrskensspåret. NKlJ hade i samband med elektrifi,eringen även formellt absorberat Karlstad-
Munkfors 
järnväg. SJ-spåret elektrifierades forst 1937. 

ta överföringsvagnar och nu fick extra räls utanför 
smalspårets. Därefter följde ytterligare några 
broar vid Alster och Jösse älv vid Ottebol, och 
1924 över pråmkanalen i Karlstad, där den nya 
bron skulle ligga två meter högre än den gamla 
för att ge plats för en vägunderfart. 

Byte av viadukten vid Ottarp i Skåne, där 
banan Landskrona-Ängelholm korsade banan 
Helsingborg-Billeberga, skedde också genom att 
trafiken fick gå på en tillfällig bro parallellt med 
den gamla. En kommentar av Jakob Sundström 
var att han aldrig haft så välsinnade arbetare, 
ingen alkoholmissbrukare men flera som bildade 
ett spelmanslag med honom. Efter ytterligare ett 
brobygge, i Halmstad, kom det största jobbet, 
Årstabron i Stockholm, där han ansvarade för 
bygget av alla ställningar och gjutformar, hade 
eget kontor på Årsta holmar och bodde på Varvsgatan 
på Södermalm. Bron invigdes 1929. 

Endast ett större arbete återstod sedan, Västra 
bron i Karlstad som 1928-1929 förstärktes och 
höjdes 2,8 meter för vägunderfarter i bägge ändar. 
Man fick där bygga en tillfällig bro på träpålbockar 
för både SJ och Skoghallsbanan med 
till 10 km/h begränsad hastighet medan man göt 
stöden för den slutliga bron. 

Därefter pensionerades Jakob Sundström och 



köpte en villa på Herrhagen i Karlstad, där han 
bland annat hjälpte banavdelningen med blåkopiering 
av ritningar, som exponerades i solsken 
i trädgården och framkallades med ammoniak. 
Han avled 1958 och efterlämnade ett fotoalbum 
med bilder från sina arbetsplatser. De tre sönerna 
Ernst, Henry och Helge som växt upp vid dessa 
brobyggen blev alla väg-och vattenbyggnadsingenjörer 
och tjänstgjorde vid Kommunikationsdepartementet, 
Nordmark-Klarälvens järnvägar 
respektive Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen. 

Bron vid Skinnskatteberg på statsbanan Krylbo-Frövi var inte särskilt /,ång med sitt enda spann, men gjutningen av 
ltmdfdstena krävde här som annars mycket arbete, och transporterna kunde bli omfattande om inte lämplig, klyvbar 
sten fanns i närheten. Här som i några andra fall märks att fotot är en smula buckligt och skamfilat efter att ha suttit 
inklistrat i ett amatöralbum. 

I och med brobygget över Öre älv fick Jakob Sundström for ett slag återvända till sin fodelsetrakt. De uppdrivna 
stålpriserna 
under forsta världskriget bidrog till att bron, i motsats till den forsta på platsen, byggdes i betong. Anlägg

ningen var mycket uppmärksammad och har gett stoff till Sune Jonssons retrospektiva dokumentärroman 
Brobyggarna. 
Det tre generationerna järnvägsbroar över Öre älv vid Tallberg har beskrivits av Bengt Spade i Spår 2000. 

Väldiga stenkistor byggdes som gjutformar for bropelarna på Bohusbanans rörliga bro över Nordre älv med dess 
rasbenägna 
stränder. 

De större broarna på Nordvästra stambanan forstärktes successivt under 1920-talet. Den ursprungliga brons 
ålderdomliga 
fackverkskonstruktion syns bakom tåget som passerar på en provisorisk bro. Norsälvens djupa dalgång har 
drabbats av flera ras så grundläggningen fick göras extra omsorgsfullt. 

Bron över Skellefteälven nära Slind vid sidobanan till Skelleftehamn. Flera faktorer sryrfiMäggn,ingen av en bro, 
men 
forr valdes trots de byggtekniska problemen ofta lägen vidforsar, där vattendraget var trängre och bron därmed blev 

kortare och billigare. Timmeiflottningen var en komplicerande omständighet vid många norrländska brobyggen. 

Råån är ingen särskilt bredflod men dalgången är djup och även en annan järnväg skulle korsas, så 
LandskronaAngelholm 
järnvägs bro vid Ottarp var ett mäktigt byggn,adsverk. Trafiken och därmed belastningen var aldrig stor, 

men material åldras och efter ett halvsekel var det dags att byta huvudbalkar och annat. Med hjälp av två kranar 
på den provisoriska parallella bron lyfts ett segmentpå plats. 

Fanns det ingen 

äldre väg-eller 



järnvägsbro att 
använda blev 
ett av de forsta 
momenten vid 
ett brobygge att 
etablera en provisorisk 
överbryggning. 
Arbetsbron 
över Piteälven vid 
Sikfors verkar klen 
men den bar dock 
upp en decauvillebana. 
Vid andra 
tillfallen spändes 
en linbana över 
vattendragetfor 
transport och montering 
av tyngre 
element. 

1929 års järnvägsbro över Arstaviken har i år återöppnats efter en omfattande renovering. Den är numera i forsta 
hand avseddfor pendeltåg. Det övre plan med en vägbana som planerades blev aldrig byggt. Jakob Sundström var 
cheffor det mycket omfattande ställnings bygget. Att ställa upp den samlade arbetsstyrkan framfar sitt verk är en sed 
som tyvärr kommit ur bruk. 

LarsAgren 

Arbetet vid Katrineholflls station 

i början av 1960-talet 

Stationsarbetet i Katrineholm har alltid kän

netecknats av att det är en knutpunkt på linjen 

Stockholm-Göteborg, varifrån linjen till Malmö 

utgrenar sig. Dessutom fanns tidigare en relativt 

betydande lokal person-och godstrafik. 

Vid mitten av 1960-talet fungerade det mesta 
av stationsarbetet fortfarande på det sätt som det 
hade gjort tidigare under 1900-talet. Visserligen 
fanns ett elektriskt ställverk med illuminerad spårplan, 
och på alla tre linjerna var stationssträckorna 
närmast Katrineholm dubbelspåriga och försedda 
med linjeblockering, men lokalgodstågen gick 
fortfarande med sina olika destinationer och det 
fanns lokal persontrafik med små tåg, som bestod 
av H-lok och två små tvåaxliga träpersonvagnar. 
Resenärer bytte från ett tåg till ett annat. 

För styckegodstrafiken hade ännu inte knutpunktstrafiken 
införts, utan småbäriga Gs-vagnar 



användes som omlastnings-, stations-och 
kursvagnar. Ett betydande omlastningsarbete 
skedde i Katrineholm. På bangården rangerades 
godståg i stort sett hela dygnet. 

Bakgrund 

Bakgrunden till denna artikel är den praktiska 
utbildning jag genomförde i Katrineholm under 
1962-1964 års stationsskrivarkurs. Sådana kurser 
hade anordnats vid SJ med början 1908, men 
då med namnet volontärskurs. Den sista var just 
1962-1964 års kurs. 

Stationsskrivare var begynnelsetjänsten för högre 
befattningar vid stationer och trafikexpeditioner. 
Den fanns sedan järnvägens första år, men 
då var benämningen bokhållare. Detta ändrades 
1908 till stationsskrivare. Denna benämning 
levde kvar i nästan ett hundra år, men ändrades 
under 1965 till järnvägsassistent. 

Vid den praktiska utbildningen under stationsskrivarkursen 
skulle eleverna författa redogörelser 
över arbetet i olika tjänstegrenar. Denna artikel 
bygger i huvudsak på de redogörelser jag skrev under 
1963-1964, då jag genomförde den praktiska 
utbildningen vid Katrineholms station. 

Stationens organisation 

Katrineholms station hade vid denna tid omkring 
120 anställda. Chef på stationen var 
stationsinspektoren. Som hans närmaste medarbetare 
i ledningsarbetet fanns en underinspektor, 
som främst svarade för bangårdsarbetet och 
tågexpeditionen, samt en staionsskrivare med 
ansvar för personalfördelning med mera. Vidare 
fanns på stationen två förste stationsskrivare 
som föreståndare för biljettexpeditionen respektive 
godsexpeditionen och godsmagasinet. Det 
fanns också en kontorist som biträde till stationsinspektoren. 
Han svarade i huvudsak för 
det kamerala arbetet. 

Biljettexpeditionen 

Biljettexpeditionen var belägen i ett litet rum i 
stationshuset, mot gatusidan. I direkt anslutning 
till den fanns SJ resebyrå. De flesta biljetterna 
trycktes vid säljtillfället i en biljettmaskin som 
dominerade rummet. Vissa biljetter, i relationer 
som inte var så vanligt förekommande, skrevs ut 
för hand (blankobiljetter) och priset beräknades 
med hjälp av avståndstabell och taxa. Reserveringar 
av sitt-och sovplatser gjordes på telefon 
utom för expresståg 82 "Värmlänningen", där 



Katrineholm disponerade ett mindre antal platser 
till Stockholm för direkt försäljning. Telefonupplysning 
om biljettpriser och tågtider var 
också en vanlig arbetsuppgift. 

Som nämnts fanns på expeditionen en förste 
stationsskrivare som föreståndare och redogörare 
för kassatjänsten. Han förestod även resebyrån, 
men den sköttes uteslutande av sin egen personal 
och hade också en egen arbetsledare. Två kontorister, 
som alternerade med varandra under förmiddagarna 
respektive eftermiddagarna, svarade 
för biljettförsäljningen och telefonupplysningen. 
Biljettexpeditionen var öppen dygnet runt, men 
då försäljningen under nätterna var relativt obetydlig, 
svarade tågklarerarbiträdet för denna arbetsuppgift. 

T ågexpeditionen 

Tågexpeditionen var inrymd i stationshusets västra 
flygel i ett ganska stort rum. Där fanns även 
ställverket, som togs i bruk 1950. Det var ett 
elektriskt ställverk med elektriskt förreglingsregister. 
Det tillhörande relärummet fanns i källarvåningen 
under tågexpeditionen. 

Som tågklarerare arbetade fyra stationsskrivare. 
De alternerade i olika skift dygnet runt. Oftast 
var det ett eftermiddagspass mellan kl. 14 och 

21. Detta följdes av en förmiddagstur mellan kl. 
6 och 14, som fortsatte samma dag kl. 21 med 
natten till kl. 6 påföljande morgon. Tågklareraren 
ansvarade för tågens expediering men var även 
jourhavande chef på stationen. Som exempel på 
detta följde tågklareraren flödena av vagnar i de 
ankommande godstågen, så att utrymme fanns 
för dem i de avgående tågen samt utfärdade dagordern 
över alla extra anordningar, inställda och 
anordnade tåg med mera. Ett annat exempel var 
att underinspektoren var tågklarerare under en 
timme på förmiddagen. 

Till tågklarerarens hjälp fanns ett tågklarerarbiträde. 
Det var fyra kontorister, och de hade 
samma arbetstider som tågklarerarna. De förde 
tåganmälningsboken, skötte ställverket, skrev säkerhetsorder 
med mera. Arbetet med ställverket 
var betydande, då förutom alla tågvägar skulle 
även lokgångar till och från lokstallet och vissa 
växlar för växlingen "läggas". 

Bangården 

Katrineholms bangård bestod av tolv spår, varav 



spåren 1-3 var plattformsspår och spåren 
1-6 tågspår. Spåren 7-9 var avsedda för växling 
och vagnuppställning, spåren 10-11 var kajspår 
och spår 12 frilastspår. I östra änden smalnade 
bangården av under en vägbro för att sedan åter 
breda ut sig på det område som kallades Gärdet. 
Här fanns en mängd olika spår. Spåren 21-22 
var de två dubbelspåren och parallellt med dem 
fanns tågspåret 23. Dessutom fanns ett antal spår 
som användes för uppställning av godsvagnar 
och personvagnssätt. Vidare låg här lokstall och 
banavdelningens impregneringsplats, och det 
fanns privata spår till flera industrier. 

Som arbetsledare och övervakare för växlingstjänsten 
fanns tre trafikförmän som alternerade 
med varandra. De utförde även förekommande 
personvagnsväxling och var växlingsledare för viss 
industriväxling. Varje lag leddes av en stationsförman 
och bestod av ytterligare två man, varav 
en var avkopplare och signalgivare medan den 
andre var skjutpassare. Avkopplaren var förste 
trafikbiträde och skjutspassaren trafikbiträde. 

I förhållande till verksamheten var bangården 
i minsta laget, varför växlingsarbetet var komplicerat. 
Växlingen skedde till största delen på 
spåren 5-12, men spåren 5 och 6 användes även 
för tågrörelser. Speciellt nattetid, då växlingsarbetet 
var som mest omfattande, var spårbristen 
besvärande, trots att även kaj-och frilastspår då 
användes av växlingen. Ankommande godståg 
kunde fa vänta utanför infartssignalerna, då det 
inte fanns något spår att ta in det på. Tidsödande 
extra växlingsrörelser måste göras för att få godstågen 
planenligt sammansatta. 

Ett bangårdsdygn 

Ett vardagsdygn på bangården kan i stora drag 
beskrivas sålunda: 

Under natten användes spår 3 för uppställning 
av ilgodsvagnar för lossning och lastning, 
på spår 5 ställdes vagnar mot Ståthöga rangerbangård 
(Norrköping) medan spår 6 användes 
som uppsamlingsspår för ankommande vagnar 
till Katrineholm. Ankommande styckegodsvagnar 
till Katrineholm ställdes på spår 7. De övriga 
spåren användes så att på spår 10-11 ställdes 
vagnar som skulle gå i tåg 4078 till Hälleforsnäs 
och Eskilstuna samt 7094 till Flen, Malmköping, 
Åkers styckebruk och Strängnäs. Tidigt 
på kvällen användes spår 7 för vagnar till Sävenäs 
och spår 8 för vagnar till Hallsberg. 

Förmiddagens växellag började vid femtiden 



på morgonen med att växla isär och sortera vagnarna 
till Katrineholm på spår 6, så att vagnar till 
olika industrispår sattes ned på spår 7, vagnar till 
tåg 7016 (lokalgodståg till Björnlunda) växlades 
till spår 8 och 9 och ordnades stationsrätt, samt 
satte ankommande vagnslaster och tomvagnar 
till kaj-och frilastspåren för lossning och lastning. 
Under förmiddagen förekom även växling 
med något fjärrgodståg, och ankommande lokalgodståg 
från Flen växlades isär. 

Under morgonen och förmiddagen har ett annat 
växellag med lokomotor utfört industriväxling 
och avslutar sitt arbetspass med att som vagnuttagning 
mellan kl. 12 och 13 göra vagnutbyte 
vid Stettins lastplats på linjen mot Baggetorp. 

Eftermiddagslagets första tåg var 4033 från 
Tomteboda omkring kl. 14. Vagnar till Nässjö 
och Norrköping gick efter en timme vidare i tåg 
4653 till Ståthöga, och i tåg 4033 tillsattes vagnar 
till Hallsberg. 

Kl. 17.00 förstärktes växlingspersonalen med 
två man från resgodsmagasinet och det bildades 
på så sätt två växellag. Det ena, "extraväxlingen", 
växlade vid industrierna och utförde vägning av 
vagnslaster. Det andra laget hämtade avgående 
vagnslaster vid lastkajen och frilasten samt avgående 
styckegodsvagnar från godsmagasinet, växlade 
isär det ankommande lokalgodståget från Åkers 

scyckebruk (tåg 7097) samt utförde 

Utsnitt.från grafiska tidtabellen 1962. 

vagntillkoppling i fjärrgodståg. 

Intensiv natt 

Under kvällen och natten pågick 
växlingsarbetet som intensivast. 
De viktigaste tågen för vagntillsättningar 
var för vagnar till Hallsberg 
tåg 4043 (avgång kl. 21.31), till 
Sävenäs tåg 4041 ( direktgodståg, 
avgång kl. 23.00), till Tomteboda 
tåg 4050 (avgång kl. 1.15) samt 
till Ståthöga tåg 4657 (avgång kl. 
22.32). 

Arbetsuppgifterna vid denna tid 
på dygnet kan i stort sett beskrivas 
på följande sätt. Tåg 4043 från 
Tomteboda, som ankom kl. 20.49, 
medförde vagnar till Norrköping 



och Nässjö, vilka överflyttades till 
tåg 4657, och en vagngrupp till 
Sävenäs som gick vidare med tåg 
4041. Tåg 4087 från Oxelösund 
(ankomst kl. 20.42) innehöll ofta 
många vagnar med fartygsplåt till 
varven i Göteborg. Tågklareraren 
hade någon timme tidigare, med 
ledning av föranmälan om de an~ 
' kommande tågens innehåll, att 
~ , besluta om det var nödvändigt 

i'"' att begära extratåg till Hallsberg 
för att alla vagnar skulle gå vidare. 
Vid stor vagnmängd fick tåg 4087, 
som normalt endast gick till Katrineholm, 
gå vidare till Hallsberg. 
Detta inträffade rätt ofta. 

Fjärrgodstågen 4654 (ankomst 
. kl. 21.28) och 4640 (ankomst kl. 

22.35) hade vid lok en vagngrupp 
till Katrineholm. Övriga vagnar 
i tåg 4654 jämte tillsättning från 
tåg 4077 (ankomst kl. 21.39) 
från Eskilstuna bildade avgående 
: tåg 4077 (avgång kl. 22.15) till 
Hallsberg. Tåg 4640 och tillsatta 
vagnar i Katrineholm bildade di

._ rektgodståg 4041 (avgång 23.00) 
till Sävenäs. 
: Vid midnatt vände trafikflödet 

~ 
~
jl! ,:; till att ko1;1ma söderifrån och gå 

" norrut. Tag 407 4 (ankomst kl. 

~:-"K~~....,_~-±---+--+~~---1...---1..--,-.,,,;,,c......1-.~-,1-.J::--• ...J; r;,,~ : 0.15) från Hallsberg upplöstes 

{ if ~ helt Katrineholm. Vagnar till 

Vägbron som 

snörpte av Katri

neholms bangård 

i två delar. Foto 
från 1917. 



Ståthöga gick vidare med tåg 4659 kl. 0.36. Likaså 
upplöstes helt tåg 4078 (ankomst kl. 1.40) 
från Hallsberg och nybildades till fjärrgodståg 
4078 (avgång kl. 4.51) till Eskilstuna. Tågen 
4013 (ankomst kl. 1.50) och 4036 (ankomst kl. 

2.08) medförde till sist en Katrineholmsgrupp 
som avkopplades. I tåg 4656 från Ståthöga med 
ankomst kl. 4.00 fanns vagngrupper till Eskilstuna, 
Katrineholm och Hallsberg. Vagnarna till 
Hallsberg bildade stommen till tåg 4073 (avgång 
kl. 4.25) medan Eskilstunagruppen gick vidare i 
tåg 4078. Därefter återstod för nattväxlingen att 
sätta samman lokalgodståget 7094 (avgång kl. 

5.11) till Åkers styckebruk och Strängnäs. Det 
skulle växlas stationsrätt. 

Lokal vagnslasttrafik 

Den lokala vagnslasttrafiken i Katrineholm var 
vid denna tid relativt omfattande. Flera industrispår 
fanns. Företag som inte var spåranslutna 
lastade och lossade vagnar vid frilastspåret (spår 

12) och vid den så kallade stora kajen. 

En kajvakt hade överinseendet över denna 
trafik. Han lämnade ut ankommande vagnplatser 
till de olika mottagarna och bokförde detta. 
Under eftermiddagen besökte kajvakten de olika 
lastningsplatserna för att hämta fraktsedlarna för 
de lastade vagnarna. Med ledning av dessa skrev 
han ut vagnskort och adresserade vagnarna. I 
samband med detta kontrollerade kajvakten 
att lastningen av vagnarna var riktig, lastprofilen 
inte överskriden, lasten jämnt fördelad och 
ordentligt surrad med mera. Därefter lämnades 
fraktsedlarna till godsexpeditionen. 

Under förmiddagen undersökte kajvakten 
vilka vagnar, som under dagens lopp beräknades 
bli tomma och tillgängliga för lastning 
kommande vardag. Med ledning av tillgång 
och behov för nästkommande vardag sammanställde 
han på förmiddagen stationens huvudanmälan 
till vagnbehovet och intelefonerade 
denna till vagnfördelaren för trafiksektionen i 
Stockholm. Under eftermiddagen erhölls från 
denne en vagnorder. Stationens lokalvagnsfördelare, 
som var trafikförmannen på växlingen, 
fördelade därefter de på stationen tillgängliga 
vagnarna och de från andra stationer tillbeordrade 
vagnarna på de kunder, som beställt vagnar 
för växling. 

I närheten av lokstallet i den östra delen av bangården 



fanns ett industrispår, som anslöt till ett 
spårområde vid Katrineholms Träförädling. Vid 
detta industrispår fanns även anslutningar till 
Kungl. Armetygförvaltningen och Minwool AB. 
Också vid den s.k. nya kajen bakom lokstallet 
förekom en del trafik även om den var obetydlig. 
Dessutom hade Mjölkcentralen, Katrineholms 
Cementgjuteri, Svenska Shell, SKF, Pumpseparators 
gjuterier och Centralföreningen spår i anslutning 
till sina verkstäder och magasin. 

Res-och ilgodsomlastningen 

Resgodsmagasinet i Katrineholm var inrymt i 
stationshusets västra del i anslutning till väntsalen 
och biljettexpeditionen. 

Det huvudsakliga arbetet bestod av in-och utlämning 
av res-och expressgods, lastning, lossning 
och omlastning av res-, express-och ilgods. 
Som ledare för detta arbete fanns fyra stationsförmän 
med alternering dygnet runt. Antalet 
personal i övrigt varierade kraftigt med hänsyn 
till trafikens intensitet under olika delar av dygnet. 
Ibland deltog resgodspersonalen i arbetet 
på fraktgodsmagasinet och bangården, medan 
personal från dessa ställen arbetade med res-och 
ilgodsomlastning vid andra tillfällen. Som hjälp

medel fanns två plattformstraktorer, en gaffel

truck, en lyftvagn och ett femtontal plattforms

vagnar. 

Resgodspersonalens viktigaste arbetsuppgift 

var res-och ilgodsomlastningen vid tågen. Detta 

arbete var koncentrerat till natten och intensi

vast under uppehållen för ilgodstågen 4047 

Stockholm-Göteborg kl. 22.56-23.55 samt det 

norrgående tåg 4048 kl. 2.52-3.25. Under hög

trafiken strax före jul var dessa tåg dubblerade. 

Nattlagets arbete började med tåg 814:s an



komst kl. 20.07 från Norrköping. Det medförde 

ilgodskursvagnar till Göteborg och Krylbo. Där 

inlastades det gods som då fanns mot Göteborg 

respektive Norrland. Dessa vagnar avgick till 

Hallsberg i tåg 4043 kl. 21.31. 

Nattens första stora pärs kom med tåg 4047 

kl. 22.56. Först lossades ankommande gods med 

uppsortering Katrineholm lokalt och olika avgå

ende ilgodsvagnar. Detta arbete skulle vara klart 

till tåg 824:s ankomst från Norrköping kl. 23.25. 

På 30 minuter skulle då en stor mängd gods om

lastas från detta tåg till tåg 4047, varför växellaget 

deltog i detta arbete. 

Strax efter midnatt ankom från Hallsberg tåg 
4074 med fyra olika ilgodskursvagnar. De skulle 
gå vidare med tåg 4048 kl. 3.25 till Stockholm. 
Uppehållet i Katrineholm användes för av-och 
inlastning av en stor mängd ilgods. Till lossningen 
av vagnarna iordningställdes åtta plattformsvagnar, 
där godset genast vid lossningen sorterades 
på de olika avgående ilgodsförbindelserna. Dessa 
plattformsvagnar användes även vid lossningen 
av tåg 4048. Utöver dessa arbetsuppgifter under 
natten skulle resgodspersonalen passa samtliga resandetåg 
under 
dygnet, där det 
även förekom 
en hel del omlastning, 
främst 
av resgods. 

Katrineholms nya 

lokstall 1930 sett 
från kolbryggan 

och med Ub 163 
på skivan. Samling 
Stig Nyberg. 

Godsmagasinet 



Godsmagasinet, som ännu finns kvar men med 
annan användning, ligger på motsatt sida av bangården 
i förhållande till stationshuset och plattformarna. 
Detta medförde att så gott som allt 
ankommande och avgående ilstyckegods måste 
transporteras över spåren med plattformsvagnar. 
Det var många gånger besvärligt då övergången 
ofta var stängd av tåg-eller växlingsrörelser eller 
uppställda vagnar. 

Som nämndes i inledningen var en förste stationsskrivare 
ansvarig för arbetet på godsexpeditionen 
och i magasinet. För den direkta arbetsledningen 
i magasinet fanns en trafikförman. 
Personalens storlek i övrigt varierade under dagen 
och var störst under morgonen och förmiddagen. 

Magasinet hade utrymmen för både il-och 
fraktstyckegods. För ilgodset fanns en mindre, 
avskild avdelning. Den övriga delen av magasinet 
var uppdelad på ankommande och avgående 
gods. Dessutom fanns ett särskilt varmrum för 
gods som inte tålde kyla. Vid den västra gaveln 
låg en 50 meter lång "isolbrygga'', det vill säga en 
brygga där gods (isoleringsgods) som på grund 
av sin beskaffenhet ( till exempel lantbruksmaskiner, 
oljefat, rörknippen) inte kunde hanteras 
tillsammans med annat gods och transporterades 
i öppna godsvagnar. Vid magasinets andra gavel 
fanns godsexpeditionen inrymd i en särskild 
byggnad. Ett spår för godsvagnarna var indraget 
i magasinet utefter den ena långsidan. 

Den största delen av magasinets golvyta var avsedd 
för ankommande gods. Denna yta var uppdelad 
i en mängd småavdelningar som begränsades 
av gula streck De största godsmottagarna, till 

exempel Tempo och Domus, hade egna platser, 
under det att vissa kategorier av företag som järnhandlare, 
möbelhandlare, bilfirmor etc. hade platser 
för respektive kategori. För övriga mottagare 
fanns för större sändningar ett område benämnt 
"partigods" och för mindre sändningar ett antal 
numrerade lastpallar som godset placerades på. 
För dessa båda senare avdelningar antecknades på 
fraktsedeln var godset hade placerats. 

Avgående gods 

I magasinets östra del fanns avdelningen för avgående 
gods. Dess underavdelningar var skyltade 
med benämningen på den vagn i vilken godset 
skulle lastas. Gods från Katrineholm lokalt och 
omlastningsgods placerades där, om den vagn i 
vilket det skulle lastas ännu inte ställts ut. 



Lossningen avde under natten ankomnastyckegodsvagnarna 
började kl. 6.00. Det var två lag, 
och arbetet inleddes med vagnarna från Hallsberg, 
Örebro och Stockholms norra och södra, 
eftersom de innehöll mest gods till Katrineholm 
lokalt. Omlastning av gods skedde främst till och 
från de stationer som betjänades av de från Katrineholm 
utgående lokalgodstågen till Björnlunda, 
Flen och Strängnäs. Redan strax efter kl. 9 togs 
de första lastade vagnarna ut ur magasinet. Det 
var vagnar som skulle gå i lokalgodståget 7016 
till Björnlunda (stationsvagnar till Valla och Flen 
samt kursvagn till Björnlunda). 

Under eftermiddagen var arbetet lugnare, och 
den huvudsakliga uppgiften var inlastning av 
avgående gods från Katrineholm. Inlämningen 
av gods stängde kl. 17.00 och arbetet skulle vara 
avslutat en timme senare. Strax därefter hämtade 
växlingen de avgående vagnarna. 

Godsexpeditionen 

I direkt anslutning till godsmagasinet var alltså 
godsexpeditionen inrymd i en särskild byggnad. 
Den bestod av ett stort rum med disk, som 
avskilde allmänheten från expeditionsdelen. 
Dessutom fanns ett särskilt rum för den förste 
stationsskrivare som var föreståndare för expeditionen 
och magasinet. 

På godsexpeditionen utfördes det kamerala 
arbetet for både styckegodset och vagnslasterna. 
Det avgående godset taxerades, det vill säga man 
räknade ut frakten med ledning av godstaxan eller 
de särskilda transportavtal som kunde vara 
slutna med de större kunderna, samt tog betalt 
kontant eller debiterade de fraktkreditkonton 
som de större kunderna hade. Det ankommande 
godset aviserades per telefon till de mottagare 
som inte dagligen fick gods. Detta arbete sköttes 
av två kontorister, av vilka den ene var kassör. 

Det fanns på expeditionen också en förste 
kontorist, som svarade för vissa övergripande arbetsuppgifter 
samt handlade ärenden om skadat 
gods och det som kallades oklart gods. Det var 
när det fanns gods som saknade adresslapp eller 
frakthandlingar, eller gods som inte kommit 
fram men som det fanns frakthandlingar förr. 

Avveckling 

Förändringarna av stationsarbetet började ganska 
snart efter den tid som beskrivits här. Senare under 
1964 infördes den så kallade knutpunktstrafiken 
for fraktstyckegodset. Det innebar att omlastningen 



av styckegods upphörde i Katrineholm, att 
antalet avkopplade vagnar minskade och på sikt 
att lokalgodstågen försvann. Personalen började 
förflyttas till andra stationer. Det var början till de 
många förändringar på stationen som har genomförts 
under de senaste decennierna. 

I dag ser Katrineholms station -liksom alla 
andra av denna kategori -helt annorlunda ut. 
De flesta arbetsuppgifterna är borta och endast 
ett fatal personer arbetar där. 

Detpampiga 
godsmagasi

net i Katrineholm 
finns 

kvar men 

är numera en 
annan. 

::--:------,.._:.....i funktionen 

Karl Bergman 

Min första järnvägsresa 

I Sveriges järnvägsmuseums ägo finns ett omfattande 
manuskript, skrivet av Karl Bergman. Det 
består delvis av texter som varit publicerade i olika 
sammanhang, främst i tidningen Signalen, men 
mycket har aldrig varit i tryck. Vi återger här några 
avsnitt från manuskriptets början. 

Att min första järnvägsresa, år 1903, det förstod 
jag visserligen inte då, eftersom jag blott var sex 
år. Det var först långt senare som minnena började 
dyka upp igen. Det visade sig sålunda att 
denna första tågresa mer och mer skulle komma 
att stå i förgrunden bland barndomsminnena. 

Det var mor som lovade att jag, min lillebror 
och min ännu yngre syster skulle fa följa med 
in till Kalmar. Resan fastställdes till att ske någon 
av de nästföljande dagarna. Någon särskild 
glädje över att för första gången fa komma till en 
stad, det erfor jag väl knappast. Däremot gladde 
jag mig ofantligt över att fa resa med tåg. När 
man dagligen sett detta vidunderliga ting som 
benämndes lok och förundrats över dess sagolika 
kraft, dess imponerande storlek och dess aldrig 
sinande hunger efter kol och vatten, då kände 
min glädje inga gränser över det löfte som mor 
gav. Någon långresa var det inte fråga om. Avståndet 



till staden var blott 3 5 kilometer, men för 
mig, som dittills blott färdats med hästskjuts vid 
några sällsynta tillfällen, var detta en bemärkelsedag. 
Avresedagens morgon var jag vaken långt 
innan mor sade till att det var tid att stiga upp. 
Hennes förmaning att noga tvätta och kamma 
mig hörsammades villigt, ty några risker ville 
jag inte taga. Hur skulle det inte ha varit om till 
exempel mor förklarat att jag på grund av ohörsamhet 
måste stanna hemma? 

Äntligen stod vi väntande på perrongen. Far, 
som var extra stationskarl på stationen, körde ut 
med resgods och ilgods på en dragkärra, stannade 
till ett ögonblick och talade några förmaningens 
ord till mor. Stadsgatorna var farliga, betonade 
han, och bar mor betänka ansvaret för tre små 
barn. I nästa ögonblick kom tåget inrusande. 

När tåget stannat öppnade mor grinden och 
räckte mig korgen samt bad mig stiga upp. Sedan 
tog hon lillebror och räckte upp honom. I samma 
ögonblick upptäckte jag en man för vilken 
jag kände mycket stor aktning och vördnad. En 
man som enligt min tro var nästan lika hög och 
vördnadsvärd i rang som stinsen. Han hade två 
breda vita band kring mössan. Nu stod han bred 
och mäktig och såg på när mor lyfte upp lillebror. 
Far hade ofta talat om honom. Alltid hade han 
bråttom, ty tidtabellen var knappt tilltagen och 
sekunderna var dyrbara. Trafikinspektoren hade 
en gång i ett samtal med stins berömt överkonduktören 
som den ende av konduktörerna som 
verkligen lyckades fa sitt tåg rättidigt framfört. 
Min respekt för överkonduktören kände knappt 
några gränser, och just denna dag skulle det bli 
mig förunnat att fa medfölja hans tåg. Han stod 
nu alldeles nedanför plattformen. "Skynda på 
kärring, om ni skall med tåget", ropade han plötsligt 
till mor. I nästa ögonblick hade mor med lillasyster 
kommit upp och överkonduktören drog 
igen grinden. "Klart för avgång", skrek han bort 
till stins, samtidigt som han sträckte ut armen. 
"Klart för avgång", upprepade han och viftade 
ivrigt med armen. Stins blåste i sin visselpipa och 
förde armen i vågrät ställning. Tåget satte sig i rörelse. 
Stenkolsrök och ånga svepte som en dimma 
tätt omkring de tre vagnarna i tåget. 

Överkonduktören gick först in i vagnen, där 
vi blev anvisade plats på första lediga bänk. Mor 
lämnade biljetterna, som han efter noggrann 
granskning märkte med sin tång. Jag följde nu 
och senare varje hans åtgärd med den mest spända 
uppmärksamhet. När överkonduktören gått 
in i nästa avdelning tog mor plötsligt fram sin 
näsduk och torkade bort tårarna, som jag förut 



hade iakttagit rulla ner för kinderna. Jag frågade 
inte varför hon var ledsen, ty jag tyckte det var 
naturligt eftersom hon skulle resa. Jag hade icke 
så sällan sett folk, både unga och gamla, gråta 
när någon reste. Om det sedan gällde en resa till 
Amerika eller till Kalmar, reflekterade jag inte så 
noga över. 

Tårar i samband med resa var enligt mitt tycke 
någonting så naturligt, att jag i stället ägnade 
hela min uppmärksamhet åt att titta ut genom 
kupefönstret. Med ena handen i hårt grepp om 
kanten på träbänken njöt jag nu i fulla drag 

Brånahult. 

Den här återgivna texten är inledningen till ett omfangsrikt manus på Sveriges Järnvägsmuseum. Den station på 
vilken forfattaren växte upp och på vilken hans forsta tågresa anträddes nämns inte vid namn, men avståndsuppgif 
ten från Kalmar stämmer med Brånahultpå Nybro-Sävsjöströms järnväg. 

av den svindlande farten. I taket skramlade de 
tvenne fotogenlamporna i takt med hjulens slag 
mot rälsskarvarna och de båda glasen i stället där 
vattenkaraffen på väggen hängde, liksom spottkopparna 
på golvet nedanför varje kupefönster, 
bidrog i sin mån till det taktfasta dunkandet. 
Träd och buskar inne i hagarna blev ett enda virrvarr 
av rörlig massa. Kort efter det att vi lämnat 
stationsområdet hade jag kunnat hinna med att 
räkna stängselstolparna längs banan, men nu var 
denna möjlighet fullständigt utesluten. Ovanför 
dörren fanns nödbromsen i form av ett handtag. 
Missbruk åtalas, stor det. 

Ja, det var en sensation att fa åka tåg. Då och 
då stannade tåget, överkonduktören ropade ånyo 
sitt "Klart för avgång", ibland upprepat flera 
gånger. Resande steg på och även till vår kupe 
kom en del. Kort efter att tåget satt sig i rörelse 
kom överkonduktören åter in i vagnen ropande: 
Nypåstigna? Nypåstigna i Nybro? undrade han 
än en gång innan han försvann in i nästa kupe. 
Egentligen förvånade det mig mycket att så fa 
steg av tåget vid stationerna. Skulle verkligen så 
många till staden? Var staden något så vidunderligt 
stort, eftersom så många skulle resa dit? 

Vi var framme i staden. Alla talade om "stan", 
ingen nämnde Kalmar. Under hela resan talade 
man om stan. Stan imponerade i varje fall inte 
på mig. Ingenting kunde jämföras med tåget 
och resan. Vi gick oss trötta mellan butiksfönster 
och affärer. Jag längtade blott efter resan 
hem, tiden syntes mig oändligt långsam i stan. 
När vi så äntligen åter stigit på tåget och jag åter 
hörde en ropandes röst, dock icke överkonduktörens, 



"Klart för avgång", då kom åter samma 
berusande lyckokänsla som jag på morgonen 
erfarit på framresan. Kort därefter, sedan tåget 
hunnit utanför Kalmar, kom en ung konduktör 
in genom dörren, samtidigt som hela kupen 
fylldes med stenkolsrök och damm. "Samtliga 
biljetter", ropade han i det han slog igen dörren. 
Samtliga biljetter!" upprepade han. Biljettången 
höll han stadigt i högra handen och han hade 
en enda vit galon om mössan. På stationerna 
uppträdde han mer lugnt och sansat än vad fallet 
var med överkonduktören. De resande fick 
av-och påstiga alldeles som de själva ville, utan 
några som helst anmaningar om att skynda på. 
Jag tyckte faktiskt han var nästan för beskedlig. 
I mitt pojksinne stämde det bättre med fart och 
brådska, och att tåget ovillkorligen skulle hålla 
tidtabellstiden fann jag helt naturligt. Trafikinspektörens 
uttalande om överkonduktören 
erinrade jag mig åter, när ett par nytillkomna i 

Nybro talade med varandra om att tåget var fem 
minuter försenat. 

När vi hade kommit hem packade mor upp 
på köksbordet allt det hon köpt, och kort därefter 
kom far hem. Mor berättade med tårarna i 
ögonen om intermezzot med överkonduktören. 
Hon var starkt upprörd, men far skrattade åt alltsammans 
under det att han sökte bagatellisera 
händelsen som något som man inte alls borde 
fästa sig vid. Något som hände var dag, litet här 
och var på stationerna, när överkonduktören 
reste med ett försenat tåg. 

På kvällen låg jag länge vaken. Allt vad jag sett 
och hört på tåget lekte ånyo i hågen. Jag tänkte 
på den mäktige överkonduktören och på hans 
två breda vita galoner. Jag erinrade mig ånyo den 
svindlande farten. Nya stationer för varje uppehåll. 
Det var liv och lust över det hela. Jag hade 
fattat ett beslut. Ingen skulle kunna hindra mig. 
Jag skulle bli överkonduktör. 

Fåfäng gå lärer mycket ont 

Ett par år senare hade far blivit ordinarie stationskarl 
vid en station några mil längre bort från Kalmar. 
Vi fick vår bostad i gamla stationshuset, två 
rum och kök, jordkällare, hönshus och en brunn 
som gav gott vatten. I den gamla väntsalen satte 
mor upp sin vävstol och på expeditionen fick vi 
en lämplig lekstuga. I avlöning fick min far nu 
påökt till 60 kronor i månaden, men tre små 
barn sliter hårt på kläder och skor, varför jag icke 
så sällan hörde föräldrarnas bekymmer med att fa 



det hela att gå ihop. 

Alldeles utanför bostaden låg bangården. Vi 
vande oss snart med tågen och tågtiderna. Dessemellan 
lekte vi både på och omkring bangården, 
och snart nog blev jag ganska förtrogen 
med arbetet på stationen och med de många 
facktermerna inom järnvägsmannayrket. När vi 
tyckte att vi lärt tillräckligt började vi leka tåg. 
Vi ordnade med en station, där huvudvikten 
lades på en anordning som skulle föreställa semafor, 
och min syster utsågs till stins. Min bror 
utnämndes till stationskarl, och själv sprang jag 
runt stationshuset med käpp slående på ett roterande 
tunnband, vilket skulle föreställa lokförare 
respektive lok. Den leken tröttnade vi sällan på. 
Det var blott när andra lekkamrater infann sig 
som vi måste avbryta och ägna oss åt andra lekar, 
ty de saknade den praktiska utbildning och 
den nödvändiga bekantskap med facktermer 
som ovillkorligen erfordrades. Vi hade lärt oss 
järnvägens hela signalsystem enligt dåvarande 
säkerhetsordning, för i hemmet talade far dagligen 
om sitt arbete. Då jag var i åttaårsåldern fick 
jag biträda vid morgonposten med att skriva på 
namnen på tidningarna. Så småningom lärde jag 
mig att sortera posten i postfacken och pelletera 
resgods, och framför allt övade jag mig i morsetelegrafering. 
Snart nog hade jag lärt mig att 
utväxla tåganmälan på morsetelegrafen. 

En sommardag då jag att på farstutrappan 
hörde jag far och mor samtala genom den öppna 
köksdörren. Samtalet gällde mig. Far tyckte att 
då jag nu var fyllda elva år, var jag alldeles för stora 
för att springa och leka. "När jag var i hans ålder", 
sade far, "hade jag för länge sedan fatt börja 
hjälpa till hemma." Mor instämde och menade 
att det icke var bra att springa f°afäng. Ja, suckade 
far bekymmersamt, vad ska det bli av den pojken 
om han inte far lära sig arbeta i unga år? Mor tilllade 
några tröstens ord om att "han har ju ännu 
inte slutat skolan så vi far väl se tiden an", och 
därmed var samtalet slut. Det gick mig emellertid 
djupt till sinnes. Mina föräldrar visste icke 
att just detta problem länge hade sysselsatt mina 
tankar. Många av mina jämnåriga arbetade dels 
hemma, dels på fabrikerna under skolferierna, 
och jag hade inget hellre önskat än att fa någon 
sysselsättning. För anställning vid järnvägen var 
jag ännu för ung. För att bli notisbud krävdes att 
man var tretton år och konfirmerad. 

Utan mina föräldrars vetskap stod jag en dag 
någon vecka senare inne på möbelfabrikens verkmästarkontor 
och sökte plats som springpojke. 
Hur mycket vill du ha i lön? 25 öre om dagen, 



svarade jag. Det låter rimligt, tyckte verkmästaren, 
och jag fick plats ända tills skolan började. 
När jag glädjestrålande berättade om min anställning 
för mor och far var ingen av dem riktigt 
belåten. Man lär så mycket ont på en stor fabrik, 
tyckte de, men därmed fick det bero. Nästa sommar 
fick jag anställning på läderfabriken med en 
inkomst av 75 öre om dagen. Arbetet bestod i att 
vara springpojke, men på lediga stunder fick jag 
deltaga i arbetet med att nita och räffla skridskoremmar 
och bärremmar. Jag trivdes mycket bra 
med detta arbete, som jag skötte ända tills jag 
konfirmerats. 

All min håg och lust stod dock till järnvägen. 
Min första järnvägsresa och den mäktige överkonduktören 
hade jag inte glömt. 

Walfrid Sahlbom 

Händelser och anekdoter. 

Några små erinringar från Vestra stambanans 

från Stockholm upprinnelse 

Svensk ]ernvägstidning celebrerade redan 1905 de 
svenska järnvägarnas halvsekeljubileum med minnesbilder 
och porträtt från startåren. Sahlbom var 
nivellör vid Västra stambanans anläggning, blev 
sedermera baningenjör och hade hunnit avlida när 
hans minnen publicerades. 

Den nuvarande generationen kan näppeligen 
hafva kännedom om, att hufvudstadens 
först tillkomna jernvägsstation, 
den södra, är byggd i ett träsk, den s. k. 
Fatbursjön, en stinkande pöl innesluten 
i en jettegryta, med ett ganska betydligt 
djup eller omkring tjugo meter. 

Dåvarande chefen för statens jernvägsbyggnader, 
öfverste Nils Ericson, 
förmådde Stockholms kommun att bidraga 
med 150,000 riksdaler för igenfyllandet 
af berörde »sjö». Det öfriga flere 
gånger öfverskjutande nämnde belopp 
bekostades af jernvägsbyggnadsmedel. 

I och för ordnandet af parkplanteringar 
omkring stationen anmodade öfverste 
Ericson den fackförfarne anläggaren 
af Berzelii park, trädgårdsdirektören 
Knut Forsberg, att uppgöra karta och 
kostnadsförslag,hvilketdenneockså fullgjorde, 
men i den för honom storslagna 



och derföre kostsamma stilen. 

Öfverste Ericson fann också förslaget 
vackert och tilltalande, men alldeles för 
dyrt, och framställde till förslagsställaren 
att reducera projektet, men Knut 
Forsberg svarade på sitt på samma gång 
godmodiga som storhetliga sätt: »hvad 
skall allmänheten tänka, om Knut Forsberg 
i sitt namn låter ett mindre dominerande 
förslag till parkanläggning komma 
till stånd?» Härpå svarade öfverste 
Ericson i halft leende, halft ironisk ton : 
»Jaså, jag trodde, att det var jag, såsom 
chef för statens jernvägsbyggnader, som 
har ansvaret för huru det skulle komma 
att taga sig ut, men efter detta drabbar 
herr Forsberg -så gör som herr'n 
vill!» Från Fatbursjön ledde ett djupt 
aflopp till Årstaviken, det s. k. »stadens 
dike», dit alltså all orenlighet från södra 
stadsdelens högre belägna rännstenar 
utmynnade. 

Vid Zinkensdam uppdämdes, såsom 
af namnet framgår, smutsvattnet för 
att drifva en mindre mjölkvarn, men 
vid jernvägsarbetets början hade denna 
inrättning i många herrans år legat i lägervall 
och kvarnhjulet låg nedruttnadt 
i spillror, men nu började egaren, kapten 
Uno Enegren, bygga ett nytt kvarnhjul 
för att sätta malningen ånyo i gång, hvilket 
dock aldrig var allvarligt menadt, 
utan endast ett sätt att få oskäligt hög 
expropriationsersättning för kvarnen. 

Zinkensdams stora och rikt fruktbärande 
trädgårdar voro vida beryktade 
och anlitade af ungdomen på sin tid, 
ty för 2 skilling banko fick hvar och en 
der fylla sin mage till öfverlopps, men 
stoppa sina fickor fulla, det var förbjudet, 
och vid utgången posterade alltid en 
Cerberus, som visiterade och undersökte 
tillståndet. Emellertid slopades fruktträdgården 
och landen kommo till annat 
användande, och då den del deraf, som 
erfordrades för jernvägsanläggningen, 
skulle exproprieras, befanns egaren 
hafva låtit kemiskt undersöka den under 
myllan befintliga leran och funnit 
denna väl lämpa sig för tillverkning af 
ingenting mindre än -»lerpipor». Detta 
hade åsyftad verkan och expropriationsvärdet 
sattes till det för den tiden oerhördt 
höga priset af sextusen riksdaler 



tunnlandet. Ånyo en fint af egendomsbesittaren 
Uno E. 

En vacker dag kom en ung sjöman 
med egenhändig skriftlig befallning från 
öfverste Ericson, att ynglingen skulle 
anställas som schaktmästare. Som han 

icke begrep ett enda dugg af schakt

ningsarbeten klagade jag hos den store 

chefen, men fick till min öfverraskning 

till svar, kanhända till en del på skämt, 

»hans mor har varit amma åt mina barn, 

då måtte han väl duga då!» Reflektio

nerna göra sig sjelfva, och det var intet 

annat att göra än tåla och lida. Mannen 

ifråga artade sig emellertid mycket bra 

och blef stins i tokarnes stad. (Nu pen

sionerad). 

Vid en af sina inspektionspromenader 
på jernvägslinien observerade öfverste 
Ericson, att ett par timmermän, som 
lanade sliprar, icke begagnade mall, 
hvilket föranledde anmärkning till mig, 
som försäkrade att arbetarne fått befallning 
att använda nämnde redskap, men 
jag fick till svar: »om du icke får folk att 
göra som du befaller, så duger du icke 
till befäl.» 

Saken var emellertid den, att laftarne 
blifvit så vana vid arbetet, att deras 
ögonmått tjenade lika bra och fortare än 
mall. ... 

Strax söder om Zink~nsdam skulle en 
arbetsstyrka af 200 Långholmsfångar 
sättas i arbete med bergsprängning. 
De indelades i schaktlag med 20 man i 
hvarje, cch deraf skulle en väljas till förman. 



Jag tillråddes då af fångbefälet att till 
sådana förmän använda mördare, rånare 
eller för disciplinsbrott straffade, men 
ingalunda tjufvar och med demjemställde, 
på hvika man icke kunde lita. 

Fångarne bevakades då af en kontingent 
ur något indeldt regemente, och 
de posterade med skarpladdade gevär 
i kordong rundt arbetsplatsen, men 
aldrig förmärktes något tillstymmelseförsök 
till flykt eller annan oreda. De 
tycktes trifvas förträffligt i det fria och 
förtjenade älven en liten sparpenning 
för kommande fritid. 

Vid måltidsrasterna hissades till signal 
en flagga med bokstäfverna S. j. 

B. (Statens Jernvägsbyggnader), men 
fångarna uttydde inskriptionen till »serveras 
inte bränvin». 

Jag medgifver att jag syndade mot 
ordningsreglerna, då jag en och annan 
gång stack en buss tobak i mun på fång

arne som en liten uppmuntran i deras 

olyckliga öde. 

Årstaviksbanken fylldes till allra 
största delen med grus, som seglades dit 
af ett sjuttiotal Roslagsskutor under befäl 
afRospiggar, och detta var det värsta 
pack att hålla reda på, ty de försökte alla 
upptänkliga sätt att lura sig till högre 
betalning, än rättmätigt var. 

Mätningsqvantiteten af skutans innehåll 
tillgick så, att fartyget pumpades 
absolut läns, hvarefter märken inskuros 
för och akter i vattenlinien; sedan 
lastades båten med uppmätt grus så 
hårdt, som skutan förmådde bära, och 
nya märken anbringades på sätt ofvan 
nämnts. 

Då nu skutskepparen kom med sin 
last, sökte han att dels genom att hafva 
vatten i skutan, dels genom dess 
belamrande med öfverflödiga ankare, 
kettingar etc. nedtrycka båten till sina 
märken utan att innehafva den erforderliga 
mängden grus, men detta rättades 
medelst att låta pumpa torrt och lossa 



obehöriga effekter o. s. v. samt med varning 
för framtida dylika manövrer. 

Mångfaldiga voro de försök till mutor, 
som »piggarne» erbjödo, naturligtvis 
utan resultat och till deras förvåning. 

Liljeholmen egdes vid den tiden af 
en bokbindare Hagman, och som hela 
egendomen var behöflig för jernvägens 
byggnader m. m., underhandlade öfverste 
Ericson med Hagman om inköp. 
Han fordrade emellertid ett i öfverstens 
ögon för högt pris och tvekade derföre, 
men Hagman, inseende att köpet måste 
komma till stånd, ökade priset för hvarje 
dagsuppskof med 1,000 riksdaler och 
sålunda fick betalningen slutligen utgå 
med åtskilligt högre, än som först erfordrats. 

För genomsprängning af tunneln 
under Nyboda backe användes äfven 
Långholmsfångar, och ehuru det var 
litet kusligt att i det illa upplysta innandömet 
i berget klifva på arbetarnes 
axlar i och för utsättning af mätningsoch 
nivelleringsmärken, inträffade dock 
aldrig något obehagligt. Att äfven här 
några »bussar» då och då inmundigades 
torde kanhända falla af sig sjelft efter 

det här ofvan anförda om bergsprängningen 
vid Zinkensdam. 

Med förvärfvandet af Liljeholmens 
egendom för statens jernvägsbyggnader 
följde ock det gamla allbekanta Liljeholmens 
utvärdshus jemte erforderliga utskänkningsrättigheter, 
och som för deras 
upprätthållande och öfvervakandet 
af ordning och skick måste af den nye 
egaren tillsättas en föreståndare, så föll 
öfverste Ericsons val på mig i min egenskap 
af ledare för de platsen närmast 
förestående arbetena. 

Detta behagade mig icke särdeles, 
nemligen att blifva »krögare» med allt 
obehag, som deraf kunde följa, men jag 
lade under öfverstens ögon ett papper af 
följande lydelse: 

»För all den skada och förlust som kan 
komma att drabba herr W. S. i sin egenskap 
af föreståndare och ansvarig för 



statens jernvägsbygggnader tillhörigt 
Liljeholmens värdshus, ansvarar» -och 
så försåg öfversten handlingen med sin 
namnteckning sålunda. 

Källarrörelsen sköttes af en arrendatorska, 
och vid serveringen tjenstgjorde 
icke så värst vackra uppasserskor, men 
med näpna bindmössor, hvilka hufvudbonader 
då ännu icke voro afskaffade eller 
ur modet förskjutne. 

Jag uppbar för denna min extra post 
ett litet särskildt arvode, välbehöfligt, 
enär statslönen då för tiden icke uppgick 
till mera än 7 5 riksdaler i månaden för 
en första klass nivellör. 

Värdshusbyggnaden är ett sammanbyggdt 
sten-och trähus, hvars tillkomst 
man förlägger till Drottning Christinas 
tid. På byggnaden förekommer ett litet 

s. k. burspråk, och i fönsterrutorna funnos 
åtskilliga med diamant åstadkomna 
inskriptioner och namn. 

Af bemärkte värdshusbesökande minnes 
jag numera endast två, men den 
ene deraf »ett lejon», nemligen skalden 
löjtnanten Wilhelm von Braun och den 
andre fängelseläkaren vid Långholmens 
straffanstalt Klosterberg, om hvilken 
den förre kvad »gå i kloster Klosterberg 
eljes super du ihjäl dej.» 

Öfverstens förbindelse behöfde aldrig 
anlitas, föreståndareembetet öfvergick 
snart i andra händer, och värdshusrörelsen 
har för flera herrans år sedan 
upphört. 

Vid den tiden existerade i närheten 
å Lilla Katrineberg ett mycket besökt 
schweitzeri, efter egaren »Toujour 
Ekroth» benämndt, beryktadt för en 
uppasserska »vackra Augusta» som 
sedermera blef gift med polismästaren 
i Stockholm senare tulldistriktchefen af 
Ekströmer. Äfven torde icke böra glömmas 
det närbelägna, urgamla rucklet 
Grönbrinks utvärdshus, merbekant af 
det gamla Stockholm, och der traditionen 
förvarar minnet af att Bellman på 
stället knäppt sin lyras strängar. 

Så länge öfverste Ericson utöfvade 



chefskapet, var det anbefaldt att hålla 
korum med arbetsmanskapet om morgnarne 
innan arbetet började och som detta 
under den ljusare årstiden inträffade 
redan klockan 5, så fick man icke vara 
morgonsömnig, men efter öfverstens afgång 
föll detta bruk alltmera i glömska, 
och befälet kunde mera ostördt njuta sin 
morgonslummer. Chef på stationen var 
numera för flere år sedan aflidne majoren 
vid flottans mekaniska kår Carl 
Wennerström, som en gång för någon 
förseelse af öfversten blef anbefalld arrest, 
men »den gubben gick inte», tyderhän 
sträckte sig icke den myndiges rätt 
att döma till ofrivillig internering. 

Bland arbetsledareelever märktes 
byggmästaren E. Rudberg, som sedan 
gjorde sig ryktbar genom modellen till 
ombyggnad för Stockholms stad inom 
broarne, och hvilken modell, framletad 
ur någon gammal skräpvrå, exponerades 
ännu vid utställningen 1897 i stadens 
paviljong. En annan elev var baron 
Anders Cederström, senare fideikommissarien 
till Beateberg å Vermdön. 
Båda längesedan med döden afgångne. 

Tunneln under Nyboda backe utsprängdes 
från båda ändarne, och ehuru 
vi voro tvärsäkra på att träffas, helst 
riktningen till större delen gick i rät linie, 
så voro vi litet nyfikna den natt, då 
väggen oss emellan nedsköts och vi räckte 
hvarandra handen samt arrangerade 
en liten muntrationsfest på värdshuset. 

Jernvägsarbetet började vid Liljehol

men med sprängning i Ekbacksberget, 
och jag hade vidtagit alla mått och steg 
samt skyddsåtgärder för den bergssalut, 
som skulle gifvas för Konung Carl XV, 
som jemte statrådet m. fl. voro inbjudne 
till öfvervarandet af arbetets påbegynnande. 
Till tack för mina lyckade arrangement 
skickade öfverste Ericson 
mig ned till grindarne öfver landsvägen 
för att tillse, det ingen passerade, medan 
salutskotten brakade löst. 

Ett drag som icke så lätt glömdes då 

det träffade nedsättande och taktlöst, 



men kanske var det på det hela taget 

mera tanklöst, och icke så illa ment. 

I Liljeholmens värdshusbyggnad hade 
distriktkassören baron Klinkowström sin 
kassalokal. En gång, när aflöning skulle 
försiggå och baronenradat upp sina sedelbuntar 
på bordet, blefhan i något ärende 
utkallad, men innan han gick, sammanförde 
han pengarne och satte dem i säkerhet 
i sitt kassaskåp, kvarlemnande i 
häpnad de kring bordet sittande kontrollanterna 
distriktchefen kapten Elworth, 
stationsingeniören Wennerström jemte 
två a tre andra funktionärer. Denna 
misstrogenhet och nedsättande åtgärd 
förtröt Elworth i så hög grad, att han i 
vredesmod lemnade rummet. 

Denne Klinkowström spelade pedant, 
men var en inbiten charlatan, låtsande 
den största ordning och iakttagande af 
en redbarhet utan like, hvilket likväl 
icke hindrade, att han fram i tiden begick 
grofva falsarier och måste afskedas, 
trots att han hade lyckats väl innästla 
sig på högre ort och hade till och med 
några förtroenden för prins August och 
frimurareorden i kassaväg. 

Strax söder om Nyboda tunnel vid 
Vestberga egendom låg Dalregementet 
kommenderadt till jord-och bergsprängningsarbeten, 
men om desse soldater 
kunde med skäl sägas att »masarne» 
voro de lataste arbetare man kunde hitta 
på, och med tillfredsställelse motsåg 
jernvägsbefälet tidpunkten för dalkarlarnes 
uppbrott och afmarsch, ty det var 
att per apostlahästar fortskaffa sig till 
hemorten, enär inga jernvägar stodo till 
buds för trupptransport. 

Som ett exempel på, med hvilken oro 
öfverste Ericson följde utfyllningen af 
Årstaviksbanken, må anföras, att jag 
hade befallning, att hvar än i rikets skilda 
delar han vistades, hvarje vecka tillsända 
honom tvärsektioner af bankens 
utseende och läge, och det var icke alltid 
så lätt att få reda på öfverstens för tillfället 
adress, enär han ständigt befann sig 
på inspektionsresor, men hans tillfälliga 
vistelse var merendels bekant i statens 
jernvägsbyggnaders byrå, som då var 
inrymd i gamla Oxenstjernska huset i 



Storkyrkobrinken. Inom parentes sagdt, 
har detta miniatyrpalats sedermera inhyst 
Telegrafverket och lemnar nu plats 
åt Statistiska Centralbyrån. 

Jernvgsbanken öfver Årstaviken, ofta 
uppe öfver vattenbrynet, satte sig eller 
sjönk såsom var att vänta, och flera 
gånger, då öfversten torrskodd passerat 
banken emellan Liljeholmen och Jakobsberg, 
försvann densamma kort derefter 
i djupet. 

Vid ett sådant tillfälle innehöll Aftonbladet 
en klandrande uppsats, men öfversten 
förklarade i ett insändt genmäle 
helt frankt, att sättningen var naturlig 
och tiden för densamma beräknad (?), 
ehuru den inträffade -några timmar 
för tidigt! 

*** 

Under en debatt på Riddarhuset i jernvägsfrågornas 
ungdom yttrade »jernvägarnes 
fader», grefve Adolf Eug. von 
Rosen: 

»Sen jag har dragit kärran upp för 
backen, sätter sig öfverste Ericson helt 
beqvämt uti och åker utföre.» 

*** 

Å banan någonstädes hade inkommit en 
oxe, som spärrade vägen för lokomotiv 
och tåg, men undgick lyckligen att blifva 
öfverkörd. 

Bandirektörens rapport härom upptog 
bland annat: 
»Oxen, inseende faran, aflägsnade sig 
från banan» etc. 

*** 

Sent en afton ankom chefen för statens 
jernvägsbyggnader till en af Söderman

lands större, invid banbyggnaden liggande 
herregårdar, och anhöll under 
uppgifvande af sitt namn, men icke sin 
titel, genom en domestik om nattlogis. 
Derstädes pågick som bäst ett dundrande 
kalas och i brådskan inqvarterades 



supplikanten i en bättre drängstuga. 
Vid afresan påföljande morgon tackade 
han för godt nattqvarter och lemnade 
sitt visitkort, hvarpå stod »Baron Nils 
Ericson». 

Tablå! 

*** 

Löjtnanten vid Väg-och Vattenbyggnadskåren 
A. D-sson hade arbetsbefäl 
å en afdelning vid statsbanebygget, men 
visade mycken likgiltighet, hvarföre öfverste 
Ericsson gaf honom följande lexa: 
»Om du inte själf gör någonting, så tillse 
åtminstone att dina underordnade uträtta, 
hvad dem tillkommer.» 

*** 

Under pågående jernvägsarbeten å 
vestra stambanan strax söder om 
Alingsås stannade helt oförmodadt öfverste 
Ericson med sin vagn på landsvägen 
i närheten af jernvägslinien och 
ropade mig till sig, dervid utdelande åtskilliga 
order bland andra, »på den der 
mossen skall läggas en två fot hög grusbank
». I ungdomligt öfversitteri svarade 
jag den store ingeniören: »mossen bär 
icke så stor belastning, herr öfverste». 
Med en skarp blick ropade öfversten: »är 
det du eller jag, som är chef för statens 
jernvägsbyggnader?» Till kusken ropade 
han: »kör!» -och försvann. Mossen i 
fråga tror jag ännu i dag befinner sig väl 
af att den icke blef»öfverlastad». 

*** 

Strax efter det jernvägen bleföppnad till 
Örebro, företogo rikets ständers herrar 
revisorer på inbjudan af chefen för statens 
jernvägsbyggnader en inspektionsresa 
å bemälde linie. Vid Södertelge 
svängbro stego revisorerna af tåget och 
promenerade längs kanalstranden till 
stationen. Öfverste Ericson tog plats vid 
ena ändan af bron, som svängdes upp. 
Härifrån helsade han mycket teatraliskt 
herrar revisorer, hviika med den 
jovialiske statskommissarien Johansson 
i spetsen besvarade helsningen. Jag 
hade fått order att å stationen anordna 
frukost af upptänkligast bästa slag, och 
af den fryntliga gumman Gyllenram, 



innehafvarinnan af stadskällaren i Södertelge, 
serverades också en så splendid 
festmåltid, att öfversten fann sig föranlåten 
till mig yttra: »Det här, Valfrid, 
min gosse, har du gjort så bra, att du får 
följa med till Örebro på bal och supe». 
Örebroborna hade nämligen inbjudit 
herrar revisorer till fest. Detta var första 
och enda gången jag hörde öfversten 
yttra ett berömmande ord. 

*** 

På Säfstaholm voro revisorerna afbaron 
Bonde inbjudna till middag, vid hvilken 
äfven jag fick närvara. Der gjorde jag 
närmare bekantskap med tidningsmannen 
Knut Tersmeden, som äfven var en 
af revisorerna, och han lärde mig bland 
annat på hvad sätt man skulle förtära 
kronärtskockor, hvilka jag för första 
gången inmundigade. 

*** 

Vid Siljans jernväg är som bekant Bröms 
Olof Larsson verkställande direktör, och 
han brukar uppträda i sin daladrägt med 
stort förskinn. I denna skepnad intog han 
plats i en första klass vagn, der förut ett 
ensamt fruntimmer tagit plats. Hon antog 
att dalkarlen tagit miste om vagnsklass 
och gjorde honom uppmärksam 
härå, men fick det fyndiga svaret: »På 
vån' jernväg ä' dä' konduktörera som visitera 
biljetterna å inte passagerare.» 

*** 

Vid statens jernvägars påbörjande ansågs 
det som en särdeles gunst och tur 
att därvid få anställning. 

Emellertid utbrast en liten välboren 
fröken guvernant vid underrättelsen om 
att en af henne känd ung man fått anställning: 

»Kors, inte visste jag att han var så fattig, 
att han behöfde gå in vid jernvägen.» 

*** 

En tjur hade inkommit på banan och 
bölade på långt håll ilsket med sänkta 
horn, då lokomotivet med tåg nalkades. 



Lokomotivföraren försökte med ånghvisslan 
skrämma djuret, men förgäfves. 
Slutligen mumlade han mellan tänderna: 
»Jag beundrar ditt mod, men jag 
hyser misstroende till din klokhet», och 
dermed körde han öfver den tredskande 
fyrbente inkräktaren. 

*** 

Emellan Moholm och Väring i Västergötland 
fanns en vidsträckt plan terräng, 
der vestra stambanan kunde framgå i 
rak linfe. Emellertid stakades från båda 
hållen, men befanns att linierna icke 
precis träffade hvarandra. Att omstaka 
ansågs dock onödigt, utan beslöts att 
knäppa ihop riktningarne medelst en 
kurva af tiotusen fots radie, och så godt 
var det. 

*** 

Då telegrafdirektör Stork en gång var 
ute på telegrafinspektion, fick han ett 
telegram från en viss station, att apparaten 
var i olag. Direktören frågade då 
per tråd: »Är fjedern af? Stork.», men 
fick till svar: »Vete fan om fjedern är af 
stork, men apparaten går icke!» 

*** 

Kort före jernvägens öppnande för trafik 
å bansträckan Stockholm-Södertelge, 
gafs order att en bokhållare skulle 
afresa per lokomotiv för att å resp. stationer 
göra anteckning i och för en del 
behöfliga utredningspersedlar, och som 
denna färd ej kunde företagas å söckendag 
då ännu ballastning och andra 
kompletteringsarbeten pågingo, utsågs 
dertill en söndag. Lokomotivet ställdes 
tillbokhållarensdisposition, någontidtabell 
var icke behöflig, ty trafikpersonalen 
bestod endast af några få banvakter 
samt brovakten vid Södertelge kanal. 

Klockan 10 skedde afresan från Liljeholmen. 
Till lokomotivet, som gick med 
tendern före, var kopplad en täckt godsvagn 
lastad med flyttsaker tillhöriga en 
banvakt som skulle stationeras vid Elfsjö. 
Säkerheten för en lycklig färd såg 

åtminstone i början icke lofvande ut, 
ity att strax utom bergskärningen vid 



Westberga befans en planka liggande 
i kurvan midt öfver spåret. Tåget gick 
med god fart och bokhållaren som placerat 
sig på en verktygskista å tendern 
trodde vid åsynen af hindret sin sista 
stund vara kommen. Att slå back hjelpte 
ej, lyckligt nog splittrades plankan 
och färden kunde obehindradt fortsättas. 
Sedan vagnen afkopplats vid Elfsjö 
kördes mera varsamt och man stannade 
i närheten afTullingesjön för att intaga 
frukost uti ett å backsluttningen vid 
sjön beläget marketenteri. Ångan afstängdes 
och maskinen lemnades utan 
vidare tillsyn. Blef ångan knapp deruppe 
så steg den gradvis nere i marketenteriet 
och vår förare, den hederlige 
engelsmannen B., kunde med svårighet 
tjenstgöra på den återstående sträckan 
till målet för resan. Framkomna till 
Södertelge insattes maskinen i ett der 
befintligt provisionelt stall, hvarest en 
putsare tog vård om detsamma. Föraren 
och eldaren som omedelbart begåfvo 
sig in till staden tillsades att återfärden 
skulle ske kl. 5. Då de emellertid icke 
afhördes på närmare en timme efter 
den bestämda tiden måste bokhållaren 
uppsöka sin försumliga maskinpersonal 
och fann dem i ett stort bunkalag 
på stadskällaren, temligen väl förplägade. 
Återfärden, som såg riskabel ut, 
gick utan äfventyr till Elfsjö der vagnen 
blifvit afkopplad. Ehuru föraren kort 
förut varskoddes och farten minskades 
fick dock vagnen så pass törn att bakre 
hjulen kastades ur spåret och buffrarne 
krossades. Katastrofen var kritisk, ty 
det var nu derjemte ganska mörkt. Banvakten 
som gått till sängs purrades och 
tillsades medtaga lykta. Efter mycket 
arbete och besvär fick man vagnen på 
spåret, försigtigt och sakta nedförd till 
Liljeholmen samt utan vederbörandes 
kännedom om saken nödig reparation 
verkställd. 

*** 

Vid friherre Ericsons afgång från chefskapet 
öfver statens jernvägsbyggnader 
var han mycket angelägen att visa, det 

öfverskott förefunnos i de till besagde 
byggnader anvisade statsanslag, och 
genom uppdrifna priser på behållningar 



af arbetsredskap m. m. vid materialförråden 
lyckades det ock få upp detta öfverskott 
att figurera med ett belopp af 
omkring en half million kronor. 

Faktiskt är emellertid, att v:id ifrågavarande 
tidpunkt tågen icke alltid kunde 
framföras med vederbörlig regelmessighet 
synnerligast i de skarpa lutningarne 
och kurvorna mellan hufvudstaden 
och Södertelge, utan stodo och stampade 
i brist på kraftiga lokomotiv. 

För den halfva million hade tio maskiner 
kunnat anskaffas, men det ingick 
icke i »systemet» och »gloiren». 

*** 

En dag fick jag ett telegram från intendenten 
i Göteborg, C. U. Sparre, med 
begäran att inköpa ett par percheronghästar 
att afsändas med näst afgående 
godståg. Uppdraget satte mig i förlägenhet, 
ty jag förstod mig icke mera på hästar 
»än s-n på väderkvarn», men jag 
skyndade till en bekant veterinärläkare, 
och om ett par timmar hade vi inköpt 
och jemte förare inlastat två präktiga 
percherongare till destinationsorten. 
De skulle användas för vagnsvexling 
på bangården, som då ännu var bara 
barnet, under det att det nu är fråga 
om att utvidga och ombygga densamma 
för den lilla nätta summan af omkring 
10,000,000 kronor. 

Vid chefens förutnämda frånträde förefanns 
inom Riksdagen tvenne förslag 
nemligen, att antingen förära honom 
200,000 riksdaler på ett bräde eller ock 
15,000 samma mynt i årlig pension. Baron 
Ericsonönskade såsomhelt naturligt 
var den förra kadån men Riksdagen beslöt-
till stor missräkning för föremålet 
-det senare. Tyvärr fick pensionstagaren 
i anseende till frånfälle i endast få år 
åtnjuta det då för vårt land enastående 
höga underhållet. Sedermera har som 
bekant en embetsman, nemligen excellensen 
de Geer, uppburit högre pension 
eller i 8,000 kronor. 

*** 

Efter åtnjutet reseunderstöd och återkommen 
från främmande land nedskref 



dåvarande bandirektören L. sin reseberättelse 
börjande med tiraden. 

»Alla menniskor äro lata af naturen, 
några arbeta till följd aftvång» etc., men 
vid inlemnandet till jernvägsstyrelsen af 
detta opus befanns att det icke ens gick i 
eller gillades af den eljes ständigt mot L. 
välvillige generaldirektören T., utan fick 

L. bakslag och förständigande att lemna 
prof på bättre iakttagelseförmåga för 
det förbrukade stipendiet. 

*** 

Vid början afstatens jernvägsbyggnader 
uppgjordes aflöningsböcker och listor m. 
rn. åt arbetarne i riksdaler, skillingar 
och runstycken banko, och var detta 
myntsystem särdeles besvärligt och 
tidsödande, i synnerhet för oöfvade. 

Vid ett tillfälle beklagade sig några 
nivellörer för öfversten och chefen öfver 
den korta tid som stod dem till buds för 
räkne-och skrifningsarbetets utförande, 
men till svar erhöllo de, »ha Ni inte 
natten mellan lördagen och söndagen, 
hela söndagen och natten till måndagen 
på Er, då måtte Ni väl hinna med». 
Att »mucka» kunde icke komma ifråga 
och arbetet blef på bekostnad af sömn 
utfördt. 

En första klass nivellör uppbar då 50 
riksdaler banko i månadslön! 

Deremot kunde, om man så ville, aflöningen 
utfås i splitter nya (ettor) gula 
trettiotvå skillingar banko, utgifna af 
Riksens Ständers bank. 

*** 

De första lokomotiven infördes från 
England 1855 och voro två begagnade, 
anskrämliga, med namnen »Ajax» och 
»Titan», afsedda för ballastningsarbete. 
Likväl ganska uthålliga funnos de med 
i valsen ännu 1874, då det ena apterades 
till fast maskin vid Ankarsrums 
bruk och det andra skrotades vid Motala 
verkstad, båda genom undertecknads 
försorg efter vederbörligt inköp. 



Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1906? 

Statens järnvägar 

Detta år celebrerade SJ sitt 50-årsjubileum med 
en stor minnesfest den 1 december. Man hade 
planerat jubileet sedan 1903 och då hunnit med 
att författa en stor jubileumsbok i fyra volymer 
som fortfarande är den bästa källan till SJ tidiga 
historia. Man passade på att som en förberedelse 
till ett eventuellt kommande museum ställa undan 
tre av de första loken vid SJ, Prins August, 
Göta och Thor, som idag finns på museet i Gävle. 
Dessutom kunde man presentera en radikalt 
ny loktyp, litt A, SJ första lok med Schmidts 
överhettare, tyngre än alla tidigare men genom 
överhettaren så effektivt att det bara behövde en 
eldare, det första med spetsig framgavel på hytten 
som en slags strömlinjeform, och den enda 
loktypen i Sverige med denna axelföljd 00000000 
eller Adantic som den kallades i Amerika. 
Den skiljer sig markant från tidigare lok genom 
sin vackra formgivning. Bara ett lok hann levereras 
1906, men ytterligare 25 lok levererades 
1907-1909. Loktypen var avsedd för snälltåg 
på stambanorna och hade invändiga cylindrar 
för att gå stadigt i hög fart. Redan 1909-1911 
bytte man ut de treaxliga tendrarna mot boggi-

Deförsta vagnar

na litt. CF4 med 
passageraravdelning, 
resgods och 
konduktörskupe 
anskaffades. De 
stora cylindrarna 

under vagnen var 
gasbehållare for 
belysningen. 

tendrar för att kunna köra längre sträckor utan 
lokbyte. A-loken gick i snälltåg tills banorna 
Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg 
elektrifierats. Några av loken såldes 1926 till 
Ostkustbanan som bytte ut den bakre löpaxeln 
mot ytterligare en drivaxel för att kunna dra 
tyngre tåg med stålvagnar, och 1930 gjorde SJ 
samma med några av de kvarvarande. Lok SJ 
1001 finns nu på museet i Gävle, med pannan 
uppskuren för att visa principen för överhettare 
(se Spår 2005). 



Som ett alternativ till överhettare provades på 
fem lok litt. Tb ångtork, en konstruktion som 
liknade Pielocks överhettare men var placerad 
längst fram intill rökskåpet där röken redan 
hade svalnat så att ångtemperaturen bara ökade 
50 i stället för 120 grader som i en riktig överhettare, 
och då kunde man behålla slider och 
cylindertätningar som på äldre lok. Ångtorken 
gav bara obetydlig förbättring, och togs snart 
bort. 

En ny personvagnstyp introducerades, litt. 
CF4 med liten tredjeklassavdelning, resgods och 
konduktörskupe med värmekamin. Den var avsedd 
att användas i godståg på banor med låg 

trafik och för att göra det möjligt för ägare till 
inlastat gods eller kreatur att följa med till urlastningen. 

Sovvagnarna litt. ABol hade halvkupeer som 
haft dörrar som kunde ställas upp för att kunna 
användas som helkupeer om så önskades, men 
de flesta föredrog halvkupeer, så man började ersätta 
dörrarna med toalettskåp. 

För tvåaxliga personvagnar hade man sedan 
några år funnit att svängbara länkaxlar med stort 
axelavstånd gjorde att de gick lugnare, och man 
började nu bygga om de gamla tvåaxliga postvagnarna 
med längre underrede, ändplattformar 
och länkaxlar. 

Många nya godsvagnar av 1890-talstyp inköptes, 
och gamla vagnar med träunderrede skrotades. 
De första stora träkolsvagnarna litt. L4 fick 
väggarna höjda med en inåtlutad planka för att 
kunna lastas med råge utan att spilla. 

Inga nya bandelar öppnades vid SJ, men dubbelspåret 
mot Uppsala förlängdes från Rotebro till 
Märsta, och arbete pågick norr därom. Mycket arbete 
pågick mellan Göteborg och Uddevalla, där 
bron över Nordre älv vid Kungälvs Ytterby hade 
fatt fackverksspannen monterade, och grundläggning 
skedde för bron över Göta älv vid Tingstad. 

En ny sidobana Lule Gammelstad-Karlsvikshyttan 
byggdes tillsammans med det nya Luleå 
Jernverkoch trafikerades av SJ, som också byggde 
en ny kolkaj vid Svartön. En av huvudintressenterna 
i Luleå Jernverk var finansmannen William 
Olsson i Göteborg som samtidigt arbetade för att 
de gamla järnbruken i Mellansverige skulle ersättas 
av sågverk och elkraftstationer, och bland annat 
ägde Svartälvsbanan med bruken längs den. 



Försöken med elektriska lok hade börjat från 
Stockholm till Järva och Värtan (se Spår 2005), 
och med tanke på framtida elbehov köpte SJ 

Vid eldriftsforsöken mellan Stockholm och Järva (Ulriksdal) hade Asea bara hunnit provisoriskt utrusta två gamla 
personvagn.ar med vardera två små elmotorer. Den ena vagn.en var litt. C6a nr 48, som en tid hade använts som 
sjukvagn, under 1890-talet. Asea arbetade med ett ellok men det hann inte bli färdigt forrän 1910. 

Smalspårsbanan Helsingborg-Råå-Ramlösa med materiel ftån decauvillebanan på världsutställningen i Paris 1889 
hadefltt så stor trafik att den blev ombyggd till normalspårig, men även med ellokfor godstrafiken till industrier 
längs banan. Loket levererades av Asea, och vagnarna hyrdes till största delen ftån Waggonfabriken Arlöf 

några vattenfall, bland annat i Motala Ström vid 
Ljungsbro och i Järleån vid Hammarby, men 
de såldes snart då det blev klart att staten skulle 
bygga mycket stora kraftstationer vid Trollhättan 
och Älvkarleby. 

Liksom tidigare trafikerade SJ banan Strömstad-
Skee, då det ännu var osäkert hur Norges 
frigörelse 1905 skulle påverka planerna for Bohusbanans 
förlängning in till Norge, och banan Örebro-
Svartå där man lovat sköta trafiken till 1907 
och övertagit en del lok och vagnar, men kände 
osäkerhet då bland annat bruken i Svartå och 
Hasselfors just kommit i William Olssons ägo. 
Banan Bånghammar-Kloten tillhörde Domänförvaltningen 
och SJ hade ett visst ansvar men lät 
trafikavtalet med Frövi-Ludvika järnväg fortsätta, 
då trafiken var obetydlig och man väntade att Klotens 
järnbruk snart skulle läggas ned. 

En ny säkerhetsordning infördes där man 
bland annat föreskrev att semaforvingarna skulle 
peka snett uppåt som klarsignal, i stället för snett 
nedåt. Man menade då att om manöverlinorna 
brast skulle semaforen falla till stoppläge vilket 
var säkrare. 

Enskilda banor, normalspår 

Sverige införde en stavningsreform, och i samband 
med det gjorde Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen 
tillsammans med SJ en genomgång av 
de enskilda banornas signaturer för att undvika 
förväxlingar. Det ledde till att flera banor var 
tvungna att sätta in små bokstäver för att skilja 
sig från andra banor. Normalt fick den äldsta 
banan behålla sin version, till exempel var HSJ 
Hjo-Stenstorp men Härnösand-Sollefteå fick 
skriva HdSJ. Nora Bergslag fick skriva NBsJ och 
Saltsjöbanan SSnJ. 

Malmö-Ystads järnväg öppnade en ny hållplats 
vid Jägersro galopp-och travbana. En sidobana 
var under byggnad från Oxie till Arriebacken för 



i första hand grustransport. 

Börringe-Östratorps järnväg öppnade en ny 
hållplats vid Grönalunds tivoli fyra kilometer 
söder om Börringe. 

Kävlinge-Barsebäcks järnväg var under byggnad. 
Lund-Revinge järnväg blev öppnad även sista 
delen till Harlösa förbi Revingeheds lägerplats. 

Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg som hade 
varit en decauvillebana med 600 mm spårvidd 
blev ombyggd till normalspårig elektrifierad 
förortsbana för 650 V likström, med motorvagnar 
för persontrafiken och elektriska boggilok 
för godstrafiken. Den korsade Landskrona & 
Helsingborgs järnvägar i bägge ändar, och hade 
anslutningsspår i Ramlösabrunn. Helsingborgs 
hamn som hade ett litet gammalt lok från 1870talet 
skaffade ett nytt tvåaxligt växellok. 

Klippans station skulle bli en stor knutpunkt på banan Helsingborg-Hässleholm, då sidobana redan fanns till Eslöv, 
och bana till Angelholm var under byggnad Bilden visar tåg med loken EK] 2 och HHJ 16. 

Helsingborg-Hässleholms järnvägar utvidVästra 
Centralbanan, ett dotterbolag till 
gade stationen i Klippan då järnväg därifrån till Halmstad-Nässjö järnvägar, öppnades från FalÄngelholm 
var under byggnad och redan var klar köping Central till Landeryd, och HNJ byggde 
från Ängelholm till Östra Ljungby. nytt lokstall i Halmstad. Arbete pågick med ett 

Östra Centralbanan öppnade en sidobana från spår till Falköping Ranten parallellt med SJ-spåBjärka 
till Åtvidaberg. ret. Flera nya lok levererades från Atlas. Den för 

Ulricehamns 
järnväg hade till 
stor del blivit 
normalspårig, 
och dess materiel 
såldes till banor 
under byggnad 
Loket UJ 1 Sten 
Sture var byggt av 
Fletcher &jennings 
1874 och 
såldes till Ljungbyholm-
Karlslunda 
järnväg liksom det 
nyare loket UJ 4, 
som hade köpts 
1901 när man 
snarare trodde att 
UJ skulle bli en 
del av en smalspårslinje 
Falkenberg-
Falköping. 



Nora Bergslags dotterbolag Bredsjö-Degerfors järnväg hade blivit ombyggd till normalspår och sålde materiel till 

andra smalspårsbanor, och den nybyggda Vetlanda-Målilla järnväg köpte boggivagnen BDJ 1 litt. BCDo, som blev 

ombyggd med högre tak, nya axlar och nr HvM] 501 litt. CDFo. Bilden visar hur den 1948 ännu fanns kvar utan 
plattformar men skulle byggas om till tjänstevagn. 

VCJ anskaffade vagnparken fick egna nummerserier 
då den ingick i säkerheten för lånen till 
bygget av VCJ. 

Tidaholms järnväg öppnades till Vartofta, och 
något motvilliga diskussioner pågick om övertagande 
och breddning av den gamla smalspårslinjen 
till Åsarp vid Västra Centralbanan, som 
ännu trafikerades med Ulricehamnsbanans gamla 
smalspårsmateriel. 

Bergslagsbanan hade förstärkt många broar 
och viadukter och byggt nya lokstall i Kil och 
Ludvika. En sidobana Lödöse-Lilla Edet öppnades, 
och för den skaffades tre små tvåaxliga lok 
med överhettare från Nohab. De såldes längre 
fram till Gävle-Dala järnväg och hamnade slutligen 
vid SJ som litt. Q. Ett likadant lok byggdes 
också för Kalmarbanorna. 

Nora Bergslags järnväg arbetade med ombyggnad 
av smalspåret Striberg-Bredsjö, men 
hade haft en strejk under sommaren. En ny 
linje var under byggnad Bofors-Valåsen som 
skulle göra det möjligt att lägga ned smalspåret 
Degerfors-Dalkarlsberg, som ursprungligen var 
den konkurrerande banan Vikern-Möckelns 
järnväg. 

Västeråsbanans sista delsträcka Björbo-Vansbro 
var under byggnad och skenlagd till DalaJärna. 

Enköping-Heby-Runhällens järnväg öppnades 
i hela sträckningen, och trafikerades av Västeråsbanan 
även om vissa lok och vagnar var märkta 
EHRJ då de ingick i säkerheten för vissa lån. 

Norra Södermanlands järnväg arbetade med 
ombyggnad av Stålboga station där Mellersta 
Södermanlands järnväg från Skebokvarn och 
Malmköping skulle ansluta. 

Frövi-Ludvika järnväg fick två lok från Falun 
utrustade med Pielock-överhettare, och utlovade 
20-25 procents bränslebesparing, men de svarade 
inte alls mot förväntningarna. Samma sak 
gällde ett gammalt lok vid Svartälvsbanan som 
blev ombyggt. 



Gävle-Dala järnväg arbetade med att bygga en 
stor lokverkstad vid Nynäs (som numera tillhör 
Sveriges Järnvägsmuseum) och hade också flyttat 
dit ett stort vagnhus från Gävle Norra station på 
Alderholmen. 

Orsa-Härjedalens järnväg var åter under 
byggnad sedan Riksdagen 1905 beviljat ett nytt 
stort lån. 

r. 

I 

Roslagsbanans godstågs/ok SRJ 18 var byggt som DON] 10 men hade inte levererats dit då DON]forst skulle 
forstärka 
vissa broar, och istället året efterfick ett likadant lok men med Pielocks överhettare. 

Smalspår 

Borgholm-Böda järnväg öppnades. 

Vetlanda-Målilla järnväg öppnades, och ett 
nytt lokstall byggdes i Vetlanda gemensamt med 
Vetlanda-Sävsjö järnväg. 

Ruda-Oskarshamns järnväg var nästan färdig, 
och det gjorde att Mönsterås järnväg var mycket 
osäkra om sin eventuella förlängning förbi Alsterbro. 

Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnvägar 
öppnade sidobanan Vimmerby-Spångenäs för 
att trafiken från Vimmerby-trakten inte skulle 
lockas till Oskarshamn. 

Vikbolandsbanan öppnade sin sista sträcka 
Söderköping-Valdemarsvik som hade en ny station 
i Söderköping, och arbeten pågick med att 
flytta och bygga om Norrköpings Östra station 
dit även banan från Finspång skulle anslutas. 

Norra Östergötlands järnväg byggde anslutningsbanan 
Kimstad-Norrköping för att trafiken 
från Finspång och från den i Norsholm 
anslutande NVHJ skulle kunna nå Norrköping 
och dess hamn utan omlastning till normalspår, 
men motarbetades både av SJ som ville ha kvar 
trafiken från Norsholm, och av Östra Centralbanan 
som ville ha trafiken på normalspår ända 
från Åtvidaberg. Man ville få anslutning till 
Vikbolandsbanan vid deras station Norrköping 
Östra men problem med sista sträckan ( 1 km) 
beroende på ombyggnad av stationen och stadsplaneändringar 
gjorde att man fick sluta vid en 
provisorisk station och vänta fyra år innan man 



nådde fram. Vid Ljusfors byggdes 2 km anslutningsspår 
till pappersbruket. 

Mellersta Östergötlands järnväg arbetade med 
bibanan Klockrike-Borensberg, och var inblandade 
i diskussionerna om kraftverk vid Ljungsbro 
för elektrifiering. 

Karlstad-Munkfors järnväg öppnade godsmagasin 
och expedition vid bispåret till Karlstads 
yttre hamn. 

Roslagsbanan arbetade med anläggning av 
dubbelspår till Ösby, som utfördes genom att 
mötesspåren vid hållplatserna förlängdes. Fyra 
starka åttakopplade godstågslok anskaffades, 
varav ett som egentligen hade byggts för DalaOckelbo-
Norrsundet. Ett nytt lokstall byggdes 
i Rimbo. 

Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg skaffade 
tre nya tunga åttakopplade tenderlok från Falun, 

Mellersta Österr 
götlands järnväg 
byggde sidobana till 
Borensberg och planerade 
tillsammans 
medAsea elektrifiering 
med växelström. 
På Klockrike 
station 1910 ser 
man motorvagnen 
som var treaxlig då 
transformatorn blev 
tyngre än väntat, 
och ett godståg med 
ångloket MÖ] 5 
och vagnar med 
forhöjt skrov for 
bettransport. MÖ] 
elektrifierade bara 
persontrafiken. 
men måste förstärka broarna innan de fick sättas Pielocks typ, som dock visade sig olämplig. Loki 
trafik. Ett av loken såldes redan före leveranstallarna 
i Linghed, Jädraås och Norrsundet blev 
sen till Roslagsbanan så att DONJ redan 1907 utvidgade för de nya loken. 
kunde fa ett likadant men med överhettare av 

SJ nya loktyp litt. A innebar inte bara en större effekt genom att överhettaren gjorde loket så ekonomiskt att eldare 
kunde sköta en mycket större panna, men också en ny design med vindklyvarhytt och högt placerad panna och 
cylindrar 
innanfor ramverket som gav loket en jämnare gång även i högfartpå ojämnt spår. A 1006 i Göteborg den 
21 juni 1908. 



Karl-Gösta Alvfors 

"Östra Skånes jernvägar". 
Ett vittfamnande 1870-talsprojekt 

Under år 1875 bryter nya tankar fram, som avser 
att bemästra svårigheterna med att realisera 
det järnvägsbyggande, som Gärds härad och angränsande 
områden ansågs vara i behov av. Man 
lanserade planer på ett vittförgrenat, smalspårigt 
järnvägsnät huvudsakligen inom de östra delarna 
av Skåne, "Östra Skånes jernvägar", "ÖSJ" (jag 
har i boken Skånska "tankebanor" valt att sätta 
detta projekt inom citattecken för att skilja det 
från den samling av banor, som 1898 förenades 
under namnet Östra Skånes järnvägar, ÖSJ). 
Projektet är det idemässigt kanske mest intressanta 
under hela projekteringsepoken från omkring 
18 50 till första världskrigets utbrott. Det 
var förknippat med ett brett register av problemställningar 
och debatterades betydligt mer ingående 
och på bredare geografisk front än vad som 
var vanligt i samband med skånska sekundäroch 
tertiärbaneplaner. Man möter ett storskaligt 
tänkande och vida visioner. 

"ÖSJ" stod på dagordningen under 1870talets 
depressionsperiod, en följd av år då projekteringsverksamheten 
i övrigt tycks ha upphört i 
den sydöstra halvan av Skåne. Finansieringsproblemen 
var svåra, vilket bland annat ledde till 
en ingående debatt om valet av spårvidd och en 
omfattande lobbyverksamhet för att inte minst 
vinna kommunala aktieteckningar. Kommunernas 
skiftande inställning till den planerade linjesträckningen 
och justeringarna av denna belyser 
bland annat hur oförenliga olika bygdeintressen 
kunde vara. "ÖSJ"-projektet är väl värt en närmare 
granskning. 

Det officiella källmaterialet begränsas genom 
att koncession inte kom att sökas. Jag har i första 
hand varit hänvisad till uppgifter i lokalpressen, 
som faktiskt visade sig innehålla ett ovanligt fylligt 
diskussionsmaterial, mycket tack vare att järnvägsmöten 
under vissa perioder hölls på ett flertal 
platser. Uppgifter om kommunala aktieteckningar 
och ställningstaganden till dessa har hämtats i protokollen 
från de drygt 130 kommuner, som blev 
uppmanade att bidra till projektets förverkligande. 
(Från en hel del kommuner finns inte stämmoprotokollen 
bevarade. I vissa fall har dock referat 
i lokalpressen kunnat ge besked om besluten. 
Riksarkivet har dessutom bidragit med handlingar 
som kompletterat det lokala källmaterialet.) I samband 
med att kommuner och enskilda inbjöds att 
teckna aktier trycktes och distribuerades en karta 



över det föreslagna linjemönstret. (Kartan trycktes 
av allt att döma i över 150 exemplar. Den finns 
tillgänglig på Riksarkivet, Lunds Universitetsbibliotek 
och Kristianstads Järnvägsmuseum.) Några 
kartor över andra skeden i projekteringsförloppet 
har ej kunnat lokaliseras. Det skulle kunna röra sig 
om skisser, som cirkulerat bland de närmast involverade 
i planeringsarbetet. Kartorna över linjeförslag 
från olika perioder har därför tecknats efter 
ofta föga detaljerade redogörelser, vilket innebär 
avkall på exaktheten. De viktiga dragen och skiljaktigheterna 
mellan de olika perioderna framgår 
dock tillräckligt tydligt för att man tillfredsställande 
skall kunna följa utvecklingsförloppet. 

Bakgrunden 

Under förra delen av 1860-talet hade Kristianstad 
och Ystad fatt sina bibanor, Kristianstad-Hässleholm 
(CHJ) och Ystad-Eslöv (YEJ), till stambanan. 
Men, som K.0. Hammarlund skriver, 
"för åtskilliga orter och egendomsägare i Kristianstadstrakten 
var det givetvis en besvikelse, 
att greve von Rosens järnvägsförslag Kristianstad-
Ystad aldrig kom att genomföras" (Hammarlund 
1944 s. 85). Man kunde därför vänta 
sig att tertiärbanor då skulle ha planerats mellan 
de två bi banorna, men så skedde ej. Förklaringen 
kan bland annat sökas i det svaga konjunkturläget 
under en stor del av årtiondet, men statens njugga 
inställning till privatbanebyggande bör också ha 
verkat hämmande (Alvfors 2003 s. 172). 

År 1869 började världskonjunkturen vända 
uppåt och följdes i början av 1870-talet av en ekonomisk 
högkonjunktur i de ledande industriländerna. 
Boomen fortplantades snabbt till Sverige 
och Skåne. De goda tiderna sporrade till järnvägssatsningar 
och under våren och sommaren 1873 
lanserades ett stort antal linjeförslag inom området 
mellan YEJ, CHJ och stambanan. Ännu några tillkom 
187 4. De sammanstrålade i Gärds härad med 

Everöd i brännpunkten. Några var aktuella under 
ett eller ett par år, andra mera kortlivade. Men när 
man under 187 4 började känna av konjunkturomslaget 
blev järnvägsivrarna betänksamma. Då 
det ekonomiska underlaget försvagades och andra 
fenomen trädde in i den dalande konjunkturens 
spår, svalnade intresset för de "Gärdska banorna'' 
och aktiviteten upphörde nästan helt strax efter 
nyåret 1875. Endast några sporadiska dödsryckningar 
märktes på hösten samma år. 

Dessa tidiga 1870-talsplaner avsåg banor med 
den kostnadskrävande normalspårvidden ( 143 5 



mm). I det försvagade ekonomiska läget var det 
inte möjligt att finansiera dessa byggnadsplaner. 
Nya lösningar krävdes för att övervinna konjunkturens 
hämmande verkan (Alvfors 2003 s. 
173ff och 214f). 

Våren 1875 -en brytningstid 

Redaktören för Kristianstads Allehanda, C.E. 
Ekvall, framförde i ett par längre ledarartiklar i 
skarven mars-april 1875 sina generella synpunkter 
på järnvägsekonomi och val av spårvidd vid 
järnvägsprojekteringar. Han ansåg att man varken 
borde över-eller underdimensionera investeringar 
för att uppnå avsedda ändamål, och detta 
gällde även beträffande järnvägsanläggningar. 
Det stora flertalet bibanor hade anlagts med för 
stor spårvidd. Han frågade sig när den dag skulle 
komma då CHJ fick så mycket trafik som den 
skulle kunna sköta, och hans svar blev: säkerligen 
varken inom en eller två mansåldrar. Det hade 
varit förmånligare med en bana med mindre trafikförmåga, 
det vill säga en billigare bana. CHJ 
bar sig visserligen bra, men Ekvall utgick från att 
den skulle ha haft lika stora inkomster om den 
varit smalspårig. Han poängterade att man vid 
järnvägsbyggen liksom vid andra allmännyttiga 
företag hade två sidor att ge akt på 

• dels den fördel, som det allmänna (staten, 
provinsen eller trakten närmast järnvägen) vinner 
och som torde vara viktigast; 
• dels den vinst, som aktieägarna kan skörda 
av företaget, eller med andra ord räntabiliteten. 
Denna sida tas sällan med i beräkningen. Det 
är inte utdelningen aktieägaren är mest intresserade 
av utan fördelen av att hans egendom stiger 
i värde om järnvägen kommer till stånd. 

Enligt ledarskribenten är räntabiliteten emellertid 
viktig, och det ej blott för den enskilde utan 

även i nationalekonomiskt avseende. Ett företag 

som inte kan bära sig bör inte komma till stånd. 

Orsaken till att så många svenska bibanor inte 

burit sig särskilt bra var, utan tvivel, att de byggts 

med större trafikförmåga och bredspårigare, det 

vill säga dyrare än vad som varit motiverat av tra

fikområdets behov. Skälet till det ringa intresse, 



som vissa järnvägsföretag omfattades av, fick 

man söka i fruktan för en alltför svag räntabilitet 

(KA 1875-03-31). 

Dessa tankegångar framfördes just då de föreslagna 
"Gärdska jernbanorna'' började försvinna 
från agendan. Redaktör Ekvall framhöll att dessa 
banor skulle gå genom tätt befolkade, bördiga 
och skogrika trakter och att de skulle komma att 
bära sig efter några år, om konjunkturläget blev 
gynnsamt. I det fortsatta resonemanget framträder, 
med de samlade gärdska järnvägsplanerna 
som bakgrund, för första gången tanken på och 
första ledet i planeringen av ett vittförgrenat 
järnvägssystem i den östra delen av Skåne. Jag 
citerar Ekvall: 

Ingen torde heller kunna påstå, att den föreslagna 

riktningen för dessa banor skulle vara olämplig om 

vi också wåga förmoda att man skulle kunna gifva de 

tillämnade banorna en betydligt större utsträckning, 

detta dock endast i det fall, att tillräckliga medel vore 

att tillgå, eller att anläggningen kunde göras så billig, 

att dess rentabilitet blir bragt utom allt tvifvel. Fråga 

har ju också redan warit wäckt om dessa banors ut

sträckning till någon punkt på Ystad-Eslöfsbanan, 

dit också således behof afjernbaneförbindelse finnes, 

och om hvilket förslags stora fördelar en enda blick 

på Skånes karta bör öfvertyga. Vi förmoda ock att en

dast finansiella skäl funnits för denna plans öfvergif

wande. Men då det utan tvifvel är en lifstidsfråga för 

sydöstra Skåne att komma i direkt förbindelse med 

provinsens största hamn-och handelsstad, Malmö, 

så torde denna stad vara det mål hvilket man bör 

sträfva att på ginaste vägen uppnå, att det endast är 



finansiella betänkligheter, som gjort, att man icke 

vågat taga steget fullt ut och föreslå en jernväg från 

Kristianstad till Malmö med grenbanor till de vik

tigare orterna å ömse sidor om denna hufvudbana 

(KA 1875-03-31). 

Ekvall hade inte hört annat än att alla olika linjeförslag, 
som diskuterats för de "Gärdska jernbanorna'', 
avsåg normalspårig bana. Detta förvånade 
honom inte med tanke på att det inte var just mer 
än ett år sedan "den första egentligen smalspåriga 

jernväg af någon större längd (Hjo-Stenstorpsbanan, 
öppnad i slutet af år 1873) började trafikeras". De goda 
erfarenheterna av trefotspårvidden (891 mm) vid denna 
bana hade inte hunnit bli allmänt kända. Att man inte 
heller fäste något avseende vid banor av samma spårvidd 
(3,5 engelska fot) som Sölvesborg-Kristianstadsbanan såg 
han som helt naturligt. De medförde "alla olägenheter af 
olika spårvidd med stambanan, utan att erbjuda någon 
nämnvärd fördel genom billigare anläggningskostnad". 
Flera trefotsbanor med en sammanlagd längd av cirka 25 
mil hade öppnats för trafik och ytterligare över 50 mil 
erhållit koncession. Anläggningskostnaden för trefotsbanor 
rörde sig om drygt 200 000 kronor per mil eller 
ungefär en tredjedel av vad en normalspårig järnväg torde 
kosta, och de nämnda banorna hade byggts under en tid, 
då priset på trä, järn och arbete var betydligt högre än 
det sannolikt kom att vara under de närmaste åren (KA 
1875-04-01). 

De två ledarna i Kristianstads Allehanda den 31 mars 
och 1 april 1875 rar ses som det officiella avstampet för 
de vittförgrenade järnvägsplanerna. Ett nytt synsätt -"ett 
nytt jernvägssystem i Skåne" -hade förts in i debatten. 
Man tänkte sig i initialskedet att "Östra Skånes jernbanenät" 
skulle bestå av ett antal linjer, alla med tre fots 
spårvidd. Redan från början var man inställd på att hela 
nätet borde ägas och trafikeras av ett bolag. Förvaltningen 
skulle på så sätt bli billigare, trakasserier och avundsjuka 
mellan olika bolag undvikas, fraktavgifter bli lägre, besvären 
för trafikanterna mindre och den rörliga materielen 
utnyttjas effektivare (KA 1875-04-01). Organisationsformen 
kom inte att ifrågasättas under de följande årens 
projektering av "Östra Skånes jernvägar". 

"Östra Skånes jernbanenät" var tänkt att omfatta följande 
linjer: 

1. Huvudbanan från Kristianstad förbi Everöd och rakast 
möjliga väg till Ystad -Eslövs järnväg vid eller nära 



Askeröd, vidare norr om Vombsjön till T vedöra militära 
mötesplats och därifrån rakaste vägen till Malmö. 
2. Grenbana från Tvedöra passerande mellan Hardeberga 
och Sandby till Lund och möjligen vidare till 
Lomma. 
3. Grenbana från punkt nära Everöd förbi Vittskövle 
till Åhus. 
4. Grenbana från lämplig punkt på huvudbanan över 
eller så nära Andrarum som möjligt och genom Färs, 
Albo och Ingelstads härader till Simrishamn. 
5. Grenbana från lämplig punkt på huvudbanan ett 
gott stycke söder om Hörby, över Hörby till Höör. 
6. Fortsättning av huvudbanan från Kristianstad mot 
norr till Gyvik vid lmmeln. 
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Den samlade sträckan skulle bli omkring 18 mil 
(motsvarar cirka 19,2 nutida mil). Beräknat efter 
de kända anläggningskostnaderna för de smalspåriga 
banorna i mellersta Sverige borde kostnaden 
bli omkring 4,25 miljoner kronor. Den 
större expropriationskostnaden för den skånska 
jorden borde kompenseras av att "priset på järn 
och trä under sista tiden sjunkit med minst 33 
procent". Trefotsystemet bedömdes som fullt tillräckligt 
för det aktuella områdets behov "under 
flere mansåldrar", även vid en kontinuerlig årlig 
trafikökning på till exempel 10 procent. Skulle 
trafikvolymen i framtiden kräva åtgärder, kunde 
man lägga dubbelspår på huvudbanan, öka den 
rörliga materielen och genom att öka skenvikten 
på huvudbanan fa möjlighet att sätta in tyngre 
lok och därmed öka antalet vagnar i tågen. 
Men detta var åtgärder, som inte torde behöva 
vidtas under de första femtio åren. Och skulle 
man möta en oförutsedd trafikutveckling kunde 
banans spårvidd ökas, men det var ett avlägset 
framtidspersspektiv (KA 1875-04-01). 

Vi ser att redan då projektet offentliggjordes 



var det väl genomtänkt och viktiga frågor analyserade. 
Man far förutsätta att "Östra Skånes Jernbanenät" 
under en tid hade diskuterats i en krets 
av intresserade och att det föll på redaktör Ekvalls 
lott att föra ut iden till allmänheten. Inga andra 
personer trädde ännu fram i spalterna. 

I mitten av april kunde Ekvall notera att förslaget 
till "Östra Skånes jernbanenät" tilldragit 
sig ganska stor uppmärksamhet. Intresset för nätet 
hade redan "slagit ganska djupa rötter bland 
menigheten ute på landsbygden", men det hade 
framförts dubier beträffande smalspårssystemet 
och dess trafikförmåga. Den "bredspåriga'' auktoritetstron 
levde kvar här och var såväl på landet 
som i städerna (KA 1875-04-17). Ekvall fann sig 
därför föranlåten att åter ta upp och utveckla sin 
syn på valet av spårvidd och då i ett vidare perspektiv. 
Han konstaterade att vårt land 

är icke något England, Frankrike eller något annat 
lika tätt befolkadt och i andra hänseenden försigkommet 
land och det behöfver ännu icke på länge, 
kanske ej ännu på mansåldrar, annat än i undantagsfall 
dessa storståtliga och ytterst dyrbara anläggningar, 
hvilka till wäsenddig del, eftersom det 
kunde vara till fyllest att ega smalspåriga banor, äro 
och förbli ett "skrinlagdt kapital", som intet producerar, 
utan tvertom, enär vi måst draga en stor del 
av de penningar, banorna kostat, ur näringarne, ej 
litet hemmar den fria utveckling på det materiella 
området, som eljest borde betingas genom tillvaron 
afde nya kommunikationerna. 

Det var med andra ord mycket oförnuftigt att anlägga 
större och dyrare banor än vad som behövdes 
eller kunde komma att behövas. Skillnaden 
mellan byggnadskostnaden för en normalspårig 
och en smalspårig järnväg, då den senare kunde 
fylla samma uppgift, kom kanske för alltid att 
representera ett kapital som inte blev till någon 
nytta. Det kunde användas bättre för att gynna 
de näringar, som landet var så beroende av för sin 
utveckling (KA 1875-04-21). 

Prisläget, vilket Ekvall ansåg mycket gynnsammare 
än på länge, indikerade att det var 
rätt tidpunkt att ta itu med projektet. Priset på 
järn bedömdes ligga cirka 50 procent lägre än 
ett och ett halvt år tidigare och på trä kanske 
25 a30 procent lägre, det vill säga än under den 
allra dyraste perioden under 1870-talets högkonjunktur. 
Om hänsyn dessutom togs till de sänkta 
arbetslönerna och kostnaderna för dragdjur, så 
skulle anläggningskostnaden utan tvivel bli cirka 
35 procent lägre. Det var inte troligt att priserna 
skulle fortsätta att falla under någon längre tid. Ett 



aber var visserligen att penningtillgången krympt 
samman, men det högre priset på pengar stod inte 
i proportion till det allmänna prisfallet, eftersom 
den aktuella räntan inte var just mer än en procent 
högre än året innan (KA 1875-04-21). 

Anton Ljunggren, redaktör för liberala Kristianstadsbladet 
(KB), bemötte den 5 april förslaget 
till "Östra Skånes jernbanenät". Han såg det som 
ett storartat förslag, inte omöjligt att realisera. 
Men han befarade att projektet inte byggde på 
tillräcklig kännedom om de trakter banan skulle 
passera igenom och varnade för att "liknöjdheten, 
kanske ogenheten hos befolkningen" i trakten 
mellan Everöd och Äsperöd (bör vara Askeröd; 
förmodligen en felskrivning i KB, om det 
inte är de tidigare projekten mellan Everöd och 
Äsperöd Ljunggren haft i tankarna) skulle bli svår 
att övervinna. Samma sak gällde för en grenbana 
till Simrishamn, som skulle beröra fattiga småbrukarbygder. 
Där kunde man inte heller räkna 
med stort understöd. Och från Höör över Hörby 
väntades en bana bli byggd "i en snar framtid", 
men inte smalspårig och inte anslutande till en 
smalspårig huvudbana (KB 1875-04-05). 

Från Åhus kom positivare tongångar. Kunde 

ett så vidsträckt smalspårsnät som det skisserade 

byggas för den angivna summan, var det skäl 

att bygga det i stället för den tidigare föreslagna 

normalspåriga banan till Åhus (KB 1875-04-24, 

"Från Åhus skrives till Kristianstadsbladet"). 

Redan ungefär tre veckor efter att tankarna 
på "Östra Skånes jernbanenät" offentliggjorts, 
kom den föreslagna linjesträckningen att revideras 
som en följd av att intresset för en bana från 
Hästveda till sjön lmmeln skulle sonderas vid 
ett möte i Broby den 23 april. Redaktör Ekvall 
tänkte sig "genast denna farled som en ny, betydelsefull 
länk till det bansystem för östra Skåne", 
som också var ämnat att ha sin ena ändpunkt vid 
lmmeln. Och hans planer svävade ut: "vi tänkte 
oss genast i direkt förbindelse äfven i norr med 
stambanan, och i framtidsperspektivet började 
redan hägra några konturer -låt vara ännu 
blott lösa förhoppningar -af en direkt farled 
genom Småland och sydvestra Vestergötland, 
raka vägen ända upp till Sveriges andra stad till 
Göteborg." Han förutsatte att banan Hästveda-
Broby-lmmeln skulle få tre fots spårvidd 



(KA 1875-04-21). 

De Gärdska banorna stöps om till "ÖSJ" 

Låt oss återvända till planerna på de Gärdska 
banorna, som var tänkta att ha Kristianstad, 
Åhus och Höör som fasta punkter. Variationer 
i linjesträckningen diskuterades, men i ett sent 
skede tycks följande ha gällt: Kristianstad-Köpinge-
Everöd-Västra Vram-Svensköp-HörbyHöör 
med grenbana Köpinge-Åhus. 

Den 7 januari 1875 hölls ett möte i Västra 
Vram. lnterrimstyrelsen samt enskilda aktietecknare 
och ombud för aktietecknande kommuner 
var samlade. Intresset för banorna hade inte varit 
så stort som man förväntat sig och aktieteckningen 
var otillräcklig. Interimsstyrelsens vice ordförande, 
godsägare Bernhard Meijer på Marielund 
(Östra Vram), som ledde förhandlingarna, ställde 
frågan: skall man besluta att bygga banorna smalspåriga 
eller skall man låta hela saken falla? Man 
hade tillräckliga medel för att bygga smalspårigt, 
men de som yttrade sig talade alla för normalspåriga 
banor. Och man ville inte ge upp järnvägsplanerna. 
Trots den ringa aktieteckningen, 412 000 
kr, ansåg de närvarande enhälligt att man ej borde 
"låta sig afskräckas, eller misströsta om ernåendet 
afett önskadt resultat, då flera omständigheter bi

dragit därtill, att teckningen hittills varit ringa''. 

Interimstyrelsen utfärdade i februari ny inbjudan 

till aktieteckning, och då var 432 700 kr tecknade 

(KB 1875-01-09, SOS 1875-02-16). 

Ett för de Gärdska banorna avgörande möte 
hölls sedan i Västra Vram den 29 juli under ledning 
av interimstyrelsens ordförande, greve Magnus 
Gabriel De la Gardie på Maltesholm (Östra 
Sönnarslöv), och med samtliga styrelseledamöter 
samt ombud för aktietecknande kommuner 
närvarande. Teckningarna hade endast stigit till 
464 700 medan kostnaden för banorna beräknades 
till 4 012 500 kr. Det fanns följaktligen ingen 
utsikt att "för närvarande" genomföra projektet. 
Man ansåg allmänt att en smalspårig bana skulle 
vara tillräcklig för ortens behov och trodde att en 
sådan skulle kunna åstadkommas. Det beslöts att 
"företaget i dess nuvarande form skulle uppgifvas 
och den tillsatta interimstyrelsen upplösas". Men 
järnvägsfrågan var "en lifsfråga för en stor del af 
östra Skåne", och för att inte låta frågan "för den 
närmaste tiden helt och hållet förfalla'' utsågs 



en kommitte, bestående av godsägare Bernhard 
Meijer, riksdagsman Sven Nilsson i Everöd och 
lektor L.J. Wahlstedt i Kristianstad, med uppgift 
att hålla järnvägsfrågan vid liv, komma med ett 
nytt förslag när tiden verkade lämplig och då 
kalla till nytt möte (SOS 1875-08-02, -10-16, 
YT 1875-08-03). 

Vi ser hur synen på valet av spårvidd börjar 
svänga bland intressenterna i det Gärdska projektet, 
men av pressklippen att döma tycks det 
planerade linjemönstret ännu inte ha ifrågasatts. 
Man har förvisso tagit intryck av spårviddsinläggen 
i Kristianstads Allehanda men i början av augusti 
inte anammat tanken på ett mera vidsträckt 
järnvägsnät. I den fortsatta debatten framträder 
inte C.E. Ekvall. Han lämnade redaktörsposten 
på Kristianstads Allehanda den 30 augusti 1875. 
Det är istället redaktörerna för Kritianstadsbladet, 
Anton Ljunggren, och Skånska Posten, Nils 
Lundh, som tar till orda i ledarspalterna. 

Projektet "Östra Skånes jernvägar" skisseras 

I slutet av september 1875 var det tid att åter 
blåsa liv i järnvägsfrågan. De tre kommitterade 
inbjöd till ett sammanträde på rådhuset i Kristianstad 
den 29 september. Mötet, med landshövding 
Axel Trolle-Wachtmeister som ordförande, 
var ganska talrikt besökt av representanter för 
länets olika delar. 

Det är vid denna tidpunkt begreppet "Östra 
Skånes jernvägar" myntas. Det förslag som lektor 
Wahlstedt presenterade överensstämde i sina 
huvuddrag med det över "Östra Skånes jernbanenät", 
som hade lagts fram i Kristianstads 
Allehanda under våren. Enligt tidningsreferat 
( uppgifter från KA 1875-10-02, KB 1875-10-02 
och SDS 1875-10-16 har ställts samman) upptog 
septemberplanen följande linjer: 

• Från Hästveda station på södra stambanan 
över Broby, Vanås och Torsebro till Kristianstad. 
• Bibana frånTorsebro till Gyvik vid södra ändan 
av sjön lmmeln. 
• Från Kristianstad söderut förbi Köpinge, 
Everöd, över Linderödsåsen vid Hörröd eller 
Huaröd, mot Andrarumstrakten och till lämplig 
punkt på Ystad-Eslövsbanan mellan Vollsjö och 
Bjärsjölagårds stationer/Vollsjö station, varifrån 

banan skulle dras till närheten av Vombsjön och 
därifrån rakaste vägen till Malmö och således 
komma att gå genom de rika och bördiga socknarna 



öster om Malmö, som saknade bekväma 
kommunikationer. 

• Bibana från Dalbytrakten/lämplig punkt på 
huvudbanan, över T vedöra till Lund och möjligen 
till Lomma. 
• Bibana från Simrishamn till lämplig punkt 
på huvudbanan. 
• Bibana från Höör över Hörby till lämplig 
punkt på huvudbanan. 
• Bibana från Åhus till Köp inge/lämplig punkt 
på huvudbanan. 

Var de fyra sist nämnda bibanorna lämpligen 
kunde anslutas till huvudbanan skulle avgöras 
senare. Den i SDS svävande uppgiften att bibanan 
till Lund skulle utgå från Dalbytrakten 

Förslag till 

Östra Skånes 1·ernbanenät 

mars-apri 1875 
samt projektet 

Hästveda-Broby-lmmeln 

befi ntliga järnvågar 
projekt: 

•östra Skånes jemvågar", oktober 1876 
östra Skånes jembanenät 
Hästveda-Broby--lmmeln 

K-G A

10 15 20km 

och att "ÖSJ" skulle skära YEJ mellan Vollsjö 

och Bjärsjölagård tyder på att man avsåg att gå 

norr om Vombsjön. 

Ett speciellt problem var dragningen vid Kris

tianstad. Då järnvägsplaner tidigare förts på tal 

hade man valt att gå väster om staden, men nu 

tänkte man sig "banan förlagd öster om staden, 

med station i närheten af cellfängelset och öf



vergången vid Helgeå strax söder om gjuteriet. 

Detta allt af de skäl, dels att den nuvarande 

jernvägsstationens område vore för litet för att 

kunna mottaga ännu en bana och dels för att 

ej genom banans förläggande vester om staden 

förstöra stadsboarnas älsklingsplats, Tivoli, och 

derigenom hos stadens innevånare väcka ovilja 

för hela jernvägsföretaget" (KA 1875-10-02, KB 

1875-10-02). 

Jämfört med den sträckning som skisserades 
för "Östra Skånes jernbanenät" inriktar man sig 
nu på att nå både sjön lmmeln och stambanan 
vid Hästveda. Förgreningspunkten till Åhus tenderar 
att flyttats från Everöd till Köpinge och 
YEJ är tänkt att skäras något sydligare. Man far 
se septemberplanen som ett utkast, ett underlag 
för den diskussion som skulle komma, och som 
man på mötet förberedde genom att fixera datum 
för järnvägsmöten under den närmaste tiden 
i Östra Göinge, Villands och Albo härader: i 
Kviinge 5/11, Fjälkinge 6/11 och Brösarp 8/11. 
Dessutom kom frågan att behandlas vid sammanträden 
på länsresidenset i Kristianstad den 
3/11 och 8/12. 

Under mötet den 29 september visade de över 
trettio deltagarna utan undantag "det varmaste 
intresse för företagets snara utförande". Men 
några hade önskat att banan skulle byggas normalspårig, 
något som man dock inte kunde klara 
ekonomiskt. Tre fots spårvidd accepterades. Hela 
nätet skulle bli omkring tjugo mil och beräknades 
med "rörlig materiel och allt" kosta fem miljoner 
kronor, det vill säga 250 000 kronor per 
mil eller ungefär samma milkostnad som redaktör 
Ekvall hade kalkylerat med för "Östra Skånes 
jernbanenät". 

Vid mötet utsågs slutligen två delegater från 
vardera av de berörda häradena inom länet samt 
de två städerna, Kristianstad och Simrishamn. 
Tillsammans med tremannakommitten skulle de 
verka för projektets framgång, vilket även landshövdingen 
lovade att göra (KA 1875-10-02, KB 
1875-10-02, SDS 1875-10-05 och -10-16). Det 

var ett kombinerat stads-och landsbygdsintresse 



som stod bakom "ÖSJ"-projektet, med tyngd

punkten i Kristianstad och den omgivande jord

bruksbygden. 

Projekteringsprocessen för "Östra Skånes jernvägar" 
hade kommit igång. Aktiviteten var sedan 
livlig under oktober och november 1875 och 
följdes av en ny period i januari 1876, då mötesverksamheten 
koncentrerades till de områden 
inom Malmöhus län som berördes av projektet. 
Det fordrades ett kraftigt bistånd därifrån för att 
planen skulle kunna genomföras. Allteftersom 
möten hölls trädde skiftande särintressen fram. 
Det ursprungliga förslaget genomgick en fortlöpande 
förändring. Linjesträckningen ifrågasattes, 
modifierades och utökades. Detta gav underlag 
för det omfattande utredningsarbete, som utfördes 
1876 och vars resultat kunde presenteras som 
förberedelse för den viktiga, kommunala beslutsprocessen 
om aktieteckning, som stod i centrum 
för intresset under oktober 1876 och fram till 
början av januari 1877. Resultatet av aktieteckningarna 
avspeglade sig under vår-och sommarmånaderna 
1877, då relationerna mellan intressentkategorierna 
försköts och vissa betydande 
förändringar gjordes beträffande linjevalet. Slutligen 
aktualiserades frågan om koncessionsansökan 
och fastställande av bolagsordning i slutet av 
1877 och på våren 1878. Aktiviteten trappades 
sedan ner och projektet gick mot sin upplösning. 
Vi skall nu följa förloppet mera ingående. 

Projektet f'ar fastare konturer 

Vid järnvägsmötena som hölls i november 1875, 
men även strax efter nyåret, var det i regel lektor 
Wahlstedt som inledde med att redogöra för 
projektet. Under novembermötena diskuterades 
i första hand sträckan från Hästveda till Vollsjö, 
som avsågs bli skärningspunkt med YEJ. En del 
avvikande åsikter framfördes beträffande linjedragningen. 
På mötet i Kviinge hävdade landstingsman 
Per Tufvesson i Övarp (Norra Strö) att 
man från Broby borde gå mot Knislinge, över 
Källemosse -det vill säga strax väster om Kviinge 
kyrka, förbi Övarp och strax öster om Strö 
kyrka -och rakt på Karpalund och vidare mot 
Everöd. Från Karpalund skulle spår dras på sidan 
om CHJ in till Kristianstad. Som nämnts tycks 
interimstyrelsen från början ha avsett att linjen 
Broby-Kristianstad skulle gå via Vanås, men i 
början av november verkar det som man knutit 



den närmare till Helgeådalen (KA 1875-10-02, 
SkP 1875-11-06). 

Under mötet i Fjälkinge framgick det att man 
i Villands härad inte var intresserad av "ÖSJ". 
Man skulle inte fa någon nytta av den aktuella 
utformningen och kände sig sviken. En sträckning 
från Immeln, mellan Oppmanna-och 
Råbelövssjöarna till Fjälkinge eller Kristianstad 
förordades. Och riksdagsman Sven Nilsson i 
Österlöv framhöll, att man inom häradet var angelägen 
att fa en bana från Immeln till Åhus. 

Förslag på förbindelse från huvudbanan till såväl 
Simrishamn som Ystad och Skillinge väcktes 
i Brösarp. Från Hörröd kunde man gå över Andrarums 
och Eljaröds socknar till Kronovall och 

S:t Olofoch därifrån vidare dels till Simrishamn, 
dels via Smedstorp och Hammenhög till Borrby, 
där en linje skulle grena av till Ystad och en till 
Skillinge. Det verkar dock ha varit svårt att på 
mötet enas om linjevalet (KB 1875-11-08, -1113, 
SkP 1875-11-11). 

De tidigare nämnda planerna på en bana från 
Hästveda till södra ändan av Immeln kunde naturligtvis 
inte drivas utan att hänsyn togs till de 
framskridande "ÖSJ"-planerna. Under sommaren 
hade Hästveda-Immelnprojektet undersökts 
av kapten W Gagner, som gjort upp ritningar 
och kostnadsförslag för en 1067 mm-bana Hästveda-
norr om sjön Tydingen-Broby-EmitslövHjärsås-
Immeln. Vid mötet i Kviinge förklarade 
representanter för projektet att de önskade ansluta 
med sin bana till "ÖSJ" vid Skalleboda (platsen 
har ej kunnat lokaliseras). Det från början 
fristående projektet var således på väg att inlemmas 
i "ÖSJ"-iden (KB 1875-11-08, SkP 187511-
06, SDS 1875-11-02). 

Den 8 december hölls ett ganska talrikt besökt 
möte på länsresidenset i Kristianstad med 
dem som tecknat bidrag till undersökningskostnaden 
för "ÖSJ" och med landshövdingen som 
ordförande. En interimstyrelse på trettio personer, 
suppleanter inräknade, representerande de 
berörda häradena inom länet samt Kristianstad 
och Simrishamn utsågs. Till styrelsens ordförande 
valdes landshövding Trolle-Wachtmeister och 
till vice ordförande borgmästare Eugene Clairfelt 
i Kristianstad. Denna interimstyrelse kom sedan 
efter hand att utökas och då främst i samband 
med mötesverksamheten inom Malmöhus län. 

Man ville till interimstyrelsen knyta inflytelserika 



personer från de trakter banan skulle beröra. 

Det bör dock påpekas att en del styrelsemedlemmar 
mycket väl kan ha fungerat mera som 
bromsklotsar än som projektörernas förlängda 
arm och språkrör (jfr Alvfors 1990 s. 86ff). Det 
är knappast troligt att till exempel borgmästare 
Eugene Clairfelt i Kristianstad, med styrelseuppdrag 
i Kristianstad-Hässleholms järnvägs AB, 
eller grosshandlare J.F. Sjögren och fabrikör J. 
Ehrnberg i Simrishamn och godsägare Henrik 
Rosencrantz på Gärsnäs, alla starkt engagerade i 
normalspårsprojektet Simrishamn-Tomelilla (se 
till exempel YT 1875-09-24), var intresserade 
av att verka för "ÖSJ" -planerna. Styrelsen fick 
bland annat i uppgift: 

att till verkställande afundersökningar antaga ingeniörer; 
att sätta sig i förbindelse med vederbörande i 
Malmöhus län för utrönande afhuruvida sympatier 
för en bana från Ystad-Eslöfs jernväg till Malmö 
finnes eller ej, samt att, i hvilket fall som helst, låta 
undersöka linjen till Malmö; att sedan undersökningarne 
blifvit fullbordade och ingenjörerna inlemnat 
sitt koscnadsförslag, uppgöra ett fullständigt 
förslag för banans sträckning. 

Då man inte sänt listor för undersökningsbidrag 
till några kommuner i Malmöhus län, kunde 
man inte bedöma hur stort intresset för delen 
YEJ-Malmö kunde vara där, men att det inte var 
ringa fanns flera exempel på, menade man (SDS 
1875-12-10, KB 1875-12-11). 

Länsstyrelsen i Malmöhus län engagerade sig 
i projektet och möten utlystes att hållas i Bjärsjölagård 
7/1, Lund 8/1, Hällestad 24/1, Södra 
Sandby 26/1 och på länsresidenset i Malmö 
19 / 1. Vid mötet i Lund, som skall ha besökts 
av cirka hundra personer, fick huvudbanedelen 
Vollsjö-Malmö ett allmänt erkännande. Den 
skulle dras från Vollsjö, söder om Vombsjön till 
Veberöd och vidare mellan Björnstorp och Gödelöv 
till Lyngby, Klågerup och Bara och genom 
Sallerupstrakten till Kvarnby och Malmö. En 
grenbana skulle anläggas från Veberöd till Lund, 
med eventuell fortsättning till Lomma (FT 
1876-01-11, SDS 1876-01-12). 

I utkastet till "Östra Skånes jernbanenät" leddes 
huvudbanan norr om Vombsjön till T vedöra, 
där grenstationen till Lund var tänkt att ligga. 
Mycket tyder på att även i septemberplanen 
hade vägen norr om Vombsjön valts. Men baron 
Otto Ramel på Övedskloster ville "märkligt nog" 



inte ha "ÖS]" i närheten av Övedskloster; banan 
skulle gå söder om Vombsjön. Förklaringen 
till Ramels inställning är förmodligen att den 
på flera tusen tunnland mager frälsejord planterade 
barrskogen söder om sjön började vara 
färdig för avverkning (jfr Alvfors 2003 s. 152). 
För Ramel bör det framtida transportbehovet ha 
tett sig störst där. Man far anta att bland annat 
Ramels inställning har påverkat utformningen av 
den framlagda planen. En av mötesdeltagarna i 
Lund, doktor Holmström, ansåg emellertid att 
man skulle undvika de ofruktbara områdena söder 
om Vombsjön och i stället dra banan norr 
om sjön, förbi Svansjö mot Silvåkra och då passera 
genom sädesrika trakter, som skulle ge större 
trafik (FT 1876-01-11, SDS 1876-01-12). 

För sträckan Veberöd-Lund fördes flera alternativa 
lösningar fram. Vid Lundamötet talades 
för Veberöd-Stigåkra-Tvedöra-Måryd-RydHardeberga-
Lund och, om Lomma kommun 
ville teckna sig för undersökningskostnaden, 
även fortsättning dit. På mötet i Sandby, bevistat 
av 26 personer, var man mycket intresserad av 
att banan skulle fa en något nordligare sträckning 
och gå genom Sandby. Ett par alternativ för 
Veberöd-Sandby diskuterades, i båda fallen med 
anknytning till T vedöra. För det ena ansågs det 
mest lämpligt att fortsätta från Sandby via Fågelsångsdalen-
Kungsmarken-Östra Torns ägor och 
norr om Lund. Markförvärven skulle bli billigare 
och sträckan kortare än om man valde den sydligare 
sträckningen. 

Doktor Holmströms nyss nämnda förslag 
framlades i anslutning till att det vid mötet i 
Lund även föreslogs, att grenbanan till Lund inte 
skulle utgå från Veberöd utan från T vet, cirka tre 
kilometer norr om Veberöd (FT 1876-01-11, 
SDS 1876-01-12, -01-31, KB 1876-01-31). 

I och med järnvägsdebatterna i januari 1876 
hade även den södra sträckan av "ÖSJ" penetrerats 
inför det vidare utredningsarbetet. 

Spårviddsdebatten 

Före häradsmötena i november 1875 hade de 
speciellt engagerade i "ÖSJ"-projektet noga förberett 
spårviddsfrågan. Den diskuterades vid 
sammanträdet på landskansliet i Kristianstad den 
3 november. Till detta hade man bjudit in trafikchefen 
vid Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg, 

J.W Kullberg, som sakkunnig. Informationen 
och debatten ledde till att de kommitterade beslöt 
att föreslå tre fots spårvidd vid häradsmötena. 



Genom mötesreferat och andra tidningsartiklar 
kan vi fa en god inblick i de olika problem 
som avhandlades. Men först: Hur tänkte man sig 
bakgrunden till att det förekom ett antal olika 
spårvidder i det svenska järnvägsnätet? 

Statens stambanor, som började byggas på 
1850-talet, skulle sträcka sig över stora avstånd 
och genom bibanor ombesörja trafiken från 
vidsträckta områden. De måste planeras för en 
stor trafikvolym. Man valde 1435 mm, normalspårvidden 
på kontinenten, och ett byggnadssätt 
med tung överbyggnad för att uppnå stor trafikförmåga, 
men det innebar höga anläggningskostnader. 

De flesta bibanor var endast avsedda att sköta 
om den lokala trafiken och kunde i jämförelse 
med stambanorna inte räkna med någon synnerligen 
stor trafik Begränsade trafikinkomster 
krävde att anläggningskostnaderna hölls nere. 
Det ledde till att man då de tidiga bibanorna 
anlades sökte nedbringa kostnaderna genom 
att minska överbyggnaden men bibehålla statsbanornas 
spårvidd. Vi fick vad man kallade 
"bredspåriga järnvägar med lätt överbyggnad". 
Det innebar dock en minskad trafikförmåga och 
något lägre tåghastighet. 

Det dröjde emellertid inte länge förrän även 
trakter, som inte kunde skaffa ens det anläggningskapital 
som krävdes för en bana med lätt 
överbyggnad, ville ha sina järnvägar. När man redan 
minskat överbyggnaden så mycket som var 
möjligt med bibehållen trafiksäkerhet, började 
man istället även i Sverige minska spårvidden. 
Järnvägen Borås-Herrljunga byggdes i början på 
1860-talet med fyra fots (1217 mm) spårvidd. 

Då det visade sig att olägenheten med de 
nödvändiga omlastningar som den minskade 
spårvidden medförde inte var så stora som man 
vanligen föreställt sig, ville snart även trakter 
med ännu svagare finansieringsförmåga lösa 
sina transportproblem. Man valde ytterligare 
minskad spårvidd. Det innebar ännu lägre anläggnings-
och driftskostnader, men man fick 
acceptera en mindre transportkapacitet och en 
lägre tåghastighet. 

För oss är ett par spårvidder av speciellt intresse. 
År 187 4 tillkom 1067 mm-banorna SölvesborgKristianstad 
och Karlshamn-Vislanda. Den första 
trefotsbanan var Hjo-Stenstorp 1873. 

Anläggrzingskostnaden var ett vitalt problem. En 



järnväg borde inte byggas med större trafikförmåga, 
det vill säga med större investeringskostnader, 
än som var nödvändigt för att tillgodose 
de behov, som trafikområdet kunde fa "inom en 
icke särdeles aRägsen framtid" (SOS 1875-11-26). 
Den största fördelen med trefotssystemet var den 
billiga anläggningskostnaden, vilket kunde göra 
det möjligt att finansiera projekt samtidigt som 
aktieägarna kunde räkna med större utdelning. 

Trafikchefen Kullberg redogjorde för de ungefärliga 
kostnadsrelationerna mellan olika spårvidder 
med utgångspunkt från de banbyggen 
som var genomförda. Sammanställs de uppgifter 
som anges i tidningsreferaten far man fram de 
intervall, inom vilka han ansåg att anläggningskostnaden 
per mil låg: 

Statens stambanor, tung överbyggnad 1 000 000 kr 
Bredspåriga banor, läcc överbyggnad 500-700 000 
3,59-fotsbanor 400-500 000 
3-fotsbanor 350-400 000 

Det var som synes en ansenlig skillnad i anläggningskostnaden 
beroende på vilken spårvidd 
man valde (KB 1875-11-06, SkP 1875-11-06, 
sos 1875-11-26). 

Kullbergs kalkyler ligger betydligt högre för 
trefotsbanor än de drygt 200 000 kr som redaktör 
Ekvall redovisade drygt ett halvår tidigare. Vi 
borde kanske ha anledning att sätta störst tilltro 
till Kullbergs siffror med tanke på hans erfarenheter 
som järnvägsbyggare och järnvägschef 
Men vi far också betänka att hans erfarenheter 
grundades på banbyggen under en tid, då priset 
på materiel och arbete var betydligt högre än i 
slutet av 1875. 

Även trafikeringskostnaden ställde sig billigare på 
891 än på 1067 eller 1435 mm-banor, bland annat 
på grund av lägre vagnsvikt i förhållande till 
lastförmågan. I fråga om den sannolika räntabiliteten 
påpekades att det fanns en del järnvägar, 
som ännu inte kunnat bära sig. Anledningen sades 
vara att man byggt normalspårigt där endast 
smalspårig bana borde ha kommit i fråga. Det 
var inte för den närmaste tiden utan för framtiden 
man hade byggt. Det skulle dröja innan man 
kunde skörda aktieinkomster (SkP 1876-11-25). 

Beträffande den förväntade räntabiliteten av 
trefots banor i Skåne upplyste Kullberg att LSSJ, 
som öppnades för trafik under hösten 1874, 
hade inbringat omkring 4 procent netto av anläggningskapitalet 
under sitt första trafikår. Då 
en järnväg i det jämförelsevis glest befolkade 



Västergötland kunde nå ett sådant resultat, ansåg 
han att en bana i det rika Skåne borde kunna ge 
ett ännu bättre (KB 1875-11-06). 

Motståndarna till smalspår hade bland annat 
påtalat olägenheten med den lägre tåghastigheten 
jämfört med de bredspåriga banornas. Wahlstedt 
-som i regel förde de kommitterades talan-menade 
dock att en hastighet på två mil i timmen, 
vilket tillämpades på trefotsbanor, kunde anses 
tillräcklig då det var fråga om lokaltrafik. Och 
Kullberg upplyste om att på LSSJ kunde man 
nå tre mil i timmen, det vill säga samma som de 
blandade tågen på statsbanorna, om det behövdes 
och man skaffade lok som var anpassade till 
den hastigheten. Han ansåg till och med att man 
på hans bana utan risk skulle kunna köra i 4 mil 
i timmen, alltså i statens snälltågshastighet. Hastigheten 
borde inte uppfattas som något problem 
för "ÖSJ" -projektet. Vid sammanträdet i Malmö 
i januari 1876 kom Wahlstedt med vad man far se 
som ett "slutbud": 2,5 mil i timmen eller ungefär 
den hastighet som användes på de normalspåriga 
privatbanorna (SDS 1875-10-16, KB 1875-1106, 
SkP 1875-11-06, YT 1876-01-21). 

En avgörande fråga var om en smalspårsbana 
hade tillräcklig trafikkapacitet för att täcka trafikområdets 
behov. De kommitterade hade inhämtat 
upplysningar från trafikchefer "vid redan 
färdiga och länge trafikerade trefotsbanor". Man 
hade, med tanke på de områden "ÖSJ" skulle gå 
igenom, kommit fram till att det utom allt tvivel 
skulle vara till fyllest med tre fots spårvidd. Trafikbehovet 
skulle vara uppfyllt för många, kanske 
femtio år framåt. Det hade visat sig att man på 
trefotsbanor kunde transportera 8 000 centner 
gods per dag och bankilometer. Trafiken på den 
dittills mest trafikerade skånska privatbanan, 
den "bredspåriga'' Landskronabanan, hade ännu 
ej uppnått den transportmängden. Det anfördes 
även att vagnar på normalspåriga banor vanligen 
vägde lika mycket som de lastade, medan trefotsbanornas 
vagnar hade en betydligt större lastkapacitet 
i förhållande till sin vikt; de behövde inte 
"väga mer än 25 a30 centner för att lasta 100". 
Man åberopade även att för samma trafik som 
på en bredspårig bana måste man på den smal

Avståndet till närmaste station 
vid "ÖSJ"-projektet och vid 
befintliga järnvägar i slutet 
av 1870-talet 
D under 5 km 
~ 5 -10 km 



-över 10 km 
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spåriga anordna flera tåg per dag, vilket skulle 
medföra stora fördelar för trafikanterna. Erfarenheten 
hade också visat att ju närmare man kom 
en mättad trafikförmåga, desto mindre blev trafikkostnaden 
i förhållande till bruttoinkomsten. 
Det var inte meningsfullt att överdimensionera. 

Med dessa premisser föreslog de kommitterade 
utan tvekan att trefotssystemet skulle tillämpas, 
och detta så mycket mer som det visat sig omöjligt 
att skaffa medel till en normalspårig bana. 
Man hade inget val, om man ville genomföra 
projektet (SDS 1875-10-16, -11-26, SkP 187511-
06, YT 1876-01-21). 

Ännu ett par problem sysselsatte debattörerna. 
De hade att göra med kontakten med banor av 
annan spårvidd samt anläggningen av bibanor. 
Där järnvägar med olika spårvidd möts kan man 
inte undgå omlastning av gods, vilket innebär att 
transporten fördröjs och blir dyrare. Kommitten 
ansåg redan tidigt att omlastning skulle bli snart 
sagt den enda olägenheten med smalspår, men 
att det skulle medföra en obetydlig kostnadsökning 
och att dröjsmålet för transporterna i det 
närmaste kunde förebyggas. Kullberg stödde den 
uppfattningen. Han menade att problemen hade 
överdrivits åtskilligt. Vid LSSJ hade det varit initialsvårigheter. 
Det hade hänt att godstransporter 
hade fördröjts då stambanan inte haft tillräckliga 
materielresurser, men det hade avhjälpts 
sedan dess vagnpark utökats. Det var nu sällsynt 
med fördröjningar på grund av omlastningar vid 
Stenstorp. För "ÖSJ:s" del trodde inte Kullberg 
att det skulle bli problem i kontakten med stambanan. 
Risken var större i Kristianstad, men där 
kom å andra sidan säkerligen ingen betydande 
omlastning att ske. Svårare skulle det kanske bli 
vid den station, där "ÖSJ" kom att korsa YEJ, om 

Projektet 

"Östra Skånes jernvägar" 

oktober 1875 -januari 1876 

Linjeförslag 

Interimsstyrelsens, med alternativ 
D:o, osäkrare uppgifter 

------Vid möte i Brösarp 8/11 1875; !;Jäller även 
som interimsstyrelsens i januari 1876 
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------Ståhles utredning, oktober 1876 
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detta bolag inte hade ekonomiska resurser att öka 
sin vagnpark i den utsträckning som kunde behövas. 
Men enligt Kullberg kunde det avhjälpas genom 
att "ÖSJ"-bolaget köpte in erforderligt antal 
normalspåriga vagnar och hyrde ut dem till YEJ. 

Kommitten hade för sin del tänkt sig att nästan 
ingen omlastning skulle bli aktuell, eftersom banan 
skulle fa Malmö, provinsens förnämsta hamnstad, 
som ändpunkt. De viktförluster man befarade i 
samband med omlastning av stenkol men även 
torv, bemöttes med att någon sådan omlastning 
knappast behövde förekomma då det fullbordade 
"ÖSJ"-nätet kom att beröra sex hamnplatser 
(Lomma, Malmö, Ystad, Skillinge, Simrishamn 
och Åhus). Wahlstedt summerade: omlastning "är 
ett så obetydligt hinder, att det knappast bör tagas 
med i beräkningen" (SOS 1875-10-16, KB 187511-
06, SkP 1875-11-06, YT 1876-01-21). 

Vid mötet i Kristianstad den 3 november 1875 
trodde Wahlstedt "den tid, då chausseerna skola 
ersättas af jernvägar, icke vara särdeles aflägsen". 
En del tycks vid tiden för "ÖSJ" -projektet ha 
haft en vision av att ett framtida, tätt järnvägsnät 
skulle överta en betydande del av även det mer 
perifera vägnätets uppgifter. Kullberg yttrade: 

En omständighet, som talar för att gifva banan 
3 fots spårvidd, är att detta system, i större utsträckning 
tillämpadt, måste åstadkomma att under 
tidernas längd den ena kommunen efter den 
andra skall söka att genom en banbit sätta sig i 
förbindelse med jernvägsnätet. Dessa kommuner 
vilja ha sina enskilda banor så billiga som möjligt, 
och kunna deras anspråk i detta afseende tillfredsställas, 
skall hvarje socken en gång få sin egen lilla 
jernwäg. 

För att bibanor skulle kunna anläggas i stil med 
vad Kullberg skisserade, var det nödvändigt att 
även huvudbanan byggdes smalspårig. Om en 
bibana inte hade samma spårvidd som huvudbanan 
skulle den bli dyr att trafikera. Det berodde 
inte så mycket på omlastningarna, utan på att 



bibanan fick förses med en stor mängd rörlig 
materiel som behövdes i vissa situationer men 
som långa tider kom att stå oanvänd. Dessutom 
skulle förvaltningskostnaderna ta en oproportionerligt 
stor del av intäkterna. Om "ÖS]" byggdes 
smalspåriga skulle snart nog alla mer betydande 
orter på ömse sidor om linjerna anlägga bibanor 
och tillägna sig alla de fördelar, som det nya 
transportmedlet erbjöd (KB 1875-11-06, SkP 
1875-11-06, SDS 1875-11-26). 

Vilken smalspårvidd skulle man då välja, 3 eller 
3,5 fot? Kunde det, frågade Wahlstedt, vara värt 
75 000 kr per mil att bygga en 3,5-fotsbana och 
därigenom slippa olägenheten med att ha annan 
spårvidd än Sölvesborg-Kristianstad. Kullberg 
trodde inte att transitotrafiken med SCJ skulle 
bli så stor att det motiverade en gemensam spårvidd 
och inte heller att transportprestationen 
skulle kräva mer än 3 fot. Men om man hade 
råd kunde man gärna bygga en 3,5-fots, som 
ju hade sina fördelar. Wahlstedts åsikt var att 
3 fot borde föredras. Han motiverade med att 
Karlshamn-Vislandabanan var den senaste som 
byggts med 3,5 fots spårvidd, men att man säkerligen 
valt trefotssystemet, om byggherrarna hade 
känt till fördelarna med detta. Trettio-fyrtio mil 
trefotsbanor var redan byggda och koncessioner 
beviljade till ytterligare cirka sextio mil, medan 
knappt tjugo mil 3,5-fots var färdiga eller under 
byggnad. Den första trefotsbanan, Hjo-Stenstorp, 
var framgångsrik och hade snart följts av 
flera inom Öster-och Västergötland, Halland, 
Värmland och Uppland, vilket tydde på att spårvidden 
hade framtiden för sig. (SkP 1875-11-06, 
SDS 1875-11-26). 

Inställningen varierade vid olika häradsmöten. 
I Kviinge upplystes att ritningar och kostnadsförslag 
uppgjorts för projektet Hästveda-Broby-
Immeln med avseende på 3,5 fots spårvidd. 
Några talare ansåg att man för "ÖS]" borde välja 
samma som SCJ, 3,5 fot, men man kom fram till 
att tre fot borde vara tillräckligt. I Fjälkinge, där 
man hade erfarenhet av 3,5-fotssystemet, talade 
SCJ:s trafikchef, G. Frykman, for detta. Han 
trodde att man fäst sig for mycket vid Kullbergs 
påståenden och påpekade att dennes erfarenhet 
inskränkte sig till en trefotsbana. Ledde man en 
sådan till Kristianstad, "så skulle inträffa, hvad 
som ej i hela Europa eger rum, att banor af tre 
slags spårvidd sammanträffa vid en och samma 
stad". Frykman upplyste även om att undersökningarna 
på linjen Sölvesborg-Karlshamn redan 
fortskridit ganska långt. Resultatet blev att mötet 
uttalade sig for 3,5-fotsbana, om medel kunde 
skaffas; i annat fall fick man nöja sig med trefots 



(KB 1875-11-08, SkP1875-ll-06, -11-11). 

Vid mötet i Brösarp tycks man utan diskussion 
ha godkänt kommittens förslag. Att man 
ville verka for smalspåriga banor berodde på att 
man ansåg att kommuner som skulle komma att 
ligga nära huvudbanan men ej fa någon riktig 
nytta av denna, lätt skulle kunna leda spår till 
huvudbanan (KB 1875-11-13). 

På mötet i Malmö den 19 januari 1876 ansågs 
att "ÖS]" skulle byggas smalspåriga och att undersökningar 
skulle ske med avseende både på 
3 och 3,5 fots spårvidd. I Lund var man på hösten 
samma år, enligt Lunds Weckoblad, emellertid 
inte tilltalad av smalspår då det gällde ett 
så omfattande järnvägsnät med anknytning till 
stambanan och andra normalspåriga banor. Vid 
det sammanträde, som hölls på länsresidenset 
i Kristianstad den 24 oktober 1877 angående 
bolagsbildning, accepterade man 3 fots vidd, eftersom 
"ÖS]" ej skulle komma i beröring med 
Sölvesborgsbanan. Vid den tidpunkten var det 
bestämt att huvudbanan skulle dras via Karpalund 
och inte över Kristianstad. Men man kom 
fram till att något definitivt beslut om spårvidden 
skulle inte fattas förrän aktieteckningen stabiliserat 
sig (YT 1876-01-21, LW 1876-10-31, 
1877-11-29, SkP 1877-11-27). 

Under 1878 och 1879 var "ÖSJ"-projektet 
praktiskt taget avsomnat och 1880 gav man upp. 
Det kom aldrig att fattas något slutgiltigt beslut 
om spårvidden. 

Med tanke på att projektörerna inte arbetade for 
en 3,5-fotsbana utan föredrog en trefots, var de 
av allt att döma inställda på att "ÖSJ"-banorna 
skulle verka som ett isolerat smalspårssystem 
inom den sydöstra halvan av Skåne. I några sammanhang 
finner man dock att en del aktörer ville 
bryta den skisserade "ÖSJ"-ramen. Vi har sett att 
redan C.E. Ekvall, som väckte tanken på ett vitt

förgrenat skånskt smalspårsnät, hade visioner om 
direktkontakt mot Västergötland och Göteborg. 
Vid det nyssnämnda mötet i Fjälkinge ansågs 
möjligheten att först fa förbindelse till Sölvesborg 
och senare vidare österut i Blekinge viktig. 
Det kan även nämnas att vid samma tillfälle 
framträdde förste lantmätaren i Kristianstads 
län, Johan Ernst Tellander från Fjälkinge, med 
planer på ett smalspårsnät genom östra Skåne 
och en del av Blekinge, som i mångt och mycket 
liknade "ÖSJ"-projektet, men med en östligare 



prägel (Alvfors 2003 s. 29). 

I samband med att aktieteckning i "ÖSJ" 
togs upp på kommunalstämman i Glimåkra 
den 9 december 1876, menade merparten av 
de närvarande att huvudbanan borde ledas vidare 
norr om sjön Immeln, genom Skånes rikaste 
skogstrakter och till någon lämplig plats 
på Karlshamn-Vislandabanan. Eftersom denna 
var smalspårig, skulle det medföra ökad trafik på 
"ÖSJ". (KB 1876-12-11. Signaturen -D-refererar 
från kommunalstämman i Glimåkra den 9 
december. I Glimåkras protokollsbok finns dock 
från den aktuella tidsperioden inga noteringar 
om att frågan om aktieteckning i "ÖSJ" har 
behandlats. Referatet i KB är utförligt och med 
exakta uppgifter om röstfördelningen vid voteringen 
i frågan och verkar tillförlitligt. En förväxling 
med annan kommun är utesluten. Endast 
Örkened kunde ha kommit i fråga, men där 
avslogs aktieteckning enligt stämmans protokoll 
den 17 november. Det troliga är att teckningsfrågan 
behandlats vid en extra stämma i Glimåkra 
och att protokollet av någon anledning förts separat). 
Karlshamn-Vislanda hade öppnats 1874 
och koncession för den planerade fortsättningen 
till Bolmen var utfärdad i april 1876. 

Ståhles kostnadsberäkningar 

Huvudbanan Hästveda-Kristianstad-Malmö 

Gyvik-huvudbanan 

Åhus-huvudbanan 

Höör-Hörby-huvudbanan 

Andrarum-Gårdlösa 

Gårdlösa-Ystad 

Gårdlösa-Simrishamn 

Lund-Veberöd (på huvudbanan) 

Lomma-Lund 

Genom att embryot till ett 3,5-fotssystem redan 
skapats och utvidgningsplaner var på gång, 
fanns förutsättningar för att genom utlöpare 
eller kontakter sätta in "ÖSJ" i ett ännu större 
sammanhang än det planerade. Att detta skulle 
ha gynnat "ÖSJ"-projektets möj-ligheter att nå 
framgång tycks dock inte projektörerna ha varit 
inne på. Projektet ansågs förvisso redan väl stort 
för att vara hanterbart. 



Utredning, linjeförslag och kostnadskalkyl 

Någon av de sista dagarna i februari 1876 upprättades 
kontrakt med löjtnantenA.G. Ståhle om 
undersökning av "ÖSJ"-projektet. Ungefär samtidigt 
hade Ståhle rekognoserat omkring Kristianstad 
och i slutet av mars var flera ingenjörer 
sysselsatta i trakten av Vollsjö (SDS 1876-03-01, 
YA 1876-04-01). Under sommaren och hösten 
fortskred undersöknings-och utredningsarbetet 
och i oktober var Ståhle färdig att framlägga sitt 
resultat. 

För att finansiera Ståhles arbete anmodade 
interimstyrelsen allmänheten att teckna bidrag. 
Genom de resultat som omnämns i dagspressen 
kan vi bilda oss en uppfattning om hur intresserad 
man var av "ÖSJ" längs olika delar av projektet. 
Insamlingsaktionen startade i norr i samband 
med järnvägsmötena i november 1875 och 
fortsatte inom Malmöhus län efter nyåret. Vid 
sammanträdet i Kristianstad den 8 december 
1875 kunde man redovisa" det ganska vackra beloppet" 
av 12 265.75 kr. Insamlingen hade gått 
snabbt och intresset tycks ha varit vida spritt. Det 
omtalas att på flera håll var det inte endast hemmansägare 
som allmänt tecknade, utan till och 
med "tjenstedrängar" hade visat sig "villiga att 
lämna en skärv för den goda saken". Och vid ett 

Mil 3,5 fot, kr 3,0 fot, kr 
14,4 4 843 000 4 618 000 
1,32 406 000 396 000 
1,2 353 000 347 000 
3,79 1067000 1047000 
2,25 634 000 621 000 
3,15 859 000 844 000 
1,55 518 000 509 000 
2,27 667 000 655 000 
o,zs 320 000 313 000 

30,68 9 667 000 9 350 000 

RA CD 18180222 nr 15. 

husförhör ett par mil utanför Kristianstad skall 

samtliga närvarande med ett undantag ha bidra

git. Man kan naturligtvis fråga sig om prästen 

har tryckt på. Av teckningslistorna framgick att 

även kvinnor intresserade sig för företaget (KA 



1875-12-08, KB 1875-12-11, YT 1875-11-26). 

Projektörerna kunde notera en god start i områ

det kring Kristianstad. 

För utstakning och undersökning av de delar 
av "ÖSJ", som kunde komma att gå genom Ingelstads 
och Järrestads härader, anslog häradernas 
sparbank 1500 kronor och för samma ändamål 
tecknades 500 kronor av privatpersoner. Detta 
ansågs vittna om ett livligt intresse i dessa trakter 
(YA 1876-01-05). 

Vid mötena i Sandby och Hällestad i januari 
1876 fick man in 242 respektive 270 kronor, och 
redovisningen i början av mars för östra delen av 
Torna härad slutade på 1505 kronor. Största potten 
stod Hällestad för med 534 kronor medan 
man i Dalby, Sjöstorp och Bonderup tillsammans 
inte lyckades skrapa ihop mer än 28 kronor. På 
interimstyrelseledamoten, konsul Otto Fricks lista 
i Malmö fanns 400 kronor i början av april (KB 
1876-01-31, SDS 1876-03-08, -04-12). Dessa 
noteringar tyder på ett från början överlag måttligt 
eller mycket svagt engagemang i områdena kring 
de sydvästliga delarna av projektet. 

Då interimstyrelsen sammanträdde i Kristianstad 
den 11 oktober 1876 presenterade löjtnant 
Ståhle den karta han upprättat över projektet och 
redovisade sina kostnadsberäkningar, i vilka ingick 
fullt färdig bana med rörlig materiel jämte 
expropriations-och andra kostnader. Ståhles karta 
antogs med ett par obetydliga korrigeringar. På 
konsul Fricks önskan skulle banan vid infarten 
till Malmö dras något längre söderut, så att den 
kom helt och hållet inom området för den föreslagna, 
nya stadsplanen. Dessutom skulle södra 
förstaden få en station (KB 1876-10-14). Ståhles 
förslag finns med på samtliga kartor i anslutning 
till texten, för att jämförelser skall kunna ske med 
andra linjeförslag som framfördes under projekteringsförloppet. 

I vilka avseenden avvek Ståhles linjemönster 
från det interimstyrelsen verkar ha haft i tankarna 
då han engagerades? Ståhle ser ut att ha 
valt en något östligare sträckning från Broby till 
Kristianstad med grenstationen mot Gyvik nära 
Fjälkestad i stället för Torsebro. Söder om Kristianstad 
till Everöd går han däremot något västligare 
och flyttar förgreningspunkten mot Åhus 
från nära Köpinge till Ugerup. Söder om Everöd 
tycks han i stort sett ha följt det östliga linjeförslaget 
via Hörröd till Andrarum och sedan inte 



avvika nämnvärt från den tidigare föreslagna 
sträckan Andrarum-Vollsjö-Veberöd-Malmö. 
Var man hade tänkt sig förgreningspunkten mot 
Höör är oklart, men det är mycket troligt att den 
varit ungefär densamma som Ståhles. Grenbanan 
mot Simrishamn och Ystad skulle i båda fallen 
utgå från Andrarum, även om de kommitterade 
nämnt Hörröd som ett alternativ. Ståhle valde 
en nordligare sträckning mellan Eljaröd och S:t 
Olof med en station i nordändan av Gedingsmosse. 
I stället för att förlägga grenstationen vid 

S:t Olof flyttar han den ungefär en mil söderut 
till Gårdlösa. Linjen därifrån till Simrishamn 
överensstämmer nästan exakt med den blivande 
Simrishamn-Tomelillabanan ( CTJ). För sträckan 
Gårdlösa-Ystad följer Ståhle det tidigare förslaget, 
men han utesluter linjen från Borrby till 
Skillinge. Grenbanan Veberöd-Lund-Lomma 
går i sina huvuddrag som tidigare var tänkt. 

Man finner att Ståhle beträffande linjesträckningarna 
i allt väsentligt följde det underlag som 
interimstyrelsen tidigare arbetat fram, men att vissa 
påtagliga korrigeringar gjorts. Några motiveringar 
till dessa har inte framkommit i källmaterialet. 

Skånska Postens redaktör Nils Lundh gillade det 
linjenät Ståhle utarbetat. Till dess fördel talade 

den omständigheten, att åtskilliga å särskilda orter 
framkomna jernvägsförslag [Lundh syftar på det betydande 
antal projekt, som tidigare under 1870-talet 
genomkorsade Gärds härad och hade YEJ, stambanan 
och även Simrishamn som mål] kunnat med större 
eller mindre modifikation upptagas i det omfattande 
förslag, som nu föreligger, samt derigenom göras i 
deras första form öfverflödiga. Samtliga dessa förslag 
hade blifvit gjorda i bördiga folkrika trakter, och det 
måste anses glädjande att just dessa trakters välförstådda 
intressen kunnat till godo ses så som skett, på 
samma gång man åstadkommit en järnvägsplan, som 
är egnad att tillfredsställa mera än det enskilda ortintresset. 
Då man kastar en blick på den karta öfver 
"Östra Skånes jernvägar," som i dessa dagar blifvit 
tillgänglig, ser man att det i allmänhet är af naturen 
frikostigt begåfvade orter, som skulle genomstrykas 
eller beröras af de föreslagna bansträckningarna. 
Naturtillgångar, som nu icke kunna på långt när till 
godo göras, skola derest banan kommer till stånd, 

icke endast ansenligt öka välmågan å den ort, der de 
blifvit nedlagda, men ock gagna vidsträcktare områden 
(SkP 1876-10-31). 

Den totala längden blev 328 kilometer. 



Vid mötet den 11 oktober beslöts att listor 
för aktieteckning skulle tryckas och tillsammans 
med Ståhles karta distribueras till enskilda och 
de drygt 130 kommuner som borde vara intresserade 
av projektet, därav fem av provinsens städer. 
Det exemplar av inbjudan till aktieteckning, 
som interimstyrelsen sände till Kungl. majt den 
6 mars 1877 har nr 375 (RA CD 18770222 nr 
15), vilket ger en antydan om hur stort antal 
inbjudningar som distribuerades efter den 11 
oktober 1876. Av en artikel i Lunds Weckoblad 
den 31 oktober framgår också att man arbetade 
på bred front för att lyckas med aktieteckningen 
även för den sydvästra delen av projektet. Enbart 
i Lund fanns tio teckningslistor. Alla listor skulle 
sändas till lektor Wahlstedt senast den 15 december 
och den 28 i samma månad avsåg man att hålla 
konstituerande bolagsstämma i Kristianstad. 

Skulle stämman anse att teckningen inte var 
tillräcklig för någon av bansträckorna och att 
denna just då inte borde byggas, hade aktietecknarna 
för den sträckan rätt att låta sin teckning 
förfalla. De aktiebelopp som tecknats för bandelar 
som det blivande bolaget bestämde sig för 
att bygga, skulle utgöra en helhet att användas 
för hela den beslutade järnvägsanläggningen. 

Argumentationen 

I anslutning till interimstyrelsens inbjudan till 
aktieteckning, daterad 11 oktober 1876, utspann 
sig den livligaste debatten för och emot 
projektet, men här kommer även argument från 
både tidigare och senare skeden i projekteringsförloppet 
att tas upp. 

Enligt inbjudan till aktieteckning hade man i 
östra delen av Skåne länge insett att, om områdets 
jordbruk, industri och handel skulle kunna 
utvecklas och förbättras så som tiden fordrade, 
måste området fa en järnväg som gav hastiga och 
billiga förbindelser med såväl stambanan som 
Östersjön och Öresund. Man åberopade de framsteg 
som anläggningen av järnvägar medfört inom 
flera närbelägna områden under den senaste tiden. 
Det gällde nu att så fort som möjligt skaffa sig de 
fördelar en järnväg medförde. I annat fall riskerade 
man att komma efter "i den täflan på framåtskri<
landets väg, som nu öfver allt pågår inom industriens 
alla områden''. Man påpekade också att 
prisläget på järn och arbetskraft var fördelaktigt. 
Men projektet skulle inte kunna genomföras enbart 
genom bidrag från enskilda personer. Det var 
nödvändigt att kommunerna längs den tilltänkta 
banan medverkade (RA CD 18780222 nr 15). 
Dessa motiveringar i inbjudningstexten möter 



man även i en rad debattinlägg. 

Vi rör oss här i järnvägarnas barndom. I Skåne 
hade man, utanför stambanan, endast drygt tio 
års erfarenhet av det nya kommunikationsmedlet. 
Processen att lotsa medvetandet om dess fördelar 
ut bland den stora allmänheten tog sin tid och 
återspeglas i den värderingsmässiga argumentationen 
och i verklighetsbeskrivningarna. Låt oss 
se hur det kunde formuleras. Kristianstadsbladets 
redaktör A. Ljunggren skrev den 5 april 1875: 

Ingen lär kunna neka, att beqväma och billiga 
kommunikationer utgöra ett af villkoren för ett 
folks förkofran och, kanske är det inte för mycket 
sagdt, dess tillvaro. Öfver allt har man insett detta, 
och så uppstår här en landsväg, der en ny segelled, 
en jernbana o.s.v. Och öfver allt der nya stråkvägar 
öppnas, der blomstrar odlingen, der framvälla nya 
näringskällor, för att icke tala om det goda, som ligger 
deri, att folken genom de nya kommunikationerna 
komma i närmare beröring med hvarandra, 
fa tillfälle att nöta bort gammalt hat, gamla fördomar 
och trånga åsigter. 

Skåne ansågs allt annat än väl lottat beträffande 
järnvägar. Det var viktigt för hela provinsens 
utveckling under de närmaste årtiondena att 
"ÖSJ"-projektet kunde fullföljas. Landskapet 
fick inte komma på efterkälken. De delar av 
Kristianstads län som banorna skulle gå igenom 
var särskilt beroende av projektet för att kunna 
utnyttja sina tillgångar (SkP 1876-10-14, -1028, 
-10-31, KB 1876-10-28, -11-18, 1877-0428). 
På östkusten fanns bara två "nämnvärda'' 
hamnar, Åhus och Simrishamn, och det saknades 
nästan helt segelbara sjöar och flottningsbara 
floder. Den nödvändiga målsättningen var en 
lätt samfärdsel med övriga delar av provinsen och 
med stambanan, Östersjön och Öresund, vilket 
såväl jordbruk som industri och handel var för 
sig sades vara i lika stort behov av (SkP 1876-1014, 
-10-28, -11-23, SDS 1875-10-16). 

Som exempel på järnvägarnas värdefulla inver

Gt~Lw ©~ Jdlm)~ 
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"ÖS]" skulle ha korsat Ystad-Eslövs järnväg vid ett antal alternativa stationer. Ingen av dem var Kristineberg, 
sedermera 
Skarhult, men Adelskölds ritning är så anslående att vi placerade in den som illustration. 

kan framhöll en insändarskribent de framsteg, 



som skett under de senaste tio till tolv åren inom 
de magra trakterna mellan Osby och Höör och 
mellan Hässleholm och Önnestad sedan stambanan 
och Hässleholm-Kristianstadsbanan byggdes. 
Man hade fatt bättre betalt för lantbrukets 
produkter och egendomsvärdena hade stigit. I en 
annan insändare nämns hur välgörande "ÖSJ" 
skulle bli både ekonomiskt och intellektuellt 
inom de berörda bygderna, och det oavsett om 
de låg nära städerna eller på längre avstånd från 
dessa. Vinsten skulle inte bara komma"den stör

re landtbrukaren och kapitalisten utan äfven den 
mindre och idoge landtmannen och arbetaren till 
godo". Det spekulerades även över "ÖSJ:s" betydelse 
för Hörby och Broby, som detroniserats 
som centralorter sedan stambanans tillkomst, vilken 
gjort Eslöv och Hässleholm till viktiga handelsplatser. 
Om "ÖSJ" byggdes var det troligt, 
menade skribenten, att Hörby och Broby snart 
skulle "höja sig till samma ståndpunkt, som nu 
Eslöf och Hessleholm intaga'', i synnerhet som 
det från alla håll ledde större allmänna landsvägar 
till dem och många i trakterna omkring helst 
ville handla i dem (KB 1876-11-18, -11-25). 

En "landtman från Ingelstads härad" tog upp 
"ÖSJ"-frågan ur Österslättsperspektiv. Den tilltänkta 
järnvägen var verkligen en livsfråga för 
traktens välstånd och utveckling. Dels skulle 
man komma i direkt kontakt med Ystad, som 
var en fördelaktig avsättningsort för områdets 
alla produkter, dels fa förbindelse med trakter 
med skogar och torvmossar. Alla kommuner 
inom Ingelstads och Järrestads härader skulle 
skörda fördelar av "ÖSJ", och ingen kommun 
saknade förmåga att ge sitt bidrag till projektet. 
Man hade 

allt skäl att hoppas, det icke någon kommun skall 
denna gång genom obenägenhet, missförstånd eller 
liknöjdhet undandra sig erforderliga uppoffringar och 
dymedelst blifva orsaken till att ett afde för denna ort 
nyttigaste förslag, som någonsin kunnat framställas, 
kanske för alltid undanskjutes och förfaller, genom 
vilket senare förhållande en sådan kommun ådrager 
sig såväl nutidens som efterverldens ogillande och 
rättmätiga förakt (KB 1876-11-20). 

Det var hårda ord mot de kommuner som 
kunde tänkas komma att svika sitt ansvar. 

Österslättproblemen berördes även av en debattör 
i Ystads Allehanda. Trots "ÖSJ"-projektets 
vidsträckta utbredning menade han att det 



snarare var för litet. Lika väl som vissa av de 
planerade delarna behövdes en förbindelse från 
Veberöd över Blentarp, Sövdeborg och Tomelilla 
till Gårdlösa, och den skulle ingå i "ÖS]". 
De medel som tecknats i "CTJ" räckte inte på 
långa vägar till den avsedda, normalspåriga banan, 
men man kunde för dem bygga smalspårigt 
från Simrishamn till Tomelilla och ytterligare en 
bit västerut. De pengar som saknades för att nå 
till Veberöd kunde säkert allmogen, i synnerhet i 
Sjöbo, skaka fram (YA 1877-01-10). 

Vi övergår så till de kommentarer som fangats 
in från Malmö och Lund. Ledarskribenten i SDS 
tvivlade inte på att "ÖS]" skulle bereda fördelar 
åt de områden inom Malmöhus län de skulle 
passera igenom. En stor del av dessa trakter hade 
långt till orter där man kunde fa avsättning för 
sina produkter eller hämta förnödenheter. Banan 
skulle komma att förena slättbygden med skogsbygden 
och båda med havet. Att Malmö skulle 
fa fördelar av att bli ändpunkten i ett järnvägsnät 
av trettio mils längd låg i öppen dag. Konsul 
Otto Frick menade till och med att "den nu 
projekterade jernvägen vore, om den kommer 
till stånd, för staden af långt större värde såsom 
förbindelseled och häfstång för rörelsen än Malmö-
Ystadsbanan" (SDS 1875-10-16. Malmö SF 
prot. 1877-06-22). 

Kommentarerna i Lund var i stort sett positiva, 
men med vissa reservationer. Grenbanan från Veberöd 
till Lund och Lomma skulle underlätta och 
öka samfärdseln med en stor och rik landsbygd 
och "göra Lund till en centralplats för en mängd 
rika orters affärslif". Dessutom skulle staden fa en 
närbelägen hamn. Från Lomma kunde man lättare 
och billigare fa den stora mängden stenkol 
och andra importvaror och avyttra de ansenliga 
kvantiteter spannmål som försåldes i staden än 
som nu, då varorna gick över Malmö hamn (FT 
1876-03-07, SkP 1876-03-09, KB 1876-10-20). 

Lunds Weckoblad ville inte väcka någon misstro 
mot det storartade projektet utan önskade 
det all framgång, men ansåg det svårt att ta bestämd 
ställning till företaget. Eftersom banorna 
skulle komma att gå 

genom sjelfva det innersta af Skånes landsbygd . .. 
och att den besuttna allmogen deraf skulle komma 
att skörda de största fordelarne, så bör man icke 
från de skånska städerna, till en del redan starkt 
betungade af uppoffringar i och med jernvägsforetag, 
kunna vänta sig någon allt for stor beredvillighet, 
förr än man fatt se, om de skånska bönderna 
sjelfwa wilja offra något för hwad som är deras eget 



intresse, eller om de nu, såsom förut, ämna lemna åt 
städerna och åt "herremännen" äran att lägga jernvägen 
förbi deras hemman och gårdar, under det de 
själva i allmänhet förhålla sig som passiva åskådare 
(LW 1876-10-31). 

Detta var tankegångar som inte bådade gott inför 
de stundande besluten om kommunala aktieteckningar. 

I Kristianstad, redan från början i centrum för 
"ÖSJ" -debatten, var meningsbrytningarna starka 
kring frågan om aktieteckning, men vi återkommer 
till detta efter att ha följt andra delar av 
argumentationen. 

Argument som berörde lantbrukets, skogens och 
torvmossarnas produktion förekom ganska sparsamt 
i det utnyttjade materialet. Det framhölls 
hur "ÖSJ" skulle påverka konkurrenssituationen 
till fördel för såväl producenterna i de ännu järnvägslösa 
bygderna som för konsumenterna både 
i städerna och på landsbygden. I flera fall förs 
behovet av bättre förbindelser mellan slättbygd 
och skogsbygd fram. 

En insändare (signaturen -n.; skulle kunna 
vara lantbrukaren, riksdagsman Sven Nilsson i 
Everöd) poängterade stambanans och CHJ:s effekter 
på näringslivet. Så betingade till exempel 
ett tunnland mager jord i trakten av Hässleholm 
ett högre pris än ett tunnland god jord i trakten 
av Degeberga, Kviinge, Åhus eller Broby. Och i 
Vinslöv, Önnestad eller Sösdala, ja, överallt där 
det fanns järnväg på nära håll, var mjölken en 
lättsåld vara. Det lönade sig där även för mindre 
jordbrukare att producera mjölk till avsalu. Men 
så var det inte i till exempel Everöd, Huaröd eller 
Knislinge. Ville den mindre jordbrukaren där 
producera mjölk fick han själv tillverka smöret, 
som klassades som "bondsmör" och betalades 
betydligt sämre än mejerismöret. Lika illa var det 
med priset på potatis. De brännerier som saknade 
järnväg pressades av dyra transportkostnader 
och hade svårt att stå sig i konkurrensen med 
dem vid järnväg (KB 1876-11-18). 

Lektor Wahlstedt uppmärksammade Kristi

anstads försörjningsproblem och konsumenternas 
intressen. Om "ÖS]" kom till stånd skulle 
produktionen av ladugårdsprodukter allmänt 
sett öka både kvantitativt och kvalitativt, men 
han påpekade att den lokala prissättningen var 
avhängig av priset i Köpenhamn eller London. 



Beträffande den ved som förbrukades i Kristianstad, 
kom större delen från området kring lmmeln 
och från Maltesholmstrakten. Wahlstedt 
var övertygad om att de lägre fraktkostnader 
som järnvägen kom att medföra främst skulle 
tillfalla konsumenterna. Dessutom fanns outtömliga 
torvtillgångar på flera ställen i närheten 
av de projekterade linjerna. Den konkurrens som 
skulle uppstå mellan torvproducenterna måste 
också komma konsumenterna till godo (SkP 
1876-11-25). 

Den refererade insändaren av -n. ansåg att 
"ÖS]" skulle medföra en geografisk spridning 
också av ökad lönsamhet för ved-och torvproduktionen. 
Men han förutspådde också att de 
som skulle förlora på lägre torvpriser var personer, 
som handlade med engelska stenkol. De som 
behövde köpa bränsle skulle tjäna på att projektet 
fullföljdes (KB 1876-11-18, jfr även LW 187702-
24 och -02-27 "Från Göinge härad"). 

Från Borrby klagades över att man hade så 
dåliga förbindelser med skogar och outtömliga 
torvmossar, vars värdefulla produkter fördyrades 
ofantligt om de måste forslas lång väg med 
häst och vagn. I Ingelstads och Järrestads härader 
uttalade man sig för att få banan lagd genom 
torvmossetrakterna i S:t Olof till de rika spannmålstrakterna 
mot Ystad. Och på Kristianstadsslätten 
var man angelägen om att den kom att 
beröra Linderödsåsens skogar och stora torvmossar 
(SkP 1875-11-11, 1876-11-21, SDS 187510-
16 samt Vä Ks prot. 1877-05-22). 

Vid ett tillfälle kom skogen och torvmossarna 
på ett speciellt sätt in i linjedebatten. Den ovan 
nämnde "brefskrifvare från landet" menade att de 
på skogar och torvmossar så rika Piperska egendomarna 
Tågra och Sövdeborg kanske skulle bli 
till större nytta för provinsen än de i Albo och 
Gärds härader, om "ÖSJ"-systemet även innefattade 
en linje från Veberöd över Sövdeborg till 
Gårdlösa. Det skulle bland annat medföra stora 
fördelar för den skogfattiga Österlenslätten (YA 
1877-01-10). 

Frågan om redan etablerade järnvägsföretag 

skulle komma att utsättas för skadlig konkurrens 

från "ÖS]" diskuterades endast beträffande CHJ 

och SCJ. Hässleholmsbanan ägdes till större de

len av Kristianstads stad. "ÖSJ"-motståndarna i 



Kristianstad var oroliga. De ville värna om den 

egna banans ekonomi (mera därom då menings

motsättningarna i aktieteckningsfrågan bland 

stadens beslutsfattare behandlas). Att SCJ i bör

jan skulle få något minskade inkomster erkände 

lektor Wahlstedt, men både han och trafikchefen 

Kullberg menade att det skulle räta till sig (SkP 

1875-11-06, 1876-11-25, KB 1876-12-04). 

En del av de järnvägar som byggts under 1870talet 
hade gått dåligt ekonomiskt. De tvivel som 
därför uttrycktes beträffande "ÖSJ:s" möjligheter 
att bli räntabla bemöttes med olika argument. 
Man kunde visserligen inte vänta sig att 
de satsade pengarna skulle förränta sig under de 
fyra-fem första åren, men av flera skäl var det 
lika troligt att man sedan skulle få full ränta. 
Dessutom skulle fördelarna med banan många 
gånger om uppväga uppoffringarna. Man fick 
tänka på den indirekta vinsten (KB 1876-11-18 
sign. -n., 1877-04-28, SkP 1876-10-31). 

Att nya banor hade det kärvt med ekonomin 
de första åren kunde bero på allmänhetens konservatism, 
men det skulle inte dröja länge innan 
man vant sig vid det nya kommunikationsmedlet. 
Dessutom förväntades "ÖS]" få en omfattande 
trafik på de flesta linjerna. Bland annat 
hänvisades till det aktuella läget: "På landswägen 
mellan Gywik och Kristianstad kan man ofta på 
en dag räkna ända till 300 parlass, och trafiken 
är ej mindre, utan snarare större på wägen från 
Kristianstad söderut." Olika transportuppgifter 
skulle ge betryggande trafikmängd. På linjen 
Torsebro-Gyvik gällde det skogsprodukter från 
trakterna kring lmmeln. Inom Gärds härad borgade 
brännvinstillverkningen för att banorna 
skulle få fullt arbete. Linjerna nära städerna gick 
genom bördiga och tätt befolkade bygder, vilket 
innebar stort trafikunderlag. Dessutom berördes 
många andra tätorter, som alltid haft livlig handel 
(KB 1876-11-18, SkP 1876-10-31). 

Lektor Wahlstedt var övertygad om att trafiken 
borde bli lika stor som och bruttointäkten inte 
mindre än på Ystad-Eslövsbanan, men eftersom 
anläggningskostnaden skulle bli mindre för "ÖS]" 
måste räntabiliteten bli större. Att banorna som 



tillkommit under de senare åren inte förräntade 
sig berodde dels på att de bygges normalspåriga, 

dels byggts under den allra dyraste tiden. Hade 
dessutom aktiekapitalet varit litet, kanske bara en 
fjärdedel av anläggningskostnaden, och långivarna 
förbehållit sig höga kapitalrabatter, var det inte att 
undra på om det ekonomiska resultatet blev dåligt 
(SkP 1876-11-25). 

Under oktober-november 1876 hävdades från 
flera håll, bland annat i inbjudan till aktieteckning, 
att konjunkturerna för att anlägga järnväg 
i flera avseenden var bättre än på många år, men 
man kunde inte veta hur länge det skulle gälla. 
Priset på järn och arbete hade gått ner så pass, att 
"man svårligen kan hoppas, det bättre konjunkturer 
i detta avseende inom lång tid skola inträda''. 
Tongångarna var desamma i april 1877, då interimstyrelsen 
gick ut med en förnyad inbjudan 
till aktieteckning. Då hade konjunktursvackan 
fördjupats ytterligare sedan höstmånaderna året 
innan. Nu var tiden inne att börja anlägga "ÖSJ", 
menade Kristianstadsbladet, ty konjunkturerna 
hade aldrig varit bättre (RA CD 18780222 nr 15, 
Malmö SF 1877-06-22 nr 72 litt. B.p. KB 187704-
28). Och i inbjudan hette det: 

Under loppet af flera år har priset på jern och arbete 
icke under någon tidpunkt stått så lågt som för 
närvarande. Jernvägsskenor kunna nu erhållas för 
ett pris, som föga öfverstiger en tredjedel af det, de 
betingade för några år sedan; föga sannolikhet finnes 
också dercill, att detta pris skall ytterligare falla, 
alldenstund produktionen redan betydligt minskats 
och ytterligare ryckes komma att minskas, till dess 
ökad efterfrågan förorsakar prisstegring. Om också 
penningetillgången för närvarande är knapp, står 
dock icke räntan så mycket högre än under tider då 
penningetillgången är ymnigare, att icke denna olägenhet 
mångdubbelt uppväges af de ofvan antydda 
billigare konj unkcurerna. 

Konjunkturargumentet förlorade emellertid sin 
aktualitet i och med att den allmänna konjunkturen 
försvagades ytterligare på sin väg mot depressionens 
bottenår 1878-79. 

År 1876, inför aktietecknandet, uttrycktes 
goda förhoppningar att projektet skulle kunna 
finansieras. Särskilt optimistisk tycks redaktören 
Nils Lundh ha varit. Hans resonemang gick ut 
på att värdet skulle stiga rejält på de egendomar, 
som kom att ligga nära järnvägslinjerna. Det 
skulle vara "ett bedröfligt förbiseende af egna 
fördelar" om fastighetsägarna förhöll sig passiva 



och inte bidrog till finansieringen av projektet. 
Det var ingen överdrift om man antog att all den 
jord, som kom att ligga inom en halv mil från 
järnvägen, skulle stiga i värde med 25 procent. 
Men det krävdes inte på långt när så mycket som 
den samlade värdestegringen för att finansiera 
anläggningen av banan. Och omkring 130 socknar 
låg så till, att "de skulle skörda goda frukter" 
om "ÖSJ"-projektet genomfördes (SkP 187610-
31, -11-23). 

Slutligen kan konstateras att terrängformer 
och terrängsvårigheter knappast togs upp i den 
allmänna debatten. Det enda man möter är ett 
uttalande av trafikchefen Kullberg om att terrängen 
i allmänhet var lätt, men att övergången 
av Helgeå skulle bli dyr och att uppgången uppför 
Linderödsåsen mellan Borråkra och Hörröd 
skulle bli svår. Beträffande projektet Hästvedalmmeln 
påpekades de besvärliga terrängförhållandena, 
förorsakade av att sjön lmmeln låg hela 
274 fot över havet men det närbelägna Hjärsås 
endast 60 fot. Banan skulle där fa en stigning på 
1/70 a80 (SkP 1875-11-13, SDS 1875-11-02). 
"ÖSJ"-projektet bör ha stått inför liknande problem 
på sträckan Torsebro-Gyvik. 

Kristianstad sätter käppar i hjulet 

Kristianstads stad kom att spela en nyckelroll i 
"ÖSJ"-projektet, som från början lanserades av 
aktade personer i Kristianstad i samarbete med 
inflytelserika företrädare för landsbygden, i första 
hand från Gärds härad. När man närmade sig 
tiden för aktieteckning uppvisade emellertid stadens 
fäder en splittrad inställning till projektet. 

Hovrättsrådet Carl Carlheim-Gyllensköld ledamot 
av interimstyrelsen och en av inbjudarna 
till aktieteckning -väckte den 30 oktober 1876 
förslag till stadsfullmäktige att staden skulle teckna 
300 000 kronor i huvudbanan, men under 
förutsättning att även bandelen Åhus-huvudbanan 
blev anlagd. Han poängterade att banan 
skulle komma att direkt beröra Kristianstad och 
ge staden bekväma förbindelser med delar av länet 
som man saknade bra kommunikationer med. 
Dessutom skulle förbindelsen mellan staden och 
dess hamn, Åhus, bli oberoende av möjligheten 
att trafikera Helgeå. Carlheim-Gyllenskölds förslag 
remitterades till drätselkammaren (Kristianstads 
SF, prot. 1876-10-30 § 8 litt. F). 

Innan fullmäktige tog beslut om aktieteckning 
ville de fa kännedom om inställningen bland 



stadens röstberättigade. Dessa kallades till ett 
sammanträde den 23 november och mellan åttio 
och hundra personer infann sig. På mötet och 
i pressen dagarna däromkring ventilerades synpunkterna 
på "ÖSJ"-projektet. De huvudfrågor 
man tog ställning till var: 

• kunde det anses vara till nytta för Kristianstad 
om banan kom till stånd? 
• skulle staden understödja företaget genom 
kommunal aktieteckning? 

Den tidigare refererade insändaren, sign. -n., 
menade att om Kristianstad ville gå framåt, måste 
staden göra allt för att skaffa goda kommunikationer. 
Han var förvissad om att Kristianstad 
inte skulle låta orter i närheten dra till sig någon 
del av den handel, som staden borde behålla 
för framtiden (KB 1876-11-18). Wahlstedt och 
Carlheim-Gyllensköld, de två kristianstadsbor 
som förde "ÖS]"-projektörernas talan, uttryckte 
samma tankegångar. Wahlstedt sade: 

Förslaget om Östra Skånes jernvägar utgör ett försök 
att till ett helt förena alla dessa nu fristående 
jernbanor [Wahlstedt avsåg de olika projekt över 
Kristianstadsslätten, som dryftats tidigare under 
1870-talet] samt söka gifva de särskilda bandelarne 
en sådan riktning, att de skulle tillföra staden Kristianstad 
de största möjliga fördelarne. 

Genom "ÖS]" skulle Kristianstad kunna återta 
en betydande del av det handelsområde, som gått 
förlorat genom stambanans tillkomst. Wahlstedt 
fastslog också att staden kunde blomstra endast 
om den omgavs av en välmående landsbygd, och 
avtog välståndet på landet skulle staden gå tillbaka. 
Han menade att det var allmänt erkänt att landsbygden 
skulle "skörda ouppskattbara fördelar" av 
banan, och utan tvivel skulle Kristianstad, som 
kom att ligga i hela bansystemets medelpunkt, bli 
lika delaktigt av de fördelar "ÖS]" skulle medföra. 
Resultatet för staden skulle bli ökad handel och 
industri och ökad folkmängd. Banan skulle bli 
till välsignelse för staden (SkP 1876-11-25, KB 
1876-11-20, -11-25). 

Denna argumentation vann inget gehör bland 
nejsägarna. Överstelöjtnant Folke Trägårdh ledde 
kampen mot aktieteckning i "ÖS]", ett projekt 
som han "för sin del på det lifligaste ville bekämpa". 
Enligt hans mening skedde varuutbytet bäst 

"på det gamla viset". Trägårdh sekunderades av 

lektor Magnus Dahlsjö, häradshövding Robert 



Dickson och adjunkt Carl Wenster. Kristianstad 

skulle inte vinna något på de planerade banorna. 

Wahlstedts påstående att tillförseln av varor som 

ved och livsmedel skulle bli bättre och billigare 

tillbakavisades. Veden skulle komma att gå till 

Åhus, spannmål och ladugårdsprodukter mot 

de större städerna. Åhus hamn kom kanske att 

ge staden större inkomster, men det var inte så 

säkert. Och billigare transporter från Åhus till 

Kristianstad skulle huvudsakligen komma hand

larna, inte konsumenterna till godo. Staden be

hövde ingen lättare förbindelse med Åhus än de 

"gamla goda pråmarna'' beredde (SkP 1876-11

25, KB 1876-11-25, -12-04). 

Att Hässleholmsbanan, till största delen ägd 
av staden, ansågs förlora trafik till "ÖS]" och 
därmed även inkomster till staden var viktigt. 
Trägårdh menade att Kristianstad redan var så 
väl lottat beträffande järnvägar, att han motsatte 
sig att invånarna skulle betungas med en utgift 
på 18 000 kronor årligen, vilket den föreslagna 
aktieteckningen skulle medföra. Det poängterades 
att staden redan hade över en miljon kronor 
i skulder. En ytterligare skuldsättning var otänkbar. 
Den skulle ruinera samhället. Enligt Carl 
Wenster skulle fördelarna för staden köpas till 
ett alltför högt pris. En omåttligt förhöjd kommunalskatt 
måste bli nödvändig, och den "skulle 
mest trycka de skuldror som hade minsta förmågan 
att bära den" (SkP 1876-11-25, KB 187611-
25, -11-27, -12-04). 

Överste C.A. Sjökrona, stadsfullmäktiges ordförande, 
ansåg visserligen att "ÖSJ" skulle bli 
till nytta för staden, men i finansieringsfrågan 
ställde han sig på teckningsmotståndarnas sida. 
Skatterna var redan höga. Om fullmäktige biföll 
Carlheim-Gyllenskölds förslag att stödja projektet 
med 300 000 kronor, skulle uttaxeringen 
komma att överstiga 4 kronor per bevillningskrona 



(KB 1876-11-25). 

Wahlstedt bemötte CHJ-argumentet med att 
en ny järnvägslinje i regel inte medförde minskad 
trafik på en redan trafikerad bana. De brukade 
däremot tillföra varandra trafik, och det gällde 
särskilt om de båda linjerna möttes under en 
nästan rät vinkel, vilket här var fallet. Och skulle 
CHJ:s inkomster minska en eller annan procent, 
så var frågan: "Hvilket är fördelaktigast för Kristianstad, 
antingen att staden går framåt eller att 

dess jernväg ger en eller annan procent mer i utdelning 
till aktieegarne?" (SkP 1876-11-25). 

Sjökronas uppgifter om stadens skuldsättning 
var enligt Carlheim-Gyllensköld endast delvis 
riktiga. De 600 000 kronor som tecknats i CHJ 
hade amorterats under många år och gav staden 
inkomster. De kunde inte tas upp bland skulderna. 
Dessutom skulle det belopp som Kristianstad 
kunde komma att teckna inte avfordras 
förrän 1878. Staden borde då kunna få rätt att 
uppta ett lån, trots att lån tagits under det innevarande 
året. Carlheim-Gyllensköld backade beträffande 
den föreslagna teckningen på 300 000 
kronor, men den allmänna och den enskilda 
aktieteckningen borde tillsammans uppgå till 
den summan. Han slog således till reträtt för att 
underlätta teckningsbeslutet. Men han varnade 
också för att banorna säkerligen kom att byggas 
även utan Kristianstads hjälp och att de då kom 
att "gå vår dörr förbi". Och Wahlstedt betonade 
starkt hur viktigt det var för Kristianstad att få 
denna nya järnvägsförbindelse och hur riskabelt 
det var att ställa sig utanför, bland annat med 
tanke på varutillförseln (SkP 1876-11-25). 

Landstingsmannen Per T ufvesson i Övarp förespråkade 
redan vid mötet i Kviinge den 5 november 
1875 en dragning av huvudbanan från 
Broby över Karpalund till Everöd. Det tycks 
tidigt ha funnits meningsskiljaktigheter mellan 
landsbygdsintresset i väster och projektets stadsrepresentanter. 
En rejäl aktieteckning från Kristianstad 
borde ha kunnat neutralisera spänningen. 
Det är troligt att målsättningar från tidigare 
projekteringar under 1870-talet med Karpalund 
som skärningspunkt med CHJ (jfr Alvfors 2003, 
tabellen över de noterade projekten, projekt nr 
29, 34, 36 och 37) har varit svåra att överge för 
de järnvägsintresserade i området västerut. Wahlstedt 
och Carlheim-Gyllensköld kan förutom 
motståndarna till projektet i Kristianstad även 
ha haft det västliga, tidigare grundlagda landsbygdsintresset 
att tampas med. 



Det visade sig vid mötet den 23 november 
att en, visserligen ringa, majoritet av de församlade 
kristianstadsborna önskade att staden skulle 
teckna aktier i "ÖSJ" -projektet. 

Drätselkammaren, vars utlåtande är daterat 
den 4 december 1876, avvisade teckning till något 
som helst belopp för huvudbanan. Man motiverade 
med att "ÖSJ" skulle bli till ganska tvivelaktig 
nytta för staden, med tanke på att denna 
redan stod i förbindelse med den övriga världen 
genom två järnvägar. Banans förmåga att bära sig 
ifrågasattes och stadens hårt nog beskattade invånare 
skulle bli ytterligare betungade. 

Beträffande grenbanan Åhus-huvudbanan 
ansågs den inte få någon livligare godstrafik annat 
än under de tre, högst fyra månader per år, 
som segelleden till Åhus inte kunde utnyttjas på 
grund av ishinder. Det skulle inte räcka till att 
ge överskott utöver driftkostnaderna. Men det 
kunde inte förnekas att staden hade intresse av 
att ha en bekväm förbindelse med sin hamn, 
oavsett möjligheten att trafikera Helgeå. Man 
räknade också med högre arrendeinkomster från 
stadens jordar om Åhuslinjen byggdes. Därigenom 
skulle medel till aktieteckning kunna skaffas 
utan att skattebetalarna behövde betungas. 
Drätselkammaren föreslog därför att staden 
skulle teckna 100 000 kronor i linjen Åhus-huvudbanan, 
under förutsättning att kommuner 
och enskilda tecknade aktier för minst 100 000 
kronor i bandelen utöver de 50 000 kronor som 
Åhus kommun tecknat sig för, och att den del av 
huvudbanan som skulle förena Kristianstad med 
grenbanan till Åhus kom till stånd (Kristianstad 
SF 1876-12-11, litt. H). 

Drätselkammarens formulering ger intrycket 
av att man från stadens sida inte på detta tidiga 
stadium ansåg sig böra säga blankt nej och att 
de 100 000 kronorna inte var allvarligt menade. 
Det fanns knappast någon chans -eller risk -att 
kommuner och enskilda skulle komma att bidra 
med samma summa. Kommunalstämman i Köpinge 
hade den 30 november avslagit anmodan 
att teckna i bibanan till Åhus, och andra kommuner 
hade föga anledning att satsa på just den 
bandelen. Projektörerna hade inte mycken förståelse 
och hjälp att hämta från majoriteten av 
de styrande i Kristianstad. De gick miste om den 
prestige som ett rejält bidrag från Kristianstads 
stad kunde ha gett bland presumptiva tecknare. 

Drätselkammarens utlåtande bordlades vid 
fullmäktiges sammanträde den 11 december 
1876 och frågan togs sedan inte upp på nytt förrän 



den 15 maj året därpå. 

Privat och kommunalt aktietecknande 

Deadline för såväl privat som kommunalt tecknande 
var i inbjudan satt till den 15 december 
1876, men tidsgränsen hölls inte. Sist ut var Tosterups, 
Tranås och Östra Herrestads kommunal

stämmor, som den 28 och 29 december avslog de kommunala och privata teckningarna inom 

interimstyrelsens invit. De summor som anges i vissa linjeavsnitt. I fall där en del kommunal

tabellen över aktieteckningarna gällde således vid stämmobeslut saknas har tabellvärdena fått base

årsskiftet 187 6/77. ras på tillgängliga uppgifter. Detta bör dock inte 

Vi ser genast av tabellen hur otillräckliga de störa den övergripande bilden av möjligheterna 
tecknade beloppen var med tanke på målsättatt 
finansiera projektet. 
ningen att till femtio procent finansiera anläggningskostnaderna 
genom aktieteckningar. Det Privata teckningar 
var endast huvudbanedelen Hästveda-Vollsjö De privata teckningarna har uppskattats till 
samt bibanan till Åhus som nästan nådde upp till 204 600 kr för huvudbanedelen Hästveda-Vollhalva 
det eftersträvade resultatet. Ett visst, men sjö, men i denna summa kan tänkas ingå komlångt 
ifrån tillräckligt intresse visades bibanan till munal teckning från Färlöv, och beträffande 
Gyvik och bibanesträckorna Andrarum-Gårdlinjen 
Höör-huvudbanan kan på liknande sätt 
lösa och Gårdlösa-Ystad. Både huvudbanan ett kommunalt beslut i Östra Vram dölja sig. 
väster om Vollsjö samt linjen till Höör fick ytÄven 
från Öveds och Vombs kommuner sakterst 
ringa gehör och för sträckorna Gårdlösanas 
uppgifter. Det bör för båda ha tett sig väl 
Simrishamn och Veberöd-Lund-Lomma gavs motiverat att bidra med kommunala medel till 
praktiskt taget inga bidrag. "ÖSJ" -projektet som linjen Vollsjö-Malmö. A andra sidan kan privat 
helhet hade lockat till teckningar motsvarande teckning på 116 400 kr inte anses oväntat hög 
blott 12 procent av anläggningskostnaden. Reför 
denna sträcka, med tanke på att en rad stora 
sultatet måste ha känts chockerande dåligt. Progods 
( Övedskloster, Björnstorp, Häckeberga, Topjektörerna 
stred verkligen i motvind, men de gav peladugård, Klågerup, Torup) låg nära linjen. 
ändå inte upp. Genom Lunds Weckoblad vet vi att det inom 

Vi kan även konstatera att de kommunala bidraGenarps 
kommun tecknades 53 000 kr, varav 
gen dominerade för huvudbanan Hästveda-Vollfriherre 
Thomas Wrangel på Häckeberga bidrog 
sjö samt för grenbanorna till Åhus och Höör samt med 40 000 och friherre Helmuth Wrangel på 
Gårdlösa-Ystad, medan sträckan Vollsjö-Malmö Toppeladugård med 10 000 kr. Dessa exempel 
och den mycket svagt stödda Veberöd-Lund drog visar att storgodsägare var villiga att satsa betytill 
sig procentuellt mest privat kapital. dande belopp då projektet bedömts som fördel



På grund av brister i källmaterialet förekomaktigt. 
Man vågar kalkylera med ett minst lika 
mer osäkerhet beträffande förhållandet mellan stort intresse bland godsägare mellan Hästveda 

Översikt av aktieteckningarna 

Bandel Anläggnings-Teckning Dito Kommunal Dito privat Fördelning Total Dito Skillnad 
kostnad, kr 11-12.1876, i% teckning teckning kommunalt/ teckning i % 12.1876/ 

kr 11-12.1876 privat,% 24.11.1877 11.1877, kr 
Huvudbanan: 
Häscveda-Vollsjö ~ 2 770 000 565 600 20 361 000 204 600 64/36 589 600 21 24 000 
Huvudbanan: 
Vollsjö-Malmö ~ 1848000 146 400 8 30 000 116 400 20/80 176 400 10 30 000 
Huvudbanan-Gyvik 396 000 44 500 11 25 000 19 500 56/42 60 300 15 15 800 
Huvudbanan-Åhus 347 000 80 800 23 50 000 30 800 62/38 80 800 23 0 
Huvudbanan-Höör 1047 000 73 200 7 45 000 28 200 61/39 73 200 7 0 
Andrarum-Gårdlösa 621 000 60 500 10 25 000 35 500 41/59 60 500 10 0 
Gårdlösa-Ystad 844 000 105 800 13 85 000 20 800 80/20 105 800 13 0 
Gårdlösa-Simrishamn 509 000 5 000 1 5 000? 100/0 5 000 1 0 
Veberöd-Lund 655 000 19 900 3 0 19 900 0/100 19 900 3 0 
Lund-Lomma 313 000 0 0 0 0 0/0 0 0 0 

9 350 000 1 101 700 12 626 000 475 700 57/43 1171 500 13 69 800 

Ett antal privatpersoner hade dessutom förbundit sig att ta aktier för den jord de skulle avstå till banan. Hur stort 

tillskott det skulle ge är ej känt. 
Källor Anläggningskostnad: RA CD 18780222 nr 15, "Inbjudning till teckning af aktier i Östra Skånes jernvägar". 
Aktieteckning 1876: YA 10.10.1877. Kommunala teckningar 1876: kommunalstämmoprotokoll, uppgifter i 
dagspress 
och RA CD 18780222 nr 15 med avskrifter av stämmoprorokoll. Aktieteckning 1877: RA CD 18780612 nr 
26, protokollsavskrift från sammanträde med aktietecknarna 24.11.1877. 

Voteringsresultat vid kommunalstämmor november-december 1876och andelen /yrkar som voterade 

Kommun Ja-
röster 
Nej-
röster 
% 
ja 
Totalt 
fyrktal 
Voterande 
fyrkar 
Dito i% av 
totalt fyrktal 
Glimåkra 1120 3736 23 8104 4856 60 
Broby 3261 1735 65 9172 4996 54 
Gryt 646 500 56 4911 1146 23 
Hjärsås 1950 501 80 5725 2451 43 
1186* 62* 3136* 
Vä 1456 3042 32 8231 4498 55 
Köpinge 3626 3669 50 11564 7295 63 
Västra Vram 1607 1002 62 7444 2609 35 



Everöd 3135 2484 56 6881 5619 82 
Hörröd 666 162 80 2430 828 34 
Brösarp 2047 689 75 5223 2736 52 
Lyngby 1035 603 63 1638 
Bjärshög 821 660 55 1481 
Svensköp 1512 584 72 2096 
Hörby 2165 7195 23 9360 
Vallby 3879 588 87 4467 
Hörup 1432 1658 46 3090 
Valleberga 2262 600 79 2862 
Ingelstorp 1596 1407 53 3003 
Södra Sandby 1949 1992 49 9420 3941 42 

*Voteringsresultat om fyrkarna för arrendatorerna under Vanås inräknas. 
-Fyrktalslängder saknas. 

och Vollsjö, det vill säga i stort sett inom det och kommer att ytterligare ökas. Detta var för 
område där "ÖSJ" -projektet hade sitt ursprung. den, som känner den företagsamma och uppMen 
på Österlenslätten ställde det sig annorlunlysta 
befolkningen i denna församling, ej ovända. 
Där var godsägarna redan starkt engagerade i tade". I Huaröds "lilla samhälle", med en sockenframförallt 
projektet Simrishamn-Tomelilla. De befolkning på endast omkring 700 personer, 
kan ha sett "ÖS]" som ett mindre lockande elväntades 
den enskilda teckningen snart uppgå 
ler inte önskvärt, konkurrerande alternativ. Det till bortåt 20 000 kr och för Degebergas del hade 
är därför troligt att 5 000 kr i Gårdlösa-Simris"
ganska aktningsbjudande" belopp tecknats och 
hamn är en kommunal teckning från Gladsax. det skulle komma mer. Det noterades särskilt att 

I materialet förekommer en del spridda uppkyrkoherdarna 
inom dessa två församlingar hade 
gifter om privata aktieteckningar eller intresset bidragit kraftigt till "de vackra resultaten, hvaraf 
för sådana. Den 27 november hade man i Broby synes, att presterne icke allestädes äro fiender till 
nått upp till 17 000 kr och ungefär en vecka seframåtskridandet". 
För att sätta igång den enskilnare 
hette det att teckningarna "lär väl i denna da teckningen i Huaröd skall kyrkoherden där 
stund uppgå till 30 a40 000 kr". Inom Kviinge ha tecknat 1000 kr i samband med kommunalvar 
"sympatierna för banorna lika lifliga; samma stämman (KB 1876-12-04, -06, SkP 1876-12är 
förhållandet inom andra kommuner i Östra 02). Även inom Västra Vram antogs den enskilda 
Göinge härad" (KB 1876-11-27, -12-04). Även teckningen bli betydande (YT 1876-12-12). 
från trakterna söder om CHJ hördes positiva Man får intrycket av en allmänt positiv hållning 
tongångar. Inom Köpinge kommun hade vistill 
"ÖSJ"-projektet, men förhoppningarna verserligen 
ännu inga enskilda teckningar noterats kade lite väl optimistiska med tanke på de sumenligt 
stämmoprotokollet från den 30 november, mor som krävdes för att finansiera projektet. 
men i Kristianstadsbladet den 4 december skrivs: Går vi till kommuner längre söderut, till Ma"
Vi hafva dock hört att enskilda personer inom glehem, Brösarp, Fågeltofta och Spjutstorp, finKöpinge 
ämna teckna ett ännu högre belopp, än ner vi en mera dämpad eller direkt avvisande 
hvad som var föreslaget att teckna på stämman inställning till privat tecknande (Ks prot. från 
[25 000 kr], men om denna uppgift är fullt tillMaglehem 
1876-12-02, Fågeltofta 1876-11förlitlig, 
känna vi ej." I Everöd uppgick de en19 
och Spjutstorp 1876-11-09 samt RA CD 
skilda teckningarna "redan till betydligt belopp 18780222 nr 15, utdrag ur prot. vid Ks i Brösarp 

Kommunernas ställningstagande till aktieteckning 



Hela Huvudbanan Hästvedaprojektet 
Andrarum + bibanor till 
GyvikochÅhus 
Kommuner med 
besked om frågan 
behandlats eller ej 106 31 
Kommuner som 
behandlat frågan 79 I 75 % 27187 % 
Avslag eller bordläggning 
utan votering 43 / 54 % 8130 % 
Teckning utan votering 18 / 23 % 10 /37 % 
Voterande kommuner 18 / 23 % 9 / 33 % 
Voterande kommuner 
som tecknade 13/72% 7178% 
Voterande kommuner 
med avslag 5 / 28 % 2/22% 

1876-11-27), men här rör det sig om kommuner, 
som inte så direkt berördes av projektet. 

De refererade iakttagelserna ger en viss föreställning 
om förutsättningarna för privata investeringar. 
I avsaknad av bevarade teckningslistor 
kan man tyvärr inte fa fram en nyanserad bild av 
hur de privata teckningarna fördelade sig inom 
det tilltänkta trafikområdet och bland olika 
kategorier av investerare. Protokollet från sammanträdet 
med aktietecknarna den 24 november 
1877 i Kristianstad innehåller emellertid en lista 
över de närvarande (21 personer) samt över dem, 
som var representerade genom fullmakter (53 
personer), tillsammans 74 (RA CD 18780621 
nr 26). Dessa var alla från trakter nära Kristianstad 
( Gärds, Östra Göinge och Villands härader 
samt ett par från Albo härad), det vill säga från 
projektets kärnområde. Listan är således inte alls 
representativ för hela det tilltänkta trafikområdet, 
men kan dock ge vissa intressanta besked. 

Bland grevarna och andra storgodsägare ( tillsammans 
nio stycken) på närvarolistan fanns, 
förutom landshövding Trolle-Wachtmeister, tre 
grevar från Gärds härad (R. Hamilton på Ovesholm, 
J. de la Gardie på Maltesholm och Ch. Rewentlow 
på Ugerup) och två från Östra Göinge 

(A. Wachtmeister på Vanås och G. Wachtmeister 
på Hanaskog). Högadeln var således väl representerad. 
Från Kristianstad deltog CarlheimGyllensköld 
och två andra högre tjänstemän. 
Den inflytelserike kronolänsmannen A.F. Montan 
från Brösarp och riksdagsman Sven Nilsson i 
Everöd fanns också med och dessutom sju lantbrukare 
från spridda orter. Bland de 36 personer 
som representerades genom fullmakter återfinns 

Huvudbanan Bibanan Bibanan till Bibanan AndrarumVollsjö--



Malmö till Höör Lund&Lomma Gårdlösa-Ystad och 
Simrishamn 

24 9 11 31 

16/67% 4/ 67% 4/67% 24 / 77 % 

13 / 81 % 3I 50 % 4/67% 15 / 62 % 
1/6% 1 1 5/21 % 
2/ 13% 2 4/ 17% 

2 3 

kyrkoherden i Everöd och för övrigt endast lantbrukare, 
varav sex från Everöds socken, fyra från 
Östra Göinge härad och resten, 25 stycken, från 
Vånga socken i Villands härad. 

Det hade varit intressant att se fyrktalsspridningen 
bland de 28 representerade Vångatecknarna, 
men fyrktalslängder saknas. Friherre Carl 
von Diiben, godsägare på Södra Mjönäs och 
socknens ende adlige person, var det tyngsta 
namnet. Övriga binds alla till gårds-eller bynamn. 
Tack vare de rikhaltiga personuppgifterna 
i Anders Perlinges avhandling om "sockenbankirerna'' 
i Vånga socken 1840-1900, har ytterligare 
femton av tecknarna kunnat identifieras. Nio 
klassas som åbor och resten som hemmansägare. 
Det innebär att socknens tecknare nästan uteslutande 
tycks ha utgjorts av självägande bönder. 
(Friköpen av jord var i Vånga i stort sett genomförda 
redan 1825. 1870-talets åbobegrepp syftar 
således på ägare till friköpta hemman, Perlinge, 
passim). 

Att aktietecknarna i "ÖSJ" var spridda över 
ett brett socialt register är tydligt. Det stora flertalet 
var bönder av skiftande besuttenhetsgrad, 
men deras andel av det totala antalet aktier som 
tecknats bör ha varit relativt begränsad, vilket 
noteringar från kommunalstämman i Träne den 
9 september 1877 ger oss en antydan om: skolläraren, 
kantorn och fyra lantbrukare tecknade 
sig då för vardera två aktier a 100 kr. Om man 
antar att det generellt var summor av ungefär 
den storleken, som lantbrukare och kategorier i 
motsvarande ekonomiska ställning bidrog med, 
skulle det till en betydande uppslutning för att 
några högre teckningssummor skulle uppnås. 

Projektet 

"Östra Skånes jernväqar" 

oktober 1876 -Januari 1877 



Linjeförslag 

Interimsstyrelsens oktober 1876 = Ståhles 

Kommunala villkor för aktieteckning 

Åhus kommuns 

 --+--+ Kristianstadsbladets 

Framfört i Ystads Allehanda 

Projektet (Hästveda-) Broby-lmmeln 

K-G A

5 10 15 20km 

Att så många som 25 lantbrukare från Vånga 
socken hade utfärdat fullmakter kräver en förklaring. 
Minst 18, kanske upp till 23 av dem hade 
sina gårdar inom ett ganska begränsat område 
från sjön Immelns östra strand och någon halvmil 
österut. Aktieteckning bland bönderna inom 
denna trakt tycks ha varit ovanligt frekvent. De 
var angelägna om att bevaka sina intressen på 
mötet. Orsaken är uppenbar. Vi rör oss här inom 
en avsides belägen bygd, där skogen hade en avgörande 
ekonomisk betydelse. I ett par artiklar i 
Lunds Weckoblad från 1877 beskrivs förhållandena 
på väst-och nordsidan av Immeln, inom 
Östra Göinge, men de är representativa även för 
östsidan. Om skogen i östra delen av Glimåkra 
socken heter det: "Den som andra skogar i orten 
står darrande och oviss, om den skall vänta på en 
jernväg eller icke." Vi förflyttar oss vidare norrut 
till Örkeneds socken vid norra delen av Immeln. 
"Till närmaste jernväg har man nära 3 mil och 
drar således sällan eller aldrig nytta deraf. Vägen 
för skogsprodukter går långsåt Immeln till 
stapelorten Gyevik. Mycket flottas också därpå 
och till rätt billigt pris. Men en bana från Gyevik 
skulle allt göra gott äfven häroppe, isynnerhet för 
bränneskogen" (LW 1877-02-24, -02-27, "Från 
Göinge härad"). 

Inom Vånga handlade det således om ett spritt, 
privat tecknande inom de nordliga delarna av 
kommunen. Teckningsfrågan togs däremot inte 
upp på kommunalstämman. För bönderna öster 
om Immeln och för godsägaren Carl von Duben 
på Södra Mjönäs var det av största vikt att, 
via den planerade bibanan från Gyvik till huvudbanan, 
kunna frakta skogens produkter vidare ut 
på marknaden efter transporten över Immeln. 



De hade all anledning att engagera sig privat i 
"ÖSJ"-projektet. 

Kommunala aktieteckningar 

Med hjälp av de kommunala protokollen, kompletterade 
med tidningsreferat från stämmorna, 
kan man teckna den geografiska bilden över 
kommunernas inställning till "ÖSJ"-projektet. 
Av kartbilden att döma hade detta, med några 
få undantag, ett starkt stöd inom kommunerna 
längs den föreslagna huvudbanedelen från Hästveda 
till och med Andrarum samt för bibanorna 
bland kommunerna nära denna del av huvudbanan. 
Mellan Vollsjö och Malmö lyckades projektörerna 
däremot dåligt med sin agitation. Endast 
tre säkra teckningar har noterats. Avslag var det 
vanliga på stämmorna och i flera kommuner 
hade man inte ens ansett det motiverat att behandla 
frågan. Detsamma gällde längs bibanan 
från Veberöd till Lomma och de perifera delarna 
av bibanorna mot Höör och Simrishamn. I de två 
senare fallen förekom dock att ärendet bordlades, 
vilket tyder på att man ville hålla dörren öppen. 
Grenen från Gårdlösa till Ystad fick ett positivt 
mottagande inom flera landskommuner, men 
Ystads stad var -liksom de övriga fyra Öerörda 
städerna, Kristianstad, Malmö, Lund och Simrishamn 
-inte intresserad av "ÖSJ"-projektet. 

Bakom kartbilden döljer sig emellertid många 
olika skäl för ställningstagandena och nyanser i 
inställningen. ( Om ingen annan källa anges bygger 
den följande framställningen på de i respektive 
kommunarkiv bevarade kommunalstämmoprotokollen.) 
Stämmobesluten var naturligtvis inte 
alltid enhälliga; de kunde i flera fall lätt ha blivit 
annorlunda och därmed även kartbilden och de 
tecknade summornas storlek. Besluten baserades 
främst på vilken nytta kommunmedborgarna ansåg 
sig få av järnvägen. Men det kunde naturligtvis 
betyda en hel del vem som framförde argumenten. 
Lyngby kommun låg som en ö, omgiven av 
nejsägande, väster om Veberöd. I protokollet från 
stämman den 13 november 187 6 f'ar vi veta att baron 
Helmuth Wrangel på Toppeladugård pläderade 
för "ÖSJ"-projektet, "hvilket utan allt tvifvel 
skulle i sin helhet lända denna kommun till stor 
fördel, hvilket ej hälldre af någon [på stämman 
närvarande] förnekades". Tillstyrkan till aktieteckning 
samlade därefter vid votering nästan två 
tredjedelar av de avgivna rösterna. Hur påverkad 
var man av baronens ställningstagande? 

Argumenten för avslag varierade. Skulle ba



nan inte komma att gå genom kommunen, an

såg man sig ofta inte ha anledning att engagera 

sig. Men även i många kommuner, som genom

korsades av projketet, räknade man inte med att 

få någon nämnvärd, kanske inte ens den ring

aste nytta av banan, eller menade att fördelarna 

skulle gälla blott ett fåtal av invånarna (till exem

pel i Hästveda och Glimåkra). På stämmorna i 

Östra Äspinge och Fulltofta lät man sig påverkas 

av att ärendet bordlagts i Hörby. Teckning i bi

banan till Höör avslogs; Hörby borde ha haft 

störst intresse av den, menade man. Dessutom 

ansågs det att aktietecknarna skulle komma att 

göra förlust. 

I Långaröd, mellan huvudbanan och bibanan 
till Höör, fann man ingen anledning att betunga 
medborgarna, eftersom man redan hade järnväg, 
som för större delen av kommunen var ganska 
fördelaktig. Man avsåg YEJ på ungefär en mils 
avstånd. Just på grund av närheten till YEJ var 
det omotiverat för ett flertal kommuner (Brandstad, 
Fågeltofta, Kverrestad, Spjutstorp, Tosterup) 
att stödja "ÖSJ"-projektet. pe hade redan 
tillräckligt bra förutsättningar för att bli av med 
sina produkter. Lövestad och Östra Kärrstorp 
(Bjärsjölagård) hade stationer vid banan. För 
Spjutstorp, med Tomelilla som närmaste station, 
skulle det bli ungefär lika långt till "ÖS]" som 
till YEJ. Men man skulle ha ställt sig helt annorlunda 
till aktieteckning, om det varit fråga om 
att binda samma "ÖSJ" med YEJ genom en bana 
raka vägen från Gårdlösa till Äsperöd. 

Även LTJ och MYJ figurerade i stämmosammanhang. 
För Hyby, med stationer vid Klågerup 
och Holmeja "som nöjaktigt underhåller kommunikationen 
med alla betydande städer inom 
södra Skåne", fanns inga skäl att teckna i "ÖSJ". 



Och i Västra Skrävlinge förkastades interimstyrelsens 
förslag helt och hållet genom den omedelbara 
närheten till Malmö stad och att station 
(Hindby) fanns inom området. 

Hänsyn till kommunens ekonomiska åtaganden 
och engagemang åberopades i en del fall som 
skäl mot aktieteckning. Kommunen kunde, som 
i N osaby, anses vara redan hårt betungad. Detta 
problem behandlades särskilt utförligt i överklagandet 
av stämmobeslutet i Brösarp den 27 november 
187 6 att teckna aktier för 15 000 kr. 68 
"åboar", brukare med i medeltal tjugo fyrkar per 
person, bestred beslutet, 

helst som kommunen i Brösarps socken är så tyngd 
och påbördad med åtskillige nödige utgifter såsom 
fasta skoler, hvaraf två innevarande år äro nya uppförde, 
hvartill kommunen häfdar för en återstående 
skuld af åtta tusen kronor, utom en större mängd 
dryga fattighjoner och öfvrige nödige kostnader, så 
att en större del afmindre bemedlade inom kommunen 
knappast medhinna fullgöra de nödige utgifter 
som utgå, och således anse vi att ingen inom kommunen 
bör eller kan åläggas, med tvång fullgöra det 
en mindre del sockenmedlemmar besluta, då nöden 
för kommunen sådant icke erfordrar. -Utan var 
för sig må teckna sig för aktier till jernvägarne efter 
befogenhet (RA CD 18780222 nr 15, avskrift av 
överklagande daterat Brösarp 22 december 1876). 

Konkurrerande projekt. På Österslätt kolliderade 
"ÖSJ"-planerna med ett par andra projekt. Sedan 
sommaren 1875 verkade tongivande personer i 
Simrishamn och inom landsbygdskommunerna 
för en järnväg mellan Simrishamn och Tomelilla 
(som projekt förkortas den i fortsättningen 
"CTJ"), och under oktober-december samma 
år beslutade kommuner längs den planerade 
banan om aktieteckning. Resultatet blev inte 
det önskvärda. Interimstyrelsen, med borgmästare 
J.P. Sellander i Simrishamn som ordförande, 
gick i december 1876 ut med en begäran, att de 
kommuner som tecknat aktier skulle höja sina 
teckningar med femtio procent. Uppslutningen 
räckte inte. Efter januari 1877 och ungefär fyra 
år framåt tycks Simrishamn-Tomelillaprojektet 
ha figurerat varken i dagspress eller i protokoll 
från kommunalstämmor. Tankarna på en bana 
Svenstorp-Hammenhög, med eventuell fortsättning 
till Simrishamn, gick samma öde till mötes. 
Efter en aktiv period från sommaren 1875 och 
kommunala beslut om aktieteckningar under 
oktober-november verkar planerna ha lagts på is 
(Alvfors 2003 s 214f. YA 1876-12-16). 



Det fanns tydligen varken förhoppningar eller 
förutsättningar att kunna finansiera de två, 
båda normalspåriga, projekten då det i november-
december 1876 blev aktuellt att ta ställning 
till aktieteckning i de smalspåriga "ÖSJ". Dessutom 
hade teckningarna i "CTJ" överklagats i 
ett antal kommuner, men det var ännu ej avgjort 
om besvären skulle leda till ändring av stämmobesluten. 

Östra Herrestad, som i januari 1877 utökade 
sin teckning i "CTJ" med 5000 kr, förklarade att 
detta projekt var fördelaktigast för trakten och 
sade blankt nej till "ÖSJ":s inbjudan. Även andra 
kommuner (enligt tillgängliga protokoll gällde 
det Smedstorp, Tommarp, Järrestad och Simris) 
ansåg sig mest betjänta av att fa banan mellan 
Simrishamn och Tomelilla, men framhöll samtidigt 
att de, eftersom de tecknat aktier i denna 
och inte visste om besvären lett till ändring av 
beslutet, "icke för närvarande" kunde teckna i 
"ÖSJ" och därmed binda sig vid båda de föreslagna 
järnvägsföretagen. I Järrestad sköts frågan 
upp tills vidare. I Simris beslöt man att ärendet 
skulle uppskjutas till det blev avgjort om bygget 
mellan Simrishamn och Tomelilla kom till stånd 
eller ej. 

Av intresse är ärendegången i Vallby kommun, 
som i väster tangerades av linjen Gårdlösa-Ystad 
och i norr hade Gårdlösa-Simrishamn på några 
kilometers avstånd. Vid stämman den 30 oktober 
1875 tecknades 20 000 kr i "Svenstorp-Hammenhög, 
möjligen med utsträckning till Cimbrishamn''. 
Beslutet var långt ifrån enhälligt. 43 
personer reserverade sig. Den 2 december 1876 
avslogs en begäran från "CTJ" om teckning av 
aktier för 10 000 kr. Stämman beslöt samtidigt 
att protokollet av den 30 oktober 1875 skulle för 
framtiden anses "utan kraft och verkan". Vallby 
kommun var således inte bunden av teckningar 
i andra projekt, när man den 30 november 1876 
tog ställning till inbjudan från "ÖSJ". Efter voteringsresultatet 
3879 fyrkar för och 588 mot 
beslöts att kommunen skulle teckna aktier i bandelen 
Gårdlösa-Ystad. Antalet aktier var beroende 
av var stationerna kom att ligga och skulle 
bestämmas senare. Agerandet den 2 december 
far ses mot bakgrunden av den nyligen anlända 
inbjudan från "ÖSJ". Vi noterar här en klart positiv 
attityd till "ÖSJ", men ett avståndstagande 
gentemot de två andra järnvägsplanerna. 

Inställningen i Hammenhög till "ÖSJ" far betraktas 
som avvaktande men inte avvisande. Den 
starke mannen i kommunen, häradshövdingen 
Johan Fredrik von Sydow, var ordförande i interimstyrelsen 



för Svenstorp-Hammenhögsprojektet 
men dessutom redan i september 1875 
delegerad att verka för "ÖSJ" och i december 
samma år invald i interimstyrelsen och slutligen 
en av de 33 inbjudarna till aktieteckning. 
Den 10 oktober 1875 hade kommunen tecknat 
20 000 kr i Svenstorp-Hammenhög. När 
"ÖSJ"-frågan kom upp på dagordningen den 

18 december 187 6, "förklarade församlingen att 

då, med afseende på de beslut, som fattats inom 

flera af ortens kommuner, för närvarande föga 

utsigt finnes för förslagets genomförande, beslu

tade församlingen att icke nu till slutlig pröfning 

företaga den vigtiga frågan, utan förklarade den

samma tills vidare hvilande". 

För att fa ut sina produkter på marknaden 
hade man på Österslätt stort behov av att fa 
järnväg. Inställningen på kommunalstämmor 
tyder på att "ÖSJ" -projektet borde ha haft stor 
chans att vinna ett omedelbart och starkt stöd i 
denna sydöstliga del av landskapet, om inte de 
två övriga järnvägsplanerna uppträtt under 1875 
och hunnit leda till aktieteckningar. Besluten 
från en rad kommunalstämmor ger också intrycket 
av att man skulle ha varit villig att satsa 
på "ÖSJ", om det tidigare blivit uppenbart att 
Simrishamn-Tomelilla och Svenstorp-Hammenhögsprojekten 
ej var genomförbara inom en 
överskådlig framtid. 

Österslätt tycks ha varit det område, som utanför 
projektets kärnområde kring Kristianstad 
hade de bästa förutsättningarna att ge ett brett 
stöd åt "ÖS]". Beredvilligheten fanns. Här kan 
påminnas om de ovan citerade raderna ur en insändare 
i Kristianstadsbladet den 20 november 
1876. Men kommunerna var inte mogna att ta 
det avgörande steget, innan tiden hunnit rinna 
ut för projektet. 

Endast sträckan Lund-Lomma blev helt utan 
aktieteckningar. Inför stadsfullmäktiges sammanträde 
i Lund den 24 november 187 6 angående 
"ÖSJ" hade bruksägaren Hans Andersson 
i Lomma gjort beräkningar över de förväntade 
årliga trafikinkomsterna för en bana mellan de 



två orterna, men såväl "ÖSJ:s" inbjudan till aktieteckning 
som Anderssons kalkyler lades till 
handlingarna. Dagen därpå avslog stämman 
i Lomma ett av Hans Andersson väckt förslag 
att kommunen skulle teckna 20 000 kr, endera i 
"ÖSJ" eller en normalspårig bana mellan Lund 
och Lomma. Styrelsen för Lund-Trelleborgs 
järnväg (LTJ) hade sin hand med i spelet. Trelleborgsbanans 
rörliga materiel skulle kunna användas 
på Lommabanan, varigenom anläggningskostnaderna 
antagligen kunde bli något lägre än 
vad man räknade med för smalspårsalternativet. 
Frågan diskuterades sedan på ett järnvägsmöte i 
Lund den 16 januari 1877. Man kom fram till 
att det fanns stora möjligheter att anlägga en nor

malspårig bana till Lomma, sätta denna i direkt 
kontakt med Lund-Trelleborgs järnväg och trafikera 
den· med LTJ:s materiel. Företaget tänktes 
genomfört "på egen hand". Cementfabriken 
och tegelbruket i Lomma utgjorde, enligt Hans 
Andersson, en säker bas för godstrafikintäkterna, 
och i en framtid kunde badresandet bli av stor 
vikt för persontrafiken. Banan skulle bli betydelsefull, 
vilket häradshövding J. Osterman i Lund 
instämde i. Men han menade att man inte under 
den närmaste tiden kunde räkna med stöd från 
Lund. Staden hade på kort tid fatt många ekonomiska 
åtaganden. Bäst vore det om LTJ själv 
anlade och trafikerade banan, men det var otänkbart 
just då (Lund SF 1876-11-24, YA 1876-1202, 
LW 1877-01-18. Sandin 1987 s. 9). 

Att för "ÖSJ:s" del över huvud taget räkna 
med aktieteckningar i en järnväg mellan Lund 
och Lomma var tydligen för tillfället uteslutet, 
samtidigt som normalspårsaltenativet prioriterades. 
"ÖSJ"-projektet far anses utmanövrerat på 
denna sträcka. 

Teckningsärendets utveckling på stämmorna 
kunde påverkas av olika samhällsklassers inställning. 
Vi har redan sett hur småbrukare i Brösarp 
visat sin negativa attityd till en extra skattebelastning, 
och hur storgodsägare kunde gripa in 
i skeendet. En kategori i beroendeställning var 
godsarrendatorerna, som i några fall också satte 
spår i debatten. 

I Bjärshög blev ärendegången extra komplicerad. 
Teckningsfrågan togs upp den 25 november 
1876. Eftersom arrendatorerna på ett par 
egendomar inom socknen, ägda av greve Thott 
på Skabersjö, hade kontrakt på brukningsrätten 
endast fyra år framåt och stämmobeslutet skulle 
gälla längre tid, och då deras 387 röster var utslagsgivande, 



anhöll de om att avgörandet skulle 
skjutas upp "tills de fingo veta Herr Grefvens 
tankar om saken". Ny stämma hölls den 2 december, 
då man genast skred till votering, som 
gav 434 fyrkar för och 660 mot aktieteckning. 
Men i dessa tal var inte arrendatorernas röster 
med. De hade sökt greven flera gånger utan resultat 
och ansåg sig, som tidigare, inte på egen 
hand kunna ålägga hans hemman någon särskild 
pålaga för längre tid. De anhöll att fa hänskjuta 
ärendet till greve Thott. Han gav sitt besked och 
den 18 december kunde stämman besluta att 
teckna aktier i "ÖSJ". 

Situationen var mindre komplicerad i Hjärsås. 
Vid votering om man skulle teckna aktier röstade 
31 personer med tillsammans 1950 fyrkar för (i 
medeltal 63 fyrkar per person) och 23 med 1186 
fyrkar mot. Av de senare var 9 personer med 685 
fyrkar (i medeltal 76 fyrkar per person) arrendatorer 
under Vanås fideikommiss. Arrendatorerna 
anförde "att de måste motsätta sig beslutet afden 
orsak, att de icke kunde belasta de arrenderade 
egendomarne med en årlig utgift, som komme 
att utgå under obestämd tid". Problemet löstes 
genom att de 685 fyrkarna frånräknades, eftersom 
man med visshet antog att greve Wachtmeister 
på Vanås skulle hålla sina arrendatorer 
skadeslösa. Det bör observeras att de fjorton 
resterande nejsägarna i medeltal disponerade 36 
röster, det vill säga de måste till största delen ha 
haft små eller ganska små brukningsdelar. 

Ett annat exempel på storgodsägarinfluens kan 
hämtas från Degeberga. I Vittskövle hade man 
beslutat teckna aktier under förutsättning att 
station lades mellan Degeberga och Vittskövle 
kyrkor och inte vid Borråkra, som interimstyrelsen 
föreslagit. Fem dagar senare, den 4 december, 
kom frågan upp i Degeberga. Ombud för ryttmästare 
C.G. Stjernsvärd på Vittskövle, förmodligen 
hans arrendatorer inom Degeberga socken, 
yrkade då på att stationen, i överensstämmelse 
med beslutet i Vittskövle, skulle förläggas mellan 
de två socknarnas kyrkor. Yrkandet avslogs. Degeberga 
gav inte avkall på sitt krav på att stationen 
skulle ligga vid Borråkra (RA CD 18780222 
nr 15, utdrag ur protokoll från kommunalstämman 
i Degeberga 4 december 1876). 

En insändarskribent uttryckte i Kristianstadsbladet 
sin besvikelse över att man i Fjälkestad 
avslagit aktieteckning. Han frågade: 

Hvaraf denna liknöjdhet för allmännyttiga företag? 
Är det månne en följd af de inom denna kommun 



från urminne rådande frälseförhållandena? . . . Väl 
består denna kommun till största delen af frälselandtbönder, 
lydande under Råbelöf och Odersberga, 
af hvilka åtskilligas ekonomiska ställning icke 
är lysande; men inom kommunen finnas också flera 
sjelfegande bönder i Thorseke och Röetved, hvilka 
äro förmögna och oberoende; men, med högst fa 
undantag, tycktes dessa hysa lika litet intresse för det 
allmännyttiga företaget som de fattigaste frälsebönderna 
... Beslutet är tillkommet i följd af liknöjdhet 
och knusslighet. 

Tidningens redaktör, Anton Ljunggren, hade 
förståelse för frälseböndernas situation. När de 
kunde skörda vinsten var arrendetiden kanske 
utgången. Ägaren skulle då få den vinst, som arrendatorn 
haft utgifter för. "Det är derföre säkert 
att egaren af Råbelöfs gods skall göra allt för att 
visa, att han förstår saken, och att han ej skyggar 
tillbaka för de uppoffringar, hans arrendatorer ej 
velat underkasta sig" (KB 1876-11-25). 

De anförda exemplen på storgodsägarnas roll, 
mer eller mindre bakom kulisserna, är ströfall, 
som inte säger mycket om deras reella inflytande. 
I verkligheten var naturligtvis en del av dem på 
olika sätt starkt involverade i projekteringsprocessen, 
men det utnyttjade materialet ger tyvärr 
endast en ringa insyn i deras inställning och 
agerande och deras inflytande över stämmobeslut. 
De kan genom sin sociala och ekonomiska 
position ha påverkat ställningstaganden bland 
sockenborna, men för övrigt agerat som privata 
aktietecknare. Och "småfolket", småbrukare 
med flera, med generellt sett en negativ syn på 
kommunala teckningar av järnvägsaktier, hade 
med sina låga fyrktal även i samlad tropp små 
möjligheter att påverka utgången. Inställningen 
bland de självägande bönderna, en medelklass på 
landsbygden, har varierat från person till person 
och mellan olika trakter. Som grupp hade de en 
stor betydelse för de kommunala besluten. 

Ifrågasättanden och överklaganden. I några fall 
ifrågasattes stämmobeslutens giltighet eller att 
teckningsfrågan över huvud taget behandlades. 
För socknarna Andrarum, Brösarp, Vitaby och 
Valleberga ledde det till överklagande hos Länsstyrelsen. 

Kyrkoherden i Västra Vram, hovpredikanten 
Anders Johan Björk, motsatte sig på stämman 
den 4 december 187 6 att frågan om aktieteckning 
i "ÖSJ" stod på dagordningen, eftersom 
den redan avhandlats av församlingen nästan två 
år tidigare och då fällts med 800 rösters övervikt. 
Landstingsmannen Ola Larsson förklarade emellertid 



att det nu gällde en ny inbjudan. De flesta 
instämde i att frågan skulle tas upp. Det Björk 
hänvisade till var beslutet den 31 januari 1875 
att inte teckna i "de gärdska banorna'', det vill 
säga i ett äldre, ej längre aktuellt projekt. Björk 
hade då, enligt Kristianstadsbladet, i spetsen för 
de små jordbrukarna åstadkommit det negativa 
resultate (KB 1875-02-03). 

Stationshuset i Kristianstad, där kommunens konsekvent avvisande hållning torde ha varit den avgörande faktorn 
bakom "ÖSJ"-projektets misslyckande. Bilden visar husets ursprungliga dimensioner, såsom det var vid under den 
aktuella perioden. Samling Anders Lundquist. 

De tidigare nämnda 68 klagandena i Brösarp 
anförde i sin inlaga till Länsstyrelsen den 22 december 
1876, att enligt protokollet hade 

en mindre del af socknens medlemmar vid kom

munal stämma den 27:de sisdidne November, se

dan en stridighet förevarit, mot vårt bestridande 

vågat besluta att i bolaget för östra Skånes jernvä

gar, ... teckna 150 acktier, utgörande 15 000 kro

nor, för att afbördas afkommunen, samt upptagas i 

kommunens årliga inkomst och utgifts förslag, och 

inberäknas bland de utgifter som medlemmarne ef

ter allmän fyrktals räkning kommer att vidkännas, 

vilket beslut är alldeles ogrundad och saknar stöd 

af lag. -Enär acktie teckning icke ens rör kommu

nen, icke heller nöden fordrar att en så dryg afgäld 

bör deraf årligen till jernvägar utgå, kan det icke 

lagligen finnas, att en mindre del af kommunens 

medlemmar emot största delens bestridande äga be

sluta acktie teckning som rör och skall utgå af kom



munen, eller ens kan anses lagligt att kommunen 

skall med tvång påbördas en så dryg afgäld som icke 

nödvändigheten erfordrar, helst som redan anlagde 

jernvägar och station är oss så nära, så vi derigenom 

icke äro i saknad affull trafik, och dessutom anse vi, 

att acktie teckning om det är i bolag för anläggning 

af jernbaner eller annat, bör den ske frivilligt efter 
befogenhet och icke med tvång å den som däremot 
gör bestridande . . . och således anser vi att ingen 
inom kommunen bör eller kan åläggas, med tvång 
fullgöra det en mindre del socknens medlemmar 
besluta, då nöden för kommunen sådant icke erfordrar. 
-Utan hvar för sig må teckna sig för acktier till 
jernvägarne efter befogenhet. Af sådan anledning 
bestrida vi beslutet i fråga, och yrka upphäfvande af 
öfverklagade protokollet i alla delar, frikännelse från 
tecknandet af beslutade Acktie summan så vidt det 
rör oss och vårt tecknade fyrktal inom kommunen, 
samt ersättning för våra besvär och kostnader (RA 
CD 18780222 nr 15). 

Kommunalstämman i Brösarp den 15 mars 1877 
bestred de klagandes påstående att de skulle vara 
befriade for de egna fyrkarna. Utgiften skulle debiteras 
lika for varje fyrk inom hela socknen. Det 
var enligt stämman inte heller, som klagandena 
påstod, en ringa del av församlingens röstberättigade 
som stod for beslutet. Röstövervikten hade 
varit 1 358 fyrkar, 2 047 for och 689 mot beslutet. 
Men i protokollet från den 15 mars nämns 
ingenting om hur många som röstade på respektive 
förslag. 

Hur mycket ligger det i de klagandes påstående 
att en mindre del av kommunens medlem

mar hade drivit igenom aktieteckning, och att 
det var en minoritet av de närvarande på stämman 
som stod bakom beslutet. Det var antalet 
fyrkar och inte antalet röstande som enligt lagen 
fällde avgörandet, vilket de 68 opponerade sig 
emot. Med hjälp av uppgifter i fyrktalslängden 
för Brösarp 1876 kan vi närma oss sanningshalten 
i de klagandes påståenden. De fyra interimstyrelseledamöterna 
från Brösarp disponerade 
tillsammans cirka 1 150 röster (varav kronolänsman 
Axel Fredrik Montan 475), och de får 
antas ha avgivit dem. Räknas dessa bort från de 
2 047 jarösterna återstår ungefär 900 röster för 



aktieteckning. I realiteten skulle redan ett tiotal 
bland de återstående, relativt "fyrktalsrika'' inom 
kommunen tillsammans nå upp till detta antal 
röster. De 68 klagandenas sammanlagda fyrktal 
uppgick till 1 378, det vill säga i medeltal tjugo 
per individ. Variationen dem emellan var ganska 
påtaglig (RA CD 18780222 nr 15). Om vi antar 
att nämnda medeltal var i stort sett representativt 
även för dem som hade röstat nej, skulle omkring 
3 5 personer ha motsatt sig aktieteckning på stämman 
den 27 november. Det talar för att de klagande 
hade rätt i sitt påstående att en minoritet 
tvingat igenom teckningsbeslutet. Motsvarande 
förhållanden beskriver Stig Svallhammar bland 
annat i studien över projektet Norsholm-Hultsfred 
187 4. Men han påpekar dessutom att man 
får räkna med att endast 10-15 procent av kommunernas 
invånare var så "goda'' skattebetalare, 
att de hade rösträtt (jfr Svallhammar 1999). Det 
innebär att största delen av de kommunmedborgare, 
som ansåg sig ha minsta nyttan av järnväg, 
inte hade rätt att delta i besluten. Man kan lätt 
tänka sig vilken verkan en allmän och lika rösträtt 
skulle ha haft på det enskilda järnvägsnätets 
utbyggnad, med tanke på de kommunala aktieteckningarnas 
betydelse för finansieringen. 

Länsstyrelsen hade att följa 1862 års förordning 
om kommunalstyrelse på landet och i stad, 
enligt vilken kommunen hade befogenhet att besluta 
om aktieteckning i enskilt järnvägsföretag. 
Men om företaget skulle vara en "hushållsangelägenhet" 
för en viss kommun var beroende av 
den betydelse banan kunde ha för kommunen. 
Företagets betydelse för kommunen hade varit 
avgörande för länsstyrelseutslagen vid tidigare 
besvär inom landet. Så även nu. Länsstyrelsen i 
Kristianstad fann inga skäl att ändra i Brösarps 
stämmoprotokoll, eftersom "ÖSJ" måste komma 
att "bidra till kommunens gemensamma gagn, 
samt så vide visade är, någon olaglighet vid kommunal 
stämman icke förelupit". "Småfyrkarna'' 
kom till korta. Och besvären från Andrarum, 
Vitaby (38 åboar överklagade) och Valleberga 
avslogs också. Ändamålet med de beslutade bidragen 
eller järnvägsanläggningen i fråga måste 
bli till kommunens såväl som hela länets gagn 
(Hammarskjöld 1888 s. 49f, RA CD 18780222 
nr 15, YA 1877-05-10). 

Inställningen till "ÖS]" inom olika bygder längs 
projektet framgår av tabellen över hur kommunerna 
bemötte och tog ställning till inbjudan till 
aktieteckning. Ungefär en fjärdedel av de 107 
kommunalstämmor, från vilka uppgifter varit 
tillgängliga, reagerade inte på inbjudan. Frågan 
togs framför allt upp (till 88 procent) av kommuner 



inom kärnområdet, det vill säga vid eller 
nära linjen Hästveda-Andrarum samt bibanorna 
till Gyvik och Åhus. Procenttalen var betydligt 
lägre för övriga delar och lägst för bibanan till 
Lund och Lomma. 

Intresset avspeglas även av i vilken omfattning 
teckningsfrågan avslogs eller bordlades utan 
votering. Inom kärnområdet skedde det till 29 
procent, kring linjen Vollsjö-Malmö till ungefär 
80 medan resterande bibaneområden låg på i genomsnitt 
60 procent. Det var inom kärnområdet 
vanligast att kommunerna tecknade aktier utan 
votering, och när man där skred till votering 
ledde det i 70 procent av fallen till beslut om 
aktieteckning. Det kommunala intresset för och 
engagemanget i projektet var allra svagast inom 
området väster om Andrarum mot Malmö och 
mot Lund och Lomma men även vid bibanan till 
Höör, medan trakten kring bibanan från Andrarum 
mot Simrishamn och Ystad intog en mellanställning. 

Voteringsresultaten kan i viss mån förtydliga 
bilden av hur man såg på projektet men också 
hur slumpartat utfallet på sina håll kunde vara. 
I regel var dock marginalen betryggande och i 
några fall mycket bred. Det vanliga tycks ha varit 
att omkring 50 procent av kommunernas totala 
fyrktal har deltagit vid voteringarna. Några kommuner 
avviker dock markant. I Lyngby nådde 
man endast 24 procent, vilket kan förklaras med 
det allmänt bristande intresset längs linjen Veberöd-
Malmö. Att röstdeltagandet i Gryt var 
endast 23 procent, kan bero på den roll Vanås 

gods spelade i kommunen. Greve Axel Wachtmeister 
på Vanås disponerade ungefär 51 procent 
av kommunens totala fyrktal, men han deltog 
ej i voteringen. Av resterande röster utnyttjades 
alltså cirka 47 procent vid omröstningen; 
ett normalt röstdeltagande. I Everöd, med som 
i Gryt 56 procent jaröster, var däremot antalet 
utnyttjade fyrkar exceptionellt högt, 82 procent. 
Största delen av de röstberättigade hade infunnit 
sig på stämman (RA CD 18780222 nr 15). Eftersom 
röstövervikten blev relativt måttlig, kan 
man misstänka att stämningen inom de två lägren 
i Everöd varit uppskruvad inför mötet, som 
överlag ansågs mycket viktigt. 

Det är förvånande att nejsidan hade ett så starkt 
övertag i Vä, som tangerades av huvudbanan. 
Att man hade ganska nära till CHJ kan ha fällt 
utslaget. Även beträffande Köpinge kunde man 
ha förväntat sig en positivare inställning. Jasidan 



fick där 49,7 procent av rösterna. Det skiljde således 
en hårsmån från att bibanan till Åhus fatt 
ett tillskott på 25 000 kr. Men bandelen skulle 
ändå inte ha disponerat mer än 30 procent av 
anläggningskostnaden. Lika nära ett ja var man 
i Södra Sandby. Aktier hade kanske tecknats där, 
om inte hemmansägaren Göran Nilsson i Ryd 
anlänt till stämman efter att det negativa beslutet 
fattats. Och hade inte hans begäran att fa rösta 
i efterhand avslagits, skulle hans 102 fyrkar ha 
gett voteringsresultatet 2051 röster för och 1992 
mot teckning. Men det hade å andra sidan inte 
påverkat chanserna för linjen Veberöd-Lund. 

Det är förståeligt att de röststarka i Svensköp 
och Brösarp, ganska isolerat belägna kommuner 
med långt till närmaste järnväg, var för en 
satsning på "ÖS]" (72 respektive 75 procent 
jaröster), medan man i Hörby troligen inte helt 
gett upp planerna på normalspåriga banor, som 
figurerade i pressen till slutet av 1875 (jfr Alvfors 
2003 s. 214f nr 37 och 42). 

På Österslätt var röstmarginalerna ganska små 
i Hörup och Ingelstorp, medan resultaten i Val/by 
och Valleberga hörde till toppnoteringarna (87 
och 79 procent) för ja, vilket belyser den i vissa 
fall starkt positiva inställningen bland slättens 
kommuner. 

De samlade kommunalstämmobesluten och 
privata teckningarna visar att stödet för "ÖSJ" 
på intet sätt och inte för något linjeavsnitt var 
tillräckligt för att nå målsättningen, 50 procent 
av anläggningskostnaden. Hela projektet tycks 
således redan i december 1876 dömt att misslyckas. 
Projektörerna var emellertid inte villiga 
att ge upp. Som vi senare skall se sände de under 
våren 1877 ut en ny inbjudan till aktieteckning, i 
förhoppningen om att fa stämmorna i de tidigare 
negativa kommunerna att tänka om och att fa 
dem, som redan tecknat, att höja sina bidrag. 

Social tillhörighet och kommunala beslut 

Eftersom det saknas voteringslistor från stämmorna 
har den siffermässiga inställningen inom 
olika sociala kategorier inte närmare kunnat analyseras. 
Att småbrukare i allmänhet var negativa 
till kommunal aktieteckning har redan framgått. 
De ansåg sig inte orka med ytterligare beskattning, 
men detta verkar inte sällan ha varit parat 
med bristande förståelse för de positiva ekonomiska 
verkningar järnvägen skulle medföra. De 
ville se aktieteckning i järnvägar som en privat 
angelägenhet. 



Även godsarrendatorernas inställning har vi 
fatt exempel på. De stod i en speciell beroendeställning 
till fastighetsägaren och löpte risken 
att inte fa skörda frukterna av en kommunal 
järnvägsinvestering men ändå skattebelastas. De 
kunde dessutom känna ett ansvar för att inte 
binda sina efterträdare vid en extra skattebörda. 
Godsarrendatorerna kunde verka bromsande vid 
stämmobeslut. 

De självägande bönderna, hemmansägarna, 
hyste blandade känslor inför teckningsbesluten. 
Inställningen kunde variera från bygd till bygd 
men även inom den enskilda kommunen.Det är 
förklarligt om den egna gårdens läge i förhållande 
till projektets sträckning varit utslagsgivande, 
men problemet har givetvis inte alltid varit så 
enkelt (jfr Svallhammar 1989 s. 163). Vi har till 
exempel sett antydningar om utpräglat konservativt 
bygdetänkande som motverkande faktor. 
Men de självägande bönderna har med sina relativt 
höga fyrktal haft en viktig roll då besluten 
fattades. 

Slutligen frågan om godsägarnas roll. Endast 
vid något tillfälle nämns något om deras personliga 
agerande vid de kommunala stämmorna, 
aldrig om de utnyttjat sina fyrkar i voteringssammanhang. 
Men röstningsresultatet i Gryt, som 
beskrivits ovan, visar att greve Wachtmeister på 
Vanås inte önskade påverka utgången. Jag vill i 
detta sammanhang påminna om ett, visserligen 
tjugo år senare fattat beslut angående järnvägs

. Projektet

"Östra Skånes jernvägar'' 

maj -september 1877 

Linjeförslag 
Interimsstyrelsens oktober 1876 
Kommunala villkor för aktieteckning 

Åhus kommuns 
Inflytelserika godsägares maj 1877 
Vid järnvågsmöte i Lövestad 15 sept. 1877 
Projektet Broby-lmmeln 

Den 22 augusti 1877 inbjöd interimsstyrelsen till 
aktieteckning i de linjer över Karpalund eller 
Onnestad, som godsägare hade föreslagit i maj. 
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projektet Genarp-Ystad, då ägarna till Häckeberga 
och Toppeladugård avstod från att rösta. 
De ville inte hindra ett beslut, som utan deras 
medverkan skulle ha stöd av en majoritet (Alvfors 
19 8 5 s 126f). I vilken utsträckning kan godsägare 
på 1870-talet ha velat undvika att genom 
sina höga fyrktal bidra till att öka det kommunala 
skattetrycket på ett sätt, som en majoritet av 
kommunmedborgarna kunde komma att rösta 
emot på stämman? Var alltså godsägarna villiga 
att avstå från att använda sin politiska makt baserad 
på ekonomiska resurser och att nöja sig med 
att utnyttja sin ekonomiska ställning till privata 
aktieteckningar? Frågan är öppen. Det använda 
källmaterialet från 1870-talet ger endast exemplet 
från Gryt. Men om det förekom mera allmänt att 
man av principskäl avstod från att rösta i "ÖSJ" frågan, 
kan det i vissa fall ha påverkat kartbilden 
över kommunernas aktieteckningar och därmed 
det ekonomiska underlaget for projektet. 

Villkor kombinerade 
med kommunala aktieteckningar 

Det var inte bara den bristande viljan att teckna 
aktier som kunde sätta käppar i hjulet for "ÖSJ"projektet. 
Problemen förstärktes i vissa fall genom 
de förbehåll, som var bundna till kommunala 
teckningsbeslut. I Hjärsås satte stämman den 8 
december 1876 som villkor att linjen från Gyvik 
skulle gå via Hjärsås och ansluta till huvudbanan 
vid Kviinge. Det borde ha varit lätt for projektörerna 
att acceptera detta, i synnerhet som stämman 
i Kviinge några dagar senare förklarade sig 
villig att, utöver de 30 000 kr som tecknats i 
huvudbanan, även bidra med 10 000 kr till Gyvikslinjen, 
om denna kom att utgå från Kviinge. 
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Dessutom hade man i Fjälkestads kommun, inom 
vilken grenstationen var planerad att ligga, redan 
den 20 november bestämt sig for att inte teckna. 
Mycket torde ha talat for en planändring enligt 
önskemålen i Hjärsås och Kviinge, särskilt med 
tanke på att Kviinge tecknat i huvudbanan under 
förutsättning att den från Kviinge drogs mot 
Bjärlöv i Färlövs kommun (fem kilometer väster 
om Fjälkestads kyrkby) samt söder om Torsebro. 
Tyvärr saknas stämmoprotokoll från Färlövs kommun, 
och referat från den aktuella stämman har 
inte kunnat återfinnas i ortspressen. Vi vet följaktligen 
inte hur man i Färlöv ställde sig till "ÖSJ"projektet, 
men en dragning över Bjärlöv och söder 
om Torsebro borde ha varit ett stort plus for kommunen. 
Det ligger nära till hands att tänka sig ett 
samförstånd mellan Kviinge och Färlövs kommuner 
i frågan om linjens sträckning. 

Norr om CHJ tycks de kommunala villkoren 
således inte ha inverkat negativt på forusättningarna 
att finansiera projektet, snarare tvärtom. 
I området söder om Kristianstad ställer det sig 
annorlunda. Om Vä fatt sin vilja igenom, så att 
den planerade sträckan flyttats västerut med station 
vid Vä by, skulle projektet ha berikats med 



10 000 kr. Men hur hade man då reagerat i Norra 
Åsum? Hade man stått fast vid de tecknade 
10 000? Ett större krux var emellertid det redan 
berörda förhållandet mellan Degeberga och Vittskövle. 
Degeberga ruckade inte på kravet att stationen 
skulle ligga vid Borråkra. Vittskövle hade 
som villkor att den skulle placeras mellan de två 
socknarnas kyrkor. Kraven var oförenliga. Projektörerna 
kunde räkna bort 30 000 eller 25 000 
kr från den totalt tecknade summan. Det är dessutom 
svårt att tänka sig att Östra Sönnarslöv, 

men sin aktieteckning på 50 000 kr, skulle ha 
godtagit den ändring av linjesträckningen, som 
Vittskövles krav måste ha medfört. 

Västra Vram utgjorde också en stötesten. 
Stämman krävde för sin teckning på 30 000 kr 
en helt ny dragning av bibanan till Höör. Den 
skulle utgå från Ugerup och ha två stationer 
inom Västra Vrams socken. Projektörerna kan 
inte ha varit villiga att tillmötesgå detta. Anläggningen 
av bibanan till Höör skulle ha fördyrats 
avsevärt, och man kunde säkerligen vänta sig negativa 
reaktioner från i varje fall Huaröd och Degeberga 
men knappast positiva från annat håll. 
Västra Vrams 30 000 kr var ingen reell tillgång 
för projektörerna. 

En del kommunala aktieteckningar far ses 
som fiktiva bidrag, i realiteten omöjliga att aktivera 
för sitt ändamål. Den positiva inställningen 
bland flertalet kommuner inom kärnområdet, 
som kartan över aktieteckningarna ger intrycket 
av, är i viss mån en chimär. Den kommunala aktieteckningsprocessen 
varslade, som vi sett, redan 
under 187 6 om de dystra utsikterna att driva de 
omfattande järnvägsplanerna med framgång. 
Det fanns gott om snubbeltrådar för "ÖSJ"-projektet. 
Men vi kan följa det ännu en bit på den 
knaggliga banan, då det som ett förbrukat lok 
lämnade efter sig de sista rökpuffarna på väg mot 
avställningsplatsen. 

Förnyad inbjudan till aktieteckning 

Mötet i Kristianstad den 28 december 187 6 med 
aktieägarna i "ÖSJ" var tänkt att fungera som 
konstituerande bolagsstämma. Det blev emellertid 
inte vad man på interimstyrelsens sammanträde 
den 11 november hade hoppats på. Som 
vi sett hade aktieteckningarna inte tillnärmelsevis 
nått upp till halva anläggningskostnaden för 
något avsnitt av projektet. På grund av snöyra 
hade dessutom endast ett fatal kunnat infinna 
sig. Bolagsbildning var inte att tänka på. Inga 



beslut fattades förutom att man enades om att 
mötet skulle fortsätta den 15 juni 1877 (KB 
177-01-05). Ett par månader dessförinnan, den 
10 april, distribuerade interimstyrelsen, som tidigare 
nämnts, ett upprop med uppmaning till 
ytterligare aktieteckning. Sista teckningsdag var 
satt till den 10 juni (i Malmö SF prot. 1877 § 72 
litt. Bp finns ett exemplar av inbjudan bevarad). 

Inbjudan riktades till "kommuner och enskilda 
personer, som komma att skörda fördelar 
af de föreslagna jernvägslinjernas skyndsamma 
byggande", och särskilt till dem som "ehuru de 
skulle komma att skörda stora och påtagliga 
fördelar genom dessa jernvägslinjers utförande, 
ännu icke tecknat aktier, med uppmaning att 
icke undandra sig att bidra till det för hela provinsen 
så vigtiga företagets realiserande". Inledningsvis 
framhölls att den tidigare inbjudan till 
aktieteckning mottagits med så stort intresse, 
att ungefär en fjärdedel av anläggningskostnaden 
tecknats för vissa linjer och icke obetydliga 
belopp för flera av de övriga bandelarna. Andra 
järnvägsbolag hade skaffat alltför stor del av de 
erforderliga medlen genom lån och hamnat i 
svårigheter. Därför ansåg man att en aktieteckning 
som i det närmaste motsvarade halva anläggningskostnaden 
var önskvärd innan bolaget 
kunde konstitueras. (Det vanliga vid finansieringen 
av en ny järnväg var på 1870-talet att aktiekapitalet 
utgjorde ungefär en tredjedel av anläggningskostanden, 
se Nicander 1980 s. 55f.) 
I ett tidigare kapitel har de rader citerats, i vilka 
framhölls att konjunkturläget var gynnsamt på 
grund av det låga priset på järn och arbetskraft 
samt att det höga ränteläget uppvägdes av de 
billigare konjunkturerna. Man fick inte heller 
bortse från de fördelar det skulle innebära för 
trakten kring järnvägen, om anläggningsarbetet 
kunde utföras under det tryckte konjunkturläget. 
Kapital som lånats på annat håll skulle då 
spridas inom järnvägens område. 

Kristianstadsbladets kommentar till inbjudan 
avslutades: "Må en hvar, som älskar att se välmåga 
och trefnad sprida sig i bygderna, göra hvad 
som kan göras för realiserandet af den fosterländska 
tanken: En jernväg genom östra Skåne" 
(KB 1877-04-28). 

Kristianstad avvisande 

Då fullmäktige i Kristianstad den 15 maj 1877 
åter tog upp den i december bordlagda aktiefrågan, 
prutade motionären, Carlheim-Gyllensköld 
ner sitt yrkande till 200 000 kr, men höll för övrigt 
fast vid sina tidigare villkor. Med 24 röster 



mot 4 förkastades hans förslag. Vid den följande 
voteringen mellan drätselkammarens förslag från 
den 4 december 187 6 och rent avslag avgavs 9 
röster för det förra, medan 19 röstade för avslag 
(SF Kristianstad 1877-05-15 § 4, SDS 187705-
19). "ÖSJ"-projektörerna fick således stöd 
endast av 14 procent av ledamöterna, och till 

drätselkammarens förslag att teckna i bibanan till 
Åhus anslöt sig blott var tredje röstande. 

Kristianstadsbladet levererade beska kommentarer 
till beslutet och blickade tillbaka på tidigare 
järnvägsstrider. Bland annat drog skribenten 
fram hur de röstberättigade på allmän rådstuga 
hade sagt nej till förslaget att stambanan skulle 
dras via Kristianstad. Staden skulle inte kunna 
bära kostnaden. Och då det gällde banan mellan 
Hässleholm och Kristianstad arbetade ett parti 
"med händer och fötter på att förhindra staden 
att skuldsätta sig för vinnande af den nya 'obehöfliga' 
kommunikationslinjen. Man hade alla 
dagar varit utan jernväg och kunde fortfarande 
undvara en sådan, jernvägarna förde olyckor med 
sig; man körde ihjäl folk och kreatur o.s.v.". Trots 
allt hade järnvägspartiet segrat och järnvägen blivit 
en av stadens förnämsta inkomstkällor. Att de 
nu aktuella banorna "inom en icke långt aflägsen 
framtid" skulle bli av stort värde för Kristianstad 
"därom tviflade ingen, begåvad med den ringaste 
fram tidsbild". Det var därför "både ömkligt och 
löjligt" att höra hur motståndarna kämpade mot 
förslaget. En av dem menade att om stationen 
lades i utkanten av staden, så måste där också 
anläggas och underhållas torg, avlönas polis som 
vakade över säkerheten etc. Allt detta skulle bli 
en kostnad för staden. Kåsören var dock övertygad 
om att "ÖS]" skulle komma till stånd utan 
stadens medverkan, men den skulle gå miste om 
banorna. CHJ skulle komma att skäras vid Karpalund, 
som snart skulle växa till en förstad till 
Kristianstad och dra till sig en stor del av stadens 
handel. En mängd hantverkare skulle bosätta 
sig i Karpalund och där bli fria från många av 
de skatter, som tyngde stadens hantverkare. De 
skulle lida obotlig skada (KB 1877-05-26). 

I kommentarer till fullmäktiges beslut nämndes 
att det fanns tecknat sammanlagt 712 000 kr i huvudbanan, 
därav 565 000 kr inom Kristianstads 
län. Det ansågs troligt att endast bandelen Hästveda-
Vollsjö eller Lövestad till en början kunde 
komma att anläggas, och av bibanorna endast 
Åhus-och Gyviksbanorna (SDS 1877-05-19). 

Följderna av beslutet i Kristianstad 



lnterimstyrelsens försök att fa ny fart på aktietecknandet 
blev en besvikelse. Vid sammanträdet 
med aktietecknarna den 15 juni uttryckte 
man sin ledsnad över Kristianstads beslut, vilket 
hade lett till att intresset för företaget hade mattats 
inom andra kommuner. Det fanns nu inget 
annat att göra än att avvakta Kristianstads "åtgörande 
i saken" och skjuta på frågan om bolagsbildning 
till hösten (KB 1877-06-16). Ytterst fa 
kommuner tycks ha behandlat teckningsfrågan 
på nytt. Penningtillskottet blev minimalt vilket 
skapade komplikationer. 

Vid kommunalstämman i Vä den 22 maj tog 
man ställning dels till interimstyrelsens inbjudan, 
dels till ett förslag från riksdagsmannen Anders 
Persson i Vä att församlingen skulle teckna aktier 
med villkor att banan drogs från Karpalunds station 
på CHJ i stället för över Kristianstad och att 
den skulle gå mot Vä och vidare om Nöbbelöv. 
Därifrån skulle en bibana gå till Åhus och man 
kunde också fortsätta från Nöbbelöv mot Hörby 
och Höör med en dragning, så att skogarna och 
de "outtömliga'' torvmossarna f°angades in. Perssons 
förslag antogs med 636 rösters marginal. 
Efter ytterligare omröstning bestämde man sig, 
med en övervikt på 1087 röster, för att teckna 
15 000 kr. Detta var visserligen ett penningtillskott, 
men inte i interimsstyrelsens anda. 

Det är troligt att Strö kommun ungefär samtidigt 
gett bidrag till linjen Hästveda-Karpalund. 
Av Riksarkivets material framgår att Strö kommun 
hörde till aktietecknarna under 1877, men 
inget övrigt anges. 

Debatten i Västra Vram den 21 maj ledde till 
att stämman stod fast vid beslutet från den 4 december 
187 6, med de föreskrifter det innehöll. 
Men man tillfogade en brasklapp: "Undantagandes 
om det af Herr Grefven Hammilton å Ovesholm 
gjorda förslag kommer att i framtiden fa 
någon utsikt till förmån för denna församling." 
I protokollet ges dock inga detaljer beträffande 
den linjedragning Raoul Hamilton skisserat. 

Vi ser således hur kommunerna i väster söker 
frigöra sig från den linjedragning projektörerna 
tänkte sig. Efter beslutet i Kristianstad dyker det 
även upp blänkare i pressen, som visar att något 
sedan en tid var i görningen inom landsbygden 
västerut. Tidigare tankegångar har tydligen mognat 
under aktieteckningsperioden och varit redo 
för offentligheten, när det visade sig att projektet 
inte kunde räkna med det grundläggande stödet 
från Kristianstad, som "ÖSJ"-iden byggde på. 



I SDS skrevs den 19 maj att det, efter att fullmäktige 
i Kristianstad tagit ställning, var mycket 
möjligt att banan skulle fa en annan riktning än 
den man tänkt sig. "Ett par större godsegare lära 

nemligen teckna större belopp, ifall banan drages 
längre åt väster. Den skulle då komma att skära 
Kristianstad-Hessleholmsbanan i närheten af 
Karpalund och således ej komma i beröring med 
Kristianstad." Samma dag tas frågan upp i SkP. 
Jag citerar: 

... torde [stadsfullmäktiges avslag], efter hvad vi 
hört, komma att vålla en väsentlig förändring af 
den ursprungliga planen for hufvudbanans sträckning. 
Några af länets rikaste och mest inflytelserika 
godsegare lära nämligen i hög grad intressera sig 
for en bana Hästveda-Glimminge-Broby-Emitslöf-
Knislinge-Qwiinge-Strö-Karpalund-Skepparslöf-
Vä-Östra Vram-Åhus; ett och annat af 
dessa ställen komme visserligen icke att direkt 
anlöpas, men erhölle dock banan till nära granne. 
Enligt denna plan komme Kristianstad icke att 
beröras af banan. Efter hvad wi försport lära nyss 
antydda godsegare ha föresatt sig, att icke sky några 
uppoffringar for att fa planen förverkligad, och då 
åtskilliga landtkommuner och en mängd enskilda 
personer finna det med sin fördel förenligt att understödja 
det nya banforslaget, bör man ej kunna 
betvifla, att detta inom en ej alltför aflägsen framtid 
skall vara utfordt. Det enda som kan afvärja en 
sådan, for Kristianstads framtid vigtig händelse är 
lemnandet af nämnvärda anslag därifrån, i form af 
stadsbidrag eller enskild teckning, eller bådadera. 

Att det höll på att ske en anpassning inom interimstyrelsen 
till situationen efter nederlaget i 
Kristianstad, och att eldsjälarna i staden fick acceptera 
att maktens tyngdpunkt börjat glida över 
till tongivande godsägare, det framgick tydligt 
vid mötet den 15 juni. Under debatten upplyste 
greve Raoul Hamilton att en ny linje, som var 
avsedd att dras över Karpalund eller Önnestad 
till Gärds härad, var påtänkt. Den skulle komma 
att kosta 300 000 kr mindre än den över Kristianstad, 
varigenom banan nog kunde komma till 
stånd. Enligt Kristianstadsbladet fanns det "en 
mängd inflytelserika personer" som arbetade för 
att banan skulle dras över Önnestad. Som skäl 
angavs bland annat att Önnestads stationshus 
och bangård var tillräckligt rymliga för den nya 
järnvägen (KB 1877-06-16, -06-18, SkP 187706-
16, SDS 1877-06-18). 

På förslag av riksdagsman Sven Nilsson i Everöd 
invaldes Raoul Hamilton vid mötet den 15 



juni i interimsstyrelsen, vid ännu ej fyllda 22 år 
och sedan 1875 ägare till den stora egendomen 
Ovesholm. Det är på våren 1877, i samband 
med "ÖSJ"-projektet, vi först möter Hamilton 
som en tongivande aktör i järnvägssammanhang. 
Han kom sedan under de närmaste årtiondena 
att vara förgrundsgestalten vid järnvägsprojekteringar 
inom Gärds härad och angränsande 
områden och i ledningen för bygdens järnvägsföretag. 

Projektörernas sista utspel 

Vårens aktiviteter bland i första hand storgodsägare 
inom den gärdska landsbygden öppnade 
på sätt och vis nya förutsättningar att påverka 
kommuner, som ansågs fa största fördelen av den 
planerade järnvägen. Men de tongivande projektörerna 
anpassade sig endast motvilligt till de nya 
ideerna. De ville ogärna överge den ursprungliga 
planen. Kristianstads fullmäktige kunde utsättas 
för hårdare press. 

Vid interimstyrelsens sammanträde den 22 augusti 
1877 väcktes frågan om att ändra huvudbanans 
riktning så att Kristianstad inte skulle beröras, 
och om den skulle skära YEJ vid Lövestad i 
stället för vid Vollsjö (RA CD 18780621 nr 26). 
Inbjudan gick sedan ut till kommuner och privatpersoner 
att teckna aktier i dessa alternativa 
riktningar. 

I en skrivelse till stadsfullmäktige i Kristianstad, 
daterad samma dag, anger interimstyrelsen 
att förslag framförts om förändrad riktning av 
huvudbanan. I stället för att dras över TorsebroKristianstad-
Köpinge skulle den gå från Kviinge 
över Strö, Önnestad eller Karpalund och Östra 
Vram. Styrelsen var dock "lifligt öfvertygad" om 
att den ursprungligen föreslagna sträckningen 
skulle bli till större nytta för trakterna kring banan 
och dessutom bli mer inkomstbringande för bolaget. 
Men om man envist höll fast vid det gamla 
förslaget, kom järnvägsbygget att uppskjutas till 
en avlägsen framtid, till "oberäknelig skada'' för 
de trakter kring projektet, som saknade tidsenliga 
kommunikationer. Om de kommuner, som 
skulle fa "framstående fördelar" av det ursprungliga 
förslaget, inte var villiga att bidra med tillräckligt 
kapital, så att banan inom den närmaste 
framtiden skulle kunna realiseras, förordade interimstyrelsen 
sträckningen över Önnestad eller 
Karpalund. Fördelen med den var att kostnaden 
beräknades bli betydligt lägre på grund av nästan 
en halv mil kortare sträcka. Dessutom kunde två 



"Östra Skånes jernvägar" 

Resultatet av Inbjudan till kommunala aktieteckningar 

kommuner som tecknade aktier 1876 

lIIl[ kommuner som tecknade aktier 1877 

A avslag 1876 
B bordläggning 1876 
A avslag 1877 

frågan ej behandlad 
x protokoll saknas 

0 5 10 15 20 km K-G A 

broar över Helgaå undvikas, expropriationskostseptember, 
i vilken han minskade det föreslagna 
naderna minskas väsentligt och utgiften för anteckningsbeloppet 
till 150 000 kr i huvudbanan. 
läggningen av en dyr station sparas. Men för var Kravet att bibanan till Åhus blev anlagd kvaroch 
en måste det dock stå klart att trakten i sin stod. Den 6 oktober var drätselkammaren färdig 
helhet skulle skörda ojämförligt större fördelar med sitt utlåtande över motionen. Vid den tiden 
om den sattes i omedelbar förbindelse med Krisvar 
"ÖSJ":s konstituerande bolagsstämma framtianstad, 
än om förbindelsen skulle förmedlas flyttad till den 24 november. 
av en järnväg med annan spårvidd. För stadens 
affärsmän och industriidkare skulle stora olägenDrätselkammaren 
tar ställning 
heter undvikas. I sin skrivelse meddelade inteDrätselkammaren 
upprepade sina tidigare arrimstyrelsen 
att konstituerande bolagsstämma gument mot aktieteckning. Staden hade redan 
var utlyst till den 13 oktober (Kristianstads SF tillräckligt bra järnvägsförbindelser och skulle ra 
1877-09-11 litt. K). ganska tvivelaktig nytta av banorna, som man 

Projektörerna hade verkat länge och tålmodigt inte trodde skulle bära sig men betunga skattei 
uppförsbacke. Skulle detta sista försök från deras betalarna. Men argumentationen vidgades. Inte 
sida ra fullmäktige att ändra inställning? Skrivelheller 
för att gynna handeln och industrin fanns 
sen till fullmäktige följdes upp genom en ny modet 
anledning att engagera sig i "ÖSJ". Stadens 
tion från Carlheim-Gyllensköld, daterad den 11 läge var sådant, att den "icke någonsin kunde 

hoppas att blifva en stor vare sig handels-eller 
fabriksstad, för hvilkens förmåns vinnande belägenhet 
vid segelbart vatten torde vara alldeles 
nödvändigt". Kristianstad skulle inte heller 
återvinna någon del av det handelsområde, som 
förlorats genom stambanans tillkomst. Och det 
var inte bevisat att den vinst, som det förlorade 
handelsområdet skulle ha tillfört staden, varit så 
stor, att den skulle uppväga den uppoffring, som 
skulle följa om "ÖSJ" anlades. Det var nämligen 
nödvändigt att ta hänsyn till att CHJ skulle ta 
minskade inkomster, men även till den förlust 



som skulle uppstå genom att "en del av stadens 
nuvarande handelsområde å andra punkter säkerligen 
bleve något förminskadt". 

Drätselkammarens tidigare krav att 100 000 
kr skulle vara tecknade i bibanan till Åhus hade 
inte alls uppfyllts. Dessutom framhölls "de för 
närvarande tryckta penningekonjunkturerne 
och med exemplen för ögonen af det bedröfliga 
tillstånd, hvari flere jernvägsbolag nära och fjerran 
. . . befinna sig", fanns skäl för att avstyrka 
"hvarje deltagande" i anläggningen av "ÖSJ". 
Drätselkammaren gick således ett steg längre 
än tidigare i sitt avståndstagande. Handlandena 
Swanberg och Ohlsson reserverade sig: staden 
borde teckna 100 000 kr i linjen Åhus-huvudbanan. 
Stadsfullmäktige följde den 22 november 
drätselkammarens rekommendation. Stadens inställning 
var orubblig. 

Kommunala ställningstaganden 

Teckningsfrågan togs åter upp av ett litet antal 
kommuner under september-november, och 
resultatet blev än en gång nedslående för projektörerna. 

I Broby stod man fast vid de 60 000 kr, om 
den ursprungliga sträckningen gällde, men drogs 
banan inte över Kristianstad ville kommunen 
inte satsa mer än 30 000 kr. Det var visserligen 
positivt att Skepparslöv bestämde sig för att bidra 
med 10 000 kr, men villkoret var att järnvägen 
leddes från Önnestad över Skepparslöv. 
Och bakslaget kom när Everöds kommun senare 
förklarade att den inte stod fast vid den tidigare 
teckningen på 50 000 kr, om järnvägen drogs 
över Önnestad (LW 1877-11-29, YT 1877-1130 
samt aktuella Ks-protokoll). Vi möter åter 
dessa oförenliga villkor. 

I Träne tog man ställning till om kommunen 
skulle gemensamt teckna något visst belopp "om 
sträckningen blev Kviinge-Strö-Önnestad eller 
Karpalund-Östra Vram, med dragning till eller i 
närheten av Träne, men härpå ville ingen ingå". 
Detta negativa beslut fattades i Raoul Hamiltons 
egen församling. 

lnterimstyrelsen hade ordnat ett möte i Lövestad 
till den 15 september för att undersöka om 
intresset i Lövestads, Tolånga och Åsums socknar 
var tillräckligt för att låta huvudbanan ta en 
sydligare riktning från trakten av Andrarum över 
Lövestad åt Sjöbo. Uppslutningen hade tidigare 
visat sig ringa för sträckan Vollsjö-Veberöd. Aktieteckningen 
hade gått trögt. Man lovade att 



kommunalstämma snarast skulle utlysas i Lövestsd 
och som bidrag nämndes 13 000 kr (YA 
1877-09-22). Men vid stämman den 29 september 
avslogs med 1112 jaröster mot 3109 nej röster 
förslaget att teckna i delen Hästveda-Lövestad. 

Det var mot denna föga uppmuntrande bakgrund 
som den konstituerande bolagsstämman 
hölls den 24 november. 

Bolaget bildas 

Den 24 november 1877 samlades aktietecknarna 
i "ÖSJ" till konstituerande bolagsstämma 
på länsresidenset i Kristianstad under ledning av 
interimstyrelsens ordförande, landshövdingen 
Axel Trolle-Wachtmeister. Den aktuella ställningen 
för aktieteckningarna i de olika delarna 
av projektet (se tabell #) och kommunala villkor 
knutna till aktieteckningar redovisades. 

Under den följande debatten föreslog Carlheim-
Gyllensköld att koncession skulle sökas 
för huvudbanan Hästveda-Malmö. Godsägare 
Bernhard Meijer sade sig hela tiden ha ansett det 
viktigt att få banan över Kristianstad, men det 
hade kristianstadsborna omintetgjort. Meijer 
rekommenderade därför att i koncessionsansökan 
för huvudbanan även skulle inbegripas en 
bibana från Karpalund till Kristianstad. Det 
kunde ju hända att styrelsen för CHJ kom att 
"visa oginhet" mot det nya bolaget genom att 
hindra samarbete (SkP 1877-11-27, LW 187711-
29). 

Beträffande bibanorna var Carlheim-Gyllensköld 
av den meningen, att man för närvarande 
inte borde ta upp någon av dem i koncessionsansökan. 
När huvudbanan byggts och aktieteckningar 
för bibanor blivit tillräckligt stora, 
kunde det vara tid att tänka på att anlägga bibanor. 
Riksdagsman Sven Nilsson i Everöd var av 

samma åsikt, men han påpekade att det borde 

ligga i bolagets intresse att fa så många bibanor 

som möjligt. Han hoppades att, när huvudbanan 

en gång blev byggd, skulle intresset för de redan 

påtänkte bibanorna bli så livligt, att både dessa 

och flera skulle komma till stånd. 

Carlheim-Gyllensköld framhöll att "fast pen



ningemarknaden för närvarande ej vore gynn

sam, man dock borde under den dåliga tiden be

reda sig att kunna sätta arbetet i gång, då bättre 

tider stunda'' (LW 1877-11-29). 

Stämmodeltagarna enades om "att för närvarande 
icke någon af de föreslagna bibanorna 
skulle ingå i planen för det blivande bolaget; 
men att derest före 1880 års utgång bindande 
aktieteckning för en eller flere af bibanorna 
uppginge till hälften af den beräknade anläggningskostnaden, 
aktieegarne för dessa bibanor 
skulle äga att i bolaget ingå". Därefter fattades 
enhälligt beslut att koncession skulle sökas för 
huvudbanan med sträckning över Karpalund i 
stället för över Kristianstad. Om den skulle gå 
över Lövestad eller Vollsjö skulle avgöras senare 
och vara beroende av ytterligare tillkomna aktieteckningar. 
Något beslut om spårvidden var inte 
aktuellt förrän aktieteckningen stadgat sig, vilket 
noterats i ett tidigare kapitel. Men eftersom 
man inte skulle komma i direkt kontakt med 
Sölvesborgsbanan, kunde man kanske nöja sig 
med tre fots spårvidd (RA CD 18780621 nr 26, 
LW 1877-11-29). 

I bolagsordningen som antogs angavs att 
bolagets ändamål var att anlägga och trafikera 
järnväg från Hästveda över Karpalund, förbi 
Everöds kyrka, över Vollsjö eller Lövestad till 
Malmö. Bibanor kunde anläggas enligt de föreskrifter 
man enats om. Angående finansieringen 
stadgades i § 5: "För anskaffande af för bolaget 
erforderliga medel eger bolaget upplåna lika stort 
belopp, som det, hvarå gällande aktier i bolaget 
lyda, emot af bolagets styrelse å bolagets vägnar 
utfärdade förbindelser eller tryckta räntebärande 
obligationer" (RA CD 18780621 nr 26). 

Vid stämman valdes ytterligare fem personer in 
i interimstyrelsen, som därmed bestod av minst 
57 ledamöter, men förmodligen ännu några vars 
inval ej har kunnat verifieras. 

Det finns inget som tyder på att beslutet att 
söka koncession fullföljdes. Orsaken kan man 
spekulera över. Det är möjligt att projektet, i det 
aktuella ekonomiska läget, ansågs alltför hopplöst 
för att det skulle vara meningsfullt med en 
koncessionsansökan. Man kan ha velat awakta 
bättre tider. Men inom den inre kretsen, med 



Wahlstedt och Carlheim-Gyllensköld, kan man 
också mycket väl ha velat undvika att fa koncession 
för linjen över Karpalund, för att kunna avvakta 
en förändrad inställning i Kristianstad. 

lnterimstyrelsen 

Många av dem som ingick i "ÖSJ:s" interimstyrelse 
var engagerade även i andra projekt. Man 
finner ett flertal av dem i motsvarande styrelser 
för de järnvägsplaner, som bearbetades inom 
Gärds härad och angränsande trakter till fram 
emot sensommaren 1875. De var en kort tid parallellt 
verksamma, för att sedan helt ägna sig åt 
det nya projektet. 

När detta visat sig ogenomförbart återkommer 
en hel del av de gamla, tongivande namnen, då 
nya projekt lanserades i början av 1880-talet. I 
stort sett samma mönster finner vi bland Österslättsledamöterna, 
som verkat för projekten 
Simrishamn-Tomelilla eller Svenstorp-Hammenhög. 
(Uppgifter om de olika projektens interimstyrelser 
har i huvudsak hämtats från notiser 
i ortspressen.) Det fanns således en kärntrupp, 
som tog initiativ till eller engagerades i de olika 
projekt som avlöste varandra. De bedömde hur 
järnvägsplanerna passade in i hembygdens behov, 
och de kan sägas ha utgjort en kunskapsbank av 
lokala team, som gav kontinuitet i projekteringsförloppet 
på lite längre sikt. 

Det var godsägare, förtroendemän och tongivande 
bönder samt några tjänstemän från 
landsbygden och motsvarande sociala kategorier 
i städerna med högre befattningshavare och representanter 
för handel och industri, som ingick 
i "ÖSJ:s" interimstyrelse. Denna bestod till 17 
procent av godsägare, nästan uteslutande adel, 
samt 37 procent lantbrukare. Med förtroendemän 
(riksdagsmän, landstingsmän och nämndemän) 
från den senare kategorin blir dess andel 
hela 50 procent. Totalt företrädde 76 procent av 
ledamöterna landsbygden. Det var inom många 
olika områden på landsbygden man skulle ta 
ställning till projektet och fa sina intressen beaktade. 

Interimstyrelsens sammansättning 

Såväl ordinarie ledamöter som suppleanter inräknade. 

Landshövding 
Borgmästare 
Hovrättsråd, häradshövding 2 



Kronolänsman 
Lektor, kantor 2 
Riksdagsman 3 
Landstingsman, nämndeman 4 
Godsägare 9 
Godsinspektor, skogsförvaltare 2 
Lantbrukare 20 
Grosshandlare 4 
Fabrikör 2 
Ingenjör, kassör 2 
Stationsinspektor 1 
Obestämda _} 
57 

Slutfasen 

Källmaterialet är magert angående vad som hände 
med "ÖSJ"-projektet efter den 24 november 
1877, men det tycks ha hängt upp sig med 
Kungl. majts godkännande av bolagsordningen. 
Strax efter stämman har styrelsen för "ÖS]" tagit 
kontakt med Civildepartementet. Den 9 februari 
1878 sände ordföranden Trolle-Wachtmeister, 
på anmodan från departementet, en avskrift av 
protokollet från den 24 november till byråchefen 
O.W Seippel för att visa att bolaget bildats. 
Ett par månader senare sker en formell anhållan 
hos Kungl. majt om "nådig fastställelse" av bolagsordningen. 
Skrivelsen är daterad den 13 april 
1878 och undertecknad av Trolle-Wachtmeister, 
Carlheim-Gyllensköld och L.J. Wahlstedt, vilka 
utgjorde "ÖSJ"-styrelsens verkställande utskott 
(RA CD 18780621 nr 26). 

Det dröjde med Kungl. majts fastställande av 
bolagsordningen, och förklaringen därtill fick 
Wahlstedt av riksdagsman Sven Nilsson i Everöd: 
minimisumman för aktiebeloppet, som bestämts 
till 1 000 000 kr, ansågs för låg. Det föranledde 
Wahlstedt att i brev den 12 juni till sin "Högt 
ärade Broder", expeditionschefen i civildepartementet, 
C.A. Sjökrona, förklara att minimisumman 
satts så lågt 

under förutsättning af den möjlighet, att blott en 
mindre del af jernvägssträckan till en början skulle 
kunna blifva utförd, t.ex. sträckningen från Hästveda 
till Nosaby station på Christianstad-Sölvesborgsbanan 
eller från Hästveda öfver Karpalund 
till Vollsjö eller Löfvestad. I begge dessa fall finge 
den nya banan lämpliga ändpunkter, och systemet 
kunde sedan utan olägenhet fortsättas, så snart penningetillgången 
kunde sådant medgifva. 

Att Wahlstedt nämnde sträckningen över Nosaby 
först, antyder att han och hans falang inom 
styrelsen inte ville ge upp hoppet om att fa banan 



dragen via Kristianstad. Han framhåller vidare 
att aktieteckningen för linjen Hästveda-Karpalund-
Vollsjö/Lövestad hade nått över 700 000 
kr. Den sträckan skulle kunna byggas för ungefär 
2 000 000 kr, "om konjunkturerna vid byggnadstiden 
icke ställde sig mycket ofördelaktigare än 
nu". Att beloppet "icke så obetydligt" understeg 
den i kostnadsförslaget beräknade milkostnaden 
berodde på de besparingar, som dragningen över 
Karpalund skulle innebära. Han anför de förhållanden 
vi tidigare tagit del av i interimstyrelsens 
skrivelse till stadsfullmäktige i Krisatianstad den 
22 augusti 1877. Enligt Wahlstedts version är 
projektörerna således inställda på att i en första 
etapp begränsa sig till sträckan Hästveda-Karpalund-
Vollsjö/Lövestad. Malmö som mål har de 
tills vidare fatt överge (RA CD 18780621 nr 
26). 

Handlingar rörande det vidare förloppet har 
inte kunnat uppbringas. Inte heller i pressen har 
uppgifter framkommit, som visar om bolagsordningen 
blev fastställd eller ej. 

Från och med senare delen av 1878 till och 
med 1880 var det nästan helt tyst om projektet. 
Det bör i första hand ha varit en följd av att 
det sena 1870-talets svåra lågkonjunktur nådde 
sitt bottenläge under åren 1878-79. Alla andra 
järnvägsplaner i den sydöstra halvan av Skåne 
hade man måst ge upp senast i februari 1877 
(jfr Alvfors 2003 s. 177 och 214f). Nu tvingades 
även "ÖSJ"-projektörerna lägga sina planer på is. 
Och någon upptining blev det sedan inte tal om. 
Betingelserna för anläggning av smalspårsbanor 
förändrades radikalt. 

Nya vindar på projekteringsfronten 

Vi har kunnat följa hur "ÖSJ"-projektet krackelerade 
allt mer genom de påfrestningar det utsattes 
för. Det planerade, från början vitt förgrenade, 
bansystemet beskars bit för bit för att i Wahlstedts 
brev till O.W Seippel ta sig ut ungefär som några 
av de projekt, som drevs inom Gärds härad och 
med utlöpare i angränsande härader under förra 
delen av 1870-talet (jfr Alvfors 2003 s. 12f). 

Under 1880 började det hända saker inom 
Gärds härad, som ryckte undan förutsättningarna 
för "ÖSJ"-iden att återupplivas när konjunkturen 
åter vände uppåt. I början av september 
inbjöd "åtskilliga framträdande personer inom 
Gärds härad" till ett möte i Nöbbelöv den 9 september. 
Ryttmästare Stjernswärd på Vittskövle 
förde klubban. På dagordningen stod förslag till 



en järnväg Karpalund-Degeberga. Anledningen 
till att mötet hölls var, att "sedan tanken att bygga 
de föreslagna östra Skånes jernwägar uppstod, 
hade man gjort nya uppfinnngar, som satt hrr 
jernvägsbyggare i stånd att för ofantligt billigt 
pris åstadkomma jernvägar, vida enklare än de 
wanliga, det är klart, men dock sådane, att de 
fylla det för handen warande behofvet". Det var 
ångspårvägen, den nya iden som via Danmark 
spritts till Skåne (jfr Alvfors 2003 s. 30), som nu 
engagerade ledande personer inom Gärds härad. 
Kristianstadsaktörerna var satta åt sidan. 

Det fanns dock i portföret vissa svårigheter, 
som gjorde att de talare, som uppträdde på mötet, 
var ense om att "den en gång uppgjorda planen 
till jernvägar genom östra Skåne ej ännu borde 
öfvergifvas, och att den nya bansträckningen 
borde antagas endast i så fall, att den gamla linien 
omöjligen kunde utföras". 

Greve Raoul Hamilton upplyste mötesdeltagarna 
om att i de kommuner, som berördes av 
den föreslagna banan mellan Karpalund och Degeberga, 
fanns 282 200 kr tecknade för "ÖSJ", 
det vill säga i det närmaste det belopp som behövdes 
för att bygga den billiga Gärdska banan. 
Men om intresset att investera i den skulle bli 
lika stort som i "ÖSJ" visste man inte. Slutligen 
utsågs en interimstyrelse (YA 1880-09-15). 

Ungefär två månader efter mötet i Nöbbelöv 
presenterades förslag till linjesträckning. Banan 
skulle gå från Karpalund förbi och öster om 
Skepparslövs kyrka till Ormatofta nr 8, skära 
landsvägen mellan Nöbbelöv och Bröd och gå 
mellan Östra och Västra Vram inom Västra 
Vrams socken till öster om Everöds kyrka och 
vidare, beroende på de södra socknarnas teckning, 
i sockengränsen mellan Sönnarslöv och 
Vittskövle till Degeberga. Spårvidden skulle vara 
samma som statens järnvägars, och man räknade 
med att fa leda in tågen till Kristianstad på CHJ:s 
spår. Kommunala och privata aktieteckningar var 
redan uppe i över 200 000 kr. Man hoppades 
att så tidigt som i november 1881 ha klart för 
trafik. Kristianstadsbladet önskade företaget all 
framgång och ansåg att förr eller senare skulle 
den Gärdska banan utsträckas till någon station 
på YEJ (KB 1880-11-24). 

I en motion till stadsfullmäktige i Kristianstad, 
daterad 21 december 1880, tog B.S. von Otter, 
Sw. Lundqwist och A.L. Senell upp frågan om 
de Gärdska banorna. De föreslog att Kristianstad 
skulle teckna 50 000 i ångspårvägen Karpalund-
Degeberga. I motionen nämndes att 



förslag redan väckts om upplösning av "Östra 
Skånes jernvägsaktiebolag". Den utgången hade 
varit lätt att förutse, med tanke på att projektet, 
"anlagdt i mycket stor skala, grundades å en tid, 
då penningeställningen i landet war allt annat 
än lysande och dessutom hågen att inlåta sig i 
spekulationer med anledning af de dåliga resultat, 
hvilka en mängd bolag medfört, var högst 
ringa (motionen finns återgiven i KB 1880-1227)". 

Ungefär tre veckor senare, den 13 januari 1881 , 
var delägarna i "Östra Skånes jernvägsaktiebolag" 
kallade till bolagsstämma, varvid frågan om bolagets 
upplösning diskuterades. Det var en allmän 
önskan att så skulle ske, men för att vara giltigt 
skulle beslutet fattas vid ännu en bolagsstämma. 
Greve Hamilton föreslog att, om nästa bolagsstämma 
ej gillade det nu fattade beslutet, skulle 
de personer och kommuner, som tecknat aktier i 
"ÖS]", äga rätt att utgå ur bolaget. Vid omröstning 
segrade Hamiltons förslag med 2758 röster 
mot 990 (KB 1881-01-15). En stor majoritet frigjorde 
sig således från engagemanget i "ÖS]", för 
att kunna fullfölja de nya järnvägsplanerna. 

Vid vilken tidpunkt bolaget definitivt upplöstes 
har ej kunnat fastställas, men det måste ha 
skett strax efter bolagsstämman i januari, med 
tanke på att verksamheten för de Gärdska banorna 
accelererade under de första månaderna 1881. 
Den 11 februari beviljade regeringen greve Johan 
de la Gardie, ryttmästare C.G. Stjernswärd, riksdagsman 
Sven Nilsson i Everöd och greve R.G. 
Hamilton rätten att anlägga järnväg från Karpalund 
över Västra och Östra Vram samt Everöd 
till Degeberga. De tongivande personerna hade 
utkristalliserats och projektet hade fatt sin bågformade 
sträckning mot väster över Kristianstadsslätten. 
Anläggningsarbetet skulle påbörjas 
senast den 1 juli 1881 och banan vara färdig för 
trafik senast den 31 december 1882 (YA 188103-
12, -04-27, Järnvägsdata s. 76). Den 5 mars 

sammanträdde de privata aktieägarna och ombud 
för de kommuner, som tecknat aktier i det 
nya projektet, med greve Hamilton som ordförande 
och ryttmästare Stjernswärd vid protokollet. 
Det saknades då omkring 65 000 kr för att 
aktieteckningen skulle nå upp till halva anläggningskostnaden. 
Den bristen ansågs vara lätt att 
fylla. Därför fattades beslut om bolagsbildning 
under namnet Gärds härads jernvägsaktiebolag. 
Bolagsordning antogs och styrelsen skulle skyndsamt 
söka fa den fastställd (KB 1881-03-07). 



De tunga namnen inom Gärds härad hade 
lämnat "ÖSJ" -projektet bakom sig. "ÖSJ"-iden 
var därmed definitivt skjuten i sank. Och Kristianstads 
stad stod inför ett nytt scenario. 

Kristianstad och de Gärdska banorna 

Meningarna i Kristianstad var delade även om 
hur man skulle ställa sig till det nya projektet. 
Tankegångarna från "ÖSJ"-debatten upprepas. 
I december 1880 motionerade, som tidigare 
nämnts, von Otter, Lundqwist och Senell om 
att Kristianstad skulle bidra med 50 000 kr till 
ångspårvägen Karpalund-Degeberga. Med detta 
tillskott till redan tecknat aktiebelopp vore anläggningen 
av banan tryggad. 

Enligt motionärerna skulle ångspårvägen medföra 
att befolkningen i trakter, som nu hade lättare 
att nå platser vid Östersjökusten eller ta sig till 
YEJ eller stambanan än till Kristianstad, i stället 
skulle söka sig till staden. Handel och annan verksamhet 
skulle öka till stadsbornas gemensamma 
bästa. Men det hade också visat sig att, om staden 
i fortsättningen ville fa någon nämnvärd inkomst 
av hamnavgifter och tolag, skulle det förr 
eller senare bli nödvändigt med en järnvägsförbindelse 
till Åhus. Motionärerna avrådde av flera 
skäl från en järnväg direkt från Kristianstad till 
Åhus. Man måste i stället skapa förbindelse med 
Åhus genom anslutning till någon annan bana, 
vilket den Gärdska ansågs komma att ge möjlighet 
till. Stadsfullmäktiges ordförande, C.A. 
Sjökrona, och flera med honom var av annan 
åsikt. Sträckningen till Karpalund skulle på sikt 
skada Kristianstads ställning som bygdens affärscentrum. 
Det fanns starka sympatier i staden för 
en bana Kristianstad-Åsum/Vä-Köpinge-Åhus, 
som skulle bli en kortare förbindelse till stadens 
hamn (von Orters m.fl. motion den 21 december 
och Sjökronas den 22 december 1880 finns 
återgivna i KB 1880-12-27). 

I Kristianstadsbladet den 26 februari 1881 reflekterade 
redaktören A. Ljunggren över sakernas 
tillstånd. Han beklagade att "ÖSJ" -projektet, 
som skulle ha blivit av särskilt stor betydelse för 
Kristianstad, strandade kanske just på grund av 
stadens agerande. Och nu ville staden inte ha något 
med de nya järnvägsplanerna att göra; man 
önskade endast förena staden med Åhus och räknade 
med god hjälp till anläggningskostnaden 
från Åhus kommun, en hjälp som Ljunggren 
ansåg illusorisk: 

En banbit från Åhus till Efweröd kommer till stånd, 
så snart den Gärdska banan blifwit färdig-kanske 



förr -cy Åhus kommun inser nog att af en anslutning 
till en järnväg, som förr eller senare kommer 
att utsträckas till Hör, är wida mer att hoppas än af 
en bana Kristianstad-Åhus. 

Förslaget om en järnväg mellan de två orterna 
utan anslutning till den Gärdska banan var inte 
särskilt klokt. Debattinlägget avslutas med: 

Om Kristianstad i någon mån will reparera den 
blunder, som begicks då staden ej af alla krafter 
understödde östra Skånes järnvägsförslag, bör man 
söka fa den Gärdska banan ledd till staden. Karpalund 
bör ej fa blifva en förstad till Kristianstad, 
cy det blir en sådan, så snart -hvilket ej lär dröja 
-den Gärdska banan öfwer Karpalund drages till 
Hästveda. 

Ljunggren sökte föra vidare så mycket som 
möjligt av de för Kristianstad största fördelarna 
med projektet "Östra Skånes jernvägar". Men 
historien upprepade sig. Stadens majoritet var 
låst i sitt järnvägstänkande. Det skulle dröja 
åtskilliga år innan Kristianstad fick direkt järnvägsförbindelse 
med den gärdska landsbygden. 
Men själva andemeningen i "ÖSJ"-iden förflyktigades 
inte genast som tankemönster i och med 
att det vittförgrenade smalspårsprojektet miste 
sin aktualitet. 

Kristianstad kom att påminnas om sin ovilja 
att ge stöd åt projekt som berörde staden. Då 
planerna på en järnväg från Kristianstad norrut 
diskuterades 1883, påpekade den nytillträdde 
landshövdingen M.G. de la Gardie, som ordförande 
i interimsstyrelsen för Kristianstad-Immeln-
Sibbhult-projektet, i en skrivelse till stadsfullmäktiges 
ordförande i Kristianstad, att den 

Angspårvägar blev en partiell blygsammare ersättningfor det stors/,agna "ÖS]"-projektet. Bilden.från Vittskövle är 
sentida, 
.från 1982, men stationshuset hade i princip bevarat sitt utseende.från Gärdsbanans epok. Foto Anders Lundquist. 

senast fullbordade banan, Gärds härads järnväg, 
tillkommit utan något som helst tillskott från 
Kristianstads stad. Inte heller för anläggningen 
av järnvägen Sölvesborg-Kristianstad hade 
staden gjort några direkta uppoffringar. De la 
Gardie beskrev de fördelar Kristianstad skulle 
få av banan till Sibbhult och föreslog att staden 
skulle teckna aktier för 50 000 kr i den. Han 
skrev: 

Den plan, som för några år sedan uppstod och hade 
till ändamål att på en gång göra Kristianstad till en 
hufvudknut i Östra Skånes jernvägsnät, strandade 



på sin egen storhet; men tid efter annan se vi länkarne 
knytas till, och det lider intet tvifvel att ju icke 
denna stora tanke uti en icke alltför aflägsen framtid 
skall blifva fullständigt genomförd, om ock delvis 
något olika till formen. -Ett närmande steg åt detta 
mål har ånyo blifvit urtaget genom den ifrågasatta 
jernvägen Kristianstad-Immeln-Sibbhult. 

"ÖSJ"-tanken var ämnad att återuppstå i ångspårvägens 
skepnad. Avsikten var nämligen att 
järnvägen från Kristianstad norrut skulle byggas 
"med tillämpning af det Rowanska systemet 
hvad angår öfverbygnad och materiel" (De la 
Gardies skrivelse återges i KB 1883-12-01. Angående 
projektet Kristianstad-lmmeln-Sibbhult 
se även KB 1883-10-29). De la Gardie tänkte 
sig tydligen att det skulle skapas en förbindelse 
mellan Sibbhultsbanan och de Gärdska banorna. 
Dessa hade redan kompletterats med linjen 
Everöd-Åhus, och under 1884 debatterades 
livligt längs vilken väg de skulle fa förbindelse 
med Hörby och stambanan och hur Gärds härad 
skulle komma i kontakt med YEJ (se Alvfors 
2003 s. 14 och 216f). Dessa utbyggnadsplaner 
måste ha varit angeläget tankestoff redan då De 
la Gardie agiterade för Sibbhultsbanan. Men det 
närmaste man sedan kom "ÖSJ"-iden utgjordes 
av de Gärdska banorna mellan Karpalund och 
Degeberga med utlöpare mot Åhus och Höör 
och fortsättningen norrut från Karpalund till 
Hästveda. 

Man var under det tidiga 1880-talet i stort sett 
tillbaka i det småskaliga järnvägsplanerandet. 
Det som tog vid efter den djupa depressionen var 
inte början på något nytt utan en kvarleva från 
högkonjunkturen i början av 1870-talet. Först 
kring mitten av 1880-talet, då städerna ger sig i 
kast med järnvägsprojekteringar, bryter ett nytt, 
centralortscentrerat mönster fram. 

Sammanfattning och "eftertankar" 

När 1860-talets kärva ekonomiska klimat övergått 
i det tidiga 1870-talets världsvida högkonjunktur, 
steg avsättningsmöjligheterna för det 
skånska jordbrukets produkter på såväl den inhemska 
marknaden som på världsmarknaden, 
med England som den viktigaste avnämaren. 
De dåliga transportförhållandena inom Skåne 
försvårade emellertid en anpassning till den nya 
efterfrågesituationen. Följden blev att en mängd 
järnvägsplaner såg dagens ljus även inom de östra 
delarna av landskapet. 

Under 1870-talets första hälft experimenterades 



med en rad olika, ofta alternativa projekt, 
vardera av några fa mils längd, inom bland annat 
Gärds härad och angränsande områden. Man 
ville fa kontakt med stambanan, YEJ och CHJ 
och direkt eller via dessa banor nå de skånska 
hamnarna. Till framför allt Everöd och Tollarp/ 
Västra Vram samlades eller passerade linjeförslag 
från Karpalund, Kristianstad, Åhus, Äsperöd och 
Höör. Men aktörerna drog åt olika håll, finansieringen 
kärvade, tiden gick och planerna ledde 
ingen vart. När så konjunkturen vände neråt 
och jordbrukets lönsamhet minskade, fick man 
ge upp högkonjunk-turens alltför kostnadskrävande, 
bredspåriga småbaneprojekt. 

Smalspårsalternativet, med dess starkt reducerade 
anläggnings-och driftskostnader, öppnade 
dock en möjlighet att hålla järnvägstankarna 
vid liv, vilket ledde till ett -om än kortvarigt 
-strukturellt nytänkande inom östskånsk järnvägsplanering. 

Bredspårsplanerna far anses som alltför kostsamma 
för att man ens under det tidiga 1870talet 
kunde ha tänkt sig att lansera och på bred 
front samarbeta för att skapa längre, sammanhängande 
och regionalt betonade jordbruksbanesystem. 
Man fick nöja sig med en inriktnng på 
"småstumpar" med i första hand lokala aktörer 
från landsbygden som drivande krafter. 

När konjunkturkrisen satte käppar i hjulet för 
de lokala bredspårsprojketen, framstod det billiga 
smalspåret som ett acceptabelt alternativ. 
Därmed blev det lättare att tänka sig en samverkan 
inom en större geografisk räjong. I och med 
att anläggningskostnaderna blev avsevärt lägre, 
kunde de separata kommunala och privata ekonomiska 
åtagandena bli mindre betungande. För 
idegivare på järnvägens område har detta öppnat 
blicken för att olika skånska bygder skulle kunna 
samlas kring större, mera omfattande järnvägsplaner, 
och detta även under en försvagad konjunktur; 
det vill säga i ett ekonomiskt läge då en 
samverkan borde ha tett sig synnerligen aktuell 
för att man bättre skulle kunna bemästra den 
ansträngda ekonomin. Det är mot denna bakgrund 
vi bör betrakta de radikala planerna på 
det omfattande, sydöstskånska järnvägsnät, som 
redaktör C.E. Ekvall förde fram i Krisatianstads 
Allehanda på våren 1875, och som skulle ha gett 
ett brett kontaktmönster och betydande samverkansvinster. 

Iden utvecklades vidare av andra aktörer från 
Kristianstad och från Gärds härad, där man fatt 
ge upp de tidigare järnvägsplanerna. Den gick ut 



på att skapa ett enhetligt järnvägsnät, som skulle 
sträcka sig från Hästveda vid stambanan, gå via 
Kristianstad söderut och ha Malmö som sydlig 
slutpunkt. Från denna huvudbana skulle grenbanor 
ledas till de viktigaste hamnarna i sydöstra 
Skåne samt till ett par punkter på stambanan. 
Idegivarna betonade starkt Kristianstads stads 
intressen, samtidigt som bansystemet hade sin 
tyngdpunkt inom Gärds härad, med utpräglad 
förankring bland häradets storgodsägare. 

Vi far se "ÖSJ"-projektet som ett uttryck för 
tankar i tiden, som en reaktion mot de många 
och plottriga, skånska jordbruksbaneprojekten, 
och med 1870-talets kännbara konjunkturnedgång 
som grundval. "ÖSJ" -projektet var emellertid 
inte det enda exemplet på nytänkande inom 
de östra delaran av Skåne. Ungefär samtidigt 
kalkylerade förste lantmätare Tellander med ett 
skånsk-blekingskt smalspårsnät av i viss mån likartad 
karaktär. 

"ÖSJ"-projektet skulle, tillsammans med de 
redan anlagda banorna, ha gett en betydande 
täckningsgrad inom Skåne öster om stambanan. 
Kartan visar avståndet fagelvägen till närmaste 
station. Det är troligt att projektörerna räknade 
med två-tre stationer utöver dem, som angetts 
som utgångspunkter på kartan. Det innebär att 
området upp till fem kilometer från station antagligen 
är något underskattat. Kartan visar att 
obetydliga arealer skulle komma att ligga en mil 
eller däröver från station. Förutom trakterna i 
nordöst, som faller utanför "ÖSJ":s egentliga trafiksfär, 
är det endast inom ett mycket smalt bälte 
närmast östkusten samt ett ungefär 1, 1 kvadratmil 
stort parti inom Nävlinge-och Linderödsåsen 
och ett mindre mellan Ystad och Sjöbo 

(cirka 60 kvadratkilometer) som enmilsgränsen 

överskrids. Det kan noteras att Nävlinge-Lin

derödsområdet kom att genomkorsas av ytterst 

fa järnvägsprojekt (Alvfors 2003 s. 12ff) och att 

det, liksom området mellan Ystad och Sjöbo, 

aldrig fick någon järnväg. Man kan konstatera 

att den del av sydöstra Skåne, som direkt berör

des av "ÖSJ"-projektet, skulle ha fatt en ovanligt 



tillfredsställande tillgång till järnvägstransporter 

redan vid 1870-talets slut, om planerna förverk

ligats. 

Med det tidiga 1870-talets spridda och alternativrika 
småbaneprojekt hade målsättningen 
inom de skilda bygderna varit att var för sig, mer 
eller mindre direkt eller via redan existerande 
järnvägar, komma i förbindelse med Malmö eller 
annan för bygden viktig hamn eller ort. Grundtanken 
med "ÖSJ"-projektet var densamma, 
men med den skillnaden att "ÖSJ" kunde erbjuda 
en samlad lösning genom ett enhetligt, rationellt 
utformat och väl genomtänkt bansystem, 
men samtidigt med krav på en bred, solidarisk 
samverkan inom det tilltänkta trafikområdet. 
Genom upplägget med en huvudbana och ett 
utgrenat bibanenät skulle hela trafikområdet fa 
effektivt tillträde till såväl världs-marknaden som 
den inhemska marknaden genom förbindelserna 
med Malmö, den viktigaste porten mot den 
stora världen, och med betydande lokala replipunkter 
längs kusten från Limhamn till Åhus, 
samt genom anknytning till lämpliga stationer 
vid existerande järnvägar. Dessutom skulle Kristianstad 
ges stärkt livskraft genom bättre omlandskontakter. 

Det är värt att notera att "ÖSJ"-projektet, med 
en sammanlagd längd av drygt trettio mil, lanserades 
i ett sammanhang och från början var avsett 
att också utföras i ett sammanhang. Man bör 
också observera att projektet geografiskt uppvisar 
ett synnerligen symmetriskt, bilateralt mönster, 
och detta intryck förstärks om även de då existerande 
banorna (CHJ, SCJ, YEJ och LTJ) innefattas. 
Hela nätet är utformat som en organisk helhet, 
med en "ryggrad" och tillhörande "revben", 
inom ett område med havet som avgränsning i 
öster och sydöst och stambanan i väster. 

Alltnog, "ÖSJ"-iden borde ha kunnat ge en 
närmast maximal effekt till ett minimum av 
anläggningskostnad. Den borde, sett ur det sydöstskånska 
näringslivets perspektiv, ha uppfattats 
som en perfekt lösning av transportfrågan. Under 
hela projekteringsepoken från 1850-talet till 
första världskriget kan blott det sena 1890-talets 
vittfamnande kontinentalbaneplaner (se Alvfors 
2003 s. 138ff) tävla med "ÖSJ"-projektet idemässigt 
och beträffande förutsättningarna att 
gripa in i det ekonomiska skeendet och utvecklingen 
av Skånes kommunikationer. "ÖSJ"-iden 
föll i glömskans djup. Kontinentalbaneplanerna 



satte ett kort spår på järnvägskartan genom banan 
(Malmö-)Dalby-Bjärsjölagård. 

Då man 1880 var tvungen att helt ge upp 
"ÖSJ" -planerna, hade lågkonjunkturen drivit 
fram nya och billigare lösningar på det tekniska 
området. Man kunde på nytt ta itu med kommunikationsfrågan 
inom de östra delarna av Skåne, i 
första hand under ledning av landsbygdsaktörer 
och återigen med mera begränsade vyer, men nu 
med den normalspåriga ångspårvägen som ledstjärna. 

Under de första åren på 1880-talet går man 
in i ett linjemönster, som i stora drag innebär en 
återgång till det tidiga 1870-talets, men omkring 
1885 skiftar mönstret karaktär i och med att städerna 
träder in som den aktivare parten inom 
projekteringsverksamheten. Linjerna sträcks 
nu målmedvetet ut från städerna mot de omlandsområden, 
som man ville inkorporera eller 
försäkra sig om att inte mista. "ÖSJ" -projektet 
far således ses som ett ganska kort mellanspel i 
raden av urskiljbara strukturmönster under den 
sextioåriga, tidiga projekteringsepoken i sydöstra 
Skåne (jfr Alvfors 2003 s. 1 lff). 

Varför misslyckades "ÖSJ"-projektet? 

En rad faktorer bidrog till att fälla "ÖSJ" -projektet. 
Först och främst: finansieringen höll inte. 

För att erhålla koncession var det under 1870talet 
tillräckligt om det egna aktiekapitalet uppgick 
till en tredjedel av anläggningskostnaden. 
Det var vanligt att man kalkylerade med detta 
och att resten anskaffades lånevägen. Från och 
med 1871 hade riksdagen avdelat anslag för 
enskilt järnvägsbyggande, men det räckte till 
för endast ett begränsat antal företag (Nicander 
1980 s. 55ff). Det nämns inte heller i något 
sammanhang att "ÖSJ"-projektörerna hade för 
avsikt att söka lån från staten. Det innebär att 
de var hänvisade till obligationsmarknaden. Läget 
på kreditmarknaden var sådant att räntan på 
obligationslån skulle komma att bli betungande. 
Och att fa obligationslån placerade bör redan från 

början ha stött på svårigheter. Järnvägsobligationer, 
som under högkonjunkturen var begärliga 
papper, blev allt mer svårplacerade allt eftersom 
konjunktursvackan fördjupades. Om inte förr så 
måste det under 1877 ha visat sig mycket svårt 
att placera obligationslån på marknaden (jfr Alvfors 
2003 s. 176ff). 



Projektörernas målsättning var att klara halva 
anläggningskostnaden genom aktieteckningar, 
dels för att utnyttja lågkonjunkturens fördelaktiga 
priser på material och arbetskraft, dels för 
att begränsa behovet av obligationslån. Arrangemanget 
ställde extra krav på aktietecknarna. Och 
de förhoppningar man hade att klara en tillräcklig 
aktieteckning kom snart nog på skam. Det 
visade sig att projektet vilade på en ostadig pall 
med sköra ben. De finansieringsben som skulle 
stötta projektet var, förutom obligationslån, aktieteckningar 
från såväl städerna som landskommunerna 
och enskilda. Obligationsstödet var 
bräckligt, och så visade sig även det från landskommunerna 
och privata vara, när det efter inbjudan 
till aktieteckning framgick att pallen saknade 
ett ben; städerna var helt ointresserade. 

Bland enskilda finansiärer hade man främst 
godsägare att räkna med. Andra kategorier, inom 
jordbruket och andra verksamheter, som kunde 
vara intresserade av företaget, hade i regel starkt 
begränsade resurser att ta av. Vad man saknade 
var större industriföretag och industriägare, som 
både var starkt beroende av järnvägstransporter 
och hade en tillräcklig ekonomisk bas. Här kan 
jämföras med förhållanden inom norra delen av 
Kalmar län där bruksägare och deras familjer 
1877 innehade drygt en tredjedel av aktierna i 
Hultsfred-Westerviks Järnvägs AB (se Svallhammar 
1991 s. 91f). Oddsen för "ÖSJ" kunde ha 
varit radikalt annorlunda, om ett antal betydande 
industrier varit lokaliserade inom det område 
projektet genomkorsade. 

Åter till städernas roll. De hade efter de skånska 
bibanornas tillkomst i början på 1860-talet 
varit i stort sett passiva i projekteringssammanhang 
och så skulle det i stort sett förbli till några 
år in på 1880-talet. Städerna såg det som landsbygdens 
sak att initiera och investera i anläggningen 
av tertiärbanor. "ÖSJ"-projektet var dock 
väl tillrättalagt för att kunna tilltala de berörda 
städerna, men projektörerna överskattade projektets 
lockelser. De var så att säga ute i fel tid. 
Och utan väl tilltagna aktieteckningar från städerna 
fanns inte finansiellt underlag för projekt i 
"ÖSJ:s" storleksklass. 

Man far tänka sig att om städerna, och då 
främst Kristianstad och Malmö, varit villiga att 
lätta på pungen, så borde det ha sporrat många 
landskommuner och privatpersoner till större aktieteckningar 
i huvudbanan och förhoppningsvis 
också fatt en dominoeffekt ut längs de planerade 
bi banorna. 



Kristianstads avvisande hållning kan vara särskilt 
svår att förstå. En majoritet i fullmäktige 
sade envetet nej till varje teckningsförslag. Denna 
negativa attityd till järnvägsplaner var inte ny 
och den kom att upprepas. Det var främst bland 
militärer, tjänstemän inom förvaltning och rättsväsende 
och inom lärarkåren de fanns, som arbetade 
mot "ÖSJ"-projektet, medan affärsidkare 
reserverade sig mot de "ÖSJ" -negativa besluten. 
De inom handel, hantverk och industri, som var 
positivt inställda till projektet, var inte tillräckligt 
representerade inom fullmäktige för att kunna 
genomdriva sina intressen på kommunikationsområdet. 

Man far intrycket av att bland representanter 
för officers-och tjänstemannakåren såg man 
Kristianstad främst som en garnisons-och förvaltningsort 
med dess speciella funktioner och 
värderingar. De tycks inte ha haft full förståelse 
för samspelet mellan staden och dess omland eller 
varit vakna för de möjligheter staden hade som 
handels-, hantverks-och industriort. Det var bra 
som det var. CHJ fick inte lida något avbräck. 
Intresset stannade för tillfället vid kanalförbindelsen 
med Åhus. 

En del tongivande personer inom Gärds och 
Östra Göinge härader hade redan tidigare haft 
ambitionen att inte bli för starkt bundna till 
Kristianstad. Man hade planerat för järnvägskontakter 
åt olika håll för sina relationer med 
omvärlden. Kristianstads ställningstagande ledde 
nu till att linjeförslaget för huvudbanan försköts 
västerut med Karpalund som skärningspunkt 
på CHJ och att västliga godsägare inom Gärds 
härad började dominera scenen. Kristianstad var 
inte längre den fasta punkten i projektet. Staden 
ställdes åt sidan. 

I och med att städerna inte visade något intresse 
för "ÖSJ" -projektet blev det desto viktigare att 
fa landskommunerna att teckna aktier. De slöt 
dock inte alls upp i den utsträckning som fordrades 
för att ge projektet en chans. Kommunerna 

längs huvudbanan från Hästveda till Andrarum 

och kring bibanedelarna närmast denna sträcka, 

det vill säga kring de centrala delarna av projek

tet, visade visserligen över lag ett stort intresse; 

merparten (24 kommuner) tecknade sig för ak



tier. Förutom inom några socknar på Österslätt 

vann man däremot föga gehör utanför kärnom

rådet. De kommunala teckningarna var mycket 

tunnsådda. Endast sju har noterats. 

För projektet som helhet rörde sig teckningarna 
i regel om begränsade belopp på 5 000 till 15 000 
kr (20 av 31 kommunala teckningar) . Blott fem 
kommuner (Broby, Åhus, Everöd, Östra Sönnarslöv 
och Borrby) låg på 50 000 och 60 000 kr. 
Resultatet blev att de kommunala teckningarna 
utgjorde ungefär 8 och de privata cirka 5 procent 
av den beräknade anläggningskostnaden, tillsammans 
således ungefär 13 procent. Det fattades 
mycket för att nå upp till de 50 procent som projektörerna 
hade som målsättning. 

En hel del kommuner ignorerade helt inbjudan 
till aktieteckning och många avslog frågan 
utan motivering. De argument som redovisades 
för avslag var av skiftande karaktär. Om banan 
inte skulle gå genom kommunen fanns det inte 
anledning att bidra, och i vissa fall ansågs endast 
ett fatal medlemmar fa nytta av banan, även om 
den gick genom kommunen. Man kunde anse 
sig redan ha tillräckligt bra tillgång till järnväg. 
Detta gällde främst inom den sydvästra halvan 
av det tilltänkta trafikområdet, där man i många 
fall hade nära till existerande banor (stambanan, 
YEJ, LTJ och MYJ) eller rent av station inom 
kommunen. Kommuner kunde också vara 
skuldsatta, och man ville inte ytterligare belasta 
skattebetalarna. Sociala plikter och nödvändiga 
utgifter för skolan var redan tillräckligt betungande. 
Nöden fordrade inte att man engagerade 
sig. I några fall hindrades man av att kommunen 
redan var bunden vid teckningar i annat projekt. 

Dessa argument ger en fingervisning om varför 
den kommunala uppslutningen blev så otillräcklig, 
men vi f"ar också söka mera generella 
förklaringar. Ett förhållande, som kan ha bidragit 
dels till att så många kommuner uppställde 
sinsemellan oförenliga villkor för aktieteckning, 
dels till att de extra uttagen per fyrk tedde sig 
svåra för många att bära, var kommunernas begränsade 
storlek. Det framgår tydligt av projektkartorna 
att "ÖSJ:s" tänkta trafikområde bestod 

av ett formligt "lapptäcke" av i regel små, inom 



vissa områden mycket små kommuner, var och 

en med sina speciella intressen att bevaka. Den 

kommunala egoismen var i många fall ett hinder 

för samförståndslösningar. Man kontrasterade 

sina skilda intressen snarare än att söka harmo

niera dem. 

Med betydligt större kommunenheter borde 
detaljkonflikterna ha kunnat undvikas eller 
varje fall inte behövt bli ett så stort problem. Frågan 
om linjesträckningar hade fatt bli en fråga att 
lösa inom kommunen. Det torde även ha varit 
lättare att övertyga om den gemensamma nyttan 
inom den större enheten än då det gällde mellan 
småkommuner. Att fa gehör för aktieteckning 
borde också ha varit lättare om bördan kunde 
spridas över många skattepliktiga och bli mindre 
betungande per fyrk. Även om det utgått ett 
mindre bidrag per fyrk till aktieteckningen, skulle 
det samlade resultatet för "ÖSJ"-projektet ha 
blivit bättre än då ett begränsat antal småkommuner 
tecknade sig för i regel låga belopp. 

Problemet med småkommuner leder oss till 
frågan om brister i de institutionella förhållandena 
även på ett pinnhål högre plan. 1854 års 
beslut att enskilda personer och lokala intressen 
fick stå för framväxten av det perifera bannätet 
far anses ha missgynnat det omfattande "ÖSJ"projektet 
med förgreningar inom båda skånelänen. 
Storleken, utsträckningen och dessutom karaktären 
av jordbruks bana var en black om foten. 
Projekteringsverksamheten hängde på privatpersoners 
initiativ. Intresset för projektet varierade. 
Konkurrensen mellan olika bygder och socknar 
om att fa järnväg verkar mer accentuerad än viljan 
till samverkan, och inom områden med järnväg 
var man inte motiverad till föga vinstgivande 
satsningar. Projektörerna hade påtagit sig en 
övermäktig uppgift. För att ro i land ett så stort 
projekt som "ÖS]" hade det behövts stöd av en 
regional myndighet med näringslivsbefrämjande 
målsättning och ansvar för en regional samordning 
och finansiering. Det brast i den vägen i de 
institutionella förutsättningarna när "ÖSJ" -iden 
växte fram. 

Vi återkommer till att indelningen i en mängd 
små kommuner kan antas ha bidragit till det 
magra teckningsresultatet och att storkommuner 
kunde ha varit botemedlet. Detta resonemang 



har en begränsad tillämpning. Det är osäkert om 
det kunde ha gällt inom området nära Malmö 

och Lund, eller i stort sett söder om YEJ. I och 
med att städerna uteblev som finansiärer och 
landsbygdens engagemang därmed fick en avgörande 
roll, kom problem som gällde relationerna 
mellan de olika bygderna att betyda mer. 

"ÖSJ:s" tankesmedja hade sitt säte i Kristianstad 
och stadens nära omgivning. Det var ur 
den traktens perspektiv "ÖSJ"-iden utformades. 
Projektet var skräddarsytt för kärnområdet, 
bestående av Östra Göinge härad, Gärds härad 
och angränsande områden innanför Hanöbukten. 
Området skulle få sitt behov av kontakter 
tillgodosett med dels Kristianstad, dels stambanan 
samt Malmö och Åhus, det vill säga de mest 
aktuella hamnarna. Projektet skulle dessutom 
gynna Kristianstads utveckling. Kärnområdets 
konkurrenssituation skulle förbättras i relation 
till inte minst den sydvästra delen av landskapet. 
I stort sett inom området söder om YEJ, det 
vill säga kring den del av projektet som låg nära 
Malmö, kan det inte ha tett sig särskilt lockande 
att investera i "ÖSJ". Man riskerade att få sina 
relativa konkurrensfördelar urvattnade. Dessutom 
bör man knappast ha haft tillräckligt behov 
av bättre kommunikationer med området i 
nordöst, för att det skulle locka till aktieteckning. 
Varför skulle man stödja ett projekt, som allra 
mest skulle komma att gynna en konkurrerande 
jordbruksbygd? Man skulle få betala för dyrt för 
de tänkbara fördelar projektet kunde medföra. 
Storkommuner skulle knappast ha hjälpt upp 
situationen för projektet inom denna del av trafikområdet. 

Förhållandet var ett annat på Österslätt, som 
kunde liknas vid "ÖSJ:s" kärnområde då det 
gällde kontakten med marknaden. Denna sydöstligaste 
del av Skåne behövde komma närmare 
såväl Ystad som Simrishamn och Malmö, och 
det skulle "ÖSJ" kunna erbjuda. Detta tedde 
sig också för en hel del av kommunerna på Österslätt 
som ett gott alternativ till det tidiga 1870talets 
avtynade bygdeprojekt. En större kommunal 
enhet borde här ha underlättat en helhjärtad 
uppslutning kring "ÖSJ"-planerna. Men den 
kunde ju också ha betytt, att något av de tidigare 
projekten redan hade varit genomfört och "ÖSJ" 
därför inte varit intressant. 

Konjunkturutvecklingens roll 

Man kan säga att 1870-talets lågkonjunktur 



både födde "ÖSJ"-iden och gav den dödsstöten. 

När den gjorde sig kännbar vid årtiondets mitt, 
gick musten ur planerna på de normalspåriga 
bygdebanor som diskuterades. Då "ÖSJ"-iden 
väcktes 1875 sågs smalspårsalternativet som en 
möjlig utväg att kringgå de problem konjunkturnedgången 
hade skapat, men man såg samtidigt 
chansen att utnyttja det prisfall på varor och arbetskraft, 
som följt i lågkonjunkturens spår. 

Konjunkturnedgången fortsatte emellertid 
under 1876. Jordbruket fick allt sämre betalt för 
sina produkter då efterfrågan sjönk. Underlaget 
för både kommunala och privata aktieteckningar 
i "ÖSJ"-projektet blev svagare samtidigt 
som konkurrensen om det riskvilliga kapitalet 
tilltog. Denna negativa utveckling fortsatte. 
Under senare delen av 1877 uppfattades den 
ekonomiska krisen som verkligt allvarlig. Svårigheterna 
tornade upp sig ytterligare under 
1878, men först året därpå nådde depressionen 
sitt bottenläge. Mot slutet av 1879 registrerades 
dock symptom på återhämtning inom världsekonomin 
och för det skånska jordbruket randades 
ljusare tider. 

Förutsättningarna för "ÖSJ"-projektörerna att 
locka till sig kapital var redan från början dåliga. 
När man i slutet av 1876 nådde fram till tiden 
för aktietecknande, hade möjligheterna försämrats 
ytterligare. De sista försöken att fylla på aktiestocken 
gjordes 1877 i ett ännu sämre läge och 
utan framgång. Ett nytt försök under en dalande 
konjunktur hade varit meningslöst. De anstalter 
som vidtogs på våren 1878 för att få bolagsordningen 
fastställd kan ses som en åtgärd i avvaktan 
på det konjunkturomslag, som dock lät vänta på 
sig ytterligare ett år. Att fullfölja tanken på att 
söka koncession kan knappast ha varit motiverat 
under rådande ekonomiska förhållanden. I 
koncession ingick bestämmelse att banbygget 
måste påbörjas före visst datum, annars förföll 
den. Man såg säkerligen ingen rimlig chans att 
uppfylla ett sådant krav. Projektet kan ses som 
dött 1879, även om den formella dödsattesten 
kom först i början av 1881. 

Hade projektet varit realiserbart om 1870-talet 
inte träffats av den svåra depressionen? Det är 
knappast troligt. Många av de bromsande faktorerna, 
som beskrivits, var inte bundna till konjunkturen. 
Man frågar sig också om olika parter 
ens under ett fortsatt gott konjunkturläge under 
1870-talet varit mogna att anamma det nytänkande 
som "ÖSJ"-projektet innebar, och varit 



villiga att acceptera den vittgående samverkan, 

som krävdes inom det omfattande trafikområ

det. Vi far beakta att man i östra Skåne ännu 

befann sig i järnvägsprojekteringens linda. 

Även under ett gott konjunkturläge måste 
städernas roll som finansiärer ha varit av fundamental 
betydelse. De projekt, som bearbetades 
under 1870-talets högkonjunktur, var i 
regel korta banor som landsbygdsintresset stod 
bakom. Städerna visade då, liksom beträffande 
"ÖS]", ingen påtaglig tendens till engagemang. 
Det finns knappast anledning att tro att ett projekt 
av "ÖSJ:s" omfattning och linjemönster 
skulle ha väckt städernas intresse. Först i mitten 
av 1880-talet får vi se stadsintresset skifta gestalt, 
och då i samband med att omlandskampen städerna 
emellan skärps och kräver järnvägar som 
vapen i kampen. Städerna hade var och en sina 
anfallsriktningar. Det är inte troligt att de hade 
kunnat samsas om "ÖSJ":s strikta och rationella 
linjemönster -oavsett val av spårvidd. Några 
bredspåriga bygdebanor hade dessutom tillkommit 
i början på 1880-talet. Ångspårvägen hade 
gjort sitt intåg. Smalspår var inte längre aktuellt. 

Bakom "ÖSJ"-projektets svårigheter låg en 
lång rad negativa faktorer, som var och en i sina 
detaljer kunde verka harmlösa och som inte avskräckte 
projektörerna från att försöka hålla projektet 
levande i i varje fall drygt tre år. Men i 
sin totalitet och sammanvävda över tiden speglar 
dock de negativa faktorerna projektets grundläggande 
svagheter. Hur man än vrider och vänder 
på problemen, kan man inte finna att "Östra 
Skånes jernvägar" hade någon möjlighet att förverkligas. 
Av det planerade linjenätet kom dock 
ett par brottstycken att hamna på järnvägskartan. 
Järnvägen Hästveda-Karpalund kom att i 
stort sett följa "ÖSJ:s" tilltänkta linje mellan de 
två orterna och detsamma gällde banan MalmöGenarp. 

Om "ÖS]" realiserats skulle tillgången till järnväg 
tidigt ha blivit påfallande likformigt fördelad 
i större delen av Skåne öster om stambanan. 
Genom "ÖS]" och de redan anlagda banorna 
skulle nästan alla delar av området ha erbjudits 
nära tillgång till järnväg. Man borde ha fatt ett 
rationellt linjesystem, i varje fall för det närmaste 
årtiondets transportkrav. Men valet av smalspår 
skulle hainneburit anpassningssvårigheter till en 



ny näringslivssituation. Vi behöver bara tänka på 
betnäringens utveckling under sent 1880-tal och 
under 1890-talet med krav på smidig samtrafik 
med de banor som byggdes redan innan "ÖSJ"projektet 
var aktuellt. 

Järnvägsdebatten 

För oss -med facit i hand -ter det sig dock 
som om projektörerna i sitt ideskapande redan 
från början hängav sig åt önsketänkande. Och 
det var inte så ovanligt i järnvägens barndom. De 
överskattade den potentiella styrkan hos de krafter, 
som de räknade med skulle bära fram projektet 
till fullbordad bana. De var inte tillräckligt 
öppna för de redan i initialstadiet existerande 
svagheterna i konceptet. Den fortgående konjunkturavmattningen 
fjärmade "ÖSJ" -planerna 
ytterligare från det möjliga. Projektörerna ville 
ändå ogärna lämna tron på projektets gångbarhet, 
men illusion och verklighet stod för långt 
från varandra för att agitationen skulle kunna 
rubba positionerna i den utsträckning att dissonansen 
kunde överbryggas. Fiktionen kunde inte 
betvinga verkligheten. 
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Anders Olsson 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1956? 

Järnvägsnätet 

Det svenska järnvägsnätet var vid årets början 
16 357 km långt. Av dessa tillhörde 14 929 km 



SJ. Vid årets slut var nätets längd 16 177 km, varav 
14 843 km tillhörde SJ. Således hade såväl SJ:s 
som enskilda järnvägars banlängd minskat under 
1956. Norrbottens län hade mest järnväg, 1 203 
km, vilket dock blev minst om man slog ut det 
på kvadratkilometer. På andra plats kom Kopparbergs 
län med 1 110 km. Minst bana hade 
naturligt nog Gotlands län med 117 km, följt av 
Blekinge med 254 km. 

De enskilda järnvägarna stod för drygt 10 procent 
av linjenätet. Trots att det egentliga järnvägsförstatligandet 
var genomfört fanns ännu ganska 
många enskilda järnvägar kvar. I 15 av de 24 länen 
fanns sträckor tillhöriga enskilda järnvägar. 
Mest fanns i Stockholms län 302 km ( där Roslagsbanan 
och Nynäsbanan ännu räknades som enskilda 
banor) följt av Örebro län, 275 km. 

"Stopp for normalspåret. "Man kan aldrig vara nog 
övertydlig ... Listerbanan hade breddats 1954 men 
bara till Lister-Mjällby, med tanke på den lokala industrin. 
Foto Lennart Ameen. 

Nya banor 

Det svenska järnvägsnätet ansågs färdigbyggt för 
alltid. Nu gällde det att förbättra och modernisera 
nätet. Årets enda nybyggda sträcka för allmän 
trafik var således endast en kilometer lång 
och bestod av ett triangelspår söder om Mellerud 
mellan före detta Dalslands järnväg och före 
detta Bergslagernas järnväg. Härigenom slapp 
tågen mellan Göteborg och Oslo att byta färdriktning 
i Mellerud. Spåret öppnades för trafik 
3 juni och fjärrstyrdes från Mellerud. Spåret var 
elektrifierat från starten. 

En längre bana (3 km) som tillkom under året 
var industrispåret mellan Örnsköldsviks Västra 
och Hägglund & Söners anläggning i Gullänget. 
Spåret har använts flitigt för Hägglunds leveranser 
av järnvägsfordon och T-banevagnar. 

N ormalspår och smalspår 

SJ:s linjenät bestod av 12 442 km normalspår, 
46 km med 1093 mm, 420 km 1067 mm och 
2 021 km med 891 mm spårvidd. 

Genom järnvägsförstadigandet hade SJ blivit 
ägare till ett stort smalspårsnät. I slutet av 1940

talet hade man kommit fram till att de viktigaste 
smalspårsbanorna i Västergötland, Småland och 



Blekinge skulle ombyggas till normalspår. Arbetet 
med breddningen gick dock långsamt och 
endast en mindre del av de beslutade ombyggnaderna 
kom att genomföras. Ingen ombyggd 

Persontrafiken på fore detta Trelleborg-Rydsgårds järn

väg nedlades under året men godstågen rullade några 
år till. Z43 301 drar lokalgodståg 8271 vid Beddinge 
3 april 1956. Samling Kenneth Larsson. 

Aven vid Spånga-Lövsta järnvägforsvann persontraJ!-ken 
1956. Tvåradiga stationsnamnskyltar var ovanliga. 
H Grip fotograferade nuvarande museiloket J 1393. 

sträcka blev färdig under året men mellan Karlshamn 
och Karlskrona pågick arbetet för fullt och 
sträckan kunde öppnas normalspårig 1957. 

Av de enskilda järnvägarna var nästan hälften 
smalspår med 891 mm spårvidd. Tre stora linjenät 
ingick i detta: Roslagsbanesystemet, Nordmark-
Klarälvens järnvägar och Dala-OckelboNorrsundets 
järnväg. 

På NKlJ återupptogs persontrafiken mellan 
Hagfors och Hagfors Gärdet. Den fanns sedan 
kvar till nedläggningen av persontrafiken på 
NKlJ-nätet 1964. 

Dubbelspår 

På de stora linjerna behövdes dubbelspårsdrift 
av både kapacitetsskäl och för en rationellare 
tågdrift. Redan i slutet av 1800-talet hade man 
kommit fram till att Västra, Södra och Östra 
stambanorna samt Västkustbanan borde bli dubbelspåriga. 
Arbetet med utbyggnad till dubbelspår 
pågick etappvis och i långsam takt. Under 
långa perioder tillkom endast några fa kilometer 
dubbelspår. I slutet av 1940-talet tog dock utbyggnaden 
fart och under 1950-talets första sex 
år byggdes således 335 km dubbelspår. I stort sett 
hela utbyggnaden fanns på västra, södra och östra 
stambanorna. Under 1956 tillkom ytterligare 
tre dubbelspårssträckor: Torp-Alingsås (VSB) 6 
km, Ervalla-Frövi (norr om Örebro) 10 km och 
Eneryda-Diö på Södra stambanan 11 km. Vid 
1956 års slut hade ännu inget dubbelspårsbygge 
på Västkustbanan påbörjats. 

Elektrifiering och signalteknik 

Sedan mitten av 1920-talet hade elektrifieringen 
av det svenska järnvägsnätets viktigare linjer 



pågått oavbrutet. Under 1956 blev ytterligare 
157 km bana elektrifierad förutom nybygget 
vid Mellerud. Sträckan Hudiksvall-Sundsvall 
elektrifierades och därmed kunde man köra eltåg 
hela vägen Stockholm-Sundvall. De övriga 
sträckorna som elektrifierades låg alla i Bergslagen. 
De var: Grängesberg-Ludvika (TGOJ), 
Tillberga-Fagersta C, Fagersta bruk-Ludvika 
och Ängelsberg-Snyten. 

Linjeblockering tillkom under året mellan 
Rautas och Abisko på Malmbanan. 

Nedläggningar 

Nedläggningar drabbade under året ett antal 
sträckor: 

Tre ''stora"privata 891-nät återstod Ett var DON] 
som dock krympte när persontrafiken från Linghed 
(bilden) till Lilla Björnmossen avvecklades. Malletloket 
DON] 12 på vändskivan vid en SJK-utflykt 1963. 
Foto Lennart Ameen. 

• Simrisbanans sidolinje Dalby-Bjärsjölagård 
hade förlorat persontrafiken 1955. Nu nedlades 
även godstrafiken mellan Harlösa och Bjärsjölagård. 
• Trelleborg-Rydsgård förlorade persontrafiken. 
Godstrafiken blev dock kvar och var mest 
omfattande i banans båda ändar. Sockerindustrins 
transporter hade alltid varit ryggraden i 
banans godstrafik. Nu var bettransporterna avvecklade 
men de båda sockerbruken i Jordberga 
och Skivarp alstrade fortfarande godstrafik. Persontrafiken 
på TRJ var aldrig så stor. Rälsbussarna 
som köpts 1938 hade gått kvar i trafiken till 
nedläggningen. Dessa samt de av samma modell 
som trafikerat Dalby-Bjärsjölagård sändes nu till 
Halland för nya trafikuppgifter. Persontrafiken 
Trelleborgs Övre-Trelleborg C som utförts av 
Rydsgårdsbanans tåg nedlades samtidigt. 
• Persontrafiken Spånga-Hässelby Villastad på 
Spånga-Lövsta järnväg nedlades. Här fick Tunnelbanan 
nu ta hand om passagerarna. Godstrafiken 
fortsatte. 
• På sträckan Tollarp-Östra Vram nedlades 
godstrafiken. Sträckan som var en rest av Gärds 
Härads järnväg hade förlorat persontrafiken redan 
1936. 
• Arbetartågen på den sex km långa sträckan 
Malmberget-Tingvallskulle drogs in. Godstrafiken 
överlevde till 1957 då sträckan nedlades helt. 
• Persontrafiken på Blekinge Kustbanas sidobana 
Sölvesborg-Hörviken nedlades. Banan 
hade trafikerats med smalspårståg även efter 



huvudbanans breddning 1954. För godstrafiken 
Sölvesborg-Lister Mjällby som blev kvar hade 
utlagts normalspår. 

• Den 22 km långa sträckan Linghed-Lilla 
Björnmossen på Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg förlorade persontrafiken. 
• Sträckan Gårdveda-Målilla på före detta Vetlanda 
järnväg förlorade godstrafiken. 
• Svensbro-Tidaholm var en 15 km lång sidobana 
till Hjo-Stenstorps järnväg med spårvidd 
891 mm. Den nedlades helt 1956. Tidaholm 
hade dock kvar trafiken på den yngre normalspåriga 
Tidaholms järnväg. 
• Persontrafiken på smalspåret Uddevalla CUddevalla 
hamn nedlades. Persontrafiken på 
normalspåret hade nedlagts tio år tidigare. 

Trafikplatser 

En bild av Järnvägssverige 1956 f°ar man av järnvägsstatistikens 
uppgifter om trafikplatser på SJ:s 
järnvägsnät. Det fanns vid 1956 års slut 898 stationer, 
470 trafikplatser, 82 expeditionsställen, 
1 138 hållplatser, 762 håll-och lastplatser samt 
209 lastplatser. SJ hade 2 282 stationshus och 
2 097 godsmagasin. Den sammanlagda lastkajslängden 
var 95 412 meter. Till detta kom några 
hundra trafikplatser på de enskilda järnvägarna. 

Ånglok 

Tre år efter SJ:s sista nyanskaffning av ånglok var 
ångloksdriften definitivt på tillbakagång. Mellan 
1955 och 1956 minskade ånglokens trafikarbete 

YEJ-s ''amerikanare" 
byggdes om efterforstatligandet 
till litt. B2. De 
hade slopats redan 1949 
men skrotades 1956. 
Deras sista SJ-tjänstgöring 
var på linjen Kävlinge-
Sjöbo och bilden 
är.från Kävlinge. Foto 

Carl-Erik Nilsson. 

", ... -.. 
Totalt byggdes nio T3-or med början 1956. Individen på bilden är nr 92 och foto togs vid leveransen från Falun 
1958. 
De extra bromskopplingarna över bujfertpltmkan visar att loket är utrustat med malmtågsbroms. Samling Stig 
Nyberg. 



mätt i vagnaxelkilometer med ungefär 16 procent. 
Den största minskningen gällde persontrafiken 
där ångloksdriften halverats sedan 1953. 

Detta ledde naturligtvis till att ånglok blev 
överflödiga och slopades. Ett antal ånglok skrotades 
under året. De flesta av dessa var lok från 
enskilda järnvägar som SJ övertog vid järnvägsförstatligandet. 
Bland lok som skrotades detta 
år fanns Ystad-Eslövsbanans lok 13-15 (SJ B2 
1527-1529) som YEJ:s originelle maskinchef 
beställt i Richmond USA 1900 och som gått till 
litteraturhistorien genom Fritiof Nilsson Piratens 
skildringar. Under SJ-tiden hade de bland annat 
tjänstgjort på Kävlinge-Sjöbobanan. 

Ett annat skånelok som skrotades var EslövHörby 
järnvägs lok. Trots att det var banans enda 
lok fick det nr 9 detta som förberedelse för det 
kommande Östra Skånes Järnvägars lokserie. 
Loket var byggt hos Nohab 1897 och hade nr 
1663 hos SJ. 

Men det fanns också ånglok som bevarades för 
framtiden. Vid SJ:s 50-årsjubileum 1906 hade 
man ju tagit de första ansatserna till ett järnvägsmuseum 
genom att bland annat Prins August 
bevarades för framtiden. Nu femtio år senare 
tillfördes Järnvägsmuseum det 80-åriga loket nr 
8 från Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg. 
Loket var en gåva till museet från TGOJ. 

Ellok 

Med elektrifieringen av järnvägsnätet ökade 
också ellokstrafiken. Här var ökningen störst på 
persontrafiksidan. Detta krävde naturligtvis fler 
lok. Under året levererades 28 nya lok litt. Da 
och två malmtågslok litt. Dm. 

Parallellt med leveranserna av Da-lok fortsatte 
ombyggnaderna av äldre D-lok till litt. Du med 
starkare motorer vilket gav de äldre loken likvärdiga 
prestanda som Da. 

För växlingstjänst tillkom fem lok litt. Ud. 

Motorlok 

För godstrafiken på icke elektrifierade linjer ersattes 
ånglok alltmer med motorlok. Motorlokens 
tjänstgöring i linjetjänst ökade med mer än 
150 % mellan 1954 och 1956. Orsaken till detta 
var naturligtvis nyanskaffningen av motorlok. 

Sedan några år hade SJ köpt in tyskbyggda lok 
litt. T2 (sedermera T21). Nu byggdes en licensversion 



av detta lok hos Vagn-och Maskinfabriken 
i Falun. Denna hade svenskbyggd växellåda 
och annan kraftöverföring än de tyskbyggda loken. 
Den fick därför litt. T3 (sedermera T22). 

SJ hade nu funnit tiden mogen även för tyngre 
motorlok. Sedan några år fanns ett General Motorsbyggt 
lok på provtur i Europa, bland annat 
i Sverige. Detta lok skulle senare hamna i SJ:s 

lokserie med litt. T5/T42. Nu köpte SJ sin första 
serie GM-lok. En försvenskad version byggdes 
hos Nohab i Trollhättan och levererades 1956. 
Loken vägde 84 ton och fick en maxhastighet 
på 100 km/h. De fem loken fick litt. T4, senare 
omlittererade T 41. Loken sattes i tjänst i personoch 
godståg på den ännu oelektrifierade linjen 
Borås-Alvesta. 

Tio lokomotorer litt. Z6 (sedermera Z64) 
levererades från Deutz i Tyskland och tio smalspårslokomotorer 
(891 mm) litt. Z4p levererades 
från Kalmar Verkstad. Även NKlJ köpte en Z4p 
från Kalmar. 

Motorvagnar 

Elektriska motorvagnståg av rälsbusstyp var 
ännu ett sätt till förenklad drift. Sedan några år 
hade Hilding Carlsson utvecklat ett sådant tåg. 
Det blev ett trevagnarssätt och de två första levererades 
till TGOJ 1956. En smalspårig version 
byggdes för NKlJ där den kom att kallas "Uddeholmaren". 
Den levererades dock först 1957. 

SJ valde dock att bygga separata elrälsbussar och 
släp-eller manövervagnar. Då kunde släpen/ manövervagnarna 
användas till såväl el-som dieselmotorvagnar. 
Fem elmotorvagnar litt. YCoa7 /YBoa7 
levererades under året. Dessa hade elutrustning 
från Asea och korgar från ASJ Arlöv. De fick en 
annan inredning med stolar med högre ryggstöd 
än de YCoa6 som levererats föregående år. 

Under året levererades nio manövervagnar 
litt. UCFo7y och 17 UCFo6y, samtliga från 
Märstaverken i Eksjö. De förstnämnda hade ny, 
modernare inredning och tjänstekupe för tjänstgöring 
i snälltågstrafik, medan de senare var av 
standardtyp. 

Leveranserna av motorvagnar YCo6, från halvårsskiftet 
1956 benämnda YBo6 fortsatte. Under 
året levererades femtio motorvagnar från ASJ i 
Linköping. 



Med leveranserna av nya motorvagnar kunde 
ett antal tvåaxliga Hilding Carlsson-rälsbussar 
slopas efter cirka 20 år i tjänst. 

Tre smalspåriga (891mm) godsmotorvagnar 
YFo5p levererades från Hilding Carlsson under 
året. De var från början avsedda för ilgods och 
fisktransporter på linjen Västervik-Linköping. 

Personvagnar 

Årets stora händelse på personvagnssidan var slopandet 
av 3 klass som genomfördes under året 
efter beslut av Europeiska järnvägsunionen. Alla 
personvagnar omlittererades nu. Kvarvarande 
förstatligade udda personvagnar (nummerserierna 
8000-9999) fick nu vanliga littera utan E. 

Under året levererades 20 sovvagnar litt. 
WLABo6 till SJ. Det nya med dessa var att kupeerna 
kunde bäddas valfritt med en, två eller 
tre bäddar. 

Utvecklingsarbetet med nya sittvagnar pågick. 
Två modeller Co3 och Bo3, båda med öppna 
salonger och rundade hörnpartier, planerades. 
Dessa var grunden för de vagnar som några år 
senare började levereras. 

Personal 
SJ:s järnvägspersonal utgjordes i medeltal av 
62 484 personer. Detta innebar en mindre ök

ning jämfört med 1955, vilken 

berodde på att arbetstidsregle

ringar lett till nyanställningar. 

Järnvägsdrift var ännu en per

sonalkrävande verksamhet. 

F.d CH] 621 tappade 1956Etillägget 
i sin SJ-beteckning. Den 
finns numera hos Skånska Järnvägar 
och fotograferades av Tobias 
Bengtsson på vändskivan i Brösarp 
efter renovering 2006. 

Sten Henriksson 

En sniåländsk nialnibana 



Under andra världskriget, mellan 1939 och 
1944, fraktades 700 000 ton småländsk järnmalm 
till den tyska krigsindustrin på HalmstadNässjö 
järnvägar. Malmen kom från Smålands 
Taberg, den stora malmklumpen en och en halv 
mil söder om Jönköping och utlascningshamnen 
var Halmstad. Historien om Tabergsmalmen har 
många inslag: den handlar om hur tyska intressen 
med hjälp av svenska bulvaner förvärvade 
gruvan, om en glömd eller förtigen malmtrafik 
och om en lokal kamp för att hindra ett naturminnesmärke 
från att brytas ner. 

Berget 

Smålands Taberg är ett kupolformat berg som 
sticker upp 140 meter över omgivningen med 
en topp på 343 meter över havet. Bergarten är 
hyperitdiabas, ibland kallad svart granit, med 
stora mängder titanmagnetit, även kallad titanmagnetitolivin, 
en järnoxid innehållande 
lättmetallen titan. Vidare finns i malmen små 
mängder (storleksordningen 0,3 procent) av 
grundämnet vanadin, som är en viktig legeringsmetall 
vid ståltillverkning, till exempel för 
ver ktygsstål. 

Tabergsmalmen togs tillvara i rasbranterna 
från berget redan på 1400-talet och blev så småningom 
grunden för Tabergs bergslag, etablerad 
på 1600-talet med holländare och tyskar i ledande 
roller. Bergslagen omfattade ett stort antal 
mindre masugnar och hyttor, med tillhörande 
produktion av tackjärn och stångjärn. Järnet 
härifrån var till exempel viktigt för tillkomsten 
av industrierna i Norrahammar och Huskvarna, 
och järnhanteringen anses under andra halvan 
av 1800-talet ha sysselsatt en fjärdedel av befolkningen 
utanför städerna i Jönköpings län. 1 
Järnhalten i Tabergsmalmen, cirka 31 procent, 
var dock låg, och det betydande inslaget (4-6 
procent) av titan gjorde malmen svårsmält. Med 
utbyggnaden av järnvägarna och därigenom lättare 
tillgång till högvärdig malm kunde man in te 
konkurrera med de rikare fyndigheterna i Mel

1. W William-Olsson & Per Fries, Halmstad-Nässjö 
Järnvägar och näringslivet i dess trafikområde, HNJ intressenter, 
Halmstad 1950, s. 79. 

lansverige och 1895 tog den traditionella malmhanteringen 
slut. 

Järnvägen 

Åren 1870-72 startades, med brittisk finansiering, 



Halmstad-} önköpings Jernvägsaktiebolag. 
Tanken var att bygga "från Halmstad nära Oskarsström 
över Torup förbi Bolmen åt Värnamo 
och nära Taberg till Jönköping eller annan punkt 
på stambanan söder om Jönköping jämte bibana 
till Gislaved". Södra stambanan gick vid denna 
tid över Nässjö-Jönköping-Falköping. Motiven 
för järnvägsbygget var blandade: man ville från 
Halmstad nå en förbindelse med stambanan och 
ta vara på sitt traditionella småländska uppland 
med dess trävaror och man nämner alltså också 
explicit Taberg. Kring Taberg borde det finnas 
frakter: av råvaror som malm, kol och kalksten 
till masugnar och hyttor, och för produkterna 
järn och manufakturvaror. Men i huvudsak var 
det nog ändå de småländska skogarna som skulle 
stå för frakterna -trävaror för export via Halmstad 
och i en efter hand växande utsträckning 
också massa, wellpapp och papper. 

Järnvägsbygget var tänkt att ta fyra år, men 
tog tio och slutpunkten blev Nässjö, inte Jönköping. 
Konjunkturerna var på topp när bygget 
startade men gick i botten i slutet på 1870-talet, 
och järnhanteringen i Tabergs bergslag gick ner. 
Då tedde sig Jönköping mindre attraktivt som 
slutpunkt för banan eftersom det skulle resultera 
i mer konkurrens med statsbanorna om frakter, 
medan Nässjö erbjöd bättre kontakt med norra 
Småland och Östergötland. Bygget höll sina 
kostnadsramar, men var grovt underfinansierat 
-de fattiga och möjligen snåla smålänningarna 
hade varit klena på att teckna aktier -och 1884 
gick företaget i konkurs. Staten gick in med ett 
anslag om en halv miljon och A.O. Wallenberg 
av känd affärsbanksläkt tecknade obligationer 
för en miljon och företaget kunde rekonstrueras 
som Halmstad-Nässjö Järnvägsaktiebolag. 
Wallenbergsgruppens ägande kom att bli långsiktigt 
med storleksordningen 60 procent av 
aktiekapitalet. Med Investors historietecknares 
ord: "Halmstad-Nässjö Järnvägs AB (HNJ) var 

Johu l'röbergs Koustllirlag, Finspong. 
~/!V7H,Hl,4, /A~~-eA-~ 4t~~~~ ~;/;¼.bL 
~ -~ p,,µ 11 3/1?1 V c4;ua' 
En romantisk järnvägsbild från Smålands Taberg. järnvägen går här på klipphyllan mellan berget och Tabergsån. 
ett järnvägsengagemang som inte bara hade stor 
tyngd i lnvestors strategiska portfölj utan också 
var av stor känslomässig betydelse i familjetraditionen."
2 

Anknytningen till Jönköping via Taberg påbörjades 
först tio år senare. Det var ett lokalt 
initiativ, men man överlät snart koncessionen till 
HNJ. Järnvägen Vaggeryd ( Götafors )-Jönköping 



byggdes på fyra år men bygget blev problemfyllt. 
För det första var det kuperat: Vaggeryd ligger 
på 200 meter över havet och banan stiger sedan 
till 247 m i Röshult mellan stationerna Ekeryd 
och Månsarp för att sedan via Taberg nå Jönköping 
på 91 m. Sträckan mellan Smålands Taberg 
och Ekeryd har stigningar på 17 promille. Vidare 
hade man problem med att bygga banan på den 
smala hyllan mellan berget och Tabergsån och 
till det kom den svårartade mossen vid Byarum 
där banvallen fick underbyggas med risknippen. 
Lika problematiskt var det med det sanka området 
vid Munksjön inne i Jönköping, av byggarna 
betecknat som bottenlöst. 

Men 1895 kunde Oskar Il på klassiskt maner 
inviga banan, varvid han förstås också passade 
på att skriva sitt namn på en berghäll nära sta

2. Håkan Lindgren, Aktivt ägande. Investor under växlande 
konjunkturer. Institutet för ekonomisk-historisk forskning 
vid Handelshögskolan, Investor, Stockholm 1994. 

tionen. Han besöker vidare bergets topp för att 
sedan fara vidare till Norrahammars bruk: 

Under ledning av brukets ägare, brukspatron J W 
Spånberg, inträdde H m:t, under det brukets musikkår 
spelade folksången, i det stora gjuteriet där 
Konungens namnchiffer omgifvet av ett "Brödrafolkens 
väl" göts i sanden och lyckades denna gjutning 
särdeles väl. 

HNJ lät så småningom ställa upp det nämnda 
namnchiffret i ett monument som fortfarande 
står på Tabergs hjässa.3 

HNJ växte efter hand till med diverse bibanor 
och inkorporerade också VCJ, den långa och 
olönsamma Västra centralbanan mellan Falköping 
och Landeryd. Liksom flertalet enskilda 
järnvägar förstatligades HNJ, 1945. HNJ framträder 
allmänt i det material som här undersökts 
som ett affärsmässigt välskött företag med god 
årlig utdelning till aktieägarna. Ett tekniskt avancerat 
inslag var de röda snabbvagnarna som 
på 1930-talet sattes in mellan Halmstad och 
Nässjö. Däremot tycks vagnparken, framför allt 
godsvagnarna, ha varit påfallande föråldrad om 

3. Citat och skildring ur Lars Olof Leander, Boken om 
HNJ, Frank Stenvalls Förlag, Malmö 1984. 

än väl underhållen.4 Att affärssinnet var välutvecklat 
framgår av en operation 1942 då man 



köpte tio slopade öppna vagnar från Vagnuthyrningsbolaget, 
lät renovera dem vid Hässleholms 
verkstäder och åsatte dem litt. Os med tillverkningsår 
1943,5 vilket bör ha varit fördelaktigt 
både ur skattesynpunkt och vad gäller inlösen 
vid det kommande förstatligandet. När HNJ 
förstatligades den 1 juli 1945 kunde man till 
SJ överlämna 985 vagnar och 883 anställda.6 
Då hade huvudägaren, det Wallenbergska maktbolaget 
lnvestor, av skattetekniska skäl först löst 
in övriga aktieägare och därefter sålt rörelsen till 
staten. Den icke obetydliga vinsten -svarande 
mot HNJ:s sparade reserver -tillkom AB HNJ 
Intressenter som levde vidare som regionalt utvecklingsbolag. 
7 HNJ:s järnvägshistoria finns 
väl behandlad i Boken om HNJ av Lars Olof 
Leander. 

Malmexport under första världskriget? 

I de texter som behandlar malmbrytningen på 
Taberg råder allmän enighet om att malmbrytning 
efter 1895 inte förekom förrän i slutet av 
1930-talet. Men Leander uppger i ovan nämnda 
bok att malm exporterades till Tyskland även 
under första världskriget och att HNJ köpte 25 
tyska öppna godsvagnar litt. 13 för malmtrafik. 
På en bild från 1910-talet ser man vagnar las

tade med malm. Om denna malm var för inrikes 
bruk eller för export är emellertid oklart. I 
Kommerskollegiums årliga statistik över malmbrytningen 
är Tabergs siffror låga och betecknas 
som försvarsarbete, det vill säga en brytning som 
görs för att inte gruvkoncessionen skall förfalla. 
Däremot är siffrorna för lastad malm i Halmstad 
hamn inte alldeles obetydliga. I Halmstad 
hamns fartygsjournaler förekommer skeppningar 
av kisbränder till Tyskland och Råå och av 
myrmalm till Stockholm, och det kan vara en 
förklaring. 

Inför andra världskriget 

På 1930-talet väcktes intresset på nytt för Tabergsmalmen. 
Det var de tyska stålverken som 

4. Personlig kommunikation Erik Sundström, Sandviken. 
5. Leander, op. cit. s. 180 och Erik Sundström. 
6. Styrelseprotokoll 30 maj 1945 i AII:l, HNJ i SJ:s arkiv, 
Riksarkivet (RA) . 
7. Se Håkan Lindgren, op. cit. 

År Bruten malm Malm och kisbränder 
i Taberg, ton8 lastat i Halmstad, ton9 



1914 200 
1915 
1916 
1917 36 2 730 
1918 72 797 

Tabell 1. Bruten malm i Taberg och lastad malm och 
kisbränder i Halmstads hamn under första världskriget. 
Med kisbränder (även kallad järnaska) avses slagg med 

cirka 60 procent järninnehåll som uppstår i hyttor och 
järnverk. 

under den tilltagande förkrigskonjunkturen såg 
sig om efter säkra malmleveranser. Då bör man 
märka att tyska intressen redan före första världskriget 
ägde ett antal gruvor, främst i Mellansverige. 
Det var gruvor med förhållandevis järnfattig 
eller svårbruten malm, gruvor kring Norberg, 
Fagersta och Ludvika, som efter det att Norrbottensmalmen 
blivit tillgänglig inte varit av intresse 
för den svenska gruvindustrin. De bearbetades 
av sina tyska ägare under första världskriget men 
lämnades orörda under lågkonjunkturerna på 
1920-talet. Driften i de så kallade tyskgruvorna 
återupptogs nu, 10 vilket uppskattades i det av arbetslöshet 
hårt prövade Bergslagen. 11 Ett av de 
tyskägda gruvföretagen var Stora Långviks Gruf 
AB som drev ett flertal gruvor i Ludvikatrakten. 
Detta företag påbörjade 1937 malmbrytning i 
större skala i Smålands Taberg. På våren 1939 
bildades under ledning av Långviks direktör, 
bergsingenjören Algot Goldkuhl, AB Smålands 
Taberg. 

I Taberg anlades två parallella industrispår om 
vardera cirka 160 m för malmtågen med infart 
från en växel 500 m söder om Smålands Tabergs 
station och en utlastningsstation där ett transportband 
inifrån berget mynnade vid spåren. 
Brytningen i berget skedde i huvudsak i stora 
kratrar på bergets syd-och västsidor, men nu tog 

8. Sveriges Officiella Statistik, Bergshantering: Järngruvor, 
årsberättelser av Kommerskollegium 1914-1918. 
9. Sveriges Officiella Statistik, Sjöfart, årsberättelser av 
Kommerskollegium 1914-1918. 
10. En översikt över de tyska gruvföretagen under såväl 
första som andra världskriget ges i Martin Fritz, "Svenska 
gruvor i tysk ägo under andra världskriget", En (o)moralisk 
handel, Forum för levande historia, nr 2/2006. 
11. I skönlitterär form har uppsvinget kring en tyskgruva 
på 1930-talet skildrats i Ernst Lindholm, Blodsten, Arbetarkultur, 
Stockholm 1978. 



man också upp en ort som nådde djupt in och 
slutar nästan rätt under toppstugan. Malmen 
togs ut via gruvbanor med 600 mm (nedre orten) 
och 750 mm (övre orten) spårvidd, 12 och 
fördes till en krossanläggning inne i berget där 
den krossades till cirka 100 mm styckestorlek 
för att lagras i magasin och till slut matas ut via 
transportbandet. 13 Malmbrytningen kom som 
mest att sysselsätta cirka 45 man under kriget. 
Huvuddelen av malmen bröts alltså i ett dagbrott, 
i en krater där sprängningar resulterade i 
att malmen föll av egen tyngd mot botten. Det 
var en brytningsform som var enkel och billig 
men där den vida kratern efter hand allvarligt 
sargade bergets topp. 

Det finns B.era olika möjligheter att fa en 
bild av malmbrytningens och därmed malmtransporternas 
och malmexportens omfattning. I 
tabell 2 är uppgifterna hämtade ur Kommerskollegiums 
statistiska årsböcker för bergshantering 

12. Uppgiften om de båda spårvidderna finns i Janis 
Priedits, "Industribanor i Småland, del 20", ÖSJ-bladet 
2001: 1. Här nämns också två industrilok, ett hemmabygge 
för 600 mm och ett av märke Deucz för 750 mm. 
Det sistnämnda, inköpt 1943, mättes f.ö. upp och kopierades 
av Jönköpings Motorfabrik för dess tillverkning av 
industrilok. Se Jan Ericsson, Skinnklädda tofflor i helvetet, 
lndustribaneföreningen, Stockholm 2005. 
13. För en utförlig beskrivning av ortsystemet, krossanläggningar 
etc. se Per-OlofJern "Gruvhantering i Taberg 
1939-60", Tabergs Bergslag årsbok XIII (1982), även 
www.taberg.info 

respektive sjöfart och sammanställningar vid 
Halmstad hamnförvaltning. 

Malmtågen 

Det finns inte många uppgifter om den faktiska 
malmtrafiken på järnvägen. Företaget HNJ är 
påtagligt tystlåtet om den i styrelsens årsberättelser. 
Det är först 1943 som den sägs ha varit av 
"betydande omfattning". Det är nog det minsta 
man kan säga: den omfattar då mer än 20 procent 
av HNJ:s samlade godstrafik och malmen 
tävlar med trävaror/ved om att vara det viktigaste 
godsslagec. 

Några ögonvittnesskildringar finns dock, som 
denna av lokeldaren Sven G.H. Johansson: 

På sommaren 1941 kom malmtrafiken från Smål. 
Taberg till Halmstad igång på allvar. Innan hade 
vagnar sedan strax före kriget skickats med de ordinarie 



godstågen, men från tidtabellsskiftet kom tåg 
64 att gå till Taberg varje dag. Ibland och på söndagarna 
gick det till Nässjö och då kördes malmen 
till Waggeryd av personal från Jö.... Malmtågen 
till Taberg kördes ända till en tid före krigsslutet. 
I slutet av 1943 kördes en tid 2 tåg per dag, varav 
extratåget kom till Landeryd sent på kvällen för att 
köra till Halmstad nästa morgon. Tågvikten var 
drygt 1000 ton från Waggeryd och för det mesta 
gjordes inget uppehåll förrän i Landeryd. Från Taberg 
och till Ekeryd stiger banan med 17 %0 och 
där måste tågen dras upp i två vändor, för att på 

den sist nämnda stationen 
kopplas ihop och därefter 
kompletteras med fler vagnar 
i Waggeryd och ta torv och 
vatten där. 14 

14. Sven G.H. Johansson, "Lokomotiveldaren. 
Minnen och 
historiska tillbakablickar från 
tiden som lokeldare och rälsbussförare 
vid HNJ på 1930och 
1940-talen nedskrivna 
vintern 1994-95", privattryck, 
Sveriges Järnvägsmuseums bibliotek. 

Transportvagn,ar i gruvan 
på 750 mm-spåren. Foto I 
Meurling 1954. Länsmuseet i 
Jönköping. 

Tabell 2. Malmbrytning och -last-År Bruten malm Malm och kisbränder Malm utskeppat 
ning under perioden till och med i Taberg, ton15 lastat i Halmstad, ton16 i Halmstad, ton 17 

andra världskriget. I uppgifterna 

1937

om utlastning anges särskilt om 
malmen går utrikes. Så ärfallet 1938 
for nästan all malm -enda större 1939 
avvikelse är 1942 då summan 

1940 

är 177 088 medan utrikesdelen 

1941 

uppges till 174 793 ton. Skillna

1942 



den mellan lastad och utskeppad 

1943

malm kan nog hän.foras till att 

1944

Kommerskollegiums uppgifter 
avser den sammanlagda vikten av 1945 
malm och kisbränder. Summa 

Här nämns torven, ett viktigt bränsle vid HNJ. 
Redan före första världskriget experimenterade 
man med torvpulver och man köpte in mossmarker 
vid Halmstad-Bolmens järnväg. Man övergick 
sedan till eldning med torv i bit och eldade 
godstågen med detta fram till 1928. Under andra 
världskriget var torven aktuell igen, nu från Frillsö 
mosse vid Forsheda. Torven kompletterades med 
ved och med svensk stenkol. Torveldningen var 
inte precis älskad: torvdammet yrde, den ibland 
halvsura torven gav klen värme, mängden slagg 
var betydande och arbetet med att lämpa torven så 
pass arbetskrävande att man fick ha en extra eldare 
som skyffiade fram torven från tendern. 

Gillis Fasth, uppväxt i Ekeryd och anställd vid 
HNJ, berättar även han om tågrörelserna: 

Ekeryd var den högst belägna stationen på linjen 
med starka stigningar från Jönköping, och söderut 
hade tågen hjälplok till Ekeryd. Detta var också fallet 
med en del södergående så kallade blandade tåg, 
t.ex. tåg nummer 53, som ibland kunde få så många 
vagnar att halva tåget först fick gå upp till Ekeryd 
som extra godståg där det kopplades till ordinarie 
tåg när detta ankom på kvällen. Detta förfaringssätt 
tillämpades också under andra världskriget med de 
tunga malmtågen från Taberg, trots att i dessa tåg 
användes de starka åttakopplade litt Mb, senare litt 
G 12-loken. Dessa kunde inte ta mer än omkring 
600 ton från Taberg varför två tåg kördes upp till 
Ekeryd där de sammankopplades. Från Ekeryd har 
nog de tyngsta tågen på linjen utgått. 18 

15. Sveriges Officiella Statistik, Bergshantering, op. cit. 
16. Sveriges Officiella Statistik, Sjöfart, op. cit. 

17. Sammanställning ur "Hamninkomster av malmtrafiken 
åren 1937-1952, Malmtrafiken", Hamnstyrelsen, 
Halmstads kommunarkiv. 
18. Leander, op. cit., s. 316 

4 395 4 556 4 180 



43 304 44 839 43 519 
3 507 4 126 3 507 
55 270 55 530 53 517 
162 873 160 492 159 890 
178 175 177 088 174 392 
212 584 208 162 207 703 
67 858 78 151 76 079 
15 926 0 0 
743 892 732 944 722 787 

Som malmvagnar användes främst enkla tvåaxliga 
vagnar av typ N3 med stolpar och trälämmar 
eller från dessa ombyggda litt. Os, med egen 
vikt om cirka 7 ton, en lastförmåga om cirka 
19 ton och en längd över buffertarna om cirka 
8,5 meter. Ett tågsätt på lastspåren hade till förfogande 
ett utrymme om 154 m. 19 Det skulle 
då ge plats för ett tågsätt om 18 vagnar med en 
totalvikt om 468 ton som alltså lätt kunde dras 
till Ekeryd. Två tågsätt skulle innebära ett tåg 
om 36 vagnar, med en total mängd malm om 
684 ton. Maximiåret 1943 lastades i Halmstad 
208 162 ton malm vilket skulle motsvara 304 
sådana tåg. En alternativ kalkyl över malmtågen 
far man ur uppgiften att ett malmtåg uppges ha 
en vagnsvikt om 1000 ton. Det skulle innebära 
att ett malmtåg (med samma uppskattning som 
tidigare om en vagnsvikt om 7 ton och en last på 
19 ton) hade 38 vagnar och medförde en last på 
722 ton. Toppåret 1943 skulle det då ha krävts 
288 sådana tåg för att till Halmstad frakta den 
aktuella mängden drygt 208 000 ton malm. 
Kalkylerna blir lite osäkra därför att man efter 
hand tycks ha använt de större och modernare 
O-vagnar som man köpte in. Sammantaget far 
man ändå bilden av att det gick ett malmtåg varje 
vardag från Taberg till Halmstad. 

En berättelse som vittnar om malmtågens 
tyngd ger Sven G.H. Johansson som nu blivit 
lokförare: 

Vid HNJ i dess malmtåg var bromskraften alltid 
låg, men man körde aldrig under bromstal 18 från 
Landeryd till Halmstad. 1000 ton vagnsvikt innebar 
då 180 bromston, vilket praktiskt innebar att 
föraren vid "Kinnaredsluttningens" början måste 
börja bromsa omedelbart och sedan sakta rulla 

19. Faktauppgifter ur Leander op. cit. s. 267. 

Gruvbana med 750 mm-spår. Foto I Meurling 1954. 
Länsmuseet i Jönköping. 

ned för backen. Som extra reserv hade föraren bara 
lokets ångbroms att tillgå. -Vid ett tillfälle hade 



föraren underlåtit att prova ångbromsen under färden, 
varför den frusit. Detta orsakade en olycka på 
bangården i Landeryd med malmtåget från Taberg 
1943: Föraren blev bestraffad för tjänstefel och 
fick några dagars löneavdrag. . . . Den som provat 
bromsen i Vaggeryd blev också bestraffad, för att 
någon broms i tåget var avstängd ehuru den uppgivits 
till föraren som verksam. Då tåget rullade in 
i Landeryd var hastigheten så låg att tågklareraren 
och eldaren hann byta några ord, vid handlingarnas 
överlämnande -men föraren kunde inte stanna vid 
tågvägens slut, och där bortom stod en godsfinka "i 
kryss" i växeln. Malmtågets lok körde på finkan från 
sidan och denna rullade som i ultrarapid framför loket 
till dess tåget stannat. Finkan krossades helt. 20 

Längden på den småländska malm banan var 17 4 
km, vilket kan jämföras med till exempel Kiruna-
Narvik 168 km, Gällivare-Luleå 204 km och 
Grängesberg-Oxelösund 255 km. 

Malmhamnen och malmfartygen 

Malmtågen från Taberg växlades ner på den 
kommunala hamnbanan till Halmstad hamn 
på östra sidan av Nissans utlopp längst ut i den 
inre hamnen. I allmänhet bör malmen ha los

20. Sven G.H. Johansson, "Lokomotivföraren. Memoarer 
1995", privattryck, Järnvägsmuseums bibliotek. 

sats till det malmupplag som fanns där, och därifrån 
kunde malmen med gripskopor lastats på 
fartygen med hamnens fyra 5-tons portalkranar 
och två 6-tons brokranar. De användes också för 
lossning av kol etc., men om alla var tillgängliga 
samtidigt kunde ett fartyg lastas på ett dygn. I 
allmänhet hade dock fartygen ett hamnuppehåll 
om tre dygn. Inkomsterna från malm trafiken bör 
ha varit viktiga för Halmstad: för toppåret 1942 
tog man ut 12 980 kr i hamnavgifter, 79 881 i 
kranavgifter, 36 406 i fartygsavgifter och 9 541 
i kajupplags-och arrendeavgifter, tillsammans 
cirka 138 000 kr. Malmpriset fob Halmstad var 
cirka 10 kr/ton, varav transport-och omlastningskostnaderna 
belöpte sig till cirka 6 kr. 

Vilka var då fartygen på malmtraden? Halmstad 
hamns välbevarade fartygsjournaler ger klara 
besked.21 År 1941 lastades 61 fartyg, varav 46 
svenska, 10 tyska och 5 åländska. Det var trampfartyg 
från Transmarin-och Gorthonrederierna 
i Helsingborg, det var Rexare från Stockholm, 
Lloydare och Brattbåtar från Göteborg och det 
var ångfartyg från smårederierna i Simrishamn, 
Höganäs och Jonstorp. Det övervägande flertalet 



fartyg var alltså svenska vilket är samma 
bild som finns för den övriga malmtrafiken till 
Tyskland under kriget. Destinationerna anges 
fram till 1940 i klartext i journalerna: Rotterdam, 
Liibeck, Hamburg, Emden, Danzig, Stettin, 
Bremen -alla hamnar där malmen kunde 
lastas över i pråmar för vidaretransport på de 
inre tyska vattenvägarna till stålverken. Men efter 
hand är man försiktigare med destinationerna i 
journalerna och anger bara "tysk Östersjöhamn" 
eller "tyskNordsjöhamn" eller bara "tysk hamn". 
Ingen malmlast från Halmstad tycks ha sänkts, 
men flera av de fartyg som deltog i trafiken sänktes 
senare på väg med malm eller kol från andra 
hamnar.22 De flesta fartygen är av storleken 9001 
200 nettoregisterton och och man finner att de 
i medeltal fraktade cirka 2 600 ton malm. Men 
å/ f Avenir av Mariehamn lämnade den 17 juli 
1941 hamnen med 4 830 ton malm vilket har 
föranlett en anteckning i hamnjournalen: "Troli

21. Farrygsjournaler, Hamnförvalrningen, Halmstad 
kommunarkiv. 
22. Så var faller med exempelvis Sveabolagers Gondul, 
minsprängd 1943 utanför Liibeck, och Lloydaren Algeria 
som sänktes samma år vid ett flyganfall utanför holländska 
kusten. Lennart Lundberg, Krigsmalmens offer, 
Värnamo 1993. 

Malmkajen med malmupplag och malmvagnar i Halmstad, juni 1958. Halmstads hamnforvaltning, Halmstads 
kommunarkiv. 

gen den största kvantitet som på ett fartyg inlastats 
i Halmstad." Den 29 december 1944, alltså 
strax innan all malmexport upphörde, lämnade 
sis Steinhöft som sista malmfartyg Halmstad med 
1 350 ton malm med tysk destination. 

Många av malmfartygen hade en returlast av 
kol. I april 1940 skrev disponent Goldkuhl till 
Vereinigte Stahlwerke en förfrågan om möjligheten 
för HNJ att få importera 10 000 ton kol 
för malmtrafiken. Svar kom i juni då man från 
Tyskland svarade, att det först kunde bli tal om 
kol när det levererades malm. Gruvdriften vid 
Taberg och därmed leveranserna hade nämligen 
legat nere under halva april och hela maj eftersom 
arbetsstyrkan var starkt reducerad -Sverige 
var under denna period i stort sett helt mobiliserat. 
Detta ändrades: vid de tyska-svenska handelsförhandlingarna 
i juni 1940 lovade Sverige 
att gruvarbetare inte skulle tas i anspråk för beredskapstjänst. 
I mitten av september kom ett 
positivt besked: s/sAslögvar på väg till Halmstad 



för att lasta malm och medförde därvid 1 800 
ton kol för HNJ. Det förtjänar att nämnas att 
HNJ under kriget från 1941 lånade ut 25 öppna 
tvåaxliga godsvagnar litt. Is till de tyska statsjärnvägarna. 
Motivet har angivits vara, att lånet ställts 
som villkor för att HNJ skulle få importera kol. 23 
Kanske var det också en goodwillgest gentemot 
tyska vänner.24 HNJ var ett Wallenbergföretag 
och huset Wallenberg hade de bästa förbindelser 
med Tyskland, vilket som bekant föranledde 
problem med de allierade efter kriget.25 

Opinionen vaknar 

På 1920-talet hade man i Taberg startat en hembygdsförening 
och den följdes några år senare 
av en turistförening. Man köpte mark uppe på 
toppen, byggde en kaffestuga och anlade bilväg 
upp. Turistlivet blomstrade, men så började 
alltså 1937 provbrytningen av malmen. och 
rykte uppstod att gruvan sålts till tyska intressen. 
Smålands Folkblad, den socialdemokratiska lokaltidningen 
med Evert Ståhl som chefredaktör, 
reagerar starkt: 

23. Leanderop. cir. s. 182. 
24. I de här undersökta arkiven saknas styrelseprotokoll 
från de aktuella tidpunkterna och inte heller nämns utlåningen 
i HNJ AB:s årsredogörelser. 
25. G. Aalders & C. Wiebes, Ajfdrer till varje pris, Wahlströms, 
Stockholm 1989. 

. . . nog kan man vara tacksam for att naturtillgångar 
av detta slag inte är en vanlig handelsvara 
utan att även regeringen har ett ord med i laget. Vi 
ser det nämligen som uteslutet att regeringen skall 
gå med på affären, i all synnerhet som denna synes 
vara planlagd på mycket lösa boliner. 

Men vad som ansågs uteslutet inträffade. Sigurd 

Lindgren, drivande i hembygdsföreningen, be

rättar om förloppet: 

En dir. Strömdahl i Stockholm ingav i juli 1938 
anökan till Konungen att fa till tyska intressen 
överlåta Taberg och Ulfo gruvor, de sistnämnda 
under sken av att kunna avhjälpa arbetslösheten i 
Norrland. När dessa underrättelser blev kända genom 
tidningspressen, beslöt styrelsen for Tabergs 
Bergslags Hembygdsforening att tillskriva vederbörande 
departement i ärendet. -Några underrättelser 
om vad bolaget skulle göra med Taberg kom 



dock aldrig till styrelsen -NB Smålands Taberg 
bildades den 2 mars 1939 med ett aktiekapital om 
800,000 kr. ... Länets Hembygdsforbund hade vid 
flera tillfällen behandlat frågan, men ansåg sig ej 

. kunna göra nämnvärt åt saken på grund av både 
utrikespolitiska förhållanden och gällande gruvlagstiftning. 
Under tiden pågick brytningen natt 
och dag, stenskrot från det sargade berget regnade 
ibland över Tabergs samhälle. Idyllen vid bergets fot 
var snart fullständigt förstörd. Vetskapen om denna 
vettlösa skövling också endast tjänade till att underhålla 
det nazistiska våldssystemet ute i världen, 
gjorde saken ännu osmakligare. Det hela var en 
fullständig rovbrytning, en framfart som i fiendeland, 
for att under rådande konjunkturer sko sig så 
mycket som möjligt på bekostnad av södra Sveriges 
kanske märkligaste naturminne. Det har sagts, 
att även personer från högre samhällsklasser, som 
näppeligen annars skulle vilja anses obildade, med 
likgiltighet åsåg denna förödelse. Det hela ansågs 
uppenbarligen höra till "den fria ekonomiska företagsamheten". 
-I och med Tysklands sammanbrott 
år 1945 tog verksamheten slut t.v. i berget, som de 
flesta väntat.26 

Man hade lokalt starka misstankar att det nya 
gruvbolaget bara var en bulvan för tyska intressen. 
Ack nej, svarar bolaget, det är svenska företag 
och personer som innehar aktierna. 

26. Sigurd Lindgren, "Slå vakt om Taberg!", Tabergs 
Bergslag årsbok VII (1956). 

Men verkligheten är en annan. Under åren 
1937-1939 med deras konjunkturuppsving 
utvecklas en febril aktivitet bland svenska handelsagenter/ 
gruvägare och tyska malminköpsorganisationer. 
Vereinigte Stahlwerke vill uppenbarligen 
försäkra sig mot malmbrist och söker 
med hjälp av sitt helägda bolag Stora Långviks 
Gruv AB (Vereinigte Stahlwerke ägde själv via 
sitt holländska handels-och bulvanföretag Cehandro 
i Holland 395 av de 400 aktierna).27 Huvudkandidater 
för inköp är 1937Taberg och Utö 
i Stockholms skärgård. Men sedan första världskriget 
fanns det en regel som hindrade utländska 
företag att köpa in sig till mer än två femtedelar 
i en svensk gruva. Inget problem, svarar Stora 
Långviks disponent Goldkuhl i ett brev till sina 
huvudmän i Diisseldorf: 

Ein absoluter Erwerb ist vielleicht nicht möglich 
aber ein so nicht weit gegender Erwerb dass Sie 
die entschlussende Recht bekommen könne glaube 
ich möglich ist, wenn die Sache richtig behandlet 
wird.28 



År 1937 sker en mindre provsändning av malm 
via Stockholm/Värtan och i Tyskland görs de 
närmsta åren ett stort antal försök med att metallurgiskt 
hantera Tabergsmalmen. Under tiden 
väcks intresset också på andra håll och i ett brev 
talar man om att nu finns det ytterligare två som 
visat intresse för gruvdrift i Taberg: disponenten 
Henneman som ombud för Kruppkoncernen 
och August Nachmansson som ombud för 
Wallenbergssfären.29 Hösten 19 3 7 utvecklas en 
diskussion om den möjliga juridiken i ett övertagande, 
till exempel vad som riskerar att kallas en 
Strohman, dvs. bulvan, och vilka advokater som 
kan avhjälpa det. Bland tänkbara malmer nämns 
nu också den klassiska småländska myr/sjömalmen 
(Sumpferz). Först 1938 kommer så förslaget 
och det faktiskt från tyskt håll: företrädare för 
Enskilda Banken, som ju är huvudägare av den 
tänkta transportleden HNJ, bör inbjudas att vara 

27. Tyskgruvekommittens arkiv, Yk 1526, val. 2, RA. 
28. "Ett absolut förvärv är kanske inte möjligt, men jag 
tror att ett inte lika långtgående förvärv, som ger er avgörande 
rättigheter, kunde vara möjligt om saken behandlas 
på rätt sätt." Stora Långviks Gruv AB, Korrespondens 
med Rohstoffhandel der Vereinigte Stahlwerke, E3, 
B:8:10, (1937-39), Kopparbergs länsarkiv, Håksberg. 
29. Brev 28.8.1937, Stora Långviks Gruv AB. Arkiv 
ibid. 

193930 195031 

Tabell 3. Agarna i AB Smålands 
Taberg 1939 och1950. 
Gruppindelningen låg till 
grund for ett avtal om att vid 
forsäijning skulle ägare inom 
Grupp 
I 
Namn A-aktier 
Stora Långviks AB 620 
HNJ Intressenter 
Oscar Wetter 875 
B-aktier 
2 570 
375 
A-aktier 
620 
1 750 
B-aktier 
2 570 
750 
en grupp i forsta hand säija Fiducia 865 375 
till gruppen närmast under. II E Larsson 5 
Inom grupperna varforsäij-HMunck 5 



ningen.fri. B-aktierna hade 
1110 av A-aktiernas röstvärde. 
Ågarna i grupp Il hör alla 
utom Avesta Järnverk till "Wal-
Avesta Järnverk 
AB Industrimetoder 
Algot Goldkuhl 
875 
175 
180 
375 
75 
30 
875 
175 
270 
375 
75 
80 
lenbergssforen, medan ägarna III Karl Sauber 220 100 310 150 
i grupp III är knutna till de JG Johnsson 180 100 

tyska intressena. Summa 

med och bilda gruvföretaget.32 I ett brev till Ja

cob Wallenberg i november 1938 inbjudes han 

till förhandlingar och i januari 1939 ger han ett 

positivt svar.33 

Ägarkonstruktionen i det nyskapade bolaget 
framgår av tabell 3 och den är alltså noga avvägd. 
Det är också så att Vereinigte Stahlwerke beviljar 
Stora Långvik, Goldkuhl med flera lån för 
aktieteckningen i Smålands Taberg AB. Det är 
därmed tyskt kapital som står bakom grupperna 
I och III (se tabell 3) vilket innebär att exakt 50 
procent av kapitalet är tyskt. 

Den svenska allmänna säkerhetstjänsten fattar 
under dessa år intresse för tyskgruvorna och 
deras agenter i Sverige och brevcensuren läser 
deras korrespondens. I en rapport "Tysk infiltration 
i den svenska gruvnäringen" grundad på 
två års brevskörd från hösten 1940 till hösten 
1942 skärskådas det man kallar "infiltrationens 
svenska stödjepunkter". 34 Det är framförallt tre 
personer som betraktas. Först Dr. lng. Herbert 
Lickfett, representant för IG Farben och bosatt i 
Stockholm. Lickfett har under perioden arbetat 
för att förmedla ytterligare gruvor till Tyskland, 

30. Uppgifter i aktieboken vid bolagets grundande enligt 
Lennart Gustavsson, "Tabergsfrågan", Tabergs Bergslag 



årsbok XIII (1972). 
31. Sven Scrömberg & Stig Ödeen, Smålands Taberg. Utredning 
rörande frågan om åtgärder till skyddfor Smålands 
Tabergs naturvärden. SOU 1953:33. 
32. Brev 27.7.1938, Stora Långviks Gruv AB. Arkiv 
ibid. 
33. Brev 21.1.1939, Stora Långviks Gruv AB. Arkiv 
ibid. 
34. Tysk infiltration i den svenska gruvnäringen. Rapport 
grundad på iakttagelser vid censurväsendet och utarbetad 
inom Pka 1 S av Birger Lyden. Flyktkapitalbyråns hemliga 
arkiv, vol. 7, RA. 

4 000 4 000 4 000 4 000 

till exempel molybdenfyndigheten i Hörken.35 
Här bildas ett bulvanföretag, Ljusnarsbergs Gruv 
AB som med hjälp av bankirfirman Alfred Berg 
i Stockholm övertar gruvan med pengar från ett 
leveransförskott från Tyskland. En annan central 
person är Herman Henneman, ledare för 
en koncern omfattande ett antal gruvor i Bergslagen 
såsom Lekomberga, Stollberg, Håksberg 
med flera. Här gällde det, menar författaren, legitima 
gruvintressen genom att dessa gruvföretag 
var i tysk ägo innan lagstiftningen förbjöd utlandsägda 
gruvor. Henneman agerade emellertid 
i ett antal affärer för att vidga den tyska sfären. 
Den tredje centrala gestalten här är då Algot 
Goldkuhl som vi mött som chef för gruvbolaget 
Smålands Taberg. Han är sedan tidigare chef för 
Stora Långvik som ägs av Vereinigte Stahlwerke, 
Di.isseldorf Han är dessutom chef för Skandinaviska 
Gruvaktiebolaget som ägs av Stora Långvik 
tillsammans med AB Industrimetoder, ett handelsbolag 
som uppges vara knutet till tyskt kapital. 
Smålands Taberg Gruv AB är ett företag som 
inte går med någon vinst (utom ett år, 1941), 
men lär knappast ha drivits av ideella skäl. 

Man kan här reflektera över hur man lokalt såg 
på gruvdriften. Gruvan erbjöd försörjning, men 
man var nog högst medveten om att det var den 
tyska krigsindustrin man försörjde. Sympatierna 
låg säkert inte på Tysklands sida: den lokala fackföreningen 
protesterar mot transportförbudet av 
vissa skrifter ( det vill säga kommunistiska) och 

35. Aalders & Wiebes, Ajfårer till varje pris, op.cic., är i 
första hand en granskning av familjen Wallenbergs ryska 
affärer. Men här behandlas också andra bulvanaffärer och 
man citerar en amerikansk rapport där Lickfecc anges 
vara "en av de farligaste och mest betydande naziagenterna 
i Sverige", s. 86 ff. 



Tusentals foton har säkert tagi-ts.från Tabergs hjässa ner mot järnvägen och samhället. Detta är drygt hundra år 
gammalt 
och poststämp/,at 1905. Bågen i bildens mitt är forledande lik en spårkurva men torde inte ha varit det. 

genomför på ett av sina möten en insamling till 
Sovjetunionen.36 Hur resonerade man i vad som 
måste ha varit en konflikt mellan försörjning och 
politisk övertygelse? Frågan är densamma som 
gäller den svenska politiken i dess helhet, men 
bör ha känts mer akut för gruvarbetarna. 37 

Säkerhetstjänstens intresse för den tyska aktiviteten 
avspeglas också i ett av censuren läst brev 
från en tysk verksam vid Tabergs gruva. Ur brev 
från J. Hesse till musikdirektör C. Hesse, Mi.inster, 
18 december 1940: 

Du förstår nog att vi inte ha det så angenämt här. En 
mängd människor här i Taberg äro direkt fientligt 
inställda mot mig icke endast för att jag är tysk utan 
därför att jag arbetar i en firma som enligt deras 
mening förstör berget ur skönhets-och turistsynpunkt. 
De försöka på allt sätt sabotera arbetet och 
använda alla möjliga medel. Under de senaste da

36. Protokoll vid möte 22.2.1942 respektive protokoll 
31.3.1942. Svenska Gruvindustriarbetareförbundets avdelning 
103 i Smålands Taberg. Protokoll 1942-1961, 

A: 1, Jönköpings läns folkrörelsearkiv. 

37. Martin Fritz nämner, i "Svenska gruvor i tysk ägo 
. . . ", op. cit., en uppmaning till blockad av malmexporten 
från syndikalistiskt organiserade arbetare vid elva 
svenska järngruvor 1938, vilket dock inte föranledde någon 
åtgärd. I samma arbete uppges att det i det fackliga 
materialet från gruvarbetarförbundet inte förekommer 
några särskilda synpunkter från de anställda och att man 
var helt solidarisk med regeringens politik. Protokollen 
från Gruv 103 i Taberg flr väl sägas nyansera den bilden. 

garna har ortspressen ånyo skrivit emot arbetet. Det 
går till slut på nerverna. Befolkningen borde vara 
tacksam för att det äntligen lyckats för oss tyskar att 
med så dålig och svårarbetad malm fa till stånd en 
ekonomiskt bärande affär som ju ger befolkningen 
här omkring arbete och förtjänst. Naturligtvis är 
det synd att vissa skönhetsvärden spolieras men ur 
nationalekonomisk synpunkt är det av stort värde 
att kunna göra fruktbärande de väldiga rikedomar 
som finnas i berget. 

En lokal reaktion som demonstrerar oviljan mot 
den intensifierade gruvdriften är att gruvbolaget 
polisanmäldes för sabbatsbrott, det vill säga arbete 



på söndagarna. Företaget fälldes och disponenten 
fick böta 20 kronor. 38 

Allt eftersom brytningen fortsatte hotades 
nu också bergets hjässa. Den lokala hembygdsföreningen 
under sin stridbare sekreterare och 
eldsjäl, järnarbetaren Sigurd Lindgren, skrev till 
statsminister Per Albin Hansson och vädjade om 
hänsyn till naturvårdsintressena.39 I november 
1944 skrev Evert Taube i Svenska Dagbladet ett 
öppet brev till Svenska Naturskyddsföreningens 
ordförande Sten Selander . 

38. Dagens Nyheter 7 januari 1941, referat från Per Leijon, 
"Järnmalmsbrytning i Taberg mellan 1939-1960", 
Historiska institutionen vårterminen 1995, 143:14, 
Lunds universitets arkiv. 
39. Uppgifterna här och citaten efter Håkan Bengtsson, 
"Unik räddningsaktion for svensk natur: SNF köper Taberg", 
Sveriges Natur, nr 2/1986, s. 22-30. 

Smålands Taberg står inför skövling, det skall förintas. 
Qag rodnar av skam när jag skriver det!) 

Selander svarar avböjande att "om malmbrytningen 
vid Taberg verkligen är lönande, måste de 
nationalekonomiska synpunkterna komma i förgrunden 
och hänsynen till naturen tyvärr vika''. 

Evert Taube vädjar på nytt: 

Klangen i det svenska hjärtat vid anblicken av Smålands 
Taberg har mer att ge oss än ekot av malmbrytningen 
där -mer, även, än det ekonomiska 
ekot som visserligen snart forklungit. 

Vetenskapsakademin far hembygdsföreningens 
skrivelse på remiss och yrkar avslag. Man vill 
"inte lägga hinder i vägen för en för trakten betydelsefull 
ekonomisk industri". 

Sigurd Lindgren från Taberg tar till orda igen: 

Tabergsmalmen kommer inte nationen till nytta, 
järnhalten är for låg. I stället exporteras den till 
Tysklands vapensmedjor, och används att förstöra 
och förtrycka folken i Europa. En sak som gör att 
vår avsky for denna av kristiden framtvingade gruvdrift 
blir ändå större. 

Den 6 april 1945 avslår regeringen hembygdsf~
reningens begäran om hänsyn vid gruvbrytnmgen. 

Ny brytning 



Kriget var nu slut och stora delar av industrin i 
Ruhr stod stilla. Små mängder malm skeppades 
dock och från 1948 har malmen fatt ny användning. 
Den krossades till makadam och brukades 
som ballastunderlag vid landets järnvägar och 
exporterades som makadam, också till Tyskland. 
Tyngden i den krossade malmen gjorde att den 
låg stabilt och krävde mindre underhåll än vanligt 
stenmaterial. Makadamproduktionen är förklaringen 
till de stora skillnaderna mellan bruten 
malm och lastad malm under perioden 19461950 
i tabell 4. I årsböckerna från Kommerskollegium 
med statistik över bergshanteringen 
finns formuleringar som (1948):"Vid Smålands 
Taberg har under 1948 brutits 45 140 ton malm 
till ett värde av 142 548 kr. Denna kvantitet har 
dock bearbetats och sålts som makadam." 

Nu avgörs också vem som ska äga gruvföretaget. 
År 1946 ställdes tyskgruvorna i enlighet 
med en internationell överenskommelse under 
förvaltning av den så kallade flyktkapitalbyrån. 

Dess uppgift var att i enlighet med de allierades 
resolution i Bretton Woods 1944 övervaka att 
inte det förlorande Tyskland säkrade kapital i 
utlandet ("safehaven") för eventuell kommande 
expansion. De allierade krävde att fa överta alla 
tyska tillgångar i Sverige. Detta tillbakavisades av 
Sverige som i stället beslöt att alla tyska tillgångar 
skulle beläggas med skingringsförbud eller kvarstad 
och därefter försäljas, varefter de inbringade 
medlen skulle tillföras ockupationsmakterna i 
Tyskland för fördelning i det tyska folkhushållet. 
Bland de tyskägda företagen märktes till 
exempel tvättmedelstillverkaren Henkel-Helios, 
stridsvagnstillverkaren Landsverk och alltså ett 
antal gruvföretag. Den så kallade Tyskgruvekommitten 
utredde gruvornas ekonomi, fann vissa 
livskraftiga och föreslog att dessa skulle samlas 
i ett statligt gruvbolag, Statsgruvor AB.40 Andra 
bedömdes som mindre brytvärda: 

Malmen från dessa gruvor är så fattig att den knappast 
ens under tider av stark efterfrågan på järnmalm 
kan väntas få avsättning i den allmänna marknaden. 
Ett eventuellt förvärv till staten av dessa gruvor 
skulle därför vara foga ägnat att stärka den ekonomiska 
grundvalen for ett stadigt gruvorgan. 

Till dessa hänfördes AB Smålands Taberg som ju 
var gemensamägt med svenska intressen. Man 
tycks ha tvekat om hur man skulle förfara här. 
Alvar Lindencrona, som är ledande i arbetet, skriver 
sommaren 1950 att han anser att staten bör 
respektera konsortialavtalet, det vill säga att Stora 
Långviks aktier i Taberg i första hand ska erbjudas 



de svenska privata intressenterna.41 Så sker 
också sedan generaldirektör Stig Ödeen i skrivelse 
till handelsministern hösten 1950 sammanfattat 
situationen som så att det blivande företaget 
Statsgruvor saknade ekonomiskt intresse för Taberg, 
men att om det ansågs angeläget att Tabergs 
unika mineraltillgångar skulle bevaras i statlig ägo 
borde det ske i Statsgruvors regi. 

Uppenbarligen ansågs inte resursbevarandet 
väga tungt nog för ett statligt förvärv och i stället 
erbjöds Stora Långviks aktier till de svenska 
intressenterna. Naturvårdsintressena och den 
lokala opinionen tycks över huvud taget ej ha 

40. Tyskgruvekammitten, Yk 1526, val. 3, RA. 
41. Brev den 16 juni 1950, A. Lindencrona, Tabergsutredningen 
Yk 1427, val. 2, RA. 

beaktats. Huvudägare blev nu det Wallenberg-
dominerade AB HNJ Intressenter som kraftigt 
ökade malmbrytningen och tog upp en ny krater 
nära bergets hjässa. 

År Bruten malm Lastad malm 
i Taberg, ton42 i Halmstad, ton43 
1946 5 924 0 
1947 12 388 2 378 
1948 45 140 3 599 
1949 94 643 5 632 
1950 87 069 20 577 
1951 56 924 53 765 
1952 113 233 108 320 
1953 83 949 83 973 
1954 16 293 30 335 
1955 31 472 26 840 
1956 36 809 41 411 
1957 60 019 62 552 
1958 37 763 34921 
1959 2 046 7 461 
1960 3 962 0 
1961 2 322 
1962 10 036 
1963 8 065 
1964 7 287 
Summa 687 634 509 474 

Tabell 4. Bruten malm i Taberg och lastad malm 
i Halmstad 1946-1964. 

År 1951 hade en ny krigskonjunktur tagit fart 
genom Koreakriget och järnmalmspriserna sköt 
i höjden. Malmtågen rullade åter till Halmstad, 
om inte ett om dagen så åtminstone ett varannan. 
Fartygen gick som tidigare till Li.ibeck, Emden 



och Bremen samt till Brake, en hamn en bit 
uppför Weser före Bremen. 

År 1953 ifrågasattes den småländska malmbanan 
som transportväg. I ett brev till Halmstads 
hamnstyrelse från AB Smålands Taberg, 
dagtecknat den 13 februari 1953, Villavägen 4, 
Djursholm, sägs:44 

Vår export av Tabergsmalm beräknas för innevarande 
år komma att uppgå till ca 110,000 ton, och vi ha 
som bekant hittills alltid betraktat Halmstad såsom 
den naturliga hamnen för denna malmexport. 

42. Sveriges Officiella Statistik, Bergshantering, op. cit. 

43. Sveriges Officiella Statistik, Sjöfart, op. cit. 

44. Korrespondens, Hamnsryrelsen, Halmstads kommunarkiv. 

Nu har emellertid denna sak kommit i något förändrat 
läge genom att Kungl Järnvägsstyrelsen vid 
förhandlingar om fraktsatserna för Tabergsmalmen 
medgivit, att om vi i stället vilja exportera malmen 
över Uddevalla, skulle järnvägsfrakten från Taberg 
räknat bli densamma som till Halmstad trots 
den längre vägen. Transporten Taberg-Uddevalla 
skulle nämligen komma att gå över elektrifierade 
linjer från Jönköping, vilket möjliggör en billigare 
drift för SJ jämfört med den ånglokdrivna linjen 
Taberg-Halmstad. -Det är även att märka att vi 
i Halmstad måste erlägga hamnbaneavgift med kr 
3:-per vagn, vilket motsvarar minst 15 öre per ton, 
under det att vi i Uddevalla icke komma att debiteras 
särskild avgift för framväxling å hamnbanan. 
... Situationen är i själva verket den att vi skulle 
behöva fa en sammanlagd nedsättning av de nu utgående 
avgifterna i Halmstad med 24 öre per ton 
utskeppad malm för att kunna fortsätta exporten 
över denna hamn utan ekonomisk uppoffring vid 
jämförelse med skeppning över Uddevalla. -Vi äro 
tacksamma fa emotse Hamnstyrelsens svar skyndsammast 
möjligt och teckna 

Högaktningsfullt 
AB Smålands Taberg 

Halvar Löwenhielm 

Det är svårt att bedöma om man ska ta hotet 
på allvar. Sträckan Taberg-Uddevalla via Jönköping-
Falköping-Herrljunga är 206 km (motTaberg-
Halmstad 174 km) och malm tågen måste 
då gå över Hamnplan i Jönköping med röd flagga 
(spåret Jönköpings hamn-Jönköping C gick 
genom Rådhusparken) -men hotet fick i varje 



fall god effekt. Förhandlingar upptogs och den 
15 juli kan Halmstad hamnscyrelse bekräfta ett 
avtal om en till 45 öre per ton nedsatt kranavgift, 
varvid gruvbolaget i gengäld förbinder sig att till 
och med juni 1958 skeppa all exportmalm över 
Halmstad. 

Tabergsutredningen 

Men nu skedde brytningen under stort opinionstryck. 
Traktens riksdagsmän skrev en motion 
om skydd för berget vilket resulterade i en utredning 
som dock inte såg någon möjlighet att hejda 
brytningen.45 Utredningen sätter malmens 
titaninnehåll i centrum för sin uppmärksamhet 
och det är uppenbart att det är försäljningen av 
den kanske i framtiden värdefulla titanmalmen 

45. SOU 1953:33, Små/,a,nds Taberg, op. cit. 

Ekeryds station där malmtågssätten sammankopplades efter att ha gått delade från Taberg. Samling Stig Nyberg. 

i form av makadam som sticker den i ögonen. 
Utredningen mynnade i ett avtal där brytningen 
begränsades till maximalt 125 000 ton per år, 
men detta far överskridas om brytningen avser 
ett annat metallinnehåll än titan (och järn). Tabergsutredningen 
anför: 

Den försäljning av Tabergsmalmen som förekommit 
under åren 1950-54 for export till Tyskland 
hade såvitt känt är ägt rum endast på grund av malmens 
järnhalt och något utnyttjande av malmens 
vanadinhalt hade enligt uppgifter som lämnats av 
de tyska avnämarna ej förekommit. 

I sammanhanget uppges också att vanadin nu 
utvinnes som en sidoprodukt vid uranbrytning 
och att priset på vanadin därmed kommit att 
bli så lågt att också flera av världens stora vanadingruvor 
lagts ner.46 Det är inte självklart att 
man ska tro på de tyska köparnas uppgifter om 
malmens användning och det är uppenbart att 
gruvbolaget i avtalet vill hålla dörren öppen for 
ökat malmuttag om vanadin blir ett lönsamt 
mineral. Brytningen kom i varje fall att fortgå 

46. Prisstatistiken från US Geological Surveys uppvisar 
dock bara fluktuationer av storleksordningen 10 procent 
for världsmarknadspriset på vanadin http:/ Iminerals. usgs. 
gov/minerals/pubs/commodicy/vanadium/ mars 2006. 

fram till 1960. Under hela 1950-talet rullade 
alltså malmtågen, efter hand nu dragna av diesellok 
som T2.47 Ånglokstiden tog slut på alla 
förutvarande HNJ-linjer under 1958-59. Som 



malmvagnar användes nu också de större och 
modernare litt. 0. 

I historiken över Investor kallas Smålands Taberg 
AB "en sannskyldig kvarnsten" for HNJ 
intressenter, huvudägare sedan 1951 med två 
tredjedelar av aktiekapital och röster.48 

Gruvbolagets planer på malmbrytning i närheten 
av bergets hjässa förhindrades. Preliminära 
avtal mellan representanter for regeringen och 
gruvbolaget 1953 och 1955 inskränkte brytningen 
till områden med malm av sämre kvalitet. 
Avtalen kom aldrig att föreläggas riksdagen men 
följdes ändock av gruvbolaget for att undvika en 
prejudicerande "Lex Taberg". 

Slutakten 

Resten av Tabergsfrågan är en såpopera där ministrar 
och riksdagsmän lägger huvudet på sned 

47. Leander op. cit., s. 293. 
48. Lindgren, Aktivt ägande, op. cic., s. 139. Lindgren 
talar om "turistintressen" som förhindrade gruvbrytning. 
Det förefaller mig vara ett mindre väl valt ord. Människorna 
i Smålands Taberg slog väl snarare vakt om sin 
orts karaktär eller identitet. 

Ettmalmtågslok (Nohab 1931, litt. Mb,från 1932 G12,från 1945 SJ E91757, skrotat 1975). Tj,pen har bedömts 
vara en av Sveriges bästa ånglokskonstruktioner. Sex lok tillverkades for HNJ och klarade av malmtrafiken. 

och ömmar för berget men inte gör något. Kommunen 
köper västra toppen men gruvbolaget 
vinner 1973 en process som ger det rätt att bryta 
också där, enligt gällande gruvlag. År 1975 presenterar 
bolaget planer på att bryta berget i dess 
helhet, ner till en 79 m djup krater.49 Malmen 
ska anrikas på plats vad gäller vanadininnehållet 
och av de 90 procent av berget som då blir över 
ska det anläggas ett avfallsberg några kilometer 
bort. Naturvårdsintressena lyckades dock avvärja 
det projektet. 

Det är bara stilenligt att Taberg därefter plötsligt 
ställs inför ett nytt och nu postindustriellt 
hot. Jönköpings kommun, i vilken Smålands 
Taberg nu ingår, vill 1978 anlägga en stugby och 
en vintersportanläggning vid och på Taberg. Till 
detta skulle komma en träningsbana för bergsklättring. 
Av bergets yta skulle tio procent markberedas 
för en ny slalomanläggning. Hembygdsföreningen 
verkar till en början chanslös mot de 
starka kommersiella och kommunala intressena, 
men för ett utdraget och till slut framgångsrikt 



guerillakrig mot planerna. Man beskriver det i 
efterhand: 

Planerna för utnyttjande av Taberg-Åsasjöområdet 
var optimistiska. Turister skulle strömma till från 
Sverige och utlandet. Sjöarna ansågs tydligen vara 
ett dragplåster. Där skulle fiskas året runt, på som

49. Bengtsson, op.cit. 

maren skulle besökarna paddla kanot och på vintern 
åka skridsko. 

Om en undersökning av den lokala fiskevårdsföreningen: 

Föreningen hade på 8 år fangat 78000 fiskar med 
en medelvikt av 17,5 gr. Den genomsnittliga fisken 
var en mört om 20 gram och en abborre om 
12 gram, vilket inte var så mycket att skryta om i 
turistbroschyrerna. Skridskoåkningen på sjöar och 
kanaler var också en skrivbordsprodukt och kan i 
praktiken knappast aldrig förekomma, eftersom is 
utan snö är ytterst ovanlig. 

1981 gav kommunen upp stugbyn, men planerna 
på slalomanläggningen levde vidare med hjälp av 
en nybildad klubb "TabergAlpin" som tänkte sig 
driva det hela. Naturvårdsmyndigheter, länsstyrelse 
med mera avstyrkte, men kommunen framhärdade 
och Jönköpings kommunfullmäktige 
beviljade tre miljoner i borgen för en anläggning. 
Den skog som var i vägen för anläggningen började 
fällas. Nu skulle Taberg förvandlas till ett 
slalomberg. Då, i sista stund, kom ordföranden 
i länets naturskyddsförening på ett lika elegant 
som djävulskt drag som satte en käpp i hjulet 
för planerna.50 Även om kommunen ägde marken 
hade den inte nyttjanderätten, den tillhörde 
gruvbolaget! Smålands Taberg AB, det vill säga 

50. Lars Erik Apelqvist, som också genomförde SNF:s 
köp av gruvbolaget. 

AB HNJ Intressenter i Halmstad, underrättades 
av Naturskyddsföreningen och kom nu att gottgöra 
många års försyndelser mot berget genom 
att prompt protestera mot kommunens planer! 
Länsmuseet förklarade omedelbart att man var 
inte beredd att undersöka fornminnena i området 
förrän gruvbolaget gett tillstånd. Luften gick 
helt enkelt ur kommunen och såpoperan fick 
äntligen ett lyckligt slut: SNF gick i förhandling 
med gruvbolaget om att köpa gruvbolaget med 
dess brytningsrätter. Den 14 mars 1986 blev 



Svenska Naturskyddsföreningen ägare till AB 
Smålands Taberg. Priset blev 1,5 miljoner, en 
summa som samlades in av SNF. 

Var Tabergsmalmen viktig? 

Vilken roll spelade då den småländska malmen? 
Under det andra världskriget svarade de tyskägda 
gruvorna för cirka 10-13 procent av Sveriges 
malmexport eller cirka en miljon ton malm per 
år. Det innebar att det fanns många malmhamnar 
och därmed malmbanor i Sverige. En sammanställning 
baserad på mängden lastad malm för 
utrikes utförsel under 1942 ger följande: 

Hamn Lastade ton malm och kisbränder 

Stockholm 123 800 

Skutskär 2 630 

Oxelösund 1 866 505 

Norrköping 28 622 

Oskarshamn 12 037 

Ronneby 720 

Helsingborg 1 146 

Höganäs 8 986 

Trelleborg 3 071 

Halmstad 177 088 

Varberg 2 245 

Göteborg 24 612 

Köping 162 274 

Västerås 400 492 

Gävle 621 957 

Iggesund 4 089 

Söderhamn 2 235 

Sundsvall 1 657 

Stockvik 2 445 

Kramfors 6 160 



Södra Nyhamn 2 130 

Vivstavarv-Fagervik 6 186 

Luleå 3 694 398 

Summa 7155 485 

Tabell 5. Svenska hamnar med utrikes skeppning av 
malm och kisbränder 1942.51 

Utskeppning av malm ägde dessutom rum i ytterligare 
tre hamnar men där saknas uppgifter 
om export, och det skulle då innebära att det 
gäller inrikes sjöfart. 

Hamn Lastade ton malm och kisbränder 

Hargshamn 141 371 

Otterbäcken 102 100 

Skellefteå 164 473 

Tabell 6. Övriga hamnar med malmskeppning 1942. 
Detforefaller dock rimligt att tro att även skeppningen i 
Otterbäcken utgjordes av exportmalm. 

Malmexporten från Sverige till Nazityskland har 
ofta diskuterats. Det är väl känt att Storbritannien 
och särskilt Winston Churchill fäste stor 
vikt vid den svenska järnmalmens betydelse för 
tysk krigföring. Storbritannien förberedde sig 
tidigt för en blockad och sände ut kvalificerade 
kunskapare för att kartlägga handeln och transportvägarna. 
Den brittiska armen hade långt 
gångna planer på att under förevändning av 
hjälp till Finland under vinterkriget från Narvik 
gå in i Norrbottens malmfält och stoppa verksamheten. 
När det inte gick ville Churchill sänka 
fartyg, minera infarten till Luleå och lägga minor 
i Lofoteninloppet för att tvinga ut malmfartygen 
på öppet vatten där de kunde angripas av den 
brittiska flottan. En minering av Lofoten skedde 
också den 8 april 1940. Vad gäller den andra 
stora malmhamnen Oxelösund organiserade 
britterna en sabotageaktion mot malmlastbryggorna 
av "Rickmanligan", men gruppen skötte 
sig amatörmässigt och kunde snabbt gripas och 
sättas ur spel. 

Var den svenska malmen då så viktig för den 
tyska krigsmaskinen? Den främste kännaren av 
ämnet, ekonomhistorikern Martin Fritz, har i 
sin avhandling German Steel and Swedish !ron 
Ore 1939-1945 pekat på att Tyskland förvisso 
behövde högvärdig järnmalm, detta därför att 



man hade flaskhalsar i kolproduktion och transportkapacitet.
52 Lågvärdig malm kunde man 
fa från både Österrike och Frankrike, men den 
krävde mycket kol. Vad man dessutom var intresserad 
av var malm med låg fosforhalt eftersom 
tekniken ännu inte var tillräckligt utvecklad för 
att använda fosforrik malm vid produktion av 

51 . Sveriges Officiella Statistik, Sjöfart, op. cir. 

52. Martin Fritz, German Steel and Swedish !ron Ore 
1939-1945, Meddelanden ekonomisk-historiska institutionen, 
Göteborgs universitet, 1974. 

Transportbandet.från 
magasinet till utlastningsbryggan. 
Foto l 
Meurling 1954. Länsmuseet 
iJönköping. 

mera högvärdigt 
stål. I det ockuperade 
Norge fanns 
fosforfattig malm i 
Varanger, men den 
hade låg järnhalt 
och krävde anrikning 
och därmed 
koltransporter dit 
upp över den farliga 
Nordsjön. Den 
kom därför till föga 
användning. Det var Sverige och framför allt då 
de mellansvenska gruvorna: Grängesbergsfältet 
och Fagerstaägda Dannemora, som kunde förse 
Tyskland med högvärdig malm med låg fosforhalt. 
Då var också malm från de tyskägda gruvorna 
i Mellansverige värdefull även om dessa malmer 
hade lägre järninnehåll. Fritz har i ett senare 
arbete påvisat den dåliga lönsamheten i de tyska 
gruvinvesteringarna och pekat på leveranstryggheten 
som den avgörande faktorn för det tyska 
engagemanget.53 Under förkrigskonjunkturerna 
steg malmpriset och de tyska stålverken kan ha 
känt sig otrygga vad gäller tillgången på malm. 
Med egna gruvor var man säkrare, både gentemot 
brittiska medtävlare om leveranser och mot 
eventuella politiska ingripanden. 

Vad slutligen gäller Tabergsmalmen så uppger 
Fritz att den var eftertraktad i Tyskland beroende 
på sitt innehåll av vanadin. Vanadininnehåll, 
också med bara en bråkdel av en procent, 
gör stål avsevärt segare och mer motståndskraftigt, 
egenskaper som i hög grad var önskvärda 
inom rustningsindustrin. Stål legerat med vanadin 



gjorde att materialet inte mjuknade vid 
upphettning och ägnade sig därför för produktion 
av till exempel snabbstål, verktyg för 
metallbearbetning. Tyskland hade inte så god 
tillgång till vanadin och välkomnade därför 
Tabergsmalmen. Vanadin har för övrigt under 
efterkrigstiden betraktats som en strategisk metall, 
viktig till exempel som legering i titan för 
flygindustrin. 

53. Fritz, "Svenska gruvor ... ", op.cit. 

Fritz pekar alltså på att det knappast var järnmalmsbrist 
i största allmänhet som var Tysklands 
problem vad gäller stålproduktionen -det var 
bristen på arbetskraft i gruvorna och på järnvägsvagnar 
för koltransporterna som satte gränser. 
Och den avgörande faktorn som gjorde Sverige 
attraktivt som leverantör var tillgångarna av fosforfattig 
malm. Det var denna malm Tyskland 
var beredd att betala allt högre priser för. Engelsmän 
och amerikaner tycks i förhandlingarna 
med Sverige om att minska malmexporten till 
Tyskland aldrig ha tagit upp kvalitetsfrågan -de 
såg all malm som lika viktig. Fritz kommenterar: 
"It appears that they had completely misunderstood 
the situation." 

Sista ordet är säkert inte sagt om den svenska 
malmexporten till Nazityskland. Det är förvisso 
så att Tabergsmalmen uppgick till bara 2,5 procent 
av den svenska malmexporten. Men helt 
utan betydelse var den tydligen inte. Vad gäller 
den småländska malmbanan rullar där förvisso 
inga malmtåg längre, men Halmstad-Nässjö 
järnvägar är och förblir en viktig trafikled för 
de småländska rikedomarnas färd ut i världen. 
Vad gäller Taberg beslöt länsstyrelsen i Jönköpings 
län år 1998 att gruvbrytning nu ska vara 
förbjuden. Men världsmarknadspriset på titan är 
när detta skrivs tio gånger högre än för två år sen 
och priset för vanadin fem gånger högre. På den 
postindustriella sidan beslöt Jönköpings kommun 
våren 2006 helt stilenligt att anslå medel 
för "konstbelysning" av berget! Naturskyddsföreningen 
protesterade. Kampen går vidare, som 
man brukar säga. 

RobertSjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 2005: 
med sikte på framtiden 

Att beskriva verksamheten vid Sveriges Järnvägsmuseum 
för år 2005 mitt under brinnande jubileumsår 
skulle kunna kännas ganska avslaget. 



Sanningen är dock att jubileet har påverkat mig 
och personalen under många år, så mycket av 
det som händer under 150-årsfirandet är frukten 
av långvarigt, hårt arbete och kanske särskilt 
just under det förra verksamhetsåret. Det framgår 
kanske inte minst av ett nytt och prydligt 
besöksrekord på 43 938 personer, vilket var en 
uppgång från året innan på drygt 13 procent. 
Den stora nyheten för året var annars att museiverksamheten 
inom Banverket sammanfördes 
till en gemensam organisation, för vilken jag fick 
förtroendet att ansvara. Banmuseet i Ängelholm 
besöktes av exakt 19 999 personer. Detta innebär 
att museiverksamheten vid Banverket lockade 
nästan 64 000 besökare under 2005, onekligen 
en uppmuntran inför 150-årsjubileet. 

Den andra stora händelsen under 2005 var 
Banverkets återköp av de fastigheter vi disponerar 
och som sedan bolagiseringen av gamla SJ har 
hyrts ut till oss av Jernhusen AB. Ingen skugga 
må falla på detta bolag men statens lönsamhetskrav 
på dem i kombination med vårt långsiktiga 
bevarandeuppdrag var ingen lyckad kombination. 
Nu har vi kunnat lösa behoven inom Banverket 
där museet åtminstone i Gävle till självkostnad 
har tillgång till ändamålsenliga lokaler. 
I Ängelholm har vi en liknande konstruktion 
genom att fastigheten där förvaltas av Banskolan 
som är en resultatenhet inom Banverket. I och 
med återköpet som blev klart i oktober kunde 
en hel del investeringar sättas i gång i Gävle som 
flytt av Hennans stationshus, anläggning av järnvägspark 
samt förlängning och underhåll av spår. 
Utmärkta projekt för jubileumsåret men också 
en bestående infrastruktur för framtida trafik 
och arrangemang. 

Att köra tåg 

Det här med tågtrafik kan ju vara en ganska 
komplicerad historia. Tre dagar in på årets första 
trafik för sportlovslediga anlände en skrivelse 
från Järnvägsstyrelsen vari meddelades att man 
återkallade vårt tillstånd att bedriva persontrafik 
med omedelbar verkan. Skälet var bytet av 
huvudman från affärsverket Statens järnvägar till 
Banverket. Det något drastiska beskedet överklagades 
av Banverket och ärendet utmynnade i en 
juridisk holmgång som ännu inte är avslutad. Arbetet 
med en ny tillståndsansökan har blivit en av 
våra viktigaste frågor i en tillvaro av museal tågtrafik 
under hotet av att en dom mot oss när som 
helst kan vinna laga kraft. Det är dock viktigt att 
poängtera att den relativt sett småskaliga organisationen 
hos oss inte är det som ansetts vara problemet 
utan en lucka i det formella regelverket 



inom Sveriges största järnvägsorganisation. Så 
kan det också gå i avregleringens svallvågor. 

Året gav i alla fall flera tillfällen till praktisk tilllämpning 
för trafikverksamheten. Ångtåg kördes 
på sportlovet och en dag för LO-anställda den 
20 augusti samt vid några tillfällen för företagsarrangemang. 
I samband med invigningen av 
dubbelspår Gävle-Furuvik kördes gästerna, bland 
andra minister Messing, med vårt ångtåg. Annars 
är det den elektriska tågtrafiken som har blivit 
alltmer betydelsefull. Årgångståget som gick in 
på sin åttonde säsong i september har naturligtvis 
satt mönstret. Vi genomförde med det tåget 
ett intressant samarbetsprojekt med Helsingborgs 
stad som ville ordna en nostalgisk tågresa Stockholm-
Helsingborg i samband med 100-årsfirandet 
av Sofiero slott. Med den oftast grön.fingrade 
TV-ikonen Bertil Svensson ombord och med 
kungavagnen på släp så attraherades i alla fall en 
del av den trädgårds-och kunglighetsintresserade 
publiken i stockholmstrakten av vårt resepaket 
till Skåne som gick av stapeln den 27 maj. När 
både tåget med kungavagnen och större delen av 
klanen Bernadotte var i Helsingborg samtidigt så 
ordnades en släktresa i form av en timmes rundtur 
med från Skånska Järnvägar inlånat ånglok från 
Helsingborg den 2 juni. Att turen tog lite mer än 
en timme på grund av en skadad strömavtagare 
på elloket som hängde med för säkerhets skull och 
påföljande stor vattenåtgång på det ensamt käm

Nyreviderat, efter många timmars slit av Mattias Smedberg, står B-loket nr 1312 utanfor lokstallet infor 
sportlovskörningarna 
i vackert vinterväder. 

Trafik i motvind Inte bara snön var ett bekymmer under vintertrafiken. Mitt under pågående arrangemang meddelade  
järnvägsstyrelsen att man återkallat museets trafiktillstånd Foton Sten Holm. 

När blå vagnen var i Helsingborg så visste helsingborgarna att kungen varpå Sofiero. Sommaren 2005 
återupplivades 
traditionen när museet genomforde körningar for trädgårdsintresserade stockholmare, resglada skåningar och 
släktträjfande bernadotter. Foto Göran Stenberg, Helsingborgs Dagblad 

Stefan Nilsson blev efter flera 

års inlån tillsvidareanställd 

museiassistent med placering 

i den utåtriktade verksamhe



ten i Gävle. Foto Katarina 

Sandberg. 

pande ångloket uppskattades 
snarare av de medfölj 
ande kungligheterna. De 
skadeglada rapporter jag 
fick av lokala journalister 
om incidenten per telefon 
till Finland, där jag befann 
mig på konferens, kom till 
skam när jag fick målande 
beskrivningar om de medföljandes 
uppskattning av 
resan från museets medföljande 
personal. Det hade 
blivit ett kärt minne. Tåget 
som körde allmänheten 
motsvarande turer helgen 
efter hade ju också gjort sig 
bemärkt och det lockade en 
hel del resenärer. 

Av trafikfordonen gjordes större underhållsinsatser 
av Mattias Smedberg på ångloket SJ B 
nr 1312 och lokomotorn SJ Z nr 68. Ett annat 
B-lok, nr 1038, blev föremål för ett spännande 
projekt i Järnvägsmusei Vänners regi. Genom 
initiativtagaren, Per-Åke Lampemo, togs loket 
till Herrljunga lokstall för iordningställande till 
tjänstdugligt skick inför jubileumsåret. Vi hoppas 
att verksamhet i Herrljunga kan fortsätta i 
någon form även framdeles. Projektet har fatt 
stor uppslutning bland intresserade museivänner 
i trakten och även hos lokal media. Bland 
utlån och depositioner kan nämnas att den delvis 
rekonstruerade personvagnen, Köping-Hults 
Järnväg, C nr 35, far fortsätta gå i par med kopian 
av Förstlingen, nu med utgångspunkt Eskilstuna 
och föreningen Förstlingen IL Till föreningen 
Stambanans vänner med blivande säte i 
Katrineholm har vi deponerat stålpersonvagnen, 
SJ Co4b nr 1564. Katrineholm är också ny förvaringsplats 
för det X9-tågsätt som tidigare varit 
deponerat hos Strömstads Modell-och järnvägsklubb 
i en trepartsuppgörelse med Bergslagernas 
Järnvägssällskap men som härmed har upphört. 
Ett kortare utlån gjordes av vår Novelty-replik 
som kom till användning vid Museum ofScience 
& Industry i Manchester i samband med 175årsfirandet 
av järnvägen Liverpool-Manchester, 
den 15-18 september. 

I en uppgörelse med Nässjö Järnvägsmuseum 



överlämnades de deponerade 1960-talsvagnarna 
A2 nr 5053, AB3 nr 4873, Bl nr 4901 
och B5 nr 4932 till dem mot de något äldre 
A5 nr 4356 och AB7 nr 3213. Överföringarna 
av 1960-talsvagnar från SJ AB slutfördes också 
genom att följande vagnar köptes för ett oslagbart 
pris: AB3K nr 4481, B5K nr 5123 och 
BIKT nr 5157. Konferensvagnen Sl nr 3607 
har också övertagits av museet. Vårt område 
synes därmed vara fullt av blå vagnar för tillfället. 
Dessvärre blir de understundom bättringsmålade 
av ortens sprayburksartister, omhuldade 
av kulturskribenter men föraktade av järnvägens 
folk. Tillskottet har också medfört att vi 
har avvecklat det gamla 60-talståget av BI-vagnar 
som har fått lämna en del reservdelar före 
det oundvikliga slutet i Nykroppa. Under året 
har ett större antal generationskamrater varit på 
tillfälligt besök i Gävle för att åderlåtas på en 
del innehåll och komponenter genom Kenneth 
Landgrens försorg. 

1960-talståget är ett renoveringsprojekt i en 
inte alltför avlägsen framtid men årets renoveringar 
har varit helt inriktade på spektakulära 
trafikfordon för jubileumsåret. Det elektriska 
Rapidlokets, nr 846, öden och äventyr har kunnat 
följas i Sidospår. Korgen fick fira nyår hos 
Euromaint i Notviken medan motorboggierna 
övervintrade i Örebro. Arbetena på loket som 
gjorts i Euromaints verkstäder var till viss del 
sponsrade genom positivt bemötande från företagets 
VD, Pether Wallin. Innan dess så hade 
omfattande återställningsarbeten på korgen 
gjorts i våra verkstäder genom Sten Holm och 
framför allt av Lennart Jansson från SVEMO 
Svets & Montage i Gävle. Thom Olofsson och 
hans mannar, Stefan Karlsson och Rolf Jansson 
gjorde stora och svåra kompletteringsarbeten i 
köket på restaurangvagnen, Ro3b nr 3749, som 
blev färdiga lagom till helsingborgsresan. Omedelbart 
därpå tog sig renoveringsgruppen an den 
nyanlända förstaklassvagnen A5 nr 4356 för att 
med en snabb utvändig insats återställa vagnen 
till Bo5b, det vill säga en andraklassvagn enligt 
mönster före 1956 till Årgångståget. Därutöver 
har arbetena i verkstaden på Nynäs huvudsakligen 
koncentrerats på träpersonvagnen Co8 
2772 från 1929. Sedan all teakpanel avlägsnats 
visade det sig att stommen var i sämre skick än 
vad som först befarats. Efter en tids misströstan 
så kunde ursprungstidsplanen återupprättas efter 
en närmast heroisk insats av framför allt Stefan 
Karlsson, vår delvis EU-finansierade snickarkonsult 
från Hedesunda snickeri. Verksamheten på 
Nynäs uppmärksammades också med ett särskilt 
öppet hus den 8 maj som lockade drygt 200 



besökare. Sakta men säkert har distansarbetena 
på ångloket, KA nr 692, fortgått i Grängesberg. 
Den ganska radikala återställningen av loket som 
gjordes inför museiuppställning på 1970-talet 
har krävt stora forskningsinsatser med inslag 
av nytänkande och kongeniala lösningar för att 
återskapa förstörda funktioner, varför ett sådant 
renoveringsprojekt inte kan ha något rimligt 
slutdatum. Målsättningen är alltjämt att loket på 
ett eller annat sätt ska visas under jubileumsåret. 

För föremålen utan hjul har en del utrymmen 
tillkommit under 2005. Arbetet med möbelförrådet 
i Nynäsverkstaden slutfördes med målning 
och uppförande av pallställ. För det stora TGOJarkivet 
som överlämnades från Euromaint har vi 
i brist på egna ändamålsenliga utrymmen hyrt 

arkivlokaler hos landstinget Gävleborg. Det 
tidigare överlämnade arkivet från f.d. AB Trafikrestauranger 
har blivit ordnat och förtecknat 
av Christina Engström och innehållet finns nu 
tillgängligt för hungriga forskare. Att sedan vår 
engagerade museivän i gourmetvärlden, Månen 
Duner, hittat och lämnat mer material i form 
av pressklipp, foton och föremål från TR visar 
bara att ett arkiv alltid är levande och kan berikas. 
Digitaliseringen av våra fotografier har 
fortgått på distans genom Regis i Kristianstad. 
Det omfattande bildmaterialet från SJ:s reklamavdelning, 
Reka, blev årets val. Stor hjälp med 
att hålla ordning på tillämpningen av databasprogrammet, 
SOFIE, har vi fatt av museivännen 
Nils Bjärlund som annars finns på Regionmuseet 
i Kristianstad i en motsvarande expertroll. 
Arkiven uppmärksammades för allmänheten 
också under två särskilda arkivdagar i anslutning 
till Fars Dag med tema beredskap. Kvällsöppet 
i arkiven varannan onsdag var ett försök som 
kostade mer än det smakade. Ofta var den ende 
forskaren i arkivet vakthavande tjänsteman. 

Något som annars överskuggade det mesta 
för framför allt vår arkivarie, Robert Herpai, var 
redaktionsarbetet med Banverkets jubileumsbok 
som kunde släppas lagom till jul. Roberts goda 
kunskaper om museets fotografier kombinerat 
med ett excellent bildminne blev väl utnyttjat 
av antologins författare. Bokens huvudredaktör, 
Lars Olov Karlsson, kom också att bli medarbetare 
vid Sveriges Järnvägsmuseum -igen -innan 
boken blev klar. Lars Olov som var med och drog 
i gång Järnvägsmusei vänner är fortfarande kvar i 
Ängelholm som intendent med ett övergripande 
ansvar för våra järnvägshistoriska frågor. 



På personalsidan i övrigt så har sammanslagningen 
av Banverkets museiverksamhet också 
inneburit flera kollegor för personalen. Samgåendet 
konfirmerades på allvar under en höstresa 
för alla anställda i Gävle med eget tåg till Ängelholm 
och därefter vidare med allesammans till 
Nordic Rail i Jönköping. Händelsen döptes fyndigt 
till det stora sjöslaget. Ny på fast tjänst efter 
att ha funnits flera år i verksamheten blev Stefan 
Nilsson, som anställdes som museiassistent. Järnvägsmusei 
vänner har återigen blivit arbetsgivare 
genom anställningen av Hans Karlsson-Nyhlen 
som gjort ett jättejobb i arkivet bland annat med 
registrering och digitalisering av stora glasplåtar. 
Hans har prövat på veckpendling från Surahammar 
under tidigare praktik och har funnit att det 
kan fungera riktigt bra att bo i sovvagn och verkligen 
leva mitt i jobbet under veckorna. 

För vår publik 

Den publika verksamheten i Gävle hade ett 
hektiskt år som kröntes med besöksrekord. En 
mycket uppskattad nyhet som Mia Lundstedt 
och hennes gäng kunde introducera i början på 
året var fria onsdagar för föräldralediga mammor 
och pappor. Plötsligt kunde museets särskilda 
avdelning för barnen, Lilla station, förvandlas 
till öppen förskola och kaffedoften i receptionen 
blandas med aromen från nyvärmda barnmatsburkar. 
Jag har tidigare försvarat entreavgifter 
på museer men bevisligen kan man jobba med 
fri entre ändå. Det utåtriktade året tog fart med 
ännu en teaterproduktion av vår husteater, AT 
Pegasus. Amatörteatergruppens intresse för uppfinnaren 
John Ericssons öde hade blivit så stort 
under hans eget jubileumsår, 2003, att man ville 
gå vidare och ge en fördjupad bild av människan 
bakom de tekniska ideerna. Föreställningen 
"Käre John" spelades i museets sjätte hall i februari 
och mars. Samtidigt hade förening också 
gjort en utställning om det tioåriga samarbetet 
med oss som fanns att se strax intill scenen före 
och efter föreställningen. 

Jag skrev i inledningen till den här redogörelsen 
om lite formella bekymmer med vår trafik under 
sportlovet. Samtidigt så genomförde vi provkörning 
av ellok på museiområdet under ledning av 
Sten Holm och intill X2000-simulatorn så berättade 
informatörer från Banverkets mellersta banregion 
om riskerna med kontaktledningen med 
en del spektakulära ljus-och ljudeffekter för att 
förstärka de unga besökarnas minnesbilder av 
riskerna med lek vid järnväg. 

Jan Myrdals förtjusning i Meccano är vida 



känt vid det här laget och delar av hans omfattande 
samling har visats vid olika tillfällen. Banmuseets 
Mai Kurdve gjorde tillsammans med Jan 
och hans livskamrat Gun Kessle en fin sommarutställning 
som visades i Ängelholm år 2004. 
Med 70 mil till Gävle tyckte vi att det fanns 
anledning att visa utställningen även här. En ny 
version gjordes med Katarina Sandberg som projektledare. 
Inför öppnandet den 24 mars skrev 
Jan Myrdal också text till en utställningskatalog 
som formgavs av vår egen Gunilla Lundberg. 
Denna intressanta och trevliga lilla skrift finns 

fortfarande till salu i museibutiken. Vid pressvisningen 
och invigningen visade Jan också sin 
förmåga att fånga sin publik med sitt budskap. 
Vanligen kavata kulturjournalister förvandlades 
till inställsamma lyssnare, i sanning en njutning 
att uppleva. Utställningen ersatte teaterinstallationen 
och pågick över sommarsäsongen. Med 
fokus på jubileumsåret 2006 fanns vare sig tid 
eller lust att göra något stort av museets egen 
jämna ålder, 90 år. Tack vare rådigt ingripande 

Detaij av taket på 
personvagn.en SJ 
Co8 nr 2772 .från 
1929. Ett antal 
foktinsläpp vid 
.friskluftsventilerna 
hade åstadkommit 
ganska kraftiga rötskador. 
Foto Thom 
Olofison. 

Nedan: Innan 
taket kan vävspännas 
krävs ett 
mycket omsorgsfollt 
förarbete. Thom 
Olofison arbetar 

~ med ett .friskare 
parti av vagn.en. 
Foto Stefan Karlsson. 

av vänföreningens ordförande, Rolf Sten, gjordes 
i alla fall en enkel utställning om vår historia som 
hängdes i konferensrummet från och med sommarsäsongen. 
"Sveriges Järnvägsmuseum 90 år" 
hängde med året ut och mötte stort intresse hos 
besökare som lyckades hitta den. 

Ett arrangemang som inte blev så stort som det 
var tänkt var den så kallade LO-dagen den 20 



augusti. Det regionala LO-distriket ordnar årliga 
träffar för sina medlemmar på någon publik 
anläggning och 
i år föll valet på 
museiområdet. 
Man hade stora 
förhoppningar 
om strömmar av 
medlemmar och 
man ordnade 
med egna aktiviteter, 
mat och 
personal medan 
vi kunde koncentrera 
oss på 
att köra tåg. Utbudet 
kom att 
likna en mindre 
museidag. På 
grund av diverse 
omständigheter 
så slöt inte ens 

1000 personer upp från LO-leden. Den stora förloraren 
var vår nya cateringleverantör, Strandgården 
AB, som hade bullat upp för betydligt fler. De 
skulle fa uppleva det omvända några veckor senare. 

En annan liten motgång som är principiellt 
intressant var Vägverkets beslut att inte tillåta så 
kallad brun skyltning för Sveriges Järnvägsmuseum 
vid E4. Projektet med de bruna skyltarna 
syftar till att peka ut natur-och kulturturistiskt 
riksintressanta resmål. Att inte skylta vid E4 för 
landets nationella järnvägsmuseum med internationellt 
rykte är i mitt tycke närmast kränkande. 
Vägverket argumenterar utifrån trafiksäkerhet 
men sannolikt bottnar det i ointresse och okunskap 
om vad museet är. Det senare är alltjämt ett 
stort problem för oss. Nu har vi redan en stor, blå, 
skylt vid E4 som naturligtvis skulle vara omöjlig 
att godkänna i dag så vi klarar oss men nog är det 
anmärkningsvärt. Om någon känner sig manad att 
hjälpa till med argumentationen så upp till kamp! 

Vi hyser dock ingen agg på grund av detta till 
det vägburna. Årets museidag den 10 september 
tillägnades motorn. Våra och några föreningars 
motorlok fick gott sällskap av racer-och veteranbilar, 
motorcyklar, militärfordon och arbetsmaskiner 
för att vi skulle kunna visa och köra 
något som varit en förutsättning för samhällsutvecklingen 
och som bevisligen intresserar 

Hans Karlsson-Nyhlen har anställts av Järnvägsmusei 
vänner for att hjälpa till med registrering av framfar 



alltfotografier. 

massor av människor. Projektledare för denna 
lyckade dag var Henrik Reuterdahl, egentligen 
inlånad för jubileet 2006, och Claes Zachrisson. 
De var övertygade om att vi skulle slå besöksrekord 
för en museidag och med drygt hundra 
personers marginal fick de rätt. 5 366 gäster kom 
på motordagen. Det som var ännu roligare att 

Tematfor järnvägsmuseets dag var motorer. Störst av dem alla var tvåtaktsdieseln på 1 445 hästkrafter i museets 
T41 nr 200. Foto Jan-Erik Svanberg. 

konstatera var att man med blotta ögat kunde se 
att vi hade hittat nya målgrupper. Järnvägsentusiaster 
med kameror blandades med barnfamiljer, 
mogna män i skinnställ och motorintresserad 
ungdom. Faktum är att det också var en stor 
andel kvinnor i folkvimlet trots det uppenbart 
manliga temat. Även många vana museidagsbesökare 
menade att detta var den bästa någonsin, 
ett både smickrande och oroande besked. Har 
ni tröttnat på gammeltågen? Svaret är nog helt 
enkelt att omväxling förnöjer. 

Årgångtåget lunkade på som vanligt, fyra lördagar 
i september. Jag hade själv glädjen att vara 
med på den sista turen från Stockholm tillsammans 
med ett antal internationella gäster för att 
bland annat låta oss serveras av hovmästare Tage 
Blomqvist och hans besättning i restaurangvagnen. 
En månad senare var Tage borta efter ett 
plötsligt och akut insjuknande. Tage lämnar ett 
stort tomrum efter sig, inte minst på Årgångståget. 
Hans minne kommer att leva kvar genom 
den fond som skapats av Järnvägsmusei vänner 
och som oavkortat går till förbättringar på museets 
restaurangvagn. 

Traditionsenligt hölls under skolornas höstlov 
en spökvecka i utställningen. Vår egen skådespelare, 
Peter Iller, agerade medium. Hjälp med 
skrämmandet fick han av ett antal frivilliga ungdomar. 
En annan tradition är att det denna vecka 
dyker upp en arg insändare i lokaltidningen och 
så även i år och det var tur för det har blivit lite si 
och så med den redaktionella hjälpen från ortens 
tidningar. Från den Årets andra tillfälliga utställning, 
"Loket", invigdes den 15 oktober för att stå 
kvar året ut. Den fick faktiskt bra press tack vare 
dess mycket lokala förankring. Den ganska enkla 
utställningen bestod i ett antal arbetsprov för en 
metallarbetarutbildning i Sandviken i form av 
små lokomotiv. En rolig ide från skolan som 
växt till en imponerande samling. Sista helgen i 
oktober ordnade museivännernas kassör tillsammans 



med Gävle Modelljärnvägsklubb en så kallad 
modulträff över ett veckoslut i museets sjätte 
hall. Med 81 sammanbyggda, individuella kvadratmetrar 
modelljärnväg slogs sannolikt svenskt 
rekord. Massor av modulägare och riktigt många 
besökare bäddade för en upprepning. 

Från och med halvårsskiftet så kom Banmuseet 
i Ängelholm att bli min angelägenhet och integrationen 
av verksamheten påbörjades. Redan 
den 28 maj öppnades utställningen "Punsch & 
Tusch'' som gjordes i Gävle året innan. Utställningen 
stod kvar under hela säsongen med öppethållande. 
Från och med september var utställningen 
bara tillgänglig för beställda visningar, på 
höstlovet och under Luciahelgen. Även här var 
det spöken på dagordningen under höstlovet. 
Årets sista arrangemang var Luciatåget med det 
från Föreningen Veteranjärnvägen inlånade ångloket 
Limhamn i spetsen och med kören "Barkarollerna'', 
för dagen omdöpta till "Barkarallarna''. 
I övrigt deltog personal från Ängelholm vid ett 
öppet hus på Kristianstads Järnvägsmuseum den 
17 september. 

Inför jubileet 

I både Ängelholm och Gävle var naturligtvis planeringen 
för 150-årsjubileet i full gång. Det har 
sedan länge stått klart att vare sig Banverket eller 
Sveriges Järnvägsmuseum skulle fa några extra 
anslag för jubileet. Andemeningen har ända 
sedan planeringen startade varit att åstadkomma 
spännande projekt genom samverkan mellan 
järnvägens olika aktörer. Inte oväntat innebar det 
en period av avvaktan och så småningom egna 
ideer och planering av interna arrangemang för 
den egna nyttan. Många av de unga bolagen är 
också osäkra på värdet av att fira det förflutna 
och uppmärksamma historien. Man är helt enkelt 
rädda att uppfattas som mossiga och obenägna 
till förändring. Tydligast med denna signal 
är tyvärr SJ AB. Eftersom vi på museet är vana 
med att jobba så att säga oegennyttigt så ville vi 
hitta en form att kunna visa järnvägens potential 
utifrån 150 års erfarenhet. Fyra huvudmål sattes 
upp att arbeta emot: 

-Tre årgångståg för jubileumsarrangemang, 

1906, 1931 och 1956 års tåg 
-Utvidgning av museidagen till fyra dagar 
-Utgivning av ännu en jubileumsbok 
-Anläggning av stationsmiljö på musei

området 



Åtminstone de första tre målen bedömdes kunna 
rymmas inom museets budget. Fordonsrenoveringen 
var redan påbörjad och 1906 års tåg fanns 
redan. Det var också redan 2004 klart att vi skulle 
användaÅrgångståget, motsvarande 1956 års tåg 
fast med ny dragkraft, till en jubileumsresa mellan 
Stockholm och Nora, med inbjudna gäster 
och förhoppningsvis kunglig medverkan. Fyra 
museidagar skulle förutsätta ett engagemang 

från järnvägsbranschen. Det första kvittot på 
att stort intresse ändå finns kom från Banverket 
Produktion som lånade ut en projektledare till 
oss. På så vis fick museidagarna eller TAG 150 sin 
projektgeneral, Henrik Reuterdahl. Henrik blev 
redan under 2005 den injektion som behövdes 
för att riktigt vässa klorna till 2006. Efter initiativ 
från oss hörsammade Banverkets tillförordnade 
GD, Pelle Granbom, vårt förslag om en modern 
tågmässa i anslutning till museiområdet i Gävle 
med en egen projektledare och egen budget. För 
ändamålet tillsattes Banverksprofilen Lars Berggrund 
och TAG 150 hade därigenom fatt den volym 
som krävdes för att bli tillräckligt intressant 
för både bransch och allmänhet, och dessutom 
fanns plötsligt platsen där alla aktörer som ville 
fira jubileet kunde vara med. 

Att komplettera jubileumsboken "Järnvägen 
150 år" med något mer var en ide som föddes hos 
många på samma gång. Museibanornas Riksorganisation 
var först ut och släppte boken "Museibanor 
och veterantåg", där även Järnvägsmusei 
vänner presenterade sig, samtidigt med Banverkets 
praktverk. På museet hade vi själva funderat 
på att ge ut någonting utifrån våra fina samlingar 
så när Svenska Järnvägsklubben föreslog ett gemensamt 
projekt om en bilderbok så var dörren 
redan öppen. Eftersom Banverket återigen blev 

järnvägsprofilen Roger Lundberg anlitades som kunnig 
och högröstad speaker vid vändskivan utanfor UG]stallet 
där motorloken visades med vrålande motorer. 

Museidagen 2005 bjöd på ovanliga inslagpå området 
som militärfordon, lastbilar och lingrävare. Foton JanErik 
Svanberg. 

inblandat i ett bokprojekt genom oss så kommer 
den grafiskt att ansluta till den första boken även 
om den samtidigt kommer att ingå i Svenska 
Järnvägsklubbens skriftserie. Från museet ingår 
jag själv, Robert Herpai och museivännernas 
ordförande, Rolf Sten i redaktionen för boken 
som kommer att heta "Järnvägen 150 år i bild". 



Sedan var det så det där med stationsmiljön. 
I många år har vi pratat om Hennans station, 
och i och med att det stod klart att Banverket 
skulle köpa tillbaka fastigheterna så fanns de formella 
möjligheterna. Då återstod investeringen 
och dessutom Hennanbornas känslomässiga 
motstånd mot att stationen skulle bort från orten 
samt även besked från Riksantikvarieämbetet 
efter en privat anhållan om att stationen skulle 
byggnadsminnesförklaras. Alla bitar föll på plats 
under hösten och i elfte timmen kunde projektet 
upphandlas. Som byggprojektledare anlitades 
Per-Erik Knapp på Hifab AB och som entreprenör 
för rivning och återuppförande valdes Kjellbergs 
Bygg med stöd av Dalarnas Byggnadsvård. 
Därefter följde en kamp mot tiden och elementen. 
Att riva ett med stadiga mått och dimensioner 
timrat stationshus i hälsingeskogen mitt i 
vintern är inget man kan rekommendera. En stor 
eloge till dem som gjorde det. 

Museets samlingar och personal bidrog också 
med ideer och inspiration till postens frimärksutgåva 
"Tuffa tåg". Det var inte bara vårt fel 
att det i stället för de första planerna på framtidsfokus 
blev våra 1: 10-modeller av historiska 
fordon som blev kärnan i häftet som släpptes 
till försäljning i januari 2006. Postens projektgrupp 
blev helt enkelt förtjust i det de såg vid 
ett studiebesök på museet mitt under sportlovstrafiken. 

Samarbete 

Som brukligt skedde en hel del utbyte med andra 
museer och organisationer både inom och 
utanför rikets gränser. Museichefen valdes in i 
styrelsen för det nybildade "Riksförbundet Sveriges 
Museer" vars syfte är att fungera som en 
branschorganisation och en gemensam röst för 
museerna i dialog med till exempel regeringen, 
myndigheter och medier. Jag fick också förnyat 
förtroende som sekreterare i vårt internationella 
forum, International Association of Transport 
and Communications Museums (IATM). Årsmöte 
och konferens hölls i juni i finska Lahti. 

För museet deltog också Katarina Sandberg och 
Christina Engström i konferensen. 

Jag var även värd för ett styrelsemöte med 
IATM i Stockholm och Gävle där framför allt en 
resa med Årgångståget imponerade storligen på 
ytterst vana museirävar. Det årliga utbytet mellan 
de nordiska järnvägsmuseerna avhölls i bitande 
vinterkyla hos kollegorna i Hamar i början på 
mars. Temat för diskussionerna var "ordning och 



reda''. Samma trio som i Lahti representerade 
Sveriges Järnvägsmuseum. Katarina presenterade 
våra erfarenheter av att städa en basutställning 
och Christina gav en levande skildring av vad 
som händer efter det att man tagit emot ett stort 
arkiv, i hennes fall TR-arkivet. 

Det nordiska samarbetet på maskinsidan manifesterades 
med ett gemensamt besök på den 
stora verkstaden i tyska Meiningen. Sten Holm 
och Thom Olofsson var museets utsända. Sten 
representerade även museet vid museibanornas 
internationella organ Fedecrails konferens i 
Lyon, dit även jag var inbjuden att tala om bevarandeplanen. 
Det var mycket intressant att möta 
företrädare för det utländska, ideella järnvägsintresset 
inte minst på grund av att antikvariska 
frågor uppenbarligen inte är så där väldigt högt 
prioriterade för flertalet av dem. Förhoppningsvis 
har vi bidragit till att så ett litet frö. 

På hemmaplan har museet varit externt engagerat 
i Riksantikvarieämbetets stöd till arbetslivsmuseer 
och i det nutidsorienterade Samdok. 
Mindre framträdanden gjordes av mig vid Museiföreningen 
Stockholm-Roslagens Järnvägars 
invigning av den smalspåriga järnvägsbron över 
nya E4 genom Uppsala, då ångloket SRJ 28 även 
officiellt överlämnades, samt vid ett seminarium 
om museibanornas roll i Anten i samband med 
att Anten-Gräfsnäs Järnväg firade 40-årsjubileum. 

För att höja blicken från min egen horisont 
så måste naturligtvis hela personalen framhållas 
under ett verksamhetsår. Rätt eller fel så är produktiviteten 
per medarbetare definitivt mycket 
hög på museet. En enkät som genomfördes med 
all personal på Banverket visade att museet går 
stick i stäv med den övriga verksamheten. Det 
som hos våra kollegor på Banverket upplevs som 
otydliga mål och för långa vägar från beslut till 
handling motsvaras hos oss av för mycket att 
göra och brist på tid eller möjlighet till reflektion. 
Den gemensamma rusningen mot jubileet ärna

turligtvis en av orsakerna men vi har ju också en 
historia av uppbyggnad och regelbunden förändring 
som hela tiden skapar nya förutsättningar. 
Stimulerande för många men det kan också vara 
slitsamt. Integreringen av museiverksamheterna 
inom Banverket och konsolidering av resurserna 
föranledde en nödvändig omorganisation som 
sjösattes vid årsskiftet. Utifrån den nya organisationen 
såg därför personalsituationen ut på 



följande sätt vid årets slut: 

Museichef 

Robert Sjöö 

Verksamhetsstöd 
Thomas Bjercner administration och ekonomi, 
Ängelholm (fr.o.m. 06-01) 
Göran Jäderholm administration, ekonomi och IT 
Lars Olov Karlsson intendent och järnvägshiscoriker, 50% 
(fr.o.m . 06-01 ) 
Gunilla Lundberg marknad och specialarrangemang 

Publik verksamhet Gävle 

Mia Lundstedt gruppchef (fr.o.m. 06-01) 
Olle Andersson reception och butik 
Stefan Nilsson assistent 
Claes Zachrisson teknik och fastighet 
Peter Iller timanställd, reception 

och teaterguidning 
Helena Lutz timanställd, reception 
Anders Larsson 
Anna Nygren 
Boel Nylöv 
Birgitta Pedersen 
Annelie Wahlström 
Tanya Åsbacka 
Lennart Bergner timanställd, minitåg 
HenrikSjöö 
Lars Lunden praktikant (april-december) 

Publik verksamhet Ängelholm 

Mai Kurdve gruppchef (fr.o.m. 06-01) 
Ursula Gey Lindgren reception och butik, 75% 
Michael Andreasson teknik, 50% 
Thomas Lindberg teknik (juli-september) 
Anders Lindberg timanställd, teknik 
Alicija Karlsson timanställd, reception 
Mia Kurdve Nelson 
Björn Strand 
Lena Strömberg 
Tefik Zeneli 

Samlingar och dokumentation 

Katarina Sandberg gruppchef (fr.o.m. 06-01) 
Christina Engström arkiv och bibliotek, 75% 

Robert Herpai arkiv och bibliotek 
Arvid Högberg föremålsregistrering, Ängelholm, 50% 
Elisabet Kronhöffer föremålsregistrering, Gävle, 50% 
Peter Hultberg projektanställd, föremålsregistrering, 
Ängelholm 



Christer Månsson inlån, bibliotek, Ängelholm, 20% 
Bertil Pettersson timanställd, föremålsregistrering, Gävle 
Catharina Wallin 
Hans Karlsson-Nyhlen anställd av Järnvägsmusei vänner 

Trafik 

Sten Holm gruppchef (fr.o.m. 06-01) 
Kenneth Landgren fordon och trafik, 75% 
Mattias Smedberg projektanställd, verkstad och underhåll 
Martin Öhlin timanställd, fordon och trafik 

Renovering 

Thom Olofsson gruppchef (fr.o.m. 06-01) 
RolfJansson teknik 
Stefan Karlsson köpt tjänst, snickerier 

Trafik-och renoveringsgrupperna kan synas små 
men här kommer ni alla museivänner in i bilden. 
Främst i raden är ordföranden, Rolf Sten, som 
lägger motsvarande minst en halvtidstjänst på att 
hjälpa museet direkt eller genom vänföreningen. 
Vi har en torsdagsgrupp som regelbundet hjälper 
till med framför allt renoveringar. Verksamheten 
i Herrljunga intresserar ett tiotal personer 
när det är arbetshelg och sedan har vi alla som i 

tid och otid hjälper oss med trafikinsatser. För 
att inte tala om engagemanget i museidagen. 
Jag törs inte längre nämna er alla men utan det 
ideella engagemanget så skulle vi inte kunna genomföra 
de stora arrangemangen. Jag tror också 
att vi inte längre skulle vara lika intressanta för 
omvärlden. Vi börjar kanske hitta formerna för 
hur museiverksamhet överhuvudtaget borde 
bedrivas i framtiden med en blandning av den 
garanti, trygghet och antikvariska kunskap som 
en offentligt finansierad och uppdragsstyrd institution 
utgör och det frivilliga inslaget som 
tillför själ och hjärta men också en sakkunskap 
som man faktiskt inte klarar att upprätthålla 
med rimliga medel med enbart anställd personal. 
Tack alla fantastiska människor för ännu ett 
härligt verksamhetsår. 

Arets sista 

trafikinsats 
gjordes i Angelholm 
med ett 
Luciatåg. Foto 

Ursula Gey 
Lindgren. 



Rivningen har 
börjat i Hennan. 
Det rejäla 
timmerhuset 
skallplockas 
ned stock for 
stockfor att 
återuppforas på 
museiområdet 
i Gävle. Foto 
Christina Engström. 

Henrik Reuterdahl projektledare for jubileumsdagarna, 
TAG 150, forberedde sig 
genom att även hål/,a i trådarna for årets 
museidag. Det har blivit många telefonsamtal 
for Henrik som har haft sin bas i 
Jönköping. Foto Robert Sjöö. 

Tillsammans är vi enade. Under 2005 
sammanfordes museiverksamheten vid 
Banverket till en gemensam enhet. Större 
delen av personalen vid Sveriges Järnvägs

museum står sam/,ad utanfor tunnelbygget 
genom Hal/,andsås. Foto Bertil Pettersson. 

Stickspår 

Piratens varp och väft 

Om Fritiof Nilsson Piraten som järnvägsskildrare 
skrev jag i Spår 1995, kompletterat med ett 
Stickspår året därpå. Jag lyfte i Piratens romaner 
och noveller fram sådant som handlade om tåg 
och järnväg och gav textförklaringar, exeges om 
man så vill. 

Jag skrev naturligtvis för järnvägsvänner men 
också med tanke på personer som primärt är 
Piratenbeundrare. Sådana finns det många, Piratensällskapet 
är det största av sin sort. Det har 
inrättat ett museum i den dubbla banvaktsstugan 
mittemot platsen för Vollsjös rivna stationshus 
och det utger sedan 1983 en årsbok. Dess förra 
redaktör var Helmer Lång, den nuvarande heter 
Magnus Öhrn. 

Årsboken brukar innehålla någon "ny'' text av 
Piraten. Det handlar om sådant som ursprungligen 
publicerats i udda sammanhang, kanske 
lättviktiga brödskriverier som likväl kompletterar 
bilden av författaren. Men det har också 



gällt opublicerat material ur författarverkstaden: 
utkast, noteringar som inte blev mer än så på 
grund av Nilssons kombination av indolens och 
självkritik. 

Ett och annat handlar om tåg. Här ska främst 
uppmärksammas berättelsen "Pikku Matti -ett 
rättsfall" som återgavs i sällskapets årsbok 2002, 
vilken hade titeln Saga väves på sanningens varp. 
Den berättades i radio av författaren själv och 
han har inte lämnat någon skriftlig version efter 
sej, varför texten är transskriberad. 

Den väsentliga exegesen är redan utförd genom 
en utredning av Magnus Öhrn i samma årsbok, 
"Verklighetens Pikku Matti". Den ska här bara 
kompletteras med några tågaspekter. 

Öhrn belägger hur berättelsens huvudperson 
är starkt inspirerad av en gammal studie-och 
rumlarkamrat till Piraten, komminister Ramselius, 
och något som hände denne kring 1920. R:s 
första tjänst var i Överkalix (dit han, efter vad 
han berättar i sina memoarer, hade kommit via 
det 1914-1919 persontrafikerade hamnspåret 
Räktjärv-Räktjärvsänden och en avslutande båtfärd). 
Han hamnade sen i Arvidsjaur och sökte 
sej vidare till Nordingrå. Första steget i den processen 
var att provpredika. Vid ankomsten till 
närmaste stationen Sollefteå var R. påtagligt berusad 
och störde bland annat arbetarna i "verktygshuset". 
Händelsen blev uppmärksammad 
och låg naturligtvis R. i fatet, men efter många 
om och men fick han sin komministertjänst. 

Piraten låter sin Pikku Matti anträda den långa 
färden söderut med en 22-milsfärd i ackja efter 
ren. Det stämmer dåligt med sträckan Arvidsjaur-
J örn -banan mätte 75 kilometer när den 
öppnades 1928 -och detta var trakter där man 
före järnvägens ankomst normalt färdades efter 
häst. Vi får minnas att det handlade om en muntlig 
berättelse. I sina skrivna brukade författaren 
vårda sej om att fa sina byggstenar sannolika. 

Äntligen kom de fram till järnvägsstationen där 
snälltåget, som det kallades, skulle utgå söderut. Det 
var ett tåg som bestod av en enda lång boggivagn, 
som i främre delen var inredd som en godsfinka och 
som bara hade en ingång till de båda kupeerna. 

Det står "utgå", inte "avgå", och det kan tyda 
på att Piraten hade Boden i tankarna. Det fanns 
visserligen tåg som startade i J örn men de kom 
aldrig så långt som till Långsele. 

De godståg som utgick från Jörn bestod förstås 



främst av ett växlande antal godsvagnar men 
medförde också en personvagn med plats för 
konduktör/ packmästare och ett mindre antal 
passagerare. Mest personer som skulle ett eller 
ett par stationshåll eller sådana som beledsagade 
sitt gods. Något snälltåg var det minst av allt och 
kallades heller aldrig så, vilket Piraten rimligen 
visste från sin barndom. Att tåget bestod av en 
enda vagn är teoretiskt tänkbart, det kunde ju 
hända att det inte fanns något gods att frakta den 
dagen, men det är som sagt bara teoretiskt. 

År 1901 skaffade SJ några CFo-vagnar, det vill 
säga boggivagnar med resgods-och tredjeklassavdelning 
-men de hade fyra kupeer. 1906 kom 
typen CF4b som faktiskt primärt var avsedd för 
femte och sjätte distriktet, det vill säga Norrland, 
och den hade verkligen två kupeer med gemensam 
ingång -men inga boggier utan var en länkaxelvagn. 

Pikku Matti märker vid ankomsten till bytes

stationen att polisen väntar på perrongsidan var

för han kliver av på motsatt sida. Eftersom båda 

de nämnda vagnarna hade öppen ändplattform 

var tilltaget inte särskilt realistiskt, men i fiktion 

är allting möjligt och hjälten når järnvägsverksta

den där han blir vän med arbetarna, friskar upp 

sina gamla smidesfärdigheter och jobbar sej nyk

ter. Verklighetens motsvarighet till bytesstationen 

är förstås Långsele och där fanns i anslutning till 

lokstationen en verkstad just från 1919. Den låg 

emellertid på samma sida som perrongen, vilket 

också var fallet med lokstall och verktygshus på 

ändstationen Sollefteå. 

Nordingrå, berättelsens Norrströmma, har ju 

aldrig haft järnväg. 



I Piratensällskapets årsbok 1999 återges berättelsen 
"Resa till ensam cell" vars ursprungliga version 
enligt Öhrn är muntlig även den. Den tågresa 
Malmö-Göteborg som där skildras är ännu 
mindre sannolik: berättaren öppnar fönstret, 
somnar och vaknar "täckt av en driva som räckte 
mig till hakan" utan att kupegrannen ingriper. 

Följande år omtrycktes novellen "Förståelse". 
Den var ursprungligen beställd av jultidningen 
Dopparedagen, utgiven till förmån för Svenska 
järnvägsmännens vilohemsförening, och lämpligt 
nog tilldrar sej berättelsen delvis i en tågkupe. 
Åter (se Spår 1995) befinner vi oss på ett 
nattåg från Stockholm till en ort som starkt påminner 
om Tranås. Piraten låter tåget nå dit en 
timme snabbare än i verkligheten, men "Hickan 
med kaffe och läskedrycker" som går runt efter 
konduktören är autentisk. "Smörgåsar, te m.m. 
serveras i kupeerna å sträckan Stockholm-Katrineholm", 
meddelar Sveriges Kommunikationer. 

I samma årsskrift redovisades också några romanprojekt, 
bland annat "Boken om Boel". 

De djävligaste va när en skulle gå på huset! Först 
fick man springa så långt som härifrån bort till den 
södra skärningen o köpa biljett! 0 sen så långt som 
härifrån o ut till vattentornet innan en kom till 
själva apoteket. 

Vollsjö/Tosterups stationsområde som alltings 
mått! 

På väggen på stationshusets dass stod detta, skuret 

med kniv: 

Död & djävlar, eld och bränder, 

sorg och gråt och gnissla tänder, 

attentat av alla arter 

läsen det hos herr Nick Carter. 

Men då har vi nog bytt bana. Stationsdassen på 
Ystad-Eslövs järnväg var murade med svårkarvat 
tegel. 

Slutligen. Likaså ur den tillärnade "Boken om 

Boel", men inte tryckt i årsboken, finns anteck

ningen: "I Ystad såg jag växelloket 'Trollhoppan': 



litet, m. snedställda cylindrar och smäckra vev

stakar; en blank mässingskupol på ryggen." 

Jag lät Magnus Öhrns fråga gå vidare till den 
eminente kännaren av svensk järnvägshistoria i 
allmänhet och skånsk dito i synnerhet, Yngve 
Holmgren, och vi fick ett vänligt och sakkunnigt 
svar: 

[Det är] ett lok som omedelbart framträder som 
trolig förebild, eller minnesbild eller vad man 
skall säga, nämligen det lilla YEJ nr 7 "Gustaf", 
miniloket (IA) från Motala Verkstad 1881 [...] 
Tidsmässigt stämmer det också: "Gustaf" slopades 
och såldes som skrot 1914. -Cylindrarna lutade 
visserligen inte men väl de överliggande slidskåpen, 
och alla de smäckra detaljerna var helt 
åskådliga på "Gustaf" jämfört med alla dåtida 
övriga YEJ-lok. Den blanka "kupolen" ändrades 
vid ett pannbyte 1896 och byttes mot två lägre 
kåpor, men det detaljen kan vara ett minnesfel. 

Som sagt: saga väves på sanningens varp. 
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SJgodstågslok litt. E hade sluten forarhytt och lågt axeltryck for att kunna användas vintertid på norra stambanan. 
SJ 906 hörde till den forsta leveransen från Motala Verkstad. 

Någon stor epidemi som S]'s sjukvagnar behövde användas i utbröt lyckligtvis aldrig, men de vagnar som anskaf 
fades 1907 kom ändå till nytta under en lång tjänstgöring. De var bland de ja personvagnar som hade öppen 
plattform 
i bara ena änden. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1907? 

Statens järnvägar 

Vid 50-årsjubileet 1906 hade SJ presenterat 

sitt första överhettarlok litt. A, och under 1907 

började serieleveranserna från Motala verkstad. 

Nästa typ av överhettarlok började också leve

reras, åttakopplade godstågslok litt. E. Då det 

redan från början var klart att de skulle användas 

på norra stambanan fick de sluten förarhytt och 

lågt axeltryck 12,5 ton. Tekniskt måste de anses 

mycket lyckade, och när ånglokens användning 

upphörde 1973 behöll man alla E-lok som be

redskapsreserv om av någon anledning det skulle 

bli omöjligt att fa dieselolja. 

Försök med oljeeldning utfördes med det lilla 

ångloket 299 litt. Y Wärtan som brukade använ



das för växling i Stockholms hamnar. 

Försöken med eldrift, beskrivna i Spår 2006, 

fortsatte och gick nu så bra att man satte in två 

elektriska tågsätt i den reguljära lokaltrafiken 

Stockholm-Järva (Ulriksdal) . Det ena bestod av 

fyra ombyggda personboggivagnar varav två fatt 

elektriska motorer från AEG, och det andra var 

sju tvåaxliga vagnar dragna av ett tvåaxligt lok 

från Westinghouse i Pittsburgh. För att kunna 

bygga kraftverk vid eventuell kommande elek

trifiering beslöts att inköpa Hammarbyfallet vid 

Norasjön och Karseforsen i Lagan. 

När man 1892 misstänkte att en stor kolera

epidemi skulle bryta ut lät Bergslagsbanan bygga 

om fem godsvagnar med tre sängplatser och 

vårdarkupe. SJ byggde om en eller två av kupe-

Deforsta kylvagnar

na litt. H3 var 

långa for att ge 
puusfor isboxarpå 

bägge gavlarna. I 

ena änden fanns en 

upphöjd bromshytt, 

i den andra en stege 
for den som skulle 
fylla på is genom 

takluckorna. ¼ig

narna var normalt 
vita, men SJ 24854 



verkar mörkare och 
har en skylt att den 
är reserverad mjölk

vagn KMS-NST 

erna i några gamla andraklassvagnar med bredare 
dörrar för att kunna ta in bårar, men det var fortfarande 
så opraktiskt att SJ 1902 istället byggde 
om sju vagnar med ändplattformar på liknande 
sätt. För att kunna transportera sjuklingar i snälltåg 
krävdes längre axelavstånd och länkaxlar, så 
SJ köpte 1907 åtta nya långa tvåaxliga sjukvagnar 
litt. CIO, som hade en sjukkupe med sex löstagbara 
bårar placerade i två våningar, en sjukkupe 
med en bekväm säng och en sittkupe med soffa 
som i andraklassvagnarna. Öppen plattform 
fanns i ena änden intill bårkupen. De sju gamla 
sjukvagnarna slopades omedelbart. Vagnarna 
litt. CIO fanns sedan kvar så länge att de blev 
ombyggda med boggier och täckt plattform. 

En ny godsvagntyp levererades, kylvagnar litt. 
H3, med lång vagnskorg för att ge plats för isboxar 
vid bägge gavlarna och långt axelavstånd 
för att de skulle kunna gå i persontåg. Isen kunde 
lastas in genom luckor på taket och vissa stationer 
fick höga islastningsbryggor. 

Två typer av stolpvagnar fanns sedan tidigare, 
NN-vagnar där väggar saknades och stolparna 
var fästade i golvkanten, och N-vagnar där det 
fanns en 20 cm hög trävägg runt hela golvet. 
NN-vagnar hade fördelen att det var lätt att lasta 
eller lossa timmer eller fordon, och att det gick 
att sätta på lösa träkolskrov. N-vagnar hade fördelen 
att man kunde lasta grus, malm eller små 
föremål utan risk att ramla av under transport. 
SJ försökte nu en kompromiss, där NN-vagnar 

Vidforsöken med eldrift blev SJ 1391 och 1393 litt. Co5 utrustade med strömavtagare och elmotorer av AEG. Efter 
forsöken användes de en tid for forsök med elektrisk ackumulatordrift, var avställda flera år och utrustades slutligen 
1929 med modernare elutrustning av Asea. De användes därefter i lokaltrafik i Skåne långt in på 1950-talet. Bil

den från Asea visar litt. SJ 204 X3a!Co1, ursprungligen 1393. 

skulle få 50 cm höga plåtväggar fästade med 
gångjärn så de kunde fällas inåt mot golvet, och 
beställde 100 sådana satser. 

Byggandet av Bohusbanan hade kommit så 
långt att den öppnats från Uddevalla till Göte-

Morjärvs station byggdes i vikingastil med träväggar 



och med drakhuvuden på taket. 

borg Tingstad, men bron över Göra Älv och anslutningen 
i Göteborg var ännu inte färdiga, så 
SJ ordnade en ångbårsförbindelse från Tingstad 
till Lilla Bommen. 

I Stockholm byggdes en gatubro för Kungsgatan 
över Centralstationen. 

Från Boden hade järnvägen öppnats fram till 
Morjärv 1902 och arbetet fortsatte till Lappträsk, 
och SJ fick då samtidigt bygga landsväg parallellt 
med banan. 

Enskilda banor, normalspår 

Kjäflinge-Barsebäcks järnväg KjBJ byggdes med 
förhoppning att utveckla Barsebäcks hamn och 
öppnades i augusti 1907. Man hade räknat med 
samtrafik med den 1906 öppnade KjävlingeSjöbo 
järnväg, men dess intresse var större för 
trafik till Landskrona. KjBJ hade till starten köpt 
ett litet begagnat ånglok från Limhamnsbanan 
och 20 betvagnar som man haft inhyrda från 
Vagnfabriken i Arlöv. Egen materiel var beställd 
från Arlöv men levererades inte förrän 1908, däribland 
två ångvagnar med panna och maskineri 
från den franska tillverkaren Purrey i Bordeaux. 

Barsebäcksbanan 
beställde två ångvagnar 
typ Purrey 
från Arlöv, levererade 
1908. Angpanneutrymmet 

bakom forarhytten 

hade öppningar 

åt sidorna, och 

därbakom fanns 

resgodsutrymme. 

Banan kom hela sin tid att ha svåra ekonomiska 
problem och efter några år fick man 1911 samarbete 
Lund-Trelleborgs järnväg, som 1919 bildade 
en gemensam förvaltning med banorna till 
Landskrona, Sjöbo och Barsebäck. Det hjälpte 
inte, utan 1926-27 måste SJ ta hand om både 
Barsebäcks-och Sjöbobanorna. Även därefter var 
trafiken obetydlig utom under betskörden. 



Dalslands järnväg fick en ångvagn, den första 
som Arlöv byggt av Purreys typ, och byggde ett 
motorvagnsstall med koksupplag i Dals-Ed. Sölvesborg-
Olofström-Älmhults järnväg fick nästa 
ångvagn av samma typ. 

Klippan-Östra Ljungby järnväg öppnades, 
formellt som en egen bana men var egentligen 
bara sista biten av Ängelholm-Klippans järnväg 
vars pengar var slut när den 1904 öppnades till 
Östra Ljungby. 

Den sista delen av Västra Centralbanan Landeryd-
Falköping öppnades, ett spår parallellt med 

I augusti 1907 sattes D]'s Purreyångvagn i trafik tillsammans med en släpvagn som hade plats for 32 personer. 
Släpvagnen 
bestod av en delvis ombyggd tredjeklass personvagn. Infor starten av motorvagnstågen anordnades sex nya 
hållplatser, som utmärktes ''genom en på en stolpe anbringad namntavla med signalerfor stopp': 

SJ från Falköping stad till Falköping-Ramen. 
Samtidigt öppnade Tidaholmsbanan trafiken på 
sträckan Vartofta-Åsarp som övertagits från den 
gamla smalspåriga Ulricehamns järnväg. 

Bergslagsbanan som hade varit pionjär för lok 
med överhettare redan 1905 fick nu sina första 
åttakopplade godstågslok typ N3 med överhettare, 
ungefär som SJ litt. E men med något större 
cylindrar och något mindre hjul, så dragkraften 
blev något större. Samma loktyp anskaffades senare 
av fyra andra banor. 

Vid denna tid hade man inte slipers impregnerade 
mot röta, men Göteborg-Borås järnväg 
gjorde prover med att borra in impregnerade 
pluggar i hålen för rälsspikarna. På många håll 
hade skogsägare redan planterat lärkträd, eftersom 
man från båtbyggare hört att lärk inte drabbades 
av röta, men ännu var de inte tillräckligt 
grova. Tyvärr visade det sig senare att lärkträ var 
skört och inte tålde de grova rälsspikarna. 

Göteborgs spårvägar öppnade en ny linje till 
Långedrag och Saltholmen, som klassades som 
järnväg för att man också skulle kunna köra 
godståg på den. Samma gällde också för Norra 
Lidingöbanan, och ett förbindelsespår mellan 
Stockholms spårvägar vid Haga och Hagalunds 
station.Brattfors bruk strax väster om Filipstad 
hade 1901 byggt en smalspårsbana med 750 
mm spårvidd till Geijersdals station på Bergslagsbanan, 
och banan hade blivit längre än man hoppats 
genom svårigheter där marken bara var lös 
sand. BJ öppnade nu en ny station Brattforshyttan 
betydligt närmare bruket. 



Nora Bergslags järnväg hade fullföljt sitt arbete 
att bygga om eller ersätta smalspårsbanorna 
med spårvidd 802 mm som tillhört den gamla 
konkurrenten Bredsjö-Degerfors järnväg som 
man hade köpt. Sträckan Striberg-Bredsjö hade 
byggts om till normalspår, Dalkarlsberg-Degerfors 
lagts ned och ersatts av Bofors-Valåsen och 
Högberg-Degerfors bruk. Av smalspåret behölls 
Dalkarlsberg-Vikersvik då den hade så brant och 
krokig sträckning att den inte kunde breddas 
utan skulle behövt en helt ny sträckning. Vikersvik-
Rödberg och Grängen-Sågheden-Rössberg 
behölls tills vidare då man hade lovat gruvbolagen 
förbindelse "för evärdelig tid". Smalspårets 
lok och vagnar såldes framför allt till Voxna-Lobonäs 
järnväg som just därför höll på att byggas 
med den spårvidden, men en del gick också till 
Säfsnäsbanan, Fredmundsbergs gruva, Skyllbergs 
bruk och Guldsmedshyttan-Gullblanka. 

Västeråsbanans sista delsträcka Björbo-Vansbro 
öppnades, och Vansbro station blev kraftigt 
utbyggd. Från Falun levererades fyra tanklok 
med axelanordning 1 C 1, som på normalspår 

Västeråsbanan köpte fyra tanklok litt. Qfor lokaltågen, .från 1910 kallade litt. Y De fick överhettare i början av 
1920-talet, och slutligen hade SWB.fjorton lok av typen. 

UGJ 22 var ett av de sista loken som byggdes utan överhettare, då Maskinfabriken Falun inte fatt licens från 
Wilhelm 
Schmidt. Istället hade det högt ångtryck, 16 bar. 

tidigare bara fanns på Norra Södermanlands 
järnväg. Det kom att bli en vanlig och omtyckt 
loktyp på SWB, användbar för växling, lokaltåg 
och lätta godståg då den kunde köras lika bra i 
bägge riktningarna utan att vändas. 

Mellersta Södermanlands järnväg öppnades 
från Stålboga till Malmköping och vidare till 
Skebokvarn 

Uppsala-Gävle järnväg fick tre stora snälltågslok 
levererade från Vagn-och Maskinfabriken 
Falun, som inte hade licens att bygga lok med 
Schmidts överhettare så som Nohab hade. Lyckligtvis 
avstod UGJ från VMF andra ideer om 
Pielocköverhettare och Lentzventiler, och lät loken 
fa kompoundmaskin med högt ångtryck. De 
ansågs vara mycket vackra lok, och tjänstgjorde 
till något år efter förstatligandet. 

Orsa-Härjedalens järnväg var fortfarande under 
byggnad trots ekonomiska problem, men 
skulle bli färdig 1908. 



Ystad hade livliga sjöförbindelser både till Tyskland 
och Bornholm, men fick alltmer konkurrens 
från Trelleborg och Simrishamn. Malmö-Ystads 
järnväg som sedan några år hade skaffat kraftigare 
ånglok från Amerika ökade snälltågstrafiken 
och köpte nu två stora moderna lok från Hanomag 
i Hannover varav det första levererades på 
sommaren, MYJ 34 Näsbyholm. Det hade samma 
hjulställning 2B 1-3 som SJ året före levererade 
snälltågslok litt. A och kan räknas som en 
obetydligt förminskad version av preussiska S7. 
Banans djärve maskiningenjör Dan Olsson lät 
loket fa överhettare som A-loket och dessutom i 

stället för de traditionella glidande plana eller cylindriska 
sliderna ett nytt ventilsystem typ Lentz 
som första gången hade visats på utställningen 
i Milano 1906. Ovanpå varje cylinder satt fyra 
ventiler, två inlopp och två utlopp, och de styrdes 
av en kamstång. Varje ventilskaft hade en fjäder 
för att stänga ventilen och liten rulle mot kamstången 
för att öppna den. Det blev dock alldeles 
för många smådelar, och för att inte fjädern och 
rullen skulle bli överbelastade måste ventilen göras 
lätt och tunnväggig, och då var det svårt att 
fa den att hålla tätt. Ännu större problem var att 
loken också fick Pielocks överhettare. De goda 
resultaten med Schmidts överhettare där ångan 
överhettades i ångrör som var inlagda inuti rökrören 
i pannan hade gjort att många andra uppfinnare 
försökte hitta på och patentera alternativ. 
Pielock ledde ångan genom en låda kring en bit 
av rökrören mitt i vattnet i pannan, och räknade 
med att rökrören på den biten skulle bli så varma, 
cirka 400 grader C, att ångan blev överhettad. 
Fördelen skulle vara att man inte krävde de komplicerade 
överhettarrören som hos Schmidt, och 
att alla rökrör kunde ha samma diameter så att 
även äldre lok lätt skulle kunna byggas om med 
Pielocköverhettare. Vad man inte hade förstått 
var att om temperaturen var så hög och varierande 
längs rökrören kunde de inte hålla sig raka 
och inte hålla tätt vid lådans gavlar. Näsbyholm 
och det året efter levererade MYJ 3 5 Svedala 
blev sådana dyra fiaskon att Dan Olsson 1910 
måste avgå. Loken skrotades och lämnades som 
delbetalning för två lok av SJ beprövade tanklok 

litt. S. Vagn-och Maskinfabriken i Falun hade 
också fatt licens att utrusta lok med Lentzventiler 
och Pielocköverhettare, och hann bygga tre nya 
lok och bygga om två gamla innan man upptäckte 
problemen. Qärnvägsteknik 1961:8 och 
1963:5) MYJ satsade också liksom många andra 
banor på att förstärka äldre broar och sätta mekaniska 
vägbommar vid vägkorsningarna i stället 



för handmanövrerade grindar. 

Smalspår 

Ruda-Oskarshamns järnväg öppnades, ett led 
i konkurrenen mellan hamnarna Oskarshamn, 
Kalmar och Mönsterås att nå sågverken i inre 
Småland. Nässjö-Oskarshamns järnväg utvidgade 
därför stationen i Oskarshamn och byggde ett 
omlastningsskjul för gods från smalspåret. Planer 
fanns att bygga en sidobana från Skorpetorp till 
Emsfors pappersbruk. 

Mellersta Östergötlands järnväg öppnade 
den spårvägsliknande sidobanan Klockrike-Borensberg 
med en elektrisk motorvagn byggd av 
Asea, och arbetade med bygget av en bana Linköping-
Ringstorp. K.lockrikebanan var först i 
Sverige med växelströmsdrift, 5000 V 25 Hz. 
Borensberg hade dittills kallats Husbyfjöl men 
det ansågs olämpligt som stationsnamn. En rad 
av anslutande banor var planerade, som från Maspelösa 
norr om Roxen till Skärblacka på Norra 
Östergötlands järnväg och från Ringstorp förbi 
Söderköping till Slätbaken. 

Västergötland-Göteborgs järnväg arbetade 
med planer för en bana Skara-TimmersdalaMariestad-
Gullspång och Gårdsjö, och den blev 
så småningom byggd utom delen TimmersdalaMariestad. 

Med början 1907 fick NN3-vagrzarna 50 cm plåtväggar 
medgångjärn. 

Michael Bailey 

Om William Lloyd 

För ungefär ett år sedan fick vi på Sveriges Järnvägsmuseum 
en förfrågan från den engelske 
järnvägsforskaren Michel Bailey om William 
Lloyds aktiviteter i Sverige innan de första stambanorna 
byggdes. Vi letade i minnesskrifter och 
på annat håll, men kunde inte finna några som 
helst uppgifter om denne William Lloyd och 
hans uppdrag i Sverige. 

Michael Bailey ordnade då så vi fick kopior av 
Lloyds egen dagboksberättelse, och det är den 
vi här får ett utdrag ur. På arkivet till Institution 
of Civil Engineers, där originalet till dagboken 
finns, ska också finnas några målningar 
och kartor som Lloyd gjort i Sverige, men inga 
av dem kunde uppbringas just nu. Möjligen får 
vi återkomma i en kommande utgåva av Spår. 



Porträttet av Lloyd har välvilligt lånats ut av institutet. 

Personuppgifterna om William Lloyd kommer 
från Michael Bailey och är en (eventuellt 
ett utdrag ur en) översättning av hans uppslagsord 
"William Lloyd" i Biographical Dictionary 
ofCivil Engineers, 2, som under 2007 kommer 
att ges ut av Thomas Telford Ltd, London för 
the Institution of Civil Engineers. 

Är det någon av Spårs läsare som har stött på 
William Lloyd i något sammanhang är vi, och 
vår vän Bailey, tacksamma för all hjälp i ämnet. 
Hör i så fall av er till Spårs redaktion eller till 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Lars Olov Karlsson 

Civilingenjör William Lloyd föddes i Newington 
söder om London den 12 oktober 1822. Närmare 
upplysningar om hans familj saknas men 
hans dödsruna berättar att han gick i en skola 
i Islington som drevs av en presbyteriansk präst 
och en tid studerade kemi för professor Ritchie 
vid London University. Han praktiserade en kort 
tid på verkstäder i Battersea och Pimlico som 
underhöll och tillverkade ångbåtar. Från 1838 
var han i fyra år elev åt Joseph Gibbs, som han 
biträdde vid ett antal projekt. Dit hörde bygget 
av London & Croydon Railway, rekognoscering 
av en järnvägslinje från London till York, installation 
av maskiner och pumpar för att torrlägga 
Haarlem Meer i Holland, försök med vattenjetdrift 
av båtar samt montering av Gibbs grov-och 
finsågningsmaskiner. Efter lärlingstidens utgång 
1842 genomförde han för Gibbs räkning en 
studie om en järnverksanläggning i nordfranska 
Marquise med anslutande järnväg till hamnen i 
Ambleteuse norr om Boulogne. 

Lloyd blev sedan kontrollerande ingenjör på 
avsnittet St Denis-Pontoise på bygget av den 
franska "nordbanan". År 1843 sysslade han med 
järnvägsrekognoscering i Wiltshire och Dorset. 
Året därpå trädde han i tjänst hos Francis Giles 
och sysslade med att iordningställa ritningar och 
profiler för åtskilliga av dennes projekt, däribland 
en tidig tunnelbana i London. Under "panikåret" 
1845 genomförde han ett flertal rekognosceringar 
och gjorde upp ritningar för järnvägslinjer i 
olika delar av landet. 

Lloyd engagerades 1846 av Robert Stephenson 
för utstakning av North Kent Railway och utsågs 
sedan till kontrollant vid anläggningen. Vid Stephensons 
avsked som konsult vid South Eastern 



Railway på hösten 1847 valde Lloyd emellertid 
att lämna bygget innan det var klart. Stephensen 
utsåg honom då till kontrollant vid avsnittet 
Churnet Valley på North Staffordshire Railway, 
vilket han var i två år. Han var sedan baserad i 
fem år på Stephensons kontor i Westminster där 
han gjorde linje-och konstruktionsritningar åt 
Stephenson, George P. Bidder och George Robert 
Stephenson. Till projekten hörde Victoria 
Bridge över St Lawrencefloden och Benhabron 
över Nilen. Han utförde också mycket fältarbete, 
bland annat järnvägsrekognosceringar och torrläggningsarbeten, 
samt biträdde vid järnvägsprojektet 
Chester & Holyhead. 

År 1853 engagerades Stephensons firma av 
den svenska regeringen för rekognoscering av ett 
landsomfattande järnvägsnät. Bidder utsåg Lloyd 
till att utföra arbetet, och denne tillbringade åtskilliga 
månader med att rekognoscera landet 
från Gävle i norr till Malmö i söder. De svenska 
myndigheterna övertog sedan ett tidigare, privat 
järnvägsprojekt och fullföljde uppbygger av ett 
nationellt järnvägsnät, i stort sett efter Lloyds rekommendationer. 

År 1854 inledde Lloyd ett långvarigt engagemang 
med Syd-och Mellanamerika. Regeringen 
i Chile och dess finansiella ombud, handelsbanken 
Baring Brothers, bad Stephenson 
utse en byggchef för den föreslagna Valparaiso 
& Santiago Railway. Lloyd fick uppdraget och 
byggde efter rekognoscering linjens första del 
genom direkt kontrakt. Städerna låg visserligen 
bara 5 5 miles från varandra men terrängen var 
svår och steg till 800 m höjd så linjen blev 116 
miles. Finansiella problem hotade att avbryta 
anläggningen men 1861 tillhandahöll den nordamerikanske 
entreprenören Henry Meiggs kapital 
till linjens fullbordan 1864. Därefter återvände 
Lloyd till England och skrev en rapport 
om järnvägen till Institution of Civil Engineers, 
för vilken han tilldelades Telfordmedaljen i guld 
och en penningsumma. 

Under tiden i Chile bistod Lloyd regeringen 
vid flera andra järnvägsprojekt. Han rekognoscerade 
och byggde den första järnvägen i Coquimboprovinsen 
och undersökte två andra viktiga 
och besvärliga vägar, från hamnen Caldera till 
Charnarcillo, en 100 miles linje som steg till närmare 
1 500 m, och en 180 miles linje från hamnen 
Talchano till Chillian. Den förra byggdes sedermera 
av en nordamerikansk entreprenör och 
den senare av en av Lloyds tidigare biträden på 
Santiagolinjen. Han utförde också okulärbesiktningar 



för sträckningar mellan Iqueque och La 
Noria i Tarapacaprovinsen och från Carrizal Bajo 
i Atacamaprovinsen. Dessutom byggde han en 
spårväg i Valparaiso samt ritade och byggde en 
saluhall och protestantisk kyrka åt staden. Han 
konsulterades likaså, tillsammans med Thomas 

C. Clarke, om stadens vattenförsörjning som 
skulle vara en kanal men inte blev av. Före sin 
återresa till England 1864 konsulterades han av 
den peruanska regeringen om järnvägslinjer från 
Lima samt mellan Pisco och lca i lcaprovinsen. 

Senare samma år utsågs Lloyd till kontrollant 
för den Londonbaserade lmperial Mexican Railway, 
som försökte bygga en 2 546 miles lång linje 
med svåra stigningar mellan hamnen Vera Cruz 
vid Mexikanska golfen och Mexico City, som 
steg till 2 200 m höjd. En sidolinje om 30 miles 
behövdes också. Det allmänt laglösa landet var 
mycket riskfyllt -Lloyds företrädare, som hade 
byggt 20 miles inåt land från Vera Cruz, hade 
skjutits ihjäl av rövare. I James Samuels dödsruna 
hävdas att också denne var byggchef, men det 
verkar troligare att Lloyd hade det yttersta ansvaret 
för bygget och att Samuel stod för en del 
av linjen. I maj 1867 hade Lloyd lett bygget av 
och öppnat för trafik 90 miles, medan ytterligare 
150 miles var spårlagt men inte öppnat och 35 
miles återstod att bygga. Den allt svårare politiska 
situation som föregick revolutionen samma 
år fick emellertid bolaget i London att dra in finansieringen 
och Lloyd återvände till England. 
Arbetet återupptogs emellertid senare under året, 
med Samuel och senare W Cross Buchanan som 
ledare för färdigställandet. 

Lloyd blev sedan allmän ingenjörskonsult med 
kontor på Dartmouth Street i Westminster. Han 
ritade först ett "brandsäkert" nytt tullhus i Valparaiso. 
Han avböjde ett anbud att bli trafikchef för 
Great Indian Peninsula Railway, vilket troligen 
var ett förslag från hans tidigare kollega George 
Berkley, teknisk konsult vid järnvägen. 

Lloyd blev 1868 teknisk konsult vid peruanska 
statsjärnvägen men tycks bara ha tjänstgjort 
i två år. Hans efterträdare var Edward Woods. 
År 1871 tillbringade Lloyd flera månader i Argentina 
med att rekognoscera en 350 miles linje 
mellan Cordoba och Tucuman samt en 200 
miles linje mellan Cordoba och Rosario. Ingendera 
byggdes emellertid då och han återvände till 
England. 1872-73 for han tillsammans med Oswald 
Younghusband till Guatemala för att rekog



noscera en 90 miles bana mellan Guatemala City 
och San Jose. Han tillbringade två år i Brasilien, 
1873-1875, med att utföra mycket vidsträckta 
rekognoseringar, inledningsvis med ett ambitiöst 
järnvägsprojekt om 1 000 miles genom tät skog 
for att öppna regionen Matto Grosso i landets 
västligaste del, från hamnen Paranagua till Curitiba. 
Under ett antal månader rekognoscerade och 
kartlade han så själva regionen Matto Grosso. 

Lloyd återvände till England och återupptog 
sin konsultverksamhet fram till 1880. Han hade 
upprätthållit sina förbindelser med Chile och 
bildade samma år, tillsammans med kompanjoner, 
Valparaiso Drainage Company. År 1881 
återkom han till denna stad för närmare två år 
och utförde undersökningar och förberedelser 
för torrläggningen, som han sedan ledde. Under 
tiden i Chile konsulterades han av den chilenska 
marinen om en torrdocka i Talcuhuano i landets 
södra del. 

Tillbaka i Westminster blev Lloyd alltmer engagerad 
i affärer och styrelseordförande i Beaumont 
Tunnelling Company och i Anglo-Mexican 
Mining Company. Han blev även ordforan-

William Lloyd 

de i Whitehall Club. År 1883 rekognoscerade 
han järnvägar i Italien från Avellino över Appeninerna 
till Foggia, samt en förbindelse söderut 
till Giovi. 1887-88 lämnade han kontoret för sin 
sista längre utflykt, denna gång till USA. Han 
rapporterade om en övergiven guldgruva i Kalifornien 
och en silvergruva i Arizona. 

Lloyd levde sjutton år som pensionär, varunder 
han skrev sin självbiografi, "A Railway Pioneer". 
Han uppskattade att han hade byggt 500 miles 
järnväg och rekognoscerat 2 000 miles under sin 
yrkesbana. Han var en fulländad akvarellist och 
fotograf och illustrerade ymnigt sina utförliga 
anteckningar och dagböcker från upplevelserna i 
utlandet. Han valdes 1854 till MICE, med stöd 
från G.P. Bidder samt från George Robert Stephenson, 
Joseph Gibbs, Samuel Morron Peto och 
Thomas Brassey. Lloyd och hans hustru Emily 
hade tre döttrar varav en född i Chile, men en 
dog som barn. Efter en kort sjukdom dog han i 
sitt hem i London den 24 juni 1905. 

Översättning Gunnar Sandin 

Järnvägsrekognoscering i Sverige 1853 



Efter att ha mottagit dessa specifika instruktioner, 
tillsammans med en karta över Sverige, lämnade 
jag samma kväll London med posttåget till 
Hull där jag nästa morgon, före soluppgången, 
gick ombord på ångaren Scandinavian och gick 
genast till sängs. Vi seglade snart ut ur Humber, 
och efter att ett par dagar ha upplevt Nordsjöns 
lekfullhet siktade vi så småningom norra kusten 
av Danmark, där vraket låg efter ett nyss strandat 
skepp. Vi korsade Kattegatt och kom in i Göteborgs 
hamn. 

Jag kunde ju ingen svenska och behövde därför 
en tolk, och jag fann en i en ung engelsk herre 
som var son till en köpman i staden, mr Seaton. 
Jag engagerade honom, och han blev sedermera 
en duktig ingenjör. Tillsammans med honom 
utforskade jag staden med dess grannskap, vilket 
var väl värt besväret. Det var märkligt att kunna 
läsa tidningen nästan vid midnatt. Det var egendomligt 
att golvet i vårt hotellrum var bestrött 
med gröna barr i stället för mattor, och vi förvånades 
över att man kunde köpa hummer och 
smultron for en spottstyver. 

Vid denna tid hade en kort järnväg av greve 
Rosen (amiral i svenska flottan) påbörjats från 
Örebro mot Västerås, och meningen var att förlänga 
den till Göteborg på ena hållet och åt Stockholm 
på det andra, och därmed åstadkomma en 
förbindelse tvärs över landet via Falköping. 

En andra linje skulle rekognosceras från den 
staden söderut, via Jönköping till Lund och 
Malmö mittemot Köpenhamn, med en sidolinje 
till Kristianstad, och förutom dessa linjer 
från Stockholm föreslogs en annan linje via 
Uppsala till Gävle vid Bottenhavet och till Falun 
i det norra gruvdistriktet, totalt 700 miles 
rekognoscering som måste göras innan vintern 
började, eftersom det sedan skulle vara omöjligt. 
Eftersom vintern väntades i början av december 
måste rekognoseringarna alltså fullgöras 

på fem månader, och följaktligen måste vi så 
snart som möjligt ta oss till Örebro på ångare 
via kanaler och sjöar. 

Denna del av resan var högst angenäm. Ångaren, 
som fördes av en marinofficer, var bekväm 
och sceneriet vid floden var mycket attraktivt på 
den cirka 50 miles långa resan fram till fallen i 
Trollhättan. Där gick vi i land medan ångaren 
klättrade uppför en lång slusstrappa till Vänerns 
nivå vid fallens hjässa. Passagerarna nådde samtidigt 
samma plats på en stig utmed stranden och 



hade därmed full utsikt över vattenfallet. 

Vänern är en förnämlig vattenyta, cirka 90 
miles lång och 30 miles bred, som vi överfor i 
dess helhet till en i barrskog belägen by vid namn 
Hult, där vi landsteg och skaffade en vagn för 
resan till Örebro. Det var en ofjädrad, avlång 
låda på fyra hjul som drogs av två hästar, och den 
eländiga vägen var bara en skogsstig. Dessutom 
körde kusken våldsamt efter att ha stärkt sig med 
ett rejält stop brännvin före starten. Till slut kom 
vi likväl till Örebro och fann greve Rosen. Tillsammans 
med honom och hans förtjusande familj 
tillbringade vi några dagar med att förbereda 
oss för arbetet. 

Från Örebro fortsatte vi resan på ångare utmed 
sjön Mälaren och tog oss till Stockholm, där vi 
efter ankomsten snabbt blev livligt sysselsatta 
med att skaffa en tillräcklig stab av ingenjörssoldater. 
Jag hade snart trettio av vilka alla med 
ett undantag (en major i ingenjörstrupperna) var 
baroner eller grevar. De visade sig emellertid vara 
utmärkta karlar som i alla avseenden fullgjorde 
sina plikter utmärkt och samvetsgrant. 

Efter att sålunda ha ordnat saken beträffande 
linjen från Göteborg till huvudstaden behövde 
jag inspektera landet söderut, och för denna rekognoscering 
om 400 miles köptes en vagn, för 
att vi inte skulle behöva förlita oss på lokala fordon. 
Vi beslöt att skynda oss till Malmö och vid 
behov ta oss fram till fots. 

Vi begav oss sålunda till Västerås, där en vänlig 
och trevlig biskop bjöd på te och presenterade 
oss för landshövdingen, samt fortsatte nästa dag 
resan till Örebro där jag inrättade ett kontor och 
inledde arbetet. Därifrån fram till närheten av 
Falköping måste vi gå till fots eftersom vägen låg 
ett stycke borta, men skogsvägarna var nog så behagliga 
med skogsomgivna sjöar och en mängd 
vilda smultron och hallon överallt. I Falköping 
-som då föreföll torftigt -tycktes svåra hinder 
torna upp sig för vår färd, för kolera hade brutit 
ut på vissa platser och karantäner upprättats i alla 
större städer som vi skulle passera genom, samt 
mycket stränga åtgärder vidtagits för att förhindra 
smitta. 

De första svårigheterna mötte vi vid ankomsten 
till nästa stad, Jönköping, där vi hejdades 
och en man satte sig upp intill vår kusk för att 
föra oss till hälsovårdsnämnden, men vi sade åt 
kusten att köra oss till närmsta hotell där vi steg 
av. Eftersom vi beblandat oss med folket tycktes 
man mena att vi hade begått alla tänkbara missdåd 



och att läget var ohjälpligt, så vi lämnades i 
fred. 

Jönköping verkade vara en blomstrande plats, 
förtjusande belägen vid sydänden av Vättern, ett 
84 miles långt vatten som stod i förbindelse med 
både Nordsjön och Östersjön. Dess viktigaste 
industri var tändstickor för vilka den omgivande 
barrskogen tillhandahöll råvara. 

Strax efter att ha lämnat Jönköping passerade 
vi de förnämliga järnfyndigheterna i Taberg, 
där malmen bröts i ett 300 fot högt dagbrott 
mitt ute i barrskogen. Sedan såg vi under flera 
dagar inget annat än barrskog och övernattade 
i gästgivargårdar där logit var uselt och kosten 
ännu sämre, och där ingen tycktes välkomna 
oss eller beklaga vår avresa, men då och då passerade 
vi på vägen en förtjusande skogssjö eller 
avsides belägen glänta med en klunga enkla stugor, 
med en träkyrka och en liten klockstapel. 
Sådana var omgivningarna nästan hela vägen 
fram till universitetsstaden Lund, där vi möttes 
av soldater som hejdade vår vagn och höll oss 
kvar en stund tills deras befälhavare anländer. 
Vi förklarade syftet med vår resa och han steg 
utan dröjsmål upp i vår vagn och förde oss till 
borgmästaren samt presenterade oss högst vänligt 
för denne. 

Från det lugna och stilla Lund är det kort väg 
till den livliga hamnstaden Malmö, där vi möttes 
med yttersta artighet och vänlighet av alla från 
landshövding Troil och nedåt. Vi stannade där 
några dagar, men brev nådde mig som krävde 
min närvaro i Kristiania, och frågan uppstod hur 
jag skulle komma till den staden, för vid meddelandet 
om koleran inställdes all ångbåtstrafik 
norrut och en landresa ditupp var det inte fråga 
om, så jag rådfrågade landshövdingen som bara 
kunde råda mig att hyra en båt, resa över till Köpenhamn 
och betala båtkarlarna för deras karan

Karta, kopierad 
från William 
Lfoyds originalmanus 
-skriften 
på baksidan lyser 
igenom. De järnvägssträckningar 
som han rekognoscerade 
är utritade 
plus ett fltal andra 
hållpunkter. 
Notera att gruvorna 
vid Falun och 
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for Flensburg 

tänsvistelse vid återkomsten, men detta föreföll 
både kostsamt och besvärligt, och efter någon 
dag fann vi en väg ut ur problemen. Under tiden 
inspekterade vi den flitigt arbetande staden omkring 
oss -hamnen (i vars inlopp låg en korvett), 
dockan, kyrkorna, en stor cigarrfabrik (med 
3 000 kvinnliga arbetare) och fängelset, på vilket 
två mördare inväntade halshuggning med svärd, 
Sveriges dåvarande avrättningsform. 

Till slut bevekade vi några fiskare att smuggla 
oss ut ur hamnen nattetid och föra över oss till 
Danmark, omkring nitton miles resa över Sundet, 
vilken företogs en mörk och stormig natt i 
en odäckad båt. Vi landsteg omkring klockan 
4 f.m. på en plats vid namn Bellevue sju miles 
från Köpenhamn, där man ilsket vägrade att ta 
emot oss på ett litet hotell vid stranden, men i 
en stuga i närheten där det lyste i fönstret hittade 
vi en hedervärd dansk som åtog sig att finna 
en resmöjlighet vilket han genast grep sig an. 
Vi fick underhålla hans sängliggande hustru till 
hans återkomst, varefter vi snart var på väg till 
den intressanta staden Köpenhamn. Vid ankomsten 
gick vi genast till sängs men stördes nästan 
genast av ett besök från polisen som krävde att 
fa se våra pass. Eftersom vi saknade sådana dokument 
togs vi genast med till polisstationen. 
Vi hade ju de bästa rekommendationsbrev och 
släpptes därför genast fria i staden som hölls i 
hårt grepp av en dödlig epidemi, där alla nöjesinrättningar 
var stängda, där människor faktiskt 
föll döda ner på gatan och trottoarerna vittnade 
om sorg, eftersom de beströks med tjära som en 
sanitär åtgärd. 

Detta polistillstånd att stanna i en stad som 
invånarna (de som kunde) flydde från utnyttjade 

vi till att besöka Thorvaldsens skulpturmuseum, 
Vor Frues kirke, kungliga slottet och många av 
ortens andra sevärdheter. Under besöket gjorde vi 
många intressanta bekantskaper såsom Stephens, 
översättaren av "Fritiofs saga'', och dr Hanover i 



vars sällskap jag besökte några av de värst kolerasmittade 
ställena. Som illustration av tillståndet 
kan jag nämna att en engelsk dam som vi besökte 
berättade, att hennes kusk som på förmiddagen 
varit där för att få besked om hennes eftermiddagstur 
just hade meddelats vara död. 

Några dagar senare hörde vi att en ångare 
skulle avsegla från Helsingör mot Göteborg, och 
vi begav oss därför dit dagen före avresan för 
att kunna se borgen som blivit berömd genom 
Shakespeare. Nästa dag steg vi så ombord på s/s 
Hamlet som på nordgående snart mötte sitt systerfartyg, 
sis Ofelia. 

Vid ankomsten till Göteborg fann vi vår väg 
norrut spärrad av karantänsbestämmelser och 
tvingades uppskjuta resan till Kristiania, varför vi 
beslöt att återvända kanalvägen till Stockholm, 
en behaglig resa som tog två eller tre dagar. 

Efter att ha skaffat tillräckligt logi för mina 
måna medhjälpare fortsatte vi med att göra upp 
ritningar etc., varefter vi fortsatte med ångbåt till 
Gävle och undersökte landet därifrån till Falun. 
På vägen till den platsen inbjöd oss några riksdagsmän 
till en bankett ute i skogen. 

Efter denna inspektion återvände vi till 
Stockholm via Uppsala, Sveriges Oxford, en 
stad jag redan hade besökt som landshövdingens 
gäst och gjort bekantskap med många av 
professorerna och traktens sevärdheter såsom 
Linnes trädgård och de väldiga gravhögarna efter 
de skandinaviska gudarna Tor, Oden, Freja 
etc., men vid detta andra besök fick vi på grund 
av koleran inte lämna vår vagn, och på ett annat 
ställe var det bara genom mutor som vi 
undslapp att rökas. 

Jag företog nu en ny resa till Göteborg för att 
träffa min hustru, som ensam hade vågat sig dit 
från London för att stanna hos mig i Stockholm 
tills mitt arbete var klart. Där stannade vi sedan 
och fick många vänner bland de vänliga svenskarna 
till slutet av oktober, när ritningarna var klara 
och överlämnade till den dåvarande brittiska 
konsuln major Pringle, färdiga att presentera för 
riksdagen. 

Till de framstående personligheter som detta 
engagemang förde mig i kontakt med hörde 
kung Bernadotte, Napoleon I:s berömda general, 
den ende av hans kungar som fått behålla sin 
krona, samt den förnämlige och tappre amiralen 
sir Edmund Lyons (senare lord Lyons), som 
jag tog avsked av när han avreste för att nästa 



år överta kommandot av Svartahavsflottan, varunder 
han efter vad som sägs utmärkte sig genom 
att tysta det enda batteriet på Sevastopols 
sjöfront. Greve Rosen, upphovsmannen till sitt 
lands järnvägar, förtjänar mitt tacksamma erkännande 
för sin vänlighet liksom många andra av 
huvudstadens framträdande män, som torde bevaras 
i stolt minne av sina landsmän. 

Till slut for vi hemåt på den sista ångaren som 
avgick från Stockholm till Li.ibeck. Kylan blev nu 
intensiv och sjöfarten började hindras av is. Därifrån 
nådde vi Hamburg, en vacker och välmående 
stad, där vi efter några dagar korsade Elbe 
i en omnibuss på en färja -tillsammans med ett 
dussin tyskar, alla rökande pipa -bland isflak 
till Harburg och vidare på järnväg via Hannover 
till Köln, där vi besökte katedralen och fortsatte 
hemåt via Bryssel och Paris. 

Det skulle ha varit angenämt att få delta i utförandet 
av dessa järnvägar, men den svenskaregeringen 
beslöt att själv bygga dem och har sedan 
gjort så, efter att ha ersatt det engelska konsortiet 
för dess kostnad för ritningarna, som man nog i 
allmänhet har följt. 

Översättning Gunnar Sandin 

Erik Sundström 

Järnvägen och den tidiga eltekniken 

När man hade lyckats bygga elektriska motokällan. 
Likströmsseriemotorn med kommutator 
rer dröjde det inte länge tills de första elektriska som ledde strömmen genom rätt rotorlindningar 
loken prövades 1879, och några år senare kom hade fördelen av hög dragkraft från starten upp 
elektriska spårvagnar. Sedan dröjde det trettio år till höga varvtal, och användes tidigt vid indutills 
man kunde bygga riktiga elektriska huvudstribanor, 
i Sverige först vid Boxholms bruk 
banor. Varför dröjde det så länge? Svaret är att 1890. De första ånglinjerna som elektrifierades 
järnvägen hade så speciella krav att det behövdes var B&O-tunneln i Baltimore och Djursholmsmånga 
uppfinnares arbete för att anpassa kraftbanan, 
bägge 1895. Dragkraften kunde regleras 
verk, matarlinjer och motorer. dels genom seriekoppling av motstånd som gav 

De första loken och spårvagnarna hade liken 
mjuk start men energiförlust, dels genom att 
strömsmotorer av serietyp med spänning 220 man kunde koppla motorer så att de delade på 
volt, senare höjt till 750 volt när man kunnat spänningen. 
göra bättre isolering på koppartrådarna i motorn. För att överföra energin från avlägsna kraftverk 
Det var stora strömstyrkor som måste hanteras, använde man på initiativ av Westinghouse växel450 
ampere för 100 kilowatt, och det gjorde att ström, så att man med hjälp av transformatorer 
man behövde grova kontakdedningar och inte kunde ha hög spänning och låg strömstyrka i 
kunde köra mer än några kilometer från ström-ledningarna, och producerade likströmmen i ro-



Deforsta svenska järnvägselektrijieringarna skedde med likström som genererades i egna elverk. Helsingborg-
RååRamlösa 
järnväg fick 1906 eldrift samtidigt med normalspår. För persontrafiken skaffades fyra motorvagnar och ett 
antal släpvagnar -tillställningar i Ramlösa brunnspark kunde leda till stora trafiktoppar. I nätets mittpunkt vid 

Triangeln byggdes den kraftstation som skymtar i bakgrunden. Vattentornet innehöll kylmedium for generatorerna 
som drevs medgas. Gasen skulle enligt ursprungliga planer alstras ur torv, men man fick inte tekniken att fangera 
utan övergick till antracit som bränsle tills man 1921 kopplade in sigpå Sydkrafts nät. Samling 
Helsingborgstrafikens 
museiforening. 
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terande omformare som placerades intill spåret. 
Det blev i USA närmast en tävling mellan Edison 
som förespråkade likström med pålitliga, billiga 
motorer och Westinghouse som ville utveckla 
växelström för användning även i industrin. Vid 
enfas växelström hade man först bara asynkronmotorer 
av induktionstyp, som var enkla och 
säkra men inte kunde starta själv. Med en extra 
startlindning och kondensator gick det snart att 
starta, men dragkraften vid start var inte mer än 
en fjärdedel av vad man hade vid fullt varvtal. 
När Westinghouse trots det började bli populär 
konstruerade Edison den elektriska stolen, egentligen 



för att visa hur otäckt farlig växelströmmen 
var men snart anpassad för dödsstraff 

Nikola Tesla var en uppfinnare som helst ville 
syssla med trådlös överföring inte bara av signaler 
utan även elkraft, men också samarbetade med 
Westinghouse och konstruerade tvåfasmotorn 
där hjälplindningen fick ström från den andra 
fasen, och då blev startdragkraften bättre, men 
det krävdes flera ledningar. Trefasmotorn var sedan 
en del av bakgrunden till Aseas industriella 
framgång. Den gav full startdragkraft upp till en 
viss hastighet och kunde sedan inte gå snabbare, 
och den krävde mycket komplicerade ledningssystem. 
Trots det användes den redan 1899 för 
en bana i Schweiz, där de långa tunnlarna annars 
gav problem med röken från ånglok. De omtalade 
försöken vid Zossen i Preussen 1901-03 där 
man provade eldriftens lämplighet vid mycket 
höga hastigheter använde också trefas. Asynkronmotorer 
kan inte komma upp i varvtal högre än 
vad som bestäms av växelströmsfrekvensen, en 
fördel då motorn inte kan rusa om hjulen slirar 
och en nackdel om man vill köra extra snabbt. 

Att köra en seriemotor med växelström var 
då omöjligt, eftersom delar av rotorlindningen 
blev kortslutna varje gång kolborstarna passerade 
över gränsen mellan två sektorer på kommutatorn, 
och då fick farliga, plötsliga strömstötar. 
En förbättrad motor kom 1905 då man i seriemotorn 
monterade särskilda kompensationslindningar 
som motverkade kortslutningen vid 

kolborstarnas passage, och därigenom kunde 
köra enfasmotorer nästan lika bra som vid likström, 
även om motorn blev något dyrare genom 
att den måste byggas av tunna plåtar. För att fa 
det att fungera var man tvungen att välja låga 
frekvenser, inte 50-60 Hz som i vanliga industrinät, 
utan hellre omkring 15 Hz. Sådana motorer 
provades vid SJ:s eldriftprov 1905-1907 liksom 
i USA och Schweiz. Man fick bra dragkraft, 
men genom den låga frekvensen en mycket tung 
transformator. Anpassning av dragkraften gjordes 
genom omkoppling på transformatorns lågspänningssida, 
vilket gav sådana gnistor att man 
kunde se loken på långt håll i nattmörker. 

Andra system som prövades var växelström i 
ledningarna och på loket en roterande omformare 
till likström för motorerna, vilket gav bra 
dragkraft men blev tungt och dyrt. Vid ungerska 
järnvägarna provades en omformare från enfas 
50 Hz till trefas och motorer omkopplingsbara 
till tre olika varvtal. Det gav bra effekt och passade 



i elnätet, men gjorde det omöjligt att köra 
längre sträckor vid andra varvtal och alltså svårt 
att hålla tidtabellen. 

Resultaten av SJ-proven var att man började 
planera elektrifiering av många banor och köpte 
flera vattenfall i Mellansverige, och det ledde 
till bildande av statliga Vattenfallsstyrelsen som 
byggde ut Trollhättan och Älvkarleby, men 
SJ:s första elektrifiering var Kiruna-Riksgränsen 
1914 med 15 Hz ström från Porjus kraftstation. 
Snart valde man istället 16, 7 Hz som kunde fas 
med roterande omformare från det vanliga 50 
Hz-nätet. 

Andra elektrifieringar var Klockrike-Borensberg 
1908 med 15 Hz och NK.lJ 1921 med 25 
Hz för att fa lättare och billigare transformatorer. 
Saltsjöbanan elektrifierades 1913 med likström, 
då trafiken var spårvägsliknande, och Lund-Bjärred 
1916 med 15 Hz. 

På 1960-talet blev nya halvledarkomponenter 
tillgängliga, och SJ köpte först Rb-loken med 
spänningsreglering på växelströmssidan, kisellikriktare 
och likströmsmotorer. Därefter kom Rcloken 
med fast växelspänning och tyristorstyrda 
likströmspulser. Härigenom kunde man fa likströmsseriemotorns 
goda startdragkraft. 

Lok anpassade till flera olika elektrifieringar 
konstruerades på kontinenten på 1950-talet 
då franska järnvägarna som ursprungligen haft 
1500 V likström valde 15 kV 50 Hz växelström 
för sina nya banor, och dessutom ville ha samtrafik 
med belgiska banor med 3000 V, holländska 
med 1500 V och tyska med 15 k V 16, 7 Hz. För 
Sveriges del blev detta aktuellt när Öresundsbanan 
Malmö-Köpenhamn öppnades. 

EG var den forsta typen av flerströms godstågs/ok som trafikerade Öresundsforbindefsen när denna hade öppnats år 
2000. På bilden ser vi den forsta individen i serien, 3101. Att Öresundsbanan var ny när bilden togs av Anders 
Lundquist 31 maj 2001 {strax sydväst om Fosieby) .framgår av den växtlighets.fria skärningen. 

Sven GunnarJonsson 

Minnen av trafiken på Norr 

Bland mina första minnen av järnvägen är bangården 
och växlingen. Ett av de tidigaste är också 
när jag vågade närma mig ett avställt ånglok. Jag 
kunde inte avgöra om det stod 1 eller 7 på skorstenen. 
Detta måste ha varit något år före 1930. 

Järnvägen var i detta fall Norra Södermanlands 
järnväg, NrSlJ, med lokstallar och bangård 



på stadsdelen Norr i Eskilstuna. Min barndom 
kom mycket att röra sig kring detta område. 
Från bostaden löpte en rak linje i Törnerosgatans 
förlängning till lastkajen, där det närmaste spån 
grenslades av en fast bockkran, "hissen", som 
säkert ägdes av "Lutens" (Luth & Rosens verkstäder). 
Här lastade företaget sina produkter och 
lossade material för tillverkningen. Järnvägen 
hade ett stort område kring lastkajen. Personalen 
hade utrymme för sina travar av slipersved, och 
området disponerades i olika omgångar av flera 
företag. Kolimporten hade balkupplag, "Lutens" 
långa rader med plåtband (ringarna) för kamrörstillverkningen, 
El-eller Televerket kabelrullar 
(rullarna) och sist men inte minst skrotbolaget 
("Skrotens") som hade vuxit ur sitt område. "Lutens" 
lastade ofta kamrör och använde då hissen. 
Kranen var helt mekanisk och jag kunde få hjälpa 
till med att veva. Också Skrotbolaget utnyttjade 
hissen och samma sak hände då. (Skulle detta gå 
för sig idag?) Hissen lyfte 5 ton. När området 
kring kajen började bebyggas flyttades den till 
"Lutens" gjuteriområde och nya spår lades ut. 

När man stod vid lastkajen och blickade västerut, 
mot godsmagasinet, kunde man få se en 
rolig syn, en man som ideligen vaggade av och 
an. Han vevade upp eller ned bomarna vid 
landsvägsövergångarna. Två av dessa, Sundbyvägen 
och Klostergatan, hanterades från samma 
vevställ, en vev för ena och en för andra armen, 
därav den vaggande rörelsen. Så fanns ett vevställ 
för Kjulavägen. Om nu ett tåg nalkades 
från Södra stationen var alla bommarna fällda. 
Övergången vid Klostergatan var långt borta och 
markerades med en ringklocka när tåget passerade. 
Kjulavägen fick bedömas och Sundbyvägen 
kunde man se. 

Detta är ingen nordamerikansk prärie utan norra utkanten av Eskilstuna på hösten 1895 då Norra Södermanlands 
järnväg öppnade sin sträcka till Eskilstuna Norra. Stationshuset är som synes inte helt färdigbyggt medan däremot 

avträdet verkar klart. Märk skorstensmuraren {?) på taket och timmermannen längst till vänster. 

Till de lok som forekom på Eskilstuna norra hörde NrSlj 7 (fore detta OFW] 6A, Munktells 23/1889), av 
lokpersonalen 
kallat ''Hoppen'~ Loket reserverades for järnvägsmuseum efter slopningen 1932 men skrotadesfoijande år. 
Bilden är från Marie.fred 

Om "Snälla Karlsson" skötte vevningen fick 
jag gärna hjälpa till. På vevstället fanns en visare 
som markerade när bommarna var uppe eller 
nere och dessutom en text som förklarade att 
det bara fick vevas ett varv per sekund. Hela den 
här anordningen var mekanisk och vevrörelsen 
överfördes till bommarna via ståltrådar och linjespännare. 



Det kändes hemlighetsfullt när vikterna 
på linjespännarna rörde sig till synes utan 
anledning. 

Lokstallet fick jag tillträde till vid unga år. Jag 
kom på god fot mer personalen och var till glädje 
för stallvakten som var ensam på kvällarna. I stallet 
fanns en liten ångpanna av Adas tillverkning 
som under den kalla årstiden levererade värmeånga 
till vagnarna som skulle gå till Södertälje 
och till ett duschhus på baksidan av lokstallet. 
På ett spår i stallet fanns emellanåt en eller två 
av de gamla bolagsmaskinerna uppställda, troligen 
som reserv. Lokstallet var ett rundstall med 
tillhörande vändskiva av Munktells fabrikat. Hur 
många portar det var kommer jag inte ihåg. Innanför 
den första porten stod ibland en motorvagn. 
Där var också sandförråd och reservdelar. 
Sedan kom det egentliga lokstallet. Vidare fanns 
det spår till verkstaden. 

Som nyfiken ung pojke uppsnappade jag vad 
som sades. En farbror hade hand om oljeförrådet, 
och han talade vid ett tillfälle om för någon 
att de hade fatt en ny oljeblandning: "Di kallar 
den för gris." 

Efter 1931, när SJ tagit över NrSlJ, avställdes 
bolagsmaskinerna. De ställdes upp på ett område 
som gubbarna kallade "vischan". Där var flera 
spår som var tvärt avkapade vid en plan framför 
en byggnad som troligen varit vagnhall och sedermera 
blev Molins bussgarage. Bland avställda lok 
fanns nr 7, byggt vid Munktells i Eskilstuna. En 
del av maskinerna hade vakuumsugare. Vischan 
var också uppställningsplats för vagnar. En gång 
stod där en underlig motorvagn. Farbror Jansson 
kallade den "Zeppelinarn". Vad jag förstå bestod 
drivkraften av en bilmotor på vardera sidan. Det 
fanns för övrigt en motorvagn (Deva) som laddade 
batteriet på ett spår bredvid lokstallet. 

När SJ började sköta trafiken kom andra lok. 
Det var J, Sa, E och Kd. Personalen hade namn 
på maskinerna: "Hoppen" nr 7, "Tysken" nr 9 
och Kd-loket "Charlotta''. Någon gång syntes 
även "Malmköpingsmaskinen" från före detta 
Mellersta Södermanlands järnväg. På helgerna 
drogs tågen av B-lok men sådana syntes, såvitt 
jag minns, aldrig på Norr. De gick inte att vända 
där och de hade väl också för högt axeltryck. 

Farbror Jansson var lokeldare. Familjen bodde 
mitt över gatan från oss. Hans pojke och jag fick 

Norra Södermanlands järnvägs bro över Eskilstunaån. Loket med sitt lätta tågsätt är nr 7, ''Hoppen'~ Den 



imponerande 
industribyggnaden ovanför tåget tillhör Eskilstuna järnmanufakturaktiebolag. 

ibland följa med till lokstallet när han skulle börja 
tjänstgöra. Maskinen skulle smörjas, och sedan 
minns jag hur han räknade hur många varv han 
vevade på handbromsen. Höjdpunkten var ändå 
när jag fick sköta ventilen till ångbromsen. 

Under hela ånglokstiden hade jag tillträde till 
lokstallet och jag missbrukade aldrig förtroendet. 

Till sist stod bara ett lok kvar på vischan, ett 
mindre tanklok. Tyvärr vet jag inget om tillverkaren 
eller maskinens nummer. Det var vänsterkört, 
reglerades med skruv samt var utrustat med 
luftpump (Knorr) på vänster sida av sotskåpet. 
Däremot minns jag något synnerligen intressant. 
I hytten hängde en läderväska innehållande 
några plåtdosor. Jag och en kamrat lyckades 
med en spik öppna en dosa. Den innehöll ett 
svart pulver och två konstiga knoppar. Det var 
en knalldosa, och den gången var turen på vår 
sida eftersom ingen olycka skedde. På området 
hanterades också uttjänta slipers som klövs i en 
stor huggmaskin. 

Godskunderna var många och växlingsarbetet 
betydande. Tidigare har nämnts "Snälla Karlsson". 
Naturligtvis fanns också "Elaka Karlsson". 
Emellanåt hände att man växlade med så kallad 
skjuts. Då drog föraren på for fullt, och "Elaka 
Karlsson" som stod vid sotskåpet skrattade och 
sjöng for full hals. Vid ett sådant tillfälle fick jag 
också se den mest praktfulla rökring stiga mot 
skyn. "Elaka Karlsson" motade bort oss ungar, 
därav namnet, men blev sedermera omvärderad 
när vi förstod att han bara ville oss väl. 

Med början vid lastkajen delade spåren ut sig. 
Spåret närmast fortsatte in till Kolimporten. Ett 
gick ut till "Lutens" gjuteri och ett till en liten 
lastkaj for hästskjutsar som lastade latrinkärl i 
särskilda vagnar for vidare transport till pudrettfabriken 
i Brottsta. Spåret fortsatte en bit nedanför 
Kapellbacken till en lastplats vars funktion 
jag inte känner till. På en hög stenkaj fanns en 
träkonstruktion liknande ett lutande tak mitt 
över spåret. Man måste ha tippat något i vagnarna 
nedanför. En vagn som var märkt NrSlJ stod 
länge kvar. Ett spår alldeles intill Skrotbolaget 
fortsatte via en vändskiva i Törnerosgatan till 
"Lutens" (före detta Söderbloms), och via ytterligare 
en vändskiva direkt in i verkstaden. Söderbloms 
hade tillverkat motorlok och andra produkter 
som tidigare måste ha jämnat företaget 
denna väg. Jag har inget minne av någon trafik 



och vändskivan vid bangården var redan borta. 
Spåret i gatan revs upp 1947. 

Vid lastkajen hanterades mycket gods. Förutom 
"Lutens" var Skrotbolaget en stor kund. Vidare 
"Separatorn", som också drog en oljeledning direkt 
från spåret. Mera spektakulära transporter 
förekom också. Någon gång om året kom ett ambulerande 
tivoli. Då lastades karuseller, radiobilar 
och annan utrustning samt vid några tillfällen 
motorcyklar och en liten bil som tillhörde artist

gruppen Dödsryttarna. Personbilar kom också på 
vagn och kördes sedan till Alvenius bilfirma. På 
vårsidan kom Asfaltbolaget med sitt transportabla 
asfaltverk, med tillhörande vältar och väghyvlar. På 
ett spår uppställdes några vagnar med beckkokare 
som var i drift hela säsongen -ett exempel på hur 
man på den tiden kunde utnyttja järnvägen. 

Bangården fortsatte mot Bolinder-Munktell 
förbi norra stationshuset, som då var bostad 
lokmästaren men sedan blev privatbostad. Men 
före detta fanns ytterligare ett spår till Murbruksfabriken, 
som mottog osläckt kalk. BolinderMunktell 
hade först anslutning till gjuteriet. Där 
fanns även en vagnvåg. Sedan till verkstäderna på 
tre ställen. På gjuteriområdet fanns ett litet tvåaxligt 
motorlok, "Myran", som måste ha varit ett 
hemmabygge. Motorn var troligen en tändkulemotor 
av samma typ som satt i traktorerna. Loket 
hamnade till slut hos Skrotbolaget, sorgligt 
nog. Efter samma spår som gick till verkstäderna 
fanns en lastkaj vid ett område som utnyttjades 
till hästmarknad. Även Lantmännens silo hade 
anslutning. Bolinder-Munktell var den största 
godskunden, liksom den sista. 

I godsmagasinet stod en motordressin av udda 
typ. Motorn satt i ramen som på en motorcykel. 
Magasinet övertogs av Televerket men brann ned 
1940. 

Jag fick följa med farbror Jansson då han på 
skottkärra körde hem slipersved från travarna. 

Det fanns två kvaliteter av vilka bangårdsslipers 
var billigast. Strax intill Kapellbacken hade personalen 
sina odlingslotter, farbror Jansson ett 
potatisland och "Elaka Karlsson" en stor hallonodling 
som vi givetvis smakade på. 

Ett nöje var när ]-loken kom tillbaka efter 
linjetjänst och stannade strax innan kolgården. 
Eldaren gick ut på gångbordet och öppnade en 



kran som sprutade ånga. Varför detta gjordes vet 
jag inte men ett stort ångmoln blev det. 

En kväll då jag och stallvakten stod vid vändskivan 
kunde vi höra hur ett J-lok kämpade med 
ett godståg i "långa backarna''. Det gick allt saktare 
och så blev det stopp. Flera försök gjordes, 
ett par ångslag och så slirning. På ångtrycket var 
det inget fel för det var hela tiden rusånga. Så 
ringde telefonen i lokstallet. Stallvakten rusade 
in och kom fort ut och meddelade: "Di kommer 
tillbaka med godståget så vi måste gå upp med 
en maskin till påskjutning." Därefter gick allt i 
rask takt. Jag kommer ihåg att det var iväg med 
Sa-lok. (Sista stigningen i "långa backarna'' var 
17 promille direkt efter en kurva.) 

En urspårning inträffade på bangården. Man 
hävdade att en växel inte ville sluta. En vagn 
rände in i Kapellbacken och några var på väg 
in i Skrotbolaget, vilket somliga tyckte var rätt 
ställe. 

En episod jag minns är när en buss körde in 
i en av bommarna vid Sundbyvägen. En skarp 

VARNING. DE ELEKTRISKA LEDNINGARNA FÖR BANDRIFTEN ÄRO LIVSFARLIGA, varnar skylten på 
sidotanken. Efter 
elektrifieringen av fore detta NrSl] 1933 fanns ingen större användningfor lok 4 utan det skrotades samma år. 
Nybergska 
samlingen, Sveriges järnvägsmuseum. 

knall hördes och ljudet av krossat glas och den 
avkörda bommen som rullade iväg. Ingen större 
olycka hände, för motorvagnen som var på ingående 
lyckades stanna. Den andra bommen blev 
obrukbar och fick stöttas ipp. Busschaufförens 
kommentar: "Ja hade sola i ögera." 

En underlig uppställning av sovvagnar på bangården 
förvånade oss barn. Vid varje vagnstoalett 
ställdes ett latrinkärl så att allt var väl förberett. 
En kamrat till mig frågade vart det här tågetskulle 
gå. "Till Sypap" blev svaret, vilket inte gjorde 
oss klokare. 

Det fanns utmed Kapellbacken en gångväg 
som korsade bangården och gick vidare till Östergatan. 
En ung man som tydligen ansåg sig bestäma 
över hela järnvägen motade såväl oss som 
vuxna. Han fick förstås heta Tok.fan. Snett över 
spåren vid detta område låg en jordkällare som 
tillhörde stationshuset. 

År 1936 var det slut med härligheten då banan 
mot Södertälje blev elektrifierad. Familjen Jansson 



flyttade till Stockholm. Kvar blev förarna. En av 
dem bodde i närheten av oss. På dörrskylten stod 
namnet och ett ånglok ingraverat. Som väl var blev 
inte allt hopplöst förlorat. TGOJ tog förstås över 
trafiken med ånglok. Några mycket tunga transporter 
förekom. En stor transformator som överfördes 
till landsvägsfordon och vidare till sekundärstationen. 
En hel transformatorstation ställdes 
upp invid Kapellbacken på ett särskilt spår. 

Bangården minskades ned, trafiken sköttes sista 
tiden med diesellok och upphörde helt 1979. 
Numera [2004] är spåren upprivna bortsett från 
några inom före detta "Lutens" gjuteriområde. 
Rester av kajen vid latrinspåret kan skönjas. Banvallen 
mellan Sundbyvägen och Djurgårdsvägen 
är cykel-och gångväg. Annars finns inte mycket 
som minner om det som varit. Sista trafiken på 
spåren var när jag och en kamrat åkte trampdressin 
den 15 maj 1981. 

Kanske femtio år efter ånglokstiden träffade 
jag en gammal man. Jag fick en känsla av att jag 
sett honom förut. Det visade sig att han varit lokförare 
på linjen Åkers styckebruk-Strängnäs. När 
vi började tala om järnvägen på Norr sken han 
upp. "Det var ju när vi eldade med kol, att nån 
kan komma ihåg!" Vi samtalade en lång stund 
till gemensam glädje. Han var nu nittio år. 

Eskilstuna 1907 Norra station i bebyggelsens utkant (nr 4 b) men spåret fortsätter bland annat till BolinderMunktells 
verkstad (nr 2 7). Karta ur Nordisk Familjeboks andra upplaga ("Ugglans ''). 
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Anteckningar om säregna förhållanden 
vid huvudverkstäderna 1939-1945 

Vid början av andra världskriget var statens järnvägars 
rullande materiel i allmänhet i gott stånd. 
Omfattande modernisering av verkstäderna åren 
närmast före kriget hade börjat giva resultat. 
Underhållet, särskilt av dragande fordon, måste 
emellertid inriktas på mötandet av de ökade påfrestningar 
järnvägarna hade att motse efter hand 
som kriget och den därav framkallade kristiden 
fortskred. Verkstäderna produktion ökades därför 
i första hand genom övertidsarbete och omflyttning 
av personal från mindre väsentliga till 
mera väsentliga uppgifter. 

Ånglok 

Ifråga on krigsberedskapen direkt berörande 
förhållanden. kan nämnas, att ett stort antal 
genom elektrifieringen frigjorda ånglok uppreparerades 
och vid krigets början kunde tagas i 
bruk. 

Den stränga vintern 1939/1940 förde med 
sig en del bevärligheter för ångdriften i övre 
Norrland. Bland annat inträffade svårartade cylindersprängningar 
och sönderfrysningar. Vid 
avhjälpandet av dessa skador var svetsning till 



ovärderlig hjälp. Komplicerade cylinderskador 
kunde i många fall repareras utan nedtagning 

I järnvägsmuseets 
arkiv finns en 

mängd intressanta 

rapporter. Vem 
som skrivit denna 
är obekant, men 

vederbörande har 
haft en ledande 
ställning i S]'s 
verkstadsorganisation. 
Aven museets 
bildarkiv är som 
bekant mycket rikhaltigt. 
½ tycker 
att i detta sammanhang 
bilderna 
talarfor sig själva, 
utan vidhängande 
texter. 

av cylindrarna. Svetsning kom för övrigt till användning 
vid en mångfald andra reparationer 
av ånglok. 

Mot slutet av år 1940 syntes det icke möjligt 
att med säkerhet fa eldstadsplåtar av koppar för 
ångloken. Man måste därför gå in för eldstäder 
av stål. Sådana hade ju använts vid statens järnvägar 
under det tidigare världskriget, men erfarenheterna 
voro icke de bästa. Det var särskilt svårt 
att fa god tätning vid tub infästningarna. Tuberna 
vore på vanligt sätt inpressade och övernitade i 
tubhålen, varvid en kopparring inlagts mellan 
tuben och tubplåten. Denna infästning var 
mycket dålig och besvärliga tubläckor inträffade 
ofta. Sedan dess har emellertid svetstekniken nått 
än allt högre utveckling och man gick nu utan vidare 
in för att svetsa fast tuberna i tubplåten. Vid 
verkstaden i Örebro utexperimenterades en metod 
härför och denna har därefter använts med 
gott resultat. Ståleldstäderna utfördes av 10 mm 
ångpanneplåt och svetsades samman elektriskt, 
vilket i flera avseenden är fördelaktigare än tidigare 
använt nitat utförande. 

Mot slutet av kriget blevo möjligheterna att fa 
kopparplåtar bättre och anskaffningen av ståleldstäder 
kunde inställas tills vidare. Sammanlagt 

hade dock anskaffats ett 40-tal ståleldstäder, som 



insatts i lok av olika typer. 

För att minska förbrukningen av eldstadskoppar 
har dessutom elektrisk svetsning av koppar 
kommit till användning dels för påläggning och 
ifyllning av brickor, dels för inskarvning av större 
stycken. Inskarvningen har i allmänhet givit det 
bästa resultatet. 

Övergång från koleldning till eldning med ved 
och torv fordrade verkstädernas medverkan för 
ombyggnad av lek och tendrar ävensom för utrustning 
av stationerna med kranar och lådor för 
bränslets utlämning. Dessa arbeten, som måste 
utföras på mycket kort tid, medförde avsevärd 
utökning av verkstädernas förut starkt utvidgade 
arbetsprogram. Verkstäderna måste för övrigt 
ofta träda emellan med tillverkning av effekter, 
som icke inom rimlig tid kunde upphandlas i 
allmänna marknaden till följd av de alltmer stegrade 
leveranstiderna. 

I början av år 1942 erhöllo verkstäderna ett 
ovanligt uppdrag, nämligen att ombygga tjugo 
utrangerade T-lok till 1525 mm spårvidd och 
ombesörja lokens iståndsättning. Arbetet var 
mycket brådskande och den uppgjorda arbetsplanen 
tog sikte på att leveransen skulle fullbordas 
före 1942 års utgång, vilket också blev fallet. 
Samtliga lok voro levererade i slutet av september, 
sju månader efter arbetenas påbörjande. 
Verkstadstiden kunde i regel begränsas till 27 
dagar per lok. 

Elektrolok 

Underhållet av elektroloken erbjöd i början av 
krigstiden ej några svårigheter. De stränga vintrarna 
i början av 1940-talet i förening med lokens 
intensiva utnyttjande medförde emellertid 
svårartade överslag i motorerna och varmgångar 
av blindaxel-och motorlager av dittills okänd 
omfattning. På eftervintern 1941 var situationen 
besvärlig och tillströmningen av skadade lok 
mycket stor. Tidvis voro verkstäderna sysselsatta 
till gränsen av sin förmåga. Svårigheterna kunde 
emellertid bemästras genom forcering av arbetet i 
verkstäderna och bättre anpassning av lokdriften. 

Tillgången på isolationsmateriel och lacker for 
underhåll av elektriska motorer och apparater 
blev efter hand knappare, men vad som oundgängligen 
erfordrades kunde, om än med svårighet, 
anskaffas. Det är dock anledning påpeka 
nödvändigheten av att ha betryggande lager av 
dylik materiel for elektroloken. 



Det var dock icke enbart den stränga kölden, 
som förorsakade svårigheter. Lokens motorer 
fordra för en störningsfri gång kolborstar av god 
kvalitet. De från början icke särdeles rikliga lagren 
av prima motorkol förbrukades efter hand ganska 
snabbt ooh kunde under inträdd avspärrning 
västerifrån icke förnyas i erforderlig utsträckning. 
Kolborstar av sämre kvalitet måste därför tillgripas 
med åtföljande allvarliga driftstörningar och 
ökat arbete med skötsel och underhåll av motorerna. 
Möjligheterna att anskaffa kolborstar 

av prima kvalitet förbättrades 
visserligen något mot slutet av 
kriget, men det inträffade bör 
inskärpa vikten av att betryggande 
tillgång på kolborstar av 
prima kvalitet finnes. 

D-loken kunna ju förändras 
från snälltågs-till godstågslok 
och omvänt genom omskiftning 
av kuggväxlarna. Tidigare 
utbyttes därvid hela blindaxeln 
med vevskivor och kuggringar. 
Detta var ett tidsödande arbete, 
enär anpassning av lagren 
måste göras. För att på kort tid 
kunna utföra omväxling av ett 
stort antal lok, har man under 
kriget begränsat utbytet till att 
omfatta endast själva kuggringarna, 
som äro lätt krympta på 
vevskivorna. Härigenom sparas 
tid och bortfaller reservhållning 
av de dyrbara blindaxlarna. Enligt 
arbetsplanen kan från en 
verkstad utgå ett omväxlat lok var tredje timme 
eller åtta lok per dygn vid tre skift. 

För tvättning av motorerna i samband med 
verkstadsbehandlingen erfordras bensin, och 
verkstäderna förbruka ansenliga kvantiteter därav. 
Tillgången inom landet var ju under krigstiden 
mycket knapp. Som ett tecken på situationens 
allvar kan nämnas, att planer utarbetades för 
att återvinna den vid tvättningen uppkommande 
bensingasen. Anordningar härför behövde dock 
ej tillgripas, då behövliga mängder bensin kunde 
ställas till förfogande. En återvinning ställer sig 
icke heller lönande vid någorlunda normala bensmpns. 

Personvagnar 

Personvagnsparken hade vid krigets början genomgått 



det några år tidigare införda, förbättrade 
arbetssystemet för storrevision. Underhållsstandarden 
var därför god, vilket var en fördel i det inträdda 
läget. En kännbar förämring av tillgången 
på viktiga förnödenheter för vagnsunderhållet inträdde 
nämligen ganska snart. Kravet på största 
möjliga sparsamhet framtvingade förenkling av 
underhållet, framförallt ifråga om vagnarnas inredning, 
självfallet utan eftersättande av något 
som rörde vagnarnas trafiksäkerhet. 

/ 

Besparingsåtärderna inriktades främst på arbetena 
med omklädsel av stoppade detaljer samt polering 
och målning. Den starkt minskade tillgången 
på textilvaror tillät icke utbyte av klädseltyger 
och dylikt i vanlig ordning; man fick nöja sig med 
att tvätta och laga de gamla tygerna. Tillgången 
på viktiga råvaror för målningen var även mycket 
begränsad, och man fick därför i stor utsträckning 
endast påbättra målning och polering. 

Vidare utsträcktes tiden mellan storrevisionerna 
för flertalet personvagnar från tre till fyra år. 

Till belysande av förhållandena kan nämnas, 
att personvagnsrörelsen ökades från 678 miljoner 
vagnaxelkilometer år 1939 till 955 miljoner 
år 1944 eller med 41 procent. Häremot kan ställas 
en minskning av den för personvagnsarbetena 
använda personalen med 13 procent. Den 
friställda personalen användes givetvis för andra 
ändamål, i förekommande fall efter erforderlig 
omskolning. 

Godsvagnar 

Ifråga om underhållet av godsvagnar medförde 
den mycket kraftiga stegringen av godsvagnsrörelsen 
under kriget en betydande ökning av 
verkstädernas arbete, särskilt vad gäller tillfälliga 
reparationer. Till följd av materialbrist måste 

även här vissa inskränkningar vidtagas. Sålunda 
fastställdes perioden för större revision till nio 
i stället för tidigare sex år. Moderniseringen av 
äldre godsvagnar inskränktes och målning av 
vagnarna ersattes i stor utsträckning med påbättring 
av den gamla målningen. 

För att vidmakthålla vagnarnas trafiksäkerhet 
skärptes å andra sidan undersökningarna av 
löpverk och fjädrar. Äldre vagnsaxlar undersökas 
sålunda numera regelbundet beträffande förekomst 
av navsätesbräckor genom avpressnmg 



av hjulstommarna, vilket har fört med sig en 
ökad slopning av axlar. Desssutom undersökas 
fjädrarna vid varje vagnsrevision mot tidigare vid 
varannan. 

Krigskador på rullande materiel 

Direkta krigsskador på den rullande materielen 
voro de svenska järnvägarna icke helt förskonade 
från. I samband krigshändelserna i Narvik skadades 
ett stort antal malmvagnar och godsvagnar 
så svårt, att de måste nedskrotas. Dessutom fingo 
en del personvagnar 

.t. svåra skador genom dels 
direkt beskjutning, dels 
vårdslös behandling vid 
vagnarnas användning 
som bostäder för tysk 
militär. Personvagnarna 
kunde dock repareras, 
om än till höga kostnader. 

Vid Krylboolyckan 
den 19 juli 1941 skadades 
ett trettiotal personeller 
resgodsvagnar, 
varav åtta boggivagnar, 
så svårt att de måste 
nedskrotas. Vid samma 

tillfälle skadades ett åttiotal godsvagnar tillhöriga 
såväl svenska som utländska järnvägar. Av de 
5 5 godsvagnar, som tillhörde statens järnvägar, 
måste 14 nedskrotas. 

Axlar, hjul och lagerboxar till den vagn, i vilken 
eld antogs hava uppstått, undersöktes vid 
huvudverkstaden Tomteboda, dock utan att 
några säkra slutsatser kunde dragas om olyckans 
uppkomst. 

Vid revision i Tomteboda av en BCo-vagn, 
som gått i regelbunden trafik på Norge, anträffades 
bakom en gardin i vestibulen en med häftstift 
fastsatt lapp, som innehöll vissa uppgifter 
om fartyg i Oslos hamn. De på samma plats 
iakttagna märkena efter häftstift antydde att 
överföring av underrättelser på detta sätt flitigt 
anlitats. Saken omhändertogs av kriminalpolisen. 

Gengas utrustning 

Verkstäderna fingo redan första krigsåret sig ålagt 



att förse motormaterielen med gengasutrustning. 
Frågan hade i viss mån väckts väckts. Den 
svenske ingenjören Svedlund hade redan år 1938 
i samråd med verkstaden i Örebro vista att gengasaggregat 
utan svårighet kunde inmonteras på 
statens järnvägars rälsbussar. Visa tvekan förelåg 
dock om anordningarnas lämplighet i drift. 

Järnvägsstyrelsen beställde emellertid på hösten 
1939 av Svedlund aggregat till ett 20-tal 
rälsbussar. Monteringen skulle utföras vid verkstaden 
i Örebro. Den första rälsbussen var efter 
kort tid färdig oeh företagna provresor lämnade 
tillfredsställande resultat. 

Mera allmän omändring av de rälsgående motorfordonen 
för gengasdrift var en omfattande 
uppgift. Den krävde helt andra resurser än som 

stodo till buds i 
motorverkstaden 

Örebro, där 
på sin höjd fyra 
rälsbussar kunde 
ställas i ordning 
per månad. För 
att fa erforderlig 
effekt på det hela 
tvingades man att 
begränsa behandlingen 
i motorverkstaden 
till inmontering 
av själva 
motorerna och 
förlägga arbetena 
på korgarna och 
monteringen av 
aggregaten till 
vagnverkstaden. 
Med tillämpande av "Rytande arbetsgång" kunde 
på så sätt intill femton rälsbussar färdigställas 
per månad. Svårigheter uppstodo emellertid att 
fa gengasaggregaten levererade i takt med den 
uppgjorda planen, efterfrågan på aggregat var ju 
vid den tiden mycket stor. Programmet kunde 
dock genomföras utan nämnvärda störningar, 
och gengasdrift blev snart möjlig i förhållandevis 
stor utsträckning. 

Övervägande flertalet rälsbussar utrustades 
från början med kolgeneratorer och endast ett 
fatal med vedgeneratorer. Erfarenheterna av 
den senare typen var emellertid så förmånliga, 
att man mot slutet helt övergick till denna typ. 
Efterhand som kolgeneratorerna krävde större 



underhåll ersattes också de med vedgeneratorer, 
vilket förorsakade vissa mindre omändringar av 
vagnskorgarna. Jämsides med utrustning en av 
rälsbussarna försågos även de lokomotorer och 
motorvagnar, som voro härför lämpliga, med 
gengasutrustning, ävensom större och mindre 
motordressiner. Mot slutet av 1942 voro praktiskt 
taget all för ändring lämpliga rälsgående 
motorfordon gengasutrustade. 

Vad gäller det löpande underhållet av de gengasdrivna 
motorerna har någon mera avsevärd 
ökning icke inträtt. Däremot har underhållet 
av gengasutrustningen i övrigt förorsakat betydande 
merutgifter. 

De första för gengasdrift omändrade motorerna 
utrustades med anordning för tillsats av Rytande 
bränsle, avsedd att användas vid toppbelastning. 
Genom ovarsam användning inträffade emellertid 
efter hand vevstakebrott och andra skador på 
motorerna i sådan omfattning att anordningen 
ganska snart måste slopas. 

Besparingsåtgärder 

Tillgången på råvaror för babbitsframställning 
blev kännbart berörd av den avspärrning som 
kriget medförde. För att säkra tillgången på tenn 
och andra svåråtkomliga metaller, tillsattes därför 
i verkstäderna på ett tidigt stadium särskilda 
kontrollanter för övervakning av förbrukningen. 
Ingenting utöver det oundgängligen behövliga 
fick utlämnas av de starkt minskade förråden. 
Regenereringen av gammal metall var även till 
god hjälp. Ökad användning av rullager på såväl 
gammal som ny materiel minskade dessutom 
behovet av lagermetall. Planerat införande av 
ersättningsmetall, som varit synnerligen olägligt 
för den åren före kriget genomförda standardiseringen 
av lagermetall, kunde på så sätt undvikas 
under hela krigstiden. 

Anordningarna för besparing av smörjolja utprovades 
först stationärt vid verkstaden i Malmö 
åren före kriget och därefter i drift på ett antal 
lok. Under kriget fick denna fråga helt annan 
aktualitet och måste dessa anordningar anskaffas 
och uppsättas av verkstäderna i forcerat tempo. 
Det var rätt omfattande arbeten, som krävde omsorgsfull 
planläggning. Sedan det hela väl kom

mit igång, levererades ett omändrat lok per dag 
från vardera verkstäderna i Örebro och Malmö. 
Genom att omändringen kunde genomföras så 



snabbt erhölls betydande oljebesparing redan 
under krigstidens första år. Den uppnådda totalbesparingen 
uppgick, efter de oljepriser som 
gällde under kristiden, till cirka 8,0 miljoner per 
år, varav cirka 70 procent kommer på elektroloken 
och cirka 30 procent på ångloken. 

Spårväxeltillverkning 

SJ bedriver under normala förhållanden vid 
verkstaden i Örebro en omfattande tillverkning 
av spårväxlar. För att möta det nytillträdande 
behovet för beredskap och ökad trafik, måste 
verksamheten kraftigt utökas under kriget. Detta 
underlättades av att maskinutrustningen i spårväxelverkstaden 
hade förstärkts och förbättrats 
åren närmast före kriget, varforutom rationalisering 
av tillverkningen hade genomförts. 

Efter hand visade det sig emellertid svårt att fa 
en del för tillverkningen behövliga detaljer levererade 
i den takt som tillverkningsprogrammet 
fordrade. Särskilt gällde detta detaljer av stålgjutgods. 
Försök gjordes därför att ersätta dessa detaljer 
med svetsade konstruktioner, som verkstaden 
själv kunde tillverka av plåt och valsprofiler 
på mycket kortare tid än leverantörerna fordrade 
for stålgjutgodset. Försöken slogo väl ut och numera 
tillverkas en mångfald detaljer på detta sätt. 
De svetsade detaljerna ställa sig i regel avsevärt 
billigare än de stålgjutna. 

Svetsning har for övrigt fatt stor användning 
for tillverkning av detaljer inom en hel del andra 
områden, bland annat för godsvagnar. 

Bränsle för ugnar med mera 

För eldning av smidesugnar och dylikt i verkstäderna 
användes före kriget i stor utsträckning 
olja. Denna förbrukning kunde självfallet icke 
fa fortgå i det försämrade forsörjningsläge kriget 
förde med sig. Man måste gå över till annat 
bränsle, i sista hand till inhemskt bränsle (ved 
och träkol). Då det gällde höga temperaturer for 
metallsmältning och dylikt, användes med gott 
resultat gengas i stället for olja. I många fall ersattes 
oljeugnarna med elektriska ugnar. Erforderlig 
omändring av eldstäder, inmatningsanordningar 
med mera kunde i allmänhet utföras av verkstäderna. 
Användningen av ersättningsbränsle gick 
i allmänhet rätt bra, i vissa fall så bra att återgång 

till olja framdeles vid normala förhållanden icke 

torde komma ifråga. 



För smidesugnar erhölls bästa resultatet med 

små kol, men även med ved kunde goda resul

tat uppnås. Vid vissa metallsmältugnar måste 

dock oljeeldning bibehållas tills vidare, enär till

räckligt höga temperaturer icke kunde uppnås 

annat än efter övergång till kokseldning, vilket 

icke var möjligt i de förefintliga lokalerna. Senare 

lyckades man dock ersätta oljan med gengas från 

samma slags aggregat som användes på de större 

rälsbussarna. 

Där oljan ersattes med elektrisk energi måste 

helt nya ugnar anskaffas och i vissa fall anord

ningarna för strömtillforsel förstärkas, enär ug

narnas effekt i allmänhet är förhållandevis stor. 

Även i de for verkstädernas uppvärmning inrättade 
ångcentralerna måste koleldningen efter 
hand ersättas med vedeldning. Detta erbjöd vissa 
svårigheter, särskilt där koleldningen såsom i 
Örebro var automatiserad. Efter borttagning av 
de förefintliga kedjerosterna och omändring av 
eldstäderna kunde dock goda resultat erhållas 
även vid vedeldning av förhållandevis stora pannor. 
Vedeldningen krävde emellertid en mycket 
kraftig ökning av den for ångcentralens drift behövliga 
personalen. 

Anskaffning av arbetsmaskiner 

Svårigheterna att anskaffa arbetsmaskiner, särskilt 
från utlandet, inskränkte starkt förnyelsen 
av maskinparken. Tack vare rätt riklig anskaffning 
åren före kriget, då i synnerhet verkstaden 
i Örebro fick en omfattande upprustning av sin 
maskinpark, blev bristen på nya maskiner verkligt 
kännbar först mot slutet av kriget och förorsakade 
en kraftig stegring av kostnaderna for 
arbetsmaskinernas vidmakthållande. 

Några större nybyggnader kom icke till utförande 



vid verktäderna under kriget. Det gällde 
att reda sig med vad som fanns och inrikta sig på 
största möjliga effektivitet i arbetet. Det var dock 
en värdefull tillgång att flera större utbyggnader 
hunnit slutföras före krigets början. 

Arbetsförhållanden 

Den några år före kriget igångsatta arbetsstudieverksamheten 
utvecklades vidare. Det höjdes 
nog röster for att den skulle inställas under kriget, 
men vid närmare eftertanke stod det klart 
att verksamheten borde fortsätta. Genom sina 

resultat bidrog den i hög grad till ett bättre utnyttjande 
av utrustning och arbetskraft. 

Arbetsförhållandena voro under kriget i stort 
bott lugna. I mitten av 1939 träffades avtal med 
verkstadsarbetarna för tre år framåt, och detta avtal 
förlängdes sedan i stort sett med de kompletteringar, 
som föranleddes av kristiden. 

Under år 1940 utbildades i visa utsträckning 
kvinnlig beredskapspersonal vid verkstäderna. 
Av resultatet från denna utbildning framgår, att 
kvinnlig personal kan användas för vissa lättare 
arbeten inom verkstäderna, såsom för tapetserare, 
presennings-, putsnings-, polerings-och 
städningsarbeten, demontering av lättare detaljer 
i personvagnar, tillverkning av smörjdynor samt 
kontors-och kopieringsarbeten. Det är dock 
förhållandevis liten del av den manliga verkstadspersonalen 
högst 10 procent, som utan större 
svårigheter kan ersättas med kvinnlig personal. 

Tillgången på arbete har under hela krigstiden 
varit mycket riklig. Av förklarliga skäl har däremot 
en viss knapphet rått ifråga om arbetskraft. 
Detta förhållande synes i viss mån ha bidragit till 
en förbättring av arbetsresultatet. Arbetarnas ackordsförtjänst 
ökades nämligen under kriget med 
cirka 10 procent. Särskilt under kristidens senare 
del var det ofrånkomligt att i rätt stor omfattning 
använda övertidsarbete. Med arbetarparten 
träffades därför både år 1942 och 1943 överenskommelse 
om uttagande i vissa trängande fall av 
mera övertid än de i avtalet stipulerade 150 timmarna 
per man och år. 

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 29 januari 
1943 bereddes personalen möjlighet att kvarstå 
i tjänst ett år efter uppnådd pensionsålder. Vid 
verkstäderna ha fem tjänstemän, samtliga ingenjörer, 
beviljats sådant anstånd, medan däremot 
två icke fatt sina ansökningar beviljade. Verkstadsarbetarna 



ha icke i nämnvärd utsträckning 
begagnat sig av möjligheten att kvarstå i tjänst 
efter uppnådd pensionsålder. Vid verkstadsavdelningen 
inkommo sålunda endast fjorton 
arbetare med ansökan. 

Sammanfattning 

Den gångna kristiden kan för verkstädernas del 
betecknas som en period fylld ev ständigt stegrade 
arbetsuppgifter. Till belysande av förhållandena 
kan antecknas att elektrolokens prestation ökats 
från 45,3 miljoner lokkilometer 1939 till 61,6 
miljoner år 1944, motsvarande en ökning med 
icke mindre än 36,5 procent. Den i verkstäderna 
för elektrolokreparationer använda personalen 
har under samma tid ökats med 34, 1 procent. 
För godsvagnarna ökades rörelsen från 860,4 
miljoner vagnaxelkilometer 1939 till 1 577,2 
miljoner år 1944 eller med 83,3 procent. Häremot 
kan ställas en ökning av den med godsvagnar 
sysselsatta verkstadspersonalen med 13,0 
procent. Liknande förhållanden ha gällt inom en 
del andra grenar av verkstadsdriften. 

Att ökningen av reparationsuppgifterna kunnat 
bemästras far i hög grad tillskrivas den förhållandevis 
goda beredskapen vid krigets början och 

personalens 

alltigenom 

visade för

ståelse för 

uppgifternas 

betydelse. 

Gunnar Sandin 

Spår mellan Norr och Söder 

Den järnvägsscräcka jag allra helst åker är nog 

Berlins upphöjda, tolv kilometer långa Stadt

bahn. Berninabanan i Schweiz är inte heller så 

dum, men utsikten över bergstoppar, glaciärer 

och alpängar slår inte den över ett storslaget 



stadslandskap, ofta fult men hela tiden intressant, 

laddat med politisk historia, ekonomisk historia, 

teknikhistoria. Och tröttnar man tillfälligt på 

utsikten kan man vända blicken mot själva den 

kurviga banan och tågen på dess fyra spår: olika 

generationers lokaltåg, de oftast dubbeldäckade 

regionaltågen, de kvarlevande lokdragna tågen 

och så expresstågen som glider fram över Alex

anderplatz och Pariser Platz. 

Ungefär mittpå sträckan ligger den 2006 invigda 
centralstationen, Hauptbahnhof Där korsas 
den öst-västliga Stadtbahn av en nord-sydlig 
spåraxel som förenar två gamla säckstationer. 
Den går under jord och bygget drabbades av 
svåra förseningar och fördyringar, inte minst genom 
vatteninbrottet från Landwehrkanal. Gamla 
storstäder har ett rikt underjordiskt förflutet 
som man inte ostraffat trevar i. Resupplevelsen 
är elva minuters mörker förutom ljuset i ett par 
stationers källarplan. 

Att man ger sej in på så enorma satsningar, 
som i regel är politiskt kontroversiella, är ett bevis 
så gott som något för spårtrafikens breda internationella 
renässans. Och att släppa ut järnvägen 
ur säcken och med hjälp av sammanbindningsbanor 
skapa genomfartsstationer är också det ett 
internationellt fenomen. I Oslo förenades Vestoch 
0stbanestationerna 1980 och Helsingborg 
fick sin nya Knutpunkt 1991. I Malmö borras 
det för Citytunneln och i Göteborg planeras för 
en motsvarighet. 

Liksom i Stockholm, som är ämnet för den här 
artikeln.* Men först en teoretisk utvikning. 

* Det är inget originellt företag att försöka summera den 
stockholmska spårtrafikens genomfartsfråga. Det har under 
mer än hundra år gjorts åtskilliga sådana sammanfattningar, 
inte minst i samband med nya förslag som 
presenterats, och min egen framställning vilar tungt på 
dem. Jag vill särskilt nämna Åke Abrahamssons och Ulf 
Larssons utförliga redovisningar. Det nya och/eller avvikande 
här är förstås att jag kunnat ra med det senaste 
decenniets utveckling men också att jag försöker behandla 

Geografiska modeller 



Kulturgeografen Lennart Ameen konstruerade 

modeller över järnvägens anslutning till stads

kroppen, och i sin doktorsavhandling utvecklade 

hans elev Tommy Book dem och underbyggde 

dem med material från hela Norden. Han fort

satte senare längre ut i Europa och tillämpade 

sina modeller på Storbritannien och Tyskland.** 

För Sveriges del räknar Book upp tretton 

sammanbindningsbanor. Enligt hans definition 

ska en sådan bana ha huvudspårstrafik. Redan 

tidigare har det dock ofta funnits ett förbindel

sespår för överväxling av godsvagnar men någon 
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Lennart Ameens (1962) modeller överjärnvägs anslutning 
till stadskropp. Fallet Stockholm illustreras 
närmast av den mellersta modellen i högra spalten, även 
om den påminner mer om städer med strandnära stationslägen 
som Helsingborg eller Lidköping. 

alla sorters spår. Järnvägens huvudspår, sådana som City

banan exemplifierar, står i centrum men både historien 
och den aktuella utvecklingen visar hur flytande gränserna 
är mellan olika spårsystem och spårtekniker -järnväg, 
tunnelbana, spårväg. Eftersom ett syfte är att spegla 
iderikedomen har lösa amatörutkast ibland ratt lika stort 
utrymme som grundligt utredda kommitteförslag. Men 
det är näst intill omöjligt att överblicka allt som har skrivits 
och föreslagits i ämnet under halvtannat sekel. Jag 
har säkert missat massor. 
** Det torde både ha påverkat ämnesvalet och underlättat 
ämnesbehandlingen att både Ameen och Book privat var 
järnvägs-och spårvägsentusiaster. 

gång även reguljär persontrafik. De fall där två 
självständigt verkande stationer, på banor med 
gemensam spårvidd, i efterhand har bundits 
samman med huvudspår inskränker sej till tre: 
Kristianstad, Lidköping och Stockholm. I alla tre 
fallen var det ett vattendrag som skulle överbryggas. 
I Kristianstad och Lidköping komplicerades 
sammanbindningen av att den gällde två privata 
och i viss mån konkurrerande järnvägsbolag. 

Ameens och Books modeller är tvådimensionella. 
I en nutida modell skulle man behöva 
lägga till en djupdimension, tunnel kontra ytspår. 
Men också en annan vidgning är tänkbar. 
I Sverige har under senare år den traditionella 
uppdelningen mellan järnvägars huvudspår och 
övriga spår -industrispår, växlingsspår, tunnelbanor, 
spårvägar -börjat uppluckras. Bakom 



denna juridiska utveckling finns en teknisk som 
kan symboliseras med begreppet snabbspårväg. 
Dessa gränsdragningsproblem har emellertid en 
lång historia, vilket delvis kommer att illustreras 
av den här artikeln. Även den har sin tyngdpunkt 
i järnvägsspår för reguljär person-och/ eller godstrafik, 
men också de andra spåren kommer med 
på några hörn, inte minst för att olika former 
av spårtrafikteknik ofta har ställts mot varandra 
i debatten. 

Säck kontra genomfart 

De flesta centrala opinionsbildarna och beslutsfattarna 
bakom det svenska statsbanenätets tillkomst 
hade säkert besökt olika europeiska huvudstäder 
och därmed kunnat konstatera det 
vanligaste mönstret, att den centrala staden 
omgavs av terminaler, anlagda av olika ( oftast) 
privata järnvägsföretag och förenade med en 
mer eller mindre fullbordad ringbana för i första 
hand godstrafik. Att i Stockholm anlägga en centralstation 
med tillhörande "sammanbindningsbana'' 
över Mälarsnittet var inget självklart val. 

Det fanns mycket riktigt starka förespråkare 
av säckstationsmodellen. Dit hörde 1856 års 
järnvägskommitte, som i ett utlåtande från september 
det året förordade att Norra stambanan 
skulle dras ner till Nybroviken och kajerna där. 
Det gjorde även A.E. von Rosen, och för hans 
del blev detta så mycket rimligare som han vill 
dra Västra stambanan norr om Mälaren. Att han 
var emot en sammanbindningsbana var inte av 
estetiska eller antikvariska skäl, eftersom han i 
annat sammanhang ville sanera Gamla stan radikalt. 
Men sammanbindningen kostade, och 
därtill framförde han ett annat argument för en 
decentralisering av stationerna: hela tågtrafiken 
skulle blockeras om en centralstation slogs ut, 
genom brand eller uppror -samhällsbevararna 
hade den europeiska oro som startade med 1848 
års februarirevolution i tämligen färskt minne. 
Ett annat säckstationsförslag drevs i debatten av 

A. 0. Wallenberg, finansdynastins grundare och 
tillika politiker, som ville låta Västra stambanan 
nå centrala Stockholm via Mälaröarna. 

Men det var som vanligt Nils Ericson som 
fick sin vilja fram. Om än inte genast: riksdagen 
fällde 1857 den proposition om fortsatt statsbaneutbyggnad 
som baserades på Ericsons förslag. 
För sammanbindningsbanans del innebar 
detta ursprungligen en linje som från Hornstull 
rundade Södermalms västra udde och fortsatte 
utmed den branta strand som ännu inte var utfylld 



till Söder Mälarstrand, och sedan övertvärade 
Riddarfjärden på en bank till Riddarholmen 
samt klarade det sista hindret på bro till trakten 
av Tegelbacken, med mellanlandning på Strömsborg. 
Centralbangården förlades till stor del på 
en utfyllnad i den osunda Klara sjö. Ameen drar 
paralleller med Göteborgs och Malmös motsvarande 
bangårdar som också placerades i grundvatten, 
ett sätt att fa fram plana ytor av tillräckligt 
storlek nära stadskroppen. 

Dynamiska effekter? 

Ännu var frågan alltså inte avgjord. Debatten 
fortsatte, i tidningar, ströskrifter och politiska 
församlingar. Till sammanbindningsbanans motståndare 
hörde Stockholms kommunala ledning 
som vårdade sej om sina kajer vid Mälaren. Ett 
förslag lanserades att förlägga Västra stambanans 
slutstation till Stadsgården, öster om Slussen. 

En sammanbindningsbana erbjöd två stora 
problem. Det ena var betydande terränghinder, 
först "Söders höjder" och sen de vatten som banan 
skulle ta sej över. Det andra utgjordes av korsande 
trafikleder, befintliga gator men framför 
allt av sjöleden mellan Mälaren och Saltsjön via 
Slussen, som i sin senaste utformning var ett verk 
av just Nils Ericson. Sammanhängande därmed 
var "intermodalitetsfrågan" om hur olika kajer 
skulle spåranslutas. 

I ett berömt anförande, tryckt som broschyr, 
sammanfattade Ericson 1863 sina argument för 
en sammanbindningsbana. Det för eftervärlden 

Nils Ericsons sam

manbindningsba

na med hamnspår 

till Stadsgården 

och möjliga kajspår 

till ett antal andra 
stränder, till exempel 
Riddarholmen, 
Ladugårdslands

viken (Nybro



viken), Skeppsholmen, 
Kastellholmen 
och utmed 
den blivande 
Strandvägen. Ur 

Stockholms Centralstation 
1926. 

mest intressanta är nog talet om den transittrafik 
som förbindelsen skulle underlätta. Säckstationslägret 
hade pekat på den obetydliga trafiken 
mellan Södermanland och Uppland och menade 
att det viktiga för båda landskapen, med deras 
respektive stambanor, var att nå fram till Stockholms 
hamn. Ericson, som annars hade en återhållsam 
syn på järnvägarnas betydelse, pekade nu 
på vad som med ett nutida uttryck skulle kallas 
deras dynamiska effekter, att de skulle generera 
behov av transporter och genomgångstrafik genom 
sin existens. Men han pekade också på att 
höga anläggningskostnader kunde uppvägas av 
sänkta driftkostnader, att verkstaden vid Liljeholmen 
kunde serva hela Stockholmsområdet 
om det fanns spår mellan norr och söder. 

Den nu aktuella sammanbindningsbanan 
hade, sedan lokalintressena drivit fram en station 
även på Södermalm och läget för detta Stockholm 
S 1858 blivit fastställt till Fatburssjön, fatt 
(efter rekognoscering av Gustaf Nerman) en ny 
sträckning, med tunnel genom Katarinaberget 
och bro i stället för bank över till Riddarholmen. 

Det var förstås en rörlig bro med tanke på båttrafiken 
genom Slussen -en svängbro med två 15,4 
m spann och 2,8 m fri höjd. Bland argumenten 
mot Sammanbindningsbanan hade anförts risken 
för att ett tåg skulle tappa bromsförmågan 
i den lutande tunneln och rusa ut på en öppen 
bro, och Ericson fick bemöda sej om att förklara 
säkerhetsanordningarna. Även bron norr om 
Riddarholmen, som hade ett spann med 10,5 m 
vidd, var öppningsbar för att de innanför liggande 
kajerna skulle kunna nås med mastade 
båtar. Den var dessutom försedd med gångbana. 
Ericson hade gärna sett att alla broarna kombinerats 
med en körbana, men så långt räckte inte 
medlen. 

Före det södra brofästet avgrenades ett hamnspår 
mot Stadsgårdskajen och från detta via 
vändskiva ett spår över till Skeppsbron, som 
även det hade att passera farleden, denna gång 
på en skjutbro vid det östra inloppet till slussen. 
Ericson skisserade hur denna bana skulle kunna 
förlängas över Norrström och Nybroviken till 



Nybrokajen, fast Åke Abrahamsson anser att för

Sammanbindningsbanans relativt komplicerade anordningar 
på Södermalm krävde ett säkerhetssystem som 
var relativt komplicerat även det, vilket framgår av 
denna 1877 utfordade 

Instruktion 

rörande 
Signalstationen å Södermalm 

Å denna station, som är inrättad till betryggande afbantågens gång 
å sammanbindningsbanan genom Stockholm och å grenspåret till 
Stockholms södra station, finnas följande signaleringsinrättningar, 
nemligen 
I stationsstuga n: 

a) Fyra taflor, å hvilka utvisas från och till hvilken af stationerna 
Stockholms Central-, Stadsgården, Stockholms Södra och Liljeholmen 
tåg skall afgå. 
Med berörda taflor är en elektrisk väckareklocka förenad, hvarigenom 
nyss nämnda stationer påkalla signalkarlens uppmärksamhet 
på samma gång de å vederbörlig tafla tillkännagifva, att tåg är färdigt 
till afgång. Under hvarje tafla finns en metallsträng, medelst 
hvilken förbemälda tillkännagifvande om tåg kan besvaras på det 
sätt, att man drager i strängen, hvarigenom en ringklocka å afgångsstationen 
sättes i rörelse. 
b) En strömslutare, hvarmed signal kan gifvas dels å den till taket 
till brovaktstugan nedan Vestra Slussgatan befintliga signalklockan, 
och dels å en dylik klocka vid södra inloppsvexeln till Centralstationen. 
c) En strömslutare för signalering å ett vid södra ändan af bron öfver 
Söderström befmtligt ringverk. 
d) En strömslutare, hvarmed kan signaleras å en i vaktkuren vid 
inloppsvexeln till Stockholms Södra station varande ringklocka. 
e) En strömslutare för signalering å en i närheten af grindarne öfver 
Gröna gatan befintlig ringklocka. 
f) En vanlig visareapparat för telegrafering melJan signalstationen 
å ena, samt Stockholms Central-och Södra, Stadsgården och Liljeholmens 
stationer å andra sidan. 
Utanför stationsstugan: 
g) En signalskifva, stående i förbindelse med ett inuti stugan varande, 
med elektrisk utlösning försedt löpverk, hvilken skifva endast 
från brovaktstugan nedanför Vestra Slussgatan kan ställas till "allt 
väl". Till löpverket hör en liten ringklocka, hvilken, så länge skifvan 
intar sistnämnda ställning, ringer till erinran för signalkarlen på 
platsen att i behörig tid genom löpverkets uppdragning återföra 
skifvan till "stopp". 
De signaler, som gifvas med denna skifva, gälla ej för andra tåg än 
dem, som på väg norrut skola passera Södermalms tunnel. 
h) En signalskifva söder om banan och straxt vester om Tantogatans 
vägbro, tjenande endast till signalering åt tåg, bestämda till Stockholm 
södra station; denna skifva kan medelst trådledning skötas 
från stationsstugan. 



slaget inte var allvarligt menat. Skeppsbrospåret 
var ursprungligen en hästbana, men 187 4 anskaffades 
N-loken 173 Stadsgården och 174 Skeppsbron, 
som med sin hjulbas om 1 600 mm rymdes 
på vagnvändskivor. lnväxlingen på hamnspåret 
för tåg från söder var komplicerad eftersom de 
först måste dras ut på bron över Söderström och 
sen backas in. 

Det bör nämnas att även von Rosen tänkte 
sej hamnspår mellan norr och söder, då med 
utgångspunkt från norr, och en tunnel genom 

Skeppsbrospårets rullbro över Nils Ericsons sluss, i utförandet 
från 1891. Ur Banlära, 2, 1916 

Katarinaberget som mynnade i Stadsgården. 
Den skull primärt vara avsedd för godstrafik till 
hamnen men också kunna användas för lokaltåg 
med transitresenärer till Södra station från Stadsgårdskajen, 
dit de hade anlänt med färja. 

Två spår från början 

Den tre kilometer långaSammanbindningsbanan 
beslutades av riksdagen 1863, trots Statsutskottets 
avstyrkan, och började byggas året därpå.* 
Den ordinarie trafiken inleddes först den 17 juli 
1871, även om provisorisk godstrafik hade pågått 
sedan februari 1870. Spåret på Skeppsbron, 
som bekostades av staden, färdigställdes 1872. 

Det var nämligen ett komplicerat anläggningsarbete 
med en djup skärning, stöttning av befintliga 
byggnader, en sprängd bergtunnel, viadukter 
och broar, varav som sagt tre rörliga. Kostnaden 
var därefter, 13-14 gånger mer per kilometer än 
genomsnittet för stambanorna. Till banbygget 
hörde anläggningen av Centralstationen med 
dess bangård och en spårförsedd kaj mot Klara 
sjö. Banan var från början dubbelspårig, en framsynt 
överdimensionering. 

Ericson talade tidigt om Sammanbindningsbanans 
betydelse för trafiken inom Stockholm 
med dess närmaste omgivningar, som skulle 
kräva en frekvens av ett tåg i timmen eller mer, 
men detta dröjde. Dubbelspåret var det första 
svenska i sitt slag, men egentlig dubbelspårstrafik 
med ett spår för varje körriktning inleddes 
inte förrän 1908. I samband därmed nedlades 
hållplatsen Riddarholmen som hade funnits från 
början. Hållplatsen Stadsgården försvann tre år 
tidigare. 

Trafiken ökade successivt men kapaciteten 
förslog tills vidare. Fram till mitten av 1890-talet 



förlängdes hamnspåren men det hände inte 
så mycket med själva Sammanbindningsbanan. 
Dock förlängdes dubbelspåret 1868 söderut till 

* Sammanbindningsbanan räknades från och med 1911 
som en del av Västra stambanan, men jag begår medvetet 
det anakronistiska felet att använda det praktiska namnet 
även för senare tider (då utan versal) . 

Farled. 
i 

SJ N 173 Scadsgården {Cockerill 906/1874) och dess syster Skeppsbron användes for kajväxling till 1911. Bakom 
vid stallporten står ett P-lok. 

Liljeholmen, och i norra änden av centralbangården 
anlades i slutet av 1870-talet en planskild 
korsning med Kungsgatan. 

Nya tider, ny trafik 

Däremot hann det hända så mycket mer med 
Sverige och inte minst med Stockholm: 

a) Huvudstaden som vid tiden för de första 
stambanesträckorna 1856 haft 100 000 invånare 
växte med 2-3,5 procent om året. År 1884 
var folkmängden 200 000 och vid sekelskiftet 
300 000. Då hade visserligen en del inkorporeringar 
skett men de självständiga förortskommunerna 
växte också. Bakom expansionen låg både 
industrialisering och tillväxt av servicefunktioner. 
6) Järnvägsnätet byggdes ut och tågtrafiken 
växte. Nya banor anslöts till huvudstaden: 
Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg 1876, 
statsbanan Karlberg-Värtan 1882, StockholmRimbo 
järnväg 1884, Stockholm-Saltsjöns järnväg 
1893. En järnväg till Nynäshamn var planerad 
sen länge och järnvägar till Kapellskär (som 
skulle snabba upp förbindelsen till Finland) och 
Mälaröarna diskuterades. På Stockholm C var 
det trångt både i stationshuset och på bangården. 

SRJ:s ankomst innebar att Stockholm fick både 
en genomfarts-och en säckbangård, en kombination 
som inte finns med i Ameens modeller. 
Som längst sträckte sej ett av dess spår ner utmed 
Humlegården, det vill säga till ett av de stationslägen 
som hade diskuterats på 1850-talet. Det 
har genom decennierna funnits olika förslag om 
att vi tunnel förbinda Roslagsbanesystemet med 
Stockholm C, men spårviddsskillnaden hindrar 
ju en fullständig integration, även om det har 
funnits planer på trespårssträckor. Kring sekelskiftet 
1900 var antalet dagliga tågrörelser över 
Slussen uppe i drygt fyrtio, inklusive tjänstetågen 



till verkstaden i Liljeholmen. År 1908 förstärktes 
Sammanbindningsbanans kapacitet genom 
att manuell linjeblockering etablerades mellan 
Stockholm C och Liljeholmen, med blockposter 
vid Söder Mälarstrand och Tanto. Tågen kunde 
gå tätare. 

Också järnvägsnätets expansion ute i landet 
hade sina indirekta effekter på Stockholm. I sin 
plädering för en sammanbindningsbana hade 
Nils Ericson bland annat pekat på Mälarens 
karaktär av djupt inträngande havsvik som behövde 
överbryggas. Viken kortades när Oxelö

sund-Flen-Västmanlands järnväg 1876 byggdes 
över Kvicksund, men SJ undvek att använda en 
privatbana för vagnByttningar mellan södra och 
norra Sverige, utan en stor del av den trafiken 
tog vägen om Stockholm tills stambanan Krylbo-
Mjölby stod klar 1900. 

c) Nya spårsystem etablerades inom staden. 
Liksom när det gällde järnvägar kom Sverige 
efter både Danmark och Norge när det gällde 
stadsspårvägar, men 1877 öppnades den första 
hästspårvägen på Norr och tio år senare kom 
den första på Södermalm. Båda näten sträckte 
sej fram till Slussen men hade ingen förbindelse 
på länge än eftersom gatornas klaffbroar var för 
svaga för att bära spårvagnar, så de många övergångsresenärerna 
fick ta sej över slussrännan till 
fots. 
d) Även gatu-och sjötrafiken expanderade. 
För den förras del var den stora konBiktpunkten 
Tegelbacken, där fordon allt oftare fick vänta 
framför stängda grindar (gående kunde däremot 
korsa järnvägen även vid tågpassager). Vid Slussen 
föreskrev ett avtal mellan staden och Järnvägsstyrelsen 
från 1896 att svängbron skulle hållas 
öppen halva dygnet varav fyra timmar dagtid 
(kl. 8-20), vilket kunde behövas eftersom den 
årligen passerades av cirka 17 000 fartyg. 

Det var det senare problemet som, vid sidan 
av trängseln på Stockholm C, upplevdes 
som mest akut. Något hjälpte det att bron över 
Söderström, i samband med att den 1898 förstärktes 
för de växande lok-och tågvikterna, fick 
både vridverket och uppskruvningen av ändarna 
elmotordrivna. Förut kunde det ta en kvart för 
tre man att verkställa en broöppning, nu klarade 
en ensam man av det på två-tre minuter. Men 
sjöleden skulle fortfarande stängas minst tio 
minuer före tågpassage och spärras med kedjor. 



Bron över Norrström öppnades mindre ofta, på 
anfordran. 

Det kan i sammanhanget nämnas att rullbron 
för hamnspåret till Skeppsbron elektrifierades 
1927. År 1911 hade vändskivan ersatts med ett 
kurvspår. 

Ett vidlyftigt förslag 

Den tyska firman C.O. Gleim var B.itigt anlitad 
i Norden under decennierna närmast före första 
världskriget och uppdrogs att utarbeta bangårdsplaner 
i bland annat Göteborg, Lund och Malmö. 
Gemensamt var att planerna visade sej för vidlyftiga 
och fick reduceras avsevärt, i den mån som de 
alls kom till användning. Så även i Stockholm. 

Gleim & Eyde (den senare var en norsk ingenjör) 
vann nämligen den internationella tävling 
som 1898 hade utlysts om bangårdslösningar i 
Stockholm inklusive ny ingångslinje för Västra 
stambanan, sedan riksdagen efterlyst ett större 
grepp på frågan. Det var just konflikten med sjöfarten 
som i första hand drivit fram regeringens 
initiativ, och programmet efterlyste en segelfri 
höjd om minst 30 m. 

Förslagets storslagenhet märktes redan på den 
tänkta centralstationen, som skulle ligga på den 
gamla platsen men med upphöjda spår så att gator 
kunde framföras undertill. Den 180 m långa, 
treskeppiga banhallen rymde tio spår, varav två 
för Norra Södermanlands järnväg. Den beskrevs 
som en säckstation men Sammanbindningsbanan 
skulle bevaras för Saltsjöbanan, som skulle 
komma in på hallens östra sida. I enlighet med 
tävlingsprogrammet inleddes Västra stambanan 
över Kungsholmen, Lilla och Stora Essingen. 
Storslagen var också planen att, för att bereda 
plats för de nya spåren, förskjuta en stor del av 
Klara sjö västerut och förse dess stränder med 
hamnspår på båda sidor. 

Det handlade om ett helhetsgrepp på Stockholms 
spår-och bangårdsförhållanden, med 
kapacitet att svälja en stor expansion av staden 
och dess näringsliv. Ett exempel är att en hög 
Årstabro planerades trots den segelfria höjden 
vid Essingesundet -en Hammarbyled kunde 
bli aktuell i framtiden. Sammanbindningsbanan 
skulle alltså behållas för nytt ändamål men höjas 
betydligt över Söderström. 

Järnvägsstyrelsen presenterade 1901 en bearbetning 
av förslaget från Gleim & Eyde, vilket 
hade bedömts som så överlägset medtävlarnas att 



inget andrapris utdelades. Regeringen bedömde 
emellertid att kostnaderna var för höga och tillsatte 
samma år en kommitte för att utreda varianter 
till en kringgående stambaneinfart. 

Ett otal varianter 

Därmed inleddes en cirka trem ars livlig och 
stundom hetsig diskussion om Stockholms bangårdsfrågor 
och särskilt om järnvägens passage 
över Mälar/Saltsjösnittet. Förslagen blev många 
och varianterna närmast otaliga. Ett försök till 
strukturering av de viktigaste lösningarna kan se 
ut så här: 

•, ~.. ,rU \ •• • ' J,)'_~ :_; 1/ '~ 
~~rg"'.~m~ ~ .r~ :, ,,· / , ,.....,.. .-
\ ;:. : l '.:,.,.,.~ -....-~(i;,. ar. .• .,,, -~<:-\~-r~-.. ,_ . .t __ -
Gleim & Eydes "Essingeled"for Västra Stambanans infart är markerd med heldragen röd linje. Ett östligare, 
alternativt 
läge med norra landfdstet vid ''Smedens udde"på Kungsholmen är steckmarkerat. En sådan Smedsuddslinje 
spelade en framträdande roll i 1910-och 1920-talets debatter. Västra Kungsholmen var tills vidare tämligen 
jungruliga 
marker där ingen omfattande bebyggelse störde linjedragningen. Ur Lemke 1899. 

1. En tvåstationslösning ala von Rosen, med eller 
utan en (reducerad) roll för Sammanbindningsbanan. 
2. En kringgående linje för Västra stambanan 
över Essingeöarna eller ännu längre västerut 
och med infart från nordväst till centralstationen, 
med denna i befintligt, förskjutet eller 
helt förändrat läge. 
3. En kringgående linje längre österut, via Södermalm 
och Kungsholmen. Också här fanns 
olika alternativ för centralstationens förläggnmg. 
4. Sammanbindningsbana i befintligt eller närliggande, 
det vill säga centralt, läge, oförändrad 
eller utbyggd med fler spår. 
5. En östlig kringgående linje, över Saltsjön. 

Två dimensioner lades till detta. En var den 
ungefär samtidigt väckta frågan om särskilda lokalbanor, 
en annan det gamla projektet med en 
Hammarbyled för sjöfarten. 

Tidigt avförda alternativ 

De två första alternativen ovan försvann relativt 
snabbt ur diskussionen och kan här redovisas 
kortfattat. 

Att slopa sammanbindningsbanan och låta 
Västra stambanans tåg fa sin slutstation på Södermalm, 
som före 1871, var den billigaste 
lösningen. I så fall kunde Slussen byggas ut för 



större tonnage och tätare sjötrafik vilket kostade 
mindre än en Hammarbyled. Även med den 
senare realiserad kunde Stockholm S bli terminal, 
enligt en utredd variant. Det skulle givetvis 
fordra en betydligt större station och bangård, 
men det behövde Södermalm ändå ha enligt en 
allmän uppfattning. En variant var att behålla 
sammanbindningsbanan enbart för godstrafik, i 

Sammanbindningsbanans broar varfrån början forsedda medgångbanor. Bevarandet av gång-och cykelbanor har 
varit en komplcerande faktor i forslagen om ett tredje spår. Cc-loket tidfdster bilden till tidigast 1890-talet. 

vilket fall sjöfarten skulle bli mindre störd, fast 
bron över Söderström då borde höjas ett par meter 
för att reducera antalet broöppningar. 

Kritiken mot sådana förslag var emellertid 
stark. Förflyttningen mellan Stockholm S och 
Norrmalm skulle bli alltför obekväm för resenärerna. 

Att låta Västra stambanan passera genom centrala 
Södertälje och sen nå Stockholm via diverse 
Mälaröar var som vi sett en gammal tanke som 
ett slag drevs av Birger Stafsing. Stafsing arbetade 
vid Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen och hade 
varit arbetschef när Saltsjöbanan byggdes. Han 
ivrade allmänt för nya förortsförbindelser, och 
med en Mälarölinje för Västra stambanan skulle 
detta projekt förverkligas. Han kunde åberopa 
militära argument och Generalstabens stöd: en 
sådan infartslinje låg mer skyddat. Mot den talade 
bland annat att den inte kunde ersätta den 
gamla linjen över Tumba med tanke på de samhällen 
som hade vuxit upp utmed den, och därmed 
skulle staten stå där med två dubbelspårslinjer 
mellan Södertäljetrakten och Stockholm, en 
kostsam överdimensionering. 

Det var ju de höga kostnaderna för "Essingeleden" 
som hade föranlett regeringen att låta 
utreda billigare lösningar, men Gleim & Eyde 
snickrade vidare på det förslaget och presenterade 
1904 en lågprisvariant. 

Smedsuddslinjen 

Samma år förespråkade Stockholms stad en ingångslinje 
över västra Södermalm, Långholmen 
och över till Smedsudden på Kungsholmen. För 
anslutningen från söder över en utbyggd Hammarbyled 
fanns två versioner, med bro över Årsta 
holmar respektive nära Skanstull. Den hindrande 
Sammanbindningsbanan skulle bort, 
för trots Hammarbyleden räknades med fortsatt 
stark fartygstrafik genom Slussen. Privatpersoner 



formulerade var för sej alternativ där linjen drogs 
västligare: väster om sjön Trekanten och över 
Reimersholme. 

Det var i princip Stockholms stads förslag som 
1901 års bangårdskommitte gjorde till sitt i sin 
omfattande (tre band) slutrapport 1906. Utöver 
den nämnda linjesträckningen, där Skanstullsalternativet 
föredrogs, innehöll det en personoch 
godsstation på Kungsholmen, ett direktspår 
därifrån till Tomteboda, ett starkt utbyggt centralstationshus 
med en huvudbyggnad i rät vinkel 
över spåren och en mängd nya hamnspår. 

Men resultatet blev i princip bara en ny utredning, 
även om Smedsuddslinjen härefter var 
huvudalternativet till sammanbindningsbanan. 
Hammarbyleden var på väg, även om beslutet 
fattades först 1914, och staten menade i motsats 
till staden att anspråken på Slussleden därmed 
kunde sänkas. 

En kombinationsled 

Det hade av den ovannämnda Bangårdskommitten 
redovisats ett förslag som kunde ha tillgodosett 
båda intressena. Upphovsman var Olof 
Brunius, som hade bland annat hade lett anläggningen 
av Malmö-Genarps järnväg och Östra 
centralbanan. Brunius ville bygga ännu en järnvägsbro 
över Söderström, ett stycke väster om 
den befintliga. Poängen var att sjö-och tågtrafik 
blev (i princip) oberoende av varandra: när den 
ena bron stod öppen kunde tågen passera på den 
andra. 

Den nya utredningen kom 1910 och föreslog 
ett centralt läge. Olika skribenter kommenterade 
hur stambanans projekterade ingånglinje 
hade krupit allt närmare centrum, från Essingarna 
över Smedsudden till trakten av Riddarholmen. 
Frågan var nu hur långt österut den skulle 
hamna i denna trakt och utredningen påvisade 
ett antal alternativ, väl medveten om de estetiska 
komplikationerna: på en bank väster om Riddarholmen, 
på holmens västra strand eller på den 
östra. Det sistnämnda var dess huvudförslag, och 
därmed var man tillbaka hos Ericson. Nytt var 
dock att stambanespåren kombinerades med en 
lokalbana och en bred gatuled, vilket förutsatte 
att Riddarholmskanalen fylldes igen. Läget väster 
om holmen förespråkades bland annat av den 
blivande hamndirektören Salomon Vinberg, eftersom 
det tillät ett broläge över Söderström som 
var högre och västligare och därmed skapade ett 
större vattenrum mellan bron och Slussen. 



Ett starkt argument för direktlinje och mot 
kringgångslinje var väg-och tidsbesparingen. 
Den senare beräknades uppgå till 6-8 minuter 
vilket betydde mycket särskilt för närtrafiken, 
och antalet dagligt insparade passagerarkilometer 
sades motsvara ett tomtåg från Stockholm till 
Göteborg. 

Principlösningen med en kombinationsled 
i centralt läge var emellertid inte ny. Den hade 
framförts redan 1905 av grosshandlare Josef 
Carlsson. 

Carlssons dubbelbro 

Arkitekturhistoriker har beskrivit hur järnvägens 

inträde i staden gavs ett symboliskt uttryck ge

nom torn som flankerade banhallarnas öppning

ar mot linjen och associerade till medeltidens 

stadsportar. Det tydligaste svenska exemplet är 

Uppsala. Men porttorn var under en epok ett 

omtyckt inslag även på broar för väg-och/ eller 

spårtrafik. Ett monumentalt exempel som man 

gissar att även svenska arkitekter tog intryck av 

är Dombron i Köln. 

Pomorn utmärkte likaså landfästena på Carls

sons bro.* Han var grosshandlare och lokalpoli

tiker men lät inte amatörskapet hindra sej, och 

han stödde sej på olika auktoriteter, bland annat 

svenskamerikanen John F. Anderson som hade 

lett bygget av världens såväl längsta (Cairobron 

över Ohio) som högsta (den australiska Hawkes

burybron) järnvägsbroar. 

Också Carlssons sammanbindningsbana förutsatte 



en utbyggd Hammarbyled och korsade 
denna på en högbro över Årsta holmar samt 
fortsatte till en större station mitt på Södermalm. 
Därifrån gick den vidare norrut som högbana, 
och spåret låg vid Söder Mälarstrand 20 m över 
vattenytan. Där vidtog en 750 m lång bro över 
Riddarfjärden strax utanför Riddarholmen, så 
att banan med en sluttning av 1: 100 tog land 
tio meter över vattnet vid Tegelbacken, skriver 
Carlsson i en broschyr. (Uträkningen stämmer 
som synes inte riktigt.) Nu vidtog en ny, lutande 
arkad. För att banan skulle komma ner till 
nivån för en ytbangård måste denna, inklusive 
stationshuset, förskjutas norrut till i höjd med 
Norra Bantorget. 

Med dubbelbro menas att Carlssons bro var i 
två plan. Det undre upptogs av körbanor, inklusive 
spårvägsspår, och upphovsmannen menade 
att även en omledd Saltsjöbana kunde dras in 
denna väg. Järnvägens broplan var fast men det 
undre hade en klaff med tanke på de halvhöga 
fartyg som valde Slussen framför Hammarbyleden. 

Det restes genast tekniska och estetiska invändningar. 
Vad de senare beträffade hade man 
nyss beslutat att bygga ett stadshus, och kritikerna 
menade både att utsikten mot detta skulle 
störas och att porttornen skulle konkurrera med 

* Liksom på ett förslag till Smedsuddsbro från 1902, vilket 
förlöjligades i Teknisk tidskrift 25 år senare när smaken 
hade hunnit växla. 

Carlssons dubbelbro med dess dubb/,a dubbe!torn vid Tegelbacken. Spårens höga läge gjorde att centra/bangården 
måste 
förskjutas åt norr. I förgrunden ses detpopuliira Strömbadet som det i modern tid har diskuterats att återuppbygga. 

Carlsson uiformade sittförs/,ag i olika varianter, och det på bilden saknas underpl,anets spårväg. Ur Idun 1905. 

stadshusets. Och inte minst anmärktes på brons 
som det ansågs osköna lutning. Men Carlssons 
bana och bro sågs ändå som ett viktigt alternativ 
i debatten. Lösningen var billigare än andra 
som diskuterades, särskilt när gatuleden inkluderades. 
Carlsson, som satt i stadsfullmäktige och 
där kraftfullt argumenterade för sitt förslag, fick 
flera tidningar på sin sida -Stockholms morgontidningar 
har genom tiderna starkt engagerat sej 
i genomfartsfrågorna och varit öppna för fantasifulla 
lösningar. 

Det kan i sammanhanget nämnas att iden om 
en dubbelbro inte heller då var ny utan hade 
"satiriskt-utopiskt" (för att citera Abrahamsson) 



lanserats av Carl Sandahl redan 1890. 

Östliga alternativ 

Olika varianter i centrum och/eller väster stod 
alltså mot varandra i debatterna. Förslagen om 
att på ett eller annat sätt låta spår korsa Saltsjön 
har inte varit så många, och av naturliga skäl. De 
viktigaste banorna har nått Stockholm på västra 
sidan av den centrala lodlinjen, och i öster har 
både vattendjup och krav på segelfri höjd erbjudit 
ännu större utmaningar. 

Ändå diskuterades spårbroar över Saltsjön 
under 1900-talets första år. När Hjalmar Cassel 
1905 argumenterade för en hängbro söderut från 
Skeppsholmen var det i polemik mot en tidigare 
förslagsställare som hade velat bygga en bro längre 
österut, över Beckholmen. Det diskuterades 
att Bytta flottans anläggningar från Skeppsholmen 
och låta bostadsbebyggelse bre ut sej över 
ön, vilket enligt Cassel talade för ett broläge där. 
Hans projekt handlade om en hängbro i två plan 
med fyra spår på det undre, två för tåg och två 
för spårvagnar. Överplanet hade körbanor men 
inte minst täckta gångbanor, "som promenaddäcket 
på en oceanångare", som skulle erbjuda 
en hänförande utsikt över Stockholm och locka 
turister. 

Jag har inte fatt klart för mej hur järnvägarna 
skulle ansluta till bron, men eftersom anläggningen 
sades onödiggöra en Hammarbyled 
och möjliggöra ett bevarande av Slussen torde 
det bland annat ha handlat om att Västra stambanan, 
men förmodligen också Saltsjöbanan, 
skulle ledas dit. 

Bron beräknades kosta 6 miljoner kr, men det 
fina var att finansieringen borde kunna fixas genom 
de stegade markvärdena på Skeppsholmen, 
menade Cassel. Det var inte sista gången som 
reptricket med jordräntan tillgreps som argument 
för en stockholmsk spårlösning, och hyror, 
bostadsbrist och fastighetsspekulation spelade en 
stor roll i tidens debatt. 

Sjömilitära aspekter 

År 1907 lanserades ett ännu östligare projekt. 
Upphovsmannen, kommendör C.C. Engström, 
hade två huvudsakliga utgångspunkter. Den ena 
var opposition mot det carlssonska förslaget som 
han underkände på både trafiktekniska och estetiska 
grunder (han nämner däremot inte Cassels 
Österbro). Den andra var en sjömilitär vision 



som var storslagnare än själva bron. För att 
snabbt och skyddat kunna förflytta örlogsflottan 
mellan Öster-och Västerhav ville han förverkliga 
den gamla iden om en Svea kanal från Uddevalla 
genom Vänern, Hjälmaren och Mälaren till 
Stockholm. Närmaste förebilden var Kielkanalen 
bakom vilken det ju också låg strategiska motiv, 
men Svea kanal skulle ha ännu större dimensioner 
på flera ledder, med en bredd vid ytan av 100 
och dito på åtta meters djup av 30 m. 

Engströms bro hämtade för sin del inspiration 
från den efter stormkollaps återuppbyggda bron 
över Firth of Forth, och skulle sträcka sej mellan 
Augustendal i Nacka och Blockhusudden på yttersta 
Djurgården, med ett mittspann om 200 m 
och 30 m fri segelhöjd. Förutom ett dubbelspår 
skulle den uppbära en körbana, och författaren 
antyder också vilka symboliska prydnader den 
skulle förses med. 

Bron skulle komplettera en järnvägsbro vid 
Smedsudden och var tänkt som del av en ringbana 
runt Stockholm. Norrut skulle den ansluta 
till Värtabanan och Värtahamnen, men en viktig 
funktion var att ge Saltsjöbanan och en blivande 
Värmdöbana en bekväm infart till centrala 
Stockholm. Den kunde också fungera som reservled 
om Smedsuddsbanan blockerades genom 
olycka eller attentat -Sammanbindningsbanans 
bro över Söderström ville Engström överlåta åt 
gatutrafiken. 

Ett fantasifullt förslag må man tycka, men inte 
mer fantastiskt än att det 1907 föredrogs i Teknologföreningen 
och att Teknisk tidskrift ägnade 
det en ingående presentation. 

Lokalbanor 

Planerna på en tunnelbaneförbindelse mellan 
Norr och Söder är drygt hundra år. Halva tiden 
skulle gå innan den förverkligades. 

Förortsbebyggelsen växte, stimulerad (för de 
mindre bemedlades del) av lägre markpriser 
jämfört med centrala staden och (hos de välbeställda 
klasserna) även av en sundhetsideologi 
som bland annat förespråkade trädgårdsstäder. 
Den kunde bara delvis betjänas av de befintliga 
järnvägarna och därför utsträcktes spårvägsnätet. 
Med linjelängden växte dock även reslängden, 
och i diskussionen anfördes ofta 35--40 minuter 
som en gräns som inte borde överskridas för 
arbetsresor. 

Ingenjör Erik Winell var under ett par decennier 



en centralfigur i Stockholms planer särskilda 
förortsbanor för persontrafik, som skulle ha en 
teknisk standard mellan järnvägar och spårvägar 
och bland annat erbjuda dubbelt så snabba resor 
som de senare, inte minst för att signalsystemet 
skulle vara av järnvägsklass. Det av Winell 
lanserade ordet "bostadsbana'' slog inte igenom 
och ordet tunnelbana var tills vidare ovanligt i 
diskussionen, men banorna var ändå tänkta att 

C C Engström engagerade sin ojficerskollega, den kände marinmålaren Jacob Hägg, till att illustrera 
sittforslag till bro vid Blockhusudden. Fartygen är.från vänsterpansarkryssaren Fylgia, 
en johnsonångare, pansarbåten Oscar II och ett barkskepp. Trots den .fria höjden har de båda 
senareflttfalla radiomasten respektive bramstängerna. Ur Teknisk tidskrift (Vo Y,) 1907 

gå under mark i stadens centrala delar och inspirationen 
från olika metrosystem ute i världen 
var tydlig. 

År 1910 förelåg förslag om två sådana banor, 
en öst-västlig och en nord-sydlig, som skulle 
koncentrera spårlinjer från respektive sektorer 
och delvis ersatte huvudlinjernas närtrafik. En 
oenig utredning prioriterade den förra och tonade 
liksom en gång Ericsons kritiker ner betydelsen 
av förbindelser mellan norr och söder, men 
Winell argumenterade envist för den nord-sydliga 
banan, som söder om Skanstull skulle grena 
ut sej åt olika håll. Till exempel Saltsjöbanan 
borde kunna ledas om och ansluta där, så att 
dess resenärer kunde nå centrala Stockholm utan 
byte. För Winell och andra var utbyggnaden av 
lokalbanor som tillät utflyttning till billigare bostadslägen 
inte minst en social fråga. 

Den nord-sydliga lokalbanan stötte förstås på 
samma hinder som Sammanbindningsbanan, sjöleden 
förbi Slussen. Stafsing föreslog bygget av en 
ny sluss och en "bifurkationsbana'' enligt Brunius 
tidigare förslag med växelvisa broöppningar, men 
detta ansågs hindra den höga trafikfrekvens som 
behövdes på en bana av denna typ. En lokalbanetunnel 
med plats även för fjärrbanornas lokaltåg 
hela vägen mellan centralstationen och Skanstull 
utreddes också redan nu, men man fann att den 
skulle kosta mer än Hammarbyleden. 

Ekonomi och stämningar vänder 

Att detta första tunnelbaneprojekt avblåstes torde 
bland annat ha berott på att man ville avvakta 
bangårdsfrågans lösning. Hädanefter var fjärroch 
lokaltrafikens behov kopplade till varandra 
i nästan alla förslag till spårförbindelse mellan 
Norr och Söder. 



Den 1910 presenterade utredningen förespråkade 
som sagt en nord-sydlig lokalbana, men en 
revision 1914 menade att man hade underskattat 
huvudbanornas kapacitet för närtrafik. De täta 
stationshållen begränsade fjärrtågens hastighet, 
och därmed gick alla tåg med ungefär samma 
fart. Därmed var nord-sydbanan inte lika angelägen, 
ansåg de centrala myndigheterna. 

Förorternas företrädare höll inte med och de 
fick till stånd en statlig utredning om förortsbanefrågan, 
med Winell som sekreterare. Föga 
överraskande förespråkade den att fjärrtågen 
skulle flytta till Smedsuddslinjen och att lokaltågen 
skulle fa överta sammanbindningsbanan. 

Defyra alternativen till höger är ur Granholm 1914. 

Tunnellösningar mellan Norr och Söder redovisades 
också men avvisades som alltför kostsamma. 
Det var viktigt, ansåg utredningen, att lokalbanan 
hade järnvägs-och inte spårvägskaraktär. En jämförelse 
mellan förortsspårvägar och järnvägar av 
Saltsjöbanans typ visade hur mycket effektivare 
personal och materiel utnyttjades på de senare. 
Dessutom skulle ju resan gå snabbare och bebyggelsen 
kunna sträcka sej längre ut från stan. 

Goda skäl, men otillräckliga i det ekonomiska 
men också emotionella läge som rådde efter 
första världskriget. Lågkonjunkturerna avlöste 
varandra, nativiteten sjönk, befolkningsprognoserna 
skrevs ner.* 

Renodling 

Då jag sedan fick befattning med saken, stod det 
redan från första stund klart for mig, att här var 
ingenting att vinna, ifall alla dessa komplicerade 
spörsmål -huvudbangårdsfrågan, lokalbanefrågan 
och vissa stadsplanefrågor -forblevo hopkopplade, 
och om det krävdes, att de alla skulle lösas såväl i 
sina huvuddrag som tämligen långt gående i sina 
detaljer samtidigt. Olika intressen och olika uppfattningar 
stodo skarpt mot varandra, och många 
strider måste vålla tidsutdräkt -en tidsutdräkt som 
särskilt huvudbangårdsfrågan, den jag närmast hade 
att svara for, ej kunde tåla. 

Den som sade detta var enligt en kritiker "den 
Axel kring vilken detta problem (ett förstklassigt 
ordnande av Stockholms trafikförhållanden) 
plågsamt måste vrida sig i väntan på sin mest rationella 
lösning", det vill säga SJ:s generaldirektör 
Granholm, som tillträdde sitt ämbete i december 
1913.** Han lät 1914 bearbeta en av varianterna 



* Ulf Larsson beskriver hur Erik Winells svikna engagemang 
i förortsbanefrågan så småningom drev honom in 
i den antisemitiska skandalpressens spalter. 
** Bitterheten mot SJ-ledningen kunde ta sej ännu mer 
ansträngt humoristiska uttryck i debatten. Linton skrev 
1928 i Byggmästaren: "Institutionen Konradsberg är måhända 
numera omodern till sitt byggnadssätt, men det 
är sannolikt att den -i händelse av en förflyttning västerut 
av statsbanan -med fördel skulle kunna omändras 
till goda och centrala kontorslokaler för den högre 
statsbaneledningen." Konradsberg, som nu inrymmer en 
lärarhögskola, var vid den aktuella tidpunkten mentalsjukhus. 
Men Axel Granholm var kontroversiell i många 
sammanhang, och det fanns opponenter som kallade honom 
Vasagatans Mussolini. 

LfS!,_g_ cirlrlOfiRLJ..7/fOMMl..5..510/'/E/'/.5 MUVUOrO/'f..5L'70 r?CD 
öL//'0/>70/'11"70..5..5T/"?T/0/7 A /70fifi/'7/"?L/>7. 

i den senaste utredningens förslag, den som innebar 
en upphöjd linje över västra Riddarholmskajen. 
Bron över till en ny tunnel under Mariaberget 
skulle ge en fri segelhöjd om 10,5 m men 
trots beslutet om Hammarbyleden vara försedd 
med en rörlig klaff Den skulle ha tre spår men 
inte trespårsdrift, för det tredje spåret skulle enbart 
vara till för godstrafiken. Liksom i det fyra år 
äldre förslaget tänktes stambanetågen gå omlott 
så att de sydgående utgick från centralstationen 
och de nordgående från Stockholm S, vilket förutsatte 
utbyggnad av en driftbangård i Årsta som 
en pendang till Tomteboda. 

Chefen för Civildepartementet, som SJ vid 
denna tid sorterade under, ville emellertid åter 
ha en bred utredning där de estetiska aspekterna 
särskilt beaktades. Denna "1915 års bangårdskommission" 
arbetade i tre år. 

Den inledde sin slutrapport med att konstatera 
att antalet resande på SJ:s stationer i Stockholm 
hade sj ufaldigats på tretti år medan godstrafiken 
hade åttafaldigats. Expansionen väntades fortsätta, 
om än i okänd takt, och målet var att hitta 
en lösning som skulle hålla minst lika lång tid 
framöver. Men förändringarna gentemot 1914 
års förslag var egentligen inte så stora. Sålunda 
bevarades sammanbindningsbanans tre spår. 
Kommissionen hade visserligen prövat att dra 
det särskilda godsspåret över Kungsholmen men 
funnit detta för kostsamt. 

Men också en Smedsuddslinje även för persontågen 
hade studerats, och två alternativ presenterades. 
I det ena flyttades centralstationen 



till västra Kungsholmen och i det andra aktualiserades 
säckstationsmodellen, vilket bland annat 
skulle kräva igenfyllning av hela Klaraviken. 
Men utredarna avrådde bestämt från både 
denna Smedsuddslösning och den föregående, 
som skulle skapa ett ocentralt stationsläge och 
fördyra en anslutning av lokalbanorna till centralstationen. 

1923 års omstridda bangårdsavtal 

Utrednings-och förhandlingskvarnen malde vidare. 
När en uppgörelse mellan staden och staten 
äntligen hade mognat fram 1923 var stämningsläget 
som sagt åtskilligt dämpat. Också det 
billigaste av den stora utredningens alternativ, 
det med trespårsbanan över västra Riddarholmen, 
ansågs nu alltför kostsamt. En betydande 
ombyggnad av centralstationen var nödvändig 
(bland annat blev banhallen vänthall), men sammanbindningsbanan 
skulle tills vidare ligga kvar. 
Under den rådande ekonomiska pessimismen 
föreslogs rentav att arbetet med Hammarbyleden 
skulle avbrytas, men eftersom detta hade avvisats 
skulle konflikten mellan båtar och tåg vid Slussen 
snart vara ur världen. 

De kommunala representanterna var inte glada 
åt uppgörelsen och fick i avtalet med en skrivning 
om att en Smedsuddslinje kunde bli aktuell 
när ekonomin hade repat sej. Därför reserverade 
både staden och staten mark för en sådan sträckning, 
reservat som kom att påverka Västerbrons 
profil och inte upphävdes förrän 1937. Förtjusningen 
var ännu mindre hos en massiv opinion 
av arkitekter och tekniker -med namn som Ragnar 
Östberg, Ivar Tengbom, Tage William-Olsson, 
Cyrillus Johansson, Gunnar Asplund, Otto 
Linton, Erik Winell -som förordade Smedsudden 
eller la fram andra förslag. Generaldirektör 
Granholm, som ansågs ligga bakom regeringens 
linje, var som vi sett ingen populär man i 
de kretsarna. Broar och tunnlar ritades kors och 
tvärs över respektive under Stockholms vatten. 
Smedsuddslinjen skulle inte kosta något eftersom 
begärlig före detta järnvägsmark kunde säljas 
dyrt, påstod bland andra Einar Wikander, en 
utlandssvensk som engagerade sej i debatten.* 

Förut hade sjöfartsfrågorna stått i centrum för 
diskussionen om järnvägens genomfartsproblem. 
De fanns fortfarande med, men stadsbildsfrågorna 
hade ryckt fram till främsta rummet, inte 
minst sedan Stadshuset blivit färdigbyggt. Sammanvävt 
därmed var de antikvariska frågorna, 
omsorgen om gamla hus och miljöer. Soptågen 
mot Lövsta som skramlade förbi Riddarholmskyrkan 



anfördes ofta i debatten. 

Mycket stagnerade mellan krigen men en företeelse 
som snabbt växte var bilismen. Den blev 
en av symbolerna för det moderna, och få ifrågasatte 
tills vidare bilarnas rätt att ta plats och 
komma fram. Också för dem var passagen mellan 
Norr och Söder ett svårt hinder, och kravet 
på en kapacitetsstark genomfartsled komplicerade 
spårdragningsfrågorna ytterligare. Det bör 
dock noteras att antalet motorfordonspassager 

* Wikander satt som pensionär i Merano efter en karriär 
som gjort honom till elverkschef i Berlin. Redan under 
1800-talets sista år hade han från utlandet engagerat sej i 
en svensk järnväg, nämligen frågan om eldrift på banan 
mellan Lund och Bjärred. 

vid Slussen efter en snabb expansion fram till 
1930 sen mer eller mindre stagnerade under det 
följande decenniet. Orsaken var i någon mån 
Västerbrons tillkomst men framför allt de ekonomiska 
krisåren. 

Fler dubbelbroar 

T våplansbroar för skilda trafikslag hade flera 
gånger föreslagits, och vid denna tid projekterades 
och uppfördes järnvägens Årstabro som var 
tänkt att byggas över med ett vägplan. 

När en ny utredning om förbindelserna mellan 
Norr och Söder presenterades i december 
1926 var det alternativ som hamnade i debattens 
centrum ännu en dubbelbro, denna gång ritad 
av generalplanechefen P.G. Hörnell, med rejäl 
plats för bilar upptill och fyra spår nertill, varav 
två för lokaltrafiken. Den följde liksom sammanbindningsbanan 
Riddarholmens insida och 
betraktades av åtskilliga som en optimal teknisk 
och estetisk lösning på ett svårt problem. Men 
den attrapp av ett par sektioner som byggdes och 
förankrades i Norrström övertygade vare sej allmänheten 
eller kommunalpolitikerna. 

Otto Linton kontrade med en diskretare tvåplanslösning. 
I pelarna till en fyrfilig vägbro 
byggdes in tunnelrör för en lokalbana -stambanan 
ville han fortfarande förvisa till Smedsudden. 
Det var skäl nog för SJ att vända tummen 
ner. Den nya bron skulle väsentligen gå på sammanbindningsbanans 
plats och därför krävdes 
en uppgörelse med järnvägen. 

I och med 1930-talet stillnade så debatten även 
om det fanns eftersläntrare. Opinionen hade inte 



lyckats rubba Granholm. För övrigt var det kanske 
inte längre så intressant med 
järnvägar. Som Linton skrev: 

Lufttrafikens utveckling under den närmaste 
framtiden kommer sannolikt att 
medföra omvälvningar i synnerhet med 
hänsyn till den långväga persontrafiken 
. . . På Nils Ericsons tid användes bensin 
huvudsakligen till att tvätta balhandskar i 
och ta ut flottfläckar med. Nu driver den 
motorer som göra människornas liv både 
mera effektivt och mera behagligt, och det 
skulle kunna hända, att det just blir med 
bensin som sammanbindningsbanans och 
Centralstationens fula fläck i Stockholms 
stadsplan till sist kommer att tvättas bort. 

Spårvägsnäten knyts samman 

År 1917 övertogs det norra spårvägsnätet av ett 
halvkommunalt bolag, 1918 tillkom det södra 
nätet och året därpå blev spårvägarna helkommunala. 
Därmed förelåg en av förutsättningarna 
för en sammanknytning av de båda näten vid 
Slussen. Den kom till stånd redan i april 1919, 
men tills vidare handlade det bara om vagntransporter. 
Kontaktledning saknades så spårvagnarna 
fick sin el genom strömkabel. 

Två gatubroar ledde över Slussen. De var rörliga 
(med dubbla klaffar) och öppnades växelvis 
vid fartygspassager, motsvarande system som 
Olof Brunius hade föreslagit för Sammanbindningsbanans 
del. I och med att båda 1922 försågs 
med dubbelriktad spårvägstrafik ökade vips 
antalet spår över näset från fyra till sju. Men arrangemanget 
bromsade trafiken och uttrycket 
"Slusseländet" uppstod, som en pendang till 
"Tegelbackseländet". 

I och med att Hammarbyleden öppnades 
1928 eliminerades broöppningarna vid Slussen, 
men det var först sju år senare som den nya 
trafikapparaten med sin klöverbladslösning stod 
klar. Under ombyggnaden användes bara en av 
broarna, först den östra och sen den västra. Hösten 
1935 var spårvägsspåren över Slussen åter 
fyra. Även godsspåret till Skeppsbron berördes 
av ombyggnaden. Förutom att själva slussen 
flyttades breddades den också en smula, så det 
behövdes en ny bro, som stod klar till seglationssäsongen 
1935. 

Spårvägens klaffbroar över Slussen fordrade ett arrangemang 
där kontaktledningen foijde med brorörelsen. 
Samling Lars Olov Karlsson. 



Slussen omkring 1920. Södra och norra systemets spårvagnar vänder fortfarande i varsin slinga på ömse sidor, 
eftersom 
de svaga broarna inte tål deras tyngd, men motormateriel kan ändå transporteras över -spårvagnen matas med 
kabel under passagen. Det är nog den brinnande bilen som har fangat fotografens intresse. 

Den länge diskuterade järnvägsbron vid Smedsudden blev aldrig byggd, det kom en vägbro i stället. Men även 
denna hade spårtrafik. Samling båda Lars Olov Karlsson. 

/ 

Och nästan samtidigt fick spårvägen ett nytt 

dubbelspår över Mälaren. En järnvägsbro från 

Smedsudden till Marieberg var ju ännu inte av

förd ur diskussionen, men det som etablerades 

var en gatuförbindelse, Västerbron. Den försågs 

alltså med spår och trafikerades av spårvägens 

linje 4, Ringlinjen. 

Det kunde ha blivit en tämligen kort episod. 

Den expansion av den vägburna motortrafiken 

som hade drivit fram både Slussenkarusellen och 

Västerbron fortsatte, och 1939 förelåg en utred

ning om att successivt ersätta spårvägens inner

stadslinjer med bussar, i första hand trådbussar. 

Men andra världskriget kom i vägen och ledde 

till en uppblomstring av spårvägstrafiken, liksom 

av järnvägarnas trafik 

Eldriftens komplikationer och möjligheter 

År 1904 fick Stockholm sin första elektrifierade 
spårvägssträcka, men sedan nio år fanns då genom 
Djursholmsbanan elektriska tåg i huvudstaden. 
Andra privata förortsbanor följde efter 
under åren 1907-1914, medan SJ hade utfört 
försök med el till Järva och Värtan 1906-1908. 
Flera av de följande årens projekt räknade med 
eldrift på banor mellan Norr och Söder. Ändå 



tycks det av debatten ha blivit en estetisk chock 
för somliga när kontaktledningsstolpar började 
resas på sammanbindningsbanan inför elstarten 
i maj 1926. Smedsuddslinjens förespråkare fick 
vatten på sin kvarn. En anhängare av en centralbro, 
som ville ta hänsyn till kritiken, föreslog att 
brons järnvägsspår skulle göras lutande åt varsitt 
håll. Därmed kunde tågen passera bron enbart 
med hjälp av sin levande kraft och inga ledningar 
skulle behövas på det känsliga partiet. 

Tekniskt skapade eldriften nya möjligheter. 
Tidigare förslag hade ogärna avvikit från normen 
om 10 promilles maximilutning på stambanornas 
huvudspår, men nu kunde åtminstone kortare avvikelser 
tillåtas tack vare det gynnsammare förhållandet 
mellan dragkraft och tågvikt. Den förbättrade 
accelerationen möjliggjorde också en tätare 
tågföring. Det tycks emellertid ha dröjt innan 
dessa möjligheter insågs av alla debattanter. 

Amerikansk djuptunnel? 

År 1930 aktualiserades Erik Winells gamla plan 
på en tunnel som kunde samla upp den lokala 
spårtrafiken mellan norr och söder. Det skedde 
genom arkitekten Birger Hammaren. Liksom en 

gång Josef Carlsson åberopade han amerikansk 

expertis, bland annat en viss O'Rourke som hade 

lett bygget av två tunnlar under Hudsonfloden. 

Ett privat konsortium skulle ordna finansiering

en och överlämna tunneln till det allmänna efter 

fyrti år. 

Hammarens tunnel, eller egentligen tunnlar, 
for det handlade om två separata rör, skulle 
sträcka sej från Skanstull till Sveavägens norra 
del, med tolv mellanstationer, bland annat en 
vid Strömparterren på Helgeandsholmen. Vid 
mynningarna skulle diverse forortsbanor ansluta 
men helst skulle också fjärrbanornas forortståg 
ledas in. Detta vittnade om förslagets skissartade 
karaktär. Stambanan söderut från Stockholm C 
var elektrifierad med högspänd växelström och 
en fortsättning norrut av eldriften planerades, 
men Hammaren antydde inte hur den trafiken 
skulle forlikas med spårvägens likström-tunneltågen 
skulle även ersätta en del av innerstadens 
spårvägstrafik. Inte heller hur pendeltågen till 
Djursholm skulle klara spårviddsväxlingen. 



Ändå togs förslaget på visst allvar genom att 
det backades upp av den aktade veteranen Carl 
Lindhagen i Stockholms stadsfullmäktige och av 
en socialdemokratisk motionär i riksdagens första 
kammare. Men Granholms SJ var klart avvisande 
i sitt remissvar: tack vare elektrifieringen kunde 
statsbanan klara forortstrafiken länge än. Och 
stadsfullmäktige sade nej med stor majoritet.* 

I stället beslöt församlingen om en "grundtunnel", 
en spårvägstunnel under Södermalm som 
första etapp i en blivande tunnelbana. Den stod 
klar i september 1933. Året därpå presenterade 
stadens trafikkommitte en principlösning för en 
tunnelbana med pendlande tåg från Stockholms 
västra förorter till dess södra -att de norra och 
östra uteslöts berodde väsentligen på att de låg i 
andra kommuner. Det skulle innebära tillkomsten 
av ett nytt tekniskt system, utan "blandtrafik" 
på spåren, även om man till en början förutsåg 
kontaktledningar. I juni 1941 fattades det 
avgörande beslutet om tunnelbanan, fast det pågående 
kriget sköt upp byggstarten tills vidare. 

* Andra världskrigets utbrott medförde att de hammarenska 
tunnelplanerna luftades än en gång, med visst 
stöd från Försvarsstaben. Av militära skäl avvisades också 
förslaget att låta järnvägen passera Tegelbacken i ett lågt 
tråg så att gatutrafiken kunde passera över utan att störa 
utsikten mot Stadshuset. En bombträff skulle nämligen 
kunna vattenfylla tråget. 

Ett bombsäkert projekt 

Den granskning ur järnvägsteknisk synpunkt, som 
skett både inom och utom SJ, har tillfullo visat att 
de föreslagna anordningarna är otjänliga för järnvägsdriften. 
Granskningen ur byggnadsteknisk 
synpunkt resulterar i starka tvivelsmål om förslagets 
genomförbarhet. 

En mycket skarp kritik, framförd av Stockholms 
blivande stadsbyggnadsdirektör Göran Sidenbladh. 
Likväl hade stadsfullmäktige beslutat 
(med 50 röster mot 37) att förslaget skulle bearbetas. 

Abrahamsson skriver att det var mot bakgrund 
av atombomberna över Japan som arkitekterna 
Gösta och Ivar Callmander föreslog att Stockholms 
centralstation skulle sprängas in i Söders 
höjder, men de presenterade sitt förslag redan 
1944 och inspirerades troligen av det konventionella 
bombkriget, till exempel den förhärjande 
räden mot Hamburg i april 1943. Men majoriteten 
i stadsfullmäktige hade säkert atombomber i 



tankarna vid sitt positiva ställningstagande 1946. 
Detta var en epok då det byggdes allt fler och allt 
säkrare skyddsrum i Stockholm. 

Callmanders må ha haft brister som stadsplanearkitekter, 
men de var ihärdiga och duktiga på 
att tala för sin sak -man kan dra en parallell till 
Josef Carlsson med dubbelbron. De intresserade 
dagstidningarna och de uppvaktade regeringen, 
som gav förslaget en officiell remissbehandling. 
SJ vände alltså tummen ner men bland annat 
Byggnadsstyrelsen (som ville få en lösning på den 
segdragna genomfartsfrågan), Riksantikvarieämbetet 
(som ville skydda miljöerna i Gamla stan) 
och Försvarsstaben var positiva. Vad den senare 
beträffar går tankarna till von Rosens lokaliseringssynpunkter 
nitti år tidigare. 

Kärnpunkten i förslaget var en förflyttning 
av Stockholm C till det inre av Mariaberget där 
bangården skulle få tolv spår för fjärrtåg, varav två 
för hantering av ilgods och post. I en bearbetad 
version av förslaget separeras lokaltågen på Södermalm 
och går sen i tunnel ända till Tomteboda, 
med ett antal stationer på vägen. Fjärrtågen 
norrut slår för sin del in på Smedsuddslinjen och 
f'ar före Långholmen sällskap av de godståg som 
vikit av på en egen bana från Älvsjö över Liljeholmen. 

Åter skulle finansieringen delvis fixas genom 
intäkter från central, frigjord järnvägsmark. Årstabron 
kunde överlämnas åt vägtrafiken. Ett 
spektakulärt inslag, som inte minst Byggnadsstyrelsen 
fäste sej vid, var vänthallens stora galleri 
med panoramafönster mot Riddarfjärden, fast 
man kan undra hur de fönstren skulle klara en 
atombomb. 

Stora förändringar 

Tur var väl att 1941 års tunnelbanebeslut inte 
följdes av omedelbar byggstart, för på några år 
hann förutsättningarna ändras i viktiga avseenden. 
Krigsårens stora barnkullar började ge avtryck 
i befolkningsprognoserna och inför freden 
rådde optimism och expansionssträvanden. I 
sydväst fanns stora utbyggnadsområden på kommunal 
mark, och en tunnelbana som betjänade 
dem skulle inte kunna samsas med linjen från 
Skanstull på passagen över strömmarna. Fyra 
lokalbanespår skulle behövas mellan Söder och 
Norr, och över Söderström rentav fem, för tåg 
norrifrån som planerades vända vid Slussen. 
Ändå skulle tågen förlängas, från förut planerade 
sex vagnar till åtta. 



Förut hade man tänkt sej att bygga en ny fyrspårig, 
gemensam bro för SJ och tunnelbanan. Nu 
blev lösningen att sammanbindningsbanan försköts 
västerut och att tunnelbanan fick överta pelarna 
till dess bro över Söderström, fastän betydligt 
breddade. I stället för en bro över Norrström som 
delades med bilarna blev det en fyrspårig tunnel 
norrut från Gamla stans station. Den största visuella 
-och auditiva -förändringen och störningen 
var emellertid den sexfiliga bilväg, Centralbron, 
som delvis anlades ovanpå tunnelbanan. En ny, 
något västligare tunnel sprängdes genom Mariaberget. 
Planen att behålla den gamla tunneln för 
godstrafik till Stadsgården övergavs, och det har 
inte blivit något av andra projekt att utnyttja den 
som transportled, till exempel som cykeltunnel eller 
automatbana mellan Stockholm S och Slussens 
tunnelbanestation. 

Med tanke på hur ekonomiska, tekniska och 
estetiska synpunkter hade stötts och blötts under 
decennier är det i efterhand överraskande 
hur snabbt och motståndslöst de nya lösningarna 
kunde beslutas. Helt utan vånda skedde det dock 
inte, särskilt inte när det gällde det spårflak som 
tunnelbanan bredde ut mellan Södermalm och 
Munkbron. Det projekterades en sammanslagning 
av Slussen och Gamla stan till en gemensam 
station under vattnet. Den lösningen skulle ha 
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inneburit en fördyring och försening, och särskilt 
det senare sågs som allvarligt i den växande bostadsbristen, 
som inte kunde hävas förrän utkanternas 
nya bostadsområden hade fatt acceptabla 
kollektiva förbindelser in till stan. Men det avgörande 
problemet var enligt Göran Sidenbladh 
tekniskt. Trots att Södertunneln tänktes nybyggd 
norrut från Medborgarplatsen skulle nivåskillnaden 
mellan den stationen och den nya Slussen/ 
Gamla stan bli 24 meter och tvinga fram maximal 
lutning på hela sträckan. Eftersom ett tåg kunde fa 
bromsfel måste spåret på den undre stationen vara 
fritt vid start från den övre. Därmed kunde inte 
det 90-sekundersintervall hållas som hela tunnelbanesystemets 
kapacitet byggde på. Ett slående 
exempel på spårtrafikens systemberoende. 

Det dröjde till 1957 innan T-systemets egen 
sammanbindningsbana kunde öppnas. Bland 
annat skulle ju SJ först flytta över trafiken till sin 
nya bro. En tredje gång -de tidigare var alltså 
1871 och 1922 -knöts ett spårsystem operativt 
samman vid Slussen. 

Blå tåg under Saltsjön? 

I april 1964 öppnades andra tunnelbanans första 
etapp T-centralen-Fruängen och därmed tillkom 
två trafikerade spår över Saltsjö/Mälarsnittet. 
Men samtidigt försvann fyra spårvagnsspår, 
två över Västerbron och det västra spårparet vid 
Slussen. Det östra slopades tre år senare, i samband 
med innerstadsspårvägarnas allmänna avveckling. 

År 1965 framlades en ny tunnelbaneplan. Den 
innehöll ett tredje diagonalsystem, "blå linjen". 
Kungsträdgården skulle tills vidare vara ändstation 
i sydöst, men tunneln var tänkt att fortsätta 
under Strömmen. De båda andra linjerna 
skulle tangeras vid station Slussen, och efter Sofia 
skulle banan klyvas, med en gren som övertog 
Hagsätragrenen och en annan som ersatte Saltsjöbanan. 

Det tredje T-banesystemet har högre linjestandard 
än de två första. De större kurvradierna och 
kravet på raka plattformar med plats för tiovagnarståg 
gör det samtidigt osmidigt, och det var 
svårt att förena anknytningen till Slussen med 
ett bra stationsläge på östra Södermalm. Det 
kommunala trafikkontoret skisserade därför en 



sträckning utmed Strandvägen, en station på 
södra Djurgården och en korsning av Saltsjön 
vid Beckholmen -som vi sett en gammal tanke, 
men denna gång tänkt som tunnel. 

Gröna linjen klarade emellertid kapaciteten 
trots de tre grenarna i söder, och i stället för tun

Tunnelbana med sitt femspåriga bro.flak blev ett dominerande inslag i den känsliga vattenmiijön vid Slussen. 
Centralbron 
i bakgrunden är inte heller diskret. Foto 2003 Lars Olov Karlsson. 

nelbanekonvertering (alternativt nerläggning) 
valdes upprustning för Saltsjöbanans del. "Inget 
av förslagen torde . . . under överskådlig tid ha 
någon aktualitet", stod det i en officiell kommunal 
rapport 1975 och detta gäller ännu. Senaste 
budet om Saltsjöbanan är som bekant att den ska 
konverteras till spårväg. 

En uppgiven möjlighet 

Vid bygget av den nya sammanbindningsbanan, 
som stod klar i september 1955, tvingades man 
ge avkall på gamla normer för linjestandard. Den 
nya kurvan ut från Stockholm S fick radien 300 
meter och lutningarna i tråget invid Riddarholmskyrkan 
blev hela 25 promille. På Riddarfjärdens 
botten lades grund till breddade bropelare för 
två spår till. I Stadsförbundets hus ovanför Söder 
Mälarstrand utsparades motsvarande utrymme i 
källarplanet och intill den nya norra tunnelmynningen 
tittade "bockfoten" fram. 

I det tilläggsavtal mellan SJ och Stockholm 
som låg till grund för sammanbindningsbanans 
flytt skrevs nämligen möjligheten in att bygga ut 
denna till fyra spår. Detta väckte stark opposition 
bland stadens tjänstemän och politiker, vilket 
ledde till att en bortre tidsgräns om femton år 
sattes. Under denna tid, fram till 1961, fick inga 
åtgärder vidtas som försvårade en sådan utvidgning. 
För att kunna lyfta bort ett stort antal förortståg 
från Västra stambanan och därmed slippa 
en utbyggnad av sammanbindningsbanan övervägde 
stadens planerare att förlänga tunnelbanans 
Fruängengren söderut mot Huddinge, men kom 
fram till att detta av kapacitetsskäl skulle äventyra 
förortsetableringen i riktning Sätra. 

1950-talet var emellertid vägtrafikens decennium, 
inte spårtrafikens. År 1957 fattades till 
exempel åter ett principbeslut om nedläggning 
av huvudstadens spårvägar. Vad SJ:s förortstrafik 
beträffade var den vikande, trots den omfattande 



nybebyggelsen. En nedgång inleddes redan strax 
efter fredsutbrottet, och 1950-1955 minskade 
lokaltrafiken på alla järnvägslinjer in till Stockholm, 
allra mest på Västeråslinjen (med 42 
procent) men även söderut mot Södertälje och 
Nynäshamn. Därtill blev den alltmer olönsam, 
och resenärer och godskunder ute i landet protesterade 
mot att subventionera stockholmarnas 
lokalresor. Även den lokala godstrafiken gjorde 
allt mindre anspråk på spårutrymme när industrier 
och hamnar övergick till lastbil. År 1975 
revs hamnspåren på Skeppsbron och därmed 
nedlades spårbron över slussen. Spåren nåddes 
från 1956 på den stora omvägen via Hammarbyhamnen 
sedan sammanbindningsbanans växlar 
vid Söder Mälarstrand tagits bort.* 

* Självabron avlägsnades först på 1990-talet och en sexti 
meters spårrest finns att studera norr om slussrännan. 

Kommunala utredningar visade att express

bussar var ett billigare och for de flesta pendlare 

bekvämare alternativ. En av dem som betvivlade 

behovet av fler spår var den förre generaldirek

tör Axel Granholm, som framförde sin mening i 

ett brev till efterträdaren Erik Upmark: SJ borde 

koncentrerar sej på gods-och fjärrtrafiken, släp

pa de lokala transportuppgifterna. 

År 1961 passerade utan att SJ hävdade sm 
rätt. 

Potential för rationalisering 

Att lägga ner forortstrafiken var emellertid 
inget realistiskt alternativ, särskilt inte for de 
kring järnvägsstationerna uppväxta förorterna, 
som genom samarbetsorganisationer allt starkare 
gjorde sina röster hörda. Frågan var närmast 
vem som skulle ersätta järnvägen for dess 
underskott. Den som gjorde detta hade berättigade 
krav på att tågtrafiken bedrevs rationellt 
och kostnadseffektivt. 

En omfattande utredning som offentliggjordes 
1957-58 lade en grund till den vändning som så 



småningom kom. Den föreslog att SJ:s förortstrafik 
i huvudsak skulle upprätthållas med motorvagnståg 
som på fasta minuttal pendlade genom 
Stockholm C, vilket bland annat förutsatte 
en omfattande ombyggnad av denna station med 
genomgående spår reserverade for lokaltrafiken. 
Lokdragna tåg med B6-vagnar skulle emellertid 
finnas kvar for extra insatser i rusningstid. År 
1960 inleddes denna pendling och samma år 
kom de första motorvagnstågen i form av X6or. 

År 1964 slöts så Hörjelöverenskommelsen, det 
första av ett antal trafikpaket som fatt namn efter 
en statlig samordnare. Nya tåg, nya och upprustade 
stationer men framför allt starkt skattesubventionerade 
biljetter fick resandet med SJ:s 
forortståg att trefaldigas från 1967 till 1973, och 
ökningen fortsatte. I och med motorvagnarnas 
bättre acceleration blev det mer plats på spåren, 
och kapaciteten förstärktes ytterligare genom 
den fjärrblockering söderut från Älvsjö som etablerades 
från början av 1970-talet. Linjeblockeringen 
närmast norr därom hade automatiserats 
1930 och från 1933 fjärrstyrdes delar av sträckan 
söderut lokalt från Stockholm C. På 1980-talet 
komATC. 

Men snart nog behövdes även nya spår. Sträckan 
från Älvsjö till Årstabron hade fatt fyrspår 
1972, medan 1983 års Strängpaket innehöll 
fyrspårsutbyggnad till Flemingsberg i söder och 
Ulriksdal i norr. Nästa paket, med namn efter 
Bengt Dennis, innehöll dubbelspår mot både 
Västerås och Nynäshamn. Trycket på den gamla, 
fortfarande tvåspåriga sammanbindningsbanan 
växte. 

Då och nu -likheter och olikheter 
Kring förra sekelskiftet inleddes som vi sett en 
25-årig utrednings-och beslutsprocess kring 
spårtrafikens genomfartsproblem i Stockholm. I 
slutet av 1980-talet startade en ny, liknande period 
som kanske fick ett slut genom det förnyade 
beslutet om Citybanan nu i juni. Kanske -käppar 
har satts i lika stora hjul förr.* 
Det finns både likheter och skillnader mellan 
de båda epokerna. Nu som då har stadens 
intressen ibland stått emot statens -de senare 
främst representerade av SJ/Banverket och finansdepartementet. 
Fast nu finns ytterligare en 
stark offentlig instans i och med att landstinget 
tagit över den lokala kollektivtrafiken och en del 
planeringsfunktioner. Nu som då har det tidvis 
funnits ett starkt engagemang från det civila 
samhället. Den viktigaste skillnaden är nog att 
ambitionerna den gången skruvades ner rejält 



under processens gång medan vi nu har haft ett 
omvänt fenomen. Ekonomins och befolkningens 
utveckling, inklusive dess mentala effekter, är 
huvudförklaringen till båda fenomenen. En annan 
skillnad är den formella planeringsprocessen 
har blivit så mycket trögare, inte minst genom 
vällovliga miljö-och demokratihänsyn. Detta 
har i sin tur drivit fram en stor utbyggnad av 
utredningsapparaterna. Projekteringen av spårförbindelser 
genom Stockholm har blivit en hel 
liten industri som förbrukar ett tresiffrigt antal 
miljoner årligen. 
Det kan vara lämpligt att inleda beskrivningen 
av det aktuella skedet 1988. I en SJ-utredning 
och i den diskussion som följde utkristalliserades 
snart tre alternativa huvudlösningar på sammanbindningsbanans 
kapacitetsproblem: en 
dubbelspårstunnel, ett tredje spår i ytläge och 
en ny bana över Kungsholmen. Låt oss ta dem i 
omvänd ordning. 

* Man kan till exempel tänka på riksdagens aldrig förverkligade 
beslut från 1973 om att bygga en tågtunnel 
mellan Helsingborg och Helsingör, som föll på att den 
motsvarande danska församlingen tvärvände. 

Avlastning via Kungsholmen? 

Även om vi bortser från iden att lägga om Västra 
stambanans ingångslinje över Smedsudden 
har det som vi sett funnits olika förslag. om spår 
från västra Södermalm till Tomteboda och/eller 
Karlberg. Men medan det då var fråga om avlastande 
godsspår i ytläge har projekten efter andra 
världskriget handlat om tunnlar för i första hand 
persontrafik. 

En sådan bana förekom i en regionplaneskiss 
från "rekordåren" på 1960-talet och tanken har 
poppat upp då och då. Ett starkt argument har 
varit att vid Liljeholmen och Fridhemsplan ge 
nya anslutningsmöjligheter till alla tre tunnelbanelinjerna. 
Liksom på 1910-och 1920-talen 
har det formulerats ett intresse att avlasta City, 
göra huvudstaden B.erkärnig. Stockholms stad 
prioriterade ett slag denna lösning, som skonade 
Riddarholmen och bedömdes vara billigare än 
en tunnel via Stockholm C. 

SJ och Banverket har emellertid varit kallsinniga. 
Undersökningar har visat att det Norrmalm 
och Östermalm är destination för de 
Resta pendlare. Åtminstone vartannat pendel/ 
regiontåg skulle fortfarande behöva angöra centralstationen. 
Och en bifurkationspendel skulle 
rubba den eftersträvade fasta tidtabellen. Eftersom 



Kungsholmenlinjen var kortare skulle tågen 
komma fram kortare den vägen, om de inte väntade 
B.era minuter vid exempelvis Fridhemsplan 
vilket knappast skulle vara populärt bland resenärerna. 

Med skohorn genom Riddarholmen 

SJ/Banverkets huvudalternativ var i stället längre 
tredje spåret, som ju hade förberetts genom försvarsarbeten 
vid omläggningen på 1950-talet. 
Det var den överlägset billigaste lösningen och 
den (troddes det) som gick snabbast att förverkliga. 
Dessutom skulle tre spår räcka. Den 
uppfattningen delades av landstinget, som 1993 
förutspådde att man aldrig skulle nå upp till det 
kapacitetstak som tre spår innebar. 

Men så var det stötestenen med passagen av 
Riddarholmen, där det i ett knippe nu låg två 
tågspår och fyra tunnelbanespår samt ovanpå de 
senare en sexfilig motortrafikled, Centralbron. 
Bland både allmänhet och experter fanns en utbredd 
uppfattning om att trafikstrukturen redan 
gjorde sej alltför bred. Förutom det synliga och 
ljudliga intrånget gällde det omsorgen om den 
traditionella stadsmiljön med dess byggnader, 
och nu inte bara Riddarholmskyrkan utan också 
några gamla eller halvgamla profanbyggnader, 
som tidigare knappast hade betraktats som 
omistliga men nu fatt status som byggnadsminnen. 

Banverkets första förslag till spårutbyggnad 
underkändes både för att det minskade den fria 
vattenytan i Norrström och förutsatte rivningen 
av några medeltida källarvalv (som i huvudsak 
innehöll fjärrvärmeanläggningar). Nu inleddes 
ett långvarigt trixande där planerarna efter 
hand kom att pröva en rad olika skohorn för 
att klämma in spåret. Skulle det nya spåret ligga 
i samma plan som de andra eller förskjutet i 
höjdled? Kunde man ge avkall på fria rummets 
breddnormer, eller på höjdnormerna -en sänkt 
kontaktledning skulle utsättas för hårt slitage? 
Kunde hela 30 promilles lutning godtas? 

Den möjlighet som många debattörer pekade 
på var att ta delar av Centralbron i anspråk. Men 
det var inte lätt, även bortsett från vägintressenas 
väntade protester. Under vägbanorna låg ju 
tunnelbanetråget. Ett järnvägsspår skulle kräva 
en dyr och komplicerad förstärkning av dess tak 
men framför allt lyfta upp järnvägen på visuellt 
oacceptabel höjd. Att sänka hela tunnelbanan 
och orsaka B.era års svåra trafikstörningar i detta 
nyckelavsnitt för två linjer var möjligen att tänka 



på men inte att utföra. 

I Dennispaketet 1992 ingick likväl tredje spåret, 
sedan varken staten eller staden velat ta på sej 
tilläggskostnaden för en dyrare lösning. Men detaljplanen 
överklagades, enligt nuvarande rutin, 
och regeringen lät sej påverkas av den starka protestopinionen 
och upphävde planen. Den tillsatte 
i stället Riddarholmskommitten som fick 
till uppgift att göra en samlad värdering av trafik-
och miljöfrågorna, och som i sitt (välskrivna) 
slutbetänkande 1996 föreslog att Centralbron 
och på sikt även tunnelbanan skulle grävas ner 
och ge plats för ett tredje järnvägsspår. Fast det 
blev inget övergripande beslut nu heller. Utredningsbollen 
passades tillbaka till Banverket (och 
Vägverket och staden). Under tiden spräcktes tidigare 
utredningars tids-och kostnadsramar, och 
trängseln på tågspåren växte. Även om kapaciteten 
växte när fyrspåret i etapper nådde fram till 
Stockholm S så att till exempel snabbtåg kunde 
köra om pendeln på sträckan. Även bygget av 
nya Årstabron var som bekant kontroversiellt. 

Konsten att klä,mma in ettjärnvägsspår i en känslig bebyggelse: Överst en sektion från 1991 års Banverksutredning 
där det nya spåret ligger något under det befintliga for att minska ingreppen. Ar 1994 ligger spåren i plan och 
spårpaketet 
har for skjutits intill tunnelbanan, vilket medfört att en vägfil harfltt tas bort. Enligtförslag två år senare 
har järnvägens befintliga mur under byggnaden kunnat bevaras. 

Nu var det verkligen själva "Getingmidjan" 
som återstod. 

Regionförstoring med konsekvenser 

Den stora insikten av Banverkets och andras 
nya utredningar var att ett tredje spår inte skulle 
räcka för att lösa kapacitetsproblemen. 

Åter växte Stockholm, och det i flera avseenden. 
Befolkningskurvan vände åter upp i själva 
kommunen och den med pendeltåg till stor del 
kollektivtrafikförsörjda förortskransen expanderade 
ännu mer. Men det nya fenomenet var det 
som kom att betecknas med begreppet regionförstoring. 
Man började betrakta hela östra Mälardalsområdet 
som en enda arbetsmarknadsregion 
när både absolut och relativ bostadsbrist i Stockholm 
drev människor att bosätta sej upp till tio 
mil från arbetsplatsen, och att acceptera dagliga 
arbetsresor på över en timme. På 1910-20-talet 
sattes som vi sett gränsen vid 45 minuter. Men 

därmed behövdes frekventare och snabbare regionaltåg, 
och vi har sett hur bankapacitet och 



tågsystem har byggts ut runt Stockholm under 
senare år. 

YIJ-e:.1Tomtebodo , 
•••••••• 
• aÅrsto 
•• 
••• 
••••••••••••~Odenplon 
--------""Korlberg ••••••• 
Fyra ytspår förbi Riddarholmen var en utesluten 
möjlighet. En tunnel för pendel-och regionaltåg 
var det enda realistiska alternativet ansåg 
inte bara Banverket. 

1990-talets spårplanerare 
laborerade 
nästan lika friskt med 
olika alternativ 
som kollegorna på 

1910-talet. UrSOU 

1996·21. 

En sådan tunnel 
hade ju länge ftmnits 
med i planering 
och diskussioner, 
och en rad 
olika utföranden 
och sträckningar 
hade övervägts 
med bland annat 
alternativa stationslägen 
på Södermalm. 
Dyrt skulle 
det i alla händelser 
bli, bland annat för 
att säkerhetskraven 
hade skärpts 
(bland annat 
förutsätts nu en 
parallell serviceoch 
räddningstunnel), 
och man 
försökte inte minst 
finna kostnadsbesparande 
lösningar. Bergtunnlar 
är billigare 
än gj u ena tunnlar 
och det talade för 
ett djupt läge för 
stationen i City, 
under alla tunnelbanerören. 
Det 
skulle emellertid 



skapa olägenheter 
för resenärerna, 

liksom ökande driftskostnader, och ett mellanläge 
var det som slutligen förordades. 

År 2005 gav den socialdemokratiska regeringen 
grönt ljus åt Citybanan, som pendeltunneln 
nu hade döpts till, sedan en uppgörelse om 
finansieringen hade nåtts med staden och landstinget. 
De lokala intressenterna skulle bekosta 
statio nsanläggningarna. 

Alternativ Stad, alternativ teknik 

Det var alltså främst hänsynen till en växande och 
stridbar stadsmiljöopinion som i början av 1990talet 
stoppade tredje spåret. Situationen var något 
paradoxal, eftersom opinionen ifråga var allmänt 
välvillig till spårtrafik, som en räddning mot den 
bilexpansion som upplevdes som det stora hotet 
mot stadens skönhet och trivsel. Det var bara den 
konkreta lösningen man vände sej mot. 

En viktig del av den nya opinionen kanaliserades 
i organisationen Alternativ Stad, som 1990 
utgav en rapport författad av Eie Herlitz och Jan 
Wiklund med titeln Högklassig kollektivtrafik, 
halverad bilism. För att åstadkomma det senare 
förutsatte rapporten fysiska och ekonomiska 
restriktioner, men menade att en acceptans för 
dessa förutsatte en starkt utbyggd och förbättrad 
kollektivtrafik, inte minst en spårburen. Särskilt 
betonades frekventa förbindelser även under lågtrafiktid. 
Det förutsatte i sin tur personalbesparande 
automatisk drift, något som gjorde författarna 
kritiska till bland annat återinförandet av 
spårvagnar. 

Förarlös drift var ingen helt ny tanke i Stockholms 
trafikplanering. En utredning hade 1970 
talat om automattåg på en pelarbana i busslinje 

54:s sträckning och sålunda även över Västerbron, 
och en studie från landstinget talade om 
"autominibussar" i halvcentral bana runt innerstaden. 
För Alternativ Stads del torde en viktig 
inspirationskälla ha varit det VAL-system som sedan 
1983 var i drift i Lille och sen fick efterföljare 
i några andra franska städer. Med sin begränsade 
profil och sina liberala krav på lutningar och kurvor 
var VAL-och liknande automatbanor relativt 
lätta att placera in i befintliga stadsmiljöer. 

Författarna betonade karaktären av ideskiss 
men ritade ändå ut en linjekarta. Förutom att 



tunnelbanans blå linje förlängdes från Kungsträdgården 
till Slussen och vidare åt sydöst korsades 
Mälaren i ett första tänkt utbyggnadsskede av 
två "autominispårvägar": en på Västerbron och 
en från Gröndal över Essingeöarna till Kungsholmen, 
med en gren till Alvik. Lika innovativt 
var den linbana som föreslogs från Åkeshovs 
tunnelbanestation över Kärsön och Fågelön till 
Skärholmen. På denna perifera sträcka var trafikunderlaget 
så pass begränsat att denna relativt 
kapacitetssvaga teknik kunde väljas. 

Det kan konstateras att automatdrifttekniken 
inte har fatt den snabba utbredning som en gång 
förutspåddes. Också i pionjärlandet Frankrike är 
det främst konventionella spårvägar man satsar 
på för närvarande, även om Köpenhamns Metro 
har en del gemensamt med det som föreslogs av 
Alternativ Stad. 

Banor för en avvecklad bilism 

Detta noterades även av författarna när Alternativ 

Stad publicerade en reviderad utgåva av skriften, 

nu rubricerad Kollektivtrafik för bilistens behov. 

Nu hade målsättningen skärpts. Det gällde inte 

att halvera bilismen utan att avveckla den. 

Ändå är det fortfarande automatbanor som i 
första hand förespråkas. Dels införande av förarlösa 
tåg på tunnelbanan, vilket troligen skulle 
förutsätta plattformsdörrar (det enda svenska exemplet 
hittills är Lisebergs station), dels ett omfattande 
nät ( cirka 200 km) av lätta balkbanor. 
Helst ett spårtaxisystem men i avvaktan på att 
den tekniken ska bli mogen för kommersiell drift 
banor med linjetåg. 

Det tänkta linjenätet beskrivs denna gång inte 
lika detaljerat. Vad vattenpassagerna beträffar 
har linbanan utgått medan automatbanan över 
Västerbron är ersatt med spårvagn. En annan 
spårvägslinje går över skeppsbron ner till Slussen. 
När det gäller annat än innerstadslinjen är 
emellertid Herlitz & Wiklund måttligt förtjusta 
i spårvagnar med deras låga trafikfrekvens. De 
anser att T värbanan bör byggas om till automatbana 
och att dess planerade förlängningar bör 
utföras med samma teknik. 

Tvärbanan 

När Tvärbanan i juni 2000 förlängdes från Liljeholmen 



till Alvik förverkligades den spårförbindelse 
över Stora Essingen som hade diskuterats 
nästan hundra år tidigare. Den innebar också att 
man åter var uppe nio spår över Saltsjö/Mälarsnittet. 

Den nya spårväg som 1987 öppnades i Grenoble 
blev snabbt en succe och drog till sej många 
studiedelegationer, också från Stockholm. Där 
hade olika spårvägsprojekt lanserats sedan en 
längre tid, men nu greps man på allvar av den 
internationella vågen av spårvägsrenässans. En 
annan internationell företeelse var en decentralisering 
av storstäderna som alstrade ett växande 
behov av tvärförbindelser. Bussar räckte inte 
längre men tunnelbanor behövdes inte. Perifera 
spårvägslinjer som band samman förortsjärn

Gleim & Eyde skulle kanske ha glatt sej åt att deras Essingeled äntligen forverkligades, om än i form av en spårväg. 
Foto Thomas Johansson, som for övrigt är huvudforfattare till en utmärkt bok om Tvärbanan. 

vägarnas och tunnelbanornas stationer blev en 
populär lösning, som bland annat har tillämpats 
vid spårvägens återkomst i Paris. 

En stadig utredning från 1990 förordade en 
utbyggd kollektivtrafik i storstadsregionerna. För 
realiserandet tillämpades den tidigare modellen 
med en stadigt utsedd förhandlingsman, och för 
Stockholms del blev det som nämnts riksbankschefen 
Bengt Dennis. Dennispaketet omfattade 
en etappvis utbyggnad av en spårväg i det "halvcentrala 
bandet". Första etappen skulle bland annat 
förbinda tunnelbanestationerna Gullmarsplan, 
Liljeholmen och Alvik. I en vision slöts 
ringen kring Stockholms innerstad. 

T värbanans förverkligande gick inte hela tiden 
på räls. Även ifrågasättandet av större infrastrukturprojekt 
från både enskilda intressenter och 
ideella opinioner är en internationell företeelse. 
Opinionen var splittrad kring Tvärbanan, och 
bygget försenades och fördyrades av överklaganden. 
Byggtekniska problem uppstod också. 

Det mest uppmärksammade gällde just broarna 
över Mälaren. Under 2001 upptäcktes sprickor i 
den ihåliga brobalkens väggar. Det blev cirka sex 
veckors uppehåll innan trafiken kunde återupptas 
på de förstärkta broarna. I andra avseenden, 
inte minst imagemässigt, har T värbanan varit en 
framgång även om man ännu inte nått upp till 
de prognostiserade resandevolymerna. 

Ett tredje spårsystem? 



VAL-tekniken hade faktiskt åberopats i en studie 
några år tidigare, men då var den tänkta trafikuppgiften 
ganska annorlunda. 

Det fanns i slutet av 1980-talet cirka drygt 
tjugo europeiska flygplatser som kunde nås med 
tåg eller annat spårfordon, men fenomenet växte 
och diskuterades även för Stockholms del. Frågan 
hade blivit angelägnare genom planerna på 
en storflygplats någonstans söder om staden som 
skulle tjäna som en pendang till Arlanda. Det 
projektet föll ju så småningom på en kombination 
av miljömotstånd, 1990-talets lågkonjunktur 
och Skavstas uppblomstring. 

Det tredje spårsystemet var rubriken på en 
utredning som Stockholms Lokaltrafik lät göra 
1988 -pendeltågen och tunnelbanan var de två 
första. Den huvudlinje som skisserades sträckte 
sej från järnvägsstationen Södertälje Syd till Arlanda 
med stationer i T ullinge, Farsta strand, 
Stockholm C, Barkarby och Rotebro. Två flygplatser 
passerades sålunda -Tullinge som ett av 

de diskuterade lägena för den södra storflygplatsen 
och Barkarby som en ersättning för Bromma. 
Av detta framgick systemets tämligen exklusiva 
karaktär. Resorna skulle vara dyrare än med den 
gängse SL-taxan och utgöra måttliga 4 procent 
av lokaltrafikens totala, trots att man räknade 
med tvåminuterstrafik och trevagnståg. 

Vad tekniken beträffar nämndes både V AL, 
Vancouvers ALRT-teknik (ett slags utveckling 
av det gamla Alwegsystemet) och maglev. Gemensamt 
var att det handlade om en balkbana, 
främst i upphöjt läge över eller intill befintliga 
vägar eller järnvägar men i tunnel under Södermalm. 
Tunneln kunde förlängas under vattnet, 
men billigare och bättre var att ta Centralbrons 
båda mittfiler i anspråk. Med en motorvägsring 
fullbordad runt Stockholm skulle biltrafikens 
tryck på bron minska. Systemet var tekniskt och 
företagsekonomiskt realistiskt lydde en central 
slutsats i utredningen. 

Året efter skisserades en balkbana med samma 
ändpunkter men med en något annorlunda 
sträckning och något fler mellanstationer. Hur 
Mälar/Saltsjösnittet skulle passeras redovisades 
inte närmare här, men i ett annat exempel demonstrerades 
en närmare fem mil lång ringbana 
med broar över bland annat Mälarösunden och 
Halvkakssundet. Systemet var denna gång tyskt 
och hette Eurotren Monorail. Dess mest originella 
inslag var nog de teleskoperande växlarna. 



Även när det gällde Stockholms flygplatsförbindelse 
valdes som bekant en spårlösning som 
var tekniskt om än inte administrativt konventionell. 

"Centralbanan" 

Bägge de stora morgontidningarna i Stockholm 
ifrågasatte Citybanan på ledarplats. Dagens Nyheters 
linje föreföll närmast inspirerad av Riddarholmskommitten: 
bygg tredje spåret så att 
vi far en snabbare och billigare lösning, bygg en 
pendeltunnel över (det vill säga under) Kungsholmen 
den dag då kapaciteten inte räcker, gräv 
gärna ner Centralbron. Svenska Dagbladet tog 
för sin del det djärva steget att på ledarplats framföra 
en tekniskt oprövad och tills vidare högst 
skissartad lösning med arbetsnamnet "Centralbanan". 

Bakom stod företaget Nowait som bland annat 
fatt utvecklingsstöd från Vinnova, och vars system 
i första hand varit inriktat på urbana masstransporter 
i tredje världen. För 5 miljarder och på 
fem år trodde man sej kunna fa till stånd en förbindelsen 
mellan Stockholm S, där pendeltågen 
skulle vända, och Stockholm C. 1860-talstunneln 
genom Mariaberget skulle återanvändas och 
sen skulle banan löpa i en sluten tub "på vattnet 
längs tunnelbanebron och Centralbron" till Tegelbacken 
och vidare till en terminal som kunde ligga 
ovanpå centralstationens plattformstak. 

Det handlade om förarlösa fordon som löpte 
på en balk och drevs av linjärmotorer på denna. 
Den djärva tanken var att fordonen skulle vara 
i ständig rörelse och alltså röra sej i slinga. Vid 
stationerna skulle de 16,2 x 1,6 m stora vagnarna 
vridas 90 grader och packas samman långsida 

Djärvt lyfter det "tredje spårsystemets"futuristiska fordon 
från Centralbron på fotomontaget i en preliminär 
SL-rapport som inte fick någon uppföljning. 

mot långsida, samtidigt som hastigheten bromsades 
till en tiondel. Sen kunde resenärerna stiga 
av och på, eventuellt från rullande trottoarer som 
höll samma hastighet. 

Kapaciteten angavs till 80 000 personer i 
timmen, och ingen tidsförlust sades uppstå for 
resenärerna i och med att vagnarna körde kontinuerligt. 
Byte av fordon, som enligt resvalsundersökningar 
upplevs som starkt negativt av 
resenärer, skulle man emellertid inte komma undan, 
och det framgick heller inte hur terminalen 



med sin erforderliga stora bredd kunde etableras 
vid Stockholm S, eller om spårkapaciteten tilllät 
alla pendeltåg att vändas där. Och ett förslag 
att ytterligare reducera de fria vattenytorna torde 
väcka protester. 

Nowaits förslag är kanske mest intressant som 
ett inslag i den långa traditionen att finna djärva 
lösningar på Stockholms genomfartsproblem 
och som exempel på dagspressens tidlösa öppenhet 
for sådana lösningar. 

Ett varv till 

År 2005 kom alltså ett regeringsbeslut om Citybanan. 
Men nu var det 2006 och en ny regering. 
Den kom snabbt med ett överraskande omprövningsbeslut. 
Kostnaden avskräckte men också 
den långa genomförandetiden. Skulle man trots 
allt satsa på tredje spåret. Utredningskarusellen 
gick ännu ett varv. 

Och kom fram till samma resultat som tidigare, 
att Citybanan behövdes, vilket regeringen 
så småningom alltså accepterade. Fast nu hade 
kostnaden stigit ytterligare på grund av fördröjning 
och stark byggkonjunktur, och mer pengar 
behövdes. I linje med regionförstoringens logik 
vände man sej nu till län utanför Stockholms eget 
och utlovades vissa bidrag. Även det gamla jord-
ränteargumentet återkom: Jernhusen AB borde 
kunna bidra nu när Citybanan höjdes värdet på 
dess fastigheter vid Centralstationen. 

Tidpunkten for färdigställandet sköts ju fram 
ytterligare, och tidsplanen svävar ännu på grund 
av juridiska förvecklingar kring miljöprövningen. 
Det är oklart om Citybanan kan stå klar till 
2017. För att tills vidare lätta trycket på Stockholm 
C bygger Banverket om utfarten vid Tegelbacken, 
men den förstärkta kapaciteten ska inte 
användas till fler tåg utan till att minska tiden for 
återställande vid förseningar. 

Det bokstavliga spårberoendet 

Under de sista decennierna har begreppet path 
dependency snabbt spritts från den amerikanska 
samhällsforskningen till andra länder. Därmed 
menas ungefär att historien skapar utvecklingsmönster 
som kan vara svåra att bryta, en rätt så 
självklar iakttagelse som likväl har visat sej vetenskapligt 
fruktbar. 

På svenska brukar uttrycket översättas med 
"spårberoende". Begreppet används alltså normalt 
i teoretisk och överförd bemärkelse, men i 



det aktuella sammanhanget kan det ges en högst 
bokstavlig och materiell tolkning. De stambanespår 
som efter Nils Ericsons vilja drogs fram genom 
centrala Stockholm har styrt utvecklingen 
och gör så fortfarande. Det callmanderska förslaget 
från mitten av 1940-talet tycks ha varit det 
sista försöket att få bort dem. De har fått sällskap 
av andra spår över Mälar/Saltsjösnittet, men också 
de viktigaste av dessa -tunnelbanans, snart 
nog Citybanans -har funnit det nödvändigt att 

Trafikprognosen som anses visa attfyra spår, och därmed 
en tunnel behövs genom Stockholm. Notera gissningen 
om tre tillfyra godståg per timme 2030, en mycket stark 
ökning.från idag. 

Tågtrafik 2015 2030 
Antagen trafik Behov Antagen trafik Behov 
Ytspår Tunnel Ytspår Tunnel 
Pendeltåg -2026 18-20 -2426 22-24 
Regionaltåg 4 -9 12 -12 
Fjärrtåg 4 -5 5-7 -5-7 
Godståg 2 -1-3 2-4 -2-4 
Totalt 1 20 33-37 19-23 24 41-47 
Maximal 
kapacitet 24 (ytspår) + 24 (tunnel) 24 (ytspår) + 24 (tunnel} 

knyta an till centralstationen och därmed på något sätt forcera 
det smala näset vid Slussen. 

Därmed kan man våga gissningen att spåren ligger där när 
det har gått ytterligare 140 år. Också den traditionella spårtekniken 
(och spårvidden!) har demonstrerat sin sega överlevnadsförmåga. 
Hittills har inte maglev eller någon annan 
teknik visat någon övertygande konkurrensförmåga, och om 
vi nu går mot en energisparande framtid lär stålhjul mot stålräls 
bli svårt att överträffa. 

Spårvägens återkomst på Västerbron är en rimlig gissning. 
Stigande vattennivå i Mälaren och kanske även i världshavet 
till följd av klimatstörningarna blir en utmaning för i första 
hand tunnelbanan -häromåret var det visst 8 cm från att 
läcka in vid Gamla stans station. 

I och med Citybanan förvisas också tågpendlarna för 
mycket lång tid till ett dagligt tunnelmörker. Trista framtidsutsikter 
för den som gillar Berlins Stadtbahn. * 

* Argument om resk:valitet och särskilt då dagsljus och utsikt har förvisso 
funnits med i diskussionerna länge men inte varit särskilt framträdande. 
Det finns emellertid en internationell trend att försöka släppa 
in dagsljus även i djupt liggande tunnelstationer -förlängningen av 
Viccoria Line i London, Köpenhamns Mecro, den blivande Triangelstationen 
i Malmö -och planerarna i Stockholm är inte omedvetna 
om aspekten. 



Cirybanans avsnitt genom själva Getingmidjan 
som det enligt planerna ska se ut när den 

är klar 2017 eller så. 
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Gunnar Lind 

Tågbyte Cr. Tankar kring två trafikuppehåll 

Kristianstad C, platsen för otaliga tågbyten -i min 
barndom och uppväxt, sedan som vuxen och nu 
som pensionär sedan ett antal år. Ett annat slags 
tågbyte förestår -den bekväma och trivsamma, 
danskbyggda Kustpilen försvinner till förmån för 
Öresundståget, en för mig tämligen obekant företeelse. 
Att det dessutom blir historiens längsta 
tågbyte, cirka två år, tillskrivs den planerade elektrifieringen 
Kristianstad-Karlskrona. 

Först en kommentar till rubriken: Stationssignaturen 
Cr har varit med från början och hittills 
undgått stavningsreform och annan klåfingrighet. 

Nu är det maj 2005 och dags att ta avsked av 
Kustpilen. Trafiken på gamla BKB upphör i och 
med tidtabellsskiftet i juni och landsvägs bussarna 
tar över under två år. Jag har startat i Stockholm 



på förmiddagen. Från resans "höjdpunkt" strax 
söder om Nässjö (315 meter över havet), har det 
rullat utför mot Vattenriket. Stationen i Kristianstad 
ligger visserligen 2,5 meter över havet men 
delar av staden når inte så högt upp -strax sydost 
om tätbebyggelsen ligger faktiskt Sveriges lägsta 
punkt, 2,4 meter under havsytans nivå. 

Från Hässleholm hette tåget 10366. I min 
gammalmodiga tankevärld ser jag stackars tågklarerare 
plita in alla siffrorna i alltför trånga 
kolumner. Men i sinnevärlden är det ju med tågklarerarna 
som med våra gamla latinlärare -de 
representerar ett utdöende släkte. I stället leds 
tågföringen av någon anonym person bakom en 
bildskärm på fjärran ort och tågtidjournal/tamblad 
har väl ersatts av datalistor. Efter Kristianstad 
blir det tresiffrigt igen, tåg 366. 

Jag har nu gått ombord på Kustpilen för avskedsfärden, 
riktning Karlskrona. 

Efter X 2000 från Stockholm, A7 -vagn från 
Hässleholm och slutligen Y2, konstaterar jag att 
sittkomforten har stigit med varje tågbyte. Kustpilens 
märkbart danska design höjer trevnaden 
ytterligare, inte minst det förhållande att man 
i Danmark tycks mena att fönsterplatser verkligen 
skall ha fönsterutsikt. En liten kuriositet: 
läslampornas strömbrytare har texten LYS -det 
mjuka, vänliga språket hinsides Öresund gör sig 
påmint. 

Tåg 366 österut 

Kustpilen lämnar den en gång så omfattande 
personbangården, som rymt tåg till sju destinationer. 
Efter järnvägsdöden i Skåne återstår två 
och bangården har reducerats till fyra spår. Vi 
skall inta östlig kurs och rundar det stora godsmagasinet 
och tullhuset, det senare tomt sedan 
några år, ett öde som delats med många svenska 
tullkammare till följd av ändrade godsflöden, 
rationaliseringar och EU-anslutning. Så följer 
den fortfarande imponerande godsbangården 
och cirka tre km plan linje innan stigningarna 
mot Fjälkinge börjar, cirka 23,2meter på sex km, 
delvis genom jordskärningar, där snörika vintrar 
ibland ställt till trassel för trafiken. 

Färden mot Karlskrona går nu på den äldsta 
bandelen, Sölvesborg-Kristianstads prnväg 
(SCJ), öppnad för trafik 1874 och från 1906 
en del av Blekinge kustbanor (BKB), som 1942 
övertogs av SJ. De välkända stationshusen, uppförda 
1908-1913 som ersättning för trånga SCJhus, 
skymtar förbi. Alla är uppförda i samma 



karakteristiska stil med smärre lokala variationer. 
Samtliga finns i behåll, ehuru privatiserade. Stil? 
-jag brukar kalla den BKB-jugend. 

Första uppehåll Bromölla, som kan uppvisa 
tre generationers stationshus. Vi har passerat huset 
från 1908 och ett 100-tal meter därefter det 
gamla SCJ-huset, mig veterligt den enda byggnad 
från SCJ som finns kvar. Den nuvarande 
personstationen ligger öster om Skräbeån med 
bättre läge i förhållande till tätortsbebyggelsen 
men gör inte mycket väsen av sig. På modernt 
vis ligger själva huset planskilt från spåren, "en 
trappa ner" vid en gångtunnel under banan. Ett 
industrispår härifrån till Nymölla är av tämligen 
sent datum. 

Sölvesborg, slutstation för SCJ, vi har för ett 
par minuter sedan mött Östersjön vid Valje och 
passerat in i Blekinge. Här tog Västra Blekinge 
järnväg (WB]J) vid från 1886, vilket medförde 
betydande om-och nybyggnad av stationsområdet. 
Ett närmare studium far anstå till återresan, 
då ett längre uppehåll är planerat. 

Resan fortsätter direkt. Till höger en andra 
glimt av Östersjön, den tredje blir inte förrän 

vi närmar oss Karlskrona. Kort därefter ser man 
en gång-och cykelbana i mjuk kurva åt höger. 
Gammal järnvägslinje? Riktigt -här låg skiljeväxeln 
till Listerbanan (Sölvesborg-Hörviken, 
byggd av BKB i etapper, färdig 1922 och riven 
på 1960-talet). Växeln var skyddad av en T-semafor 
med tre vingar, alltså ganska ovanlig. Ut 
från Sölvesborg visades Kör med en vinge mot 
Karlskrona och två vingar mot Hörviken. För 
infart till Sölvesborg gällde semaforen endast tåg 
på Karlskronalinjen (en vinge), Listerbanan hade 
egen signal före växeln. 

Men åter till nutiden. Färden går norrut till 
att börja med, till höger det flacka Listerlandet, 
till vänster Ryssbergets bokskogar. Tre kyrkor 

Sölvesborg 1945. 
Kombination av 
ymnigt regnande 
och högvatten i 
Hanöbukten har 
visat sig menlig 
for tågforingen. 
Normalspårs bangården 
som ligger 
några centimeter 
högre har som syns 



klarat sig bättre. 
Fotograf okänd 

samtidigt synliga från tåget, Mjällby, Ysane och 
Gammalstorp. Från Sandbäck utgick bibanan till 
Olofström, av järnvägsfolk kallad Holjebanan efter 
den ursprungliga ändstationen trots att den 
hade byggts vidare till Olofström redan 1909. 
Trafiken upphörde 1950, att inga spårrester kan 
ses från tåget far nog tillskrivas den blekingska 
växtligheten. 

Efter Sandbäck återtas ostlig kurs, nu i typisk 
blekingenatur, där skiftande löv-och barrskogar 
omväxlar med åker och äng. Eftersom åar och 
dalgångar är nord-sydliga blir banprofilen ganska 
"taggig" i motsats till tidigare. Uppehåll i Mörrum, 
vars stationshus är det ursprungliga, tyvärr 
förfulat av fönsterbyte på senare år. WBlJ:s sta-

Bilden visar den 
större typen av 

WB!j:s stationshus. 
Fanns i Höije, 
jämshög och Mör

rum. Huset i Mör

rum finns kvar, 

tyvärr forfuiat av 
ändrad fonsterinredning. 
Ny

bergska samlingen, 
Sveriges järnvägs

museum. 

Gammalstorp 

cirka 1902. WBlf

tåg mot Sölvesborg, 

lok WBlf 15 (byggt 

1872 som KWJ 6, 
senare BKB 15, 
skrot 1924). Fotografokänd. 



tionshus var låga träbyggnader, rödmålade med 
vita snickerier, liknande denna i Mörrum. Vi har 
redan passerat två av mindre typ, som fortfarande 
finns kvar, nämligen Gammalstorp ( ersatt av ett 
rymligt nybygge 1906, därefter banvaktsstuga) 
och Ryedal. 

Från "laxmetropolen" raskt till Karlshamn. 
Station och bangård är av sent datum, togs i 
bruk 1957 då den genomgående normalspårstrafiken 
till Karlskrona inleddes. Strax före infarten 
skymtar den äldre stationen och hamnbanan till 
höger. Denna fungerade från 1954 med två spårvidder, 
1435 mm på den ombyggda kustbanan 
mot Kristianstad och 1067 mm på linjerna mot 
Karlskrona och Vislanda. Numera återstår en-

Karlshamn 1954. 

Skenbart kaos på 
den trånga bangården. 
Längst till 
höger och längst 
till vänster går 
trafiken på 1067spår. 
I mitten 
tränger normalspåret 
in. Foto Gunnar 
Lind. 

dast stationshuset och ett genomgående spår för 
hamntrafiken. Av Vislandabanan (KVBJ) har 
blivit cykelväg upp till Ryd -inom Blekinge permanentbelagd 
och lättrampad. Den skall så småningom 
omfatta hela det upprivna 1067-spåret 
ända till Halmstad, berättas det. 

I Karlshamn började den senast tillkomna 
länken i kustbanan, Mellersta Blekinge järnväg 
(MBlJ), öppnad för trafik 1889 fram till Karlskrona. 
Dess anslutning till KVBJ -WBlJ skedde 
på den nyss nämnda stationen, ägd av KVBJ. 

Trafikmässigt hängde ju de tre Blekingebanorna 
samman och redan 1890 hade genomgående 
personvagnar införts. Så småningom köpte MBlJ 
in de två andra, WBlJ 1903 och SCJ 1906. Ble

kinge Kustbanor (BKB) hade uppstått. 1942 tog 
SJ över det hela men det är en annan historia. 

Ingen avstigning i Karlshamn denna gång, 
Kustpilen rullar vidare. Uppehåll i Bräkne-Hoby, 



vars stationshus är rivet. Vi passerar Bredåkra, en 
gång knutpunkt med anslutning mot Växjö, nu 
en dyster anblick. Av bangårdens fem spår har 
blivit en sandöken, genomkorsad av normalspåret. 
Stationshus och bostadshus finns kvar men 
med tillbommade dörrar och fönster. Den anslutande 
banan, Bredåkra-Tingsryds järnväg (BTJ), 
hade 1926 övertagits av BKB, som därmed fått 
sin slutliga utsträckning, banlängd cirka 208 km. 
Vid kustbanans breddning anlades treskenspår 
Bredåkra-Ronneby, varför de genomgående tågen 
Växjö-Tingsryd-Bredåkra-Ronneby kunde 
nå bestämmelseorten även i fortsättningen. Anordningen 
fungerade till dess trafiken på Växjölinjen 
upphörde 1965. 

Nästa uppehåll Ronneby. Tågen expedieras 
numera på spår 2 och 3 med mellanliggande 
plattform. Det ursprungliga huvudspåret, spår 1, 
behölls som smalspår så länge trafiken på Växjö 
fungerade och revs därefter. Nu är där en asfalterad 
körbana i stället. Mycket annat har ändrats 
sedan smalspårstiden men det tänker jag se närmare 
på imorgon. 

Tåg 366 fortsätter österut. En större linjeomläggning 
mellan Johannishus och Nättraby 
genomfördes vid breddningen, i övrigt har vi i 
huvudsak följt den gamla 1067-linjens sträckning 
bortsett från nyanläggningarna i Karlshamn. 
Av banan till Älmeboda (NAEJ) återstår 
inget i Nättraby, men av dess rullande materiel 
finns dessbättre mycket att skåda (och njuta av) 
i Mariefred. 

Inom kort får banan kontakt med Östersjön 
och till höger syns silhuetten av Karlskrona ute 
i den blekingska övärlden. Dags att svänga söderut 
när vi kommer till Gullberna, en gång 
föreningsstation med Östra Blekinge järnväg 
(ÖBlJ), som utnyttjade BKB:s spår in till Karlskrona. 
I bangårdens norra ände ses ÖBlJ:s utfart, 
nu förvandlad till normalspårigt industrispår till 
Verköhamnen. I den södra leder en växel in på 
gammalt normalspår, det vill säga Kust till Kustbanan, 
före detta Karlskrona-Växjö järnväg 
( CWJ). 1067 -spåret gick bredvid detta i 4 km 
till Karlskrona men är numera upprivet. 

Efter knappt en kilometer lämnar vi fastlandet 
och kommer via två sammanväxta öar och ännu 
en kort bro ut på Trossö, som omfattar Karlskronas 
centrum. Öns nordligaste udde hyste CWJ:s 
station på den västra sidan och BKB på den östra. 
Mellan dem en gata, Landbron, som under min 
skoltid var Karlskronas enda vägförbindelse med 
fastlandet. Nu har normalspåren tagit över också 



den östra bangården och Landbron. Av BKB:s 
stationshus och övriga anläggningar finns inget 
kvar och ny huvudväg norrut går på en utfyllnad 
öster om järnvägen. 

När Kustpilen stannar på "Gamla CWJ" är 
klockan 16.21, exakt enligt tidtabellen, som nu 
kan stoppas ner i väskan. Sammanlagd restid 
från Kristianstad 1 rim 36 min. Snabbaste smalspårståg 
(BKB:s snälltåg 17 och 18) tog ganska 
precis en timme längre tid på sig. Den tidens 
nödtvungna byte i Kristianstad har återkommit 
sedan ett par år i och med att Ö resundstågssystemet 
genomfördes västerut. Men sommaren 
2007 blir det genomgående tåg KöpenhamnKarlskrona 
utlovas det. Restid cirka 3 1/2 rim 
uppskattningsvis. 

Denna gång blir det inget längre uppehåll i 
Karlskrona. Återresan, som väl blir det definitiva 
avskedet till Kustpilen, börjar redan samma 
eftermiddag och sker etappvis i BKB-nostalgins 
tecken. Första uppehåll och övernattning i Ronneby. 

Kring Ronneby 

Ronneby var tidigare BKB:s huvudstation och 
säte för förvaltningen. Här fanns också huvudverkstad 
och lokstation. I Ronneby hade järnvägen 
över tvåhundra anställda, här stationerad 
tågpersonal inräknad -en stor arbetsgivare i en 
liten stad. Nu representeras trafikföretaget av en 
biljettautomat -har man tur går det att få tag på 
länstrafikens tidtabeller i pressbyråkiosken intill 
stationshuset. 

Stationshuset är det ursprungliga men dess 
bottenvåning är ombyggd radikalt och består 
främst av en rymlig och välhållen väntsal. 
Övervåningen är "privatiserad" (bland annat till 
taxistation!). Där fanns på sin tid huvuddelen av 
BKB:s förvaltning (trafikchefen, trafik-och banavdelningarna, 
kassa och förrådsförvaltning), 
senare SJ:s 29:e trafiksektion. Öster om stationshuset 
har smalspårstidens uppställningsbangård 
förvandlats till bussterminal, bekvämt tillgänglig 
från väntsalen men synbarligen överdimensionerad 
och därför svår att hitta i. 

Ronneby 1920-talet. BKB 20, byggt Nohab 1901 som WBlj 20 (från 1942 SJ 4007, skrot 1955). Här som 
''överhettare" 
efter modernisering. Samma utseende fick loken 5, 17, 18 och 19 efter motsvarande ombyggnad Nybergska 
samlingen, 
Sveriges Järnvägsmuseum. 



Där bortom finns huvudverkstaden kvar, numera 
upplåten för annat ändamål. En kontorsflygel 
till verkstadsbyggnaden inrymde BKB:s 
maskinavdelning samt kamrerare-och kontrollkontor. 
Övriga anläggningar, kolgård, vattenhästar, 
lokstall och förrådsbyggnad, är borta. Borta 
är också järnvägspark, godsmagasin och lastkaj 
väster om stationshuset. De har fatt ge plats åt 
bil-och cykelparkeringar, synbarligen livligt 
utnyttjade av tågpendlare mellan Ronneby och 
grannstäderna. 

Från Ronneby utgick en cirka 4 km lång sidolinje 
till hamnen, vanligen kallad reddlinjen 
efter ändstationens namn, Ronnebyredd. Vid 
sidan av på sin tid betydande godstransporter 
utnyttjades den av arbetspendlare, långt innan 
termen var uppfunnen. För det ändamålet medförde 
vissa tåg en tvåaxlig personvagn -vanligen 
BC 62, byggd 1886 som WBIJ 412. Persontrafiken 
övertogs på tidigt 1930-tal av BKB-bussar. 
Linjen blev ombyggd till normalspår 1957 men 
revs senare upp. 

Den försvunna miljön hade nära anknytning 
till min uppväxt. Särskilt lokstationen -ett 
rundstall med elva stallplatser -och uppställningsspåren 
öster om stationshuset lever kvar 
i minnet sådana de tedde sig under 1920-och 
1930-talen. 

Lokstallet rymde stort och smått, gammalt och 
nytt. Något av de fyra större persontågsloken 
("Helsingborgsloken" nr 10-13, axelföljd lC-2) 
fanns vanligen att beskåda. De båda "stortyskarna'' 
(nr 28-29, lD-2) och Nohab-loken nr 8-9 
(lC-2), som hade godstågstjänst, var inne mera 
sällan. Ville man se något av dem fick man bege 
sig till stationen när godstågen väntades -nr 10 
från Kristianstad respektive 145 från Växjö mellan 
kl. 17 och 18. Av tanklok hade BKB ett tiotal 
och några av dem var alltid att se i stallet. Ett av 
växelloken nr 6 och 7, våtånglok från SCJ ( 1 C), 
fanns i stallet eller i tjänst på bangården -det andra 
var verksamt i Sölvesborg. Ett tredje våtånglok 
var nr 25 (C) ur MBlJ:s första anskaffning 
1888. Det hade växlingstjänst i Ronnebyredd 
och drog dessutom en del av "reddtågen" I övrigt 
minns jag särskilt de små fyrkopplade snabblöparna 
nr 5 och 17-20, byggda av Nohab kring 
sekelskiftet och övertagna av BKB som HKJ 1 
respektive BTJ 53 och WBIJ 18-20 (samtliga 

2B). De hade successivt moderniserats och gjorde 
god tjänst i lättare persontåg. Ibland kunde man 
träffa på lok 15 eller 16 ( tidigare BTJ 51 och 5 2), 



särlingar med lågt pannläge och ovanlig slidstyrning. 
Undangömt på ett stickspår intill lokstallet 
stod länge ett av SCJ:s äldsta lok, nr 3 Gerda (1B) 
avställt. Det var byggt hos Avonside 1875 och 
skrotades, om jag minns rätt, 1928 utan att vara 
ommärkt med BKB-skylt. 

Av uppställningsspåren nyttjades det främsta 
(närmast huvudspåret) för färdiga tågsätt som 
skulle utgå från Ronneby, främst Växjötåg (alternerande 
BKB-och VTJ-materiel) och för 
nyare reservvagnar, vanligen en Bo (BKB 4) och 
ett par C3. Där brukade också stå ett par driftklara 
men mera sällan använda tvåaxliga vagnar, 
nämligen inspektionsvagnen A 100 och en sjukvagn, 
Bs 996 (senare ommärkt till 101). BKB 
100 -enda BKB-vagn med littera A -hörde till 
MBlJ:s första anskaffningar, byggd 1888 som 
MBlJ 603 (litt.B), efter 1906 BKB 55, ommärkt 
och förändrad till inspektionsvagn mot slutet av 
1920-talet. BKB 996 var byggd 1886 som WBlJ 
410 (litt.B), efter 1906 BKB 54, och förändrad 
till sjukvagn (litt.Bs) 1911. (Ännu en sjukvagn 
fanns vid BKB, Bs 997, stationerad i Sölvesborg, 
också den från 1886 -WBlJ 411/BKB 61 , litt. 
BC, år 1913 ombyggd till Bs.) 

Intressantast var de bakre uppställningsspåren, 
varav ett också var genomfartsspår till huvudverkstaden. 
Där fanns två-och fyraxliga 
personvagnar av varierande ålder. De äldsta boggivagnarna, 
BCo 13 och Co 33, byggda 1891, 
härstammade från SCJ ( ursprungligen nr 13 
respektive 14). En annan åldring var BCo 12, 
byggd 1896 som MBlJ 618. Många tvåaxliga 
1800-talsvagnar fanns också kvar, både litt. B 
och C, en del med bibehållen oljebelysning och 
kaminvärme. Genom den nya huvudverkstaden, 
byggd 1927, kunde ett omfattande ombyggnadsprogram 
för både lok och vagnar inledas, 
varför de avställda boggivagnarna efter hand försvann 
från bangården. I förnyat skick rullade de 
sedan smalspårstiden ut. Ombyggnadsprogrammet 
fortsatte fram till förstatligandet -den sista 
vagnen togs in i verkstaden som Co 41 och kom 
ut som SJ 718. 

Till ombyggnadsprogrammet och dess genomförande 
finns kanske anledning att återkomma. All 
1067-materiel är idag försvunnen bortsett från två 
lok, nr 9 på järnvägsmuseet i Gävle (som SJ 4013) 
och nr 19 på Kristianstads järnvägsmuseum. 

Kort om Karlshamn 

Men åter till nutiden och nästa uppehåll, som 
blir i Karlshamn, två timmar till nästa Kustpil. 



Karlshamn 1954. 
De gamla, ÖBf]-loken 
nr 4 Gotthard 
Wachtmeister och 
nr 3 Amiralen 
(ommärkta till SJ 
4043-bakom 
ångslöjan skymtar 
det ditkritade 
gamla namnet 
-och 4044) tar 
en paus på färden 
mot skrotning. De 
fick gå for egen 
maskin mot sitt 
öde i ½ sla,nda. 
Foto Gunnar 
Lind. 

J. 

Gammalstorp cirka 1902. WBlj-tåg mot Karlshamn, lok WBlj 19 (byggt Nohab 1901, senare BKB 19, från 1942 
SJ 4006,finns i Kristianstadsjärnvägsmuseum). Personvagn.ar WBlj ACo 414,från 1906 BKB BCo 11,från 1942 
SJ BCot 697, därefter två C-vagn,ar, oidentifierade. I vit uniformskavaj stfAugust Lind, på dressinen öbm J 
Gummesson. 
Fotografokänd. 

Stationshuset är nybyggt vid linjeomläggningen 
1957 men stationen tycks vara obemannad, 
väntsalen så gott som folktom. Vid sidan av SJ:s 
biljettautomat har faktiskt länstrafiken en öppen 
kiosk för trafikinformation och biljettförsäljning. 
Bangården synbarligen välplanerad från en tid då 
SJ fortfarande hade full godshantering, ett rymligt 
godsmagasin är sammanbyggt med stationshuset 
intill lastkaj och frilastspår. Spåren tomma 
så när som på ett växellok med ett par G-vagnar 
(så hette de på"min tid", dagens godsvagnslittera 
har jag aldrig lyckats lära mig). 

En kortare stadspromenad hinner jag med och 
korsar Erik Dahlbergsvägen efter ett hundratal 
meter. Gatans mjuka sväng västerut påminner 
mera om en järnvägskurva än en stadsgata. 
Mycket riktigt, här gick MBlJ till en början och 
anslöt då i västra (= norra) änden av KVB J :s 
bangård varifrån tågen backade till stationshuset. 
Spåret leddes ganska snart en sydligare väg 
in på KVBJ:s hamnbana, där tågen i 20 km/h 
under klockklang rullade ända till 1957. Mot 
denna olägenhet fick vägas att tågen kom in på 
Karlshamns bangård i "rätt ände" och utan växlingsmanövrer 
kunde fortsätta västerut. För de 
resande tillkom ett annat plusvärde, nämligen 
utsikten över Karlshamns hamn och livliga sjöfart 
-oceangående fartyg var ingen ovanlig syn. 



Nu ligger KVBJ:s gamlastationshus avskilt från 
den tidigare bangården, som rymmer ett hamnspår 
och en genomfartsgata. Verkstadsbyggnaden 
finns kvar men lokstall och godsmagasin 
är borta. Dock, två timmar går fort -åter till 
dagens station. 

"Vår bana'' 

Kustpilen rullar vidare, nu på gamla WBIJ, banan 
där personalen inte fick heta vad som helst. Det 
berättas att en av de första trafikcheferna (Filen 
eller Svanbeck) ogillade efternamn som var lätta 
att förväxla och bestämde om utbyte av framför 
allt son-namn -åtgärden kunde vidtas tämligen 
obyråkratiskt på den tiden. Och faktum är att 
under min uppväxt hade "farbröderna" västerut 
ofta korta natur-eller växtnamn som Sjö, Fors, 
Lilja, Roos, Ek, Ask, Green. 

På bygget av WBlJ började bland annat en 20årig 
smålänning, August Bengtsson från Reftele i 
Jönköpings län. Sedan sista skarvjärnsbulten dragits 
åt stannade han kvar vid banan, blev banvakt 
i Ryedal, gifte sig 1888 med en kvinna från bygden, 
fick namnet Lind, och blev med tiden farfar 
till den som skriver dessa rader. År 1897 blev han 
stationsföreståndare i Gammalstorp, en tjänst 
som han uppehöll till pensioneringen 1930. 

Sonen Sigfrid (min far) föddes 1890 och började 
vid järnvägen som trafikelev 1906. Som stationsskrivare 
drog han österut 1919, blev kontors-

Gammalstorps 

äldsta stationshus, 

byygt 1886 ersatt 

av nybygge 1906 

Då flyttat cirka 500 

m i riktning Sölves

borg och ombyygt 

till banvaktsstuga. 

WBIJ hade sta

tionshus av denna 



typ även i Ryedal 

Kylinge och Rösjö 

-som finns kvar. 

StfAugust Lind 

med famiij. Sonen 

Sigfrid till höger, 

trafikelev 1906och 

pensionerad som 

stins i Sölvesborg 

1956 Av döttrar

nas barn kom fj,ra 

tilljärnvägen. Foto

graf okänd 

skrivare och senare byråassistent vid BKB:s byrå i 
Ronneby. Där tjänstgjorde sedan 1914 Gunhild 
Petterson, ett av flera kvinnliga kontorsbiträden 
vid BKB. Hon var dotter till stinsen i Djupadal 
(av SJ omdöpt till Kallinge), Hans August Petterson, 
även han smålänning, anställd vid MBlJ /BKB 
sedan 1889. De två gifte sig 1919 och blev mina 
föräldrar. Familjen bodde i Ronneby till 1942, då 
min far blev stins i Sölvesborg -men då var jag 
redan utflugen ur boet. I den befattningen pensionerades 
han 1956 efter att ha hunnit verka som 
"normalspårsstins" i så gott som två år. 

, 

Gammalstorps nya 
stationshus, byygt 
1906 StfAugust 
Lind Vykortfrån 
cirka 1910. 

Att växa upp vid en medelstor järnväg, visserligen 
smalspårig (men 1067 mm var nästan 
1435, tyckte vi -trefotsspårvidden 891 såg vi 
ner på!), innebar att leva sig in i en särskild värld, 
en värld som styrdes av klocka och tidtabell och 
vars skrivna och oskrivna regler efter hand nöttes 
in i ynglingen. Järnvägen bildade ett slags 



socialt nätverk -det var inte så att alla kände 
alla, men man kände de flesta till namn och befattning, 
vare sig de var stationerade "hemma" 
eller på en annan station. De titulerades artigt 
"farbror"plus för-eller efternamn, högre chefer 
emellertid med titel, "farbror Ti", "farbror Biö" 
och så vidare. 

Under gymnasieåren var det sommarjobb vid 
banavdelningen -slipers-och rälsbyte i första 
hand men även arbete med den tidens mekaniska 
signaler och växelförreglingar kunde ingå. 
Fortfarande tror jag mig hjälpligt kunna staka 
en kurva eller "meka'' ett vevställverk. Banläran 
och Säo (årgång 1934 som ju tillämpades vid 
EJ från 1936) utgjorde vidläsning hemma under 
viss tillsyn av intresserad fader. Allt talade för en 
karriär vid järnvägen men så blev det inte -det 
blev ett livsintresse. 

Sölvesborg och hemresa 

Nästa Sölvesborg. Här är ett längre uppehåll inplanerat 
och Kustpilen drar vidare utan mig. Jag 
börjar med den "nya stationen", huset från 1899. 
Det är numera byggnadsminne, dock med stora 
förändringar invändigt. Bland annat har bx, tågx 
och stinsx slagits samman till en pressbyråaffär 
med ingång från väntsalen. Denna är i huvudsak 
oförändrad, trevlig och välhållen. Service till 
de resande erbjuds i form av SJ:s biljettautomat. 
Förvaringsboxar för handbagage står inte att 
finna -den som vill tillbringa några timmar i 
staden är strandsatt. Skärpning, vem det nu gäller 
(länstrafiken, SJ eller kommunen, upplagt för 
att skylla på varandra)! Samma sak i Ronneby 
förresten. 

Utvändigt har det tidigare spår 1 förvandlats 
till en rosenhäck och resandetågen går numera 
på spår 2 och 3. Det är den senaste av flera 
ändringar, sedan tillkomsten av WBlJ 1886. 
Den gången var problemet att SCJ:s bangård, 
"gamla stationen" som hade en ganska rak infart 
från väster och fungerat bra i tolv år, inte 
låg väl till för en fortsatt linje, vilken skulle ha 
krävt ingrepp i den medeltida stadsplanen. Lös-

Sölvesborg. Sista loktågetpå Listerbanan augusti 1954, därefter enbart rälsbussar. Stins Sigfrid Lind och lok.forare 
Gösta Brodin. Foto Sölvesborgstidningen. 

ningen blev en ny bangård i svag kurva närmare 
hamnen med krokig utfart mot Karlshamn i 
kanten på tätbebyggelsen. Det nya stationshuset 
var färdigt 1899 och låg cirka 80 meter sydost 
om det gamla, skilt därifrån av ett parkområde, 



Järnvägsparken. Bangården hade ursprungligen 
fyra spår. När "Älmhultsbanan" (SOEJ) tillkom 
1901 utökades den med tre normalspår, nr 5-7, 
last-och hamnspår oräknade. 

Frånsett smärre omläggningar, bland annat ett 
nytt hamnspår på 1930-talet, blev bangården nu 
oförändrad fram till 1954 och kustbanans breddning 
till normalspår. Intressant detaljinformation 
kan man hitta i ÖSJ-bladet nr 1/2005 (artikel av 
Yngve Holmgren jämte bangårdsritning) och nr 
4/2005 (bilder). 

Då normalspårstrafiken Kristianstad-Karlshamn 
inleddes den 1 september 1954, utnyttjades 
till en början "SOEJ-spåren" för all trafik, 
medan smalspårsbangården byggdes om. Spår 1, 
som hade varit huvudtågväg hela smalspårstiden, 
breddades endast i riktning Kristianstad -i motsatt 
riktning behölls 1067-spåret for rälsbusstrafiken 
på Listerbanan. En stoppbock framför 
stationshuset skilde delarna åt. Anordningen var 
kvar i cirka två år till dess persontrafiken mot 
Hörviken upphörde och spåret återfick sin gamla 
roll, nu som normalspår. Att det på senare år degraderats 
till prydnadsplantering har jag nämnt 
nyss. 

Men "gamla stationen" då? Jo, SCJ:s bangård, 
stationshus och övriga anordningar kom till fortsatt 
användning. Lokstation och godsmagasin låg 
bra till och behövdes framdeles liksom spåren. 
Själva stationshuset byggdes om till bostadshus 
for järnvägspersonal (tre lägenheter, varav en var 
stins bostad). Bibehållen plattform och ett tågspår 
markerade dess tidigare status. Spåret hyste 
vanligen en I-vagn for trädgårdsavfall och hushållens 
grovsopor. År 1963 fick bostadshuset med 
plattform ge plats for ett tidstypiskt trevånings 
hyreshus. Lokstallet, som på slutet använts av 
SJ:s busstrafik, revs i början på 1970-talet. Kvar 
är Järnvägsparken, ehuru naggad i kanten av en 
bussterminal invid "nya stationen". 

Så småningom blir det dags att avsluta Blekingeturen. 
Ytterligare 23 minuter, de absolut sista, 
återstår med Kustpilen -lagom for att avnjuta 
gratiskaffet innan vi stannar i Kristianstad. 

"Tågbyte Cr" ännu en gång, nu till ett Öresundståg, 
skyltat till Helsingör via Malmö. Tillfälle 
till jämförelse och sammanfattning ( tyckande 
om man så vill). 

Nog innebär Ö-tåget en försämring om man 
enbart ser till komfort och trevnad för de resande 
-trängre sittplatser, dyster färgsättning inombords. 



Å andra sidan finns plusvärden, ett tågbyte 
försvinner, förmodat kortare restider, miljövänlig 
drift. Övervägande plus, rar man väl säga. Förhoppningsvis 
anser blekingarna detsamma och 
är nöjda -tänk om man hade drabbats av X 40! 

Så återstår transportsträckan från Hässleholm. 
Det spännande med X 2000 är om man skall ra 
fönsterplats med fönster, fönsterplats utan fönster 
eller gångplats -den här gången blev det med 
fönster och därtill singel, tack SJ! 

Nu var det 1954! 

Nu, medan landsvägsbussarna rullar mellan Kristianstad 
och Karlskrona -varje tåg ersätts av tre 
bussar! -sitter jag och tänker på den förra stora 
trafikomläggningen för cirka femtio år sedan. 
Egentligen var den väl mera revolutionerande än 
den nu förestående och genomfördes utan att de 
resande besvärades nämnvärt. Jag syftar på tiden 
då "tågbyte Cr" blev "tågbyte Kh", det vill säga 
första etappen av ombyggnaden till normalspår. 
Den avslutades hösten 1954, då jag var bosatt i 
Karlshamn sedan några år och kunde följa utvecklingen 
på nära håll. Mycket klara minnesbilder 
stöds delvis av egna anteckningar och annan 
dokumentation. 

Bangårdsombyggnaden i Karlshamn hade jag 
ju tillfälle att följa på nära håll. Den föreföll många 
gånger kaotisk men det rörde sig uppenbarligen 
om ett mycket välorganiserat kaos. Utan möjlighet 
till utvidgning i sidled skulle normalspår 
anläggas samtidigt som smalspårstrafiken pågick 
i full skala och en del lok och vagnar samlades på 
väg till skrotning i Vislanda. De sista veckorna 
före omläggningen tillkom den smalspårsmateriel 
som planenligt fördes undan från Kristianstadlinj 
en för transport österut. Problemen var 
mindre i Kristianstad och Sölvesborg, eftersom 
där redan fanns normalspårsbangårdar som kunde 
utnyttjas övergångsvis. I Karlshamn blev spår 
1 kvar som smalspår for Vislandatrafiken, spår 
2 (for Karlskronatrafiken) blev treskenspår, därefter 
normalspåren 3 och 4. Mellan spår 2 och 3 
en gemensam plattform. Och stins Hjelmstedt 
med medarbetare kunde andas ut efter en problemfylld 
sommar. 

Smalspårsrester i 
Karlshamn. Trafiken 
har 1957 
flyttat över till den 
nya stationen och 
normalspårslinjen 



går på viadukten 
upptill i bilden. 
Foto Gunnar 
Lind 

I fråga om breddningsarbetena på linjen har 
Malte Ljunggren gjort utförliga beskrivningar, 
vilka samlats i ett specialnummer av ÖS]-bladet 
1989 -en mycket givande läsning för den intresserade. 
För egen del kan jag bidra med några 
erfarenheter från själva omläggningen, sedd från 
Sölvesborgs horisont under några semesterdagar. 
Reseanteckningarna far berätta: 

29 augusti. Karlshamn sista dagen med genomgående 
tåg. Reste tåg 2710 kl. 17 .13 Kh-Cr. 
Som vanligt välbesatt (2710 är sista dagförbindelsen 
till Malmö). Det enda ovanliga är tågets 
slingriga gång, som sägs bero på att spåret redan 
justerats efter nsp-rälsens läge. Cirka 30 minuter 
i Cr. Övervakar ankomsten av tåg 456 från Malmö, 
många övergångsresande mot Blekinge -det 
är ju söndagskväll. Tåg 2707 kl. 19.35 Cr-Sög. I 
Sölvesborg övernattning i stins bostaden ( det vill 
säga mitt föräldrahem). 

Gammalstorp 
1954. Slutskedet 
av breddningen, 
ny plattform, treskenspår 
utlagda. 
Foto Gunnar 
Lind 

30 augusti. Sölvesborg bytesstation mellan 
buss och smalspår. Tom bangård -en ovanlig 
syn! Frånsett Listerbanans rälsbuss ingen 1067materiel 
kvar -"vederbörande stf ansvarar personligen 
för att inga smalspårsfordon lämnas kvar 
efter ...", har trafikinspektören hotat i rundskrivelse 
till stationerna. Ingen järnvägstrafik i riktning 
Cr, landsvägsbussar och lastbilar ersätter. 
Österut tåg som vanligt, resande byter i Sög. 

Längs linjen Sög-Cr pågår inläggning av nspväxlar 
i huvudspåret, ett arbete som rapporteras 
klart tidigt på eftermiddagen. Då har redan 
normalspåret letts in på "Älmhultsbangården" 
och smalspåret brutits i väster. Via Älmhult 
har nsp-materiel börjat komma in. Det absolut 
första "breda'' tåget till Kristianstad ställs i ordning, 
ett inspektionståg bestående av lok och 
en Co-vagn. Den väntade begivenheten hade 
lockat en hel del SJ-tjänstemän till Sölvesborg, 
Bland premiäråkarna var både VI distriktet och 



närmast berörda ban-och trafiksektioner företrädda. 
Därjämte fanns chefen och ett antal tekniker 
från den särskilda breddningssektionen på 
plats. En vän bland dessa ordnade så att jag fick 
följa med tåget. Slutligen tillstötte några banarbetare 
med uppgift att under färden anpassa 
återstående plankorsningar genom att ta bort de 
plankor som låg an mot nsp-rälsens insidor och 
som fatt ligga kvar i det längsta av hänsyn till de 
vägfarande. 

Må det förlåtas att jag i den situationen glömde 
att ta reda på vissa data om färden -tåg eller 
vagnuttagning? exakt avgångstid? Emellertid var 
klockan omkring 15 när L 11 nr 1563 (före detta 
CWJ 15) rullade iväg, dragande en ECo5 (som 
troligen var en av före detta CHJ:s så kallade 
Saltsjöbanevagnar, numret blev tyvärr inte antecknat). 
Låg medelhastighet, det blev en stunds 
uppehåll vid varje plankorsning. Första "riktiga" 
uppehåll i Bromölla, där såväl pressen som intresserade 
åskådare mött upp. Arbete tycks återstå 
på ett par av sidospåren och industrispåret 
till Iföverken, annars klart liksom på övriga stationer. 
Så småningom ankomst till Kristianstad 
godsbangård, vars smalspåriga del uppvisade 
enbart tomma spår. Efter lokrundgång återfärd 
mot öster, nu utan uppehåll. Ankomsttiden till 
Sölvesborg kl. 18.20 är faktiskt belagd, då den 
ansågs värd ett tjänstetelegram till Kungl. Järnvägsstyrelsen: 

Normalspårigt inspektionståg framfört Kristianstad-
Sölvesborg med ankomst 18.20. Linjen 
klar för normalspårstrafik. Magnusson, Retzner, 
Strömberg. (Undertecknarna är biö R Magnusson, 
breddningssektionen, biö G Retzner, 29 bs och ti I 
Strömberg, 29 ts.) 

31 augusti. Sölvesborg bytesstation för andra 
dagen, nu mellan normal-och smalspår. Omläggningen 
Sög-Kh skall klaras av under pågående 
trafik och slutföras kommande natt. I 
riktning Kristianstad började nsp-trafiken utan 
större uppmärksamhet med lokalrälsbussarna kl. 

6.00 och 6.43. Första "riktiga'' nsp-tåg var 2701 
från Kristianstad med smalspårig fortsättning till 
Karlskrona. Frånsett depåtvungna tågbytena för 
resenärerna löpte trafiken i båda riktningarna 
som en vanlig vardag, samtidigt som banfolket 
förberedde omläggningen av tågvägarna österut. 

Fram emot kvällen blev det litet högtidligare. Kl. 

17.30 inkom det sista lokdragna resandetåget från 
Hörviken. Z-loket prytt med plakat "Välkommen 



nästa år på bredare spår" och blomsterdekorationer. 
Därmed tog rälsbussarna över Listerbanan. 

Ronneby 1927. Den gamla trotjänaren SCJ 3 fick aldrig BKB-skyltar. Här avställt i avvaktan på skrotning som 
skedde 1928. Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum. 

På Karlskronalinjen blev tåg 2722 (ankomst Sög 

22.0) ersatt av landsvägsbuss. Det absolut sista 
smalspårståget blev följaktligen 2709 (avgång Sög 
till Karlshamn 21.19), vilket uppmärksammades i 
ett fylligare högtalarutrop än vanligt. Vid utfartssignalen 
paraderade banarbetare, beväpnade med 
spadar och svetsaggregat, beredda till insats så 
snart ekot av knalldosors mångfald förklingat. 

1 september. All smalspårsmateriel är nu 
förhoppningsvis undanförd och i säkerhet i 
Karlshamn eller bortom. I Sölvesborg har normalspåret 
österifrån under natten letts in på 
"Älmhults bangården". Listerbanans smalspår 
(treskensspår från skiljeväxeln vid Tivoli) går 
fortsatt till smalspårsbangården. Från och med 
idag gäller ny tidtabell Kristianstad-Karlskrona. 
Liknar den senaste smalspårstabellen med viss 
uppsnabbning och smärre modifieringar. Ny 
tågnumrering lätt att lära sig: nsp-tågen far de 
invanda numren + 200, till exempel blir 2702 
Karlskrona-Karlshamn 2902 Karlshamn-KristilisterTianan 
anstad och så vidare. Den stora förändringen blir 3.P~r.L

21", 

först när spåren breddats fram till Karlskrona, 
det vill säga om tre år. 

Sölvesborg 1955. Spår 1, det tidigare huvudspåret, avbrutet 
mittfor stationshuset. Här normalspår i riktning 
Kristianstad 

Spår 1 i motsatt riktning, 1067-spåret fanns kvar for 
rälsbusstrajiken mot Hörviken (anordningen upphörde 

1956). Foton Börje Lind 

Karlshamn 1920-talet. BKB lok 11, byggt Helsingborg 
1915 (från 1942 SJ 4015, skrot 1959). Nybergska 
samlingen, Sveriges järnvägsmuseum. 

I den tidiga morgonen har tomtåg avgått med 
person-och godsvagnar till Karlshamn, som måste 
ha något att börja dagen med. Nu väntar många 



på första resandetåget Kristianstad-Karlshamn. 
Det är 2901 och kommer 8.40, cirka 20 minuter 
försenat. Det lövprydda S-lokets sotskåpsfront är 
dekorerad med det krönta vingehjulet och texten 
FÖRSTA NORMALSPÅRSTÅGET. Stins, som 
har tågklarerartur på förmiddagen, sköter själv 
flaggan vid ankomst och avgång. Själv väljer jag 
nästa tåg hem till Karlshamn, smått historiskt 
det också, nämligen 2903 som medför de första 
direkta vagnarna från Malmö -om jag minns 
rätt, två Co, en BCo7a, en F5. 

Tidtabellen håller något så när, möter 2904 
i Gammalstorp, tågsättet känns igen från morgonens 
2901. Men in på Karlshamns station 
kommer vi inte i tid, det svarar infartssignalen 
för genom att envist visa stopp. Bortom den pågår 
försök att växla undan mottagna tomvagnar 
(mest O-vagnar tycks det) på den trånga bangården. 
Cirka 15 minuter sena rullar vi in på spår 
3, på andra sidan plattformen väntar 2703 på 
de resande som skall vidare österut. För min del 
cirka fem minuters promenad hem och så småningom 
sortering av tidningsurklipp och en del 
anteckningar, vilka hjälpt mig att 52 år senare fa 
dessa rader på pränt. 

Tre år senare invigdes den nya Karlshamn C (26 
augusti) och normalspårstrafiken fram till Karlskrona 
(I september). Men då hade jag lämnat Blekinge 
och var bosatt 1 375 bankilometer norrut. 

"Vår" station, Gammalstorp omkring 1920. Nybergska samlingen, Sverigas järnvägsmuseum. 

Karl-Gösta Alvfars 

Strukturmönster i (sydöst)skånsk järnvägsprojektering 
1840-tal-tidigt 1900-tal 

Järnvägsnätet växte successivt fram inom stora 
delar av världen under 1800-talet. Det nya kommunikationsmedlet 
nådde på allvar Sverige under 
1850-talet. Genom riksdagsbeslut år 1854 
bestämdes att staten skulle bygga och förvalta 
stambanor mellan rikets huvudorter, det vill säga 
skapa ett nationellt stamnät. Anläggningen och 
driften av övriga järnvägar, som främst avsåg att 
betjäna och gynna regionala och lokala intressen, 
överläts åt den enskilda företagsamheten. Varje 
landsända, bygd eller stad fick stå for sina speciella 
järnvägsprojekt. 

Under projekteringsarbetet kunde de privata 
projektörerna efter egna bedömningar och resurser 
kalkylera med till exempel olika linjedragningar 
och val av spårvidd. Man hade således stort 



spelrum, vilket återspeglas i den mängd järnvägsplaner 
och linjeförslag som såg dagens ljus under 
den senare delen av 1800-talet. För att ta anlägga 
järnvägar krävdes dock statligt tillstånd. 

Under åren 1855-60 byggdes stambanelinjen 
från Malmö till Hässleholm och den drevs sedan 
vidare norrut. Det blev således från 1850-talets 
mitt aktuellt att sätta olika delar av Skåne i förbindelse 
med stambanan. Bibanor tillkom och 
dessa ledde i sin tur till ett vidlyftigt nät av tertiärbaneplaner, 
som sedan följdes av projekt av 
annan karaktär. Det är denna utveckling inom 
främst den sydöstra delen av landskapet som 
skall studeras. 

Skåne -liksom Sverige och världen i övrigt kom 
under vissa tider att träffas av järnvägsfeber. 
Projekten duggade tätt. Under andra perioder 
var förloppet lugnare. Vissa år låg planeringsverksamheten 
nästan helt nere i den sydöstra 
delen av Skåne. 1 Allteftersom projekt förverkligades 
vävdes järnvägsnätet ut över regionen, 
utformat efter de intressen och krafter, som i de 
enskilda fallen och i den aktuella tiden visat sig 
mest gångbara. Resultatet blev for den sydöstra 
delen av landskapet ett järnvägsnät utan någon 
genomtänkt eller övergripande plan eller något 
utvecklat idemönster. Järnvägskartan uppvisade 
ett ganska vildvuxet nät. 

Då jag vid studier av järnvägsprojekten i denna 
del av Skåne under den tidiga projekteringsepoken 
-från 185 0-talet till första världskrigets 
utbrott -lade in de cirka 250 lokaliserade projekten 
på kartor som löpte över femårsperioder, 
framträdde ett antal särpräglade projekteringsmönster 
eller nätstrukturer. Dessa empiriska 
iakttagelser far bilda grunden for ett försök att 
systematisera projekteringsforloppet och att analysera 
förutsättningarna for de olika strukturmönstren. 

Mångfalden av projekt särskilt under tidigt 
1870-tal samt under 1880-och 1890-talen 
gjorde det möjligt att urskilja tydliga mönster, 
som var ganska permanent etablerade under 
något årtionde eller mer. Man kan också se hur 
strukturer överlappade varandra i tiden och hur 
en del projektkategorier levde sitt liv i samvaro 
med andra under en kortare eller längre tid och, 
i ett fall, hur ett projekt med en från andra helt 
avvikande karaktär kunde uppträda helt ensamt 
under några år. 

Vad låg bakom de skilda karaktärsdragen 
hos dessa olika strukturella mönsterskikt eller 



nätstrukturer? Varför uppträdde de var och en 
under sin speciella, avmätta tidsperiod? Varför 
skedde så markanta förändringar i det rumsliga 
projekteringsmönstret? Hur skall man tolka utvecklingsprocessen? 

De olika mönsterstrukturerna presenteras i kronologisk 
ordning, var och en baserad på en kartografisk 
beskrivning. Med undantag for den tid 
då stambanenätet debatterades, det vill säga under 
1840-talet och fram till sent 1850-tal, har de 
projektkartor över femårsperioder, som återfinns 
i Skånska "tankebanor" 2 fatt utgöra underlag. 
För att åskådliggöra de enskilda typerna av projektmönster 
har andra strukturinslag än de just 
aktuella rensats bort. Mönstret har renodlats och 
dessutom i de flesta fall förenklats. På de enskilda 
strukturkartorna presenteras således en stiliserad 
mönsterbild. De enskilda nätverksstrukturerna 
sätts i relation till variabler, påverkansfaktorer, 

som far uppfattas som relevanta för den aktuella 
mönsterperioden. Man far en "tvärsnittsbild" av 
respektive struktur. Genom att sedan sammanställa 
dessa tvärsnitt, deras mönster och påverkansfaktorernas 
skiftande inflytande, bör de väsentliga 
drivkrafterna i det totala utvecklingsförloppet 
fas att framträda. En utvecklingsmodell 
kan utformas.3 

Med detta som underlag bör man slutligen 
kunna bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning 
de olika nätverksstrukturerna och 
därmed olika orsakskomplex har bidragit till 
utbyggnaden av järnvägsnätet inom sydöstra 
Skåne. 

Linjer, strukturer och påverkansfaktorer 

i den rumsliga förändringsprocessen 
Sedan den första järnvägen för allmän trafik 
öppnades mellan Stockton och Darlington 1825 
spreds järnvägsiden snabbt. Impulserna nådde 
kontinenten och redan på 1840-talet hade det 
i flera länder i Västeuropa hunnit byggas en hel 
del järnvägar. I Danmark diskuterades järnvägsplaner 
tidigt och år 1847 kom den första banan, 
Köpenhamn-Roskilde.4 

Sedan England år 1846 ställt sig i spetsen 
för frihandelsrörelsen genom att sänka tullarna 
kraftigt på framför allt spannmål, erbjöd den 
engelska marknaden stora exportmöjligheter för 
danskt jordbruk. Med ett i stora stycken otillfredsställande 
vägnät blev det angeläget att med 
järnvägens hjälp skapa bättre förbindelser mellan 



produktionsområde och utskeppningshamn.5 
Den engelska tullagstiftningen ledde även för 
Skånes del till en mycket kraftig ökning av i 
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synnerhet havreexporten till England från åren 
omkring 1850, och man kunde se fram mot en 
ökande avsättning. Även beträffande det skånska 
vägnätet fanns mycket övrigt att önska. Det hade 
varit naturligt om man, för att underlätta transporterna 
till exporthamnarna, tidigt planerat 
järnvägslinjer från de mer betydande hamnarna 
in mot deras upptagningsområden inom det ungefär 
kvadratiska Skåne, på tre sidor omgivet av 
hav. Det utnyttjade materialet ger dock besked 
endast om ett projekt i den stilen, en undersökning 
av en bana mellan Malmö och Lund, beställd 
av Handelssocieteten i Malmö år 18 51. 
Utredningen presenterades 1853, men initiativtagarna 
agerade inte vidare. Förslaget togs dock 
upp av de väghållningsskyldiga bönderna mellan 
Malmö och Lund, som inte ville acceptera landshövdingen 
Samuel Gustaf von Troils beslut att 
de skulle delta i finansieringen av en ny, makadamiserad 
landsväg mellan städerna. Böndernas 
ansökan att fa använda pengarna till en järnväg 
(Torna och Bara Jernvägs Aktie-Bolag, konstituerat 
i november 1853) avslogs av Kungl. majt 
Det bör nämnas att man enligt bolagets projekt 
i en framtid tänkte sig en fortsättning ända till 
Jönköping, vilket var helt i linje med den aktuella 
stamlinjedebatten. 6 

Öresundstullen och skånska järnvägstankar 

Något tidigt strukturmönster bestående av jordbruksbaneprojekt 
från hamnstäder in mot upplandet 
utvecklades således inte, men på ett tidigt 
stadium uppträdde ett projektmönster med en 
alldeles speciell bakgrund. År 1847 fördes "tämligen 
lösa diskussioner" om möjligheten att genom 
ett skånskt järnvägsnät undvika den danska 
Öresundstullen, som togs upp i Helsingör fram 
till 1857, och som även svenska fartyg fick betala. 
Man ville fa en rationell lösning på denna 
nedärvda, handelspolitiska situation, som var en 
belastning för såväl Skåne som landet i övrigt. 
Tanken var att banor skulle anläggas från Ängelholms 
hamn dels via Helsingborg och Landskrona 
till Malmö, dels över Klippan till Kristianstad/ 
Åhus,7 det vill säga ett enkelt strukturmönster 
som med sin linje österut berörde även 
landskapets östliga del. Karta nr 1 visar hur man 
far tänka sig linjernas sträckning. 



Karta I. Projekt 1847foranledda av Öresundstullen 

Stamlinje-och stambaneprojekt. 

Privatprojekteringarnas period 

Stamlinje och stamlinjeförslag har i texten an

vänts för de projekt som planerades av privata 

aktörer, medan stambana och stambaneförslag 

reserverats för de planer som utformades under 

ledning av statsmakterna. Gränsdragningen kan 

i övergångsskedet i vissa fall vara oskarp. 

Under 1840-talet och en stor del av 1850-ta

let berördes Skåne av järnvägsförslag som hade 

en vidsträckt, nationell betydelse med kontak

ten med kontinenten som viktigt tema. Greve 

Adolf Eugene von Rosen hade entusiasmerats av 

den järnvägsfeber som rådde i England och där 

inspirerats till att skissera ett nationellt svenskt 

järnvägsnät. År 1845 ansökte han hos regeringen 

om ensamrätt för honom och ett brittiskt kon

sortium att i Sverige fa anlägga ett järnvägsnät, 

som skulle omfatta tre huvudbanor samt en rad 

sidolinjer. I november samma år beviljades hans 

ansökan. 

von Rosen lär ha lagt ut de föreslagna linjerna 
"på måfa", utan närmare lokalundersökningar. 
Något kartförslag verkar inte ha bifogats ansökan. 
Den sydliga huvudbanan var tänkt att gå 
mellan Stockholm och Ystad med den tidens 
huvudförbindelse från huvudstaden över Linköping, 
Växjö och Kristianstad till Ystad, porten 
mot kontinenten, som ledlinje. Då hejdlösa 



järnvägsspekulationer ledde till ekonomisk kris i 
England 1846, kunde von Rosen emellertid inte 
för tillfället räkna med engelskt kapital. De omfattande 
planerna kunde inte genomföras, men 
von Rosen hävdade till in på 1850-talet sin monopolställning 
och arbetade vidare med omfattande 
projekteringar. 8 

von Rosen var dock inte den förste som föreslog 
att Skåne skulle knytas närmare övriga 
delar av Sverige. Stamlinjeplaner hade tidigare 
bearbetats av kronolänsmannen F.V Rundberg 
i Sunnerbo härad i sydvästra Småland. Han propagerade 
for en järnväg mellan Jönköping och 
Malmö. Med Jönköping som ändpunkt i norr 
kunde man via Vättern och Göra kanal nå stora 
delar av Sverige. 

Rundbergs tankegångar och beräkningar samt 
det bemötande hans förslag rönte kan vi ta del 
av i hans skrift Förslag till jernväg emellan Jönköping 
och Malmö, som utgavs postumtl 852, ett år 
efter författarens död. Det framgår att Rundberg 
"redan for tio år sedan", det vill säga under de 
allra första åren på 1840-talet, insett att det var 
lämpligt med en järnväg mellan de två städerna. 
Men han hade inga förhoppningar att förslaget 
skulle kunna genomföras med inhemsk finansiering. 
Och det hopp om engelskt kapital, som 
väcktes då von Rosen efter hemkomsten från 
England 1845 fick ta del av Rundbergs lokalundersökningar, 
grusades genom krisen i England. 
Rundberg sökte istället genom Kronobergs läns 
hushållningssällskap fa förslaget allmänt bedömt. 
Han tvingades dock själv först bekosta en sakkunnig 
besiktning av den föreslagna linjesträckningen. 
Den utfördes av civilingenjören Carl 
Tottie, som i november 1850 avgav sitt utlåtande 
och kostnadsforslag for sträckan från Jönköping 
över Värnamo och Ljungby till Osby och vidare 
i Skåne över Gryt-Färlöv-Skepparslöv-Linderöd-
Osbyholm-Hurva-Gårdstånga-Lund till 
Malmö. Bibanor var tänkta att utgå från Skepparslöv 
till Kristianstad samt från lämplig punkt 
på huvudbanan till Ystad. (Se kartan 2 över 
stamlinjeforslag l 840-talet-1853.) 

Rundbergs järnvägsplaner är värda att särskilt 
beaktas. Det var hans 1840-talstankar som ledde 
in diskussionen på Laganlinjen över LjungbyBroby-
Kristianstad och fick stor betydelse for 
hur andra förslag kom att utformas. Under senare 
delen av 1840-talet och de första åren på 
1850-talet var det framför allt von Rosen och 
hans engelska medarbetare som dominerade 
projekterandet. Karta nr 2 visar hur beroende de 
var av Rundbergs förarbete. Den antyder även 



att Ystads roll som tänkt slutpunkt for stamlinjen 
försvagades till förmån for Malmö. 

För att förstå bakgrunden till och utvecklingen 
av linjemönstret mellan Jönköping och Malmö 
far vi ta Rundbergs pragmatiska reflexioner vad 
gäller såväl riksintresset som verkningarna for 
hans småländska bygder som utgångspunkt. 
Vi bör också notera att Göra kanal-bygget var 
fullbordat år 1832. Där kanalen mötte Vätterns 
västra strand uppfördes Karlsborgs fästning som 
ett led i centralforsvarsiden. 

Rundberg hörde till dem, som ansåg att det var 
på tiden att vi i Sverige kom igång med järnvägsbyggande. 
Han varnade bland annat for att våra 
grannländer skulle komma före oss med järnvägar 
och då billigt kunna fora sina produkter till 
kusthamnar och vidare ut på världsmarknaden. 
I total brist på "alla slags ändamålsenliga kommunikationsanstalter" 
skulle vi stängas ute från 
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----A.E. von Rosens stamllnJeförslag 1845 (Svertges Järnvägar hundra år, 1956). 

•--• --. -enligt "Sketch of the South part of Sweden. To lliustrate the Raylway 
System in that Country". S.-E. Nilsson (1996) har kommit fram till att 
kartan bör visa en plan från 1845, som A.E. von Rosen stod bakom. 

•-•• -··-·· -enligt karta över "Stora Nord Europeiska förbindelselinjer . ... ", tryckt 1 
London, odaterad, okänt ursprung. Den sätts 1samband med A.E. von 
Rosens verksamhet (S.-E. Nilsson 1993). 

·-----------enligt karta över "Sträckningar utafde under år 1847 till afvägning föreslagne 
Jemvägslinjer inom Svertge". A.E. von Rosen och hans medarbetare antas 
ha stått bakom ffirslaget (S.-E. Nilsson 1993). 

-----Rundberg/Tottle. Projekterad jämvägslinje Jönköping-Malmö 1850 (Rundberg 
1852) 
-------C. Akrells förslag 1852 1 "Rese-Karta öfver Svertge", 1855 (S-E. Nilsson 1993). 

Karta 2. Stamlinjeforslag 
1840talet-
1853. 



trakterna kring 

Vättern utan 
även områdena 
kring Vänern 
och Mälaren 
och längs kanalerna 
i direkt 
och effektiv 
förbindelse med 
Skåne och Småland 
men också 
med Tyskland 
och Danmark. 
Banan skulle bli 
en betydande 
transitoled. 
Dessutom skulle 
den sörja för 
varutransporter 
inom området 
mellan Jönköping 
och de 
skånska hamnstäderna 
och 
leda till hastigare 
och säkrare 
avsättning och 
ökad vinst för 
producenterna 
längs banan. 
Näringlivets olika 
grenar skulle 
utvecklas. Rundberg 
framhöll 
också att man 
söderifrån utan 
tidsspillan skulle 
kunna undsätta 

nordligare delar 

denna marknad. Villkoren för avsättning berodde 
ytterst på transportkostnaden.9 

En förbindelse från Vätterns sydspets till Ystad 
och Malmö var enligt Rundberg av fundamental 
betydelse för att landets ekonomiska ställning 
och välstånd skulle kunna hävdas. Genom de 
befintliga kanalerna skulle banan inte bara sätta 
av landet vid svaga skördar eller missväxt. Vi 
kan notera att hans argumentation i väsentliga 
delar överensstämmer med de mer generella 
tankar, son von Rosen framförde vid riksdagen 
1847/48.10 

En järnvägslinje enligt Rundbergs förslag 



skulle vid krigshot eller fientligt anfall kraftigt 

Karta 3. Stamlinjeforsfag 
aktuella 
vid 1853154 
års riksdag. 

stärka rikets 

försvarsmöj

ligheter. Stora 

armetranspor

ter kunde 
hastigt och till 
ringa kostnad 
ske från hjärtat 
av Sverige till 
de skånska 
kusterna eller 
tvärtom. Det 
fanns även viktiga 
skäl för att 
de tidiga linjevalen 
(se karta 

2) gick över 
Kristianstad 
eller tangerade 
staden, vid 
den tiden ett 
centrum för 
södra Sveriges 
försvar. 11 

Det var inte 
lätt att vinna 
allmänhetens 
intresse för 
järnvägsplaner 
under åren 
innan "järnvägsfebern" 
satte in i 
Sverige. Rundberg 
lyckades 
inte skaffa 
pengar genom 
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-----------·olika förslag vid järnvägsmöte i Växjö den 3 och 4 juni 1853 (S.-E.Nilsson 
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1995). 

A.E. von Rosens förslag 1 november 1853, projekterat i samarbete med 
engelska tngenjörer (S.-E. Nilsson 1993). 

S.G. von Troils stamltnjeförslag samt 
hans btbaneförslag 1 rtksdagsmotlon, december 1853 (S.G. von Troil 1877 
och S.-E. Nilsson 1995). 

lämpliga sträckningar för stamltnje Jönköping-Malmö enligt regertngsbeslut 
den 28 mars 1854; C. Akrells förslag (S.-E. Nilsson 1993, 1995). 

hushållningssällskapets medverkan. Men hans 
ide miste inte sin aktualitet. Den 3 juni 1853 
ordnade Kronobergs läns hushållningssällskap 
ett möte i Växjö, med uppgift att närmare skärskåda 
hans förslag. Man beslöt att arbeta vidare 
efter hans intentioner, men meningarna var delade 
och även västligare sträckningar föreslogs. 12 
(Se karta nr 3.) 
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Statsmakten griper in i projekteringsförloppet 
De planer F.W Rundberg och Adolf von Rosen 
lanserade förutsatte privat företagande under 
medverkan av utländska finansiärer. Statsmakten 
var av främst finansiella orsaker ännu främmande 
för att engagera sig i järnvägsbyggande. 



Den inhemska kapitalmarknaden var otillräcklig 
och betänkligheten mot att låna utomlands 
var stark. 13 von Rosen hade av naturliga skäl fatt 
rätten att i samverkan med utländska kapita

lister anlägga ett omfattande järnvägsnät. Arne 
Kaijser sammanfattar synen på statens roll: "Vid 
den tiden var den traditionella formen av stadigt 
engagemang i infrasystem att utforma rättsliga 
regelverk som syftade till att förmå bönder och 
stadsbor att på egen hand bygga och underhålla 
infrasystem."14 Men kring decennieskiftet började 
opinionen svänga. Järnvägsbyggande i Sverige 
framstod som en osäker investering for privata 
finansiärer, och faran med att lämna järnvägsbyggandet 
i händerna på utländska spekulanter 
poängterades. Samtidigt skapade tillväxten i den 
inhemska penningtillgången en tilltro till den 
egna finansieringsformågan. Av såväl militära 
skäl som for landets ekonomiska utveckling var 
det ett allmänt intresse att staten ledde anläggningen 
och blev ägare till de stora linjerna genom 
landet. Redan vid riksdagen 1851 argumenterade 
statsrådet Johan August Gripenstedt for statsbanor. 
Åsikten att staten i egen regi borde bygga 
och driva ett antal "stam banor", medan enskilda 
bolag borde få tillstånd att anlägga och driva 
"smärre järnvägsbanor" och "bibanor" vann terräng. 
En proposition med denna innebörd kom, 
som tidigare nämnts, att antas av riksdagen under 
våren 1854.15 Med denna bakgrund växte 
ett antal förslag till stambanelinjer genom Skåne 
och norrut fram under åren 1852-1855. Samtidigt 
kom mönsterbilden att förändras. 

Ett tidigt tecken på den ändrade inställningen 
inom statsmakten visade sig i maj 185 2, då regeringen 
uppdrog åt topografiska kårens chef, generalen 
Carl Akrell, att undersöka förutsättningarna 
for ett system av huvudbanor. I december 
samma år hade han ett utkast färdigt till stambanor 
i södra och mellersta Sverige. Vid dragningen 
av linjen från Linköping över Jönköping 
till Malmö utgick Akrell från den utredning som 
Rundberg låtit genomföra 1850, det vill säga 
inom Skåne över Osby, med nära anknytning till 
Kristianstad, och vidare över Hörby till Malmö. 
Han ansåg dessutom att banan borde fortsätta 
från Jönköping till Falköping. 16 

Landshövdingen i Malmöhus län, Samuel 
Gustaf von Troil, engagerade sig mycket intensivt 
i järnvägsfrågan, en livsfråga for provinsen. 
Han ansåg inte vägvalet från Ljungby över Osby 
och nära Kristianstad fördelaktigt. Därmed övergav 



han det mönster, som Rundberg och von 
Rosen men 1852 även Akrell hade följt. Efter 
att ha jämkat samman de olika skånska hamnstädernas 
ambitioner föreslog von Troil i sin motion 
till riksdagen den 28 december 1853 att en 
huvudbana skulle anläggas mellan Jönköping till 
Malmö, och att den från Jönköping skulle gå i 
nästan rak linje till Ringsjön, Skånes mittpunkt. 
Från trakten av Ringsjön borde bibanor utgå till 
Malmö, Ystad, Landskrona och Helsingborg och 
från Finjasjön till Kristianstad. Förbindelsen till 
Ystad kunde han även tänka sig från Höör över 
Hörby och Sjöbo. 17 

Även for Akrell var Malmö, bland annat på 
grund av läget mitt emellan Helsingborg och 
Ystad och förbindelserna med Köpenhamn 
och Li.ibeck, den givna ändpunkten på banan 
från Jönköping. I sitt yttrande i mars 1854 över 
von Troils förslag gick han in något västligare 
än denne i Skåne, över Markaryd-Vittsjö, men 
följde sedan i stort sett von Troil via Finjasjön 
och Ringsjön till Malmö och med bibanor till 
de ovan nämnda städerna. 18 (Se karta nr 3.) 
Jämfört med de tidiga linjeförslagen samt de östliga 
sträckningar, som Akrell föreslog 1852 och 
von Rosen 1853, innebar von Troils initiativ att 
mönsterbilden försköts cirka två och en halv mil 
åt väster. 

Ystad fanns inte längre kvar som tänkbar slutstation 
i söder. Som ett krampaktigt försök från 
stadens sida att återställa ordningen kan vi notera 
lagmannen Tage Ludvig Sylwans inlägg vid järnvägsmötet 
i Ystad den 1 juni 1853. Linjefrågan 
gällde inte bara ett lokalintresse för Ystad och 
den omgivande landsbygden utan "fastmer hela 
landets intresse." Om Sverige även i framtiden 
skulle vara beroende av omvägen över Danmark, 
med dyra varutransporter och obekväma resor, 
och den beskattning som Öresundstullen innebar, 
avgjordes av vilken sträckning den planerade 
järnvägen skulle få. Ystad, med sitt läge och sin 
goda hamn, erbjöd enligt Sylwan den kortaste 
och ändamålsenligaste förbindelsen med Tyskland, 
medelpunkten for kommunikationerna 
på kontinenten. I december valde man dock att 
foga sig i von Troils förslag. 19 

von Rosen sökte i det längsta hävda sin ensamrätt 
att tillsammans med engelska entreprenörer 
anlägga "de viktigaste stamlinjerna i landet", 
men i september 1853 satte regeringen stopp for 
detta.20 Därmed var von Rosen inte längre aktuell 
som privat projektör. Den östliga sträckningen 
söder om Ljungby över Osby och till eller nära 
Kristianstad förlorade förespråkare. Finjasjön 



Det var inte från början meningen att Södra stambanan skulle passera Osby, men så blev det. Vykorts.fotot visar det 
forsta stationshuset vid forra sekelskiftet. 

blev ny målpunkt och grunden var även lagd för 
de bibaneprojekt, som kom att bilda ett speciellt 
strukturmönster. 

De tankegångar, som Rundberg framfört angående 
Sveriges möjligheter att tävla på världsmarknaden 
genom att underlätta varutransporterna 
mellan rikets delar och med utlandet samt 
de välståndsskapande effekterna för området 
mellan Malmö och Jönköping, återfinns i von 
Troils argumentation 1853. Huvudbanan skulle 
"bereda en förbindelse emellan Smålands skogoch 
malmrika trakter samt Skånes bördiga sädesfält, 
och sålunda blifwa föreningslänken emellan 
det öfwriga Sverige och Europas fasta land". Han 
framhåller även de militärstrategiska aspekterna, 
vikten av förbindelse med Karlsborgs fästning. 
Och sedan Kristianstad i slutet av 1840-talet 
upphört att vara fästning, saknade Skåne en 
försvarbar vapendepå. Det var enligt von Troil 
lämpligt att anlägga en sådan i landskapets mitt, 
vid Ringsjön. Om järnvägen drogs från Malmö 
via Ringsjön och Finjasjön till Vittsjö och vidare 
norrut, skulle dessutom besvärliga terrängavsnitt 
vid övergången av Linderödsåsen och mellan 
Kviinge och Osby undvikas. Vägsträckan skulle 
bli kortare och anläggningskostnaden lägre.21 

Att Jönköping redan från början valdes som 
slutpunkt i norr överensstämde med den rådande, 
allmänna föreställningen under järnvägarnas 
etableringsfas, att de endast skulle komplettera 
de inre vattenvägarna till ett sammanhängande 
kommunikationssystem. Synsättet kan förklaras 
av den osäkerhet man kände inför de mycket stora 
initialinvesteringar som krävdes; investeringar 
som var geografiskt bundna, hade lång livslängd 
och saknade alternativvärde utanför järnvägssystemet. 
Det var dessutom svårt att inse potentialen 
hos det nya infrasystemet. 22 von Tro il stod 
1853 fast vid synen på projektet Malmö-Jönköping 
som ett komplement till vattenvägarna, 
och påpekade vikten av att järnvägar anlades 
efter ett för hela landet avpassat system. 23 Järnvägsplanerna 
mellan Vätterns sydspets och den 
skånska kusten var således från början inte blott 
ett regionalt problem i sydligaste Sverige utan ett 
nationellt, kopplat till vattenvägarna. Genom att 
man höll fast vid Jönköping som mål i norr, kom 
valet av alternativa sträckningar inom Skåne och 
södra Småland att hålla sig inom ett svagt S-format 
band av mer eller mindre parallellt löpande 
linjer till in i stambaneplaneringens slutskede. 



(Se karta nr 5.) Vid Ljungby löpte de samman 
till en gemensam linje vidare norrut. 
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Karta 4. Stamlinjeforslag 
mars 
1854-1859. 



Den stambaneproposition, 
som regeringen 
lämnade 
till 1856-58 års 
riksdag, följde 
kommittens förslag 
i fråga om 
Södra och Östra 
stam banorna. 
Den senare 
skulle gå från 
Stockholm över 
Katrineholm 
och Linköping 
till Södra 
stambanan vid 
Götaström (vid 
Lagan, ungefär 
mitt emellan 
Värnamo och 
Jönköping), vilket 
innebar att 
nordöstra Skåne 
och centrala och 
östra Småland 
lämnades utanför 
stambanenätet. 
Detta ledde 
till en kamp 
mellan östliga 
och västliga 
intressen i norra 
Skåne och inom 
Småland liksom 
till missnöjesytt

-•-• -·-
··-··-··

I januari 1855 fick översten Nils Ericson uppdraget 
att leda statens järvägsbyggande. Samtidigt 
lämnades uppgiften att göra upp förslag till riktlinjer 
och anläggningssätt för blivande statsbanor 
till en kommitte, i vilken Akrell och von Rosen 
ingick. Kommittens förslag, som blev klart i 
september 1856, visar för Skånes del stor överensstämmelse 
med von Troils från 1853, med 
undantag av att linjen drogs väster om Finjasjön 
och från Vittsjö öster om Markaryd. 

lämpliga sträckningar för stamlinje Jönköping-Malmö enligt regertngsbeslut 
den 28 mars 1854; C. Akrells förslag (S.-E. Nilsson 1993, 1995). 
1855 års jämvägskommlttes förslag till stambanenät 1856 (S.-E. Nilsson 

1995). 



Nils Svenssons förslag vid 1856-58 års rtksdag (S.-E. Nilsson 1998). 
Gustaf Johanssons förslag vid 1856-58 års riksdag (S.-E. Nilsson 1998). 
förslag framfört 1Christianstads-Bladet 14 januari 1857; tas upp 1petition 

ringar inom stånden och flera motförslag, främst 
från bondeståndsledamöter. 

Nämndemannen Nils Svensson, som representerade 
Göinge, önskade en östligare sträckning 
mellan Finjasjön och Ljungby. Gustaf Johansson, 
representant för häraden i östra Kronobergs län, 
stod dock för det mest radikala förslaget: Östra 
stambanan borde dras från Linköping över Eksjö-
Växjö-Älmhult till Finjasjön, där den skulle 
möta den föreslagna banan från Malmö. I Kris

tianstad väcktes tankar på att stambanan skulle 

svänga av österut norr om Ringsjön och passera 

Önnestad, ungefär en mil väster om staden. Pen

deln tycks svänga tillbaka mot öster. Riksdagen 

beslöt att frågan om järnvägsnätet skulle hållas 

öppen för fortsatt utredning. 24 

I mars 1858 tillsattes en ny kommitte med 

uppgift att undersöka och yttra sig om lämpliga 

stambanesträckningar. De tidigare utkasten till en 

järnväg från Skåne till Jönköping hade haft som 

mål att nå den genaste och beträffande terrängen 

gynnsammaste sträckningen och utan avseende 

på andra järnvägsförslag i landet. Laganlinjen 

sågs som det naturliga valet. Detta rubbades inte 

då det blev tal om att fortsätta från Jönköping till 

Falköping på Västra stambanan och inte heller 

genom förslaget att en Östra stambana skulle an

sluta till Södra stambanan i Jönköpingstrakten. 

Förespråkarna för en östligare sträckning 



framhöll nackdelarna med att Laganlinjen gick 
genom "nästan endast ofruktbara ljunghedar 
från Finjasjön ända till Jönköping", det vill säga 
genom Smålands fattigaste och magraste bygder. 
Enligt Gustaf Johansson sammanföll näringslivets 
behov med behovet av snabba förbindelser 
med det övriga Europa. Av den anledningen var 
det nödvändigt med en järnväg från huvudstaden 
raka vägen till en överfartspunkt mot kontinenten. 
Östra stambanan skulle, med den sträckning 
Johansson föreslagit, erbjuda just denna förbindelse, 
men den skulle också gå genom Smålands 
mest uppodlade och tätast befolkade trakter. 
Från Kristianstad framfördes, förutom dessa befolknings-
och näringslivsargument, även betydelsen 
av att Vendes regemente fanns i staden. 25 

Kristianstads och Kronobergs läns intressen 
gynnades av att 1858 års järnvägskommitte kom 
fram till, att en dragning av Östra stambanan till 
Nässjö skulle vara fördelaktigast. Nässjö framstod 
som den naturliga föreningspunkten mellan de 
två stambanorna. Laganlinjen fick då stryka på 
foten. En östlig sträckning, Nässjölinjen, norrut 
från Finjasjön förordades och den trumfades efter 
häftiga debatter igenom i riksdagen 1860.26 
(Se karta nr 4.) Detta innebar också att den ursprungliga 
iden, att banan mellan Malmö och 
Jönköping genom direktkontakten med Vättern 
skulle skapa förbindelse med de inre vattenvägarna 
i landet, inte längre var den bärande. 

Punkten var satt för nya alternativ i det projektstrukturmönster, 
som stamlinje-och stam

baneförslagen utvecklat inom Skåne från Rundbergs 
ideer i början av 1840-talet och genom 
1850-talet. Kartan nr 5, som sammanfattar utvecklingen, 
visar ett mönster med linjer genom 
Skåne som ett som mest cirka tre mil brett band 
mellan Malmö och Ljungby/Älmhult. Från att 
ursprungligen ha sökt sig i en östlig bana över 
eller nära Kristianstad förskjuts linjeförslagen 
västerut, med trakten av Finjasjön som "brytpunkt", 
för att därifrån slutligen rätas ut till en 
linje Malmö-Ringsjön-Finjasjön-Osby-Älmhult. 
Mönstret uppvisar således en plastik, en 
rörlighet inom en avgränsad zon; i och för sig ett 
naturligt förlopp med tanke på att man i såväl 
norr som söder hade fasta punkter att hålla sig 
till: Jönköping och Malmö, i ett tidigt skede även 
Ystad. Strukturmönstret fick en ungefär femtonårig 
period på sig att utvecklas från 1840-talets 
privata stamlinjeprojekt till och med de statligt 
planerade stambanelinjerna. 



Genom att staten, med undantag av institutionella 
regler, begränsade sitt engagemang till 
statsbanorna, blev det i fortsättningen enskilda 
järnvägsivrare, bolagsbildare och kommuner, i 
realiteten välsituerade på landsbygden och i städerna, 
som fick det avgörande inflytandet över 

Karta 5. Föreslagn.a stamlinjer l 840-talet-1859. Stiliserat 
mönster. 

nätverksstrukturens utformning på regional och 
lokal projekteringsnivå. Stadsbygds-och landsbygdsintressena 
kunde emellertid ha mycket 
olika synpunkter på linjedragningar, vilket kom 
att mer eller mindre tydligt slå igenom i strukturbilden 
under vissa perioder. Redan bakom von 
Troils lösning låg en sammanjämkning av de inblandade 
städernas intressen. 

Bibaneperioden 

I och med att stambanesträckningen från Malmö 
till Hässleholm hade fixerats och stambanebygget 
fortskred norrut, tog ett nytt strukturmönster, 
bibanornas, fast form, med "revben" nästan 
vinkelrät ut från det skånska järnvägsnätets ryggrad. 
Mönstret initierades dock redan i samband 
med stamlinje-och stambaneprojekteringarna. 
Rundberg hade, förutom den korta sträckan 
mellan Skepparslöv och Kristianstad, en bana till 
Ystad och i von Rosens utkast från 1845 ingick 
bibanor. Men det är från och med von Troils 
förslag år 1853 som vi möter det mönster, som 
sedan i stort sett kom att bibehållas ograverat till 
och med den intensiva aktiviteten åren 1862-63 
inför byggstarten av Ystad-Eslövs, KristianstadHässleholms 
och Landskrona & Helsingborgs 
järnvägar (YEJ, CHJ och L&HJ). 

von Troils inställning var att huvudbanor skulle 
gå genom de inre delarna av landet och via bibanor 
förenas med viktiga kusthamnar. Därigenom 
skulle förbindelserna med utlandet och därmed 
handelsutbytet underlättas. Han förutsatte också 
att, om järnvägen mellan Malmö och Jönköping 

Karta 6. Bibaneprojekten 1853-1864. 
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blev byggd, skulle den ganska snart följas av en 
bibana till Ystad.27 

När stambanans sträckning genom Skåne var 
fastställd och banan börjat anläggas, förändrades 



den urbana hierarkin inom landskapet till 
Malmös fördel. Denna utveckling förstärktes ju 
längre bygget fortskred. Detta skapade problem 
för såväl de övriga stapelstäderna som delar av 
landsbygden.28 Bibanetankarna från tidigt 1850tal 
blev allt aktuellare, och i östra delen av Skåne 
engagerade sig städerna Ystad och Kristianstad 
starkt i bibaneprojekt för att fa direktkontakt 
med stambanan. 

För Kristianstads del gällde det projektet Kristianstad-
Hässleholm (CHJ). Om det kunde 
kombineras dels med det planerade kanalbygget 
mellan staden och dess hamn i Åhus, dels den 
diskuterade banan från Helsingborg till stambanan 
vid Finjasjön, skulle det leda till en transitohandel, 
som vore värdefull för de två städerna 
och länet. Förutom handelsaspekter anfördes 
som skäl för förbindelse med stambanan bland 
annat att Kristianstad var residens-och skolstad, 
hade hovrätt och var förläggningsort för Vendes 
artilleriregimente.29 

I Ystad tog man fasta på von Troils förslag till 
bibana från staden till trakten av Eslöv. Under 
mer än tvåhundra år hade Sveriges post-och 
persontrafik till kontinenten haft sin väg över 
Ystad. Man hävdade att just Ystad, "den sydligaste 
ändpunkten av vårt land", var och skulle 
förbli den naturligaste utgångspunkten för kommunikationen 
med kontinenten. Förbindelsen 
var livsviktig för staden, men den var också en 
riksangelägenhet. Därför krävdes direktkontakt 
med det kommande järnvägsnätet i riket. Den 
skulle stärka stadens merkantila och industriella 
utveckling. Utan bibanan kom Ystad att hamna 
i ett alltför isolerat läge, vilket skulle leda till en 
kraftig tillbakagång. 30 

Efter att den engelska frihandelslagstiftningen 
genomförts steg Englands import kraftigt av 
i första hand spannmål men även andra lantbruksprodukter. 
Det skånska jordbruket hade 
bra förutsättningar att både bidra till det inhemska 
behovet och möta den engelska efterfrågan, 
som ökade starkt från slutet av 1840-talet. För att 
kunna avyttra den skånska överproduktionen var 
goda kommunikationer viktiga för såväl landsbygdens 
producenter som städernas exportörer.31 

G 
Stambanans utbyggnad ledde därför till att 
Malmö och områdena nära banan fick ett speciellt 
fördelaktigt konkurrensläge. De andra stapelstäderna 
samt områden på landsbygden hade 
all anledning att söka återställa balansen. Problemet 



framhålls med all önskvärd tydlighet i YEJ:s 
interimsstyrelses skrivelse till Kungl. majt den 6 
september 1862: 

Det men, som igenom denna starkt westliga dragning 
af stambanan tillskyndats östra och sydöstra 
Skåne, och hwilket der, för hwarje dag i samma 
mån stambanan närmar sig sin fullbordan och 
derigenom werkar alltmera höjande på de trakters 
industri och rörelse, hwilka till följd af sitt läge, 
kunna begagna sig af densamma, måste blifwa 
mera kännbart, föranlät åtskilliga personer inom 
dessa sålunda mera wanlottade orter, att redan 1859 
öfwerenskomma om bekostandet af en undersökning 
för en sammanbindningsbana emellan Ystad 
och stam banan [ ... ] Emellan stationen vid Eslöf 
och Ystad genomskär den föreslagna banan trakter, 
i många afseenden afnaturen rikt lottade, tillhörande 
Skånes såväl bördigaste och bäst odlade trakter, 
som ock dess skogstrakter, men hwilka till följd af 
sitt läge, äfwensom på grund af bristfälliga och otillräckliga 
kommunikationsanstalter, till stor del äro 
förhindrade att hålla jemna steg i den utveckling, 
som egt rum inom prowinsen. För många af dessa 
orter blifwer den naturliga stapelplatsen Ystad, men 
för många blifwer den, under nuwarande förhållanden, 
Malmö.32 

Efter den, inte minst för Skånes del, lysande jordbrukskonj 
unkturen under Krimkriget (1854

56) drabbades västvärlden av depression åren 
1857 och 1858. Den tidigare rikliga penningmängden 
blev otillräcklig. Staten hade under 
dessa förhållanden inte resurser för att stödja bibaneprojekten, 
och de egna företagen kunde inte 
själva finansiera sina projekt. Men konjunkturen 
vände uppåt, det blev bättre tider och vid 186263 
års riksdag visade ständerna stor generositet. 
Staten beviljade bibaneprojekten fördelaktiga 
lån, och under 1864 var byggandet igång. 33 Man 
kan misstänka att om 1850-talets högkonjunktur 
varat decenniet ut, kunde bibanemönstret ha 
fatt en kortare livslängd. 

Landsbygdsaktörer formar mönstret 

I och med att bibanorna anlades fanns från mitten 
av 1860-talet förutsättningar för att inom 
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Teckenförklaring till kartorna över 
de olika strukturmönstren: 
----stiliserat mönster 
____ befintliga järnvägar vid 



periodens, början 
_________ järnvägslinjer tillkomna 
under perioden 

Karta 7 Landsbygdsintresset dominerade projekteringarna 
1870-1875 och 1880-cirka 1884. 

olika bygder börja planera för tertiärbanor, som 
skulle ge bättre förbindelser med köpstäder och 
utförselhamnar eller med stambanan och via den 
kontakt med även avlägsna delar av Sverige. Men 
under 1860-talet kom endast ett fatal järnvägsplaner 
att diskuteras och då nästan uteslutande 
inom Söderslättsområdet. Olika alternativ till 
en bana mellan Malmö och Ystad, med utlöpare 
till Trelleborg, stod i centrum. Tankarna på den 
kommande "Grevebanan" hade tagit form. 

Inte förrän under det tidiga 1870-talers högkonjunktur 
blev det verklig fart på järnvägsplanerandet. 
"Järnvägsfebern" grep omkring sig. 
Det blev gott om linjeförslag över Söderslätt och 
inom området mellan YEJ, CHJ och stambanan. 
Ett nytt strukturmönster, sammansatt av lokalt 
förankrade och i regel småskaliga projekt, växte 
fram och präglade åren 1870-75.34 Linjerna 
sträckte sig mer eller mindre slingrande fram över 
kartbilden. Kontakt söktes med de två bibanorna 
och med stambanan på skiftande ställen. Det gav 
ett oregelbundet, i stort sett finmaskigt mönster, 
med förtätningar särskilt på Kristianstadsslätten 
och centralt på Söderslätt. 

Konjunkturnedgången från mitten av 1870-talet, 
med den djupa depressionen de sista åren på 
70-talet, tog loven av nästan alla järnvägsplaner. 

Det tidiga 70-talets strukturmönster raderades ut 
för några år, men det återkom när krisen var över 
och satte sin prägel även på perioden 1880-84.35 
Det hade formats genom landsbygdsaktörernas 
p ro j ekteringsverksamhet. 

Under senare delen av 1860-talet, genom hela 
1870-talet och fram till mitten av 1880-talet 
visade städerna ett svagt intresse för projekteringar. 
Bland undantagen finns planeringen av 
Simrishamn-Tomelillabanan ( CTJ). Inflytelserika 
personer i Simrishamn initierade projektet 
och intog en stark ställning i styrelsen. Representanter 
för landsbygden, framförallt från de större 
godsen, väster om staden var dock starkt engagerade. 
Andra exempel på att städer stod bakom 
är Lund-Trelleborgsprojektet, Lundaplanerna 
österut och projektet Kristianstad-Åhus.36 



Planerna på banan Trelleborg-Lund far ses 
inte minst mot bakgrunden av att Trelleborg år 
1865 erhållit stapelstadsprivilegier och därmed 
fatt starkt motiv att nå direktförbindelse med 
stambanan. Projektet har således stor likhet 
med de tidigare bibaneprojekten. Och CTJ har 
närmast karaktären av en bibanegren från YEJ 
till stapelstaden Simrishamn. Kristianstad-Åhus 
kan ses som en bibaneförlängning ut till stadens 
hamn. Dessa tre projekt var av en annan karaktär 
än de, som var uttryck för bygdesträvanden att fa 
tillgång till järnväg. 

Det strukturmönster som landsbygdsintresset 
stod bakom började således framträda i slutet av 
1860-talet, men det fick sin karaktär i början av 
1870-talet och var -men undantag av de svåra 
depressionsåren i slutet av 70-talet -synnerligen 
permanent etablerat till mitten av 1880-talet. 
Rester av mönstret kan skönjas även senare, men 
det överlagras då av de nya strukturer som kom 
att utmärka kartbilden. 

Det hade varit naturligt om landsbygdsintresset, 
strax efter städernas satsningar på bibanorna, 
stimulerats att ta initiativet till kompletterande 
tertiärbanor i sådan utsträckning, att ett 
nytt strukturmönster tagit tydlig form. Men det 
dröjde.37 

I flera avseenden var senare delen av 1860-talet 
en ogynnsam tid för projekteringar. Det förekom 
bland annat oro på kreditmarknaden. Man 
klagade på penningbrist och missväxtår tyngde 
jordbruket. Åren 1867 och 1868 var ekonomiskt 
särskilt svåra. Inkomstläget hade försämrats och 
efter skuldsättning under de goda åren på 1850talet 
pressades jordbruket av ränteavgifter och 
amorteringar. Stadsmakterna hade dessutom en 
restriktiv inställning till enskilt järnvägsbyggande. 
Förutsättningarna var begränsade för landsbygdsengagemang 
i kostnadskrävande järnvägsprojekt. 
De hämmande 1860-talsförhållandena 
kan förklara att starten fördröjdes för det nya 
mönstret. 

Konjunkturomslaget under 1869 och den intensiva 
internationella högkonjunkturen i början 
på 1870-talet blev den förlösande faktorn. Stigande 
jordbrukspriser både på exportmarknaden 
och den inhemska marknaden gav landsbygdens 
järnvägsivrare råg i ryggen. Efter innovationer 
under föregående årtionden stod det skånska 
jordbruket rustat. Utbudselasticiteten var tillräckligt 
hög för att man skulle kunna svara på 
den stigande efterfrågan, under förutsättning att 
infrastrukturen inte lade hinder i vägen. Intresset 



för järnvägar stegrades snabbt till "järnvägsfeber", 
och landsbygdsaktörer intog den ledande 
rollen. En mängd järnvägsplaner letade sig fram 
över den sydöstra halvan av Skåne med inriktning 
via de befintliga banorna mot i första hand 
exporthamnarna. 

Den uppdrivna ekonomiska aktiviteten mattades 
efter några år. Världsekonomin hamnade 
i vad som kallats en "kulminationskris", en djup 
depression, under senare delen av årtiondet, och 
musten gick nästan totalt ur järnvägsintresset. 
Från 1870-talets mitt hade världsmarknadspriserna 
visat en sjunkande tendens; man var på väg 
in i den "långa depressionen" med prispress som 
varade till in på 1890-talet. Priskonkurrensen 
blev hård, vilket ledde till högt rationaliseringstryck 
som yttrade sig på olika sätt även inom det 
skånska jordbruket. Då konjunkturen repade sig 
vid decennieskiftet 1879/80 steg projekteringsfrekvensen 
efter stagnationen åren innan. Man 
kan se det som ett led i rationaliseringssträvandena. 
Landsbygdsintresset gick ånyo i bräschen, 
vilket ledde till att strukturmönstret från tidigt 
1870-tal även kom att bli utmärkande för åren 
1880-84. 

Att man inom det marknadsinriktade jordbruket 
var mycket angelägen om att fa bättre transportmöjligheter 
är helt naturligt. Men varför visade 
städerna ett minimalt intresse för järnvägsprojekteringar? 
Vi kan söka olika förklaringar. I 
Ystad och Kristianstad hade man redan tyngande 

järnvägsinvesteringar bakom sig. Köpmännens 

investeringspolitik kan dessutom ha bidragit till 

städernas inställning. Spannmålshandelns vinster 

behövde bakas in i den egna rörelsen. Det kan 

också ha ansetts bättre att investera i hus, gårdar 

och rederier eller att satsa på fabriksverksamhet. 

Samtidigt krävdes stora kommunala utgifter för 

förbättring av hamnanläggningar och i samband 

med den ökade urbaniseringen. 

Städerna ansåg sig tydligen inte ha tillräckliga 
resurser att investera i egna projekt, som skulle 
ge jordbruksnäringen bättre kontakter med stapelstäderna 
men samtidigt säkra de egna banden 



med upptagningsområdet. Och att som delägare 
delta i den typ av projekt som lanserades inom 
jordbruksbygder och i regel endast hade indirekt 
kontakt med städerna, kan inte ha varit lockande. 
Risken fanns ju att den färdiga banan kunde 
komma även andra städer tillgodo. Man tycks 
ha sett det som landsbygdens uppgift att sköta 
projekteringen av tertiärbanor. 

Landsbygdsaktörernas speciella behov och 
önskemål i förening med städernas passivitet 
far anses utgöra grunden för strukturmönstrets 
utformning. Men rationaliseringsbehovet och 
därmed strävan att finna billigare lösningar för 
järnvägsanläggningar ledde under de svåra åren 
till en vidareutveckling av tekniken. Det rowanska 
ångspårvägssystemet, uppfunnet år 1877, 
anammades snabbt och bidrog till att fa fart på 
nya och återuppliva gamla projekt, vilket påskyndade 
framväxten av det tidiga 1880-talets 
mönsterbild. 

Vi rör oss inom lantbruksbygder, områden med 
agrara verksamheter fördelade över en betydande 
yta. Det innebär att intresse-och viljeyttringar i 
samband med järnvägsprojekteringar var geografiskt 
mycket spridda. Även beslutsfattandet far 
ses som decentraliserat inom det område man 
föreställde sig att järnvägen skulle betjäna. Både 
enskilda och grupper av aktörer kunde framlägga 
sin syn på linjedragningar. Var och en ville komma 
i ett så fördelaktigt läge som möjligt i förhållande 
till den tilltänkta järnvägen, men man 
far även förutsätta en kollektiv önskan att maximera 
närområdet till banan. Tillgängligheten 
vägde tyngre än strävanden att av kostnadsskäl 
gå så rakt som möjligt mellan ändpunkterna. De 
landsbygdsinitierade projekten fick följaktligen 
ett i regel krokigt, oregelbundet förlopp. 

"Östra Skånes jernvägar" 

-1870-talsdepressionens projekt 
Då 1870-talskonjunkturen vände neråt sjönk, 
som nämnts, projektfrekvensen drastiskt. Den 
djupa depressionen utplånade under åren 187780 
helt det tidiga 1870-talets nätverksstruktur. 
De svåra förhållandena ledde emellertid till ett 
radikalt nytänkande i östra Skåne med tankesmedjan 
i Kristianstad och på landsbygden strax 
väster om staden. Ett nytt projekt efter helt nya 
ideer såg dagens ljus under våren 1875, och under 
ungefär en femårsperiod arbetade ett antal 
tongivande personer från Kristianstad och Gärds 
härad -det vill säga både stads-och landsbygdsaktörer 
-på att förverkliga de storstilade "Östra 
Skånes jernvägar" ("ÖS]"). De ville skapa ett 



omfattande, smalspårigt järnvägssystem inom 
området öster om stam banan. 38 

En huvudbana var tänkt att gå från Hästveda 
över Kristianstad och Vollsjö (skärningspunkten 
med YEJ) till Malmö. Från huvudbanan skulle 
sidobanor utgå till hamnar och vissa punkter på 
stambanan. Hela systemet skulle fa en längd av 
drygt trettio mil. (Se karta 8.) Till det huvudförslag 
som utarbetades kom under resans gång 
flera mer eller mindre avvikande, alternativa 
sträckningar att diskuteras. Sett i sin helhet var 
projektet således mer komplicerat än vad kartan 
visar. Det representerade ett helt unikt mönster, 
utformat för att fanga in största möjliga del av 
området öster om stambanan; en kontrast till 
det tidiga 1870-talets väv av ofta korta och oregelbundna, 
från varandra fristående projekt som 
spunnits inom området mellan YEJ, stambanan 
och CHJ. 

Målet var att förena de olika replipunkterna 
med så raka, korta linjer som möjligt. Grundiden 
råkade dock på sina håll i konflikt med 
speciella krav på sträckningar, som restes från 
både enskilda och kommuner.39 "ÖS]" blev ett 
kort mellanspel, ett tillfälligt avbrott i den relativt 
långa mönsterperiod som dominerades av 
landsbygdsintressets lokalt uppspaltade, i regel 
småskaliga projekt. 

Då det blev uppenbart att man inte hade någon 
chans att genomföra planerna på de "Gärdska 
banorna'', som tynande levde kvar i området 
mellan YEJ, stambanan och CHJ in på år 1875, 
framfördes förslag till det ovan beskrivna järnvägsnätet. 
Tongivande personer inom det gärd
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Karta 8. 1870-talsdepressionens projekt. 

ska projektet anammade de nya tankegångarna 
och bildade stommen i "ÖSJ:s" interimsstyrelse. 
De insåg att det krävdes nya, radikala lösningar för 
att övervinna konjunkturens hämmande verkan. 

I det bistra ekonomiska läget var det omöjligt 
att finansiera anläggningen av även korta banor 
med den kostnadskrävande normalspårvidden 
( 143 5 mm), som man tänkt sig. Det var avsevärt 
billigare att bygga smalspårigt. Det hade provats 
vid några svenska banor under de senaste åren 
och med, som man ansåg, gott resultat. "ÖSJ"projektörerna 
menade att även ett omfattande 



smalspårsnät skulle kunna finansieras. Genom 
den låga kostnaden föreställde man sig att de olika 
östskånska bygderna samt städerna längs kusten 
från Malmö till Kristianstad skulle kunna samlas 
kring finansieringen av de omfattande "ÖSJ"planerna. 
Dessa borde vara gynnsamma för både 
landsbygden och städerna. Man skulle slippa de 
korta, landsbygdsbaserade projektens begränsningar, 
och smalspårsnätets kapacitet ansågs gott 
och väl tillräcklig. Det fanns ingen anledning att 
bygga dyrare banor än vad som behövdes eller 
kunde komma att behövas. Konjunkturläget sågs 
dessutom som direkt fördelaktigt. De starkt pressade 
priserna på arbetskraft samt räls och annan 
utrustning skulle ge synnerligen låga kostnader 
och därigenom även låga ränte-och amorteringsutgifter. 

Ritningarna höll inte. Projektörerna räknade 
inte med att konjunkturen skulle försämras ytterligare 
för att slutligen hamna i en mycket djup 
depression med bottenläge åren 1878-79. Under 
dessa två år inträdde totalt dödläge på projekteringsfronten 
i östra Skåne. Konjukturutvecklingen 
gjorde det svårt att väcka intresse för 
"ÖSJ" -planerna och finansieringsmöjligheterna 
undergrävdes. 

Städerna visade samma inställning till järnvägsengagemang 
som under högkonjunkturåren. 
"ÖSJ"-representanterna från Kristianstad fick 
inte sina egna stadsfullmäktige med sig, och i övriga 
städer som anmodades teckna aktier avslog 
fullmäktige teckning eller undvek att befatta sig 
med frågan. På landsbygden, både kommunalt 
och privat, ställde man inte alls upp i den utsträckning 
som krävts. Orsakerna var skiftande, 
men bland annat hade städernas inställning en 
negativ påverkan. Även institutionella förhållanden 
far anses ha försvårat projekteringsarbetet. 
Kommunindelningen var ett hinder för samsyn 
och samarbete över större områden. Drygt 130 
kommuner, många av dem mycket små, var berörda 
och uppmanade att teckna aktier. För att 
fullfölja ett så stort företag som "ÖSJ" hade det 
krävts någon form av regionalt övergripande organ 
med uppgift att planlägga och samordna. 

Den recession som gjorde sig gällande redan 
före mitten av 1870-talet tog snart nog struptag 
på högkonjunkturens järnvägsplaner. Men i 
förening med kunskapen om smalspårstekniken 
gav den ett mervärde, som ledde till nytänkande 
bland en skara innovativa järnvägsförespråkare i 
Kristianstad och Gärds härad. Småbanetänkandet 
bröts. Ett övergripande synsätt på transportproblemen 
i östra delen av Skåne växte fram. 



Frukten blev projektet "Östra Skånes jernvägar", 
av mycket större dimensioner än de järnvägsplaner, 
som hade förekommit i Skåne efter stambanedebatten. 
Projektet skapade sitt eget strukturmönster, 
som satte sin prägel på området öster 
om stambanan från sommaren 1875 till in på år 
1878, för att därefter gå mot sin totala upplösning 
kring årsskiftet 1880/81. 

Man far anse att projektörerna kom mycket 
nära idealmönstret för att förena alla de fem 
hamnarna och anknytningarna till stambanan 
med varandra genom kortaste vägsträcka och till 
lägsta kostnad.40 Linjemönstret skulle ha blivit 
särskilt gynnsamt för producenterna inom trafikområdet 
men mindre fördelaktigt för hamnstäderna 
i deras konkurrens om varuförmedlingen. 

Det har tidigare nämnts hur tunga styrelseledamöter 
i projektet för de "Gärdska banorna'' 

gled över och bildade kärntrupp bland "ÖSJ" projektörerna. 
När "ÖSJ"-planerna sedan visade 
sig ogenomförbara, förberedde några av de tongivande 
aktörerna en annan lösning på kommunikationsproblemen 
inom Kristianstadslätten 
och angränsande trakter; en lösning som starkt 
påminde om det tidiga 70-talets järnvägsplaner 
inom området. Det fanns således ett tydligt genetiskt 
samband mellan högkonjunkturens och 
det tidiga 1880-talets handlingsmönster. 

Stadsintresset dominerar mönsterbilden 

från omkring 1885 

Vid 1880-talets mitt förändrades projektmönstret 
markant. Landsbygdsaktörernas ersattes av ett 
utpräglat rätlinjigt. Detta skedde samtidigt som 
städerna på allvar gav sig i kast med projekteringar. 
Det kunde röra sig om från mycket korta 
projekt till ganska långa inom regionen, vilket 
framgår av karta 9. De utgick i regel påfallande 
radiärt från städerna, i vissa fall indirekt genom 
förmedling av en befintlig järnväg den första 
sträckan. Man kan ta föreställningen att en del 
var tänkta som interurbana förbindelseleder. 

Linjenätet visade en tydlig fokusering till Sjöbo, 
som låg centralt mellan de aktuella städerna, 
det vill säga till det område som under den föregående 
mönsterperioden berördes av ovanligt 
ta projekt. Liksom det landsbygdsbaserade var 
mönstret dominerande under en relativt lång tid, 
i stort sett mellan 1885 och 1898, men det levde 
sedan kvar till in på 1900-talet, och då i alltmer 



uttunnat skick41 

Karta 9. Stadsintresset dominerade projekteringarna 
cirka 1885-början av 1900-talet. 
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Tänkbara orsaker till att städerna inte förrän 
vid mitten av 1880-talet ansåg det motiverat 
att satsa på järnvägsprojekteringar har nämnts 
ovan. Förmodligen var det i början av 1880-talet 
endast en tidsfråga innan scenbilden skulle förändras. 
Omslaget kom i samband med att Malmö 
hamnade i en brydsam situation. Å.r 1883 
inrättade danskarna färjetrafik över Bälten och 
en färjelinje planerades mellan Helsingör och 
Helsingborg. Det öppnade möjligheten att fora 
Södra stambanans utlandstrafik över Köpenhamn 
via järnvägen Hässleholm-Helsingborg 
(HHJ). Malmö riskerade att förlora viktig trafik 
Motdraget blev att från Malmö nå järnvägskontakt 
med HHJ. Malmöredaktören Carl Herslow 
förklarade på våren 1884 att staden, efter decennier 
av stora investeringar, avslutat ett skede i 
hamnens utveckling och nu disponerade över 
ekonomiska resurser for att utvidga sina landkommunikationer. 
Man kunde ta beslutet att 
genomföra Arlöv-Teckomatorp-Billesholmsprojektet 
(MBJ).42 Bygget startade i mars 1885. 
Det var första gången Malmö stad verkligt aktivt 
engagerade sig i järnvägsaffärer. 

Billesholmsprojektet inkräktade emellertid på 
Lunds omland i väster. I Lund planerade man 
att ta igen skadan österut, men möttes på hösten 
1886 av Malmös mycket påtagliga omlandsambitioner 
i östra Skåne. Även andra städer 
drogs då in i hotbilden. De förde snabbt upp 
järnvägsprojekteringar på dagordningen for att 
skydda och helst vidga sina handelsomland. Malmö 
tog täten i kraftmätningen. Städernas tidigare 
återhållsamma eller rent negativa attityd till 
järnvägsplaner var inte längre gångbar. Städerna 
övertog initiativet. 

De landsbygdsbaserade projekten var, som 
nämnts, ur städernas synpunkt en ineffektiv lösning, 
och tillkortakommandet blev än mer tydligt 
när kampen mellan centralorterna blossade upp. 
Det avgörande beslutsfattandet var koncentrerat 
till städernas fullmäktige. Målsättningen var att 
tillskansa sig omlandsdelar från konkurrerande 



orter eller i varje fall försvara det egna reviret. 
Bakom det stadsdominerade strukturmönstrets 
utformning kan sägas dölja sig städernas ambitioner 
att vidga sina handelssfärer utan tanke på 
den abnorma karaktär de olika städernas omland 
kunde ta.43 Projekten blev starkt målinriktade. 
För att nå långt till en acceptabel anläggnings-
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kostnad undveks onödigt krokiga dragningar 
mellan de punkter som man ville förena. Projekten 
kastades ut som pilar från städerna. Resultatet 
blev en i stort sett synnerligen rätlinjig 
nätstruktur, vilket framgår av karta 9. 

I och med att städerna övertog ledningen blev 
landsbygdsprojekten mindre framträdande, men 
deras strukturmönster levde kvar i den totala 
projektbilden. Landsbygdens aktörer tenderade 
att utnyttja konkurrensen städerna emellan och 
anpassa sig till omlandskampens projekt. I de 
följande avsnitten kommer vi att se hur även att 
par andra, nya strukturer fanns inlagrade i helhetsbilden 
under 1890-talet. 

Några fa noteringar från 1870-talet visar att man 
från städers sida uttryckte viss irritation då det 
fördes fram järnvägsförslag som kunde påverka 
omlandsförhållanden negativt, men det förekom 
ingen aktiv och aggressiv kamp om handelsomland 
städer emellan med järnvägsprojekteringar 
som vapen. Den situationen möter vi först vid 
mitten av 1880-talet. Kanske kan vi se Billesholmsprojektet 
som en utlösande faktor. Men 
hur hade de krafter skapats som ledde till spänningen 
mellan städerna, vilket i sin tur kom att 
ge det nya srukturmönstret? 

Den allmänt ökade ekonomiska aktiviteten 
och handelsutbytet under konjunkturuppgången 
efter 1870-talets svåra depression kan 
förklara att städernas näringsliv behövde större 
svängrum. Men man levde samtidigt under 
den "långa depressionen" med fortfarande fallande 
världsmarknadspriser på framförallt jordbruksprodukter. 
Priskonkurrensen sporrade till 
större omsättning, det vill säga till vidgat upptagningsområde 
och till rationaliseringar, bland 
annat i form av ändamålsenligare kommunikationer, 
för att nedbringa kostnaderna. I samma 
riktning verkade städernas stegrade behov av 
varuutbyte som en följd av den fortgående urbaniseringen. 

Allt detta sammantaget skapade spänningar 



mellan städerna i deras strävan att vidga sina 
omland på konkurrenters bekostnad och att 
utsträcka sina influensfält. Vid 1880-talets mitt 
tycks "livsrumskonkurrensen" ha nått det stadium, 
då städerna var mogna att ta till järnvägsprojekteringar. 
De tidigare barriäreffekterna var 
brutna. Därmed var grunden lagd för det nya 
mönstret. 

Centralortshierarkin återspeglas i att Malmö, 
med största omlandsbehovet och de största resurserna, 
var den aktivaste, mest vittfamnande 
och dominerande parten, vilket ofta kastade en 
tung skugga över medtävlarna. 

Vid mitten av 1890-talet hade man skakat av sig 
den "långa depressionen". Den ekonomiska aktiviteten 
började utvecklas mycket starkt och den 
andra industriella revolutionen tog vid. I Tyskland 
var uppgången särskilt påtaglig från 1896, 
men det gällde även för Sverige. Förhållandena 
var gynnsamma på kapitalmarknaden. Städernas 
järnvägsintresse rycktes med av den accelererande 
ekonomin, och i den stadsdominerade nätstrukturen 
vävdes många nya projekt in under den 
fortgående revirstriden. Men från slutet av 1898 
tunnades strukturmönstret hastigt ut. Ett alltmer 
utbyggt järnvägsnät kan ha berövat högkonjunkturen 
en del av dess verkan, men viktigare var att 
den omfattande investeringsverksamheten under 
högkonjunkturen hade lett till penningbrist, 
högt ränteläge och högt pris på materiel och 
arbetskraft. Städernas förutsättningar att driva 
järnvägsprojekt hade undergrävts. 

Landsbygdsmönstret levde kvar under 1890talet 
som en substruktur, men även ett par andra 
inslag av speciell karaktär och starkt bundna till 
90-talet kan renodlas ur det samlade projektnätet, 
vilket framgår av följande avsnitt. 

Ökad kontinenthandel ger nya mönster. 
Länkmönstret 

Genom den industriella tillväxten under 1880-talet 
blev Tyskland en stark konkurrent till Storbritannien 
på världsmarknaden och var på 1890-talet 
på väg att göra Storbritannien rangen stridig som 
ekonomisk stormakt. Den industriella utvecklingen 
i Sverige samt Tysklands allt större betydelse 
för svenskt näringsliv ledde till att man önskade 
förbättra kommunikationerna mellan Sverige och 
kontinenten. En snabb sjöförbindelse för postoch 
persontransporter mellan någon av de sydskånska 
hamnarna och norra Tyskland borde bli 
första steget i ett vidgat handelsutbyte och livligare 
kulturella kontakter. En sådan lösning skulle också 



innebära att vägen över Danmark kunde undvikas. 
Ystad och Trelleborg kom att strida om att fa 
ta hand om den tilltänkta Sassnitzrouten medan 
Malmöintresset sökte fa myndigheternas gehör 
för en linje Malmö-Warnemi.inde.44 

K-GA 

Karta 10. Länkprojekten, led i forbindelser med kontinenten, 
med tyngdpunkten under 1890-talet. 

Förbindelsen med kontinenten hade under årtiondena 
efter stambanefrågans lösning vid några 
tillfällen figurerat i samband med projekteringar, 
men det var först på 1890-talet som kontinentfrågan 
fick en vidare roll i järnvägsdebatten. För 
att underlätta kontakten med aktuell skånsk 
hamn från skilda delar av landet förekom det 
att projektörer agiterade för linjer som skulle 
eller kunde ingå som komplement i en längre 
järnvägskedja. Jag har kallat dem kompletterande 
länkprojekt. Av karta 10 framgår deras i 
regel raklinjiga sträckning i riktning mot olika 
punkter på sydkusten. De bildar tillsammans ett 
strukturmönster som avviker från det då dominerande. 
Länkprojekten utgjorde emellertid inte 
en helt homogen grupp. Det är motiverat med 
en indelning i två huvudtyper: 

• Projekt som bildade sista länken i kedjan, "slutlänkar", 
det vill säga de som hade direkt anslutning 
till den aktuella hamnen. De var som regel 
argumentmässigt mest renodlade och banorna 
förutsattes bli statsägda från början eller efter en 
begränsad tid. 
• Länkar insprängda mellan befintliga banor. De 
projekterades som privatbanor och, med något 
undantag, med andra argument än förmedling 
av förbindelser med kontinenten som det primära. 

"Sludänkar" möter vi vid årsskiftet 1889/90 i 
samband med järnvägsdebattören Volrad von der 
Lanckens förslag att staten skulle anlägga en helt 
ny hamn vid Hörte (Abbekås) mellan Ystad och 
Trelleborg. Han underkände de två städerna som 

överfartsort till kontinenten. Från Hörte skulle 

statsbanor med stambanestandard ledas dels till 

Sösdala på stambanan, dels till Holmeja på LTJ. 

Den nya hamnen skulle på så sätt få effektiva 

förbindelser med såväl Stockholm som Malmö 



och Göteborg. Från Hörte skulle staten inrätta 

tidsenliga ångbåts-och ångfärjelinjer till Sass

nitz. Förslaget visade sig orealistiskt och von der 

Lancken fick överge tanken på en hamn i Hörte. 

Han kalkylerade då istället med en stambane

gren från Hässleholm fågelvägen till Ystad, som 

han ansåg lämpligare än Trelleborg för sjöförbin

delsen. von der Lanckens förslag får ses som ett 

idemässigt nytänkande som man i Sverige inte 

var mogen att anamma.45 

Beslutet 1896 att Trelleborg skulle få den re

gelbundna förbindelsen med Tyskland följdes av 

ett avtal med SJ om att kontinentaltågen skulle 

ledas över LTJ mellan Lund och Trelleborg. Mal

mö skulle således komma på sidan om förbin

delsen mellan Stockholm och Berlin. Det kunde 

man inte stillatigande acceptera i Malmö. Som 

motdrag lanserades Malmö Kontinentenprojek

tet, vilket beviljades koncession i juni 1897. Man 

fick löfte om att överta kontinentaltrafiken från 

LTJ och om framtida statsinlösen. Det var kam

pen mellan Lunda-och Malmöintressena som 

ledde till detta länkprojekt, vilket -som Gunnar 

Sandin påpekat -utgjorde en bättre lösning uti



från rikets intresse och Stockholms perspektiv.46 

Insprängda länkar var särskilt gångbara i Ystadssammanhang. 
Det mest typiska exemplet möter 
vi 1890, då Ystads stad erbjöd sig att utan kostnad 
för staten bygga och trafikera en 14 km lång 
järnväg mellan Hörby och Bjärsjölagård på YEJ 
och dessutom rusta upp banan mellan Höör och 
Hörby. 

För att ge landsbygdsprojekt av lokal karaktär 
en högre status utnyttjades i vissa fall möjligheten 
att den tilltänkta banan kunde bli en länk i 
en kontinentalförbindelse. Det gav ett extra stöd 
åt de mera primära motiven. Man sökte till exempel 
få Ystad att bidra till finansieringen av en 
bana från Hörby till någon station på YEJ genom 
att agitera för staden som överfartsort till Tyskland. 
Detta förekom främst under senare delen 
av 1890-talet, då post-och persontrafiken redan 
var avgjord till Trelleborgs fördel och frågan om 
vilken hamn som skulle få ångfärjeförbindelse 

till Tyskland blev aktuell. Länkargumentet blev 
speciellt gångbart sedan Västkustbanan hade förstatligats 
och seriösa planer på en järnväg mellan 
Laholm och Höör tagit form. I Hörby hägrade 
då tanken på att fa skapa en lönsam länk i transportlinjen 
från Norge och Västkusten till Ystad 
och vidare mot kontinenten. 

Rollen som förmedlare av kontinentaltrafik 
dyker även upp som ett i raden av argument till 
exempel då Lund sände ut projekt mot Hörby 
och Revinge för att hävda sitt handelsomland. 

De utpräglade kontinentalbaneprojekten 

Under första delen av 1890-talet hade konkurrensen 
mellan de sydskånska hamnstäderna gällt 
post-och persontrafiken med kontinenten. Inom 
järnvägsplaneringen ledde det till att länkprojekten 
uppträdde. Mot slutet av årtiondet kom frågan 
om kontinentförbindelsen emellertid in i ett 
nytt skede. 

Från 1890-talets mitt gick ekonomin in i en 
omvandlingsfas. Man befann sig i en förändringens 
tid med hastigt stegrad tillväxt. I Europa ledde 
Tyskland tillväxtligan, men även Sverige låg 
långt fram, och många företag stod redo för erövringar 
på exportmarknaden. Den ekonomiska 
utvecklingen steg brant i Tyskland från 1896 för 
att kulminera 1899 och sedan övergå i 1900 års 
tyska kris. I Sverige löpte utvecklingen efter i stort 
sett samma mall. Kravet på effektivare godstrafik 



med kontinenten skärptes. Malmö hade visserligen 
ångfärjeförbindelse med Köpenhamn sedan 
1895 och redan 1892 öppnades linjen mellan 
Helsingborg och Helsingör, men för Skånes del 
blev frågan om en ångfärjeled till Tyskland brännande. 
Tävlan om den stod mellan Trelleborg 
och Malmö, men för dessa städer gällde det inte 
bara att fa färjelinjen. Frågan öppnade nya perspektiv 
även beträffande landkommunikationerna. 
Det sena 1890-talets ekonomiska utveckling 
ledde till att vissa järnvägsplaner kom att sträcka 
sig långt utanför Skånes gränser. 

Karta 11. Kontinentalbaneprojektens period, 1897 
-tidigt 1900-tal. 

Q 
Både i Trelleborg och Malmö såg man en 
chans att, i kombination med tågfärjeförbindelse, 
vidga och befästa sina kommersiella influensfält 
i avlägsna delar av Sverige genom vad vi kan 
kalla utpräglade kontinentalbanor.47 Det ledde, 
som karta 11 visar, till ett begränsat antal kontinentalbaneprojekt 
1897 /98. Argumentationen 
för dessa var explicit och linjesträckningen målmedvetet 
rak. Från Trelleborg respektive Malmö 
planerades de i första hand till Kristianstad eller 
Sölvesborg, men man tänkte sig att förbindelser 
skulle skapas vidare mot nordöst. Det togs föga 
hänsyn till kontakten med befintliga banor. Projekten 
hade en kort blomstringstid under åren 
1898 och 1899, då de satte sin speciella prägel 
på projekteringskartan. Vissa var aktuella även 
en bit in på 1900-talet.48 Kontinentalbaneprojekten 
kan ses som uttryck för skånestädernas 
vilja att befräja och berika sig på nya kommunikations-
och handelsmönster. Strukturmönstret 
var förutbestämt att löpa diagonalt genom Skåne 
i sydväst-nordöstlig riktning, eftersom den högst 
ställda målsättningen var att banorna, genom 
samverkan inom en i huvudsak nyskapad serie av 
privata järnvägar, skulle bilda en genomgående 
led för trafiken mellan kontinenten och de östra 
delarna av Götaland men även Mälarområdet. 

Obalansen mellan 1890-talets markant stegrade 
transportbehov och den rådande transportkapaciteten 
i relationerna med kontinenten var den 
drivande kraften bakom kontinentalbaneprojekten. 
Men för att på allvar ge sig i kast med så stora 
investeringar som det här gällde, måste man ha 
ansett att det fanns realistiska förutsättningar för 
finansieringen. 

Under årtiondets ekonomiska uppsving och 
genom aktiebolagsformens egentliga genombrott 
efter den nya aktiebolagslagens tillkomst 



1895 skedde stora förändringar inom finanssektorn. 
Oskar Broberg påpekar att den professionaliserades 
genom att de aktiebolagsorganiserade 
affärsbankerna expanderade kraftigt efter 1894

K-GA 

och snart kom att dominera det svenska finansiella 
systemet. Broberg tolkar det som att "det 
finansiella systemet [...] hade nått en tillräcklig 
mognad för att kunna bistå den industriella sektorn 
med omvandlingskraft".49 Projektörernas 
uppfattning bör ha varit att det fanns utrymme 
för finansiering av kontinentalbanor, även de ett 
led i omvandlingsprocessen. 

Kontinentalbaneprojekten far i första hand ses 
som ett resultat av den internationella högkonjunkturen 
under senare delen av 1890-talet och 
de konkurrerande städernas kamp om andelar 
av den vidgade marknaden. Det finansiella systemets 
moderna genombrott bör ha bidragit till 
tron på projekten. Men när högkonjunkturen 
nått det stadium då prisstegringarna slagit igenom, 
börjar intresset svalna för kontinentalbaneplanerna. 
Investeringskostnaderna torde ha tett 
sig besvärande höga. Efter sekelskiftet mattades 
den allmänna konjunkturen. Dessutom gick tiden 
utan att regeringen blev redo att fatta beslut i 
koncessionsfrågan för långlinjerna, och avgörandet 
i ångfärjefrågan dröjde åtskilliga år. Debatten 
om projekten blev alltmer sporadisk för att praktiskt 
taget upphöra några år in på 1900-talet. Till 
detta kan även ha bidragit att tankarna på Östra 
Centralbanans planerade sträckning söder om 
Vimmerby fick överges. Kontinentalbaneprojektens 
strukturmönster fick således sätta sin prägel 
på projekteringskartan under endast en kort tid, 
ett par år, för att sedan tona bort. 

Rikslinjer av stambanekarak:tär 1906-07 

År 1904 startade den snabba ekonomiska återhämtningen, 
som kulminerade under 1907. Den 
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svenska kapitalimporten låg på en hög nivå. Industrin 
och aktiehandeln expanderade. I högkonjunkturens 
spår och med Tysklands och kontinentens 
ökande betydelse för svenskt närings-och 
kulturliv som underlag fördes ett par järnvägsförslag 
av rikslinjekaraktär fram i pressen under åren 
1906-07, innan omslaget till internationell kris 
1907 hunnit sätta djupare spår. (Se karta 12.) Ur 



förslagsställarnas synpunkt var det tydligen lägligt 
att sjösätta dessa högkostnadsprojekt, men gehör 
för dem vann man vare sig i de berörda skånska 
städerna eller på riksnivån. 

Hjalmar Cassel, som deltog livligt i järnvägsdebatten, 
ansåg att Ystad skulle bli den bästa anknytningspunkten 
för ångfärjeförbindelsen till Sassnitz. 
Han föreslog att det skulle byggas en direkt 
järnvägslinje mellan Stockholm och Ystad med 
en östlig sträckning över Nyköping-VimmerbyTingsryd-
Åhus. Den skulle ha en standard som 
motsvarade det tjugonde århundradets krav. Vår 
ambition som kulturfolk fordrade och mäktiga 
ekonomiska intressen talade för att mycket borde 
offras för vår förbindelse med kontinenten. Med 
Cassels synsätt var den existerande stambanan från 
Stockholm söderut i mångt och mycket förfelad 
och försummad som kontinentalroute. 

Det enda projekt, som kan anses jämförbart 
med Cassels, var professor Gustaf Richerts förslag 
år 1907 till en "blixtbana'' mellan Stockholm 
och Trelleborg. Denna ingick som ett led i Richerts 
ide att trafiken mellan Berlin och St Petersburg 
skulle dras över Sverige och ske med hjälp 
av "blixtbanor" och snabbgående ångfärjor.50 

I och med Cassels och Richerts planer hade 
man löpt linan ut, från de företrädesvis korta 
länkprojekten över 1890-talets stadsbaserade 
kontinentalbaneprojekt genom provinsen till 
förslagen till rikslinjer av stambanekaraktär. De 
senare bildade ett mycket enkelt strukturmönster, 
som genom sin diagonala sträckning från sydväst 
mot nordöst inom Skåne visar stor likhet med 
det närmast föregående, men med ännu mindre 
hänsynstaganden till de befintliga järnvägarna. 

Här kan också cirkeln sägas vara sluten. Vi har 
kunnat urskilja hur en rad olika strukturmönster 
uppträdde periodvis och under vissa tider levde 
parallellt. Efter att mönstret på 1840-och 1850talen 
byggts upp av stamlinje-och stambanepro-

Karta 12. Rikslinjetankar 1906-1907. 

jekt, kom lokalt och regionalt baserade järnvägsplaner 
under de närmast följande årtiondena att 
utgöra trådarna i de olika nätstrukturerna. På 
1890-talet bryter det kontinentala perspektivet 
igenom med sina speciella mönsterbilder med 
tentakler utanför Skånes gränser. När vi så når 
några år in på 1900-talet, tycker vi oss känna en 
svag bris från 1840-och 1850-talen. Kontakterna 
mellan huvudstaden, Stockholm, och Tyskland 



har åter blivit mönsterskapande i form av 
ett par rikslinjeförslag. 

Varför inte ett interurbant mönster? 

Man kunde även ha väntat sig ett interurbant 
mönster, men förutsättningarna saknades. De 
bromsande faktorerna övervägde över behovet 
av transporter mellan städerna. 

För landsbygdsintresset, som stod för aktiviteten 
från 1870 till mitten av 1880-talet då 
städerna var passiva, fanns inte motiv att bidra 
till att binda samman städerna med varandra. 
När stadsintresset sedan blev dominerande, fungerade 
den kommersiella omlandskonkurrensen 
mellan städerna som drivkraft. Direktkontakter 
sågs som en fara. Det framgår bland annat av den 
taktik såväl Ystad som Trelleborg drev i samband 
med projekteringarna mellan Charlottenlund 
och Skivarp, och den argumentation som fördes 
då projektet Ystad-Genarp var aktuellt kring sekelskiftet 
1900. 

Exempel på interurbana tendenser fanns dock 
i samband med kontinentalbaneprojekten. Det 
samarbete som då förekom mellan Trelleborg 
och Kristianstad var emellertid halvhjärtat och 
präglat av misstro mellan parterna.51 Även i 
"ÖSJ"-projektet fanns interurbana tankegångar, 
men i ett mönster som inte tilltalade de inblandade 
städerna. 

Projekteringsmönstrens dynamik 

Utbyggnaden av järnvägssystem krävde mycket 
stora initialinvesteringar, och kapitaltillgångar 
var avgörande för utvecklingstakten. Arne Kaijser 
anger att det i de flesta länder tog minst ett 
halvsekel innan ett någorlunda vittförgrenat 
järnvägsnät byggts upp.52 Detta tidsperspektiv 
är väl jämförbart med förhållandet i sydöstra 
Skåne. Från projekteringsepokens början kring 
mitten av 1840-talet tills järnvägsnätet nått en 
hög mättnadsgrad omkring 1910 tog det drygt 
sextio år. Under den tidsrymden hann förutsättningarna 
för järnvägsprojekteringar genomgå 
betydande skiftningar. 

Planeringsverksamheten för utbyggnaden av 
järnvägen som infrasystem var starkt påverkad av 
det samhälle och den förväntade samhällsutvecklingen, 
som systemet var tänkt att verka inom. 
Under den period det sydöstskånska järnvägsnätet 
utvecklades hann olika ekonomiska, konjunkturmässiga 
och andra samhälleliga situationer 
passera revy. Institutionella förändringar och 



teknikens landvinningar far även beaktas. Förutsättningarna 
för projektering av järnvägar skiftade 
från tid till annan, och de olika kategorierna 
av projektörer tvingades anpassa sina intentioner 
och planeringar till de aktuella och förväntade 
förhållandena. Det far ses som en naturlig följd 
att en rad karakteristiska nätstrukturer skapades. 

Politiska och institutionella förutsättningar 

De stamlinje-och stambaneprojekt som berörde 
Skåne ingick i ett nationellt mönster enligt 
vilket olika delar av landet skulle förenas med 
varandra och med huvudstaden som spindeln i 
nätet. Planeringen av det för oss aktuella avsnittet 
inleddes, som vi sett, av privata projektörer, 
men i och med att den politiska uppfattningen 
att staten borde ansvara för landets stambanenät 
vann mark, övertog statsmakterna initiativet i 
utvecklingen av stamlinje-och stambanemönstret 
mellan Malmö och Jönköping/Nässjö. Det 
fullbordades i och med riksdagsbeslutet om Nässjölinjen, 
i vilket riksintresset samordnades med 
provins-och bygdeintressen, främst framförda 
inom bondeståndet. 

Meningarna var i början starkt delade om 
hur de institutionella ramarna för landets järnvägar 
skulle utformas och hur finansieringen av 
utbyggnaden skulle ske. Det tidiga 1850-talets 
debatt ledde fram till riksdagsbeslutet 1854, då 
ansvaret för stambanorna lades på statens organ 
medan det enskilda, i första hand stads-och 
landsbygdskommunernas politiska organ, fick 
planeringen och utbyggnaden av övriga linjer på 
sin lott. Därmed var grunden lagd för framväxten 
av de olika nätstrukturerna. Riksdagsbeslutets 
ande kom att vila över den vidare utvecklingen. 
Men hade de skånska hamnstäderna som 
inkörsportar på ett tidigt stadium, i varje fall 
innan stambanans sträckning inom landskapet 
fastställdes, varit beredda att skapa och fullfölja 
projekt för att penetrera inlandet efter egna ideer, 

skulle man sedan ha haft en annan stomme att 

bygga vidare på. 

Statens inflytande över mönsterbildningen får 
i fortsättningen främst uppfattas som indirekt. 
Så har till exempel statsmakternas planer på att 
skapa sjöförbindelser med kontinenten utgjort 
inspirationskälla till såväl länkprojekten som de 
utpräglade kontinentalbaneprojketen och det 
tidiga 1900-talets långlinjeplaner. Beträffande 
bibanemönstret var YEJ-, CHJ-och L&HJ-projekten 



direkt sprungna ur stambaneplaneringen, 
men att mönstret kunde leva vidare tills projekten 
fullföljdes berodde bland annat på statens 
roll som långivare. Järnvägsplaner som ingick i 
senare mönster stod i praktiken fria från tankar 
på någon form av statlig finansiering med undantag 
av vissa länkprojekt som förutsattes bli 
byggda och drivna av staten. 

Det statliga koncessionsförfarandet kan knappast 
ha påverkat mönsterutvecklingen. Projektörernas 
fantasi gavs stort spelrum och koncessionsansökningarna 
kom dessutom i regel in 
sent i processen. Det har inte heller framträtt 
tecken på att landshövdingarnas roll, ofta som 
ordförande i interimsstyrelser, i något fall skulle 
ha kunnat inverka på mönsterbilden.53 

Införandet av näringsfrihet och minskat statligt 
ingripande i ekonomin kan dock ha satt sina 
indirekta spår. De stationssamhällen som fick 
möjlighet att etableras, med affärsmän, hantverkare 
och andra yrkeskategorier, utgjorde lämpliga 
anknytningspunkter för nya projekt. Förhållandet 
märks särskilt i det av landsbygdsintresset 
dominerade mönstret. (Se karta 7.) 

Statens roll har tydligen varit begränsad. Det 
förhöll sig annorlunda med de kommunalpolitiska 
organen, kommunalstämman och stadsfullmäktige, 
som var de tunga aktörerna vid 
projekteringen av sekundär-och tertiärbanor för 
det regionala och lokala transportbehovet. Stadsfullmäktige 
kan sägas representera ett solitärt intresse, 
stadens, men med interna åsiktsskillnader. 
Kommunalstämmornas roll byggde däremot på 
en kollektiv samverkan mellan ett flertal kommuner, 
ofta med skilda intressen. De två kategorierna 
hade olika intentioner, vilket färgade av sig 
i mönsterbilderna. De landsbygdsbaserade skulle 
tillfredsställa tillgängligheten till banan. Olika 
bygdeintressen frestades att föra fram alternativa 
sträckningar och linjedragningen blev ofta 
krokig. För städerna var det i regel avgörande att 

kunna föra ut sina tentakler så rakt som möj

ligt för att vidga handelsinflytandet i konkurrens 

med andra städer. Skillnaden mellan mönstren 

framgår av kartorna 7 och 9. 

Under Malmö-Jönköpingsplanernas inledningsskede 
var det en rikspolitisk angelägenhet 
att förena sjövägen mot kontinenten med Vätterns 



sydspets, för att via Vättern och Göta kanal 
och andra vattenvägar nå stora delar av Mellansverige. 
Samtidigt var det av militärpolitiska 
skäl lämpligt att välja Jönköping som slutpunkt i 
norr. Centralförsvarsfästningen Karlsborg skulle 
effektivt sättas i förbindelse med södra Sverige. 
Ändpunkterna i mönstret, Malmö/Ystad och 
Jönköping, var således fast förankrade, medan 
olika vägval mellan dem var en öppen fråga. 
Men bland annat genom att iden att järnväg och 
vattenväg skulle komplettera varandra förlorade 
stöd, försvagades motivet för att ha Jönköping 
som den direkta målpunkten i norr. 

Under resten av projekteringsepoken kom militärpolitiska 
hänsyn aldrig att få någon betydelse 
för mönsterutvecklingen, även om det vid ett antal 
tillfällen åberopades militärstrategiska hänsyn 
vid projekteringar.54 

Här kan infogas att järnvägstekniska lösningar 
endast i några fa fall tycks ha påtagligt påverkat 
förutsättningarna för utvecklingen av nya strukturer. 
Det gällde dels "ÖSJ"-nätet med smalspår 
som enda reella alternativ för att klara finansieringen, 
dels det tidiga 1880-talets återupplivade, 
landsbygdsbaserade projektbild med den några 
år tidigare skapade ångspårvägstekniken som 
räddningsplanka för en stor del av projekten. 
Går vi fram till 1907 möter vi tanken på elektrisk 
drift i rikslinjesamanhang. Det gäller professor 

G. Richerts förslag till elektrisk "blixtbana'' mellan 
Stockholm och Trelleborg. 55 

Behovet av marknadskontakter 
skapade mönster 

Varje enskilt mönster utvecklades på basis av flera 
samverkande faktorer, men i regel var någon bakgrundsfaktor 
speciellt framträdande. Det gällde 
särskilt då strävan efter direktkontakt med den 
utländska marknaden stod i fokus. Vi ser det redan 
i de linjer som var ämnade att kringgå den 
för Sverige besvärande Öresundstullen. Andra 
tydliga exempel är de mönster som skapades av 
länkprojekten, de utpräglade kontinentalbaneprojekten 
samt Cassels och Richerts linjeförslag. 

Även bibanemönstret var påverkat av kontakter 
med utlandet liksom stamlinje-och stambanemönstret, 
i vilket Sveriges behov av effektivare kontakter 
med kontinenten var accentuerat. Parallellt 
löpte iden om förbindelser mellan landets olika 
delar och omtanken om näringslivets utveckling 
i bygderna mellan Malmö och Jönköping/Nässjö. 



Man eftersträvade i de nämnda mönstren korta 
och tidsbesparande vägval till de hamnar, som var 
aktuella som utposter mot utlandet. 

Lantbrukets behov att far ut sina produkter på 
världsmarknaden, kombinerat med strävanden 
att skapa bättre förbindelser med olika bygder 
inom landskapet och med riket som helhet, fick 
i regel lösas genom förmedling via stambanan eller 
någon av bibanorna. Genom att det erbjöds 
ett antal anknytningspunkter för tertiärbaneförslagen 
att välja mellan, och då de olika lokala intressena 
kunde ha mycket varierande synpunkter 
på linjedragningen, fick det av landsbygdsprojektörer 
formade mönstret sitt karakteristiska 
utseende. 

Städernas allt mer utvecklade näringsliv och 
stigande folkmängd krävde aktivitet för att vidga 
marknadskontakterna, det vill säga skapa större 
omland. Detta skedde i konkurrens mellan städerna 
och i revirstriden formades det stadscentrerade 
mönstret. 

Konjunkturutveckling och mönsterbildning 

Det har tidigare vid flera tillfällen nämnts att 
vissa projektmönster framträdde i samband med 
konjunkturväxlingar. Men i vilken utsträckning 
kan det cykliska ekonomiska förloppet anses ha 
påverkat mönsterutvecklingen, om vi betraktar 
hela projekteringsepoken? Framträder en tydlig 
och genomgående parallellitet mellan konjunktur-
och mönsterväxlingar?56 

Från början av 1850-talet kom den stegrade 
engelska efterfrågan på spannmål att kraftigt förbättra 
exportkonjunkturen för svensk spannmål, 
och effekten var särskilt påtaglig under Krimkriget. 
För att kunna utnyttja situationen behövdes 
bättre transportmöjligheter till de skånska 
hamnarna. Det var under dessa förhållanden 
landshövdingen von Troil kom med sitt utspel 
beträffande de skånska bibanorna. Man kan även 
förmoda att de fördelaktiga exportmöjligheterna 
kan ha inverkat på debatten om att föra stambanan 
genom Smålands produktivare bygder, 
det vill säga gett stöd för Nässjölinjen. 

Konjunkturläget under större delen av 1860talet 
uppmuntrade knappast till projekteringar 
och något nytt mönster uppenbarar sig inte 
heller under åren närmast efter bibanornas tillkomst. 
Men bilden förändras radikalt i och med 
den mycket kraftiga konjunkturuppgången på 
världsmarknaden under de första åren på 1870talet. 
Järnvägsfeber bryter ut och det skånska 



jordbrukets tilltagande marknadsorientering 
driver på. Snabbt växer ett nytt mönster fram, 
det landsbygdsbaserade. Eftersom stadsintresset 
av olika orsaker ännu inte var redo att engagera 
sig i järnvägsprojekteringar, kom mönstret att 
framträda synnerligen renodlat under perioden 
1870-75. 

Då högkonjunkturen bröts och man kring 
decenniets mitt gled in i en allt djupare lågkonjunktur, 
raderades landsbygdsmönstret tillfälligt 
ut. Men lågkonjunkturen ledde till nytänkande; 
ett nytt mönster föddes, baserat på att man accepterade 
ett billigare anläggningssätt, smalspårsalternativet, 
som ansågs kunna klara det bistra 
ekonomiska klimatet. Dessutom förlitade man 
sig på samverkan mellan ett mycket stort antal 
kommuner inom sydöstra Skåne. Det omfattande 
"ÖSJ"-projektet lanserades. Lågkonjunkturen 
utvecklades emellertid till en mycket djup 
depression under åren 1878-79, vilket kan ha 
varit den viktigaste orsaken till att även "ÖSJ"mönstret 
förflyktigades. 

Konjunkturuppgången efter de svåra åren på 
1870-talet verkade förlösande på projekteringsviljan. 
Intentionerna liknade det tidiga 70-talets. 
Landsbygdens aktörer dominerade och 
landsbygdsmönstret framträdde på nytt, särskilt 
tydligt under åren 1880-85. Det trendbrott 
som sedan inträffade vid mitten av 1880-talet, 
då det stadsbaserade mönstret på kort tid slog 
igenom, kan inte hänföras till konjunkturfaktorn. 
Förklaringen till att den stadsdominerade 
strukturen i stort sett behärskade scenen från 
1886 tycks, som tidigare framhållits, snarast 
kunna hänföras till städernas omlandsrelationer, 
som påverkats av rationaliseringssträvandena 
under de skärpta konkurrensförhållandena på 
1880-talet och den fortgående urbaniseringen. 
Städerna sökte befästa sina kontakter med det 
omland de haft handelsrelationer med under 
lång tid och helst även vidga denna sfär. Denna 
tävlan om marknadsandelar förde in järnvägen 
som stridsmedel. 

Länkprojektens 1890-talsmönster innehöll 
så heterogena element, att det inte är meningsfullt 
att söka ett generellt konjunkturberoende. 
Begränsar vi oss däremot till "slutlänkarna'' som 
komponenter, finner vi en tydlig parallellitet 
med konjunkturutvecklingen. Tysklands ökade 
roll som svensk handelspartner och därmed frågan 
om bättre sjöförbindelser med kontinenten 
utgjorde bakgrunden till von der Lanckens länkförslag 
vid årsskiftet 1889/90. Det innebär att 



han framförde sina tankar ungefär när den högkonjunktur, 
som startade 1888 nådde toppen. 

Efter bottenåren 1892-93 följde en kraftig 
konjunkturuppgång med snabb stegring från 
1896 och med kulmen vid sekelskiftet. Revolutionerande 
framsteg skedde, som redan framhållits, 
inom industrin, och Tyskland seglade 
upp som ekonomisk stormakt. Utbytet mellan 
Sverige och Tyskland intensifierades under högkonjunkturen 
och kommunikationerna med 
kontinenten blev en brännande fråga, vilket för 
Skånes del bland annat ledde till att de utpräglade 
kontinentalbaneprojekten utformades. Det 
strukturmönster, som dessa skapade, far ses som 
starkt beroende av konjunkturläget. Mycket talar 
för ett liknande förhållande beträffande Cassels 
och Richerts förslag till "rikslinjer", som offentliggjordes 
under 1906 och 1907, det vill säga före 
den ekonomiska kulminationen under 1907. 

Genomgången leder till slutsatsen att framväxten 
av nya projektmönster, med vissa undantag, 
var mer eller mindre starkt förknippade med och 
beroende av konjunkturutvecklingen, och att 
omslag till högkonjunktur, med ett undantag, 
varit drivkraften. Endast "ÖSJ"-mönstret far anses 
baserat på en lågkonjunktursituation. Negativa 
vändpunkter i den internationella ekonomin 
kunde leda till att sedan en tid etablerade strukturer 
punkterades eller tunnades ut påtagligt. 

Man kan konstatera att det i det cykliska konjunkturförloppet 
finns en viktig förklaring till 
trendbrott och nya inslag i mönsterutvecklingen. 
Denna stod i sina huvuddrag synbarligen under 
en stark internationell påverkan. 

Genetiska samband 

De enskilda mönstren sammantagna bör, som 
tidigare påpekats, ses ur ett utvecklingsperspektiv. 
De ingår i en dynamisk process, men deras 
inbördes förhållanden kan ha olika karaktär; de 
kan vara mer eller mindre starkt relaterade till 

varandra. Man kan tala om genetiska samband 

och om generationsväxlingar, då en struktur ge

nom en naturlig övergång kan sägas alstra nästa 

som en följdriktig arvtagare. 

Öresundstullens mönster från 1847 rar uppfattas 
som fristående, utan sammanhang med i tiden 



närstående projekt, förutom den gemensamma 
avsikten att underlätta för utrikeshandeln. 

Till stamlinje-och stambanemönstret som initilalstruktur 
anknöts däremot bibanemönstret på 
ett tidigt stadium, inte minst tack vare von Troils 
insatser, som ett naturligt komplement. Och bibanorna, 
som sökte sig kort väg från stambanan 
till Ystad och Kristianstad, öppnade i sin tur för 
landsbygdsintresset att skapa den tertiärbanestruktur, 
som växte fram när konjunkturen var 
den rätta i början på 1870-talet. Stambane-, bibane-
och landsbygdsmönstren harmoniserade 
med varandra i en mognadsprocess, där den nya 
generationen var avsedd att fylla en uppgift, som 
var en omedelbar påbyggnad på den föregående. 

Även "ÖSJ"-mönstret kan ses som genetiskt 
samhörigt med de tidigare, sprunget ur landsbygdsprojekten 
i Kristianstadstrakten. Konjunkturen 
tvingade till ett nytänkande, men det var 
till stor del medspelare från det föregående stadiet 
som anammade nya ideer och anpassade tidigare 
planer. När konjunkturen åter vände uppåt och 
"ÖSJ"-projektet hade övergetts, var det "ÖSJ"representanter 
från landsbygden som tog upp 
projekterandet mellan YEJ och CHJ i stort sett 
efter det tidiga 1870-talets tankegångar. 

I och med att städerna tog ledningen i projekteringsverksamheten 
från mitten av 1880-talet, 
avtecknar sig ett paradigmskifte på projekteringskartan. 
Landsbygdens aktörer kom mer eller 
mindre i skymundan. En ny, stadscentrerad 
målsättning med konkurrensen mellan städerna 
som drivfjäder tar vid. Det genetiska sambandet 
med de tidigare strukturerna bryts då en helt annan 
mönstersituation inträder. Det mönster som 
städernas aktivitet gav upphov till visar släktskap 
med vissa inslag i 1890-talets länkprojektmönster, 
men det var först i och med de utpräglade 
kontinentalbaneplanerna som en ny generation 
träder fram. Städernas strävan ligger då på en 
högre ambitionsnivå, men fortfarande med den 
ursprungliga konkurrensfaktorn som sporre. 

Sveriges ökande beroende av Tyskland som 
ekonomisk stormakt och målsättningen att underlätta 
och förstärka kontakterna med konti

nenten leder till en strukturserie, där aktörsuccessionen 
är bruten och de genetiska banden 
därmed lösare. I det ganska heterogena länkprojektmönstret, 
med anknytningar till såväl rikssom 
stads-och landsbygdsintressen, manifesteras 



det ökade intresset för kontinentförbindelserna. 
I och med högkonjunkturen under sent 1890tal 
överflyglas länkmönstret av städernas kontinentalbaneprojekt, 
vars struktur i förlängd skala 
återkommer i det tidiga 1900-talets enkla rikslinjemönster. 
Men då har stadsintresset i stort 
sett lämnat arenan och ett par järnvägsdebattörer 
på riksplanet temporärt trätt in. 

Förutsättningar för mönsterbildning 

Man kan fråga sig hur så pass många olika nätstrukturer 
kunde utvecklas inom den ganska begränsade 
yta, som sydöstra halvan av Skåne utgör. 
Här följer några förhållanden som kan bidra till 
förståelsen. Det har tidigare nämnts att den långvariga 
projekteringsepoken helt allmänt gav tidsmässig 
plats för ett betydande antal strukturer. 

Det var betydelsefullt att terrängformerna inom 
det studerade området i hög grad tillät fritt val 
av linjesträckningar. Projekten tvingades inte in 
i topografiska rallor, vilket betyder att de olika 
strukturerna i det avseendet kunde utvecklas relativt 
fritt efter de primära påverkansfaktorerna, det 
vill säga för den uppgift järnvägarna var avsedda. 
Detta, i förening med att området till väsentlig del 
hade en hög uppodlingsgrad och var tätt befolkat, 
bidrog till att framför allt de av landsbygds-respektive 
stadsintresset dominerade strukturerna 
kunde ta form genom ett i förhållande till ytan 
stort antal ganska jämnt fördelade projekt. Mönsterkaraktärerna 
hade ett solitt underlag. 

Landskapets form och läget i förhållande till 
Sverige i övrigt spelade en stor roll. Genom att 
Skåne på tre sidor omges av hav, uppträdde ett 
betydande antal hamnstäder, men även mindre 
hamnar, som kraftcentra. De begränsade avstånden 
gjorde att ortsintressena kunde nå från kust 
till kust eller i varje fall långt in i landskapet. 
Det bör ha gett ett konkurrensmönster mellan 
hamnstäderna, som knappast kan ha förekommit 
på annat håll i landet. Samtidigt var jordbruket 
inriktat på både den inhemska marknaden 
och exportmarknaden. Det fanns underlag för 
specifika projektmönster. 

Genom Skånes närhet till kontinenten och 
dess form av sydligt bihang till Sverige var det naturligt, 
att järnvägsplaner av olika slag inriktade 
på Sveriges förbindelser med kontinenten företrädesvis 
skulle dras genom landskapet. Detta 
skedde också, från projekteringsepokens initialskede 
till det sist skapade mönstret. 

Förutsättningar för att ett antal olika projektmönster 



skulle utvecklas inom den studerade 
delen av Skåne fanns redan vid 1800-talets mitt. 
Nya tillkom genom den ekonomiska, under vissa 
perioder omvälvande, ekonomiska utvecklingen. 
Frågan är om man kan tänka sig något liknande 
inom andra delar av Sverige. 

Spår av mönstren i det utbyggda järnvägsnätet 
I vilken utsträckning kom de olika mönstren att 
återspeglas i det utbyggda järnvägsnätet? Svaret 
är naturligtvis beroende av hur adekvat de olika 
järnvägarnas mönsterbakgrund kan klassificeras. 
Projekt var i många fall mönstermässigt inte alls 
renodlade. De olika järnvägarna får hänföras till 
den kategori deras ursprungsprojekt till övervägande 
delen får anses ha tillhört. I regel har 
klassificeringen inte inneburit några problem, 
men i vissa fall har bestämningen inte varit given. 
Det finns således subjektiva bedömningar, 
som naturligtvis kan ifrågasättas. 
Motiven för att föra LTJ, CTJ och CÅJ till bibanemönstret 
har tagits upp tidigare. Även banan 
Sölvesborg-Kristianstad (SCJ), ursprungligen 
tänkt med normalspårvidd, får uppfattas som 
en bibaneförlängning till CHJ. Den korta banan 
mellan Dalby och Bjärsjölagård kan tyckas passa 
in bland de stadsbaserade projekten, men har 
hänförts till kontinentalbanemönstret. Projektet 
betraktades i Malmö som oskiljaktigt kopplat till 
framtidsplanerna att knyta hela sydöstra Sverige 
till Malmö. 57 Det blev en kontinentalbaneansats, 
som aldrig fullföljdes. 
Det utbyggda järnvägsnätet inom sydöstra 
Skåne dominerads helt av tre ganska jämbördiga 
kategorier med ursprung i bibanemönstret (25,6 
procent) samt de landsbygds-och stadsbaserade 
mönstren (24,5 respektive 33,9 procent), dock 
med en klar övervikt för det sist nämnda. Stambanan 
(9,6 procent) hade av naturliga skäl en 
mindre andel. De med direkt bakgrund i kontakten 
med kontinenten, länk-och kontinentalbanemönstren 
(3,5 respektive 2,9 procent), kom 
helt i skymundan. 
Det var få banor som undgick järnvägsdöden 
under 1900-talet. Förutom stambanan och 

Malmö-Kontinenten har bibanorna klarat sig 

bäst. Cirka 55 procent av den ursprungliga 

sträckan återstår. Av de landsbygdsbaserade tra

fikeras nu endast MYJ, som utgjorde ungefär 29 

procent av kategorins totala sträcka. Men man 



far ta hänsyn till att MYJ till sin karaktär avvek 

från övriga i landsbygdsmönstret, genom att den 

förenade två städer, Malmö och Ystad, med var

andra. Den har likheter med bibanorna. Dessa 

och dem närstående linjer har haft den bästa över

levnadsförmågan. Av de "äkta'' landsbygdsbasera

de banorna överlevde ingen, och lika illa gick det 

för järnvägar från det mönster som byggdes upp 

under städernas omlandskamp. De landsbygds

och stadsbaserade strukturerna utgjorde på sikt 

orationella inslag i den sydöstskånska järnvägsbil

den, medan bibanemönstrets järnvägar visade stor 

motståndskraft i konkurrensen med biltrafiken. 

Arne Kaijser framhåller, att"spårbundna trans

portsystem är exempel på starkt kopplade system 

Sign Mönster År Km % Medellängd 

Stambanemönstret 

SJ Malmö-Hässleholm 1856-60 84 9,6 

Bibanemönstret 

CHJ Kristianstad-Hässleholm 1865 30 
YEJ Ystad-Eslöv 1866 76 
SCJ Sölvesborg-Kristianstad 1874 31 
LTJ Lund-Trelleborg 1875 43 
CTJ Simrishamn-Tomelilla 1882 27 
CÅJ Kristianstad-Åhus 1886 17 

224 25,6 37km 

Landsbygdsbaserade 

MYJ Malmö-Ystad 1874 63 



GHJ Karpalund-Degeberga 1881 41 
HHyJ Höör-Höörby 1882 13 
GHJ Everöd-Åhus 1883 15 
BöAJ Börringe-Anderslöv 1884 7 
HyTJ Hörby-Tollarp 1886 25 
AÖJ Anderslöv-Östra Torp 1887 15 
ÖS] Degeberga-Brösarp 1900 15 
ÖS] Långebro-Everöd 1901 15 
ÖS] Skepparslöv-Långebro 1902 5 

214 24,5 21,4 km 

Stadsbaserade 
TKJ Trelleborg-Klagscorp 1890 14 
MöToJ Malmö-Tomelilla 1893 69 
YGJ Ystad-Gärsnäs 1894 28 
MG] Malmö-Genarp 1894 27 
TRJ Klagscorp-Rydsgård 1895 20 
EHJ Eslöv-Hörby 1897 24 
YSJ Ystad-Skivarp 1901 11 
YBJ Tomelilla-Brösarp 1901 30 
YGS:rOJ Gärsnäs-S:t Olof 1902 14 
LKSJ Örcofca-Sjöbo 1906 35 
LReJ Lund-Revinge 1906 24 

296 33,9 26,9 km 

Länkmömtret 

MKont Malmö Kontinenten 1898 31 3,5 

Kontinentalbanemönstret 

DBJ Dalby-Bjärsjölagård 1910 25 2,9 

Totalt 874 100 29km 

som förutsätter en noggrann samordning mellan 
alla ingående komponenter för att fungera på ett 
tillfredsställande sätt". 58 Detta var krav som det 
sydöstskånska järnvägsnätet, fullt utbyggt i början 
av 1900-talet, inte kunde uppfylla. Det hade 
sitt ursprung i alltför olika strukturmönster. När 
vägtrafiken fick sin renässans under 1900-talet, 
kom järnvägsdöden att gå hårt fram i sydöstra 
Skåne. 

En ny tid 

Under projekteringsepoken rör vi oss i den omvandlingens 
tid då det i vår mening moderna 
samhället började ta form. Merkantilismen, skråväsendet 
och självhushållningen övergavs till förmån 
för ett dynamiskt marknadssystem. Sverige 
knöts starkare till världsmarknaden. En viktig 
förklaring till den ekonomiska utvecklingen 
under denna senare del av 1800-talet var förmågan 



till flexibilitet, benägenheten till förändring. 
Detta manifesterades till exempel i det skånska 
jordbrukets anpassning till ändrade ekonomiska 
förhållanden. 59 

Förmågan till flexibilitet avspeglas även i 
samband med järnvägsprojekteringarna. Den 
ena mönsterbilden avlöser den andra. Det var 
resultatet av föreställningar, ideer och begrepp 
som vunnit fotfäste bland aktörerna, såväl bland 
debattörer i gemen som bland de aktiva projektörerna. 
Men de olika projektörkategoriernas 
anpassningsförmåga ledde till att järnvägsnätet 
kom att bestå av delar från olika strukturmönster. 
Nya banor -anpassade efter rådande förhållanden 
och skapade efter tongivande aktörers 
intentioner -tvingades ingå i ett järnvägsnät, 
där de tidigare anlagda banorna tillkommit 
efter andra premisser. Risken var stor att olika 
komponenter i järnvägsnätet inte fungerade bra 
tillsammans. Transportarbetet kom inte att löpa 
smidigt. Och den fortskridande strukturomvandling, 
som normalt försiggår inom ekonomiska 
verksamheter, var svår att tillämpa inom 
järnvägen som infrasystem. Järnvägsnätet konserverades 
för lång tid. 

Förklaringar till mönsterbildningen 

För att klargöra bakgrunden till mönsterbildningen 
och orsakerna till utvecklingsförloppet är 
det lämpligt att tillämpa olika förklaringsgrunder; 
att anlägga genetiska, strukturella och rationella 
aspekter på mönsterproblematiken. 

101 

De genetiska sambanden innebär att det fanns 
vissa nedärvda ideer eller "ledtrådar", som påverkade 
mönsterutvecklingen. Sambandet kunde 
ha olika karaktär. Ett mönster kunde vara så utformat, 
att det för infrasystemets vidare utveckling 
var naturligt att nästa antog en viss form. 
Förloppet kan tyckas innehålla en antydan till 
determinism. Som exempel kan nämnas serien 
stambanemönstret -bibanemönstret -det av 
landsbygdsintresset dominerade mönstret. 

De genetiska kopplingarna kunde i andra 
sammanhang bestå i att en aktörskategori förde 
sina grundideer vidare, men med förändrade 
premisser, till exempel genom att de marknadsekonomiska 
förhållandena förändrats markant. 
Så utgjorde det regionalt väl etablerade, stadsdominerade 
mönstret en utvecklingsbas för kontinentalbanemönstret, 
med dess inriktning mot 



mer avlägsna målområden. Aktörsaspekten kan i 
någon mån även appliceras på serien det landsbygdsdominerade 
mönstret under 1870-talet 
-"ÖSJ"-mönstret -det landsbygdsdominerade 
på 1880-talet, men i detta fall med idebrytningar 
vid övergångarna och således med svagare genetisk 
kontinuitet. 

Den strukturella aspekten innehåller ett brett register 
av faktorer, som kan ha inverkat på mönsterbildningen. 
Häri ingår politiska, institutionella, 
ekonomiska och tekniska villkor. Då dessa 
genomgår förändringar, kan även förutsättningarna 
för järnvägsprojekteringar och mönsterbildning 
förändras. 

Genom att statsmakternas negativa syn på 
stadigt engagemang i svenskt järnvägsbyggande 
ändrades omkring 18 50 till en positiv inställning, 
var grunden lagd för 1854 års riksdagsbeslut att 
staten skulle anlägga ett stambanenät och övriga 
banor byggas i enskild regi. Detta fick bestående 
inverkan på mönsterutvecklingen inom privatbanesektorn. 
Men från att under 1840-och början 
av 1850-talet ha tagit tillvara riksintresset i 
stamlinje-och stambanedebatten, till exempel i 
frågan om projektens relationer till vattenvägarna 
och förhållande till centralförsvarstanken, kom 
statens inverkan på mönsterbildningen för privatbaneprojektens 
del i fortsättningen att bli obetydlig 
och närmast indirekt. Det skedde till exempel 
genom 1860-talets näringslivslagstiftning men 
även genom 1895 års aktiebolagslag eller agerandet 
för sjöförbindelser med kontinenten. 

Den institutionella påverkan kom främst att 
utövas av de kommunalpolitiska organen, stadsfullmäktige 
och kommunalstämman, som representerade 
stads-respektive landsbygdsintressena. 
Dessa hade olika målsättningar med sina järnvägsplaner, 
vilket ledde till helt olika nätstrukturer. 

Den ekonomiska utvecklingen, med dess växlande 
efterfråge-och utbudsbild, var den främsta dirigenten 
bakom projekteringsviljan och därmed 
mönsterutvecklingen. Konjunkturväxlingarna, 
och med dem växlingarna i efterfrågan på vad 
Skåne producerade, gav rytmik i järnvägsplanerandet. 

Englands starkt stegrade import av spannmål 
påverkade från omkring 1850 det svenska intresset 
för projekteringar. Men projekteringspulsen 
slog särskilt hårt under industrialismens revolutionerande 
framsteg i början på 1870-talet och 
under 1890-talet. I samband med 1870-talsboomen, 
med stigande jordbrukspriser, spreds 



"järnvägsfebern" över den skånska landsbygden 
med det landsbygdsdominerade mönstret som 
resultat. 

På 1890-talet, med Tyskland som en allt viktigare 
handelspartner och med planerna på nya 
sjöförbindelser till kontinenten i fokus, framträder 
först det heterogena länkmönstret. I och med 
högkonjunkturen efter årtiondets mitt lanserades 
de mer högtflygande kontinentalbaneplanerna 
och deras typiska mönsterstruktur tog form. 

Högkonjunkturer skapade mönster. Under 
kärva ekonomiska förhållanden kunde mönsterbilder 
suddas ut. Det gäller till exempel det 
landsbygdsdominerade vid 1870-talets mitt och 
"ÖSJ" -mönstret under årtiondets sista, svåra år, 
men även kontinentalbanornas omkring 1900. 
"ÖSJ"-projektet är emellertid exempel på att 
även en lågkonjunktur kunde bidra till mönsterbildning. 

Vi kan således konstatera att trendbrott i proj 
ekteringsfrekvensen och nya inslag i raden av 
mönster var starkt relaterade till den internationella 
konjunkturens cykliska förlopp. 

En annan faktor av ekonomisk karaktär var den 
konkurrens mellan städerna om handelsomland, 
som skärptes vid mitten av 1880-talet. När man 
tog järnvägsprojekteringar i anspråk som kampmedel, 
utvecklades snabbt det stadsdominerade 
mönstret, samtidigt som landsbygdsintressets 
tunnades ut. 

Innovationsförloppet på det tekniska området har 
i några fall haft betydelse för mönsterbildningen. 
Den förmodligen viktigaste förutsättningen för 
"ÖSJ"-projektet var möjligheten att bygga smalspårigt. 
Och ångspårvägsiden öppnade vägen 
för ett betydande antal projekt inom det landsbygdsbaserade 
mönstret i början på 1880-talet. 
En liknande roll kan eldriften ha haft för Richerts 
blixtbaneförslag 1907. 

Den rationella aspekten tar upp frågan hur ratio

nella överväganden för att lösa infrastrukturpro

blem kan ha påverkat mönsterbildningen. 

Aktörerna ställde upp vissa mål och sökte använda 
de medel som de förfogade över på bästa 
sätt. Det ledde till ställningstaganden och argument 



fotade på insikter och kunskaper om faktiska, 
aktuella förhållanden, och utmynnade i 
beslut som kunde anses lämpliga. 

Ett belysande exempel är de i regel mycket 
grundliga debatter, som låg bakom de olika städernas 
järnvägsplaner för att motverka konkurrenternas 
expansionssträvanden och gynna de 
egna. För varje enskilt projekt bedömdes de eftersträvade 
effekterna och nagelfors motpartens 
tänkta agerande och de riskmoment, som kunde 
uppstå. Summan av dessa överväganden framträder 
i det nätverk av järnvägsprojekt, som strålade 
ut över landskapet från de involverade städerna. 
Det specifika mönstret speglar de problem som 
skulle bemästras. 

Vi far tänka oss en motsvarande, men mera 
spridd debatt bakom det speciella, landsbygdsbaserade 
mönstret, och då med andra målsättningar 
och premisser och andra argument. 

Den ingående diskussionen om förhållandet 
mellan smalspår och normalspår var viktig för 
utvecklingen av "ÖSJ"-mönstret. Ångspårvägsdebatten 
fick en liknande effekt på det tidiga 80talets 
tertiärbaneplaner. 

Ett exempel med mer skiftande problemställningar 
är den mångåriga debatten, som under 
stamlinje-och stambaneperioden bland annat 
syftade till att lösa frågan om förbindelsen med 
kontinenten. Den samlade ett brett register av 
målsättningar och argumentlinjer. Både riks-och 
regionalintressen skulle tillgodoses. Landets förmåga 
att tävla på världsmarknaden skulle stärkas. 
Meningarna var delade om lämplig överfartsort. 
Hänsyn skulle tas till vattenvägspolitiken. Det 
militärstrategiska problemet vägde tungt. Näringslivsaspekterna 
spred missämja mellan olika 
bygder. Balansen mellan olika argument varierade 
över tiden. Ur detta komplicerade kraftspel 
växte projekteringsmönstret fram med amöbaliknande 
rörelser, för att slutligen stanna i den 
samlade mönsterbild, som karta 5 schematiskt 
visar. 

Dessa exempel må räcka. 

Källor och litteratur 

Sydsvenska Dagb/,adet Snällposten (SDS), Trelleborgs-
Tidningen, Wexjö-Bladet, Ystads Tidning 

(YT) 

Aagesen, Aa. 1949, Geografiske studier over 



jernbanerne i Danmark. 
Alvfors, K-G. 1985, "Genarp-Ystad", Ystadiana. 
-2003, Skånska "tankebanor'~ järnvägsprojekteringar 
1850-1913. 

-2004, "Volrad von der Lancken och debatten 
omkring 1890 om Sveriges förbindelser med 
kontinenten", Spår. 

-"'Östra Skånes jernvägar'. Ett vittfamnande 
1870-talsprojekt", Spår. 
Bradford, M.G. &WA. Kent 1981, Human 
Geography. Theories and their applications. 

Broberg, 0. 2006, Konsten att skapa pengar. 
Aktiebolagens genombrott och finansiell modernisering 
kring sekelskiftet 1900. 

Bunge, W 1966, Theoretical Geography. 

Godlund, S. 1952, Ein Innovationsverlaufin 
Europa, dargestellt in einer Vorläufigen Untersuchung 
uber die Ausbreitung der Eisenbahninnovation. 

-1954, Busstrafikens.framväxt och funktion i de 
urbana influensfolten. 
Hay, A. 1973, Transport for the Space Economy, 
a geografical study. 

f ärnvägsdata 2, 1992. 
Kaijser, A. 1994, I fodrens spår ... Den svenska 
infrastrukturens historiska utveckling och.framtida 
utmaningar. 

-1999, "'Den hjälpande handen': Om den 
institutionella utformningen av svenska infrasystem", 
Historisk tidskrift, nr 3. 

Moren, F.W 1953, Ystads historia, 2: 17921862. 

Nilsson, S-E. 1993, 1995 och 1996, "Södra 
stambanans väg till Osby'', Osby hembygdsforenings 
årsbok. 

Oredsson, S. 1969,färnvägen och det allmänna. 
Svensk järnvägspolitik fram till 1890. 
Rundberg, F.W 1852, Förslag till jernväg emellan 
Jönköping och Malmö. 
Rydfors, A. 1906, "Politisk historik", i Statens 
Järnvägar 1856-1906, 1. 
Sandin, G. 1990, "Skånes järnvägar: historia 
och geografi", i Skånsk järnväg. 
-1995, "Torna och Bara järnvägs bolag", ÖS]bladet 
nr 2. 



-1999, Kring Lund C. 

-2006, "Järnvägen Malmö-Lund under 
150 år", Skånska järnvägar nr 4. 
Sjöberg, A. 1956, "Järnvägarna i svenskt samhällsliv", 
i Sveriges järnvägar hundra år. 
Svenskajärnvägsforeningen 1876-1926 Minnesskrift, 
3, 1926. 
von Troil, S.G. 1877, Minnen från en sjuttiotreårig 
lefoad. 

Fotnoter 

1 Se Alvfors 2003 s. 166. 

2 Ibid. s. 12-19. 

3 Jfr Hay s. 77. 

4 Se Godlund 1952 s. 2ff med karta fig. 1. 
5 Jfr Aagesen s. 47ff. 
6 Sandin 1995 s. 59ff, 1999 s. 8foch 2006 s. 17. 
7 Sandin 1990 s. 11 . Svenska Järnvägsföreningen 
1876-1926, 3 s. 43. 
8 Se till exempel Rydfors s. 27f, Sjöbergs. 4ff, Nilsson 
1993 passim samt Sveriges Järnvägar 100 år, karta 1. 
9 Rundberg s. 35 och 40. 
10 Rundberg s. 19 och 25f. Rydfors s. 30. 
11 lbid. s. 28f. Nilsson 1995 s. 73. 
12 Wexjö-Bladet 1853-06-06 och Nilsson 1995 s. 8lf. 
13 Sjöbergs. 4. 
14 Kaijser 1999 s. 413. 
15 Se ibid. s. 403f. Rydfors s. 46f. von Troil, bilaga 
daterad den 21 december 1853, s. 80f. 
16 Rydfors s. 46f. S-E Nilsson 1993 s. 28, 30 och 34. 
17 von Tro il, bilaga s. 91 f. 
18 Nilsson 1993 s. 34 och 36. 
19 YT 1853-06-10. Morens. 108ff. 
20 Oredsson s. 60ff. 
21 von Troil s. 126 samt bilaga daterad 23 september 
1853, s. 82ff och 94, och bilaga daterad 21 december 
1853, s. 80. Nilsson 1996 s. 89. 
22 Se Kaijser 1994 s. 76. 
23 Nilsson 1995 s. 73. von Troil, bilaga 28 december 
1853, s. 84. 
24 Nilsson 1998 passim. 
25 Ibid. s. 32f, 39. 
26 Bodfors s. 60ff, 8 lff, 98ff. Oredsson s. 97ff. 

27 von Troil, bilaga daterad 1853-12-28 s. 84foch 
1854-09-23 s. 102. YT 1858-09-17 med referat från 
järnvägsmöte i Malmö den 3 september 1858. 

28 Se till exempel YT 1863-03-06. 

29 SvenskaJärnvägsföreningen 1876-1926, 3 s. 44f. 



30 YT 1858-09-17, 1859-12-27, 1862-07-07, -12-08, 
1863-03-06. 

31 Se Alvfors 2003 s. 50 och 61 samt YT 1855-09-28, 
1858-09-17 och 1862-07-07. 

32 Skrivelsen finns återgiven i YT 1863-03-06. 

33 Alvfors 2003 s. 36 och 171. von Troil s. 156f. YT 
1858-09-17. 
34 Se Alvfors 2003 kartans. 12. 
35 Ibid. kartans. 14 och diagrammets. 166. 
36 Svenska Järn vägsföreningen 1876-1926, 3 s. 116f. 
37 Resten av kapitlet bygger på Alvfors 2003 passim, 
om annat ej anges. 

38 Den följande framställningen bygger i huvudsak på 
Alvfors 2006 passim. 
39 Se ibid. kartorna på s. 104f, 113, 128 och 136f 
40 Jfr Bunge s. 187f samt Bradford & Kents. 96f. 
41 Jfr kartorna på s. 114, 118 och 119 i Alvfors 2003. 
42 SDS 1884-04-01. 
43 Jfr Godlund 1954 s. 243 
44 Avsnittet om länkmönstret bygger på Alvfors 2003 
passim, om annat ej anges. 

45 Alvfors 2004 passim. 

46 Sandin 1999 s. 58. Se även SDS 1908-10-09. 

47 Även i Landskrona och Helsingborg lanserades 
kontinentalbaneprojekt 1897/98, med Emmaboda 
som riktmärke. För Helsingborgs del, med tågfärja 
till Helsingör i trafik sedan 1892, ventilerades även 
planer på en framtida route från kontinenten över 
de danska öarna till Helsingborg och vidare via Jönköping-
Finspång-Södertälje till Stockholm. Planen 
framfördes av Hjalmar Cassel, skribent i järnvägsfrågor. 
Se Sandin 1990 s. 43 och Alvfors 2003 s. 159 
not 90 och s. 161 not 164. 

48 Jfr Alvfors 2003 kartornas. 16 över perioden 
1895-99 och s. 18 perioden 1900-04. 

49 Brobergs. 69, 71, 97, 171 och 274. 
50 Se Alvfors 2003 s. 142, 187 och 218ff. 
51 Alvfors 1985 s. 136ff, Alvfors 2003 s. 94 och 117. 
52 Kaijser 1994 s. 78. 
53 Ovanstående slutsatser bygger på erfarenheter från 
mina tidigare studier av projekteringar i sydöstra 
Skåne. 
54 Se Alvfors 2003 s. l 43ff. 
5 5 Trelleborgs-Tidningen 1907-08-12. 
56 Den följande framställningen om konjunktursamband 
bygger huvudsakligen på uppgifter i kap. 
"Konjunkturutveckling och projektfrekvens" i 
Alvfors 2003 s. 165-189. 



57 Se SDS 1908-10-08, -10-09 och -11-13. 
58 Kaijser 1999 s. 401. 
59 Se till exempel Alvfors 2003 s. 50ff. 

Christina Engström 

En f'angvagn och dess sammanhang 

Fängelser är inte någon urgammal institution, 
utan infördes i Sverige 1840-41 för att ersätta de 
gamla tukt-och spinnhusen. Det bestämdes då 
att varje län skulle ha minst ett cellfängelse där 
brottslingar skulle bo i celler under sin av domaren 
bestämda strafftid. De första åren måste man 
väl använda hästvagn för att transportera fangarna, 
men redan på 1850-talet hade SJ, GävleDala 
järnväg och Köping-Hults järnväg speciella 
fangvagnar. Senare fanns sådana på många banor 
som ledde till länens residensstäder, däribland 
också några smalspåriga som Uddevalla-Vänersborg-
Herrljunga järnväg, vars fangvagn nu finns 
på museet. 

Av säkerhetsskäl hade f°angvagnarna inte genomgång 
till andra vagnar i tåget, utan hade 
små celler längs en mittgång som ledde till en 
kupe med stolar och bord för fangvaktarna och 
sidodörrar. Cellerna hade inga stora fönster, bara 
små gluggar nära taket eller i en lanternin. I regel 
fanns en toalett och en kamin. 

För att ta med fångvagnar i persontåg krävdes 
längre fram högre tillåten hastighet, och man 
byggde längre vagnar så sent som 1924-1926. 
De senaste blev dessutom moderniserade 1944. 
Trafik med fangvagnar på SJ fortsatte ända till 
1960, eftersom det fanns ett avtal med Finland 
om att finländare som avvisades från Sverige företrädesvis 
skulle sändas med båt från Härnösand 
(eller Sundsvall) till Vasa. Därför fanns en fangvagn 
placerad i Hagalund, som varje vecka gick 
till Härnösand, och en vagn i Luleå för transporter 
till Haparanda. 

Erik Sundström 

Fångvagn E3 SJ Malmö med 16 celler, byggd 1925, slopad 1955. 

En dag när jag kom till Burggrevegatan och skulle 
titta, stod där den stora hemska polispiketen som vi 
var så rädda för. Efter en stund kom ett tåg in och 
sist i det tåget var en fangvagn påkopplad. Ur den 
kom en grupp helt vanliga människor men de gick 
inte ut den vanliga vägen som de andra passagerarna 
gjorde utan de gick ut på bangården förbi den 



plats där man höll på att bygga ställverket vid spår 

6. Det var dem polispiketen väntade på. Jag blev illa 
berörd och gick hem och grät, men mamma tröstade 
mig med att de nog fick god mat och ett varmt 
bad bara de kom till Härlandafängelset. 

Fenomenet som pojken bevittnade är en bit ur 
svensk järnvägshistoria som pågick från slutet av 
1850-talet till slutet av 1950-talet. Platsen var 
Göteborg och pojken stod på Burggrevegatan 
med utsikt över bangården och perrongerna som 
leder fram mot järnvägsstationen. Gösta, född 
1922, då i tioårsåldern, kommer än idag ihåg 
hur männen och kvinnorna, slitna och medtagna 
efter resan, fogligt gick direkt från fångvagnen 
till polispiketen. Bilen skulle föra dem vidare till 
Härlanda centralfängelse som låg utanför Göteborg. 

Allt eftersom järnvägsnätet utvidgades blev det 
möjligt att transportera f°angar på järnväg. Det 
fanns många fördelar med detta nya transportsätt. 
Dels blev transporten på järnväg billigare, 
dels kunde man frakta flera f°angar samtidigt. 
Transporter gjordes bland annat från häktet 
till det fängelse där straffet skulle avtjänas eller 
vid förflyttningar mellan fängelser. Dessa förflyttningar 
gjordes av olika anledningar, bland 
annat för att den dömde inte skulle bli alltför 
hemtam i fängelset vilket kunde medföra rymningsförsök, 
samt för att försvåra fritagning. Det 
som avgjorde var den straffade skulle avtjäna sitt 
straff var straffets längd. Vid straff kortare än ett 
år försökte man att placera f°angen i närheten av 
hemorten, utdömdes straff längre än ett år kunde 
man hamna var som helst i Sverige. 

När man började med att transportera f°angar 
på järnväg använde man sig i början av godsoch 
packvagnar som byggdes om för att passa 
ändamålet. I Kungl. Järnvägsstyrelsens cirkulär 
från 1858 meddelas Stationsinspektoren i Göteborg, 
att kontrakt upprättats mellan styrelsen 
för Statens Järnvägsbyggnader och Konungens 
befallningshavande i Skaraborgs län angående 
f°angtransporter mellan Göteborg och Alingsås 
tur och retur. Fångtransporterna skulle utföras i 
vagnar inredda för ändamålet, en gång i veckan, 
tisdagar från Göteborg, onsdagar från Alingsås. 
Fångvagnen som iordningställts kunde ta upp 
till tolv f°angar, skulle fler f°angar transporteras vid 
samma tillfälle skulle en extra tredjeklass vagn 
medfölja i tåget. 

År 1860 upprättades ett liknande kontrakt 
med Konungens befallningshavande i Malmöhus 



län. 

Överenskommelsen innebar även här att Järnvägsstyrelsen 
förband sig att med vissa förut bestämda 
ordinarie tåg transportera f°angar till en 
avgift a37 öre riksmynt per mil och varje person 
inklusive medföljande vaktpersonal, samma 
avgift som gällde i kontraktet för f°angtransporterna 
som gjordes mellan Göteborg och Alingsås. 
Fångföraren skulle 

före fangarnas intagande i wagnarne, hvilket bör ske 
sednast femton minuter före tågets afgång, köpa lika 
många en och en half tredje klassens biljetter, som 
personerna i fangtransporten utgöra och samma 
biljetter på wanligt sätt till konduktören aflemna. 

Varje vagn skulle vara inredd för att kunna frakta 
sju f°angar i separata celler. Ytterligare en cell 
skulle finnas, en "avträdescell". Skulle transport 
genomföras för större antal f°angar än vad som 
fick plats i cellerna kunde dessa placeras utanför 
cellerna i samma vagn eller i annan vagn under 
fångvaktens tillsyn. Cellerna skulle vara försedda 
med fönster antingen på sidan eller i taket. På 
dörren till varje cell skulle ett observationshål finnas 
och ovanför detta skulle jalusier av trä monteras 
för "luftwexlingens befordrande". För den 
medföljande vaktpersonalen skulle det mellan 
cellraderna finnas en bänk som fungerade som 
sittplats under transporten. 

Fångvagnarna utvecklades och gjordes efterhand 
större, under 1920-talet byggdes f°angvagnar 
som kunde rymma upp till arton f°angar. 

Museets f'angvagn 

Hur en f°angvagn byggd på 1860-talet kunde se 
ut kan man se i utställningen på Sveriges Järnvägsmuseum 
i Gävle. Det är den enda bevarade 
fångvagnen som finns i Sverige. 

Fångvagnen byggdes 1868 och har litterabeteckningen 
UVHJ El. Den var ursprungligen 
avsedd för spårvidd 1217 mm, men i samband 
med spårbreddning av UVHJ:s järnvägsnät till 

normalspår år 1899 byggdes vagnen om. Vag

nen består av fyra enkelceller och en större cell 

med plats för tre-fem fangar. Vid sidan av denna 

större cell finns en torrklosett. Utanför denna 



finns en bänk med hatthylla, en plats för den 

medföljande fangföraren eller vaktkonstapeln. 

Från början fanns ingen uppvärmning i vagnen, 

men någon gång kring 1888 när personvagnarna 

på UVHJ fick uppvärmning med ånga antas att 

även fangvagnen fick ångvärme. Belysningen i 

fangvagnen utgjordes av stearinljus, placerad i 

personalutrymmet, ingen belysning fanns i cel

lerna. 

Fångtransporternas organisation var utformad 
så, att vid rutintransporter gjordes dessa enligt 
en förutbestämd tidtabell. Behövdes transport 
av fange utanför ordinarie tidtabell med järnväg 
fick detta begäras särskilt. Med varje fange följde 
en fångsedel som innehöll uppgifter om namn, 
födelsedata, till vilket fängelse eller häkte som 
fangen skulle till. Fångsedeln innehöll också noggranna 
uppgifter om fangens medförda ägodelar. 
Denna fangsedel överlämnades vid ankomsten 
till fängelset. Själva ordern om fangtransporten 
för samtliga fångar som skulle transporteras 
utfärdades av fängelsedirektören i en så kallad 
fangförpassningsorder. Där fanns uppgifter om 

Interiörer .från museetsJangvagn UVHJ El. Foto forJattaren. 

Plats for medfoijande vaktpersonal 

vilka vaktkonstaplar som skulle utföra fangförpassningen, 
vid vilken tidpunkt och till vilken 
destination. Det var även fängelsedirektören som 
beställde fangtransporten, antingen direkt hos 
tjänstgörande stationsinspektor vid den station 
där transporten skulle utgå ifrån eller hos trafikchefen 
för det järnvägsbolag eller det distrikt där 
transporten skulle ske. 

Fånggevaldigern eller fangkonstapeln, ibland 
även kallad fangförare, som medföljde i transporten 
fick dagtraktamente och reseersättning. 
Fanns det kvinnliga fangar med på transporten 
skulle alltid en kvinnlig fangvaktare finnas med, 
hon kallades vaktkvinna och efter 1904 vaktfru. 
Företogs transporter på längre sträckor än en dag 
fick fangen sova över i transporthäkte över natten, 
sedan kunde resan fortsätta dagen efter. 



Fången försågs med proviant inför transporten, 
det kunde vara en flaska mjölk eller svagdricka, 
en bit bröd och kanske en bit ost och 
"spickat" fläsk. 

Just denna vagn, UVHJ El, gick för det 
mesta fram och tillbaka mellan Vänersborg 
och Herrljunga. I Herrljunga var det byte av 
fångvagn för dem som skulle vidare söderut till 
exempelvis Härlandafängelset i Göteborg eller 
norrut till exempelvis Långholmen och Svartsjöanstalten 
i Stockholm. 

Arbetsförhållanden 

I Vård och Vakt, Sveriges fangvårdsmannaförbunds 
facktidning, kan man i insändare och 
debattartiklar följa de anställdas syn på arbetsförhållandena 
i fangvagnarna, indirekt far man 
också insyn i hur fangarna hade det under dessa 
transporter. I de årgångar som jag har gått igenom 
mellan 1919 och 1930 tas det gång på gång 
upp frågor som har med fangtransporternas utformning 
och fangvagnarnas standard att göra. 
Man diskuterar själva f°angforslingen och arrangemangen 
kring denna, bland annat momentet 
"vid utväxling och omlastning av fangar" . 

Något mera pinsamt kan man knappast få se än 
då en massa manliga fångar, trashankar och herreklädda 
och unga gatflickor från våra större städer 
flockvis foras över stationsområdena, där de nödgas 
tränga sig fram genom en sensationell och nyfiken 
människomassa, under det mer eller mindre cyniska 
repliker utväxlas mellan fångarna och allmänheten. 

Frånvaron av förbandsartiklar påtalas också. Vid 
olycksfall eller självmordsförsök fick man riva 
trasor av kläder för att stilla blodflöde. Skulle sjuka 
fangar transporteras fanns inga anordningar 
för detta. Den återkommande frågan är trots allt 
arbetsmiljön för de fangvårdsanställda. Man har 
synpunkter både på säkerheten och komforten 
för personalen och fangarna. Det som avhandlas 
är kölden under vinterhalvåret och hettan under 
sommarhalvåret i fangvagnarna. Det klagas 
på otäta dörrar som släpper in snö som bildar 
snödrivor innanför dörrarna. En vattenbehållare 
efterfrågas också för att tillgodose behovet att 
dricksvatten under transporten. 

Man beslutar att från Sveriges fangvårdsmannaförbund 
göra en framställan till Kungl. Fångvårdstyrelsen 
som i sin tur kallar till möte med 
representanter för Kungl. Järnvägsstyrelsen den 
13 juni 1928 för att ta upp de brister och klagomål 



som under flera år påtalats. Vid sammanträdet 
bestämdes vilka åtgärder som skulle göras 
på SJ: s befintliga fangvagnar med littera E3 och 

Elc: 

a) E3-vagnarna, att särskild tätning skulle anordnas 
å ytterdörrarnas nedre kant; att större värmeelement 
skulle anbringas i vaktrummet; att en 3 cm tjock 
madrass, klädd med pergamoid, skulle anskaffas till 
varje vagn for att vid behov användas for transport 
av sjuk fånge; att en hylla skulle anbringas under 

Gemensamhetscellen med plats for 3-5 flngar. Märk 
klottret som skymtar. 

taket i vaktrummet, varå madrassen skulle förvaras, 
då den ej användes; samt 6) Elc-vagnarna, att dörrarna 
skulle tätas i likhet med E3c-vagnarna; samt 
att behövligt antal Elc skulle utrustas med varmvattenvärmeledning 
for att vid behov säkerställa 
deras användning i godståg och i tåg å elektrifierade 
linjer. 

Man beslöt också att järnvägspersonalen under 
längre transporter skulle fylla på friskt vatten i 
vaktkonstaplarnas medförda vattenflaskor. Man 
tog också ett beslut om vilka vagnar som skulle 
användas. Fångvagnar med littera E3 skulle i första 
hand användas, i andra hand E 1 c. Här nämns 
ytterligare en fangvagn E 16, denna vagn skulle 
bara användas "annat än då så oundgängligen 
bleve nödvändigt". 

Som en kommentar till ovanstående kan nämnas 
att El 6 vagnarna vid den här tiden hörde till 
de äldsta i SJ: s vagnpark. 

UVHJ E 1 :s öde har Nils Pårud ingående 
skildrat i en artikel i Vänersborgs Gilles årsskrift 
1979. I artikeln framkommer att vaktpersonalen 
upplevde fangvagnen som obekväm och trång i 
jämförelse med SJ:s vagnar. Som en tyst protest 
används f°angvagnen mindre och mindre. Kunde 
man visa att biltransport var ett billigare alternativ 
för den aktuella sträckan blev det transport 

med bil istället för tåg. Från början av 1930-talet 

användes vagnen inte alls. 

Fångtransporter i speciella fångvagnar pågick 
fram till 1960-talet. SJ:s två sista vagnar skrotades 
1959 respektive 1962. Då hade man sedan 
ett antal år tillbaka till stor del redan börjat transportera 
fangar i vanliga personvagnar enligt 39 



§ i 1945 års straffverkställighetslag: "Transport 
å järnväg bör i regel företagas i vanlig personvagn." 

Klotter 

I sin artikel kommenterar Nils Pårud även det 
klotter som finns kvar i cellerna i vagnen. Jag har 
tagit vid där han slutar i sin artikel och gjort en 
vidare efterforskning utifrån klottret för att se 
vilka människoöden som finns dolda i väggarna. 
UVHJ El har i utställningen varit tillgänglig för 
sentida museibesökare som tyvärr har tillfört ytterligare 
klotter. Detta klotter har sanerats och 
fram trädde då åter igen fangarnas hälsningar till 
varandra. Väggarna har under sin användningstid 
målats om ett flertal gånger, och i släpljus kan 
även en del av det äldre klottret skönjas under 
målningen i de fall pennan har tryckts hårt mot 
träväggen. Majoriteten av klottret härrör från tiden 
1924-1927. Äldsta klottret är daterat 1917 
och det yngsta kommer från början av 1930-talet. 
Majoriteten av fangarna som det finns klotter 
kvar efter är på väg till Långholmens Centralfängelse, 
Härlanda Centralfängelse eller Svartsjö 
tvångsarbetsanstalt, av fangarna kallat Sotis. 

Vad var det då för meddelanden som klottrades 
på väggar och tak och vilka var dessa människor 
som ställde till det för sig så, att de måste 
låta sig transporteras i klaustrofobiskt små celler, 
en transport som ibland kunde ta en hel dag? 

Klottret i vagnarna ger varierande upplysningar. 
En del använder sig av smeknamn medan en 
del har skrivit sitt fullständiga namn, vart de är 
på väg och när de kommer att friges. 

I en del fall har det gått att spåra fangarna i 
arkiven. En viktig källa är Polisunderrättelserna 
(Pu). De utkom en gång i veckan med upplysningar 
om efterlysningar, häktningar, utdömda 
straff och frigivningar. Tacksamt nog finns det i 
varje års utgivning ett register. Med korrekta för 
och efternamn och persondata från Pu sökte jag 
vidare i arkiven efter Långholmens Centralfängelse, 
Svartsjö Vårdanstalt, Länsfängelset Vänersborg 
och Härlanda Centralfängelse. 

Nedan återges det dokumenterade klottret, 
tillsammans med de uppgifter som framkommit 
vid efterforskningar: 

Ture Eisenbrandt 16/4 1924 på Ransis för 
andra resan. 

Ture, f 1902 i Göteborg, satt i Straffängelset i 



Linköping för l:a resan stöld och rymning 19/2 
1921-1/10 1921. 30/8 1923 efterlystes Ture 
misstänkt för inbrottsstöld i Lysekil den 27 /8 
samma år samt för tillgrepp av pengar däribland 
en femtiokronorssedel. Eisenbrandt beskrivs i efterlysningen 
som cieka 17 6 cm lång, blå ögon, 
mörkt hår, slätrakad, tatuerad med 1920 på vänster 
handled, bröstbilden av en man på vänster 
underarm, 1902 på höger handled, klädd i svart 
kavaj och väst, svartrandiga byxor och troligen 
brun keps. 4/4 1924 häktades han inom Nederkalix 
distrikt och dömdes 21/4 1924 för 2:a 
resan stöld. Straffet påbörjades 25/4 1924 och 
året därpå frigavs han. 1925 den 19/8 fick han 
en varning för lösdriveri. Ture är alltså på väg till 
rannsakning för andra resan stöld när klottret 
skrevs. 

Gustaf Fromholds Hallberg från Mast

hugget åker till Borås för rannsakning för 

häststöld. 

Gustaf varnades för lösdriveri 1917. Samma år 
23/8 häktades han för stöld av häst och vagn. 

Theodor Jacobsson Knopare från Göteborg 
9 m på Sotis 15/2 1925 fri 1925 

15/11 , Allt väl. 

Karl Johan Teodor Jakobsson föddes 1888 i Göteborg, 
skorstensfejare till yrket. Dömdes för lösdriveri, 
skrevs in på Svartsjö tvångsarbetsanstalt 
15/2, frigavs 15/11 1925. 

Lars Vigart 3 m kurr 

Lars Petter Vigare Larsson f 1907, varnades för 
lösdriveri 31/8 1925. 18/5 1928 efterlystes han: 
"Skäligen misstänkt för att 4/5 i Sunne hava 
deltagit i ett slagsmål och därvid med kniv svårt 
misshandlat en person. Beskrives vara omkring 
180 cm lång rak och spänstig med ljusblont hår 
och brett ansikte, iklädd blå sliten kostym med 
hopsydda revor och stor mjuk svart eller ljusgrå 
slokhatt, samt torde åtföljas av sin fästekvinna 
Hanna Flink omkring 20 år gammal, liten och 
spenslig iklädd mörk kappa och s.k. flyghuva av 

brunt skinn samt ett omkring 8 mån. gammalt 
barn." 

12/6 1928 skrevs han in vid Vänersborgs fängelse 



för uppsåtlig misshandel. Frigivning skedde 
tre månader senare 12/9, men 28/11 samma år 
anhölls Lars för ett nytt slagsmål. 

Nedan följer klotter vars klottrare inte har kunnat 
identifieras: 

Sala Gunnar fri 12/12 1927 

Oskar Gren från Borås Sotis 1 år 

Gustaf Målar Borås 2 år fri 10/7 1928 

Åker till Herlanda den 21 /7 1926-fri 28. 
Man får sitta i finkan i Herrljunga i 8 timar. 
Fi fan. 

Monte från Göteborg åker till Vänersborg 
för 3: dje resan på 1 år fri den 8 mars 
1926. Allt väl Tipp Topp. 

Monte från Götet 1 år fri den 15 maj 1927 
4de voltan. 

Monte 18 m fri den 4 mars 1929 Farväl. 

Tjalle Dåre 1 bast much den 23/7 1928 

Svarte Wiktor från Göteborg åker för 
lösen. Allt väl 

Lången till Långholmen 

Masen på ransis fri 3 år 

Peking åker till 8(orås?) på rannsakning 
från Norrköping 

Osvald Pettersson från Götet den 18/8 
1918 till Ulricehamn den 13. 

Bror Gustafsson från Delsjöfors den 24/6 
1925 fri den 1 /7 1925 och Olle Johansson 
från Risby Borås 24/6 1925 Fri den 
3/7 1925 

Gunnar Wilhelm Nilsson från Göteborg 
har suttit i Straffängelset Vänersborg från 
den 2/6 1927 SKALL dämmas på Härlanda 
reser idag 22/6 1927 till Härlanda. 

Gunnar Nilsson från Göteborg satt i 
Vänersborg 2/6 1927 reser 22/6 till Härlanda. 
Jag var ledsen på resan. 

Nisse på resa till Sotis hoppas på god 
och öm vård. Välkomna att hälsa på Fri 



25/9 1932 

Lef väl Charles säger Kalle P vi träffas 
snart 

Det vet du säger Charles åker till Långholmen 
den 17/8 1927 

Till sist har jag sparat dokumentationen som 
rör en fånge som det finns klotter efter både i 
en av ensamcellerna och i gemensamhetscellen. 
Fången heter Charles Wilhelm Andersson. I flermanscellen 
finns även en hälsning till Charles i 
ett klotter gjort av annan fånge, se ovan. Charles 
Andersson är en man vars levnad det går att följa 
ganska bra tack vare källor ur olika arkiv. Genom 
hans exempel kan vi få en bild av en av alla dem 
som har transporterats i UVHJ E1: 

Charles Andersson från Göteborg 1 år fri 
26/7 1928 åker från Venersborg till Långholmen 
den 17/8 1927 

Hälsa Charlotte Johansson i Landskrona 
hälsar Charles Andersson 

Charles Wilhelm Andersson föddes 1878 i Göteborg. 
Enligt födelseboken är föräldrarna okända, 
modern uppges dock vara född år 1845. Enligt 

Charles Wilhelm Andersson, 23 år, just frigiven 1901 
efter två år på Långholmen for fjärde resan stöld. 

folkräkningen 1890 ingår Charles i samma hus

håll som Ida Charlotta Andersson Johansson 

född 1843. Hon är gift, men mannens vistel

seort är okänd. Här finns även en yngre bror 

till Charles registrerad, Gustaf Adolf Berg född 

1874. De står båda som fostersöner till Ida. 
Charles förekommer första gången i polisens 
rullor 20/9 1895 i ett förhörsprotokoll i Göteborgs 
poliskammares arkiv. Förhöret resulterade 
i en varning för lösdriveri: 

1895 den 20 sept kl 9 f.m. inställde detektivkonstapeln 
G. Lindgren inför mig ynglingen Charles Wilhelm 
Andersson boende i huset No 112 i Majornas 

3.e rote som beträdd med lösdrifveri och uppgaf om 



orsaken till anhållandet att Andersson som saknar 
sysselsättning och medel till sitt uppehälle förer ett 
lättjefullt och oordentligt lefnadssätt, att han den 
12 i denna månad från målaremästaren P.C. Rusch 
tillgripit en matta om hvilket tillgrepp särskild rapport 
till Poliskammaren afgivits, samt att han den 
19 dennes, då han blifvit anhållen innehade en 
gammal rock och hängmatta för åtkomst hvartill 
han icke kunnat redogöra. Hörd härom förklarade 
Andersson att han af de persedlar han vid anhållandet 
innehade påträffat rocken å Skeppsbrokajen 
och tillgripit hängmattan i något hus vid Ekelundsgatan 
samt att han icke kunde bestrida hvad i öfrigt 
honom uppgifvits. 

Charles kallas återigen till förhör 7 augusti 1896: 

1896 fredagen 7 aug. 1896 kl. 9 f.m. inställde 
poliskonstapeln No 134 Johansson inför mig för 
snatteri straffade förre murerihantlangaren Charles 
Wilhelm Andersson boende i huset no 112 af Majornas 
tredje rote såsom beträdd med lösdriveri och 
uppgaf om orsaken till anhåpllandet att Andersson, 
som saknar sysselsättning och medel till sittt 
uppehälle enligt anmälan af hans moder hustrun 
Ida Charlotta Karlsson förer ett i hög grad supigt, 
lättjefullt och oordentligt lefnadssätt samt ofta i 
sällskap med illa kände personer vistas ute nattetid 
hvarjemte han gjort sig misstänkt att hafva föröfvat 
tillgrepp. Hörd härom förklarade Andersson att 
han saknar medel till sitt uppehälle och under de 
två senaste månaderna varit utan arbete i att han 
icke kunde bestrida att han berusar sig och vid åtskilliga 
tillfällen hemkommit sent på nätterna; samt 
att han under senaste tiden brukat sällskapa med 
ynglingen Axel Olsson hvilken den 4 dennes från 
en å Första Långgatan stående vagn tillgripit en butelj 
lagerdricka som Andersson och Olsson gemensamt 
förtärt hvarjemte Andersson samma dag i ett 
vid nämnda gata beläget hus tillgripit en såg som 
han kort derefcer afyttrat. 

År 1896 den 8/10 skrivs Andersson in vid Länsfängelset 
i Karlstad för första resan stöld. Frigivning 
sker 1 februari, 1897 men han är till och 
med den 1 februari 1898 "förlustig medborgarförtroende". 
Vilket i klartext innebar att den 
som var dömd till denna påföljd skulle vara "utestängd 
från alla sådana rättigheter och förmåner, 
för vilkas tillgodonjutande god frejd erfordras". 

Den 6 mars 1897 döms Andersson till tre månaders 
tvångsarbete på Nya Varvet. Sedan rullar 
det på i ett allt högre tempo, Charles är bara fri 
kortare tider tills han åker in i fängelse igen: 

8/7 1897-8/7 1898 2:a resan stöld, Västerås 



Länsfängelse. 
25/8 1898-29/8 1899 3 e resan stöld, med inbrott, 
Vänersborgs Länsfängelse. 
27/9 1899-27/3 1901 4:e resan stöld, Långholmens 
centralfängelse. 
9/5 1901-25/3 1903 5:e resan stöld, Malmö 
centralfängelse. 
8/8 1904-11/2 1906 6:e resan stöld, samt böter, 
Malmö Centralfängelse. 

9/12 1907-9/3 1913 7:e resan stöld och våldsamt 
motstånd vid förrättning, Långholmens 
Centralfängelse. 

Vad som hade hänt framkommer vid förhör: "Andersson 
och hans medbrottsling nr 116 Pettersson 
har natten till den 11 september 1907 förövat inbrott 
i en mjölkförsäljningsaffär i Göteborg därvid 
Andersson tillgripit 15 öre. Omedelbart efter det 
de utkommit på gatan utanför affären hade de anhållits 
och gjort våldsamt motstånd." 

19/3 1913 gavs varning för lösdriveri 

16/4 1913-10/4 1914 dömdes han för 8:e resan 
stöld, straffet skulle avtjänas i straffängelset i 
Mariestad. 

16/5 1914-16/11 1915 döms han till tvångsarbete 
för lösdriveri. Skrivs in på Svartsjö 
tvångsarbetsanstalt, skrivs ut från Karlskrona 
Centralfängelse. 

5/2 1916 döms Charles till tvångsarbete ett år på 
Svartsjö tvångsarbetsanstalt. 
3/ 10 1916 döms Charles för misshandel som 
avtjänas på Långholmen, vid frigivningen den 

3/8 1918 förpassas han till Svartsjö Tvångsarbetsanstalt 
för att fortsätta sitt förut påbörjade 
tvångsarbetsstraff Vid frigivningen 20/12 
1918 släpps han från Norrköpingsanstalten. 

19/5 1919 påbörjas straff för lösdriveri som avtjänas 
på Svartsjö tvångsarbetsanstalt, frigivning 
skedde 19/7 1920. 

Den 4/2 1921-4/2 1924 avtjänade han ett straff 
för 9:e resan stöld på Härlanda centralfängelse. 

Den 21/3 1925 varnas han för lösdriveri, 22/6 
1925-22/6 1926 döms han för lösdriveri. 

Den 23/7 1927-22/7 1928 döms han för 1 0:e 
resan stöld, straffet avtjänas på Långholmens 



centralfängelse. 

År 1936 åtalades han för 11:e resan stöld, åtalet 
ogillades. Därefter förekommer han inte i polisens 
arkiv. 

När Charles skrev sin hälsning i fangvagnen 
1927 den 17 /8 var han på väg från Vänersborg 
till Långholmen. Enligt Pu dömdes han den 
23/7; troligen har han vistats på kronohäktet 
eller fängelset i Vänersborg i väntan transport. 
Om hälsningen till Charlotte Johansson är skriven 
vid samma tillfälle går inte att utröna, och 
jag har inte heller lyckats att hitta kvinnan. Som 
en notering kan nämnas att i Landskrona fanns 
den kvinnliga motsvarigheten till Svartsjö tvångsarbetsanstalt 
som var enbart för män. 

I Härlanda centralfängelses arkiv har jag återfunnit 
fangsedel och fangförpassning för Charles 
Wilhelm Andersson utfärdade 20/5 1919. Förutom 
uppgifter om namn, födelsedata med mera 
finns uppgifter på fangsedeln om vikt, särskilda 
kännetecken samt en förteckning över "persedlar 
och effekter": 

1 par byxor, 1 st. hatt, 1 par hängslen, 1 par kalsonger, 
2 knivar, 1 par kängor, 1 st. livrem, 2 näsdukar, 
1 pantkvitto, 1 penna, 1 portmonnä, 1 rock, 2 
skjortor, 1 par strumpor, 1 väst, 1 klockkedja, 1 inskrivningsbok, 
1 slips, 1 fotografi, 1 paket innehållande 
div. böcker, prov till fotografiförlagor, kniv, 
gaffel och sked, ett skojärn, två slipsar, en rosett, ett 
paket fotografier. 

Från samma transporttillfälle finns även en rangförpassning 
utfärdad. Det är vaktkonstapel L. 
Abrahamsson och hans biträde C. Krantz som 
har fatt order att utföra en rangförpassning från 
Härlanda centralfängelse till Laxå. På fangförpassningen 
framgår att det är endast en range som åker 
från Härlanda, nämligen vår Charles Wilhelm 
Andersson. I Laxå byttes rangvagn och likaså vaktpersonal. 
Vaktkonstapeln och hans biträde lämnade 
över till kollegor från Stockholm som i sin tur 
hade fatt en rangförpassningsorder för sträckan 
Laxå-Stockholm. Under transportens gång anslöt 
säkert ytterligare rangar, bland annat i Herrljunga, 
där till exempel UVHJ E 1 kanske hade lämnat av 
rangar från Länsfängelset i Vänersborg som skulle 
vidare till Långholmen eller kanske som Charles 
avtjäna ett straff på Svartsjöanstalten. 

Som jag nämnde ovan tappar jag spåret efter 
Charles efter 1936. Blev det fler fangtransporter i 
fangvagn skedde de i alla fall inte med UVHJ E1, 
den hade vid det här laget tagits ur trafik. 
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Sveriges Järnvägsn1useun1 2006 

Ingen kan nog klaga på museets engagemang i 
järnvägens jubileumsår 2006. Möjligen skulle någon 
kunna anse att jubileumsaktiviteterna blev for 
många och for stora. Faktum kvarstår att oerhört 
mycket hände, fantastiska arbetsinsatser gjordes 
och investeringar kunde göras som har blivit bestående 
for museet. Samtidigt har en sådan enorm 
kraftsamling naturligtvis inverkan på det löpande 
arbetet och det uppstår behov av återhämtning 



hos personalen. Inte minst har det visat sig inom 
den nya organisation som sjösattes i början på året 
med en gemensam ledning for verksamheterna 
i Gävle och Ängelholm samt inrättandet av fem 
gruppchefer for olika verksamhetsområden. Tyvärr 
drabbades flera medarbetare av allvarlig sjukdom 
eller personlig tragedi, vilket sammantaget 
gjorde 2006 till ett år med mycket blandad smak. 
Detta sagt inledningsvis som en balans till de stora 
ord som är oundvikliga när ett for verksamheten 
mycket framgångsrikt år ska beskrivas. 

Besöksrekord och mer personal 

Inte oväntat slogs besöksrekord i både Gävle 
och Ängelholm, den här gången med ordentlig 
marginal. I Gävle var den främsta och egentligen 
enda orsaken jubileumsdagarna, TÅG 150, 
medan det i Ängelholm kom en jämnare och 
stridare ström av besökare. Den publika verksamheten 
där lockade 28 603 personer, vilket var 
en uppgång med hela 43 procent mot fjolårets 
resultat. Till Gävle kom hela 66 511 besökare, 
en ökning med drygt 51 procent från rekordåret 
2005. Sammantaget kan alltså museiverksamheten 
stoltsera med ett besökstal på 95 114 personer. 
Stora satsningar gjordes på marknadsföring. 
För första gången gick vi till exempel ut i TVreklam 
över Stockholm, Uppsala, Dalarna och 
Gävleborg for TÅG 150. 

Naturligtvis visade medierna större intresse for 
järnvägens historia detta år och inslag om museet 
i tidningar och TV var tämligen frekvent. Nationellt 
uppmärksammades arrangemang eller 
museet i Landet runt (SVT) om loklekis i Ängelholm, 
Sverige i veckan (TV4) om jubileet och 
besöksmålet i Gävle och Nyhetsmorgon (TV4) 
med en direktsändning från TÅG 150. Flytten 
av Hennans station gav ett helt uppslag i Svenska 
Dagbladet medan TÅG 150 uppmärksammades 
i en rad smånotiser i Dagens Nyheter. Tyvärr visade 
SVT inget intresse for järnvägens jubileum, 
vilket egentligen är ganska upprörande. 

Ett led i den ovan nämnda omorganiseringen 
inom museet var att tillskapa åtskilda verksamhetsområden 
under ledning av en ny gruppchef 
De utåtriktade delarna i Gävle respektive Ängelholm 
utgör vad vi i marknadsföringen kallar 
två arenor eller i organisationsschemat publika 
verksamheter. De övriga verksamhetsområden 
for samlingar, trafik och restaurering är geografiskt 
oavhängiga, även om den absoluta tyngdpunkten 
ligger i Gävle där resurserna även tidigare 
har funnits. Några radikala förändringar 
har inte detta inneburit utöver en styrning och 



uppföljning närmare själva verksamheten som 
blivit nödvändig i takt med att personalstyrkan 
har vuxit. 

Beträffande ny personal så har 2006 även där 
blivit ett rekordår med hela fyra nya tjänster. Till 

Loklekis i Angelholm blev snabbt både uppmärksammat 
och populärt. Foto Mai Kurdve. 

att börja med kunde två projektanställningar 
omvandlas till tjänster, vilket också innebar att 
ett par invanda profiler visade sig bäst lämpade 
för uppgifterna. Mattias Smedberg anställdes 
som fordonsmekaniker inom verksamhetsområde 
Fordon och Trafik och Stefan Carlsson 
som snickare i restaureringen. Båda har under 
flera år visat prov på kompetens och engagemang 
som vi nu har försäkrat oss om under mer långsiktiga 
former. 

Ett annat ypperligt tillfälle uppenbarade sig genom 
regeringens satsning på tvåårigt ekonomiskt 
stöd för så kallade kompetensöverföringsjobb för 
akademiker till stadig tjänst. Banverket tilldelades 
efter ansökningar trettio sådana tjänster, varav 
två var antikvarier till museet. Först ut var Anna 
Ahlberg, som redan till sommaren började i den 
publika verksamheten i Gävle, för att arbeta med 
utställningar, program och utåtriktade aktiviteter. 
Anna kom närmast från Arbetets Museum 
i Norrköping där hon bland annat var projektledare 
för utställningen "Vem stökar i mitt kök?" 
I oktober anlände sedan Ida Sixtensson för att 
ta hand om ansvaret för våra föremålssamlingar. 
Ida hade med sig mångårig erfarenhet från motsvarande 
arbete på Värmlands museum. Genom 
en annan arbetsmarknadsåtgärd, de så kallade 
plusjobben, kunde även Lars Lunden knytas till 
fordonsverkstadens förråd som hjälpreda åt Mattias 
Smedberg för en tvåårsperiod. 

Personalen och den nya organisationen vid 
museet såg därför under 2006 ut som följer: 

Museichef 
Robert Sjöö 
Verksamhetsstöd 
Thomas Bjertner administration och ekonomi, 
Ängelholm 
Göran Jäderholm administration, ekonomi 
och IT 
Lars Olov Karlsson intendent och järnvägshistoriker 
Gunilla Lundberg marknad och specialarrangemang 
Henrik Reuterdahl inlån, projektledare TÅG 150 
Publik verksamhet Gävle 



Mia Lundstedt gruppchef 
Anna Ahlberg utställningar och program 
Olle Andersson reception och butik 
Stefan Nilsson assistent, vaktmästeri 
Ängelholm, 50 % 
Elisabet Kronhöffer foremålsregistrering, Gävle, 

Claes Zachrisson teknik och fastighet 
Peter Iller timanställd, reception 
och teater 
Helena Lutz vikariat marknad 

och timanställd reception 
Anders Larsson timanställd reception 
Karin Meyer 
Annika Nilsson 
Anna Nygren 
Boel Nylöv 
Birgitta Pedersen 
Annelie Wahlström 
Lennart Bergner timanställd minitåg 
Emil Sjöö 
Mikael Skoglund timanställd, teater 

Publik verksamhet Ängelholm 

Mai Kurdve gruppchef 
Michael Andreasson museiteknik, vaktmästeri, 

50% 
Ursula Gey Lindgren reception och butik, 75 % 
Thomas Lindberg vikariat museiteknik 
Krister Månsson inlån, marknad och web 
Anders Lindberg timanställd museiteknik 
Malin Calla timanställd reception 
Jana Håkansson 
Alicja Karlsson 
Mia Kurdve Nelson 
Elin Larsson 
Lena Larsson 
Emilia Lönnqvist 
Viktor Reuter 
Andrea Rivander 
Björn Strand 
Lena Strömberg 
Tefik Zeleni 

Samlingar och Dokumentation 

Katarina Sandberg gruppchef 
Christina Engström arkiv och bibliotek, 75 % 
Robert Herpai arkiv och bibliotek 
Arvid Högberg, foremålsregistrering, 

50% 



Ida Sixtensson föremål 
Bertil Pettersson timanställd, 

foremålsregistrering, Gävle 
Catharina Wallin 
Krister Månsson inlån, bibliotek, Ängelholm 
Hans Karlsson-Nyhlen anställd av Järnvägsmusei 

Vänner 

Fordon och Trafik 

Sten Holm 

Kenneth Landgren 

Mattias Smedberg 
Lars Lunden 
Martin Öhlin 

Anne-Marie Olovsdotter 
Henrik Reuterdahl 

Fordonsrestaurering 

Thom Olofsson 
RolfJansson 
Stefan Carlsson 
gruppchef 
lokförare och vagnansvarig, 
75 % 
verkstad och underhåll 
plusjobb, verkstadsförråd 
timanställd, lokförare 
och underhåll 
inlån, trafiktillstånd 
inlån, trafiksäkerhet 

gruppchef 
teknik 
snickerier 

Det är helt omöjligt att nämna alla ideella händer 
och hjärnor som har hjälpt oss under 2006. Förmodligen 
har vi satt någon form av världsrekord 
för volontärarbete med de cirka 500 frivilliga 
funktionärerna under och inför TÅG 150. 

Anna Ahlberg, ny antikvarie i den publika verksamheten. 

Ida Sixtensson ansvarar for museets foremålssamlingar. 

Mattias Smedberg är nu fast forankrad i fordonsverkstaden 
efterflera års vikariat och projektanställningar. 

Snickaren Stefan Carlsson har gått .från projektkonsult till en 



fast tjänst vid museet for i forsta hand restaureringsverksamhet. 
Foton Bo-Erik Lööf 

Publik verksamhet Gävle 

I Gävle har museet som vanligt varit öppet hela 
året och därför inleddes varje månad med ett födelsedagskalas 
den första helgen. För ändamålet 
togs det fram en prisvärd och välsmakande jubileumsbakelse 
med 150-årsloggan i marsipan 
som väl kompletterade Banverkets övriga jubileumssouvenirer. 
En del förändringar gjordes i 

jubileumsbakelsen! 

basutställningen till följd av att en hel del av de 
utställda fordonen skulle förberedas för trafikinsatser. 
Därför fick besökarna under större delen 
av året klara sig utan sådana klenoder som 
ångloken Prins August, Göta och F 1200 samt 
elloket D 101. Det är då ganska fantastiskt att 
kunna ersätta dem utan att utställningen blir 
så mycket sämre. Från magasinet kunde ångloken 
]ernsida och Bergslagernas Järnvägar nr 
27 hämtas, båda liksom Prins August och Göta 
tillverkade av Beyer, Peacock & Co. Dessutom 
kunde världens kanske äldsta fungerande ellok, 
P 27, från 1914 och rälsbussen Yols 626 plockas 
in som ersättare. Vi fick inte några klagomål på 
grund av dessa förändringar. 

Utan tid och resurser att producera egna utställningar 
hade vi ändå turen att kunna presentera 
hela fyra fotoutställningar, varav två av utländska 
fotografer. Även om de inte drog horder av besökare 
så medförde åtminstone gästfotograferna 
från Tyskland respektive Italien att museet gästspelade 
på gävletidningarnas kultursidor. Smalspår 
i fokus (13 april-31 oktober) var den ryske 
tågälskaren, läraren och fotografen Siegfried N ören 
bergs bildhyllning till de svenska, smalspåriga 
museibanorna. Hans bilder är bland de bästa jag 
har sett i genren. En uppfattning som stärktes sedan 
vi hade glädjen att ha honom fotograferande 
TAG 150 på helt eget initiativ. 

Den italienska konstnären och fotografen Silvia 
Fubinis fotografier av tågresande i rörelse, på 
järnvägen mellan Turin och Susa i de norditalienska 
alperna, var imponerande på ett annat 
sätt. Motiven kanske inte var så figurativa som 
många järnvägsvänner önskade men farten var 

Siegfried Nörenbergs 
tågbilder tilltalade 
även en inte 



fullt så järnvägsintresseradpublik 
under utställningstiden. 
Motiv ftån 
Västervik-Hults

freds och Ohs Bruks 

...aa.;.:s.....wzi-järnvägar. 

Katarina Sandberg ' 
och fotografen Silvia 
Fubini fram.for 
en av Silvias bilder 
i utomhusutställningen 
Si Viaggia. 
Foto Christina 
Engström. 

ständigt närvarande. Bilderna hade tidigare visats 
i en industrimiljö i Italien. Här valdes att exponera 
dem i en utomhusutställning, Si Viaggia, 
på gräsmattan mellan kontorsbyggnaden och 
stambanan, inramad av Hemlingbybäcken och 
fikaplatsen. En effektfull placering som varade 
mellan 17 juni och 31 augusti. 

Fotoutställningsåret började annars med 
Maria Steens betraktelse av frivilligrörelsen 
vid Anten-Gräfsnäs Järnväg, Järnvägare -en 
berättelse om människor som älskar tåg -( 4 
februari-19 mars) och avslutades med Lennart 
Nilssons järnvägs bilder (18 november-året ut). 
En femte utställning i Gävle var Trädgården 
Tur och Retur (5 augusti-30 september), varom 
mera längre ner. 

Övriga arrangemang på hemmaplan var blygsamma 
i skuggan av TÅG 150 och jubileumsaktiviteter 
på annan ort. Några programpunkter 
fanns i alla fall. Den 7 januari, direkt efter 
trettonhelgen, återinvigdes beredskapsvagnen i 
basutställningen efter sanering och förbättring 
av den militära inredningen. Vagnen fick dessutom 
sällskap av den i Järnvägsmusei vänners 
regi renoverade öppna vagnen för trupptransportbevakning 
med dubbla luftvärnskanoner. Gästrike 
Militärhistoriska Förening och militärhistoriskt 
intresserade museivänner bidrog till att 
levandegöra miljön med soldater, lottor och 
surrogatkaffe. Sedvanliga aktiviteter, i år utan 
ångtåg, under sport-och påsklov föregick sommarsäsongen 
som personifierades av den i utställningen 
teaterguidande Peter Iller i diverse 
olika skepnader. Nödvändiga spårarbeten kombinerades 
under en vecka med både frivilliga rallare 



och skådespelare från teatergruppen Pegasus 
till en uppskattad, publik aktivitet. 

Även arbetena på fordonen inför TÅG 150 i 
och vid UGJ-stallet var öppna för publik under 
två veckor i augusti. En modulhelg genomfördes 
den 14-15 oktober, sammanhållen av Anders 
Larsson, museets timanställde receptionist, tilllika 
kassör i Järnvägsmusei vänner och ägare av 
en egen modul. Arrangemanget blev framgångsrikt 
och slutade i ett nytt modulrekord och cirka 
800 besökare. 

Under Arkivens dag den 11 november och 
Fars dag, dagen därpå, öppnades Hennans station 
och arkivpersonalen visade handlingar, bilder 
och filmer med beredskapstema för en hel 
del intresserade. En nyhet av varaktigt slag var 
en asfalterad spårrunda vid lekplatsen som under 
sommaren befolkades av mycket små besökare 
på sparkdrivna plastlokomotiv. Ett utmärkt 
komplement till miniatyrjärnvägen, på vilken de 
frivilliga 7 ¼ -tumsrallarna hann slutföra bytet av 
all gammal aluminiumräls mot stålräler. 

Publik verksamhet Ängelholm 

Officiellt har museet i Ängelholm varit öppet 
alla dagar maj till och med september, men då vi 
kan ta emot gruppbeställningar under hela året 
så har utställningen varit tillgänglig under större 
delen av året. Onsdagarnas loklekis hade premiär 
i Ängelholm och blev snabbt, liksom i Gävle, en 
institution bland ortsbefolkningen. Två veckors 
spordovsöppet med LEGO-frossa och tågdataspel 
lockade över 3 000 bygg-och spelsugna, 
företrädesvis ungdomar. 

Redan innan säsongsöppningen så huserades 
utställningen Järnvägare under april månad. 
Årets höjdpunkt var den tre dagar långa jubileumsfesten 
(29 april-I maj), då utställningen 
också öppnades för säsongen. Detta var också ett 
ypperligt tillfälle för Järnvägsmusei vänner att för 
första gången hålla sitt årsmöte utanför Gävle. 
Av den anledningen ordnade vi ett medlemståg 
med sovvagnar från Gävle via Stockholm till museet 
i Ängelholm. Årsmötet blev ett av de mest 
välbesökta. Ett officiellt namnbyte från Banmuseet 
till Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm 
genomfördes medelst avtäckning, från skylift, 
av en ny skylt. Jubileumsutställningen 150 år i 
modeller öppnades av den nyvalde styrelseleda-

Aven bilarna var välkomna att fira järnvägens jubileum 
i Angelholm. Foto Ursula Gey Lindgren. 



Från utställningen Trädgården Tur och Retur i en särskilt 
iordningställd utställningsvagn. Foto Mai Kurdve. 

moren i Järnvägsmusei Vänner, Rutger Friberg, 
även känd modellbyggare och -konstruktör. Under 
dagarna var även flera modelljärnvägssällskap 
närvarande för att visa upp anläggningar och 
modelltåg. Modellfesten kompletterades med en 
marknad i en närliggande lokal på Banskolans 
område. 

En populär attraktion i större dimension var turer 
med det, från Föreningen Veteranjärnvägen, 
inlånade tågsättet från Malmö-Limhamns Järnväg, 
det trots allt småskaliga loket Limhamn och 
Sveriges enda fjärdeklassvagn, MLJ Co 1, båda 
byggda 1888. Sista dagen vidgades vyerna till 
att även släppa fram gummihjulsfordon för en 
veteranbilsträff. Jubileumsfesten lockade 1 700 
besökare på tre dagar. 

Ett stort projekt med bas i Ängelholm var produktionen 
av utställningen Trädgården Tur och 
Retur om järnvägens parker och planteringar under 
150 år. Producent för utställningen var Banverkets 
landskapsarkitekt, Johan Bergqvist med 
stöd från museets Katarina Sandberg och Mai 
Kurdve. Själva bygget gjordes i en särskild utställningsvagn 
(ombyggd 1960-tals personvagn) av 
teknikerteamet i Ängelholm, Anders och Thomas 
Lindberg ( ej släkt) under Mais ledning. Resultatet 
blev en mycket fin och uppmärksammad 
utställning som kunde visas i både Ängelholm 
(27 maj-30 juli) och Gävle och som vandrat vidare 
för visning på andra orter under 2007. 

Kunglig teater, 

med Peter Iller i 
huvudrollen, ombordpå 
jubileumståget 
till Nora den 
5 juni. Foto Poul 

Thestrup. 

I det sammanhanget förtjänar att nämnas att 
utställningen med Jan Myrdals Meccano som 
togs fram på dåvarande Banmuseet 2004 -och 
som visades i Gävle 2005 -fanns hos våra grannar 
på Norsk Jernbanemuseum, sommaren 
2006. Danmarks Jernbanemuseum och Finlands 
Järnvägsmuseum står på tur. 

Säsongen avslutades med Frimärkets Dag, ett 
samarrrangemang med Ängelholms filatelister, 



som firade 70 år, med en utställning med järnvägsmotiv 
på frimärken och vykort och möjligheten 
att skicka nyproducerade vykort med en 
särskild minnespoststämpel med loket Limhamn 
som modell. Höstlovet kunde ägnas åt spökjakt i 
museet, vilket drygt 400 personer valde att göra. 
Museet deltog i gränslösa dagar den 11-12 november, 
med fri entre på ett antal kulturinstitutioner 
runt Öresund, som är ett annat resultat av 
nordiskt samarbete. Det publika året avslutades 
traditionsenligt med Luciatåg med Limhamn i 
spetsen och konsert i utställningshallen. 

Fordon och Trafik 

150-årsfirandet föranledde en hel del trafikuppdrag 
både före och efter TÅG 150. Lite kaxigt 
hade vi gått ut med ett erbjudande till järnvägsbranschen 
att vi kunde erbjuda tre olika årgångståg 
för jubileumstrafik. Det var nog vår smala 
lycka att efterfrågan från branschen inte blev 
särskilt stor. Huvudsakligen inskränkte sig be

Tidigt på morgonen den 1 december 2006 Södra stambanans lok nr 3, Prins August från 1856, är på plats i 
Lund, på dagen 150 år sedan invigningen av den forsta statsbanelinjen, Malmö-Lund. Personalpå jubileumståget 
är Henrik Reuterdahl Tobias Bengtsson, Martin Öhlin och Bill Hidfors. Foto Kasper Dudzik. 

ställningstrafiken till körningar för enheter inom 
Banverket. Jubileumståg för Banverket genomfördes 
enligt följande: 

15/5 Sundbyberg-Nyköping, Östra Banregionen 
Årgångstågets vagnar 
5/6 Stockholm-Nora, Banverket, Hk 
Ra 846, Årgångståget och kungavagnen 
26/8 Göteborg-Trollhättan, Västra Banregionen 
Ra 846 med Årgångståget 
1-2/12 Malmö-Lund, Södra Banregionen 

Prins August och FLJ ACFol, F 1200 och 

1931 års tåg, Ra 846 och Årgångståget 

Årets första insats gjordes annars för projektet 
Beredskapståget Krylbo. Museets militärhitoriskt 
utrustade fordon drogs med det från Ostkustbanans 
Vänner inlånade Ok 432 från Stockholm 
via Sala till Krylbo. Gästrike Militärhistoriska 
Förening och Föreningen Beredskapstid 
1942-1945 levandegjorde beredskapståget med 
tågande start redan från Armemuseum i Stockholm. 
Ra 846 och Årgångståget användes också 
för körningar för Upplands, Gästriklands och 
Dalarnas Tjänstemannaförening (Gävle-Ockelbo) 
och för SJ Semesterhemsförening (Stockholm-



Linköping-Vimmerby). 

Fordonstillstillskotten var förhållandevis fa. 
SJ AB:s överlåtande av 1960-talsvagnar fortsatte 
under 2006 med A2-vagnarna 5040, 5051 och 
5151. Även RB4 3581 har överförts på museet. 
En hel del arbete har lagts ned på att plocka 
reservdelar och komponenter från generationskamrater 
som passerat Gävle på väg till sin slutliga 
destination. Avvecklingen av fordon hade 
ännu inte påbörjats men under en liten ceremoni 
under TAG 150 överlämnade museet rälsbussen 
Xl6 960 till Svenska Motorvagnsklubben för 
deras stora renoveringsinsats på det tidigare deponerade 
fordonet. 

Annars har naturligtvis besiktningar, underhåll 
och reparationer på de ovanligt många trafikfordonen 
varit huvudsysslan vid sidan om teknisk 
support för restaureringsprojekten. Sten Holm 
har också varit mycket engagerad i anläggningen 
av nya spår, med mellanliggande växel och fullbordande 
av elektrifieringen. Arbetena utfördes 
huvudsakligen av Banverket produktion men 
projekteringen gjordes av Sten. I de tämligen 
omfattande markarbeten som gjordes för Hennans 
station och parken genomfördes även en 
25 meter bred kulvertering av Hemlingbybäcken 
för förlängningen av spår 1 och bilväg mot sta

] 

Den teakklädda 

Co8a 2772 reflek

terar kvällssolen 
efter att nyss ha 
ankommit Hen

nans station med 

1931 års tåg under 
TAG 150. För 
att något forstå 
hur mycket arbete 
som ligger bakom 
restaureringen kan 
man studera några 
bilder i forra årets 
Spår. Foto Jonas 
Sjöberg. 



Rapid/oket, Ra 
846, blev färdigt 
/,agom till den 
kungliga jubileumsresan. 
Bilden 
är tagen strax innan 
roll-outfrån 
Nynäsverkstaden 

for media den 19 

maj av Bertil Pet

tersson. 

tionsbyggnaden. Ett kanske lite anmärkningsvärt 
projekt i tider av utrymmesbrist var rivningen 
av det 60 meter långa, gröna lokhuset framför 
UGJ-stallet som föranleddes av uppstädning inför 
TÅG 150 men också som ett första steg mot 
en mer genuin lokstationsmiljö. 

Ett annat märkligt och även besvärligt arbete 
under jubileumsåret var ansökningen av nytt 
trafiktillstånd. Järnvägsstyrelsen ansåg inte att 
Banverket utan vidare kunde anses kompetent 
att bedriva persontrafik, och det tillstånd som 
museet fick under det lilla affärsverket Statens 
järnvägar drogs därför in. Ärendet blev fråga för 
juridisk prövning men i avvaktan på detta så insåg 
vi vikten av att ha ett nytt tillstånd under alla omständigheter. 
Värdefull och nödvändig handläggningshjälp 
fick vi av Anne-Marie Olovsdotter, tillfällig 
kollega på avdelning Järnväg och Samhälle 
vid Banverket, och ett nytt tillstånd anlände strax 
innan TÅG 150. Mina nerver har onekligen satts 
på hårda prov under detta verksamhetsår. 

Restaurering 

För tre av våra stora restaureringsprojekt har färdigställande 
till jubileumsåret varit ett viktigt mål. 
Två av dem, elloket Ra 846 och teakvagnen Co8a 
2772, blev färdiga efter en kraftansträngning utöver 
det vanliga -eller kanske till och med vettiga 
-av Thom Olofsson och hans mannar, Stefan 
Carlsson och RolfJansson. På personvagnen lades 
ned över sex tusen timmars arbete. Arbetena med 
loket lades till stora delar ut på entreprenad men 
korgjobben gjordes i egen verkstad i en ursinnig 
kamp mot tiden med bibehållna kvalitetskrav. 
Det tredje fordonet, ångloket KA 692, blev vi 
tvungna att skjuta på då det upptäcktes en spricka 
i fyrboxen vid kalltryckningen. I stället genomfördes 
ett sent beslutat tubbyte på malmbaneloket, 



R 976, tack vare ett stort ekonomiskt bidrag från 
Järnvägsmusei Vänner. Arbetena utfördes även till 
stor del av ideella krafter under sommaren. De tre 
fordonen kunde därmed spela huvudroller under 
jubileet och TÅG 150. 

Samlingar och Dokumentation 

Det löpande registreringsarbetet har fortgått 
även om den berörda personalen varit engagerad 
i TÅG 150, utställningar och andra projekt. 
Störst av dessa var återuppförandet av Hennans 
station, som kommer att beskrivas utförligt i nästa 
års Spår av Katarina Sandberg, som höll i den 
antikvariska delen av projektet. Dokumentatio

Stationsbyggn,aden.från Hennan, järnvägsparken och de forlängda, elektrifierade spåren var de största och 
mestpåtagliga 
nyheterna under jubileumsåret 2006 Bilden är tagen under nyinvigningen av den återuppforda Hennans 
station i samband med TAG 150. Foto Kasper Dudzik. 

Gävles forsta station på AUerholmen. BiUen visar spårsidan och fotografen står troligen på bron som fanns öster om  
stationen och gick över bangården. Normalt är biUerna på denna station, som revs 1908 tagna.från andra hållet. Ef 
tersom det är 150 år sedan stationen togs i bruk flr detta motiv representera den bildskatt som Nybergska samlingen 
är. 

nen och bevakningen av historiska värden blev 
mer tidskrävande än vad vi trodde i detta mycket 
komplicerade åtagande, som inte bara bestod i 
hus bygge utan även rekonstruktion av en klassisk 
järnvägspark. Med den jobbade Johan Bergqvist, 
parallellt med trädgårdsutställningen. Efter färdigställandet 
och TÅG 150 kompletterades expeditionen 
med en komplett 1950-talsinredning 
från Dals-Långeds station, som museet tidigare 
tagit hand om. 

Ett viktigt delmål nåddes när det stora TGO]arkivet 
blev fullständigt ordnat och förtecknat. 
Det finns nu tillgängligt för forskning, tillfälligt i 
landstingets arkivlokaler i Gävle. 

Den största händelsen på arkivsidan var annars 
att Stig Nybergs arkiv slutligen överlämnades till 
museets samlingar. Stig hade länge förberett ett 
överlämnande men han hann tyvärr inte fullfölja 
sina planer innan han gick bort den 1 juli 2006. 
Överlämnandet fullföljdes av Rutger Friberg helt 
enligt Stigs intentioner och i samråd med Stigs 
efterlämnade dotter. Arkivet som omfattar cirka 
50 000 negativ och glasplåtar kommer att hållas 
samman som Nybergska samlingen, vilket även 
kommer att anges vid publicering av bilder. Det 
bör också framhållas att det var föremål, modeller 
och fotografier ur museets samlingar som var 



förlagor till de jubileumsfrimärken, Härliga tåg, 
som Posten inledde frimärksåret med vid utgivningen 
den 26 januari. 

Museet medverkade vid framtagningen av tre 
jubileumsböcker, eller rättare sagt två. Den första 
boken som gjordes i helt egen regi var egentligen 
en ny utställningskatalog, Järnvägens historier, 
gemensam för Gävle och Ängelholm. Med 
författaren, Björn Kullanders, entusiasm och 
skrivarglöd blev det till sist en hel bok som förhoppningsvis 
fungerar mer som lockbete till museet 
än som souvenir från detsamma. Den andra 
boken kompletterade Banverkets jubileumsbok 
och togs fram i samarbete med Svenska Järnvägsklubben. 
Järnvägen 150 år i bild blev en vacker 
presentbok med tyngdpunkt på målningar och 
fotografier ur museets samlingar. Den tredje boken 
var Lennnart Nilssons okända järnvägsvärld 
på Trafiknostalgiska förlaget med bilder från vårt 
arkiv och texter av Lars Olov Karlsson. 

Böckerna släpptes den första dagen under TÅG 
150 och sålde på fyra dagar för över 250 000 
kronor. Här kan man tala om kioskvältare då 
merparten av försäljningen gjordes från en liten 
marknads bod på uteområdet. En dvd om museet 

producerades av LEG-video utifrån material inspelat 
under flera år, framför alle tre museidagar 
2003-2005. Kompletterad med korta snuttar 
om utställningarna i Gävle och Ängelholm kan 
Tidsresan fungera både som introduktion och 
mmne. 

TÅG 150 

Vad ska man säga om TÅG 150 som inte redan 
är sagt i något annat sammanhang? Kanske kan 
helt enkelt lite siffror vara på sin plats? 

-547 funktionärer tjänstgjorde, varav en talman 
och en ärkebiskop, och uträttade åtta årsverken 
under fyra dagar. 

-19 ånglok var under ånga. 15 ellok, 11 motorlok 
eller motorvagnar, 74 personvagnar och 
39 godsvagnar gick i en trafik som omfattade 
187 tågavgångar. 

-31 200 personer besökte TÅG 150, vilket 
torde vara svenskt rekord för ett museiarrangemang. 

-7 nuvarande, eller före detta, generaldirektörer 
vid järnvägen gästade TÅG 150, varav en 



tjänstgjorde som konduktör. 

-2 000 och 200 kronor var valören på de jubileumsmynt 
i guld och silver som Riksbanken 
överlämnade de första exemplaren av till museet. 

-1 300 koppar kaffe serverades i UGJ-stallet. 

-Minst 75 procent av tågen var försenade un
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der lördagen den 9 september, då även en konferencier, 
en talman, en ärkebiskop och ett vårdträd 
var mer eller mindre försvunna i samband 
med invigningen av Hennans station. 

-3 nyutgivna böcker såldes alltså för över 
250 000 kronor. 

-En 32-sidig programtidning togs fram i samproduktion 
med GD Media, vilken följde med 
som bilaga till Gefle Dagblad och Arbetarbladet 
och trycktes i en extraupplaga i 15 000 exemplar 
för fri utdelning till besökarna. 

-Inte en enda person drabbades av någon allvarligare 
skada till följd av någon incident eller 
olycka. 

Den bästa informationen är kanske att det stora 
jubileumskalaset förärats en egen bok, Tåg 150 
tidernas tågfest, som blir den tredje och sista boken 
som ges ut av Banverket med anledning av 
järnvägens 150-årsjubileum. Boken domineras 
av bilder, framför alle på tågen, och har samma 
format som Järnvägen 150 år 1856-2006 och 
järnvägen 150 år i bild. Trots att boken rymmer 
flera hundra fotografier så far inte alla plats som 
man önskar. 

Vad kan då passa bättre än att avsluta beskrivningen 
av 2006 års verksamhet med en liten 
rapsodi från TÅG 150 av annorlunda bilder från 
ett fantastiskt arrangemang? Tack all personal, 
alla samarbetspartners och alla museivänner som 
gjorde det möjligt! 

Trängseln på plattformen är stundtals obehagligt stor. Lördagens ambitiösa tågtrafik lockar över 17 000 besökare, 



varav flertalet behåller sitt goda humör trots forseningar och spårändringar. Foto Göran Fält. 

Som vanligt så syns inte det stora och slitsamma arbetet bakom 
de beundrade tågen. Foto Tina Eriksson. 

Lillemor Fritioff, tågklarerare vid Banverket, är 
stins på nya Hennan. Hon konstaterar att TAG 
150 både är ett minne for livet och ett kaos där alla 
hjälps åtfor att göra det bästa av situationen. Foto 
Christina Engström. 

En del vill spegla sig i glansen 
av gamla skönheter. Foto Poul 

Thestrup. 

Det ärfullt hela tiden vid 

receptionsdisken. Helena Lutz, 
Anna Ahlberg och Karin 
Meyer säijer och informerar så 
mycket de hinner. Foto Tom 
Sandstedt. 

Hårt slit, dygnet runt, i 
UG]-stallet kräver god stämning, 
täta raster och mycket 
kaffe under tjänstgöringen. 
Efter densamma sitter en pilsner 
fint. Foto Tina Eriksson. 

Svenska Järnvägars Musikkår 
bidrar till feststämningen. 
Foto Göran Fält. 

Framåt kvällen kan en 
konstnär finna både en 
lugn vrå och motiv for en 
teckning. Foto Siegfried 
Nörenberg. 

Stickspår 

Gamla tjänstebenämningar 

I min artikel i förra årets Spår om arbetet vid 
Katrineholms station i början av 1960-talet insmög 
det sig ett fel. Inledningsvis redogjordes i 
korthet för när tjänstebenämningen stationsskrivare 
infördes. Därvid angavs ett felaktigt årtal. 

Vid statens järnvägstrafik fanns när de första 
bandelarna öppnades för trafik stationsinspektorer 
som föreståndare för samtliga stationer. På 



de större stationerna hade denne en eller flera 
bokhållare som medarbetare på expeditionen. På 
de mindre stationerna fanns biljettförsäljare som 
oftast var unga män, av vilka en del beordrades 
till bokhållare. I den yttre tjänsten (bangårdar 
och godsmagasin) fanns stationskarlsförmän och 
stationskarlar. 

När nya stationer anlades på de redan trafikerade 
linjerna anställdes stationsmästare som 
föreståndare, till exempel när Lerums station 
togs i bruk 1858. Oftast var det bokhållare som 
utnämndes till stationsmästare men det finns 
även exempel på konduktörer och stationskarlsförmän. 
Stationsmästarnas lön motsvarade bokhållarnas. 

När linjen Stockholm-Uppsala av Norra 
stambanan öppnades för trafik 1866 tillsattes 
stationsförmän om föreståndare för några av de 
mindre stationerna, exempelvis Väsby och Rosersberg. 
Det var stationskarlsförmän och andra 
ur betjäntegruppen som då kom i fråga. Samma 
blev förhållandet när bandelen KristinehamnKarlstad 
öppnades för trafik 1869, då stationsförmän 
tillsattes vid Ölme och Väse stationer. 
Även vid några nya stationer vid redan öppnade 
järnvägar, till exempel Norsesund, gjordes på 
samma sätt. 

Redan 1870 kom emellertid en förändring som 
sedan levde kvar i omkring hundra år. De större 
stationerna skulle förestås av stationsinspektorer 
och de mindre av stationsmästare. De förutvarande 
stationsmästarna blev stationsinspektorer 
och stationsförmännen blev stationsmästare. 

En annan förändring som skedde 1870 var att 
bokhållarna på stationerna i stället benämndes 
stationsskrivare. På grund av statsbanenätets expansion 
och den växande trafiken ökade med tiden 
antalet stationsskrivare avsevärt. I början av 
1880-talet fanns nästan fyra hundra stationsskrivare. 
De hade också de mest skilda arbetsuppgifter 
och ansvar. De kunde vara föreståndare för 
olika expeditioner på de allra största stationerna 
eller utföra relativt enkla arbetsuppgifter med 
biljettförsäljning eller godstaxering. 

Därigenom uppstod ett behov att förändra 
tjänsterna som stationsskrivare. Detta gjordes 
från och med 1866. För de enklare arbetsuppgifterna 
anställdes kontorsbiträden. De fanns 
i princip på alla stationer som förestods av stationsinspektorer. 
På de något större av dessa 
stationer fanns dessutom stationsskrivare för de 
litet mer kvalificerade arbetsuppgifterna på de 



olika expeditionerna och som biträde till stationsinspektorn, 
bland annat för tågexpediering. 

På de större stationerna i städer och knutpunkter 
anställdes förste stationsskrivare som assistent 
till stationsinspektorn och som föreståndare för 
olika expeditioner, oftast godsexpeditionen. 

På de allra största stationerna -de tre stationerna 
i Stockholm samt stationerna i Göteborg 
och Malmö -inrättades ännu högre tjänster 
som föreståndare för godsexpeditionerna och 
biljettexpeditionen samt som assistent åt stationsinspektorn. 
Här kom den äldre benämningen 
bokhållare till användning igen. Men redan 1898 
var det dags för en ny förändring. Man var nog 
inte så nöjd med titeln bokhållare. Den byttes då 
ut mot expeditionsföreståndare respektive underinspektor 
för stationsinspektorns närmaste man. 
Dessa benämningar levde kvar till 1980-talet. 

LarsAgren 
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Vad hände vid Sveriges järnvägar 1908? 

Statens järnvägar 

Vissa korta sträckor nära Stockholm, Malmö och 

Göteborg hade redan tidigare dubbla spår for att 

medge enklare infart till olika delar av bangår

dar, men under 1908 infördes på dessa och vissa 

nybyggda spår dubbelspårstrafik där varje spår 



hade trafik bara i en riktning. Det gällde Stock

holm-Uppsala utom Hagalundstunneln, Stock

holm-Rönninge utom Liljeholmstunneln, Gö

teborg-Olskroken och Malmö-Hässleholm. SJ:s 

banlängd minskade formellt med 2 kilometer ge

nom att spåret från Liljeholmen till Stockholms 

södra godsbangård nu bara räknades som del av 

dubbelspåret. Tillåtet axeltryck ökades till 18 

ton på stambanorna genom byte eller förstärk

ning av broar, varibland bron över Söderström i 

Stockholm, och till 20 ton på Malmbanan, där 

man också lade makadam (slagen sten) i stället 

for grus. 

Centralverkstaden i Örebro utökades med en 
stor vagnverkstad. 

Många lok levererades av de typer som införts 
föregående år, som littera A och E med överhettare, 
L och Ke utan. En ny loktyp infördes, tankloket 
littera S som var avsett for lokaltåg, där man 
sparade tid genom att inte behöva vända loket på 
vändskiva vid slutstationen. Bland S-loken hade 
de fem som byggdes av Nohab respektive Motala 
överhettare medan de fem från Falun levererades 
med ångtorkare, en enklare variant som helt var 
monterad i rökskåpet, eftersom verkstaden inte 
hade lyckats få licens från Wilhelm Schmidt. 
Redan 1913-1916 byttes de mot riktiga överhettare. 

En annan leverans var de två första malmtågsloken 
littera R, Sveriges starkaste ånglok med 
fem drivaxlar. De var avsedda for banan KirunaRiksgränsen, 
där norrmännen hade skaffat större 
lok for att öka tåglängden och de tidigare Maloken 
hade svårt att klara så långa tåg i backarna 
vid Abisko ens med påskjutningslok. R-loken var 
så tunga att de inte kunde användas på andra 
bandelar och blev en anledning till att intresset 



for elektrifiering ökade. 

Under året levererades tio sovvagnar littera 
Ao 1 som innehöll två toaletter, en konduktörskupe 
och tio sovkupeer, med plats for vardera en 
förstaklass eller två andraklass sovande passagerare 
eller dubbelt så många sittande. Kupeerna 
hade parallella väggar med skjutdörr så att man 
kunde förbinda två kupeer for en familj . Elektrisk 
belysning fanns liksom täckta plattformar. 
Dessutom levererades vagnar littera BCo 1 med 
tre andraklasskupeer och tre öppna tredjeklassavdelningar, 
alla av tidigare typer med öppna 
plattformar. Vidare tillkom 100 resgodsvagnar, 
250 täckta godsvagnar, 350 virkesvagnar med 
stolpar och låg vägg samt fyra viktjusteringsvagnar. 
En av SJ:s kortvarigaste godsvagns typer, de 
tio treaxliga täckta kalkvagnarna littera R2 som 
hade övertagits med Svartåbanan 1907 blev nu 
ombyggda till öppna vagnar littera 14 for transport 
av stenkol, bland annat for ånglokens behov. 

Arbetet hade påbörjats med tågfärjeforbindelse 
Trelleborg-Sassnitz. Hamnen i Trelleborg 
var under utbyggnad och vagnar hade beställts 
med bredden 2,92 m for att klara de preussiska 
banornas profil, alla med täckta plattformar och 
plåtväggar medan man i Sverige hade 3,15 m 
bredd och träpanel. 

Enskilda banor 

• Kristianstad-Hässleholms och KarlskronaVäxjö 
järnvägar köpte två respektive ett lok från 
Motala av en typ som CWJ hade skaffat 1906 
och som kom att bli vanlig på sydsvenska banor. 
Det var avsett for persontåg och lätta godståg och 
hade 1400 mm hjul. CHJ fick order av Väg och 
Vatten att ändra infarten till Balslövs lastplats av 
ett decauvillespår så att det inte blev plankorsnmg. 
• Halmstad-Nässjö järnvägar köpte från Adas 
fyra godstågslok liknande vad Bergslagsbanan 
hade köpt 1907, men nedbantade till bara 11 
tons axeltryck eftersom banans broar var i dåligt 
skick. De hade ändå överhettare av Coles typ, ett 
försök av en amerikansk uppfinnare att kringgå 
Schmidts patent genom att överhettartuberna 
inte var jämntjocka, hårnålskrökta rör utan koncentriska 
rör, ett smalare inuti ett grövre med 
ändplugg, i sin tur inuti rökröret. 

• Göteborg-Borås och Borås-Alvesta järnvägar 
prövade kreatursskydd vid vägövergångarna, troligen 
spjälgaller i vägbanan. 



• Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg 
höjde hamnstationen och tillfarten i Uddevalla 
som skydd mot havet. 
• Östra Centralbanan skaffade ett stort överhettarlok 
för snälltåg md 1700 mm hjul och utvändiga 
cylindrar. 
• Bergslagsbanan hade nu dubbelspår Göteborg 
B:s-Olskroken och Domnarvet-Borlänge. 
• Nora bergslags järnvägar ökade trafiken efter 
nedläggning och breddning av smalspårsdelarna 
och byggde nya stationshus i Bofors, Högberg, 
Striberg och Klacka-Lerberg. 
• Västeråsbanan SWB införde dubbelspårstrafik 
Tomteboda-Spånga och fick bandelen Ängelsberg-
Ludvika-Vansbro avsynad. 
• Garpenberg-Fors järnväg hade öppnats 1905 
men trafiken från Garpenbergs bruk var på tillbakagång. 
Istället hade trafiken ökat med järnmalm 
och kopparmalm som nådde järnvägen med linbanor. 
Banan förlängdes 1908 fram till de stora 
gruvorna vid Gruvgården och fick det nya namnet 
Gruvgården-Fors, vilket var praktiskt då det inte 
krävde någon ändring av vagnarnas signatur. 
• Gävle-Dala järnvägar skaffade också nya godstågslok 
men hade så bra spår att loken fick 14 
tons axeltryck, vilket kan jämföras med SJ:s littera 
E som hade 12,5 ton. De hade utvändiga 
cylindrar och skulle dra tunga godståg i långa 
backar till Ryggen och Granstanda. Spåret från 

HNJ-s godstågs/ok 
liknade vad Bergslagsbanan 
skaffat 
1907, men var 
uittare. Här HNJ 
25, Atlas 97/1908, 
SJ E7 1753, 1945, 

t 1973. 

Gävle norra hamnstation till Gävle central med 
bro över Lillån vid hamntorget revs upp. Det 
hade byggts för att lok lätt skulle kunna komma 
till centralstationen när lokstallarna låg vid Gävle 
N, men hade blivit helt onödigt sedan lokstallarna 
och verkstäderna flyttats till Nynäs. 

• Södra Dalarnes järnväg öppnade ett sidospår 
till Säters hospital. 
• Orsa-Härjeådalens järnväg hade efter många 
års ekonomiska problem blivit så klar att den 
kunde öppnas provisoriskt utom Svegs station 
och bron över Ljusnan. Lok och vagnar hade 
tidvis varit uthyrda till andra banor i väntan på 
att OHJ skulle öppnas. 
• Stockholms spårvägar öppnade den första delen 



Haga södra grindar-Hagalund av linje 15, 
som hade koncession som järnväg och ett förbindelsespår 
till Hagalund SJ. 
• Under byggnad var bland annat järnvägarna 
Glimåkra-Älmhult, Mjölby-Hästholmen och 
Varberg-Ätran. 
• Bland de smalspårsbanor som öppnades 1908 
fanns Lidköping-Tun och LjungbyholmKarlslunda. 
Mellersta Östergötlands järnväg 
förlängdes från Linköping till Ringstorp där 
den fick förbindelse med NVHJ. Norra Östergötlands 
järnväg hade öppnats till en provisorisk 
station i väntan på att fa bygga den sista kilometern 
till nya Norrköpings södra, som skulle bli 
gemensam med Vikbolandsbanan. 
• Voxna-Lobonäs järnväg hade öppnats provisoriskt 
med 802 mm spårvidd och begagnad ma

teriel från Bredsjö-Degerfors järnväg som blivit 
breddad eller nedlagd. En del av materielen var så 
sliten att den inte godkändes för allmän trafik. 

• Smalspårsbanor under byggnad var med spårvidd 
1067 mm Olofström-Holje, med 891 mm 
Borgholm-södra Öland, Skara-Timmersdala 
och Mariestad-Torved samt med 600 mm Anneberg-
Ormaryd och Malma-Haggården. Bygget 
av en 600 mm-bana från Sala till Sala gruva hade 
påbörjats men redan avbrutits. 

Inlandsbanan 

Ända sedan 1899 hade riksdagen diskuterat bygget 
av en statsbana från norra Bohuslän genom 
Dalsland, Värmland och Dalarna samt vidare förbi 
Östersund till Gällivare. Det skulle dels återliva de 
trakter i Värmland och Dalarna som haft järnbruk 
men förlorat dem vid bruksdöden omkring 1880, 
då bara de bruk som låg närmare gruvor överlevde, 
dels möjliggöra för skogsägare längs sträckningen 
att sälja träkol till de större, moderna järnbruken. 
Redan 1902 hade Järnvägsstyrelsen och försvaret 
sagt att det mest angelägna var Sveg-ÖstersundGällivare, 
och 1904 hade åt Karl Key-Åberg på 
Järnvägsstyrelsens statistiska kontor uppdragits att 
undersöka berörda kommuners ekonomi och behov. 
Hans rapporter trycktes 1908. 

Banan från Sveg till Gällivare stod det klart att 
SJ skulle bygga, och enda diskussionen gällde om 
man skulle gå via Kvikkjokk där man hade funnit 
stora malmfält, men malmen var av så dålig 
kvalitet att alla svenska järnverk avrådde. Från 
Sveg till Orsa räknade man med att förstatliga 
Orsa-Härjeådalens järnväg. 



För sträckan Bohuslän-Orsa hade man tre alternativ. 
Det första var att utnyttja och förlänga 
befintliga banor. Då skulle den smalspåriga Uddevalla-
Lelångens järnväg fortsättas till Åmotsfors, 
Uddeholmsbolagets banor förlängas längs 
Klarälven upp mot Sysslebäck, en ny smal-eller 
normalspårig bana byggas Åmotfors-Åmål och 
en normalspårig bana Kil-Torsby. 

Det andra alternativet var att SJ skulle bygga 
en bana från Kragenäs längs norska gränsen till 
Torsby och sedan vika in mot Vansbro. Ett tredje 
alternativ var att förstatliga både Mora-Vänerns 
järnväg och Bergslagsbanan. 

Man valde att tills vidare avstå från delen Bohuslän-
Orsa, och det första alternativet blev så 
småningom förverkligat genom de med BJ samarbetande 
normalspåriga Dal-Västra Värmland, 
Åmål-Årjäng och Kil-Fryksdalen. Av det tredje 
alternativet skedde förstatligandet av MVJ. 

Uddevalla Hamnstation, med utformning som var typisk for Claes Adelskölds 1860-talsbanor, lågfarligt nära havet 
och blev upplyft med skyddsvallar. 

Uddevalla. Statioct. 

Bofors station fick ökad trafik, bibanor till Valåsen och Björkborn och nytt stationshus. 

lnvigningståget Lidköping-Tun vid Örslösa den 11 november 1908 drogs av vad som betecknas som "banans parad/
ok" i Ake Bergner och Ingemar Landins lilla skrift Tunbanan (2002). L] 1 med Nohabs tillverkningsnummer 890 
omnumrerades senare till L]9 och slutade 1955 sina dagar som SJ S13p 3079. 

Andrew Scott 

Kunden i centrutn på järnvägstnuseet i York 

Under tre dagar i mars samlades drygt 500 professionella 
museiarbetare till museernas vårmöte i 
Stockholm på temat Museer spelar roll. Den årliga 
minikonferensen arrangeras av Riksforbundet 
Sveriges Museer. Jag hade formånen att sitta 
i programkommitten for årets möte och till min 
stora glädje så kunde jag locka chefen for ett av 
Europas mest .framgångsrika och spännande museer, 
Andrew Scott, att bli en av huvudtalarna. 
National Railway Museum i York lockar årligen 
nästan en miljon besökare, vilket är ungefär tio 
gånger så många som antalet invånare i York. Låt 
vara att staden med sin katedral och medeltida 
stadskärna, innanfor den välbevarade ringmuren, 
är en turistmagnet och att engelsmännen både älskar 
och högaktar sina järnvägar, men visst ligger 
det mycket mer bakom .framgången. Jag är både 
stolt och glad över att Andrew ville dela med sig 



av sina och museets erfarenheter och strategier till 
vårmötets deltagare. Han har dessutom tillhandahållit 
det mycket uppskattade foredraget for Spår. 
En del känner kanske igen några recept.från vårt 
eget museum och självklart har museet i York alltid 
varit en inspirationskälla for oss. Det känns därför 
väldigt bra for mig att kunna formedla Andrews 
insiktsfulla bidrag om museets nytta, inte bara for 
de brittiska behoven utan även for svenska museivänner, 
kollegor i branschen och kanske en och annan 
beslutsfattare. 

RobertSjöö 

York är en inte särskilt stor stad men har en mycket 
stark modern ekonomi och ett underbart historiskt 
arv. Dit hör det nationella järnvägsmuseet, 
som finansieras av skattebetalarna men alltså är 
beläget i en provinshuvudstad. Mitt tema nedan 
är "det nyttiga museet", och motivet för den beteckningen 
ska förhoppningsvis klarna. 

För att fa reda på vad allmänheten vill fa ut 
av museet gör vi enkäter, och de lär oss mycket. 
Besökarnas mest grundläggande önskemål är 

• rena toaletter 
• ett välstädat museum 
• en bra servering 
• ett vänligt bemötande. 
Sådana enkäter säger emellertid inte särskilt 

mycket om utställningar, om våra framgångar 
som plats för kunskapsinhämtning eller om samspelet 
med samlingarna. Därför utnyttjar vi flitigt 
tekniker som fokusgrupper av besökare och 
icke-besökare. Vi analyserar skriftliga och muntliga 
kommentarer och upptäcker tre mycket intressanta 
ting. Besökarna önskar sig 

• äkta prylar 
• mänsklig kontakt. 
Jag återkommer till detta. Det tredje som de vill 
ha är 
• nyheter -varmed menas något som är nytt 
och annorlunda utöver de gamla favoriterna. Det 
kan vara en ny presentation, en utställning eller 
ett evenemang. På museer -som i sig registrerar 
tidens gång -vill de också se förändring, något 
nytt varje gång de är där. 

Dessutom visar enkäterna att publiken förändras. 
Den form av presentationer som passade publiken 
för trettio år sedan passar inte nu. Kommunikationsformerna 
förändras, människors 



syn på historien förändras. Behovet av satsningar 
och förnyelse är mycket påtagligt. 

Och i detta ligger problemet. Liksom de flesta 
museer har vi ont om pengar, men ska vi lyckas 
framöver måste vi fortsätta att satsa. Museet måste 
förändras så att det möter de föränderliga behoven 
och våra besökares längtan efter det nya, 
eller åtminstone något som är nytt. 

Är det bara vi som har funnit detta? 

Blickar vi ut över den brittiska museivärlden 
finner vi både goda och dåliga nyheter. En god 
del av de befintliga museerna -särskilt kommunala 
museer med lokalt innehåll och vissa privata 
som tillkommit under 1900-talets senare hälft 
-har det kärvt. De har ont om besökare och ont 
om pengar. 

Kommuner far det svårare att motivera finansieringen 
av sina museer. På de andra museerna 
börjar initiativtagarna trappa ner om de inte 
redan är döda. Museer som har inrättats för att 
hugfästa slutet för en utdöende bransch är inte 
alltid av samma intresse för generationer som 
inte har något minne av den branschen. Den nya 
generationen är inte alltid så begeistrad av deras 
innehåll. Allmänheten blir allt mindre benägen 

att besöka dem. Billiga flygresor till semesterorter, 
mer pengar att spendera på resor, minskat 
intresse för ämnet och större konkurrens om tiden 
far människor att ägna sig åt annat. Vissa 
sådana museer har sjunkande besökssiffror. 

Det existerar förvisso exempel på framgång, 
men det finns en tendens att det är storslagna projekt 
i storstäderna som far de mest imponerande 
publiktalen. Museer ses som ett nyckelelement 
i förnyelsen av stadskärnor. Tate Modern i London, 
lmperial War Museum North i Manchester 
och Brunels fartyg Great Britain i Bristol är tre 
exempel ur högen på denna utveckling. Fast det 
finns undantag från båda reglerna. Vissa av de 
äldre, etablerade museerna klarar sig mycket bra, 
medan ett och annat av de nya "storprojekten" 
inte har levt upp till förväntningarna. 

Vad är det då som pågår? 
Jag menar att svaret ligger i en mycket enkel 
fråga: 

Hur nyttigt uppfattas museet vara? Hur nyttigt 
finner samhället, finansiärerna, besökaren 
museet? 



Skälet till att jag betonar museets nytta sådan 
den uppfattas av andra grundas på ett enkelt 
men ofta bortglömt faktum om museer. Enkelt 
uttryckt: museer är ett fantastiskt sätt att spendera 
andra människors pengar. 

Utan finansiärer är förfallet oundvikligt. Därför 
menar jag att ett sunt museum är ett som, av 

National Railway 

Museum i York 

lockar årligen 

närmare en miljon 

besökare. En av 
ftamgångsfaktorer

na är en samling i 

absolut världsk/,ass. 

Samtliga foton har 
tillhandahållits 
genom National 
Railway Museum. 

något skäl, är välsignat med någon som ser det 
som så nyttigt att han är beredd att betala för 
det. Det är framför allt museichefens och styrelsens 
jobb att se till att denna lyckliga ställning 
uppnås. 

Vår önskan att betjäna kunderna handlar inte 
bara om att se till att dagens besök skapar största 
möjliga tillfredsställelse. Vi måste också tänka 
framåt, på hur vi ska kunna vara framgångsrika 
framöver. Och utifrån behovet av satsningar 
innebär detta att tillfredsställa behoven hos en 
annan grupp av intressenter-finansiärerna-genom 
att se till att uppfattar museet som något så 
nyttigt att de är beredda att satsa. 

I fortsättningen ska jag berätta om några av de 
strategier som vi på nationella järnvägsmuseet i 
York har använt för att uppfattas som nyttiga av 
våra finansiärer och av allmänheten. 

Strategi för ett nyttigt museum 

Problemen, strategin och lösningarna ser förstås 
olika ut för varje museum. Än idag finns det 
museer som finansieras av en enskild välgörare 
som har en personlig drivkraft att betala för sin 



skapelse. Och i vissa länder, den där mytiska "andra 
världen" där gräset alltid är grönare, finns det 
myndigheter som ger sina museer obegränsade 
resurser till att göra vadhelst de vill. Även om det 
en gång varit så gäller det tyvärr inte längre i Storbritannien 
och förmodligen inte heller i Sverige. 

För de flesta av oss är emellertid finansiären 

en kombination av statliga instanser, kommu

nala och regionala organ samt förstås besökarna 

själva. Alla sådana grupper har hundratals krav 

på sina medel, och ska vi kunna utnyttja vår po

tential måste vi vara bra på att argumentera över

tygande för att prioriteras. Finansiärer behöver 

ha en tydlig vision av museets nytta när det gäller 

att tillgodose deras egna intressen. 

Vårt mål är att alla dessa grupper ska se en 

nytta hos museet, vilket innebär att de antingen 

ger oss de medel som vi behöver eller åtminstone 

hjälper oss i påtryckningarna för resurser. 

Min kunskap om svenska museer är begränsad 

så jag hoppas ni förlåter att jag starkt begränsar 

mina exempel. 

Vasamuseet: dess nytta för Sverige är förvisso 

att det tillhör det centrala som Stockholm och 

Sverige kan erbjuda besökarna. Detta oberoende 

av dess roll som nationell ikon och som centrum 

för studiet av landets politiska och marina histo

ria. Jag hoppas att jag har rätt i min tro att den 

svenska staten inte behöver övertygas om dess 



nytta. 

För det andra Sveriges Järnvägsmuseum i 

Gävle. Från att ursprungligen ha varit ägt av 

den statliga järnvägen som sett det som del av 

sitt institutionella ansvar-kanske sitt varumärke 

-har de politiska förändringar som omvandlat 

den svenska järnvägsverksamhetens struktur 

styrt museet genom ett stormigt hav av organi-

Den sociala 

bredden är 

också något 

som det 

brittiska 

kulturdepartementet 

har prioriterat. 
Man 
har därfor 
beslutat om 
.fri entrepå 
de statliga 
museerna, 

vilket ja,tt 

stort genom

slag bland 

så kallade 

museiovana. 

satoriska nyordningar, nya ägare, tuffa affärsmän 
med inriktning på besparingar och så vidare. Jag 
gör kanske min vän Robert Sjöö förlägen genom 
att säga att han framgångsrikt har fört museet 
genom denna period, med insikt om att han 
måste inte bara bearbeta branschens skiftande ledare 
och finansiärer utan också övertyga dem om 
järnvägsmuseets roll och nytta för dem. Därmed 
har museet förändrats, till somligas besvikelse 



och andras förtjusning, men det står nu mycket 
starkt i det allmänna medvetandet och utgör en 
förebild för andra museer genom bredden i sina 
framgångsrika aktiviteter. 

Mitt eget museum finansieras i första hand av 
den brittiska skattebetalaren, och jag vill tro att 
en oberoende iakttagare kommer till slutsatsen att 
vi med största allvar försöker göra vår verksamhet 
nyttig för skattebetalarna som bekostar den. 

Det finns två skäl till detta. 

Först det ödmjuka. Det är inte vårt museum. 
Det tillhör skattebetalarna och de har rätt att fa 
avkastning på sin investering. 

För det andra det pragmatiska. Jag har noterat 
att de museer som är på tillbakagång, som hotas 
av stängning eller far sina anslag nedskurna, är 
de som saknar folkligt eller politiskt stöd. Det 
rättframma sättet att fa stöd är som jag ser det 
att se till att allmänheten och dess politiska ledare 
uppfattar museet som nyttigt. Någon måste 
tillräckligt starkt vilja ha museet för att betala för 
det. 

Av detta följer en strategi som 

• blickar utåt mot intressenterna och samhället 
snarare än inåt 
• arbetar tillsammans med finansiärerna för att 
uppfylla deras behov genom museets kvaliteter 
och roll 
• fokuserar på museets brukare -dess kunder 
-och ser till att de gillar museet tillräckligt för att 
vilja tala för dess sak. 

Vårt mål är att National Railway Museum ska 
vara ett av världens mest beundrade museer. För 
att nå det målet tror vi att vi allt bättre behöver 
betjäna ett växande antal brukare i egenskap av 
centrum för kunskap och förståelse av järnvägshistorien. 

Annorlunda uttryckt: vi tror att vi behöver 
vara nyttiga för ett så brett spektrum av samhället 
som möjligt. 

Ett nyttoperspektiv 

Detta är lättare sagt än gjort. Vad menar då vi i 
York med att vara nyttiga? 

Enligt vår strategi 



är vi utåtblickande, förstår museets politiska, 
ekonomiska och sociala sammanhang. Vi blickar 
utåt for att förstå behoven hos vår region och 
vårt samhälle, hos våra befintliga och potentiella 
brukare, 

samarbetar vi med finansiärerna. Vi identifierar 
vilka som beslutar om våra anslag och ser till 
att förstå vad som är viktigt för dem, hur vi kan 
hjälpa dem att uppfylla sina prioriteringar och 
berätta for dem hur hjälpen går till, 

fokuserar vi på brukarna -förstår vilka de är, 
vilka vi vill ha, deras behov, hur behoven kan 
uppfyllas och hur just vi kan göra det. 

Missförstå mig inte! Jag menar inte att museer 
passivt bör leverera allt som finansiärerna far for 
sig. Det är tvärtom vi som med vår sakkunskap 
har en klar förståelse av våra organisationers förmåga, 
och det är vi som bör ha visionen om deras 
potential. Vad jag vill säga är att det är vår 
uppgift att kommunicera med finansiärerna, 
inse att vi ber dem prioritera oss på bekostnad av 
andra användare av deras pengar och att vi inte 
kan hysa några stora förväntningar om vi inte 
övertygar finansiärerna om att det som museet 
gör är värdefullt. 

Man bör inte heller ta uttrycket "uppfylla brukarnas 
behov" alltför bokstavligt. Våra besökare 
vill se sina gamla favoriter men det finns också en 
längtan efter något nytt. De vill bli överraskade 
och förtjusta över vad de hittar. De vill ha inrättningar 
av yppersta klass och uppleva ett museum 
som överträffar deras förväntningar. När vi planerar 
en ny generation av presentationer vet vi att 
kreativiteten och drivkraften måste komma från 
våra medarbetare, inte från en enkel checklista 
med våra besökares önskningar. Men -vår planering 
måste besjälas av besökarnas verklighet. Vi 
försöker förstå vad våra besökare vet om ämnet, 
vilket är utgångspunkten för de kunskapsupplevelser 
som vi kan erbjuda. Och våra erbjudanden 
formas, antingen det gäller utställningar eller föreläsningar, 
av en växande kunskap om hur vi effektivt 
kan kommunicera med besökarna. Sedan 
är det vår uppgift att övertyga finansiärerna om 
att detta är rätt sätt att ge dem det resultat som 
de önskar sig. Ett resultat som i allmänhet bara 
kan uppnås genom att locka besökare till museet 
och sedan fa dessa att berätta for sina vänner att 
också de måste göra ett besök 

Jag ska nu övergå till hur vi gör oss nyttiga för 
finansiärer och allmänhet -både i deras roll som 



Att vara nyttig.for unga besökare är också att vara 
nyttig for staten, som satsar mycketpå att ge barn och 
ungdomar kunskaper om deras egen historia. 

Riktade arrange

mang for barn kan 

nå famiijer som 

aldrig har satt sin 
fot på ett museum 
tidigare. Aldrig så 
enkla aktiviteter 
kan bli uppskattade 
och publika 

succeer. 

brukare'av museibesöket men också utifrån vår 
roll som vårdare av samlingarna -samt hur vi 
försöker samarbeta med sponsorer. 

Att vara nyttig för staten 

Vår största finansiär är det brittiska kulturdepartementet 
som även har ansvar för medier och 
idrott. De står för en stor del av våra löpande 
årliga kostnader. Vi har med dem ett treårigt finansieringsavtal 
med prestationsmål som i första 
hand fokuserar på 

• utbildningstjänsterna åt unga 
• den sociala bredden hos vår besökarbas 
• samt förstås de rena besökstalen. 
Jag ska ta upp en sak i taget. 
Besökstal. För det första lägger vi stor vikt vid 

dem. Min gamle chef sa en gång att den enda 
information som parlamentsledamöterna ( till 
skillnad från tjänstemännen) regelbundet far om 
de nationella museerna är årsrapporterna om antalet 
besökare. När man skalar bort retoriken om 
att social bredd och kvalitet är minst lika viktiga 
som kvantitet, är den rubrik som verkligen formar 
människors syn på museers framgång och 
därmed deras nytta antalet besökare. Han hade 
rätt, och det handlar inte bara om politikers behov 
av sammanfattning. Ett museum med stabila 
eller stigande besökssiffror har bättre stämning, 
större självförtroende och en bättre historia 
att berätta när det söker anslag från offentliga eller 
privata instanser. Även i vår tid med virtuell 
tillgång till museer via exempelvis Internet och 



ökad rörlighet hos samlingarna genom vandringsutställningar, 
är det just ögonkontakten med the 
real thing från dem som stiger över museitröskeln 
som är framgångens kärna. 

Med detta sagt kan vi börja se lite mer detaljerat 
och sofistikerat på besökskvaliteten. Besökarenkäterna 
jag berättade om säger oss att besökarna 
är mycket nöjda, men när vi undersöker 
vidare genom fokusgrupper och annat finner vi 
att förväntningarna är nedslående låga. Vårt museum 
har kallats Yorks största paraply, en bra tillflykt 
när det regnar. Vi är ute efter att grundligare 
förstå hur effektiva vi är på att betyda något för 
människor -till exempel genom att ge dem kunskap. 
Det är en svår utmaning, men under det 
kommande året tänker vi grundligare undersöka 
om vi har någon större kunskapspåverkan, om 
vi har gjort ett verkligt intryck på våra besökare. 
Det kommer emellertid att dröja lite innan vi 
har utvecklat detta dithän att detta kan användas 
som ett inslag i vår dialog med staten. 

Social bredd. Vad brukarbredden beträffar lägger 
vår finansiär, regeringen, stor vikt vid den sociala 
och ekonomiska bakgrunden hos de statligt 
bekostade museernas besökare. Om museer verkligen 
är de pedagogiska institutioner som vi alla 
tror att de är, kan man undra varför, i ett mångskiftande 
och mångkulturellt samhälle, den vita 
medelklassen tycks vara den största publiken. 

Det tas här och var en del intressanta initiativ 
för att försöka ändra på publikens sammansättning. 
Många museer förblir emellertid bastioner 
för medelklassvärderingar och har funnit 
det föga meningsfullt att förändra sin image. 

Vår egen personal i York går lidelsefullt in för 
att locka tvärs över de sociala klyftorna. Ett järnvägsmuseum 
är genom själva sitt ämne intellektuellt 
tillgängligare än många andra museer. Det 
handlar om vardagslivets föremål och äger i sina 
lokomotiv väldiga ikonobjekt som likt dinosaurier 
fängslar barnens fantasi. 

Det är mycket enklare för oss att dra till oss den 
socialt blandade publik som till exempel Victoria 
& Albert Museum i London saknar, och vi gläds 
över den rollen. Varje år ordnar vi till exempel 
skamlöst ett Thomas the Tank Engine-evenemang 
som ger oss 70 000 besökare under två vinterveckor. 
Många av barnen och faktiskt också 
många av deras föräldrar har aldrig satt sin fot 
på ett museum förut. Vi hoppas att de ska trivas 
och att de lär sig något om järnvägens historia, 



men att de framför allt lär sig att ett museibesök 
är något som är nöjsamt och givande, och att de 
kanske försöker besöka oss eller andra museer en 
annan gång. 

National Railway Museum avviker från de 
flesta av Storbritanniens stora museer däri att besökarna 
mer eller mindre speglar landets sociala 
mångfald. Vi är lika attraktiva för arbetar-som 
för medelklassbesökare. Detta är ett starkt argument 
för oss när vi söker stöd från politiker. Jag 
skulle helst vilja säga att detta är så viktigt för 
regeringen att finansieringen följer framgångar 
med att bredda publiken, men detta är tyvärr 

Genom att anpassa 
utbudet 
till den natio

nella läroplanen 

kan även ett 

nischat och 

smalt ämnes

museum vara 

attraktivtfor 

skolorna. 

långt ifrån fallet. Fast så länge det förblir en viktig 
del av regeringens program kommer vi att försöka 
uppmuntra den att investera i vår förmåga 
att leverera den typ av publik som den säger sig 
vilja ha. 

I stort sett detsamma kan sägas om etnisk 
och kulturell mångfald, fast eftersom York ligger 
i en del av landet med mycket små etniska 
minoritetsgrupper är vi inga stora aktörer i det 
avseendet. Vårt systermuseum i Bradford, National 
Media Museum, lägger däremot stor vikt vid 
arbetet med sina lokala, i stor utsträckning asiatiska, 
befolkningsgrupper, vid att framstå som 
nyttigt för dem -och med betydande framgång. 
Filmfestivaler, anställningspolicy, arbetet med 
skolor, till och med maten i serveringen, speglar 
omgivningens mångfald. Regeringen letar efter 
institutioner som kan hjälpa till med integration 
och förtroendebygge i etniska grupper, och museet 
i Bradford ses som ett centralt verktyg i det 
arbetet och erkänns av staten därefter. 



Utbildningstjänster. Om vi övergår till utbildningstjänsterna 
riskerar ett specialmuseum som 
är fixerat på ett snävt ämne att vara föga attraktivt 
för skolor. I Storbritannien måste skolorna arbeta 
hårt med att uppfylla den nationella läroplanen 
och det finns inte mycket tid att ströva utanför 
dess råmärken. Det nyttiga, det kundfokuserade 
museet utgår därför från läroplanen, arbetar med 
lärarpaneler för att utforska vad det kan erbjuda 

som förser lärarna med lösningar och kontaktar 

skolorna för att hjälpa dem att nå sina resultat. 

Vi har funnit att vi därmed starkt berikat våra er

bjudanden. Våra samlingar och historierna som 

de innehåller kan förstås stimulera historie-och 

teknikämnena, men de kan även tillhandahålla 

drama och litteratur och matematik och geo

grafi och bildkonst. Att tillhandahålla ett brett 

spektrum av undervisningsmaterial gör livet mer 

tillfredsställande för våra museipedagoger, inne

bär att fler lärare blir angelägna att använda våra 

tjänster och ger oss fler skolgrupper för varje år. 

Våra undersökningar har visat att nästa stora 
hinder är kostnaden för resan till museet, och vi 
har därför bearbetat järnvägsbolag om att transportera 
skolor från eftersatta områden till York 
så att de kan tillgodogöra sig våra tjänster. Järnvägsbolagets 
belöning är att ungarna far höra 
budskap om tågsäkerhet och antivandalism som 
bolagen är angelägna att fa fram. De projekten 
är till nytta för både skolorna och järnvägarna. I 
stället för att vi söker hjälp från järnvägsbolagen 
för att genomföra vårt undervisningsprogram, 
ser bolagen denna verksamhet som en hjälp åt 
dem själva. Följden är att de köper in sig i vårt 
sponsorprogram för företag, som är ett av våra 
mest framgångsrika partnerskap när det gäller 
att skapa starka och långvariga relationer till museet. 

För att sammanfatta vår relation till kulturdepartementet 



avtalar vi årligen med dem om 
mål som gäller besöksantal, social bredd och undervisningstjänster, 
och vi försöker varje år se till 
att dessa mål inte bara uppfylls utan överskrids. 
De utgör grunden för vår relation till staten och 
underbygger vår årliga finansiering. 

Som gammaldags utställningsorganisatör finner 
jag det trist att inget i vårt kontrakt med staten 
handlar om samlingarna. Det är besökarna 
och inte staten som berättar att samlingarna är 
viktiga, och jag ska strax återkomma till samlingarnas 
roll för kundservicen. 

Att vara till nytta för regionala instanser 

Kulturdepartementet täcker en stor del av våra 
löpande kostnader men ger föga bidrag till förnyelse 
och investeringar. Däremot har statens regionala 
organ i Yorkshire befogenhet att investera i 
turistekonomins utveckling och i utbildningsinitiativ. 
Vi anstränger oss därför att göra oss nyttiga 
för det organet. Detta kräver en insikt om vår 

effekt på den regionala ekonomin. Därför ägnar 
vi betydande energi åt att utfråga våra besökare 
-inte bara för att finna ut vad de anser om museet 
utan också för att förstå hur detta påverkar 
ekonomin. Det arbetet berättar till exempel att 
cirka hälften av besökarna kommer till vår region 
Yorkshire (med en radie av cirka hundra kilometer 
från York) specifikt för att besöka museet 
-resten är mer eller mindre lokala besökare eller 
sådana som inte specifikt motiverades av museet 
när de valde att besöka York. Vi kan också fa 
reda på hur länge de stannar i vår region och hur 
mycket de dagligen spenderar under sin vistelse. 
Beväpnade med denna information beräknar 
vi vår effekt. Vårt museum med sina 900 000 
besökare om året svarar för en konsumtion av 
32 miljoner pund i regionen -en smula av det 
på museet men långt mer på lokala restauranger, 
hotell, i butiker och hos reseföretag. Detta skapar 
och upprätthåller årligen cirka 750 arbetstillfällen. 
Det är en betydande effekt och en som 
vanligen tas för given. Vi anstränger oss därför 
ordentligt för att se till att vår regionala myndighet 
förstår hur nyttiga vi är. Från en position där 
de inte såg något skäl att investera i museet för vi 
nu detaljerade diskussioner med dem om större 
anslag som kan fa oss att skapa en ny generation 
basutställningar som säkrar att vi fortsätter att 
locka besökare under kommande år. 

Vi har inte nått den positionen bara genom 
att sockra våra anslagsäskanden. Vi har i många 
år arbetat på att uppfattas som en central del av 



turismens regionala infrastruktur, jobbat tillsammans 
med andra attraktioner för att marknadsföra 
York och tryckt på för att se till att opinionsbildarna 
förstår vårt behov av nyinvesteringar. 

Och det är inte bara inom turismen som det 
Nyttiga Museet samarbetar med lokala instanser. 

Yorks college för vuxenundervisning tillhandahåller 
bland annat yrkesutbildning för järnvägsnäringen. 
Dess lokaler var emellertid dåliga 
och låg illa till för kunderna i branschen. Vi samarbetade 
med colleget för att fa medel från den 
regionala myndigheten för att etablera ett nytt 
undervisningscenter på järnvägsmuseet, mycket 
närmare järnvägens arbetsplatser i York. Där 
finns nu fem klassrum och två laboratorier. Vi 
delar lokalerna med colleget, och därmed kommer 
inte bara eleverna och deras arbetsgivare 
till museet utan vi har också fatt en bättre in

frastruktur för vår egen undervisningsservice. 
Partnerskapet mellan museet, colleget och den 
finansierande myndigheten är långsiktigt. Till 
följd av vårt samarbete har båda våra partner en 
bättre förståelse av museet och dess ambitioner, 
och dessa framgångar utgör en språngbräda för 
framtida samarbetsformer, till exempel de utställningsinvesteringar 
som nämndes ovan. 

Att vara nyttig för sponsorer 

Något ska i korthet nämnas om kommersiellt 
sponsorskap. Många museer bygger på sådant 
för sina specialutställningsprogram. Nyttan för 
sponsorerna ligger i profilen inför allmänheten, 
i att förknippas med samlingarnas kvalitet samt 
i möjligheterna till underhållning och gästfrihet. 

Vi har inget starkt program för specialutställningar 
av det slaget men har på andra sätt lyckats 
bygga relationer med och dra till oss medel från 
kommersiella organisationer. Vi har funnit att det 
är våra undervisningsprogram för unga som är 
mest attraktiva för sponsorer, eftersom de passar 
väl in i det ansvarsmedvetande som vill uppvisas 
av olika företag, särskilt inom järnvägsbranschen. 
Vi försöker hålla liv i relationer som annars skulle 
kunna vara begränsade till vissa kortsiktiga projekt 
genom att uppmuntra företag att köpa in sig 
i vårt program "Partnerskap med näringslivet". 
De har nytta av de lokaler och den utrustning 
som vi tillhandahåller åt deras personal, och de 
kan underhålla sina kunder på museet. 



Den nyttighet som är mitt tema här manifesteras 
genom långsiktiga relationer. Ett sponsorskap 
som inte omvandlas till ett långvarigt förhållande 
tyder på att sponsorn inte har funnit relationen 
vara till nytta på lång sikt. 

En kundvänlig ansats 

Jag har hittills mest uppehållit mig vid nyttan för 
kollektiva instanser -förvaltningar, företag och 
sådant. Men det allra viktigaste är väl ändå att ett 
skattefinansierat museum uppfattas som nyttigt 
av allmänheten. 

Ar 2001 hade vi glädjen att vinna det europeiska 
priset Årets Museum. Det var en fantastisk 
upplevelse för oss, något som gjorde hela museets 
personal både stolt och ödmjuk. Vad som 
stod klart var att om det fanns något särskilt som 
drog juryns uppmärksamhet till Nationella järnvägsmuseet 
i York så var det vår inriktning på 
att betjäna allmänheten -inte som ett teoretiskt 
begrepp eller politiskt mantra utan på ett praktiskt 
plan. 

Det sägs fortfarande då och då, förhoppningsvis 
mer på skämt än på allvar, att ett museum 
skulle kunna fungera mycket bra om det inte var 
för besökarna. Men jag hoppas att vi i York med 
skamlös lidelse går in för att skapa ett museum 
som är nyttigt för allmänheten. 

Detta innebär att 

• lyssna på vad folk vill ha 
• uppmuntra fler att besöka museet 

• göra så mycket som möjligt av samlingarna 
tillgängliga för allmänheten 
• visa människor hur de kan fa ut mer av samlingarna 
och museet. 

Vad vi erbjuder besökarna 

Vi anstränger oss att reflektera över besökarna 
-vilka de är, vad de önskar sig och hur vi bäst 
kan betjäna dem. Vår publik sönderfaller i 

• "vanliga'' besökare 
• specialintresserade 
• studerande 
• forskare, både akademiker och amatörer. 

Jag har redan berört vad de vanliga besökarna 



är ute efter: 

• ett vänligt bemötande 
• renlighet och service av god kvalitet 
• äkta prylar 
• mänskligkontakt 
• nya upplevelser som engagerar och fängslar. 

Detta är goda nyheter. Åtminstone på mitt 
museum, och jag misstänker att det är så också 
på de svenska, värdesätter människor verkligen 
kontakten med det äkta material som ligger till 
grund för hela vår existens. Jag anar en liten men 
växande tendens bort från modet med föremålsfria 
displayer och en återgång till sådant som fokuserar 
på de rikedomar vi har att visa upp. 

Besökarna vill ha engagerande utställningar 
men önskar sig också program, tillställningar och 
aktiviteter som ger goda anledningar till besök. 
Detta har fatt oss att lägga stor vikt vid ett fortlöpande 
program med evenemang och aktiviteter 
som riktar sig till olika publiktyper. 

Jag tänker återkomma till samlingarna men 
här säga något om det värde som besökarna 
fäster vid mänsklig kontakt. För femton år sedan 
var de enda mänskliga varelser en besökare 
kunde se efter inträdet till våra utställningshallar 
uniformerade vakter -samma ord som 

används för fängelsepersonal. Dessa var där för 
att hindra människor från att göra olika saker. 
Ett slag hade museet trettio vakter. Detta har 
vi successivt ändrat på. Vi har nu en liten men 
specialiserad säkerhetsstyrka. Besökarna ser 
dem sällan. Däremot ser de Förklarare som vi 
har fått resurser till genom att minska på säkerhetspersonalen. 
Förklararna finns till för att 
höja besökets kvalitet. De besvarar frågor, organiserar 
evenemang och aktiviteter, samarbetar 
med vår dramagrupp, ger föreläsningar och 
förevisningar och skapar i hallarna en närvaro 
som avlägsnar behovet av en separat säkerhetsfunktion. 
Besökarna sätter enormt värde på 
deras bidrag. De som vill kommunicera direkt 
med artefakterna lämnas i fred, men för många 
som finner museet en smula avskräckande ger 
förklararna ett väldigt tillskott till upplevelsen. 
Jag ska återkomma till hur frivilliga medarbetare 
bidrar ytterligare till den mänskliga kontakt 
som så många besökare värdesätter. 

Idag planerar vi i York en ny generation av basutställningar. 
Sedan museet öppnades 1975 har 



vår publik förändrats långt mer än utställningarna. 
Våra enkäter visar att den förhandskunskap 
om ångtågsepoken som vi kunde förutsätta hos 
1975 års publik inte längre finns. Vi behöver göra 
mer för att förklara de grundläggande förändringar 
som järnvägen har genomgått under tiden 
efter andra världskriget och mycket, mycket mer 
för att hjälpa människor att förstå hur grundligt 
järnvägen förändrade världen på 1800-talet, när 
ångtågen banade väg för industriepoken. 

Museet har ett 
väl utvecklat 
forhållande till 
kommersiell 
sponsring. När 
nationalklenoden, 
det privatägda 
ångloket 

Flying Scotsman, 
var till salu 
ryckte stora delar 
av Storbritanniens 
befolkning 
in for att hjälpa 
till med finansieringen, 
ända ner 
till veckopengen 
från besjälade 
ungdomar. 

Förutom att tillgodose behoven hos dagens 
publik vill vi locka något annorlunda besökare. 
Vi vet att vi är bra på att dra till oss familjer och 
vill fortsätta att vara det. Vi är emellertid mindre 
framgångsrika med andra vuxna som inte är 
specialintresserade. Vår publikutvecklingsplan 
besjälar vår utställningsplanering så att utställningarna 
med anslutande program ska skapa den 
breddning av publiken som vi eftersträvar. Men 
de nya utställningarna ska inte inställsamt bara 
möta besökarnas förväntningar. Vi tror att det 
bästa sättet att vara nyttig -vara attraktiv, vara 
fängslande -för besökarna är att ha utställningar 
som rangar deras intresse, som inser utgångspunkten 
för deras förståelse av ämnet och bygger 
vidare på den. Detta kräver en hel del formativ 
utforskning men garanterar att vi överraskar och 
fängslar dem. 

Ett annat av publiksegmenten är specialisterna 
på järnvägshistoria. De är mycket trogna 
understödjare av och besökare på museet och 
ibland mycket talföra. Vi lyssnar på våra specialintresserade 
grupper och försöker tillgodose deras 
behov, men balanserar detta genom att betjäna 



en bredare -"vanligare" -publik. Vi gör 
dem ibland besvikna när vi berättar att vi inte 
kan lägga knappa resurser på en utställning som 
snävt fokuserar ett obskyrt jubileum. Däremot 
tar vi deras behov av tillträde till samlingarna och 
våra kunskapsresurser på stort allvar, och detta 
för mig in på de speciella utmaningarna kring att 
nyttiggöra våra samlingar. 

Att nyttiggöra -en kundfokuserad inställning 
till hanteringen av samlingar 

Jag har redan nämnt att våra vanliga besökare 
värdesätter kontakten med äkta prylar. Det nyttiga 
museet kan tillhandahålla denna kontakt. 

I lärspektrumets andra ände vill specialister 
och forskare -antingen de formellt forskar inom 
en akademisk ram eller är amatörer som söker 
kunskap av kärlek till ämnet eller hjälper till att 
restaurera ett privatägt järnvägsfordon -ett enkelt 
behov: de vill veta vilken information vi har 
och de vill ha tillgång till det relevanta materialet. 
De är mycket klara över vilka specifika artefakter, 
arkiv, bilder och referenser de vill konsultera. 
Våra samlingar är till för alla och vi försöker avlägsna 
hindren för nyttan. 

Det finns åtminstone i Storbritannien en populär 
föreställning om att museer är som isbergmycket 
spektakulära på ytan men med det mesta 
av samlingarna om inte under vatten så i alla fall 
dolda under ytan eller om inte annat i museets 
dammiga magasin. Vi vet ju alla att det finns ett 
korn av sanning i detta, och ibland av goda skäl. 
Men för tio år sedan var verkligheten, åtminstone 
på vårt museum, att det mesta av våra samlingar 
var inte bara osedda utan även omöjliga att ta 
del av. Inlåsta långt borta eller oförtecknade och 
okatalogiserade i magasin. 

De flesta av våra besökare brydde sig nog 
inte. De kom för att se de öppna utställningarna 
av fordon och ett relativt begränsat antal 
understödjande objekt. Men för somliga av våra 
brukare -specialister, forskare, historiker och 
konservatorer som arbetar med andra, liknande 
samlingar och behöver tillgång till våra data -var 
situationen högst otillfredsställande. Vi frågade 
oss varför vi alls hade en samling om allt vi gjorde 
var att hävda att den en (obestämd) dag skulle bli 
tillgänglig. Situationen förvärras ytterligare av att 
det finns åtminstone vissa tecken på att intresset 
för ämnet för närvarande är på sin höjdpunkt 
med risk för en framtida tillbakagång. Varför 
skulle vi ha samlingar som nu hölls inom låsta 



dörrar och planera att de -en dag -skulle bli 
tillgängliga, om det fanns risk för att ingen längre 
skulle vara intresserad av materialet när det väl 
blev åtkomligt? 

Det är mot denna bakgrund som vi satte oss 
målet att göra alla våra samlingar tillgängliga för 
besökare, både när det gällde lokaler -lokaler av 
anständig kvalitet dit besökare kunde släppas in, 
om än under tillsyn -samt förteckningar och 
databaser. 

Detta är en utmaning. Vi är visserligen ett Nationellt 
Museum men inte välfinansierade och 
våra samlingar är verkligen enorma -från hundratals 
järnvägsfordon via en otrolig mängd mindre 
föremål som utrustar järnvägen till foton ( två 
miljoner) och oljemålningar. Men 1999 stängde 
vi våra inre föremålsmagasin och ersatte dem med 
The Warehouse -ett för allmänheten tillgängligt 
lager som innehåller tio tusen objekt, försett med 
industrihyllor som inte kostade mer än 20 pund 
per kvadratmeter. Resultatet är att alla våra besökare 
kan se nästan alla våra mindre samlingar när 
museet är öppet. Förlusterna har varit minimala 
och ingen invänder mot att vår personal arbetar 
där och avlägsnar föremål för studium, utlåning 
eller utställningar på annat håll. 

I februari 2008 öppnade vi "Sökmotorn", vårt 
nya center för böcker och tidningar, arkiv, konst 
och bilder. Detta sammanför för första gången 
till ett enda ställe alla våra "kunskapsladdade" 
samlingar. 

Vi har svarat på forskarnas behov genom att 
öka vår kapacitet för studier och tillgången till 
samlingarna. Men vi försöker också intressera Ber 
människor för forskning och därmed få dem mer 
engagerade för vårt ämne och våra samlingar. De 
nya lokalerna observeras av de vanliga besökarna, 
och vi hoppas kunna uppmuntra dem till att 
slinka in på forskningscentret och få reda på mer 
om de föremål som de just har sett på museet. 
Under den närmaste tiden kommer museets utställningar 
att alltmer uppmuntra besökarna att 
söka ytterligare information från centret som en 
introduktion till användning av arkivet. 

Resultatet är att både forskare och vanliga besökare 
finner museet nyttigare. 

Järnvägsmuseer utmärks av att ha fysiskt 
enorma artefakter, och att hysa dem är alltid 
ett problem. En stor del av våra har varit inlåsta 
utom synhåll och ofta uppställda under usla förhållanden. 
Vårt självpåtagna mål att göra fordonen 



nyttigare för allmänheten uppfylldes denna 
gång på ett något annorlunda sätt. Vi ville inte 
bara komma dithän att alla kunde se samlingarna 
utan insåg också att vi hade tillräckligt för 
att öppna ännu ett museum. York är redan en 
mycket framgångsrik turistdestination och behöver 
inte ett museum till. Vilket är lika gott, eftersom 
det inte finns några pengar till ett sådant. I 

Explainers eller 

forklarare har 
ersatt de gamla 
museivakterna 

for att ge en större 

forståelse och dessutom 
en bättre 
upplevelsefor besökaren. 

andra delar av Storbritannien finns det däremot 
ställen som kämpar desperat för att skapa sig 
en kulturimage, att fa till stånd turistmål, och 
utvecklingsorgan med stöd från EU finansierar 
gärna sådana initiativ. 

År 2004 öppnade vi därför ett avläggarmuseum 
hundra kilometer från York i Shildon -den plats 
på Stockton & Darlington Railway där världens 
första ångtåg i allmän trafik startade 182 5. Denna 
lilla stad är numera mycket eftersatt, och medel 
fanns tillgängliga för att hjälpa den att utveckla 
en turistnäring. Följden blev att vi lyckades ställa 
ut sextio fordon, vilket gjorde att för första gången 
inget av våra fordon stod otillgängliga för våra 
besökare i avlägsna magasin. 

Den här gången hade något som inte skulle 
ha varit till nytta i York skett någon annanstans, 
och det har varit mycket framgångsrikt. Vi har 
mer än väl uppfyllt de mål som våra finansiärer 
uppställde för turistbesök i regionen liksom den 
ekonomiska effekten -och våra egna mål om en 
kostnadseffektiv inhysning av våra samlingar. Vi 
överväger att göra om tricket på annat håll och 
därmed lätta trycket på lokalerna i York, så att de 
väldiga objekten inte behöver trängas på de nya 
basutställningar som planeras, och besökarna 
kan fa den ytterligare kontext och tolkning som 
de önskar sig. 

En sista aspekt på detta att öka våra samlingars 
nytta är att fråga sig om de är nyttigast hos 
oss eller hos andra. Vi lånar ut föremål som vi 



inte själva kan visa upp till mer än åttio andra 
museer och i vissa fall, där det inte finns något 
större motiv för att behålla dubbleringsmaterial 
i samlingarna, har vi överfört äganderätten till 
andra museer som kan ha bättre användning för 
dem än vi. 

Att engagera samhället genom frivilliga krafter 

Det finns en annan grupp människor som ser en 
nytta hos museet. Vänner och frivilliga genomför 
katalogisering, framför allt av arkivhandlingar 
och foton. De bemannar informationsdiskar på 
museet, är ciceroner, redigerar och utger museets 
kvartalstidskrift samt hjälper till att köra och även 
restaurera lok och vagnar i samlingarna. Därmed 
ökar de samlingarnas nytta och tillför besökarnas 
upplevelse ännu mer av mänsklig kontakt. De 
gör det därför att de finner tillfredsställelse och 
mening med att arbeta åt museet. För somliga 
utgör museet en viktig del av deras sociala nät. 
De finner museet nyttigt och utgör en stark del 
av dess stödtrupp ute i samhället. 

Lärdomar inför framtiden 

Vilka slutsatser kan då dras av allt detta? 

Det finns många sätt att betrakta den övergripande 
strategi som behövs för ett framgångsrikt 
museum. I York är vi övertygade om att våra framtida 
framgångar både mäts i och är beroende av 
fortsatt popularitet hos stora mängder besökare. 
Vi vill förändra publikens utseende en smula och 
vi vill förbättra kvaliteten i den kommunikation, 
eller rentav dialog, genom vilken vi ökar allmänhetens 
kunskap om våra ämnen. Vi kan inte 
åstadkomma detta utan både högsta standard på 
kundservicen och en sund ekonomisk bas. 

Detta är våra två stora prioriteringar. Kundservicen 
kräver att vi förstår våra kunder och försöker 
tillhandahålla tjänster som är till verklig nytta 
för dem. Den finansiering som vi behöver för att 
göra detta kräver att vi identifierar finansiärer för 
vilka vi kan presentera handfasta argument, som 
övertygar dem om hur nyttiga vi är, så att de investerar 
i oss. 

De båda prioriteringarna hänger samman. 
Hos de flesta av våra finansiärer påverkas deras 
attityd till oss av hur populära vi är hos allmänheten 
-hur nyttiga vi är för den. Förståelsen av 
våra kunder är därför avgörande. Vår planering 
utgår från att vi ska utforma våra utställningar 



och program så att de passar för våra brukare, 
både nuvarande och tilltänkta. Vår roll är ytterst 
att som vårdare av nationella samlingar göra 
samlingarna tillgängliga för brukare, och underlättandet 
av användningen utgör kärnan i vår 
förvaltning av dem. 

Vårt program på det nationella järnvägsmuseet 
i York är att klara några av de utmaningar som 
jag har tagit upp. En del av det ovannämnda har 
uppnåtts, men liksom på alla andra museer återstår 
enormt mycket att göra. Detta är en stor utmaning 
för alla anställda men det är roligt, och vi 
ser fram mot att bli ett ännu nyttigare museum. 

Översättning Gunnar Sandin 

Med öppna magasin 
gör man det 
möjligt for den specialintresserade 
att 
ta del av museets 
enorma samlingar. 

Lars Olov Karlsson 

Tåg och Hyg 

Ar 2003 hade IATM (International Association 
of Transport and Communications Museums) sin 
konferens i Dayton, Ohio. Anledningen att man 
hade konferensen just där var att det var jämnt 
hundra år sedan bröderna Wright flög kontrollerat 
for forsta gången. Visserligen flög de i Kitty Hawk, 
North Carolina, men de bodde och hade byggt sitt 
flygplan i Dayton. Konferensarrangörerna ville att 
någon skulle prata om sambandet mellan flyg och 
övriga transportsätt. Eftersom ingen annan ställde 
upp, erbjödjag mig att åtminstone i kåserande form 
behandla ämnet järnväg-flyg. Och så blev det. Jag 
höll ett tjugo minuter långt anforande som jag nu 
blivit ombedd att bearbeta och publicera i Spår. 
Men, ta det for vaddet är. Det är en mängd lösa påstående 
och uppslag. Amnet är intressant och skulle 
utan vidare kunna utsättas for mer djupgående 

forskning. Ar det någon som lockas så hör av er till 
museet, så ska vi hjälpa till med kontakter. 

Flygets mest påtagliga inverkan på järnvägen är 
förstås förändringen av resandet. Till att börja 
med var det en liten, nästan negligerbar del som 
skedde med flyg. Men flygandet ökade allt mer 
för att till slut utgöra en verklig konkurrent till 
järnvägen. Då vaknade järnvägarna och tog med 
snabbtåg och nya järnvägslinjer tillbaka en allt 
större del av resandet. Och på den vägen är det. 



Detta ämne har jag här inte kunnat beröra annat 
än flyktigt. Vid en enkel undersökning fick jag 
inte ens fram jämförbara siffror, järnvägen redovisade 
sina inrikesresor i personkilometer och flyget 
i antal resande. Naturligtvis finns siffrorna, men 
de rar någon annan ägna tid åt att leta upp. 

Vad har vi då för kopplingar i övrigt mellan 
järnväg och flyg? Vi kan börja med symbolen för 
järnvägarna, det bevingade hjulet. Innan flyget 
kom var ju järnvägen det snabbaste man kunde 
tänka sig. Man kände det som om man flög fram 
genom landskapet. Var det bevingade hjulet först 
användes är också det en uppgift för den djupare 
forskningen, men vi vet att det finns i Tyskland 
redan på 1870-talet. Och vingarna har hängt 
med, ända fram till dagens SJ-logga. 

Och visst var järnvägarna snabba. Samma 
år som Orville Wright vinglade fram 36 meter 

Det bevingade hjulet har i många år använts som 

symbol for järnvägen. Här är det på försättsbladet till 

Statens j ä_rnvägars minnesskrift 1906. Bevingade hjul 

har också smyckat stationsbyggrzader, uniformer och 

brevpapper. 

i knappt 20 km/h strax ovanför sanddynerna i 
Kitty Hawk körde man i 210 km/h med eldrivna 
motorvagnar i Tyskland. Det var visserligen 
provkörningar på en specialsträcka, men ändå. 
Proven utfördes strax söder om Berlin på den 
militära linjen Marienfeld-Zossen. Två motorvagnar 
och ett lokomotiv provkördes. Banan var 
elektrifierad med trefas växelström och ledningen 
var upphängd vid sidan av banan, tre trådar 
över varandra. Det gick ju bra på linjen, men i 
växlar måste det ha varit problematiskt. Någon 
tidigare erfarenhet av så snabba tåg hade man 
inte. Mycket gick på känn. Det var modiga män 
med väldiga maskiner. Modigast tycker jag den 
ingenjör var som lät surra fast sig på vagnstaket 
för att under körningen ordentligt kunna iaktta 
strömavtagningen på nära håll. Provkörningarna 
fick inga omedelbara efterföljare, men man hade 
i alla fall visat de elektriska tågens potential. 

Bröderna Wright använde faktiskt också järnvägsteknik 
vid de första flygningarna. Planet 
startade lastat på en liten vagn som gick på ett 
järnvägsspår. För att fa riktig fart använde de en 
katapult vid starten. Vagnen blev kvar på marken 
och vid landningen stödde sig flygplanet på ett 



par medar som gled i gräset eller sanden. 

De första flygarna använde järnvägen för att 
orientera sig. Det berättas på flygmuseet i Ljungbyhed 
att det fanns regler som sade att flygarna 
alltid skulle flyga strax vänster om järnvägslinjen. 
Detta för att undvika kollision med flygare 

i andra riktningen, om en sådan mot förmodan 
skulle dyka upp. Vidare berättas det om flygaren 
som skulle från södra Sverige till Stockholm, 
men hamnade i Örebro för han hade tagit fel 
linje i Mjölby. 

När det militära flyget började byggas upp på 
1920-talet inledde man ett samarbete med SJ. På 
vissa stationer skulle stationsmästaren, allt efter 
information från meteorologer, lägga ut olikfärgade 
dukar mellan rälerna mitt för stationshuset 
som signaler till flygare. En röd duk betydde att 
dåligt väder var att vänta, medan en grön duk 
indikerade bra väder. Hur man avgjorde vad, och 
i vilken riktning det gällde berättas inte, men 
förmodligen hade man noggranna instruktioner 
även för det. Hur länge SJ höll flyget med denna 
service är inte känt, men troligen försvann det 
efter några fa år. 

Under flygets första år fanns ingen konkurrens 
mellan flyg och tåg. Men man anordnade 
ändå då och då tävlingar på olika sträckor, fast 
då mest som pr-jippo. Det stora problemet för 
flyget var i början navigeringen. I mörker och i 
dimma var det svårt att flyga, och då vann nästan 
alltid tåget. 

Första världskriget förde med sig mycken teknisk 
utveckling i alla de krigförande länderna. 
Förbränningsmotorer till bilar, flygplan och 
snabba båtar utvecklades från tämligen svaga 
och opålitliga skapelser till hållbara och säkra 
maskiner. Bilarna och flyget utvecklades i princip 
från experimentstadiet före kriget till fullt 
användbara maskiner i krigets slutskede. Stora 
mängder överbliven krigsmateriel kom när det 
gäller bilar att utgöra den första riktiga konkurrensen 
till tågen. Bilar såldes billigt, många 
soldater hade blivit utbildade bilförare och man 
kunde nu ta upp konkurrensen på såväl godssidan 
som när det gäller persontrafiken (här oftast 
med militärlastbilar snabbt ombyggda till 
enkla bussar). Men järnvägen kunde också dra 
nytta av pålitligare förbränningsmotorer i lätta 
järnvägsfordon av olika slag. Även flygmotorer 
kom till användning. I Tyskland byggdes en serie 
motorvagnar som åtminstone till att börja med 



hade motorer avsedda för luftskepp. Sådana motorvagnar, 
tillverkade på det gamla marinvarvet i 
Kiel, hamnade också i Sverige. SJ köpte tre vagnar 
och åtskilliga gick till privata järnvägar, även 
smalspåriga. Nåväl, tekniken var nog ännu inte 
helt färdigprovad och driftsäkerheten hos Kielvagnarna 
var inte den bästa. De flesta av dem var 
tagna ur trafik eller ombyggda till vanliga personvagnar 
inom tio år. 

Ännu mera flygteknik på spåret använde flygkonstruktören 
Franz Kruckenberg när han i slutet 
på 1920-talet konstruerade sin Schienen-Zeppelin, 
en motorvagn driven av en flygplansmotor 
med propeller. Det var ett rent försöksfordon 
med enbart ett fatal platser. Man provkörde och 
kom 1931 upp i hela 230 km/h, men drivningen 
var inte riktigt bra för ett järnvägsfordon. Sista 

Aerotrain var ett 
franskt experiment 
1966. På 
en sex kilometer 
långprovbana i 
Gometz-la-Ville 
vid Limours 
provkörs denna 
farkost. Någon 
Aerotrain-bana 
blev det dock 
aldrig. Foto från 
Svensk Flyghistorisk 
Förenings 
arkiv. 

versionen av Schienen-Zeppelin hade hydraulisk 
drivning på en axel i stället för propellern. Det 
gick betydligt bättre. Testerna gav underlag för 
att under 1930-talet bygga de första snabbtågen 
av typen Fliegende Hamburger som satte världsrekord 
för dieselfordon. 1933 körde man i 200 
km/h på sträckan Hamburg-Berlin. Resan som 
gick non-stop tog två timmar och 21 minuter. 
Idag går ICE-tåg på samma sträcka på en timme 
och 35 minuter, men långt in på 1980-talet stod 
sig 1930-talstiderna gott i jämförelse. 

En annan osedvanlig drivning hade Fritz von 
Opel på sin raketdressin RAK3. Det var ett mellanting 
mellan dressin och släde, och 1928 körde 
han den obemannad på järnvägen mellan Burgwedel 
och Celle i norra Tyskland. Hela 254 km/h 
kom man upp i, världsrekord för fordon på räls. 
"Raket-Fritz'', som han kallades, hade tidigare 
kört både en raketdriven racerbil och en raketmotorcykel 
på Autobahn, men vid ett av försöken 



exploderade raketdressinen och dåvarande 
Deutsche Reichsbahn var inte längre intresserade. 

Okonventionell drivning av flygtyp hade två 
experimenttåg även på 1960-talet. Det ena var 
dieselmotorvagn 497 som av New York Central 
Railroad 1966 försågs med två General Electric 
]47 jetmotorer på taket. Ena änden fick en strömlinjeformad 
förarhytt för att fa ner luftmotståndet 
och i viss mån pressa ner vagnen mot spåret. 
Man gjorde sammanlagt fyra körningar under 
två dagar. Bansträckan man använde, från Butler 
i Indiana till Stryker i Ohio, var 38 kilometer 
lång, spikrak och helt utan lutningar. Spåret 
var kraftigt, men det var gammaldags skarvspår. 
Som mest kom man upp i 18 5 miles i timmen, 
det vill säga nära 300 km/h. Proven var lyckade, 
men motorvagnen återställdes för dieseldrift och 
fick inga direkta efterföljare. Även i Sovjet gjordes 
försök genom att sätta jetmotorer på en gammal 
tysk dieselmotorvagn. Inte heller detta ledde 
vidare i utvecklingen. 

Också vid en del experiment med snabbtåg 
på 1950-talet användes flygteknik för framdrivningen. 
Ett franskt provtåg gick på en betongbana, 
lyft några centimeter av fläktar. En propeller 
i bakänden sköt tåget framåt. På en provbana 
i Gomertz-la-Ville genomfördes prov 1966, men 
någon kommersiell bana blev aldrig byggd. Senare 
försök har visat att elektrisk framdrivning 
med linjärmotorer trots allt var fördelaktigare 
och miljövänligare än att använda luftkuddar 
och propeller eller jetmotor. Dessa banor fungerar 
tekniskt men är dyra att bygga. Ännu finns 
bara banan mellan centrum och flygplatsen i 
Shanghai samt en provbana i Japan. 

Däremot tog flera järnvägstillverkare till sig sättet 
att på flygplansvis bygga en lätt vagnskorg på 
stålstomme täckt med korrugerad metall. Bland 
dem som byggde flest fordon av denna typ fanns 
amerikanska Budd, som också lämnade licens till 

tillverkare i Portugal och Frankrike för sitt system. 
Det är lätt att göra jämförelser med hur de första 
moderna trafikflygplanen byggdes, som Junkers 
Ju 52 och Ford Tri-Motor på 1930-talet. 

Strömlinjeform var något man började lära sig 
när man byggde flygplan under första världskriget. 
Efter kriget dröjde det några år innan strömlinjen 
slog igenom på marken. De första strömlinjeformade 
bilarna kom i mitten av 1930-talet. 

Minst bland alla 



strömlinjeklädda 
ånglok torde detta 
fyrkopplade lok från 
Da-rjeeling Himalayan 
Railway vara. 
Spårvidden är bara 
610 mm och lokets 
högsta hastighet låg 
nog runt 30 km/h. 
Strömlinjekåpan togs 
snart bort. Foto från 
Terry Martin, forfattare 
till boken The 
!ron Sherpa som beskriver 
denna unika 
järnvägs historia. Banan 
är idag klassad 
av Unesco som ett av 
våra världsarv. 

De var extrema och fick mycken uppmärksamhet, 
men det kom att dröja ganska länge innan 
de accepterades av köparna. De första Chrysler 
Airflow och den snarlika Volvo Carioca sålde 
inget vidare. Men järnvägar som ville hänga med 
sin tid måste också bli strömlinjeformade. Det 
började med en del motorvagnar, men sen kom 
man på att även ånglok kunde bli moderna med 
en strömlinjeklädsel. 

Snälltågsloket DR 0 1.1102 levererades med strömlinjeklädsel som dock togs av stegvis under och efter andra 
världskriget. 
Som musei/ok har det fatt klädseln tillbaka och ses här med ett historiskt tåg i Budapest 1996 

I --

I 

I hastigheter över 100 km/h ökar luftmotståndet 
märkbart, men nackdelarna med att klä in 
ett lok är oftast större än vinsterna. Däremot fick 
man ett enormt pr-värde med strömlinjetåg. De 
stora järnvägarna såväl i USA som i England, 
Tyskland och Frankrike byggde strömlinjelok. 
De följdes av flera mindre järnvägar, som de i 
Belgien, Holland, Ungern och i Australien, som 
alla byggde mer eller mindre inklädda ånglok. 

Mest extremt är kanske det fyrkopplade sadeltankloket 
av typ B på den 610 mm breda Darjeelingbanan 
i Indien, som blev helt inklätt i en 
strömlinjekåpa på 1930-talet. Med en största 
hastighet av cirka 30 km/h kan luftmotståndet 
inte ha varit ett stort problem. 



Det visade sig emellertid snart att strömlinjeklädseln 
satt i vägen vid underhållsarbeten, och på 
de flesta lok togs den bort bit för bit. Till slut var 
de allra flesta loken avklädda igen. Strömlinjeformen 
hade dock kommit for att stanna på elektriska 
och dieseldrivna fordon av alla slag. Fronten på 
exempelvis den japanska Shinkansen är nästan utformad 
på samma sätt som fronten på en DC3. 

På 1930-talet började man flyga reguljärt med 
passagerare. Planen var små och man flög inte så 
ofta, så någon stor konkurrens till järnvägen var 
det inte. I England bildade järnvägsbolagen ett 
eget flygbolag, och i USA samarbetade flygbolag 
och järnvägar. Skulle man över den amerikanska 
kontinenten kunde man börja med att flyga en 
bit, men när det blev mörkt gick man ner. Passagerarna 
klev över till nattåg och sov till nästa 
morgon då de kunde byta till ett annat flygplan 
för den sista biten. På strategiska platser hade 
järnvägarna anlagt speciella stationer i närheten 
av flygfälten. 

Förhållandet mellan järnväg och flyg kan sägas 
vara gott hela 1930-talet. Man samarbetade. 
Men när andra världskriget bröt ut blev flyget, 
och då speciellt bombflyget, ett stort hot mot 
järnvägen. I viss mån kan man också säga att 
järnvägsburet luftvärn kunde vara en fara för flyget. 
Men det var bombningarna av järnvägslinjer, 
broar, bangårdar och verkstäder som kom att bli 
förödande, framför allt i Tyskland men också i 
de andra krigsdrabbade länderna. Efter kriget var 
stora delar av Europas järnvägsnät skadat, även 
om man på något märkvärdigt sätt lyckades hålla 
trafiken igång med linjeomläggningar och provisorier. 
Ett exempel är Wiener Lokalbahn, en 
spårvägsliknande förortsbana i Wien som efter 
bombangrepp och artilleribeskjutning i krigets 
allra sista dagar på ett par dygn fick igång trafiken 
igen med hastigt byggda spår över bombkratrarna 
och med kontaktledningen upphängd 
i provisoriska stolpar och linor mellan ruinerna. 

Bland de mer kuriösa händelserna under andra 
världskriget kan en kollision mellan ett ånglok 
och ett flygplan räknas. Det hände april 1941 i 
Norge, på militärflygfältet i Groda. Flygplatsen 
höll på att byggas ut och för ändamålet hade man 
byggt en smalspårig järnväg för transport av fyllnadsmassor. 
Banan gick över flygfältets banor, 
och här rammade ett jaktplan av typen Messerschmitt 
Me 110 ett ånglok. 

I övrigt hade man på många håll korsningar 
mellan järnväg och flygplatsernas landningsbanor. 
I Sverige fanns det exempelvis på Visby 



flygplats och vid flygflottiljen i Söderhamn. Vid 
Visby var det Gotlands järnvägar (senare SJ) som 
korsade och i Söderhamn Marma-Sandarne 
järnväg. Innan ett tåg skulle passera, eller innan 

Ett antal firmor, bla.nd annat AEG och Siemens & Halske bedrev gemensamtforsök med trefasdrift (10 k V, 50 Hz) 
på militärbanan Mareinfelde-Zossen. Ritningen visar motorvagnen utan den pla.ttform där observatören av ström

upptagningen satt. 

Den normalspåriga timmerbanan Marma-Sandarne järnväg korsade Söderhamns Flygfiottiljs start-och 
landningsbana 
från 1940-talet fram till banans nedläggning i mitten av 1970-talet. Här ser vi en av F 15:s Lansenplan 
lämna vägfor MaSJ 2, f d Bergslagsbanans K 17 från 1876 Det användes in på 1960-talet då det avlöstes av 
diesellok. Foto från Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv. 

ett flygplan skulle landa eller starta, hade man 
telefonkontakt mellan flygledare och tågledning 
för att undvika konflikter. Båda korsningarna är 
borta idag, men vad vi vet hände inga allvarligare 
incidenter under de år korsningarna användes. 
Det finns en skröna att ett landande Lansenplan 
skulle ha skrämt lokföraren på ett av MsSJ:s rimmertåg 
så han hoppade av tåget. Sen tappade loket 
ångan lite längre bort, och där kunde föraren 
springa ikapp. Men det är nog mest en skröna. 

Efter andra världskriget var järnvägarna hårt 
slitna. Det gällde järnvägar såväl i krigsdrabbade 
områden som andra. Det tog tid att reparera lok 
och vagnar, broar och stationer. Å andra sidan 

In o Possenger Coach 

Interiör från 
en amerikansk 
personvagn från 
1950-talet med 
fiygplansjåtöljer. 
Foto från NMRAI 
Kalmbach Memorial 
Library. 

fanns det åter mycket materiel över från kriget, 
såväl lastbilar som flygplan. De första längre flygningarna 
gjordes med lätt ombyggda bombplan. 
Flyget utvecklades snabbt och blev med en gång 
framtidens transportmedel. 

Järnvägarna försökte hänga med, och man beställde 
ny rullande materiel. Då sneglade man på 
flyget, och även i de nya järnvägsvagnarna fick 
man "flygplansfatöljer", det vill säga individuella 



säten som kunde lutas bakåt. Järnvägarna anammade 
också flygets personliga service och införde 
ärtigt klädda tågvärdinnor. Givetvis ett klart 
bättre alternativ än den buttre konduktören ... 

Att servera måltider vid sittplatsen blev modernt 
även på tåget, men frågan är om detta koncept, 
som egentligen kommit till på grund av det 
begränsade utrymmet på flyget, verkligen var ett 
steg framåt. 

Järnvägsbiljetten kunde man förr köpa genom 
en liten lucka i väggen. Den fick med tiden vika 
för försäljning över disk, något som flyget hade 

1950 lät SAS transportera sittflygplan Knut Viking 
från Fagernes till Oslo på järnväg. Planet hade skadats 

då det gått genom isen efter landning på Strandefjorden 

och kunde inte flyga hem till Oslo. Foto från Norsk 
jernbanemuseum i Hamar. 

Flygtiffverkaren Boeing byggde på 1980-tafet ett par serier spårvagnar, bland annat denna for San Fransisco. Där 
går de fortfarande, men i Boston tröttnade man på vagnarna och där är de nu tagna ur trafik. 

infört från början. I ett första skede vågade man 
inte gå riktigt så långt, utan man införde "den 
vänliga biljettluckan" där man hade mer glas, 
dock utan direktkontakt med kunden. 

Men den riktiga konkurrensen, främst på inrikeslinjer, 
kom inte förrän på 1970-talet. Till 
att börja med användes flyget bara för de riktigt 
långa avstånden. I många fall samarbetade järnvägsbolag 
och flyglinjer. I Sverige marknadsfördes 
SJ och SAS på gemensamma affischer, "Ta 
tåget till flyget". Man samarbetade också med 
gemensamma turist-och resebyråkontor både i 
Sverige och utomlands. SJ Resebyrå kom med 
tiden att bli en av Sveriges största säljare av flygresor. 
SJ-bussar skötte trafiken mellan Nybroplan 
i Stockholm och Bromma flygplats. 

På 1970-talet försökte sig en del flygplanstillverkare 
på att konstruera spårbundna fordon. 

I Östeuropa använde 
man ofta 
gamla jetmotorer 
från sovjetiska 
stridsflygplan i 
snöröjningen. 
Här ser vi ett 
aggregatfrån 
brunkofsbanan 



Mansfelder 
Bergwerksbahn 
(spårvidd 750 
mm) med motor 
från en Mig 

21. Bränslet är 
fotogen. Foto i 

~~,;r:.,~~ ~Jli!.~ januari 1987 av 
Klaus Kieper. 

Lufthansas speciella tåg gi,ck mellan flygplatserna i Dusseldoif och Frankfart!M utefter Rhen. Här gör tåget ett kort 

uppehåll i Deutz i februari 1983. 

Det var bland annat Boeing som byggde spårvagnar 
och United Aircraft Corporation som 
gjorde motorvagnståg för Kanada och USA. 
Man byggde tåg med gasturbinmotorer, mer 
eller mindre samma som fanns i flygplan och 
helikoptrar. Resultatet blev dessvärre inte alltför 
övertygande. Gasturbinerna, som också användes 
i en del franska tåg, kom helt fel i tiden. Oljekrisen 
gjorde dem extremt dyra i drift, och några 
Ber turbintåg blev det inte. 

Däremot byggde man på många håll järnvägar 
till flygplatserna. I Tyskland gick det så långt 
att Lufthansa ersatte vissa flygningar mellan 
Diisseldorf och Frankfurt/M med tåg. Man lät 
Deutsche Bahn måla om ett par motorvagnståg 
i Lufthansas gula och blå färgsättning, och tågen 
uppläts bara för passagerare med Hygbiljetter. 
Ombord på tåget fanns "flygvärdinnor" som serverade 
förfriskningar, och det gick till och med 
att, som på flyget, besöka "cockpiten" och tala 

Irländska järnvägarnas lok 201 transporterades 1994 med flyg.från tillverkaren i Kanada till Irland for att den 
irländska 
personalen skulle hinna lära känna och prova loktypen innan serieleveransen senare kom med båt. På detta 
sätt uppsnabbades ibruktagrzingen avsevärt. Transportplanet är en rysk Tupolev. Foto från Irish Rail . 

• 

med piloten/föraren. Efter ett par år slutade man 
köra de speciella tågen, men nu har allt fler flygplatser 
fatt goda järnvägsförbindelser. Idag har 
över femtio flygplatser i Europa järnvägs-eller 
spårvägsanslutning. 

När sen höghastighetstågen infördes på 1970talet 
blev det verklig konkurrens mellan tåg och 
flyg. I Japan blev snabbtåget Shinkansen snabbt 



en formidabel konkurrent till inrikesflyget. Det 
franska TGV-tåget kom att på kort tid helt ta 
död på inrikesflyget på sträckan Paris-Lyon, och 
i stort sett samma sak skedde tjugo år senare när 
kanaltunneln gjorde det möjligt att snabbt ta 
sig med tåg från London till Paris och Bruxelles. 
Även i Sverige har X2000 kunnat konkurrera 
framgångsrikt med flyget på medellånga sträckor. 
Till och med ett av X2000:s öknamn har flyganknytning: 
"Pingvinen" som vill flyga men inte 
kan ... Idag har konkurrensen stabiliserats, och 
man brukar säga att på upp till fyra-fem timmars 
restid kan tåget konkurrera. Vid längre resor gäller 
fortfarande flyget, men situationen beror på 
mycket annat också, som pris, sittstandard, service, 
frekvens och terminalernas läge. 

Vid många tillfällen, framför allt under 1940och 
1950-talet, transporterades flygplan på järnväg. 
Flygplan med motorfel, eller plan som var 
skadade på annat sätt, var enklast att ta "hem" på 
en järnvägsvagn. Även det omvända har skett på 
senare tid. Järnvägsfordon som ska transporteras 
långt och som behöver komma fram fort har 
gått med flyg. De flesta har transporterats med 
stora ryska plan. Bland annat togs ett diesellok 
från Nordamerika till Irland för att man skulle 
hinna utbilda förarna innan de andra loken i serien 
kom fram. När båten kom fram, kunde alla 
loken sättas i drift omedelbart. På samma sätt har 
en spårvagn flugits till Australien från Europa. 

W -HE.A.TH 
ROB/NSO <l 
c 
-~~-----_J deryfrån 1935. 
Riktigt så har det inte blivit 
än. Teckning ur W Heath 
Robinsons bok Railway Ribal

Lennart Danielsson 

Järnvägsnedläggningar = trafikotnläggningar 

Artikeln bygger huvudsakligen på arkivmaterial 

och andras eller egna promemorior samt några 

SOU (Statens offentliga utredningar). Den är 

disponerad så, att bakgrunden till järnvägsned

läggningarna, som är en långdragen process, först 



presenteras. Många betraktade nedläggningarna 

-och kanske gör så än i dag -som en "subver

siv verksamhet". Deras era inföll huvudsakligen 

under tiden från början av 1950-talet till början 

av 1970-talet. 

Förutsättningen för nedläggning av järnvägs

trafik är att linjen ges en annan sträckning, att 

trafikuppgifterna bortfaller eller -vilket är det 

vanliga -att trafiken kan överföras till landsväg. 

SJ använde ofta begreppet trafikomläggning för 

att ge den ofrånkomliga verksamheten en positiv 

touche, men det vann inte anklang bland myn

digheter och allmänhet. Inledningsvis lämnas en 

redogörelse för nedläggningarnas trafikpolitiska 

förutsättningar. 

Järnvägens anpassningsproblem 

På 1920-talet börjar konkurrens från landsvägstrafiken 
uppträda. Järnvägen har tekniska och 
ekonomiska anpassningsproblem. För privatbanorna 
i Skåne diskuterades att skapa fusioner. 
I början av 1930-talet lade depressionen en 
död hand över samhället. Nya trafikutredningar 
tillsattes. 1932 års hade till direktiv att utreda 
"åtgärder för att ta en sund reglering av förhållandena 
mellan trafikmedlen". Den 17 maj 1939 
antog riksdagen propositionen om förstatligande 
av privatbanorna, som skulle bygga på frivilliga 
uppgörelser och inte på lagstiftning. 

Flera utredningar under 1940-och 1950-talen 
behandlade trafikomläggningar -här rörde det 
sig också om breddningar. I 1963 års trafikpolitiska 
beslut sades bland annat att SJ skulle erhålla 
fall ersättning för det "ersättningsberättigade" 
nätet från och med budgetåret 1964/65 (viss ersättning 
erhölls från budgetåret 1958/59). Konkurrens 
skulle ske på lika villkor, och varje trafikgren 
borde i princip svara för sina egna kostnader. 



Enligt proposition l 977 /78:92 -Trafikhuvudmannareformen 
(THM) -gavs landstingen 
och kommunerna ett gemensamt ansvar för den 
lokala och regionala kollektivtrafiken på väg med 
start den 1 juli 19 81 ( två år senare för Göteborgsregionen). 
1979 års trafikpolitiska beslut (proposition 
1978/79:99) flyttade fram positionerna ytterligare 
för THM. SJ:s roll fick nu betraktas som 
passiv när det gällde persontrafiks överföring från 
järnväg till landsväg. Den nya trafikplaneringsmyndigheten 
Transportrådet (TPR) inrättades 
och fick den aktiva rollen i denna verksamhet. 
Vid en eventuell överförande erhöll enligt regelverket 
THM skillnaden mellan särkostnader och 
särintäkter för en handel. En jämförelse mellan 
målen för dessa båda trafikpolitiska beslut visar, 
att en tillfredsställande transportförsörjning för 
landets olika delar skulle tryggas till lägsta möjliga 
kostnader (1963) respektive till lägsta möjliga 
samhällsekonomiska kostnader (1979). 

Tidiga nedläggningar 

Först några nedläggningar av speciell karaktär. En 
anledning var att banans ensidiga transportuppdrag 
hade bortfallit. Representanter för sådana 
banor var Dagarn-Hultebo och Fjärås-Lygnern 
(båda 1930). Banorna har dock viss tid kunnat 
överleva helt eller delvis som exempelvis uppställningsspår 
för tomma godsvagnar. Till den 
speciella kategorin kan också föras sträckningar 
som ersatts av ny eller omlagd järnväg. Här är det 
alltså egentligen fråga om omläggningar. Exempel 
är de i allmänhet mycket korta smalspåriga 
banor som fanns i Bergslagen. De hade byggts 
för att sammanbinda sjöar och vattendrag och 
därmed uppnå längre sammanhängande transportleder. 
Exempel på sådana enkla banor är 
Frykstads järnväg (Fryksta-Lyckan) och den ungefär 
samtidigt färdigställda Kristinehamns järnväg, 
smalspårsbanor som ersattes av Nordvästra 
stambanan respektive Östra Värmlands järnväg. 

En liknande omläggning i modern tid skedde 
för transporterna på den sistnämnda banan, då 
sträckan Persberg-Herrhult-Nykroppa ersattes 
av den delvis nybyggda linjen Persberg-Filipstad-
Daglösen-Nykroppa. Ett annat exempel 
är Väsman-Barkens järnväg mellan Smedjebackens 
hamn och Marnäs vid Ludvika. Den 
trafikerades på flera avsnitt parallellt med Stock

holm-Västerås-Bergslagens järnvägar mellan 
Morgårdshammar och Ludvika under tre års tid. 
Därefter lades den ned, och spåret Morgårdshammar-



Smedjebackens hamn byggdes om till 
normalspår i SWB:s regi. 

Utdragna processer 

Nedläggning av trafik var under efterkrigstiden 
oftast en mycket långdragen process som skedde 
etappvis, eftersom många instanser måste höras 
för att om möjligt jämka samman olika önskemål/
krav. Inför en nedläggning gjordes bedömningen 
hur den (när "ekonomikriteriet" var uppfyllt) 
borde gå till enligt följande: 

• Total nedläggrzing;. Persontrafik, inklusive resoch 
expressgods om denna service fanns kvar, och 
godstrafik, det vill säga vagnslaster samt il-och 
fraktstyckegods. I detta fall kunde vagnslasterna 
transporteras från och till lämplig järnvägsterminal 
i beställningstrafik och styckegods i buss eller 
lastbil som gick i linjetrafik. 
• Partiell nedläggrzing;. Ett vanligt alternativ var 
att persontrafiken fördes över till landsväg, medan 
vagnslasttrafiken tills vidare behölls på hela 
eller delar av den aktuella linjen. Styckegodset 
behandlades som i det förra fallet. 

Järnvägsnätet tillkom enligt de förutsättningar 
som gällde inför banornas byggande. Utanför 
stambanorna och med dessa jämförbara banor, 
till exempel Bergslagsbanan och SWB, var huvudsyftet 
att skapa anslutning till annan järnväg 
eller hamn för att uppnå interregionala förbindelser. 
Det var sådana linjer som i första hand 
blev föremål för nedläggning. 

Matarvärde och särkostnader 

SJ utgav flera versioner av en särskild Driftavdelningsorder 
(DaO) när nedläggningarna var 
som mest frekventa. Där angavs bland annat 
banlängd, omläggningsdatum för olika trafikslag 
och beräknad besparing. Den första banan som 
förtecknades var Torsås-Gullaboby (se nedan). 
Bland de tio första återfanns också SandbäckOlofström, 
Heby-Runhällen, Ängelholm-Klippan 
(privatägd men trafikerad av SJ) och Tomelilla-
S:c Olof. 

Under "nedläggningsepokens" första del var 
inte det företagsekonomiska synsättet allenarådande 
för SJ. En vanlig orsak till fördröjning 
av en ur SJ:s synpunkt motiverad nedläggning av 
trafiken var vägförbättringar och fordonsanskaffning 
för den alternativa trafiken. Det var ett helt 
annat resultat att kostnadsberäkna en enskild 
handel än hela det trafiksvaga nätet. Till grund 



för det interna kalkylarbetet fanns riktlinjer i Trafikekonomiska 
beräkningar (TEB). Att fastställa 
en banas företagsekonomiska status var svårare 
ju större påverkan (matarvärde) den hade på det 
övriga nätet, det vill säga den interregionala trafiken. 
Ju större samband inom ett nät en bana 
hade, desto mer omfattande specialundersökningar 
måste göras om kostnader och intäkter 
för nedläggningen. 

En ständig tvistefråga mellan dels SJ, dels andra 
myndigheter och intressen var beräkningen 
av samkostnader, det vill säga kostnader som 
finns inom järnvägsnätet i övrigt oavsett om den 
överförda trafiken bortfaller eller inte. Ett annat 
irritationsmoment i ett trängt ekonomiskt läge 
var de tågindragningar som SJ företog under utredningsskedet 
-sedan redovisning ingivits till 
Kungl. Majt gjordes normalt inga ändringar i 
utbudet. Trafiken upprätthölls hölls på en miniminivå. 
Det gällde då att vid tågplaneläggningen 
utnyttja de för trafiken avdelade resurserna på 
ett optimalt sätt utan att lägga en alltför snäv 
tidtabell. Vid tidtabellsarbetet måste hänsyn tas 
till fordonsomlopp och förekomsten av bemannade 
mötesstationer. Var de flesta resenärerna i 
de olika tåglägena arbetspendlare eller övergångsresande 
från/till anslutande förbindelser? Vem 
har inte prövat det gamla tricket att anmäla till 
motorvagnsföraren, att man gärna skulle vilja 
hinna över till det tåg vartill tidtabellsenlig anslutning 
så förargligt saknas? Visst kunde det 
lyckas ibland! 

Ett internationellt perspektiv 

På det internationella planet anordnades i regi av 
AI C (Internationella Järnvägskongressföreningen) 
en kongress i Stockholm 1952. Där behandlades 
nedläggning av trafik på trafiksvaga bandelar. 
Enligt framlagda utredningar skulle gränssnittet 
mellan ekonomiskt bärkraftiga och andra banor 
ligga på 250 000 trafikenheter per år och bankilometer 
(person-och godstonkilometer). 

Sådan statistik fanns inte tillgänglig för SJ: 
s bandelar. Genom vissa överslagsmässiga beräkningar 
kom man då emellertid fram till att 
det ekonomiskt icke bärkraftiga nätet omfattade 
cirka 6 500 bankilometer. SJ hade en tung börda 
att bära eftersom trafiken måste upprätthållas på 

Bibanan till Gullaboby var sedan länge uppriven när klockan klämtade for resten av Östra Blekingejärnväg. Infor 
nedläggrzingen 1965 ordnade SJK en avskedsresa den 15 maj. Lars Olov Karlsson togfotot med YBo4t 587 mot 
Karlskrona och UBo3yp 2133 mot Kalmar. 



de trafiksvaga linjerna. Transportplikten gällde, 
vilket innebar att SJ oinskränkt var skyldigt att 
transportera resenärer och gods som sökte sig till 
järnvägen. Taxorna fastställdes av Kungl. Majt 
och rabatter måsta hållas offentliga, eftersom 
kunderna skulle ges en likformig behandling. 
Pensionsforpliktelserna for SJ-personal var en 
tung post. Från och med budgetåret 1958/59 
erhöll SJ driftbidrag som en partiell ersättning 
for ekonomiskt icke motiverade transporter. 
Driftbidraget avsåg underskott på linjer med en 
trafik om högst 625 000 bruttotonkilometer. 
Underskott förelåg dock även på andra linjer. 
Kalkylinstrumenten måste finslipas och rationaliseringsåtgärder 
vidtas -översyn av tågplanen 
generellt, indragning av kortväga resandetåg och 
organisationsforändringar. 

Nedan ges exempel på hur framställningar till 
Kungl. Majt utformades. De följde mallar for att 
fa tillförlitliga jämförelser bandelar emellan. Det 
först presenterade exemplet avser linjen TorsåsGullaboby 
(nr 1 i ovannämnda DaO). 

Torsås-Gullaboby 

var en del av före detta Östra Blekinge järnväg 
-ÖBLJ, trafikerad av SJ från och med 1942-0701 
och förstatligad 1943-07-01. 

• Kungl. Maj:t lämnade 1939-10-14 dåvarande 
Östra Blekinge Järnvägsaktiebolag medgivande 
att tills vidare inskränka trafiken till att 
endast omfatta transport av gods i vagnslaster, då 
trafikledningen fann lämpligt. 
• SJ framhöll i skrivelse 1943-02-01, att banan 
endast trafikerades med vagnslaster vid behov. 
(Persontrafiken var nedlagd sedan utgången av 
år 1939.) 
• I den officiella skrivelsen om trafiknedläggning 
1947-03-17 angavs, att transporterna varit 
av mycket ringa omfattning och uteslutande 
hade bestått av lastade vagnar med ved och plank 
till Bergkvara. Den sista vagnslasten till banan 
framfördes i juni 1945. Den kvarvarande trafiken 
bedömdes komma att helt bortfalla. 
• Vidare angavs att den trafik som banan torde 
komma att ombesörja kunde övertas av lastbilar. 
Person-och styckegodstrafiken ombesörjdes 
av SJ billinje Vissefjärda-Torsås-Bergkvara, och 
även den var av tämligen obetydlig omfattning 
• Spåret hade länge varit av sådan standard, att 
trafik knappast längre är tillrådlig. En upprustning 
av banan med dess sex trafikplatser beräknades 
kosta 185 000 kr. Denna kostnad jämte 
löpande utgifter for drift och underhåll stod inte 
i rimlig proportion till banans trafikuppgifter. 



Järnvägsstyrelsen begärde med anledning av 
ovanstående att fa lägga ned trafiken och riva 
upp spåret. Efter bemyndigande 1950-01-13 
beslöt Järnvägsstyrelsen att 1950-03-01 lägga 
ned järnvägsdriften på den 15 km långa banan 
med dess sex trafikplatser -Ilingetorp, Trankvill, 
Bidalite, Gullaboås, Fagereke och Gullaboby. 
Kommunikationsdepartementet hade remitterat 
SJ framställning till bland annat Länsstyrelsen i 
Kalmar län, som i sin tur hört Försvarsstaben, 
Generalpoststyrelsen, Statskontoret och 1943 
års Järnvägskommitte. Vidare hade skrivelser 
inkommit från berörda kommuner och Samarbetskommitten 
för Gullabobanans utbyggnad. 
Dessa remissinstanser hade i huvudsak krävt, att 
banan bibehölls och byggdes ut till normalspår 
med anslutning till linjen Karlskrona-Emmaboda 
i Vissefjärda. Detta var sista skedet av historiken 
över en bana vars trafik i princip redan hade 
upphört. Beslutsprocessen beträffande nedläggning 
måste dock följa normala rutiner. 

Med tiden utarbetades från centralt håll inom 
SJ enhetliga riktlinjer för nedläggningar av trafiksvaga, 
olönsamma linjer, riktade till SJ:s regionala 
organ. Från 1972 rådde praktiskt taget 
stopp för trafikomläggningar i avvaktan på en 
ny handläggningsordning. Under denna tid var 
det huvudsakligen godsbanor som kom i fråga 
för åtgärder. Vi skall ta ytterligare ett exempel på 
en bana som följer det vanliga mönstret för en 
nedläggning. 

Ludvika-Björbo 

ingick i före detta Stockholm-Västerås-Bergslagens 
järnvägar -SWB. Stadig aktiemajoritet 
1944-07-01 och införlivad med SJ 1945-07-01. 
Framställningen avsåg nedläggning av all järnvägstrafik 
Nyhammar-Björbo samt av personoch 
styckegodstrafiken på hela banan. 

• Kort historik. 

• Redogörelse över befolknings-och näringsförhållanden. 
• Trafikområdets kommunikationer: 21 enkelrurer 
med buss framförs per vecka LudvikaBjörbo. 
Busstrafiken bedrivs av SJ:s dotterbolag 
GDG BiltrafikAB. Vidare anges status på de nio 
trafikplatserna. Av dem är Nyhammar station 
med två anställda. Totalt inom ban-, maskinoch 
trafikavdelningarna berörs nio anställda. För 
att klara ersättningstrafiken med buss åtgår en 
man vid GDG Biltrafik. Antalet personförande 
tåg per vecka var trafikåret 1956/57 49 enkelturer 



vilket hösten 1959 minskades till 28 (två 
dagliga tågpar). Från och med våren 1961 framfördes 
endast ett tågpar -det som oegentligt 
brukar benämnas "koncessionståget". Orsaken 
till förändringen är att transittrafiken leds över 
Borlänge och att den lokala trafiken har övertagits 
av bussarna. 
• Trafikomfattningen: Särredovisning görs 
i den utsträckning uppgifter finns. En stor del 
av styckegodset transporteras redan med lastbil 
i så kallad kretstrafik, och återstående gods kan 
utan svårighet överföras till denna trafik. Transittrafiken 
leds över Borlänge-Björbo. Beträffande 
vagnslastgodset är nedgången under 1950-talet 
65 procent. Den sammanlagda godsmängden 
per vardag från/till berörd delsträcka kan utan 
svårighet transporteras med lastbil och omlastas 
vid lämplig station. 

Den forna storstationen 

Vrmsbro tappade yt

terligare i betydelse den 
1 september 1969 när 
persontrafiken på den 

korsande Inlandsbane

sträckan lades ner. Foto 
20 maj 1987 Anders 
Lundquist. 

• Ekonomi: Den beräknade besparingen per 
år uppgår till 175 000 kr. 

Trafiken upphörde 1963-09-01 med undantag 
av vagnslattrafiken från/till Stensbo, Grangärde 
och Nyhammar. Godstransporterna bestod uteslutande 
av skogsprodukter. Sedan trafikomfattningen 
kraftigt minskat -Nyhammar miste sin 
funktion som utlastningsterminal -upphörde 
trafiken Ludvika-Nyhammar 1985-10-18. Formellt 
beslut av Banverket om nedläggning togs 
1990-02-06. Spåret användes för uppställning av 
tomvagnar under sommaren så länge det kvarlåg. 
(Författaren har utnyttjat det för dressinåkning 
under denna tid.) 

Samhällskontakter 

SJ-kontakterna med olika myndigheter och privatpersoner 
var omfattande under olika skeden 



aw omläggningsprocessen. På lokalplanet sinade 
aldrig argumenten för ett bibehållande av de hotade 
linjerna. Ett exempel på en sådan "tidtabell" 
redovisas nedan, och avser linjerna Malung-Sälen-
Särna och Mora-Lesjöfors. 

1958 

27 och 28 maj. Informationsmöten om SJdistriktets 
utredning om persontrafiken SälenSärna. 

1960 

18 januari. Samarbetsdelegationen sammanträder 
hos Länsstyrelsen i Falun. 

28 mars. SJ:s framställning om nedläggning av 
persontrafiken Sälen-Särna och styckegodstrafiken 
Högstrand-Öjvallberget. 

30 juni. Kungl. Majts bemyndigande till nedläggning 
enligt framställningen. 

1961 

1 september. Trafiken nedläggs enligt beslutet 
1960-06-30. 

1962 

25 oktober. Information i Vansbro om SJ-distriktets 
utredning om Mora-Lesjöfors. 

29 december. Kommunikationsdepartementet 
redovisar en skrivelse från kommitten i Västerdalarna 
till SJ för yttrande. 

1963 

28 augusti. SJ svarar på remissen. Samma svar 
till Riksdagens statsutskott i anledning av motioner 
om banorna. 

29 november. Sammanträde i Falun mellan SJ, 

Vägverket, Länsstyrelserna i S och W län samt de 

berörda kommunerna. 

13 december. Kalkylgenomgång på SJ i Falun 

med av kommunerna utsedda kontaktmän (Ro

sendahl och Vanfors). 



1964 

Januari-februari. Informationsmöte i Malung 
om SJ:s utredning angående Malung-Särna. 

1965 

19 november. SJ-framställning om nedläggning 
av all trafik Malung-Särna. 

1968 

17 januari. Kommunikationsdepartementets 

överläggning på Länsstyrelsen i Falun angående 

SJ:s nedläggningsframställning. 

26 april. Kungl. Majt bemyndigar SJ att nedlägga 
kvarvarande styckegodstrafik Malung-Särna 
och persontrafiken Malung-Sälen. 

5 december. SJ-information i Falun om Dal

älvsavtalet (flottningsvirke). 

1969 

1 juni. Trafiknedläggning enligt Kungl. Majts 
beslut 1968-04-26. 
2 juni. SJ överlägger i Stockholm med kommitten 
om virkestransporterna. 
3 november. SJ-framställning om vagnslasttrafiken 
Malungsfors-Särna. 

1971 

18 juni. Kungl. Majts beslut om nedläggning 
enligt ovannämnda framställning. 
20 augusti. SJ beslutar att lägga ned vagnslasttrafiken 
Malungsfors-Särna 1972-01-01. 

1974 

1 mars. SJ svarar Sälenkommitten på dess 
framställning om stopp för spårrivningen Malungsfors-
Särna. 

Vid en företagsafton i Vansbro 1962-04-11 bekantgjordes 
SJ:s planer angående Vansbro-Särna 
för trafikkommitten i Dala-Järna (Forsberg, 
Holm, Vanfors). Linjen skulle undersökas budgetåret 
1963/64. Kommitten samarbetade med 
kommunalassistent Rosendahl i Sälen. Trafikkommitten 
startade en större motaktion mot 
SJ:s planer (artiklar i pressen, motioner i riksdagen 



etc.). Forsberg och Rosendahl utgjorde 
under en följd av år kärnan i aktionerna mot 

SJ angående Särnabanan men även Mora-Lesjöfors. 

Fryksdalsbanans "vara eller inte vara'' 

Som kontrast till den ovan presenterade arbetsgången 
för nedläggningen av Särnabanan och 
Mora-Lesjöfors presenteras en motsvarande promemoria 
som avsåg Fyksdalsbanan Kil-Torsby, 
men där resultatet av olika anledningar blev ett 
annat. Banan ingår numera i Värmlandstrafiks 
trafikorganisation och är både person-och godstrafikerad. 

1964 

Juni. Undersökning angående persontrafiken 
klar. Informationsmöten arrangeras 

8 september. Koncept till beslutshandling föreligger. 
Bordläggs vid SJ-styrelsens oktobersammanträde. 

11 november. Landstingskommitten framför 
erinringar till SJ:s generaldirektör. 

17 december. SJ:s styrelse antar förslaget till 
framställning -dock med särskilt yttrande av 
ledamoten Andersson i Brämhult (c). 

1967 

29 juni. Generaldirektören signerar först nu 
konceptet efter det att kompletterande undersökningar 
gjorts (främst av godstrafiken). 

27 november. Sedan Vägverket omarbetat 
och signerat konceptet översändes det till Arbetsmarknadsstyrelsen, 
som inte signerar med 
hänvisning till det pågående arbetet med Länsplanering 
-67. 

1969 

Augusti. Enligt bland annat Värmlands Folkblad 
hade kommunikationsminister Norling deklarerat 
vid Rottneros Arbetarekommuns 50-årsjubileum, 
att beslut inte skulle fattas på grundval 
av föreliggande lönsamhetsundersökning. 

1970 

7 januari. Konceptet återtas från Arbetsmarknadsstyrelsen 



med anledning av ovanstående uttalande. 

17 februari. Förnyad undersökning skall vara 
klar under fjärde kvartalet 1971. 

1971 

2 december. Kommunikationsminister Norling 
uttalar, att någon framställning om Fryksdalsbanan 
inte föreligger för närvarande och av 
allt att döma inte heller är att vänta inom den 
närmaste tiden. 

1972 

20 januari. Diskussion på trafikdistriktet i Örebro 
angående en extern utredning om banan. 

1973 

9 oktober. Landstingskommitten sammanträder 
i Karlstad om ovanstående utredning. 

Ett ovanligt starkt engagemang_från både lokalbefolkning och lokalpolitiker torde ha varit avgörande for att 
Frykstadsbanan 
räddades.från nedläggning. Den har idag tätare persontrafik än någonsin. Foto Lars Olov Karlsson .från 
1994, då banans motorvagnarfortfarande hade SJ-målning. 

1974 

24 maj. Riksdagens trafikutskott besöker 
Fryksdalsbanan. 

Detta skulle kunna ha blivit en "nekrolog" över 

Fryksdalbanan. Av olika anledningar -bland an

nat ett starkt engagemang för att utveckla lokal

trafiken -lever banan än i dag. Under vissa som

rar reste turistvärdar med tågen för turistinfor

mation och servering. Det var dock inte helt lätt 

för de lokala representanterna att fa gehör för sin 

räddningsaktion, vilket nedanstående belyser. 

Ordföranden i kommitten, Åke Carlvik, skriver 
1966-05-02 till SJ:s trafikdistriktschef i Örebro 



och informerar om, att man avser att dela ut 
ett frågeformulär till Fryksdalsbanans resenärer 
för att inhämta deras synpunkter på den pågående 
utredningen om banans framtid. Kommitten 
kommer att samla upp formulären och tågpersonalen 
har lovat att medverka. Svar från SJ lämnas 
1966-05-13. I detta sägs bland annat, att det inte 
är möjligt för den enskilde resenären att bedöma 
frågan! Denna utredning faller helt utanför SJ:s 
utredningsuppdrag. Den syftar till åsiktsinventering 
inom ett område där Kungl. Majt gör alla 
värderingar och träffar alla avgöranden. En sådan 
utredning -om den bedöms viktig för beslut i 
frågan -anses böra utföras av Kommunikationsdepartementet, 
dit ärendet sedermera kommer 
att överlämnas. 

Uppstramad process 

Den interna organisationen beträffande nedläggningsärenden 
stramades upp i början av 
1950-talet, då större resurser måste ägnas åt 
dessa ärenden. Olof Hölcke anställdes vid SJ:s 
ekonomiavdelning. Hölcke var fil. dr i kulturgeografi 
och kom närmast som amanuens från 
företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Hans avhandling hette 
"Varutrafiken över Stockholms hamn". På 1960talet 
skapades vid Driftavdelningen en särskild 
enhet för dessa frågor med Hölcke som chef I 
början av 1970-talet etablerade SJ inom Trafikavdelningen 
en enhet för handläggning av frågor 
rörande SJ:s roll i den övergripande samhällsplaneringen. 
1979 års trafikpolitiska beslut flyttade 
initiativet för dessa frågor från SJ. Det bildades 
ett så kallat riksnät på vilket persontrafiken skulle 
bibehållas inom överskådlig tid. Persontrafiken 
på det ersättningsberättigade nätet skulle bli före

mål för ytterligare utredning inom ramen för den 

regionala trafikplaneringen vid länsstyrelserna. 

Dessa skulle under planeringsarbetet samverka 

med den nyinrättade myndigheten Transport

rådet (TPR), som handlade trafikplanerings

och taxefrågor. TPR skulle också ansvara för det 

regionalpolitiska transportstödet. De regionala 

trafikhuvudmännen fick i enlighet med 1979 



års trafikpolitiska beslut ansvaret för den regio

nala persontrafiken på järnväg utöver motsva

rande landsvägstrafik. THM, bakom vilka står 

landstingen och kommunerna, kom därmed i 

praktiken att avgöra frågan om persontrafikens 

framtid på de linjer, som inte skulle att tillhöra 

riksnätet. 

Handläggningen av nedläggning av godstrafik 
koncentrerades till Kommunikationsdepartementet 
efter samråd med berörda myndigheter 
och intresseorganisationer. Det fanns naturligtvis 
många supportrar för bibehållande av trafiksvaga 
banor -inte mindre än 27 motioner våren 1979 
avsåg bibehållande av persontrafiken på sådana. 
När Banverket (BV) bildades tillskapades det regelverk, 
SFS 1988: 1379 och Banverkets tillämpningsföreskrifter 
BVF 021, som reglerade dessa 
frågor. Dessa regler har sedermera kodifierats i 
Järnvägsförordningen SFS 2004:526 (omtryckt 
2007:453) respektive Banverkets Handbok 
BVH 818. I Järnvägsförordningen kapitel 6 § 6, 
"Nedläggning", sägs: "Banverket far besluta, att 
del av järnvägsnät som förvaltas av staten och 
som inte underhålls skall läggas ned. Beslut om 
nedläggning far fattas först tre år efter beslutet 
om att Banverkets underhåll skall upphöra. 
Innan Banverket beslutar om nedläggning, skall 
verket samråda med Försvarsmakten och övriga 
berörda totalförsvarsmyndigheter samt med de 
järnvägsföretag, som bedriver eller har bedrivit 
trafik på den aktuella delen av järnvägsnätet under 
det senaste året." 

Frågan om beslutanderätten vid nedläggning 
av trafik på SJ-linjerna blev föremål för livliga 
diskussioner under nedläggningsepoken. En uttrycklig 
bestämmelse om SJ:s trafikeringsplikt/ 
skyldighet saknades. Trafikstadgan reglerade endast 
pågående verksamhet. I brist på bestämmelser 
kunde synpunkter på frågan erhållas genom 
jämförelse med regelverket för enskilda järnvägar. 
Trafikeringsskyldighet angavs normalt i koncessionsvillkoren 
för dessa. Att motsvarande regler 
inte ansetts behöva stadgas för SJ, torde bero på 

att Kungl. Majt som koncessionsgivare för privatbanorna 
var högsta vårdare för det allmänna 



att trafiken upprätthölls på dessa järnvägar. I instruktionen 
för SJ angavs inte att beslutanderätten 
vid nedläggning av trafik hade delegerats till 
SJ. Det borde därför ankomma på Kungl. Majt 
att besluta i sådana ärenden. Detta har också varit 
praxis. Man skulle kunna gå ännu längre vad 
beträffar centrala statsorgans engagemang i dessa 
frågor och undra, om inte även riksdagen skulle 
ta ställning i nedläggningsärenden. Detta skulle 
kunna motiveras av att den anvisat medel för 
anläggning eller förvärv av linjer inom SJ-nätet. 
Något sådant anspråk framfördes dock inte förrän 
efter 1970. 

Det vänder 

Ovan har redogjorts för en destruktiv period i 
vår järnvägshistoria. Nu ser vi emellertid en omsvängning 
med miljömedvetande som grund 
-något som gläder en järnvägsman i tredje generationen. 
De projekt som diskuteras på både 
centralt och regionalt plan avser nya stambanor 
för höga hastigheter och linjer för lokal/regional 
trafik. På det interregionala planet finns förslag 
i olika planeringsskeden om nya höghastighetsbanor, 
till exempel mellan Stockholm och södra/ 
västra Sverige och Sydostlänken (Älmhult-)Olofström-
Karlshamn, utöver de pågående projekten 
Botniabanan och omläggning av Haparandabanan 
samt pågående stora kapacitetsförstärkningar 
i Stockholm och Malmö. Därtill kommer 
uppgraderingar på flera håll inom järnvägsnätet. 

Skåneregionen ligger långt framme i planeringen 
för den lokala/ regionala trafiken. I utredningen 
"Tågstrategi 2037" bedömer Skånetrafiken 
att det finns stora utvecklingspotentialer, om 
än inte med hittillsvarande takt i integrationen 
av Öresundsregionen och Sydsverige. Tågresandet 
fördubblas till 2020 enligt utredningen. 
Utifrån tillgänglig infrastruktur presenteras trafikupplägg 
med "horisonterna'' 2020, 2030 och 
2037. För 2030 förutsätts fast förbindelse Helsingborg-
Helsingör, utbyggnad av Simrisbanan 
(Malmö-)Staffanstorp-Sjöbo-Tomelilla(-Simrishamn) 
-det vill säga före detta Malmö-Simrishamns 
järnvägar -och Sturupsbanan med 
anknytning både från väster och öster. Investeringarna 
för den spårburna trafiken beräknas i 
"Vision 2037" till cirka 230 miljarder. I en in-

På grund av banans dåliga skick upphörde persontrafiken på Eslöv-Tomelilla fore det officiella 
neduiggrtingsdatumet 

I april 1983. Sista tåget gick i själva verket den 30 maj två år tidigare. Vid Skarhult tog Anders Lundquist bilden 
på avskedståget, som likt många sådana lockade många resenärer. Normalt räckte det med en vagn på sträckan. 



Idyllisk sm~lspårshana i Småland 
försvinner ur järnvägsgeografin 

ledande förstudie "Lätt spårtrafik i Skåne" (maj 
2007) har man delat upp projekten i tre prioritetsklasser. 
I Prio 1 finns bland annat LundDalby 
(ger de största regionala effekterna) och 
Helsingborg-Höganäs (ger bäst trafikekonomi). 
Dessa linjer integreras med lokala nät i Lund respektive 
Helsingborg. I Prio 2 nämns bland annat 
Malmö-Falsterbonäset och Malmö-Kontinentalbanependeln. 
I båda fallen kan under vissa 
förutsättningar pågatåg prövas som alternativ. 

Även om bara en del av de i utredningarna berörda 
projekten blir av, kommer det att ta flera 
decennier och kräva många miljarder för ett genomförande. 
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Arne Sjöberg, "Kostnadsberäkningar och taxepolitik 
vid Statens Järnvägar", Ekonomen 
1941. 

Sveriges järnvägar hundra år, 1956. 
Skrivelser från och till SJ. 

Promemorior utarbetade av P.A. Dahlin, Lennart 
Danielsson och Olof Hölcke. 

Värdefulla synpunkter har därutöver lämnats av 

P.A. Dahlin och Christer Malm. 

Före detta Hästveda-Karpalunds järnväg, sedermera del av Östra Skånes järnvägar, miste sin persontrafik den 1 
juni 1969. Flera staionshus har emellertid bevarats, bland annat Bjärlöv {fore detta Torsebro). Artikelforfattaren 

(här i förgrunden) tillhör ett sällskap som gör järnvägsarkeologiska utftyker i Skåne. Fotot togs av Lars Olov 
Karlsson 



på en sådan utflykt den 9 juni 2006 

Rasmus Axelsson 

En bild av Sveriges banvaktsstugor 

Artikeln är en något forkortad version av ett examensarbete 
i byggn,adsvård vid Högskolan på Gotland 
2007 (tillgängligt i begränsad upplaga på Sveriges 
f ärnvägsmuseum). Det som här har utelämnats 
är avsnitt som mer direkt har att göra med det akademiska 
sammanhanget, referensforteckning (vi hänvisar 
alltså till examensarbetetfor denna) och en skiss 
överjärnvägens historia, vilken torde vara bekant for 
läsarna av Spår. De ursprungliga ritningarna höll 
inte tillräcklig kvalitet och alla beställningar .från 
Riksarkivet hann inte effektueras fore pressläggn,ingen, 
varfor reda.ktionen tyvärr tvingades improvisera 
och bland annat tillfoga ett antal ritningar ur tryckta 

publikationer och museets samlingar. 

Vid mitten av 1800-talet beskriver en källa kort 
hur banvakter i Tyskland och England arbetade 
på två olika sätt. De tyska banvakterna skulle, 
förutom att bevaka och göra mindre reparationer 
av en 600-900 meter lång järnvägssträcka, även 
sköta de optiska telegraferna vilket tog värdefull 
tid från själva arbetet med banan. Övriga arbeten 
leddes av en banmästare som själv anställde 
banarbetare. 

I England skötte banvakterna i de flesta fall de 
mindre reparationerna medan större arbeten utfördes 
av vandrande arbetslag som skulle "draga 
omkring utefter banorna''. Författaren föredrog 
det engelska systemet eftersom arbetslagen blev 
vana med och skickliga i arbetet. 

Enligt en kort undersökning i våra nordiska 
grannländer som haft järnvägar ska det ha funnits 
liknande system med banvakter i banvaktsstugor 
i Danmark, Norge och Finland. Däremot 
tycks det i Danmark ha varit ovanligt med "banevogterhus" 
som inte låg vid en korsning mellan 
en väg och en järnväg så att banvaktens hustru 
kunde sköta grindarna. 

Exakt varifrån järnvägsbyggarna fick inspiration 
till det system med banvakter som kom 
till användning i Sverige har jag inte kunnat 
utröna. 

Banvakter i Sverige 
Huvudparten av källorna jag har använt mig av 



beskriver förhållandena för banvakterna vid SJ, 

men den enda bok som specifikt tar upp en banvakt 
vid en enskild järnväg visar att likheterna var 
många. I och med att många enskilda järnvägar 
förstatligades blev förutsättningarna desamma 
som vid SJ. Nordisk Familjebok förklarade år 
1904 begreppet banvakt på detta vis: 

[D]en banafdelningen tillhörande, fast anställde 
man, som har åt sig i första hand uppdraget banans 
bevakning och besiktning inom viss bansträcka, 
hvarå han jämväl har att deltaga i och leda underhållsarbetena. 
Åt banvakten, hvars närmaste förman 
är banmästaren, är i regeln inom hans bansträcka 
särskild bostad uppförd, s. k. "banvaktsstuga''. 

I och med att de första järnvägarna öppnades anställde 
man banvakter. De tillhörde från början 
den lägst betalda yrkesgruppen, och 1856 hade 
en banvakt vid SJ en årslön som motsvarade en 
sjättedel av vad en stationsinspektor tjänade och 
bara drygt två tredjedelar av lönen för en banmästare. 
Löneförhållandena för banvakter var 
liknande vid ett antal enskilda järnvägar under 
1800-talet. De enskilda järnvägarna anställde 
också banvakter, till exempel hade den tidigare 
nämnda Nora-Ervalla järnväg inledningsvis tolv 
banvakter för att sköta den 18 kilometer långa 
järnvägen. 

Postning och daglig bevakning 

Vid SJ delades järnvägslinjerna upp i sträckor 
som till en början omfattade drygt 2,5 km vardera 
med en banvakt per sträcka. På 1860-talet 
skulle banvakten besiktiga spåren före och efter 
varje tåg. Som en bekräftelse att sträckan var farbar 
skulle han stå vid spåret när tåget passerade 
och visa klarsignal -banvakten "postade" för tåget. 
Systemet med postning behölls i modifierad 
form fram till 1916. För att fa ledigt varannan 
söndag eller helgdag kunde två banvakter turas 
om att sköta varandras sträckor samma dag. 

Ursprungligen besiktigade banvakterna sin 
sträcka till fots men senare tilläts de använda 
fordon som stakades eller sparkades fram. När 
man år 1873 började köra tåg på natten utökades 
antalet banvakter med särskilda nattvakter. 
Tjänstgöringstiden för en banvakt kunde under 

senare delen av 1800-talet uppgå till 17 timmar 
per dygn vilket dock inkluderade några timmars 
raster. 



Vid SJ varierade antalet banvakter per mil 
järnväg under perioden fram till 1930 med 
mellan tre och åtta. Tendensen var allmänt 
sjunkande. Även antalet besiktningar minskade 
i antal. I slutet av 1800-talet kunde det handla 
om tre till fyra om dagen -före dagens första 
tåg, mitt på dagen och sent på eftermiddagen 
samt även före det första nattåget om sådana 
förekom. 

Underhållsarbeten 

I Banlära från 1915 beskrivs bland annat dåtidens 
manuella arbete med underhåll av en järnväg. 
För att banvakten både skulle hinna med 
besiktning och underhåll kunde banvakterna ta 
hjälp av extra banvakter eller tillfälligt anställda 
banarbetare. 

De saker som nämns som orsak till underhållsarbeten 
för banvakter var: 

• Nedböjda rälsändar i skarvarna, vilket motverkades 
genom kontroll och justering av muttrarna 

Banvaktsstuga 
268 Iskarboda vid 
Sj-s järnvägslinje 
Frövi-Krylbo. Banvakt 
Eric '1skarbo]
ohan "]ohansson 
vid spåret och 
hustrun Helga vid 
pumpen. Trädgården 
är säkert lika 
välskött som spåret 
-en numera forsvunnen 
järnvägsidyll 
från mitten av 
1900-talet. 

vid skarvjärnen samt av packning av ballasten 
under sliprarna vid skarvarna. 

• Förskjutning av och rörelser i rälernas längdled, 
så kallad rälsvandring, som kunde orsaka 
solkurvor med risk för urspårning eller för stort 
avstånd mellan skarvarna som kunde skada hjulen. 
Rälsvandring motverkades genom att trycka 
in rälerna och hålla efter skarvjärnen. 
• Rälsbrott, som innebär att rälen spricker helt 
eller delvis så att delar av rälen kan lossna och 
orsaka urspårning, kunde uppstå bland annat av 
ojämnheter i materialet eller hjulskador -risken 
ökade vid för hårt packad ballast, köldgrader eller 
temperaturväxlingar. Risken för rälsbrott kunde 
minska genom god dränering, väl hopskruvade 



rälsskarvar och så kallad kilning. 
• Slitna räler kunde bli för svaga så att rälsbrott 
uppstod. 
• Rubbningar i växlar orsakades av tågens sidokrafter 
och kunde leda till att muttrar och delar 
lossnade, med risk för urspårning. 
• Lossnade räler kunde orsakas av att rälsspikarna 
kröp ur hålen på grund av vibrationer från tågen 
och avhjälptes genom att spikhålen pluggades 
och spiken slogs in igen. 

• Rubbning av ballast kunde uppstå när frost i 
lerhaltigt material skapade upptryckning av lera 
och stenar som kunde försämra ballastens dränerande 
förmåga. Detta avhjälptes genom att gräva 
bort leran och stenarna samt att dränera banvallen 
väl. 
• Sliprarna av trä ruttnade eller slets mekaniskt 
av trycket från tågen. Sliprar höll längre om de 
låg i en väldränerad, torr banvall, var ordentligt 
inbäddade i ballast och hade underlagsplattor av 
järn mot rälen. Dåliga sliprar kunde ge ett sämre 
spår. Antingen byttes slipern ut eller så lades nya 
träbitar in under rälen. 
• Spårlägesfel kunde uppstå genom tågens sidokrafter 
så att spåret flyttades i sidled, och det 
avhjälptes genom att fästa rälerna bättre. Deformationer 
av kurvor kunde skada banvallen och 
reparerades genom att baxa spåret i rätt läge igen. 
Dåligt packad ballast runt sliprarna kunde leda 
till spårlägesfel i höjdled vilket kanske förvärrades 
genom kraftig nederbörd. Likaså kunde dålig 

dränering och köldgrader skapa frostknölar och 
dåligt spår. 

Handkraft och säsongsarbete 

Arbetet med underhåll av banan som beskrivs 
vid mitten av 1910-talet utfördes i princip helt 
med handkraft och enkla verktyg. Banläran berättar 
hur ackordsarbete var det normala för de 
tillfälligt anställda banarbetarna som då arbetade 
effektivare vilket skapade lägre underhållskostnader 
än vid ersättning med daglön. Banarbetarna 
användes när banvakten själv inte klarade uppgiften 
ensam, till exempel vid spårbyte. 

Underhållet kunde skötas året om men sommaren 
var den viktigaste tiden. När tjälen släppt 
sitt grepp om ballasten kunde man börja byta 
sliprar, och när hela banvallen hade tinat reglerades 
avstånden vid rälsskarvarna och man såg över 
och justerade skarvbultar och rälsspikar. 



Banvakten justerade ofta själv spåret i höjd-och 
sidled, och han lade in så kallade sommarkilar 

Bilden visar några verktyg som banvakterna och banarbetarna använde vid underhållet vid en vanlig svensk järnväg. 
Med laftyxan och -mallen höggs "laften" i slipern under rälen, medspårmåttet mättes avståndet mellen rälerna, 
med rätskivan kunde man mäta rälens forhöjning i kurvor och med rälshammarens huvud slogs spiken som höll 
rälen på plats. Bildfrån Henning Olsson (red.), Banlära, 1, 1915. 

i 
Bild 4.22 a. Laftyxa. Bild 4. 22 b. LaftmaU. 

,. 
Bild 422 c. Spårmått. 

Bild 4 22 d. Hätskiva. Bild 422 e. Rälshammare. 
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Sek!ion A-B 

under rälen för att kompensera uppfrysning. 
Banvallen rensades från ogräs för hand eftersom 
det var billigare än att bespruta. Med hjälp av 
handkraft och enkla transportfordon justerades 
ballastens grus. Slitna rälssträngar byttes ut eller 
vändes så att den slitna insidan hamnade utåt. 
Växlarna kontrollerades och åtgärdades. 

Utöver det direkta spårunderhållet hade banvakten 
som ansvar att hålla efter stängslet och 
grindarna som inhägnade järnvägen samt se till 



och sköta broar, diken och trummorna under 
spåret. 

På vintern kilades spåret med vinterkilar och 
man bytte räler som av kylan hade skadats av 
rälsbrott. Allt efter snöfallet var banvakten sysselsatt 
med snöröjning i olika grad -arbetet var 
till en början helt manuellt med hjälp av snöskyfflar 
och enkla plogar, men när järnvägarna 
drogs norrut tillkom så kallade spårrensarvagnar 
med större snöplogar på. 

Förändringar 

Under åren 1916-1922 slog man samman bevakningssträckorna 
till större enheter beroende 
på järnvägstrafikens art. Varje banvakt hade 
fortfarande en delsträcka att underhålla, men 
man delade på de en till tre dagliga besiktningarna 
av banan. Samtidigt började man använda 
sig av tramp-eller dragdressiner för att kunna 
ta sig fram snabbare. Syftet var att öka andelen 
underhållsarbete som utfördes av banvakter på 
bekostnad av antalet banarbetare. 

Efter 1922 introducerades en mer flexibel 
banbesiktning med större hänsyn till varje ban-

En relativt sen kom

6•5 

dels förhållanden samt behovet av banvaktens 
kunskaper vid banunderhåll där inte vanliga 
banarbetare var nog. Varje delsträcka av järnvägen 
varierade 1930 från 2,4 km på dubbelspåriga 
linjer till drygt 4,9 km på banor med 
mindre trafik. 

Kombinerade banvaktsstugor och trafikplatser 

På 1920-talet gavs vissa banvakter vid SJ i uppdrag 
att sköta de "smärre håll-, last-och mötesplatserna'' 
längs statsbanan Ulriksfors-Volgsjön. 
De tider då banvakten in te närvarade lades det 
ansvaret över på hustrun. 

Några år senare kunde systemet med kombinerade 
banvaktsstugor och trafikplatser i princip 
helt ersätta de bemannade trafikplatser som 
låg mellan banans ändpunkter. Vid SJ-sträckan 
Sveg-Hede sköttes alla trafikplatser, utom Sveg 
och Hede samt en plats där expeditionshuset inte 
innehöll någon bostadsdel, redan från början av 
banvakten och hans familj. 



Liknande varianter tycks ha förekommit tidigare 
vid enskilda järnvägar. Exempelvis var vissa 
banvaktsstugor längs Gotlands järnväg tillbyggda 
med en separat väntsal, medan Örebro-Svartå 
järnväg 1896 planerade att bemanna åtta av de 
tretton trafikplatserna längs banan med enbart 
banvakt. 

Banvakterna försvinner 

De allt tyngre och snabbare tågen krävde en 
järnväg som klarade av belastningen och ett 
bättre spårläge. Från 1930-talet använde man 
mätvagnar som kunde registrera fel på spåret au-
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tomariskt -resultaten användes för att effekti

visera banunderhållet. Vid mitten av 1900-talet 

började man ersätta gruset i banvallarnas ballast 

med makadam, och man provade att använda 

slipers av betong istället för de vanliga av trä. 

Samtidigt kom banvakter och banarbetare att 

specialutbildas, till exempel till spårsvetsare eller 

kurvmätare. 

Bevakningssträckorna blev än längre och antalet 
besiktningar minskade än mer. År 1949 fanns 
2 208 bevakningssträckor som besiktigades en 
gång om dagen, men 1958 var bara 1 369 sträckor 
kvar med en eller två besiktningar i veckan. På 
vissa bansträckor hade man 1960 på försök ersatt 
banvakterna med särskilda spårinspektörer som 
bara besiktigade spår. Efter de rapporter som lämnades 
kunde sedan banmästaren planera och leda 
arbetena som utfördes av större arbetslag med tillgång 
till maskiner. Underhållsarbetena systematiserades 
och planlades nu mer centralt än tidigare. 
Förhållandet mellan arbetslagen och banmästaren 
liknade snarare en beställningsverksarnhet och internhyra 
togs inom SJ ut för maskiner. 

År 1962 försvann begreppet banvakt slutligen 
ur SJ:s organisation och systemet med organiserade 
arbetslag blev standard. Hur länge systemet 
med banvakter levde kvar längs de sista enskilda 
järnvägarna vet jag inte exakt, men enligt uppgift 
ska det in på 1970-talet ha funnits en bofast 



banvakt anställd längs Nora Bergslags järnväg. 
Vid samma bana fanns även den sista manuellt 
bevakade vägbommen. 

Än idag lever lite av det gamla manuella banvaktsystemet 
kvar -tre gånger om året utför 
nämligen Banverkets personal besiktningar av 
bland annat alla banors spår och signalsystem 
till fots. 

Att bli banvakt 

Många banvakter ska ha rekryterats från den 
kår av rallare som byggde järnvägar. Vid sekelskiftet 
1800-1900 upphörde systemet med fast 
anställda soldater, och banvakter lär i viss mån 
ha rekryterats från soldatkåren. Likaså kunde 
säsongsanställda banarbetare, efter ett antal säsongers 
arbete och en rekommendation från en 
banmästare, fa tjänst som banvakter. 

Vid SJ fick en banvakt först en mer tillfällig 
anställning som "extra banvakt" eller "extra ordinarie 
banvakt", och först efter några år blev 
man anställd som "ordinarie banvakt". Som statsanställd 
fick man "konstitutorial" vilket i princip 
innebar anställning på livstid om man inte begick 
grova tjänstefel. 

I Banvakts-, banformans-och banmästarminnen 

redogör författaren, vars far var banvakt, för hur 
familjen flyttade runt i Väster-och Norrbotten 
allt eftersom fadern fick tjänst av mer fast karaktär 
-för att till exempel fa en ordinarie tjänst flyttade 
de från Tjappsåive till Stensjön, en sträcka på 
drygt 20 mil. I samma skrift beskrivs Anders Anderssons 
förflyttningar från Bergfors mellan Kiruna 
och Riksgränsen i norr till Järna utanför Södertälje 
i söder för att avancera från extra banvakt 
1895 till överbanmästare 1927. Systemet med 
förflyttningar av banvakter tycks ha varit vanligt 
vid SJ -liknande historier finns i en skrift av Ulrik 
Almberg, och själv har jag hört en banvaktshustru 
i Hallsberg berätta om samma sak. 

Banvaktsstugan var inte banvaktens egendom, 
och när han gick i pension skulle en ny banvakt 
flytta in. Från 1950-talet fick en del pensionerade 
banvakter bo kvar i de banvaktsstugor som 
inte längre bedömdes vara nödvändiga för driften 
av banan. 

Banvaktsstugan 

Banvaktsstugan var tjänstebostad för en banvakt 
och ägdes av den järnväg som banvakten var anställd 



hos. Exakt när de första banvaktsstugorna 
uppfördes har jag inte kunnat utröna men de bör 
ha funnits med från början, åtminstone hos SJ 
men även tidigt hos de enskilda järnvägarna. 

Efter egen erfarenhet samt enligt ritningar och 
bilder tycks de flesta banvaktsstugor ha haft två 
saker gemensamt: närheten till spåret och någon 
form avidentifierande skylt med husets nummer 
och ibland också namn väl synligt på huset. Eftersom 
jag funnit banvaktsstugor som oberoende 
av ägare har stora likheter eller är helt identiska, 
har jag förenklat redovisningen av deras utseende 
och delat in stugorna efter vad jag betraktar som 
typer eller perioder. 

Banvaktsstugor var en av många byggnadstyper 
som tillkom när en järnväg byggdes -för 
Västra stambanan uppfördes som exempel även 
stationshus, bostadshus, restauranger, godsmagasin, 
avträden, lokstall, verkstäder och vattentorn 
samt en mängd bodar, förråd och andra uthus 
efter typritningar. 

Vid SJ tycks banvakterna från början ha haft 
"fri bostad" -antingen bodde man i statens hus 

Banvaktsstuga 246 med namnet Diö bro på sträckan Liatorp-Diö vid Södra stambanan i Småland. På långsidan 
syns stugans nummer. 

eller fick man lönetillägg för hyra av bostad. Från 
1880-talet var även bränsle för uppvärmning av 
banvaktsstugan gratis. År 1920 höjdes de lägsta 
lönerna och den fria bostaden försvann -några 
år tidigare kom lönetillägg för personal bodde 
på "kallort" och som varierade beroende på hur 
långt norrut i landet man bodde. 

SJ 1855-1872 
Under perioden 1855-1872 byggde SJ de första 
stambanorna -den södra, västra och nordvästra 
liksom början på den östra och den norra 
samt förgreningen Hallsberg-Örebro. Vid Västra 
stam banan byggdes 186 banvaktsstugor som 
angavs tillhöra tre sorter: dubbla stugor för två 
familjer, enkla dito med plats för en familj samt 
en liten typ för ogifta banvakter på enbart 7 
kvadratmeter räknat på stugans yttermått! En 
klar majoritet av stugorna var enkla och hade 
gaveln vänd mot banan. Normalt uppfördes 
stugorna av liggande timmer men på vissa ställen 
förekom tegel och i ett fall byggdes ett gjutet 
hus, vilket dock inte ansågs vara någon särskilt 
lyckad konstruktion. 

Den äldsta daterade ritning som jag funnit en 



enkel banvaktsstuga visar en 6,68 m lång och 
3,86 m bred stuga. Ritningen är signerad av SJ:s 
chefarkitekt A.W Edelsvärd 1858. 

Den vanliga enkla banvaktsstugan av trä på 
denna period består av ett rum och kök och har 
en förstuga med entre vid den främre gaveln och 
en vedbod med dass vid den bakre. Vindskivorna 
är rikt dekorerade i förhållande till husets helhet, 
fönstren har kryssande spröjsar med tydliga siffror 
på gavel och långsida. 

Banvaktsstugorna ska ha byggts så att gaveln 
vände mot spåren och långsidans fönster 
gav utblick längs spåret. Enkla banvaktsstugor 
av denna modell lär ha använts vid i princip 
alla järnvägssträckor som SJ byggde fram till 
1872. Under perioden varierade bland annat 
planmåttet på de enkla banvaktsstugorna något 
med tiden. 

En lite större variant av den äldsta stugan, men 
utan dass i den bakre utbyggnaden, kallas "1862 
års modell" hos SJ. Modellens bredd och längd 
ökades med knappt en meter jämfört med den 
äldsta ritningen. 

Banvaktsstugan for ogifta banvakter som (åtminstone) användes längs Västra stambanan var minst sagt spartansk. 
Ritningftån Teknisk-beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader, vescra scambanan Stockholm-Göteborg 
med utgrening till Örebro, 1868. Ministugan ovan är inte känd ftån Södra stambanans forsta tid Den 
hade sin egen arkitekt vilket avspeglas i Malmös och Lunds stationshus. Där uppfordes också provisoriska, flyttbara 

banvaktsstugor, korsvirke enligt det regionala byggnadsskicket, hela åtta for den for den forst öppnade sträckan 
vilket 
gör en stuga på varannan kilometer. Någon ritning eller avbildning är inte känd 

Banvaktsstuga av "J 862 års modell': Ritningftån S]'s ritningssamling, Riksarkivet i Stockholm. Största möjliga 
sparsamhet varpåbjuden vid bygget av stambanorna i allmänhet och järnvägsbyggnader i synnerhet ftån 
statsbaneledningen, 
och kraven skärptes ytterligare av riksdagen. Sparsamheten gav utslag i lokalytorna (stugan ovan var 
mindre än den forsta friggeboden), och även i utsmyckningar, Gunilla Linde påpekar i Stationshus 1855-1895 
(1989) hur Edelsvärd ändå vårdade sig om detaljer som fonsterinfattningar och vindskivor. 
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Enkel putsad banvaktsstuga utan förstuga, daterad 1865. Krysspröjsen var karakteriskiska for Edefsvärds tidiga 
järnvägsbyggn,ader. 

I en källa visas en ritning av en banvaktsstuga nan källa har använt samma uppgift och drar 
med den felaktiga bildtexten "Enkel banvaktsdessvärre 
något förhastade slutsatser. 



stuga av 1872 års modell" trots att det troligen Vid flera enskilda järnvägar i Sverige fanns banrör 
sig om en drygt tio år yngre ritning. En an-vaktsstugor som hade tydliga likheter med de tidi-

KÖK 
En okonventionell 
användning gjordes 
på 1850-tafet 
i Akarp, där två 
standardbanvaktsstugorfick 
utgöra flyglar i en 
stationsbyggn,ad 
Ritningen är hämtad 
ur SJ-s minnesskrift 
1906 
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Banvaktsstuga av sten som i forsta hand lär ha uppfarts 
vid Södra stambanan men i några exemplar även vid 
Västra stambanan. 

gaste SJ-stugorna av trä från denna period. Exempelvis 
använde järnvägarna Nässjö-Oskarshamn, 
Kalmar-Berga, Gotlands och Uddevalla-Vänersborg-
Herrljunga sådana stugor. 

Enligt min kartläggning ska enkla banvaktsstugor 
av denna typ ha funnits vid åtminstone 
23 bandelar som byggts av staten och vid sju som 
anlagts av enskilda järnvägsbolag. 

Under perioden 1855-1872 ska SJ även ha 
byggt banvaktsstugor i sten med förstubro längs 
stugans långsida och utbyggnad på baksidan för 
vedbod och avträde. Ritningen nedan kommer 
från Södra stambanan men finns även med i en 
ritningssamling kopplad till Västra stambanan, 
där den uppges ha byggts i två eller tre exemplar. 

Man kunde dubblera banvaktsstugor på olika sätt. 
detta är en av de enklaste metoderna. Ur SJ·s minnesskrift 
1906. 

XVM KÖK 
~VM XÖK 

Banvaktsstuga 5 58 Stamgärde mellan Järpen och Are på Norrländska tvärbanan. Ett äldre nummer, 714, syns på 
gaveln och vittnar tillsammans med den späda växtligheten och stakdressinen om fotograiets ålder. 

1872 års modell. Texten på ritningen lyder: 'XX äro 4 stycken ankarjern af8 dec[imal}liniers fyrkant, som erfordras 
for att sammanhålla bakugnsmuren. Deforses med 4 stycken 3.5fot långa splintar afdylikt jern, hvilka sättas vertikalt  



och blifoa gemensamma for två ankarjern, samtfä, i köket sitta utom muren men böra i kammaren i muren 
fordjupas. För in-och uttagning afstörre möbler anbringas en med inre gångjern och kasthakar forsedd lucka eller 
rörlig väggdelpå forstugeväggen midt emot köksdörren. Denna öppning ska vara 3 fot bred i dagen och så hög att 
den kan blifoa .från go{foet upp till hammarbandet. " 

.Jl'.J.,4. ,Oil,4 1,irt. 
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Modellen tycks ha påverkat utformningen av 
vissa enskilda järnvägars banvaktsstugor. Jag har 
dessvärre inte hittat några bilder eller fler ritningar 
på denna typ vid SJ och vet inte mycket om 
dess spridning. 

SJ 1872-1892 

Efter många klagomål på att de äldre stugorna 
var alltför små utvecklade SJ en något större banvaktsstuga 
kallad "1872 års modell" som fanns 
såväl i enkelt som i dubbelt utförande. 

Planlösningen hos de enkla banvaktsstugorna 
av 1872 års modell liknade i huvudsak 
föregångarnas, men den viktiga skillnaden var 
att förstugan flyttats från gaveln till långsidan 
-dörren satt fortfarande parallellt med gaveln. 
Typen var betydligt mer sparsmakat dekorerad 
om man undantar den sågtandade panelen vid 
gavelröstena. Stugans nummerskylt placerades 
som regel på gaveln mot banan. Stugan var vid 
SJ 8,61 m lång och 5,04 m bred räknat på yttermått. 

Den enkla banvaktsstugan av 1872 års modell 
var enligt min undersökning en modell som var 
starkt stilbildande och den som fick flest efterföljare 
ute i landet. Jag har vid 90 bandelar funnit 
stugor som är direkta kopior av eller har tydliga 
drag av denna SJ-typ. 

Precis som de tidigaste SJ-modellerna tycks ha 
varit förhärskande fram till 1872, verkar 1872 
års modell vara standarden under utbyggnaden 
av SJ:s nät norr om Uppsala. Det rör sig om 
stora avstånd, från Uppsala i söder till Hällnäs 
i norr -Norra stambanan på sträckan UppsalaKrylbo-
Bollnäs-Ånge, Norrländska tvärbanan 
Ånge-Östersund-Duved samt Stambanan genom 
övre Norrland från Bräcke till någonstans 
mellan Hällnäs och Bastuträsk -vilket omfattar 
19 bandelar. 

Utöver ritningarna från enskilda järnvägar 
som nämns ovan finns banvaktsstugor av liknande 
typ vid exempelvis Borlänge-Siljans järnväg, 
Halmstad-Nässjö järnväg och Stockholm-Västerås-



Bergslagens järnväg. 

Den dubbla banvaktsstugan från 1872 var i 
princip två enkla stugor som byggts ihop med 
gemensam skorstensstock och bakugn. De 
dubbla stugorna tycks finnas vid ungefär samma 
järnvägssträckor som de enkla av 1872 års SJmodell 
men inte i samma stora antal. 

Vid de enskilda järnvägarna finns det dubbla 
banvaktsstugor som, om än i mindre grad än enkelstugorna, 
uppenbart påminner om SJ:s dubbelstugor. 
Se avsnittet om de enskilda järnvägarnas 
banvaktsstugor längre fram i artikeln. 

Samtida ombyggnader 

Den enkla banvaktsstugan av 1872 års modell 

utvecklades alltså efter klagomål från dem som 

bodde i de äldre stugorna. Om-och tillbyggna

derna av de äldre stugorna verkar ha startat rela

tivt tidigt hos SJ, och jag har bland annat hittat 

en ritning från omkring 1890 som visar en ban

vaktsstuga från den första perioden som byggts 

till bakåt samt med en förstuga längs långsidan 

likt 1872 års modell. 

I en källa från 1920-talet kallas en utbyggd 
som den ovannämnda "1889 års modell" vid 
SJ och den verkar behandlas som en typritning. 
Enligt planskissen i källan har stugan fortfarande 
ett rum och kök, men det finns fler förvaringsutrymmen 
och längden är 10,5 m, medan bredden 
4,76 m tycks vara densamma. Ett flertal stugor 
tycks ha byggts upp på detta sätt. 

Ritningen på sidan 65 visar en tillbyggnad av 
en banvaktsstuga som är daterad 1882. Stugan 
har tälttak, kvadratisk planform och en planlösning 
som inte liknar de tidiga modellerna. Jag 
vet inte om det rör sig om en typritning eller 
en ritning över ett enskilt objekt -på ritningen 
finns en eller två beteckningar som kan tyda på 
det senare. 

SJ 1892-1897 



En serie ritningar, som i efterhand tycks ha blivit 
märkta med "1892 års modell", visar en till yttermåtten 
9 m lång och 6 m bred enkel banvaktsstuga 
utan separat förstuga och med entren längs 
långsidan. 

Banvaktsstugan har en beboelig våning, består 
av ett rum och kök, och den smala och breda 
skorstensstocken sitter inte centrerat över taknocken. 
Hur stugan utvecklats har jag inte funnit 
i skrift, men förlänger man förstugan på 1872 års 
modell längs långsidan får man en planlösning 
om i mycket påminner om den för 1892 års typ. 
Det kan alltså röra sig om en utökning av 1872 
års banvaktsstuga men med en inbyggd förstuga/ 
hall och skafferi som delar på ett fönster. 

Denna typ har jag med säkerhet bara funnit i 
Västerbottens och Norrbottens län, längs delar 
av Stambanan genom övre Norrland samt utmed 
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Stuga av 1897 års modell. Texten handlar om ventilationssystemet med dess pipor, öppningar (olika stora for som

mar och vinter) och luckor. 

södra delen av Malmbanan. Många stugor ligger 
med gaveln mot spåret men parallell placering 
förekommer också. Någon dubbel version av 
stugan har jag inte funnit. En ritning från Skövde-



Axvalls järnväg visar en banvaktsstuga med 
full övervåning men med en planlösning som är 
identisk med SJ:s typ från 1892. Planlösningen 
återkommer hos andra banvaktsstugor längs enskilda 
järnvägar, se nedan. 

SJ 1897-1921 

Under SJ:s första 50 år byggdes 1 889 banvaktsstugor 
längs de statliga järnvägarna varav 240 bar 
byggda i "sten" och resten av trä -"sten" avser 
troligen tegel eller puts. Majoriteten av stenbyggnaderna 
(207 stycken) ska ha uppförts efter 
1895. 

Strax innan sekelskiftet 1900 signerade SJ:s 
nyblivne chefarkitekt Folke Zettervall ritningen 
till en ny, större banvaktsstuga som har kallats 
"1897 års modell". Den visar en enkel banvaktsstuga 
av timmer som är 9,4 m lång och 6,5 m 
bred med en oinredd vind med nästintill full 
ståhöjd och källare under hela stugan. Skorstensstocken 
är centrerad över taknocken och skorstenen 
är betydligt bredare än den är djup. 

Entredörren omges av sido-och överljusfönster 
som släpper i ljus i hallen och skafferiet 
-även trapphuset har små fönster. Där vindskivorna 
möts finns en liten dekoration, panelen 
vid gavelrösten är sågtandad i underkanten och 
de korslagda fönsterfodren slutar i spetsar -jämför 
med dekorationerna på ritningen från 1858! 
Planlösningen verkar ha utgått från 1892 års 
banvaktsstuga. 

Det som enligt en källa kallas banvaktsstuga av 
"1902 års modell" tycks vara en version av 1897 
års modell fast med färre dekorationer, snedställd 
panel i gavelröstet och mindre källarutrymme. I 
övrigt är de mycket lika med tanke på planlösning 
och yttermått. 

Enligt ritningen av 1897 års modell ska sådana 
banvaktsstugor ha byggts vid SJ-sträckan Gällivare-
Koskullskulle och Västkustbanan medan 
ritningen från 1902 saknar notis om sträckor. 
Banvaktsstugor av typ 1897 finns med säkerhet 
längs SJ:s järnvägssträckor Boden-Morjärv och 
Gällivare-Koskullskulle. Många stugor verkar 
ha placerats med gaveln mot banan men de kan 
även ligga med långsidan mot järnvägen. 

Längs Malmbanan mellan Gällivare och Riksgränsen 
finns banvaktsstugor som tycks vara en 



Banvaktsstuga 505 Svartviken på lnlandsbanan mellan Jämtlands Sikås och Hoting. Denna stuga har bara ett 
sidoijusfonster vid sidan av dörren i stället for två som var vanligast. Foto från Teknisk-ekonomisk redogörelse for 

anläggningen av statsbanan Ulriksfors-Volgsjön, 1925. 
mix mellan 1897 och 1902 års modell, med 1897 hyttans järnväg ska ha byggts med 1902 års moårs 
panel och fönster men med 1902 års fönsdell 
som förlaga. 
terfoder och dekorerade avslut på vindskivorna. Efter 1900 börjar SJ bygga banvaktsstugor med 
Banvaktsstugor av trä av någon av typerna föresamma 
planlösning och huvudsakliga utseende 
kommer på spridda ställen även vid statsbanan som de i trä från 1897-1902 men med stomme 
Göteborg-Strömstad och vid Norra stambanan. av tegel. Stugorna har en enklare utformning och 
En banvaktsstuga längs Gammelstad-Karlsvikssärskilt 
de som putsades är närmast funktiona-

Stuga av tegelfrån omkring 1900. Vinden är tills vidare oinredd och bara halva källaren utgrävd. 
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Ritningpå en "trippelstuga" (två enrumslägenheterpå bottenplanet, en på vinden) som bland annat användes vid 
Axelvoldpå Västkustbanan i Skåne. Detta var en sträcka med nattrafik där banvakterna foijdaktligen varfler än på 

rena dagtrafikbanor. . 

listiskt strama. Trähusens sågtandade gavelpanel 
motsvaras av ett listverk på tegelhusen. Viss variation 
förekommer i planstorleken men även i 
vilken del av bottenvåningen som användes för 
kök respektive rum. 

Sträckor där sådana enkla banvaktsstugor 
av tegel förekommer är bland annat statsbanan 
Frövi-Krylbo, Göteborg-Strömstad och 
Västkustbanan Göteborg-Halmstad-Helsingborg 
med sidobanor -totalt rör det sig om ett 
tiotal bandelar. 

Jag har även hittat ritningar på två olika dubbla 
banvaktsstugor i tegel vid tiden kring sekelskiftet 
1900. Den ena verkar vara konstruerad av två 
enkla banvaktsstugor i tegel som har byggts ihop 
vid gavlarna med spegelvända planlösningar. Typen 
ska ha funnits vid statsbanan Frövi-Krylbo. 
Den andra dubbelstugan tycks snarast innehålla 
tre lägenheter och påminner en hel del om SJ:s 
dubbla banvaktsstuga från 1872. 

"Trippelstugan" ovan byggdes enligt ritningen 
på några fa ställen längs Västkustbanan. 

SJ 1910-1921 

Från 1910 börjar det förekomma en ny typ av 
banvaktsstuga av trä vid SJ, med samma planlösning 
som de vid 1900-talets början. De hade ett 
planmått om 9,4x6,5 m, mer nationalromantiska 
fönster med tätare placerade spröjsar, relativt 
brant takvinkel och mindre dominant skorsten 
än sina föregångare. Stugorna tycks vanligen 
ligga med gaveln mot spåret. 

Banvaktsstugor av denna modell har jag 
hittat vid bandelar i norra delen av Sverige 
och med säkerhet längs de norrländska SJsträckorna 
Morjärv-Haparanda, BastuträskSkelleftehamn, 
Gällivare-Jokkmokk och Östersund-
Ulriksfors -de båda senare sträckorna 
ingick i lnlandsbanan. Totalt sju bandelar men 
eventuellt två ytterligare. 

Vid mitten av 1910-talet framträder en typ av 



stuga som är 8,75 m lång och 6,65 m bred räknat 
på yttermåtten. SJ bryter därmed en tendens att 
utveckla allt större enkla banvaktsstugor. Andra 
skillnader mot de närmaste föregångarna är att 
det enda rummet från de tidigare versionerna delats 
upp i två, att skorstenen inte längre är centrerad 
över ta.knocken och att ett särskilt utrymme i 
källaren avsatts för tvättstuga. Skyddstaket ovanför 
entren är en indikator för denna typ. 

Typen förekommer vid ett tjugotal bandelar, 
i både enstaka fall och större serier, från Göteborg 
i söder till trakterna av Kiruna i norr. Det 
verkar som om dessa stugor har placerats med 
gaveln eller långsidan mot spåren. Några sträckor 
där typen tycks vara reguljärt förekommande 
är den av SJ övertagna Mora-Vänerns järnväg 
och lnlandsbanan på sträckorna Brunflo-Sveg 
och Storuman-Hoting. Också längs statsbanan 
Järna-Nyköping-Åby finns typen fast med en 
stomme av tegel. 

I Bergslagernas järnvägs banavdelningsarkiv 
finns typritningen till en banvaktsstuga av trä 
som är identisk med den som användes av SJ 
vid denna tid. Om BJ byggde några sådana banvaktsstugor 
är däremot inte känt. 

Den yngsta ritning jag funnit över banvaktsstugor 
som uppförts i mer än ett exemplar på en 
SJ-sträcka är daterad 1920 och visar en byggnad 
som i princip är identisk med banvaktsstugan i 
trä från mitten av 1910-talet. Skorstenen är nu 
ännu något mindre och fönstren ger stugan närmast 
nyklassicistiska drag. De fa bilderna som 
finns av sådana stugor visar att gaveln vänts mot 
banan. Enligt ritningarna verkar det röra sig om 
en typ som byggts på spridda platser och bara 
några fa åt gången, till exempel längs delar av lnlandsbanan 
och den av SJ uppköpta Orsa-Härjeådalens 
järnväg. 

Jag ska mycket kort nämna något om de kombinerade 
banmästar-och banvaktsstugor som 
SJ främst tycks ha byggt i norra Sverige. Längs 
Inlandsbanan finns flera exempel på att man har 
byggt ett gemensamt bostadshus för banmästaren 
och banvakten. Det fanns under 1900-talets 
första decennier en handfull olika typer av denna 

Kombinerad banmästar-och banvaktsstuga på den 1915 byggda statsbanelinjenjärna-Nyköping-Aby. Plan saknas 
men man kan formoda att den forra befattningshavaren bebodde den större bottenvåningen -han behövde bland 
annat ett expeditionsutrymme. 

Okänd banvaktsstuga vid stats banan järna-Nyköping-Äby (I915). Stugan är den murade versionen av banvakts



stuga i trä från mitten av 1910-talet. 

byggnad, och det rör sig oftast om relativt stora 
hus i trä. 

Stugan ovan är spridd i landet och finns bland 
annat vid statsbanorna Järna-Nyköping-Åby, 
Älvsbyn-Piteå och Ulriksfors-Volgsjön. Vid 
Älvsbyn-Piteå bodde banvakterna i trafikplatsernas 
expeditionsbyggnader med ansvar för trafikplatsen, 
medan banmästaren och banvakten 
i Piteå bodde i en sådan byggnad som visas på 
ritningen ovan -det ska inte ha byggts några fristående 
banvaktsstugor från början! 

År 1947 fanns det 2 680 banvaktsstugor vid 
SJ:s 13 120 km spår. Den yngsta ritning som SJ 
har använt är från 1948 men har bara använts i 
ett känt fall. Banvaktsstugan byggdes vid stationen 
Jakobsberg som ursprungligen tillhört SWB 
men som SJ köpt några år tidigare. Ritningen 
visar dessvärre bara husets fasader, men stugan 
tycks ha källare och vara byggd i trä i en och en 
halv våning. Långsidan är vänd mot banan. 

Dubbelstuga vid Lapp berg på Malmbanan. En originell 
träpanel omger det diminutiva vindsfonstret. 
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Två versioner av SJ-banvaktsstuga som byggts ut till tvårumslägenhet. Af/,a tidigare stugor hade haft rejä/,a kök, 
men 
i den undre modellen prövas innovationen med kokvrå. Ur SJ-s minnesskri.ft 1931. 
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Ombyggd, flyttad och återanvänd norna som kunde bo i upp till tre rum och kök. 

På 1910-talet föreslog två sakkunniga utredare Värt att notera är då att de utländska kollegerna 
att tjänstebostäderna för de lägst betalda SJ-antrots 
detta inte hade större bostadsyta än SJ:s dåställda, 
bland annat banvakterna, skulle omfatta varande standard om drygt 50 kvm. 
två i stället för ett rum och kök som då var stanSJ:
s styrelse tyckte att förslaget var bra och 
dard. Man jämförde med anställda på samma ansåg att man skulle eftersträva att skapa bostälönenivå 
vid de norska, tyska och danska statsba-der om två rum och kök som inte översteg den 

Två hopbyggda banvaktsstugor av 
''gamla modellen'~ Aven uthusen har 
fogats samman. 

tidigare ytstandarden. Två rum och kök skulle 
inte vara någon rättighet men ansågs ge bättre 
hygien och öka familjetrevnaden. Med hänsyn 
till de "klimatiska förhållandena'' i den norra 
delen av landet borde ombyggnaderna börja 
där. Med start 1918 och tjugo år framåt räknade 
man med att bygga om många banvaktsstugor 
från ett till två rum och kök. Man begärde 
även pengar från riksdagen för att bygga nya 
banvaktsstugor som ersättning för att stugor på 
grund av ombyggnad blev bostäder för en enda 
familj. 

Studerar man banvaktsstugan på ritningen 
ovan var den troligen byggd som någon av de ursprungligaste 
SJ-modellerna. År 1915 hade den 
byggts till bakåt, men även en våning på höjden 
och nu också åt sidan! 

1921-1923 byggdes 137 banvaktsstugor om 
till två rum och kök men fortfarande var enrummarna 
i majoritet -1 677 av totalt 2 165 -och 
i 155 av stugorna var golvytan under 30 kvm. 
Förutom banvaktsstugorna hade SJ ungefär lika 
många andra bostäder med ett rum och kök att 
bygga till. 
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De tidigaste banvaktsstugorna vid SJ beräknades 
ha en bostadsyta om 22-28 kvm medan 
1872 års modell omfattade drygt 36 kvm. Att 



trängseln var stor i början av 1900-talet redovisas 
i en skrivelse från SJ:s distriktsförvaltning i 
Malmö -där levde som mest sju barn under 16 
år samman med föräldrarna på en golvyta om 29 
kvm. I skrivelsen hade man bara tagit med de 
stugor som var mindre än 30 kvm och prioriterade 
för ombyggnad. I de något större stugorna 
av 1872 års modell sades att det "i många fall äro 
inhysta avsevärt större familjer" än de som listats 
i skrivelsen. 

Till-och ombyggnaderna tycks sedan ha tagit 
fart under 1920-talet och stugor höjdes, förlängdes 
eller byggdes till i vinkel. I vissa fall valde man 
att slopa små stugor och flytta om stora familjer 
för att lösa problem med trängsel eller att flytta 
hela banvaktsstugor. Utbyggnadsarbetet fortsatte 
även under 1940-talet, och ungefär samtidigt 
tycks många banvaktsstugor ha moderniserats 
med centralvärme, vatten och avlopp. 

Banmästarstugan vid Mullsjö fick en komplicerad byggnadskropp 
efter ombyggnaden. 
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Nedan: Dubbelstuga ändrad till banmästarstuga i Sävast. 
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Kombinerad banmästar-och banvaktsstuga vid Kaiixfors på Malmbanan. Den som vill liira sig om banunderhåll och 
annat arbete på den linjen rekommenderas varmt att läsa Curt W Engströms berättelser i Järnvägsminnen 4, 2007. 

I och med att många enskilda järnvägar förstatligades 



tillfördes SJ många banvaktsstugor som 
också kunde byggas ut och moderniseras. 

SJ:s banvaktsstugor kom att återanvändas på 
flera sätt. Bland annat sammanbyggdes "överblivna'' 
stugor i norra Sverige till stationsstugor i 
par på Inlandsbanan mellan Moskosel och Jokkmokk. 
På ritningen som visas på föregående sida 
kan man fortfarande ana planlösningen från de 
båda stugor av 1892 års modell som placerats 
med de bakre långsidorna mot varandra och se 
hur man tagit upp ytterväggen mellan dem for 
att skapa ett större kök. 

Vid SJ förekom även att man byggde ihop 
gamla banvaktsstugor till nya hus, exempelvis 
vid Laxå. 

Inget skiijer i princip SJ-s sista banvaktsstuga, vidJakobsberg utanfor Stockholm, från 1950-talets småhus i övrigt. 
Senare tiders banvaktsstugor hade inget nummer på fasaden. 
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Det var Claes Adelsköld som ritade eller lät rita (i så fall genom den danske arkitekten Ludvig Wold) banvakts

stugorna på Ystad-Eslövs järnväg. Ritningen återgavs i de Arbetsritningar öfver inom landet utförde jernvägs

byggnader som Adelsköld utgav 1866, det år då YEJfärdigställdes. Den stora bakugn,en, här gemensam for de 

båda hushållen (liksom for övrigt murstocken), kan ses som ett typiskt skånskt inslag. Stugan kan ses som ett slags 
forminskning av den minsta sortens stationer på några sydskånska järnvägar. Arkitekten Mats Linde talar (i boken 
Järnvägsstationer i Skåne, 1975) om "skånelängan som modell': men det är en smula missvisande åtminstone när 

det gäller takresningen, som var högre på de halmtäckta skånska allmogehusen. Undertill visas uthuset som rymde 

vedbod och avträde men också hade plats for några husdjur. Sådana standardiserade ritningar av ekonomibyggn,ader  

torde ha fannits på flera håll. Många skildringar av banvaktsliv berättar till exempel om hur höskörden på bevak

ningssträckan togs till vara for hushållets ko. En sådan dubbelstuga i nära nog originalskick finns bevarad i Vollsjö 

och inrymmer nu ett litet museum över FritiofNilsson Piraten. 

Enskilda järnvägar generellt 

Eftersom det skriftliga källmaterialet om banvaktsstugorna 
vid de enskilda järnvägar inte finns 
samlat på samma sätt som vid SJ, bygger avsnittet 
om dem till största delen på jämförelser mellan 
foton, ritningar och egna iakttagelser. Tyvärr har 
materialet ibland inte varit så tydligt att det med 
säkerhet gått att fastställa vilken typ det rört sig 



om. Redovisningen av de enskilda järnvägarnas 
banvaktsstugor är alltså långtifrån komplett, och 
särskilt från södra Sverige är källorna relativt fa, 
men jag hoppas att den kan ge en inblick i hur 
det har sett ut. 

Medan SJ:s banvaktsstugor ofta har getts beteckningar 
efter tillkomståret har jag inte hittat 
någon motsvarighet vid de enskilda järnvägarna. 
Jag har istället själv försökt grupper stugorna och 
benämna dem efter någon eller några banor där 
de har byggts. 

KHJ med flera. Längs Köping-Hults järnväg 
byggdes putsade banvaktsstugor med ett vinkelformat 
plan och en liten förstuga av trä placerad 
i vinkeln. Stugor som liknar denna modell förekommer 
även vid Göteborg-Hallands järnväg, 
Malmö-Billesholms järnväg och Skåne-Hallands 
järnväg men då även med synligt tegel i 
fasaderna, öppen veranda i vinkeln och ibland 
förstuga vid en av gavlarna. Vid Laxå-Röfors 
järnväg i södra Närke fanns en banvaktsstuga 
med liknande utseende, men det är inte säkert 
om det var stugans ursprungliga form. Den vinklade 
planformen påminner något om SJ:s modell 
från 1872, men där rör det sig snarare om en 
kompletterande byggnadsdel än en faktisk del av 
huvudbyggnaden som i fallet ovan. 

UGJ med flera. Längs Uppsala-Gävle och andra 
enskilda järnvägar finns banvaktsstugor vars huvudsakliga 
byggnadskropp oftast ligger parallellt 
med spåret. Huvudingången är vid en förstuga 
som är placerad mitt på långsidan som vetter 
mot spåret. Stugorna kan vara byggda av trä eller 
tegel och har ibland en och en halv våning. Planlösningen 
tycks vara inspirerad av den modell vid 
SJ som beskrivs på sidan 49, medan exteriören 

Somliga vaktstugeritningarforeligger bara som blåkopior. Ovan EÖJ (I915), nedan NS/j (1895). 

Banvaktsstuga 3 
Annero vid BoråsHerrijunga 
järnväg, 
byggd 1863. 
Claes Adelsköld 
byggde även denna 
bana, men likheterna 
är inte stora 
med YEJ-stugan 
till vänster. Relationen 
entreprenör!
byggmästare 
är dock oklar på 



flera av de tidiga 
järnvägarna. 
Banvaktsstugorna 
på Mellersta Hallands 
järnväg hade 
två rum och kök, 
vilket var mycket 
for en 'J880-tals 
bana. 
Västkustbanan bestod av fem ursprungliga privatbanor, varfor banvaktsstugornas utseends växlade starkt mellan 
olika sträckor. Stugan nedan är .från Kattarp på fore detta Skåne-Hallands järnväg. 
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Banvaktsstuga från 1891 

vid Helsingborg-Ramlösa-
Råå järnväg. -Det 
lågvälvda taket gör HRR]stugan 
unik. Samma 

konstruktion återfanns emellertid 
på banans ursprungligen 
enda stationshus, det i 
Råå. Arkitekten är obekant 

men kan vara HRRJ-s initiativtagare 
Fredrik Posse. 
Sedan järnvägen breddats 
och elektrifierats byggdes 

banvaktsstugan 1907 om 
till kontor och forsågs på den 
östra gaveln (till vänster på 

ritningen) med ett halvhögt 
ställverkstorn. Någon ersättande 
banvaktsstuga byggdes 
inte utan banbevakningspersonalen 
hänvisades till den 

lokala bostadsmarknaden. 
Efter persontrafikens övergång 
till spårvägsdrift 1924 

blev den åter tjänstebostad 
Det kan for övrigt noteras att 
HRRJ länge använde beteckningen 
"banvakt" även på 
anställda som med tanke på 



sina arbetsuppgifter annars 
skulle ha klassificerats som 
stationskarlar. 

0 
0 

Sträckan ToteboHultsfred 
på fore detta 
Hultsfred-Västerviks 

järnväg har byggnadsminnesforklarats 
i sin 
helhet på grund av 
sin välbevarade helhetsmiijö. 
Banvakts

stugan i Apelkullen 
harfltt ett särskilt 

skydd. Ritningen visar 
en dubbelstuga på 
HWj. Banans hushåll 
behövde tydligen inte 
dela murstock vilket 
varfallet på flera andra 
banor. 
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Malm~Billesholms järnväg byggdes med relativt hög standard vilket avspeglade sig i dess banvaktsstugor. Tomas 
Tägil 
menar att MBJ-byggn.aderna uppvisarfantasirika detaijer.från tegelgotiken även om kompositionen är 
renässansmässig. 

Banvaktsstuga nr 1 Hamra (nr 25på Östra Centra/banan) på den korta linjen Vimmer~ 
Hults.fred var originell med sin nästan kvadratiska grundplan och sitt ''sockertoppstak': 

Banvaktsstuga 509 Säby vid Landskrona-Angelholms järnväg (1876). Fotot är.från tiden efterforstatligandet 1896 
-stugan hadeformodligen nr 1.från början, som den enskilda banans sydligaste. 

varierar mellan de olika järnvägarna genom olika 
takresning och dekorationer. Banvaktsstugor 
som liknar denna typ förekommer bland annat 
vid Bergslagernas järnväg, Uppsala-Gävle järnväg, 
Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg, Oxelösund-
Flen-Västmanlands järnväg, ÅtvidabergBersbo 
järnväg och Landskrona-Ängelholms 



järnväg. Totalt har det byggts banvaktsstugor av 
denna modell vid minst ett tjugotal olika bandelar 
i landet. Det förekommer även stugor vid 
ytterligare ett antal enskilda järnvägar, framför 
allt i Skåne, som skulle kunna vara byggda efter 
liknande ritningar, men tyvärr har källmaterialet 
varit för otydligt för att detta säkert har kunna 
konstateras. 

MBlj med flera. En variant av den förra typen är 
de banvaktsstugor som jag har funnit ritningar 
och foton från längs Mellersta Blekinge järnväg, 
Mora-Vänerns järnväg och Mellersta Östergötlands 
järnvägar. Till skillnad från de längs 
UGJ med flera har dessa banvaktsstugor ingen 
förstuga utan istället en hall och ibland även en 
verandra utmed långsidan. 

LTJ med flera. I Skåne tycks banvaktsstugor av 
tegel ha varit vanliga. I Landskrona & Helsingborgs 
järnvägars arkiv finns en ritning daterad 
1864 som liknar en av SJ:s tidigaste banvaktsstugor 
i tegel med förstuga vid gaveln. Ritningen 
har kompletterats med streck som antyder att 

En annan tidigt forstatligad privatbana var Sverige-Norge järnväg som blev Malmbanan. SJforändrade det engelska 
bolagets dubbelstuga i Loviksberggenom att bland annat bygga utforstugor på gavlarna och inreda vindsrum. 
Eftersom innertrappror saknades tillkom de orignella yttertrapporna. 

man har velat förlänga byggnaden gentemot 
originalet. I samma arkiv finns ritningar från 
1930-talet över långsträckta banvaktsstugor utan 
förstuga som troligen blev resultatet av den skisserade 
förlängningen. De långsträcka banvaktsstugorna 
hade varierande planlösning och placering 
av ingången -Malmö-Trelleborg järnvägs 
stugor påminde om traditionella parstugor med 
rummet och köket på var sin sida av ingången 
vid långsidan medan Trelleborg-Rydsgårds stugor 
hade ingång på gaveln och en betydligt friare 
placering av rummen. Sådana långsträckta stugor 
ska även ha byggts vid Malmö-Simrishamns 
järnväg, vilket ger en spridning till drygt en 
handfull bandelar. Längs Ängelholm-Klippans 
järnväg och Lund-Trelleborgs järnväg förekommer 
en typ av banvaktsstuga vars planlösning bör 
ha sitt ursprung i SJ:s tidigaste putsade modeller 

Storfors på Mora,-Vänerns 
järnväg efter utbyggrzad 
på tidigt 1920-tal Den 
utbyggda delen fick tydligen 
ingen källare. Boytan växte 
från cirka 45 till drygt 60 
kvadratmeter. 



från 1860-talet, men utan förstuga eller vedbod 
bakåt. Stugorna tycks vara byggda av tegel med 
ingång vid gaveln. Åtminstone vid LTJ har långsidan 
vänts mot spåret. 

KE]. Vid Klippan-Eslövs prnväg uppfördes 
banvaktsstugor av tegel som putsades och vilkas 
planlösning påminner om den för typen 
UGJ med flera men med ett bakre rum för köket 
-de hade två rum och kök, mer än vid SJ 
under samma tid. Vid Köping-Hults järnväg 
byggdes större typer av banvaktsstugor med full 
övervåning. 

EJ 1872. Som nämnts konstaterade SJ en typ av 
stuga som har kallats 1872 års modell och som 
fick många efterföljare även hos de enskilda järnvägarna. 
Spännvidden mellan rena kopior av SJ:s 

Ett problem med 
järnvägsmuseets 
samling av ban

vaktsstugeritningar 
från SJ, som vi 

av angivna skäl 

delvis har måst 

använda, är att 

-_/ö~od mol ·sÖ<:ter:

de visar utseendet 

! 

efter ombyggrzad 
Denna stuga vid 
Sallerupsvägen i 
Malmö byggdes 
av Malmö-Kontinentens 
järnväg. 
Vid en senare 
ombyggrzadforsågs 
den med bland 
annat badrum och 

·.Bötlenplon

hatthylla(!). 

.lö~ocl mol ruler. 
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Ritningen till banvaktsstugorna på Lund-Revinge 
järnväg (1905) är signerad av Väg och vattens distriktschef 
Einar Sahlen, men det är oklart om han 
själv var arkitekten. Samma ritning används bland 
annatfor stugorna på grannbanan Landskrona-Kävlinge-
Sjöbo järnväg. Banvaktsstuga nr 3 ligger vid 
Fågelsång. 

Husbyggnaderna på Lund-Bjärredsjärnväg (1901) 
var av trä, vilket var ovanligt i södra Skåne, och 
ritade av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. 
Uppmätningsritningen är gjord 1986av Margit 
Gustafion och visar Leråkra, där banvakten även 
hade att ansvara for växeln till stickspåret mot Flädie D 
station på Västkustbanan. Stugan finns kvar, väl 
omhändertagen. 

som uppförts. Den hade bland annat drakhuvuden 
vid taknocken. 

ÖrS]. I SJ:s ritningssamling finns en banvaktsstuga 
som helt saknar märkning men som enligt 

ritningar och mycket fria tolkningar är stor. En 
av de mest säregna banvaktsstugor som uppförts 
med 1872 års modell som förlaga var de som 
Jönköping-Gripenbergs järnväg byggde. Dessa 
tillhör såvitt jag ser de mest nationalromantiska 

L -
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Banvaktsstugan Sfitshuft på Östra Centra/banan. Arkitekten är obekant. 
Däremot ritades ÖC]'s stuga nr 39 av Karl Guttler och vann 
Svenska Slöjdföreningens förstapris 1909. 
Banvaktsstugan i ½nterviken var en av de fyra på järnvägen Stockhofm-
Saltsjön, öppnad 1893. Eftersom Erik ]osephsson ritade stationen 
i Saftsjöbaden, kan man förmoda att han även var upphovsman 
till banans vaktstugor. Ur Kenneth Landgren, Saltsjöbanan, 1993. 
Märk det minimala rummet med burspråk. 

mina iakttagelser i huvudsak stämmer överens 
med de stugor som byggdes vid Örebro-Svartå 
järnväg -det är bara detaljerna i det yttre uttrycket 
som inte är lika. Ritningen har drag som 
liknar stugor av typen MBlJ med B.era. Hallens 
utformning påminner om MBlJ och de små utrymmena 
utmed ena långsidan om MVJ, men 
jag har inte hittat några helt likadana typer vid 
andra banor. Planlösningen är förhållandevis 
komplex för en banvaktsstuga och trots den begränsade 
ytan har stugan två rum och kök. 

SNS/SNR. Den nordligaste enskilda järnväg 
som byggts i Sverige är Sverige-Norge järnvägs 
sträcka Luleå-Gällivare-Malmberget som senare 
skulle bli del av SJ:s Malmbanan. På grund av 
engelskt inflytande hade bolaget även namnet 
The Swedish and Norwegian Railway Company 
Ltd". Byggnadsritningarna har engelska mått 
och man tycks enbart ha byggt dubbla banvaktsstugor 
efter två ritningar. En omärkt ritning med 
tydliga drag av dubbelstuga har försetts med 
väntsal, vilket kan vara ett tecken på en kombinerad 
banvaktsstuga och trafikplats. Likheter 
med Malmbanans dubbelstuga finns, bortsett 
från en trappa till övervåningen, hos en stuga vid 
Norra Södermanlands järnväg. 

Kombinerad banvakts-och hållplatsstuga på Falkenbergs 
järnväg (öppnad 1894-1904). Stugornas mest 
intrikata snickeridetaijer blev inte alltid så långlivade, 
vilket omvittnas av senare fotografier. 

Rvm 
Rum 
Rum. 
MaL 
! 
KARKASHULT VAKTSTUGA 
Exp. Vdntsqt. 

1900-talsstugor 

Här följer en rad banvaktsstugor från enskilda 
svenska järnvägar som har byggts kring sekelskiftet 
1900 eller under något av decennierna därefter. 
De är inte kronologiskt ordnade. 



VG]. Banvaktsstugan (se Brobacken nedan) har 
två våningar och fönster med tätt placerade spröjs 
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Banvaktsstugan i 
Lenbergsvik vid 
Norra Östergötlands 
järnvägar. 

Härfanns som 
synes en håll-och 
lastplats men stugan 
tycks inte ha 
gett utrymmefor 

väntrum och/eller 
expedition. 

i den övre delen av bågen. Planen har släktdrag 
med SJ:s modell från 1872 men har även drag av 
typen UGJ med flera. Sådana stugor ska byggts 
längs Västergötland-Göteborgs järnvägar men 
även vid Trollhättan-Nossebro järnväg. Ritningen 
på banvaktsstugan vid TNJ visar kanske det 
ursprungliga utseendet hos stugorna längs VGJ 
-se nästa sida! 

BA]. Ingångens utformning för att 
banvaktsstugorna vid Borås-Alvesta 
järnväg mer eller mindre påminner 
om VGJ:s. 

EÖ]. Banvaktsstugorna längs Eksjö-
Österbymo järnväg byggdes i 
två våningar med brutet tak. Fönsterbågarna 
hade tätt placerade spröjs 
och planlösningen liknar starkt SJ:s 
modell från 1892. Utformningen är 
enkel. Stugorna har drag från jugend 
och nationalromantik, men helhetsintrycket 
ger föraningar om den stramare 
1920-talsklassicismen. 

NOJ 1914. Nässjö-Oskarshamns 
järnväg byggde flera olika sorters banvaktsstugor, 
bland annat liknande SJ:s 
modell från 1862 (se sidan 47). Ritningen 
är från 1914 och tycks ha använts 
i ett fall. Den visar en banvaktsstuga 
i två våningar med brutet tak 



Banvaktsstuga vid Trollhättan-Nossebro järnväg. Ritningen 
är hämtad ur Bertil Thulin, Nossebrobanan 
-ett 75 årsjubileum, 1991. De ovanligt många smårutorna 
i fonstren tillhör stugans fornnordiska dräkt. Uthusplanen 
visar att banvakten normalt inte hade någon 
större kreatursbesättning. 

och tätt spröjsade fönster -jämför med EÖJ:s 
stuga på sidan 62! Planen liknar SJ:s 1892-modell 
men ingången vid långsidan är något indragen 
i huset. 

NB]/BJ typ 2. Nora-Bergslags järnväg och Bergslagernas 
järnväg byggde banvaktsstugor med 
täta fönsterspröjsar och förstukvist med drag av 
nationalromantik men stramhet i fasaden som 
1920-talsklassicism.ÅtminstoneBJ-stugansplanlösning 
har tydliga likheter med SJ:s modell från 
1892. BJ byggde även stugor som visas under 
rubriken UGJ med flera. En annan EJ-modell 
är ovanstående typ som snarare har drag av jugend 
och nationalromantik med enkelt dekorerad, 
närmast sirlig förstukvist, fönsterbågar och 
-foder. Stugans volym känns högrest och planlösningen 
kan även här tänkas vara inspirerad av 
SJ:s 1892-årsmodell. 

KFJ Längs Kil-Fryksdalens prnväg byggdes 
relativt lågmälda banvaktsstugor med nationalromantiskt 
uttryck, vars proportioner nästan for 
tanken till ålderdomliga torp. Planlösningen har 
vissa likheter med den högresta B ]-stugan. 

HSFJ Längs Vellinge-Skanör-Falsterbo järnväg 
fnns vitputsade banvaktsstugor med trappstegsgavlar. 
I ett nationellt perspektiv är sådana gavlar 
mycket ovanliga på järnvägsbyggnader, men de 
fanns även på banans stationshus. Arkitekt var 
Theodor Wåhlin likson på Lund-Bjärreds järnväg, 
vars stugor dock var annorlunda. 

OHJ Orsa-Härjeådalens järnväg uppförde banvaktsstugor 
och kombinerade banvakt-och banmästarstugor 
med relativt oregelbundna former 
och nationalromantisk prägel. Särskilt taket är karakteristiskt 
for dessa byggnader. Spröjsarna sitter 
tätt i bågarna, fönsterfodren avslutas nedåt med 
hjärtformer och vindskivornas underkant är lätt 
svängd. Björn Linn gissar att arkitekten är Sigge 
Cronstedt. Formen är enklare och påminner om 
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Banvaktsstuga vid Göteborg-Borås järnväg 1894. I banans monografi, redigerad av Bertil Thulin 1994, berättas: 

''Efter andra världskriget genomforde SJ 1946en ingående utredning av då rådande forhålla,nden och behov av 
forbättringar. Standarden for järnvägens tjänstebostäder stod inte i nivå med de minimkrav, som framfarts 
dessforinnan 
genomford statlig bostadsutredning. "Att ritningen ärfrån tiden efter de med anledning av utredningen 

vidtagna åtgärderna framgår bla,nd annat av badrummet. 

de tidigaste stugorna vid SJ medan fönster och 
vindskivor har samma drag som de övriga. 

HMöj. Höganäs-Mölle järnväg byggde banvaktsstugor 
i två våningar som tycks ha haft fasader 
med omväxlande sprit-och slätputs. Fönstren 
är delvis spröjsade och planen påminner om 
typen U G J med flera. 

YE, KM] och EHR]. På några banor byggdes 
banvaktsstugor med valmade gavelspetsar. Stugorna 
vid Vikbolandsbanan påminner om dem 
längs VGJ samt UGJ med flera. Även SWB hade 
valmade gavelspetsar under en period. Vid VB 
och SWB fanns även banvaktsstugor som liknade 
SJ:s modell från 1872. 

MlSlj och VC]. Vid Västra Centralbanan genom 
västra Götaland och Mellersta Södermanlands 
järnväg byggdes en grupp banvaktsstugor med 
tältformade tak och en kvadratisk planform. 
Fönstren är spröjsade och skorstenen sitter centrerat. 
Stilen känns inspirerad av jugend. Varför 
stugorna på anslutande ritningar har utformats 
på detta sätt är okänt. Jämför gärna med ritningen 
under avsnittet Samtida ombyggnader 
på sidan 65 för den ombyggda banvaktsstugan 
med tälttak vid SJ. Lägg märke till att ritningen 
från MlSlJ visar två murstockar men bara en 
skorsten. Någonstans måste de gå samman! 
Jämför takfönstren på MlSlJ-stugan med de på 
banvaktsstugorna vid Orsa-Härjeådalens järnväg. 

NrS/j 1917. Förslaget till banvaktsstuga vid Norra 
Södermanlands järnväg har en säregen planform 
och murstocken är placerad vid ytterväggen. Planlösningen 
liknar typen UGJ med flera. 

SWB 1900. Stockholm-Västerås-Bergslagens 
järnvägar byggde omkring sekelskiftet 1900 ut 
banan norr om Ängelsberg. Arkitekt för såväl stationshus 
som banvaktsstugor var Erik Lallerstedt, 
som skapade ett relativt homogent utseende. För 



att vara banvaktsstugor var det färgrika hus som 
hade tätt spröjsade fönster och fönsterluckor med 
hjärtan på, omväxlande liggande och stående panel, 
dekorerad förstukvist och historiserande skorstenskrön. 

ÖV] och SäNJ. De båda småländska banorna 
Östra Värends järnväg och Sävsjöström-Nässjö 
järnväg hade banvaktsstugor på drygt 60 kvadratmeter 
vardera och gav ett relativt enkelt och 
slutet uttryck. En ritning från ÖVJ avslöjar inte 
mycket av interiören men stugan har ingången 
vid gaveln. Stugan från SäNJ är betydligt mer 
karaktärsfull, med en friare planlösning och en 
indragen förstuga som rakt framifrån ger sken av 
att skjuta ut från fasaden trots att så inte är fallet. 
Fönsterbågar med tätt placerade spröjsar och 
fönsterluckor med hjärtan på. 

NOJ 1924. Bland Nässjö-Oskarshamns järnvägs 
ritningar finns en banvaktsstuga som ritades 
1924. Byggnaden har två rum och köl 
i bottenvåningen och kan ha fått drag av SJ:s 
modell från mitten av 1910-talet. Stugan är enkelt 
utformad och planlösningen i det närmaste 
korsformig. 

RÅ]. Ruda-Älghults järnvägs kombinerade banvaktsstuga 
och hållplats från 1921 har två rum 
och kök, lunettfönster vid gaveln, närmast kvadratiska 
fönsteröppningar, överljusfönster över 
ytterdörren, minimalt taksprång och bred knutfoder. 
Dragen är 1920-talsklassicistiska. 

0KB. På Ostkustbanan hade banvaktsstugorna 
brutet tak och fönsterfoder endast vid sidan av 
fönstret. Det fanns någon form av knopp vid 
nocken på verandans tak och den nedre delen 
av knutfodren har en utkragning som gör att de 
liknar basen på en pilaster. Också här är dragen 
1920-talsklassicistiska. 

Bestånd 

Med hjälp av de uppgifter om banvaktsstugor i 
Sverige som Jöran Johansson förtjänstfullt samlat 
och som jag bearbetat till nätsidan www.banvakt.
se har jag försökt f-a en överblick av dagens 
bestånd av banvaktsstugor. Den 1 juni 2007 
innehöll databasen 10 538 poster varav 4 670 
var banvaktsstugor och 299 rörde kombinerade 
banvaktsstugor och trafikplatser. 

Statusen för drygt 31 procent, 1 449 av de 
4 670 banvaktsstugorna, var osäker vilket innebär 
att det inte föreligger uppgifter om stugan 
är riven eller om den finns kvar. I några få fall är 



det inte ens säkert att stugan någonsin har funnits! 
Den största gruppen stugor, 1 782 stycken, 
är rivna vilket motsvarar cirka 31 procent av det 
totala beståndet och drygt 45 procent av de stugor 
vilkas status inte är osäker. För 191 av de 
kvarvarande stugorna är uppgiften om statur 
äldre än tio år, men för 952 banvaktsstugor i 
samma kategori är uppgiften högst fem år gammal. 

Bland de 299 kombinerade banvaktsstugorna 
och trafikplatserna är siffrorna tydligare -närmare 
56 procent (167 stycken) finns kvar och 
17 procent (52 stycken) är rivna medan 27 
procent (80 stycken) har osäker status. Jag gör 
bedömningen att denna grupp kan öka i framtiden 
på bekostnad av antalet trafikplatser -de 
kombinerade banvaktsstugorna och trafikplatserna 
tycks vara åtskilligt vanligare än jag först 
trodde. 

Jag räknar med att ha hanterat drygt tusen foton 
och ritningar. Jag tror mig ha hittat foton på 
banvaktsstugor vid 215 bandelar och ritningar 
vid 247 bandelar av 486 möjliga. Det återstår 
alltså mycket att redovisa. 

Bygnadsminnen 

I slutet av maj 2007 fanns sju banvaktsstugor i 
Sverige som var förklarade som byggnadsminnen. 
Av dem hade två behandlats som enskilda 
objekt. 

Till den första byggnadsminnesförklarade 
järnvägssträckan i Sverige, Totebo-Hultsfred i 
Småland, hör en banvaktsstuga i Hultsfred. Beslutet 
1999 för hela sträckan motiverades bland 
annat av des välbevarade provinsiella karaktär. 
Dessutom ska banvaktsstugan i Apelkullen längs 
samma bana vara ett separat beslutat byggnadsmmne. 
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De sent tillkomna järnvägarna Kil-Fryksdalen och Dal-Västra Värmland byggdes båda med starkt inflytandefrån 
Bergslagsbanan, men de arkitektoniska ambitionerna skilde sig tydligen åt när det gällde banvaktsstugorna (inte for 
stationshusens del). Yngve Rasmussen ritade byggnaderna på Kil-Fryksdalens järnväg, öppnad 1912-15. 
Byggnadshistorikern 
Björn Linn betecknar (i Bebyggelsehistorisk tidskrift 1986) stilen som "forsvenskadArts and Crafts': 
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Banvaktsstugan i Håstad på sträckan LundÖrtofta 
längs Södra stambanan är skyddad sedan 
2002 då den antas höra till den "första generationen 
banvaktsstugor" och troligen vara den "enda 
välbevarade i Skåne" av denna typ. 

Under våren 2005 blev järnvägssträckan 
Nora-Ervalla byggnadsminne, bland annat för 
att anläggningen med sina byggnader ansågs vara 
välbevarad. Till detta räknades banvaktsstugan i 
Stora Mon. 

Våren 2007 förklarades banvaktsstugorna i 
Kaisaniemi, Solbacken och Tornehamn längs 
Malmbanan i Norrbotten som statliga byggnadsminnen. 
Anledningen var att de tillhörde en för 
landet industriellt betydelsefull järnväg. 

Strategi 

Jag ska nu försöka ge några råd till vad främst 
antikvariska instanser bör tänka vid frågor som 
rör banvaktsstugor. 

Om man betraktar banvaktsstugor som de 



funktionsbyggnader de har varit, finns det numera 
bara före detta banvaktsstugor. Precis som 
de flesta andra byggnader förändrades banvakts-
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Livet i banvaktsstuga 17 på 
Frövi-Ludvika järnväg (öppnad 
1871-74) har vackert skildrats 
av banvaktssonen och sedermera 
riksdagsmannen Nils-Erik Wååg 
(SJK59, 1993). Han har ur 

stugorna löpande. När man bedömer en före 
detta banvaktsstuga är det aärför viktigt att försöka 
skilja på åtgärder som tillkommit efter det 
att byggnaden slutade vara en tjänstebostad och 
de delar som fanns innan. 

Här följer en kort första hjälp för dig som ska 
hantera en banvaktsstuga. 

Börja med att ta reda på vilken järnväg det rör 
sig om och vilket företag som byggde och trafikerade 
banan där banvaktsstugan står. Undersök 
sen vilka stugor som har funnits och vilka som 
finns kvar längs järnvägen. Jämför den enskilda 
banvaktsstugan med eventuella andra banvaktsstugor 
längs samma bana. Försök identifiera gemensamma 
drag och skala sedan bort tillägg för 
att kunna identifiera vilken typ av stuga det kan 
rör sig om. Sätt typen i sitt lokala eller regionala 
sammanhang (järnvägen) men även i ett nationellt 
dito. Värdera järnvägssträckans bestånd och 
sedan den enskilda stugan. 

I ett längre perspektiv kommer nätsidan 
www.banvakt.se bli ett mycket användbart 
redskap, där kommer bland annat bilder och 
ritningar göras tillgängliga för allmänheten. 
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minnet ritat upp stugans möblering. 
Notera kökets båda utdragssängar 
som kunde komma 
till användning i en storfamilj. 



Skorstensmuren upptar som synes 
en stor del av ytan. 

Ingrid Nilsson 

En banvaktsdotter tninns 

Far var banvakt i Nordsjöbäcken sedan 1908, 
och där i stugan föddes jag 1921, som femte 
barnet i familjen. Nordsjöbäcken ligger cirka sju 
kilometer norr om Trehörningsjö, vid gränsen 
mellan Ångermanland och Västerbotten. Far var 
född i Åre och Nordsjöbäcken kanske var hans 
första riktiga SJ-jobb-han lär ha varit extra banvakt 
från 1905. Min faster Annika -jag kallade 
henne Anka som var gift med banmästare Carl 
August Blomqvist, verksam i Trehörningsjö, kan 
eventuellt ha lagt ett gott ord för far Olaus så han 
kom till Nordsjöbäcken. "Anka'' var mycket trevlig 
tyckte jag, och jag var ofta där när jag blev lite 
äldre och kunde åka tåg dit själv på fribiljetten. 
Faster Annika blev liggande efter sin sista förlossning 
men var i sängen mycket verksam med 
stickning och annat. Hon hade åtta barn, bland 
dem Edvin, Karl, Mimmi och Betty. 

Barnens lekplats i Nordsjöbäcken, intill både 
järnväg och bäck, var kanske inte den allra bästa. 
En gång ramlade jag ner i bäcken och måste hjälpas 
upp igen av mina äldre syskon. 

1924 eller 1925 flyttade vi till Västersels banvaktsstuga, 
sex-sju kilometer söder om Mellansel. 
Från Mellansel till Västerselsstugan åkte mor 
och jag i en bromskur på en öppen godsvagn. 
Hur de övriga i familjen reste vet jag ej. 

Far inspekterade järnvägsspåret på sin trehjuliga 
trampdressin en viss sträcka en gång om dagen 
alla dagar, huru långt vet jag inte (B-linje: 3,5-4 
kilometer). Det gick inte att fuska med det. Det 
fanns en plåtbricka med två hål, for jämna dagar, 
och en annan med ett hål för udda dagar, och de 
skulle bytas varje dag. Det fanns en stolpe med 
ett fäste for brickan där den skulle hängas upp. 

Vi hade två kor och några höns. Slåtter (höbärgning) 
var dels utefter järnvägen (fodersträckan 
arrenderades av SJ for rätten att fa skörda hö), 
dels på ett par små tegar vid banvaktsstugan. På 
banvallen slog vi med lie ("skrabbslått"), och på 
en fyrhjulig tralla hämtades höet hem där det 
hässjades/torkades. På "våra'' tegar slog vi med 
hästdragen slåttermaskin, lånad från grannen. 

När mjölkörten var färdig att plockas, före 



blomningen, åkte min syster och jag med far ett 
stycke. Vi stannade någonstans utefter linjen och 
plockade mjölkörten i korg medan far fortsatte 
for att utföra sitt arbete. När han var färdig kom 
han tillbaka och hämtade oss och vi åkte hemåt. 
Kossorna, vita fjällkor med mörka fläckar med 
namn som Majros, Svartros, Rödros eller Vitros, 
tyckte det smakade bra! 

När hallonen blev mogna plockade vi flickor, 
och ibland yngste brodern Gunnar, utefter banan. 
På den tiden var den inte besprutad. På 
kvällarna rensades bären for de skulle säljas nästa 
dag. Far tog dem med sig i emaljerade hinkar till 
personer han kände i Mellansel för vidare forsäljnmg. 

Vi plockade också smultron och åkerbär utefter 
järnvägen. Då var det att skynda sig att hitta 
de bästa platserna, så man kunde plocka mest. 
Vid Storberget och Lillberget fanns det mycket 
bär. Smultron var gott till kvällsgröten, som bestod 
av kornmjölsgröt. 

En dag 1929, när jag var nyss fyllda åtta år, 
hade jag oturen att bryta mitt vänstra ben strax 
ovanför knäet. Broder Gunnar körde med ett 
av grannen lånat ekipage, häst och släde, for att 
köra ut gödsel från gödselstan. Jag satt fram på 
släden men nådde inte att fa stöd framtill utan 
satt med benen och fötterna utåt sidan. I en liten 
lutning gled släden åt sidan och jag fick benet 
i kläm mellan lasset och en telefonstolpe. Bror 
Sven bar in mig i farstun och sa: "Gå in nu!" Men 
det klarade jag inte, jag måste bäras ända in! 

Det kom en läkare ifrån Bredbyn. Vi hade 
långt till bilväg. Hur läkaren kallades och hur 
han kom till banvaktsstugan vet jag inte. Han 
konstaterade benbrottet och att jag måste till 
sjukhus. Hur skulle jag komma till sjukhuset i 
Örnsköldsvik? Ja, vi bodde ju vid järnvägen! Jag 
lades på kökssoffans lock, av trä, utan stoppning, 
och bands fast av läkaren eftersom benet skulle 
vara stilla. Sedan flyttades sofflocket, med mig 
på, till fars dressin där locket surrades fast och 
han åkte med mig till Mellansel. Där flyttades 
jag över, fortfarande liggande på sofflocket, till 
ett persontåg mot Örnsköldsvik (cirka 29 kilometer) 
. Sofflocket lades nu över ryggstöden på 
ett par motstående bänkar. Far följde med till 
Övik. Han tog senare med sig sofflocket hem. I 

Storslagen utsikt över Angermanälven och Forsmobron från vår banvaktsstugas trädgård 

Örnsköldsvik flyttades jag över till en ambulansbår, 



och den väntande ambulansen körde mig till 
sjukhuset. 

Jag kom att ligga på sjukhuset i ungefär tre månader. 
Först sex veckor i sträck, sedan fem-sex 
veckor gipsad, från foten upp till bröstet. Därefter 
fick jag massage en tid. Jag röntgades nästan 
varje dag för att man skulle se att benet läkte på 
rätt sätt. .}f 

Jag fick besök 
hemifrån, 
främst av far, 
som kom ofta 
-jag kan tänka 
mig att det var 
på helgerna. 
Mor kunde nog 
inte komma 
ifrån. En gång kom det en obekant "gubbe" 
fram till min säng, och nästan skrämde mig, 
innan jag kände igen min far, som hade rakat 
av sig sitt stora skägg! På andra sidan "min" sal 
låg en tant som jag kallade. "Vinka åt mig!", sa 
moster, och jag vinkade med tårna, vilket nog 
gav mig ett skavmärke ovanför knäet som syns 
än idag. Det gör också de båda ärren på var sida 

Det traditionella 
banvaktsarbetet 
innehöll många 
tunga moment. 

efter gripklorna, som höll fast låret när jag låg 
i sträck. 

En kvinna på salen som legat gipsad liksom 
jag skulle av doktor Lind "rekas upp" innan hon 
åkte hem. Hon fick sitta på sängkanten med benet 
som stod rätt ut eftersom knäet hade låst sig. 
Läkaren bröt utan förvarning bröt loss det och 
kvinnan tuppade av! Innan det blev min tur kom 
far och helt enkelt tog hem mig. På sjukhuset 
gick bland annat följande ramsa som jag än idag 
kommer ihåg: "Doktor Lind han sig förbarmar, 
skär upp magen, tar ut tarmar." 

Jag låg på en stor, ljus sal. "Vad mörkt det är" 
tyckte jag när jag kom hem till banvaktsstugan 
igen från den stora sjukhussalen. Hemma var 
köket litet så jag tyckte det såg mörkt ut. Väl 
hemma, gick jag då och då till grannen Forsman 
där vi spelade kort. Fortfarande med svårighet 
att böja vänster ben gick jag den korta biten på 
banvallen fot om fot, klev alltså fram med höger 
fot och satte vänster intill och så vidare. Denna 



vårtermin gick jag bara tolv dagar i skolan, var 
borta 58 och fick därför sitta kvar. 

Banvaktsstugorna är nu rivna -Nordsjöbäcken 
för länge sedan (grunden fanns kvar omkring 
1990) medan Västerselsstugan revs någon gång 
kring 1950-talet. 

Mina tre bröder var också anställda vid SJ. Harry 
slutade som banunderhållsområdeschef Han började 
i Mellansel med spårrensning, bodde en kort 
tid i Kiruna, därefter i Krångfors (Bastuträsk-Skellefteå), 
Murjek för reparation av Lakaträsk och så 
i Lakaträsk mellan 1950 och 1958, i Filipstad till 
1965 och därefter i Mellansel. Sven började i Mellansel 
och kom så till Niemisel (Boden-Morjärv), 
Västerselsstugan, Aspeå 1945 och Sörbölestugan 
1952. 1970 byggde han viadukt för landsvägen 
under järnvägen vid Sörbölestugan. Gunnar kom 
till Hällnäs 1943 och var utlånad ett år till militärmötesplatsen 
Lubboträsk. Därefter återkom han 
till Hällnäs som tågklarerare. 

Själv flyttade jag hemifrån 1939 och blev sömmerska 
i Östersund. Där träffade jag min blivande 
man Nils, som var skräddare. Också min 
syster Gullis kom senare till Östersund, och blev 
sömmerska även hon. 

Dressin var ett naturligt fortskaffningsmedel for många banvakter, även om den oftast inte drevs med motor som här 
utan med hand-eller fotkraft. På bilden banmästardressinen Sorsele 1. 

Kjell Aghult 

Vårfloden i Bergslagen 1977 

1. Ramar 

1.1. Allmänt 

Vintern 1976--1977 gav längd, kyla och snö. Järnvägstrafiken 
stördes redan i december och förstärkt 
tillsyn av bl a fjb-stationerna infördes. Snömängderna 
i skogarna medförde fler viltpåkörningar både 
på järnväg och landsväg. Djuren sökte röjda 
stråk. Mycket smältvatten längre fram anades. 

1.2. SJ 

Trafikledningscentral (tlc) Hallsbergvar den första 
i sitt slag-uppbyggd från 1968. Bakgrund hade 
varit de stora problemen vintern 1965-1966: 
ledningsfunktionerna suttit för åtskilda. Nu allt 
samlats under samma tak: stationshusetvid Hallsberg 
rbg ("Tornet"). En utvidgad fjbcentral. Dit 



fördes Örebrodistriktets person-smat godstrafikledning, 
tåg-och lokledning och eldriftledning. 
Intill satt också rangerledningen. Länge saknades 
dock områdesställverket för själva Hallsberg. Det 
låg vid personbangården och var för omodernt 
att flytta (huvuddel från 1930). Det kom till 
"Tornet" i datagestalt först 1987. 

Lokledningen sköttes från de hela dygnet. 
Förarfrågor enbart under icke-kontorstid. Dagtid 
behandlades de av förarnas hemstationer. 

Tlc var utlokaliserad del av regionkontoret i 
Örebro (med eldriftledningen under bansidan). 
Samgrupperingen gav gott resultat och genomfördes 
görligast på riksplan. 

Busslinjegrupp Örebro var eget lokalchefsområde 
under regionkontoret. Den var en av SJ 
minsta, med 17 vagnar. Mest i linjekörning, med 
reserv huvudsakligen för denna. 

1.3. TGOJ 
Tlc Skogstorp (vid Eskilstuna) . Samgrupperingen 
genomförd redan 1958, i ett mindre revir. Den 
ende tågledaren nattetid var även lokledare och 
föraransvarig ( dagtid sköttes dessa uppgifter av 
Eskilstuna lokstation). Samma tid var han eldrift

vakt, med starkströmstekniker i jour. I uppgiften 
också "larmcentral" för alla infrastrukturfel. 

Huvudkälla: Tlc Hallsbergs ärendemapp. Utgallrad 1982 
men privat bevarad. 

TGOJ:s bussupplägg liknade SJ:s -främst 
linjetrafik. Bussarna sorterade dock här under 
tågdriftens lokalchefer. I Bergslagen Kopparbergs 
trafikområde, med allt trafiklokalt ansvar 
Ludvika-Frövi. 

1.4. NEJ 
Huvudkontoret Nora. Bussrörelsen hade sålts ( daglig 
drift också skötts från Karlskoga) . Tågdriftsfel 

utanför kontorstid anmäldes till resp. chef i bostaden. 
Telefonnumren stod i linjeboken. 

2. Trafikavbrotten 

2.1. Allmänt 

Resp. banfolk kände givetvis till utsatta ställen. 
Tex Dyltaån vid Ervalla, för både SJ och NBJ. 
Privatbanan hade avbrutits åtta dygn vårfloden 
1951 (följderna för SJ okända). Berörd trafik 



1977 hann överallt stoppas i tid. 

2.2. SJ 

• Lördag 30 april. Kortvarigt stopp Storfors-Nykroppa. 
• Söndag 1 maj. Kl 14.30 inga avbrott kända för 
de Hallsberg. 
• Måndag 2 maj . Nu tumlade brickorna om: 

-Avbrott Ludvika-Smedjebacken, StälldalenBredsjö 
och på nytt Storfors-Nykroppa. Reparerade 
under dygnet. 

-Från kl 16.00 förbud mot två samtidiga tåg 
på bron över Dyltaån. Att övervakas av tkl Ervalla 
och Frövi. E. måste nu extrabevakas dygnet 
runt, av tkl från Örebro och Hallsberg. Förut 
hade gällt ca två timmars tjänst M-F (in-och 
utsläpp av Noratågen). 

-Sth på 1 260 m kring ån nedsatt till 10/20 
km/h (båda spåren). 

• Tisdag 3 maj. Ca kl 4.00 genombröts östra spåret. 
Enkelspårsdrift Ervalla-Frövi tillystes omedelbart 
(tkl ju på plats) . 

Avbrott kl 17 .30 Söderbärke-Fagersta C. Lagat 
6 maj provisoriskt och 9 maj slutgiltigt. 

• Onsdag 4 och torsdag 5 maj . Avvaktan, med 
ständig vattendjupsmätning vid Ervalla. 

Elmotorvagnar blev förbjudna, med hänsyn 
till låg traktionsmotorplacering ( elöverslags

risk). D-lokståg insattes, med persontågens 
"veckoslutsvagnar". 

• Fredag 6 maj. Vattenståndet kring enda spåret 
högre, krismöte kl 13.00. Totalstopp från kl 19.30 
beslöts. Sedan trafiktjänstens planer sättas i kraft: 
bussar Frövi-Örebro och omledning av mest 
möjliga godstrafik. Stoppets längd gissades till ca 
10 dygn (som också av slump stämde). Läget var 
dock osäkert hela tiden och operativa order gavs 
med kortare framförhållning (jfr punkt 3). 
• Lördag 7 maj-söndag 15 maj. Trafiken på styltor. 
Bussersättningen på Frövi gick dock allt bättre, 
med kortare väntetider för anslutande tåg. 

Banavdelningen började förbereda reparationen. 
Två "stora'' makadamtågsätt kördes till 



Örebro. En större spårjusteringsmaskin likaså. 
Deras personal jourlades, sedan vattnet börjat 
sjunka. Så kom en efterlängtad beställning: en 
T2 l snarast till Örebro för makadamlossning. 
Tidpunkt tyvärr onoterad. 

• Måndag 16 maj: Ena spåret Ervalla-Frövi återöppnades 
kl 11.00: men med fortsatt enkelspårsdrift 
och stora efterarbeten. Örebro och Hallsberg 
en tid ännu hålla tkl dygnet runt i Ervalla. 

2.3. TGO] (Ludvika-Frövi) 

• 3 maj. Avbrott Ställdalen-Kopparberg och 
Ludvika-Blötberget. Malmtrafiken inställdes. 

• 4 maj. Loktågsförbud Ställdalen-Frövi, p g a 
uppmjukad banvall. Motorvagnar dock tillåtna, 
då vattnet ej nått viss höjd. S k trafikspärr utfärdad 
för vagnslaster till Kopparberg-Vedevåg 
(force majeure). 
• 5 maj. Avbrottet Ställdalen-Kopparberg reparerat 
nog för motorvagnar. Ställdalen-Frövi sammanhängde 
några timmar för sådana tåg. Sedan 
kom nya ras vid Gusselby och Vedevåg. Man 
måste dock tågtrafikera delen Kopparberg-Storå: 
landsvägen hade rasat vid Bångbro. 
• 12 maj. Trafikspärren av 4 maj hävdes, så att 
uppdämd trafik kom närmre. 
• 13 maj. Åter full trafik Storå-Lindesberg. 
• 16 maj. Dito Lindesberg-Frövi. Fjb hade dock 
vattenskadats. Lokala tkl fanns därför någon tid 
i Lindesberg, Vedevåg och Vanneboda: stark påkänning 
för en privatbanas fjb-anpassade personalstyrka. 

2.4. NEJ 

• 2 maj. Sträckan Nora-Ervalla stängd pga ras. 
Örebrotågets vagnar sändes via Strömtorp. 
• 3 maj. Trafikspärr utfärdad för hela NBJ. Undantag: 
Bofors/Karlskoga/Valåsen via Strömtorp. 
Spärren lättades dock efterhand, bl a för Nitro 
Nobel i Gyttorp (viktigt gods biltransporterades 
t/fr Örebro). 

• 9 maj. Spärren 
hävd i huvudsak, 
med all samtrafik 
via Strömtorp. Ervalla-
och Bredsjölinjerna 
dock alltjämt 
ofarbara. Hur 
länge detta kvarstod 
är okänt. Bredsjölinjen 
återställdes också 



bara till Grängen 
(armeförråd 404). 

'/1_'r det några som är 
värda beundran vill 
jag.framhålla lokpersonalen 
som ... hamnade 
i tjänsterutiner där 
frid och familj måste 
sitta emellan': sade 
trafikledaren Per Höij 
i SJ-Nytt 11-1211977 
Foto Mas-Lars. 

Man forstår av bilden 
varfor stambanan 
Kry/bo-Mjölby 

var avstängd i tio 
dygn. Foto Bengt 
Holmqvist. 
3. Samordning 

Rikstransportledning fanns än inte. Varje problem 
"ägdes" av den de där störningen fanns (här 
Hallsberg resp. Skogstorp). Hjälp av de andra 
fick begäras (omledningar etc). Ervallaavbrottet 
berörde i praktiken hela landet. 

Samverkan fungerade relativt bra. Provisorierna 
överenskoms för 2-4 dygn, beroende på 
överblicken. Allt bekräftat i långa fjärrskriftstelegram. 

4. Omledningar etc 

4.1. Allmänt 

Trafikkapaciteten sjunker vid långt stopp på 
en huvudlinje. Ej alla tåg kunde omledas m h t 
omledningslinjernas ordinarie trafik.Vissa tåg 
måste inställas. En lång sträcka med tåganmälan 
(växlande mötesmöjligheter) måste också 
inräknas: Kil-Borlänge, 223 km. Den klarade 
dock åtta omledningståg/ dygn med ökad stationstjänst. 

De andra två omledningsvägarna (Stockholm/
Uppsala och Eskilstuna/Sala) var gynnsammare 
(fjb/dubbelspår). Undantaget var delsträckan 
Sala-Avesta C, som ännu hade tåganmälan. 
Extratjänsten i Broddbo och Rosshyttan 
är okänd. 

Några incidenter för omledningstrafiken är ej 
kända. 



4.2. Persontrafik 

Resande i sov-och liggvagnar fick ej väckas 
för busstransport. Sådana tåg fick omledas 
( Göteborg<> Norrland, Gävle<>Skåne och Stockholm 
<>Oslo). Alla via Eskilstuna<>Flen. 

4.3. Godstrafik 

Hallsberg rbg fick ej belamras med vagnar -avgångståg 
hade ju måst inställas. Åtgärder: 

• Omledda direkttåg (se nedan) fyllas maximalt. 
• Några flöden rangeras i Stockholm och Kil. 
• Hallberg mottar enbart förtursvagnar till orter 
norr om Örebro (post-, styckegods-och avtalstrafik). 
Oprioriterade frakter blev kvar på lastningsstationerna. 

Större kunder kontaktades. De ombads uppskjuta 
icke-brådskande transporter. 

Rangerbangårdarna var fler än nu, med annat 
tågupplägg. Följande principer för direkttåg tilllämpades: 

• Via Stockholm-Uppsala: Malmö<>Ånge, 
Malmö<>Gävle, Hallsberg<>Ånge, Hallsberg<> 
Gävle, Göteborg<>Gävle, Iggesund>Malmö, 
Sundsvall>Göteborg och Falköping>Gävle. 
• Via Kil-Ställdalen: Göteborg<> Borlänge, 
Göteborg<>Ånge, Hallsberg<>Borlänge (lokrundgång 
i Kil), Göteborg>Sundsvall och 
Boden(!)>Göteborg. 

Vagnviktsgräns 1 000 ton gällde bortom Borlänge 
(stigningarna vid Granstanda och Ryggen). 

• Via Flen-Eskilstuna: Västerås-, Fagersta-, Avesta-
och Fröviområdena. Obs även omledda 
nattsnälltåg, punkt 4.2. 
• Tågen Göteborg<>Sundsvall var då SJ längsta 
övernattkörning i godstrafik (sträckan är något 
längre än Stockholm-Malmö). 
• Viss trafik var uppdämd tills Ervallaavbrottet 
lagats. Uppgift på dessa volymer inbegärdes genast. 
Målet var att "köra ikapp" till Kristi himmelsfärdshelgen 
(början 19 maj). 

5. Busstrafiken 

Den egna reserven var liten, både vid SJ och 
TGOJ (punkt 1.2 och 1.3). Huvuddelen av utväxlingarna 



fick ske med inhyrningar. 

I Ervallafallet räckte ofta två bussar/tåg. Men 
några gånger vid veckosluten krävdes 5-6 fordon. 
Bussbeställningarna grundades på tågmästarnas 
resandestatistik. 

Ervallafallet blev ett slags final för SJ Buss 
i Örebro: flaggan i topp inför övergången till 
Länstrafiken ( 1977 -10-01). 

6. Övrigt 

• Avbrottsdygnen var arbetsamma för alla. Resande 
och godskunder fick förlängda res-och transporttider. 
En resa tex Ludvika-Örebro kunde ta 
en halv dag -med mödosamt hopfogad ersättningstrafik. 
Egna bilen dock ett vågat alternativ. 

Järnvägsinternt uttogs stora mängder övertid. 
Ingen nämnd och ingen glömd (inkl TGOJoch 
NBJ mindre organisationer). Alla provisorier 
måste också ihågkommas och effektueras. 

• Egendomsskadorna var stora och stadiga katastrofbidrag 
tänkbara. Länsstyrelsen i Örebro 
anmodade tidigt kommunerna att påbörja underlag. 
• SJ hade som statsverk 100 % självrisk. Dess 
kostnader skattades preliminärt till ca 1,6 mkr 
(6,2 mkr 2007). Till summan räknades även bedömda 
intäktsförluster -s k förlorade vagndygn. 
Vagnarna kunde inte nylastas normalt p g a försemngarna. 
• TGOJ och NBJ var som aktiebolag försäkrade. 
Vad försäkringarna gav vid naturkatastrof 
är okänt. 
• Integrerade de förutsatte ett samlat järnvägsföretag. 
Denna bas försvann 
med avregleringen. De nya 
operatörerna etablerade sig 
på andra håll. Åter måste 
man lita till teleförbindelserna. 

1996 övertog BV trafikledningen, 
som neutral 
myndighet. D v s tågledning 
och fjb-tjänst. 

Transportplanering och 
-ledning (tågens kommersiella 
disposition) är beställarsak. 
BV är trafiktekniskt 
verkställande. Begreppet de 
ändrats till Driftledningscentral 
(DLC), vid en omorganisation. 



"Tågklarerare Robert Carlsson 

i Ervalla sitter i sjön på allvar. 

Normalt har det lilla samhället 

på Närkes/ätten fina vägforbin

delser på alla håll Då har också 

Robert Carlsson sitt på det torra 

men inte så i våras: 'Undrar just 

om det krävs skepparexamen och 

flyväst: "Foto Mas-Lars. 

Lars Olov Karlsson 

lsambard Kingdom Brunel 

stor ingenjör eller "bara'' bra pr-man? 

År 2006 firades i England 200-årsminnet av ingenjören 
Isambard Kingdom Brunel. Han föddes 
den 9 april 1806 i Portsmouth. Hans far var 
ingenjören Marc Isambard Brunel, som kom 
från Frankrike. Modern Sophia Kingdom var 
engelska. 

Den unge Isambard utbildades i Frankrike. 
När han återkom till England 20 år gammal, 
engagerades han som assistent till fadern som 
vid denna tid byggde den första tunneln under 
Themsen i London. Brunel den äldre hade konstruerat 
en sköld som gjorde det möjligt att med 
ganska god säkerhet gräva i leran under floden. 
Skölden sköts framför arbetarna bit för bit, ungefär 
som dagens tunnelborrmaskiner. Bygget 
gick långsamt och det hindrades flera gånger när 
vattnet bröt igenom. Men till slut blev tunneln 
färdigt 1842. Då hade den unge Brunel redan 
lämnat London och drev olika projekt på egen 
hand. Tunneln användes till att börja med bara 
för gående men den finns än idag, nu använd av 
en av Londons tunnelbanelinjer. 

Themsentunneln gav upphov till tunnelplaner 
över hela världen. Bland annat fanns det en 
tid senare tankar på att bygga en tunnel under 
Öresund. Det var helt klart Brunels lyckade 
Londontunnel som var inspirationen. Men som 
vi vet vi inte så långt kom i Skandinavien den 
gången. 



Innan tunneln under Themsen var färdig blev 
Brunel junior utsedd till chefsingenjör vid Great 
Western Railways bygge av huvudlinjen mellan 
London och Bristol. Bolaget hade bildats 1833 
och Brunel fick omgående stora befogenheter. 
Bland annat fick han bestämma linjeföringen 
själv. För att kunna köra fortare lade han inte 
banan genom de mest bebyggda områdena. Han 
bestämde också att GWR skulle byggas bredspårig, 
hela 2140 mm eller sju fot och en kvarts 
tum engelskt mått. Motiveringen till denna 
breda spårvidd var att lok och vagnar skulle fa 
en lugnare gång, och att man skulle fa en större 
lastprofil. Gången blev måhända bättre, men 
den större profilen kom aldrig att utnyttjas, utan 
de bredspåriga tågen blev ungefär lika stora som 
de normalspåriga. Brunel fick ett par anslutande 
mindre järnvägsbolag att acceptera bredspåret, 
men redan tidigt stod det klart att normalspåret, 
1435 mm eller fyra fot 8 ½ tum, skulle bli framtidens 
standard. Great Western Railway stod färdig 
till Bristol 1841 . Stationen i London var till 
att börja med provisorisk men ersattes 1854 av 
den av Brunel ritade stationen Paddington, som 
fortfarande är i bruk. 

Great Western Railway byggdes med mycket 
hög standard. Brunel gjorde allt för att undvika 
större stigningar, det blev långa bankar och skärningar 
och många långa viadukter. Vid Box Hill 
byggdes den då längsta järnvägstunneln i världen, 
nära tre kilometer lång -det fanns faktiskt 
en kanaltunnel som var något längre. Arbetet 
med Box Tunnel började 1836 och den var klar 
1841 . Arbetet var hårt och minst tio rallare fick 
sätta livet till under bygget. Man jobbade från 
båda hållen, och när man möttes nära mitten 
var man fem centimeter fel. Dessutom påstås att 
Brunel hade designat tunneln så att solen bara 
lyser igenom där en dag på året, den 9 april, hans 
födelsedag. Om det är sant vet vi inte, för idag 
stör uppvuxen vegetation, och dessutom är det 
ingen som har vågat stå mitt i det i dag hårt trafikerade 
spåret och kollat ... Men en bra historia 
är det ju. 

Isambard K Brunel 1806-1859 

Temple Meads, Bristols äldsta och största järnvägsstation. Den anlades som västra ändpunkten for Great Western 
Railway, men flera andra järnvägsbolag anslöt snart och stationen fick utvidgas på 1870-talet och sedan åter på 
1930-talet. järnvägs.funktionerna har numera upphört i den imposanta huvudbyggn,aden, som i stället inrymmer 
British Empire & Commonwealth Museum. Foto forfattaren 7 juli 2006. 

Brune! hade alltid mycket på gång. Under 
anäggningen av GWR var han även inblandad 
i bygget av ångfartyget Great Western, på sin tid 



världens största fartyg, 72 meter långt. Han var 
sen också med och byggde den större Great Britain 
1843 och slutligen Great Eastern 1858, störst 
av dem alla, 213 meter långt och byggt for att gå 
non-stop England-Australien. Båtarna fungerade 
men var långt före sin tid och egentligen for stora. 
Great Eastern kom dock senare att få stor betydelse, 
då man använde henne for att lägga ut den 
första telegrafkabeln mellan Europa och USA. 

Brunel nöjde sig inte med att bygga bredare 
järnvägar än andra. Han skulle testa andra drivkrafter 
än de vanliga också. Han byggde sträckan 
Exeter-Newton 1847 med "atmosfärisk drift". 
Istället for ånglok drogs tåget av en liten vagn 
som sögs framåt av vakuum i ett rör längs banan. 
I ovankant av röret fanns en slits med många 
luckor, som öppnade sig efter hand och lät ett 
stativ passera. På stativet satt en kolv. Framför 
kolven åstadkoms vakuum med hjälp av ångdrivna 
pumpar ungefär varannan mile. Luckorna i 
rörens överkant var tätade med väl insmort läder. 
Detta kom att bli systemets akilleshäl. Råttorna 
åt upp tätningslädret och läckorna blev allt fler. 
Efter ett års problemfylld drift lades systemet ner 
och tågen drogs i fortsättningen av konventionella 
ånglok. Enstaka rester, bland annat en av 
pumpstationerna, kan fortfarande ses utefter linjen. 
Brunel lär ha orsakat bolaget en förlust på 
400 000 pund, och kompenserade det hela till 
en del genom att avstå från arvode under två år. 

Brune! byggde broar också, järnvägsbroar naturligtvis 
men även andra. Mest kända av hans 
brokonstruktioner är Royal Albert Bridge som leder 
Great Western Railway över floden Tamar vid 
Plymouth. Bron projekterades 1855 och består av 
två 139 meter långa huvudspann, 30 meter över 
floden. Dessutom är det sjutton mindre spann på 
båda sidorna. Bron öppnades 1859, året efter Brunels 
död, och trafikeras fortfarande. Brune! designade 
också åtskilliga mindre broar, såväl i järn som 
i tegel och trä. Många av dem, dock ej träbroarna, 

finns kvar i bruk. En bro som Brunel planerade är 
den höga landsvägsbron vid Clifton i utkanten av 
Bristol. Det är en hängbro, 213 meter lång och 61 
meter över floden Avon. Den började dock ej byggas 
förrän 1862, och stod färdig först 1864, fem 
år efter Brunels död. Även denna bro används än 
idag, dock enbart av lättare fordon. 

Brunel var med på alla håll och kanter under 
byggandet av Great Western Railway. Han var 
arkitekt for de större stationerna som Paddington 
i London och Temple Meads-stationen i Bristol. 



Men han nöjde sig inte med byggnader, han var 
med och formgav det mesta, ner till stationens 
bänkar. Man kan hävda att det var en tidig form 
av medbestämmande. Dock inte i vår mening, 
utan att Brunel själv var med och bestämde allt. 

Efter Brunels död byggdes GWR:s banor successivt 
om till treskenspår som tillät såväl bredspåriga 
som normalspåriga tåg. Men man insåg 
bredspårets begränsningar och planerade for en 
total omläggning till normalspår. Redan 1892 
gick de sista bredspårstågen. Den slutliga omställningen 
skedde över ett veckoslut. Frågan 
är vad som hänt om Brunels ideer fatt fotfäste 
i England innan normalspårets förespråkare, i 
första hand far och son Stephenson, började leda 
utvecklingen. George Stephenson var uppvuxen 
vid en bana med ungefärlig normalspårvidd, och 
for honom var detta det enda alternativet. Visst 
hade den bredare spårvidden varit till nytta i dag 
men det hade blivit bra mycket dyrare att bygga 
och driva järnvägar med bredspår. När järnvägarna 
började planeras i Sverige hade man i stort 
sett bestämt sig for normalspår i större delen av 
Europa. Visserligen föreskrev riksdagen att Sveriges 
statsbanor skulle byggas med en spårvidd 
av fem engelska fot, det vill säga 1524 mm, men 
det ändrade en annan ingenjör med stark egen 
vilja, Nils Ericson, på egen hand till 1435 mm, 
med hänvisning till att det var den kommande 
standarden i Europa. 

Hur stor var då Isambard Kingdom Brunel? I 
våra dagar har han uppnått hjältestatus, främst for 
att många av hans projekt verkligen var storslagna, 
om än långt före sin tid. I England brukar han 
räknas till de verkligt stora, ja en av de historiskt 
största i modern tid. Men är det verkligen så? 

Vid firandet av Brunels tvåhundraårsdag i 
Bristol, våren 2006, höll järnvägshistorikern Michael 
Bailey ett anförande där han kritiskt tittade 
på Brunels storhet. Bit for bit analyserade Bailey 
Brunels insatser. Vi har fått lov att citera delar av 
Baileys inlägg. 

Till att börja med kan vi se hur det såg ut på 
Brunels egen tid. Under den viktorianska eran 
älskade man begravningar. De var ett bra mått 
på hur uppskattade folk var. Till Brunels begravning, 
som skedde vid Kensal Green-kyrkogården 
i London kom flera hundra personer, inklusive 
vännen och kollegan Robert Stephenson. När 

RoyafAlbert Bridge över Bristofkanafen fotograferad ftån tåget av foifattaren 11 augusti 2006 



Stephenson dog kort efter fick han en officiell 
begravning i Westminster Abbey med mellan 
3 000 och 4 000 deltagare. Dessutom fick hans 
begravningståg passera Hyde Park efter tillåtelse 
av självaste drottning Viktoria. Tydligen uppskattade 
inte samtiden Brune! lika mycket som 
Robert Stephenson. 

Vilka spår lämnade då de stora ingenjörerna 
efter sig i litteraturen? Joseph Locke, en annan 
stor ingenjör och järnvägsbyggare, fick sin bibliografi 
publicerad två år efter sin död. Stephenson 
fick sin fyra år efter att han dött, medan Brunels 
bibliografi kom först efter elva år, och den var 
skriven av hans två söner. Tydligen uppfattades 
Brune! inte så intressant den gången. 

Tvåhundraårsdagen av Brunels födelse firades 
storslaget, men hur var det på hans hundraårsdag? 
Vad som kunnat utläsas av dåtida tidningar 
verkar det inte ha firats alls. Inte heller hans 150årsdag 
ser ut att ha uppmärksammats 1956. Helt 
klart har Brunels rykte växt i modern tid. Det 
börjar med en utförlig bibliografi av Tom Rolt 
1957. Sen följde ytterligare uppmärksamhet när 
man återfann ångfartyget Great Britain på Falklandsöarna 
1970 och lyckades få det åter till Bristol 
för musealt bevarande. Samtidigt har ett ökat 
intresse för järnvägens historia gjort att allt fler 
studerat Brunels insatser. Dessa är dessutom väl 
dokumenterade i arkiven. Brunels image, som 
självständig, ja till och med utmanande, nästan 
uppkäftig, passar också vår tid. 

Hur var då Brune! som ingenjör? Som järnvägsingenjör 
var han helt klart framstående. Men 
han var inte den ende. Lika framstående verkar 
Robert Stephenson, Joseph Locke, John Rastrick, 
Charles Blacker Vignoles, George Parker Bidder, 
John Errington, William Barlow, William Curbitt, 
John Hawkshaw och många andra ha varit. 
Brune! byggde 1 100 miles järnväg, jämfört med 
Lockes 1 600 och Robert Stephensons 2 000 miles. 
Men Brunels var bredare ... 

Var Brune! en stor brobyggare? Ja, utan tvekan, 
men det var också Robert Stephenson, Joseph 
Locke, John Rastrick och många andra. Brunels 
mest berömda bro, Clifton Bridge, byggdes dock 
efter hans död. 

Var Brune! en bra arkitekt? Jo, visst var han 
det. Han hade en förmåga att kombinera bra 
konstruktioner med vacker utformning. Han var 
kanske inte arkitekt av yppersta klass, men som 
ingenjör och arkitekt stod han långt över flera 
av sina samtida ingenjörer som ofta tog hjälp av 



arkitekter för det estetiska. 

Var Brune! en bra lokkonstruktör? Nej, det 
var han inte. Till skillnad från Robert Stephenson 
som verkligen tog fram användbara lok, var 
Brunels insatser tveksamma. Hans fiasko med de 
vakuumdrivna tågen var monumentalt. Brune! 
insåg dock snart att lok inte var hans område, 
utan överlät konstruktion, byggande och drift till 
specialisten Daniel Gooch redan 1839. 

På samma sätt analyserar sedan Bailey Brunels 
insatser som mariningenjör, som arbetsledare 
och organisatör. Och här lyckades han inte heller 
särskilt bra. 

Varför har då Isambard Kingdom Brune! blivit 
så stor i våra dagar. Ja, dels var han en god 
pr-man, främst för sig själv men också för sina 
ideer. Vidare ser vi idag hans sätt att orädd tackla 
stora projekt som långt före sin tid. Han försökte 
genomföra projekt som egentligen inte passade 
dåtida teknik och därför misslyckades. Men med 
dagens syn på teknik så var han på rätt väg. Det 
kan vi avgöra idag. Så visst har vi idag anledning 
att fira Brune!, och uppmärksamma hans insatser. 
Och en annorlunda och spännande berättelse 
är ju aldrig fel. 

John Doubleday har gjort bronsstatyn i naturlig skala 

av Brunel som finns på Paddington Station. Foto forfat

taren 9 juli 2006 

Kurt Falk 

Från vedlämpare till stationsföreståndare 

Man kan säga att min järnvägstid började nio 
månader före min födelse 1923. Min pappa arbetade 
på stationen i Lesjöfors och mamma på 
posten som fanns där. Pappa blev arbetslös på 
stationen och placerades på banavdelningen. Då 
var "hjulingen" det enda fortskaffningsmedlet, 
och hur många gånger fick jag inte åka med ner 
till bruket! Ett par år bodde vi i Oforsen, och 
där fanns inte mycket mer än järnvägen och dess 
område att leka på. 

År 1929 flyttade vi till Limedsforsen. Då var 
jag sex år. Vi bodde i järnvägens bostad på Petterkullen. 
En gräsmatta skilde oss från spåren och 
stationen, så vi behövde inte använda järnvägen 



som lekplats. För övrigt rörde sig allt kring järnvägen 
och posten. 

Jag vill också nämna de vintrar då jag var snöskottare 
på stationen från det jag var femton år. 
Jag måste då ha en vuxen med mig för att fa utföra 
arbetet. 

Vedbryggan i Limedsforsen 1940-1942 
I slutet av 1940 bestämdes att loken på vår bana 
skulle eldas med ved. Kol var det ont om och 
på grund av kriget kunde fa båtar komma in i 
våra hamnar. Tommors Ivan och jag blev den 30 
november 1940 anställda för att lägga upp ett 
lager innan loken vid årsskiftet skulle börja köras 
med ved. 
Vår anställning lydde under banmästaren i 
Lima. Vi blev anställda som banarbetare men 
fick ackord som uppdelades på lossning av ved 
från järnvägsvagn 50 öre, sågning 50 öre, uppdragning 
på bryggan och givning till lok 50 öre, 
totalt 1.50, allt per kubikmeter. Veden vi lossade 
var enmeters, tremeters och pappersved i olika 
längder. Vagnarna var öppna och av olika storlekar. 
Vi sågade också i halvmeterslängder som 
lades i kubikmetermått. Dessa drogs upp med en 
kran på bryggan och gavs till loken. Genom vedeldningen 
utökades personalen på loken med en 
man, vedlämparen. Det tog rätt lång tid innan 
förarna lärde sig att köra snålt. 
Vi höll hög service och tjänade för denna tid 
stora pengar, upp till 600-800 kronor i månaden, 
men så arbetade vi också tio-tolv timmar 

Vedkapen med vilken vi kapade lokved Jag står till 

vänster och Tommors Ivan Jansson till höger. Aret är 

1941. Foto om inte annat anges är ur forfottarens 
samling. 

alla dagar. Pappa som var trafikbiträde på stationen 
hade cirka 200 kronor i månaden. Vintertid, 
när det var mycket snö och kallt, fick vi ta in en 
extra man. 

Eftersom Ivan och jag var med i Lima IF:s fotbollslag 
måste vi vara lediga ett slag på söndagarna. 
Pappa Filip brukade då ge ved till tågen. 

Det var oerhört kalla vintrar i början av 1940talet. 
När vi kom ut på morgonen kunde det vara 
30-45 minusgrader. Vi var ordentligt klädda med 
filtskor eller stövlar, tröja, jacka och storväst, och 
vi hade möjlighet att värma oss i vattentornet där 
det eldades för att inte vattnet skulle frysa. 



Vansbro 

Under krigsåren 1941-1942 fylldes Västerdalarna 
med militärer och då hade vi många tåg 
utöver de ordinarie. Vi hade mycket att göra och 
järnvägen ropade efter folk. Jag fick en förfrågan 
om jag ville flytta till Vansbro som vedlämpare, 

for att senare fa börja som lokeldare och lokförare. 
De här sista marsveckorna 1942 upplevde 
jag det värsta som en artonåring kan gå igenom 
-lämna hemmet där man var helt skyddad, 
lämna alla kära kamrater och en mycket välbetald 
anställning. Men så var det möjligheten att 
fa arbete även i framtiden. Pappa sa att vi inte 
skulle stanna i Limedsforsen for all framtid utan 
flytta när det kom en chans. Detta gjorde att jag 
bestämde mig for att flytta till Vansbro den 1 
april 1942. 

Under vår tid i Limedsforsen hade Särnabanan 
fatt en ny sträckning. Malung-Brintbodarne las 
ner och den nya gick förbi Yttermalung, Äppelbo 
och direkt till Vansbro. Jag kände Särnabanan väl 
men det blev även åkning till Mora och Orsa. 

Jag var mycket nervös inför mötet med stinsen 
i Vansbro men möttes av en jovialisk man som 
var kontorist. Han förde mig till en barsk man 
som hälsade mig välkommen. Det var inte på 
stationen jag skulle vara utan vid lokstallet där 
lokmästaren satt. Alla andra ansikten kände jag 
igen for det var vedlämpare, lokeldare och förare 
som jag sett hundratals gånger när jag gett dem 
ved. Kamrater hade jag alltså från första dagen. 

För omväxlings skull har vi klättrat upp i vedlämparkranen, 
jag överst och Fågel ErikJohansson under. Till 
vänster syns Limedsforsens station. Aret är 1941. 

Jag blev senare förd till den bostad som anvisats 
åt mig. Den låg cirka tre hundra meter från 
lokstallet. Rummet fanns i ett hus som tillhörde 
en verkmästare på Kroons Cykelfabrik. Jag tyckte 
det såg ut som deras vardagsrum men det var 
flickans rum. Hon hade flyttat för att utbilda sig. 
Vägg i vägg med parets sovrum skulle jag leva 
ungkarlsliv. På övervåningen bodde ett par bröder 
från Hulån (Skamhed) som båda arbetade på 
stationen och gick i växlingstjänst. Vi blev bra 
kompisar redan från början. Även Bengt Norling 
(senare kommunikationsminister) och andra 
bodde på samma gata. 

Men var skulle jag äta? Jag fick köpa mig en 
stor matbox med matdosor. Boxen kallades Grh 



eftersom den liknade en stor täckt järnvägsvagn 
med denna beteckning. Halvlitersflaskor kunde 
stå rätt upp och i dem hade vi kokt kaffe. Ibland 
hade vi flera flaskor, till exempel när vi skulle till 
Särna. 

Första turen 

Min första tur gick just till Särna med godståg. 
Klockan ringde fem och då skulle man hämta 
boxen på matserveringen, som ställde ut den 
på hallen. Så iväg till lokstallet, hämta blåstället 
i klädskåpet, ta loket ut till vedbryggan och 
lasta tio kubikmeter ved på durken. Det var en 
varm och lång arbetstur. Någon mat ville jag inte 
ha -tre mål lagad mat med efterrätt var med i 
matboxen på den här turen. Halvlitersflaskorna 
med kaffe smuttade vi på i ett. De stod på hyllan 
ovanför fyren och var alltid varma. 

Lokeldaren och jag, vedlämparen, växlades om 
med att kasta in ved i fyren. Veden skulle ligga 
rätt och tätt for att man skull fa den bästa fyren 
och mesta ångan. Det var varmt som i helvetet, 
men efterhand som veden tog slut var det helt 
öppet bakåt durken och då blev det kallt och blåsigt. 
Inte så bra for hälsan! 

På en godstågstur var det växling på alla stationer 
och lastplatser. Jag minns inte exakt hur 
mycket ved vi gjorde åt på turen till Särna, men 
jag skulle tro att det var 20-30 kubikmeter. 

När jag kom till Limedsforsen passade jag på 
att gå hem ett tag. Jag berättade hur jag bodde 
och att jag fick ta av mig skorna i hallen for att 
inte stöka till. Jag ångrade mig att jag hade flyttat, 
tårarna rann, men det var första turen och 
orutin gjorde att det blev omänskligt tungt. 

Resan gick vidare. Jag hade hört att man i 

Limedsforsen var ändpunkt for Mora-Vänerns bibana och hade maskinstation. Fotot (Nybergska samlingen, 
Sveriges 
Järnvägsmuseum) är från 1920-talet. men .forändringarna var inte så stora två decennier senare utom att en 
vedbrygga hade upp.forts hitom lokstallet. 

Horrmundsbacken kunde ta slut på ångan och 
även på veden, men det hände inte mig någon 
gång. Så vi kom till Särna efter en tur på 12-14 
timmar och jag var helt slut. 

I överliggningshuset fanns det B.era rum och 
ett kök så att man kunde värma maten. Där var 
personal från två tåg -sex lokpersonal, två konduktörer, 
två godsvårdare och växlare. Alla rum 



var således upptagna. De som hade vanan inne 
satt uppe och spelade kort. Det blev dåligt med 
lugn och ro och ingen sömn. Jag såg fyren och 
elden framför ögonen hela natten. 

Dagen efter bytte vi tåg och hade ett persontåg 
på hemvägen till Vansbro. De tågen var 
lätta och korta men höll högre hastighet. Det 
gick åt mindre ved, för vi hade medlut ända till 
Limedsforsen. Nu fanns ingen tid att springa 
hem, men jag bytte några ord med pappa på 
stationen, tog en massa ved på bryggan, pratade 
Limamål med Tätta Sven och Fågel Erik så att 
mina kompisar på loket inte förstod någonting. 
Allt har sitt slut och även den första dubbelturen, 
och det var fint att komma hem till sin 
sköna säng. 

Arbete och fotboll 

Andra turer gick till Orsa med person-och godståg. 
Hade man ett godståg växlade man på alla 
lastplatser och stationer. Under krigstiden lastades 
bränn-och pappersved överallt, i Van, Brintbodarne, 
Gävunda, Vimosågen, Vimo och Vika. 
På uppresan till Orsa gick det inte åt så mycket 
ved. Enda stigningen var från Mora till Mora lasarett. 
Vi gick länge och växlade i Mora, åkte till 
Morasågen där vi hämtade och satte ut vagnar. 
Detsamma gjorde vi i Orsa innan dagen var slut. 
Överliggningsrummen låg i lokstallet. 

Utelivet i Orsa bestod av att man gick en tur 
efter affärsgatan och köpte en Mora-Tidning varefter 
det var hemgång. Dagen efter var det ungefär 
samma växling, men då blev det att slänga 
mycket ved. Det var större stigningar från Vika 
och till Vimo. Vimobacken var ökänd. Många 
hade kört slut på ångan och blivit stående. Att 
sen ta igång ett tungt godståg var svårt. Det var 
en konst att ta ångan att räcka till men de Resta 
lyckades. 

Snart fick Vansbro AIK veta att jag hade spelat 
fotboll i Lima IF. Jag fick provspela i B-laget 

och befanns vara mogen för A-laget. Många var 
järnvägare så jag kände mig hemma. Problemet 
med oss järnvägare var ju att vi måste ha ersättare 
när vi hade arbetshelg, men vi var över två 
hundra anställda och det fanns alltid någon som 
ville tjäna lite extra. 

Så småningom förstod jag att jag inte skulle få 
bli lokeldare. Jag hade inte den verkstadspraktik 
som var obligatorisk för att få komma in och ta 



prov. Men stinsen hade behov av folk i stationstjänst, 
och jag fick börja där den 1 augusti 1942. 
Att min familj flyttade från Limedsforsen till 
Rämmen gjorde beslutet enklare. 

Trafiktjänst 

Våra barn och barnbarn har svårt att fatta att 
Statens Järnvägar hade hand om i stort sett alla 
transporter av personer och gods under krigsåren. 
Alla stationer och lastplatser var bemannade och 
tågen var många och långa. Av dåtidens stora banor 
är många idag nedlagda. 

Min första tur var på godsmagasinet. Det började 
mest med instruktion och visning av hur 
många vagnar som ställdes ut varje dygn. Det 
gällde att sortera i rätt vagn, och man fick fråga 
var den och den stationen låg. Sådana kunskaper 
fick vi under kontoristkursen 1954, men då var 
många av de gamla stationerna nedlagda. 

Växling var det som jag sysselsattes mest med. 
Det var turer dygnet runt. Den ena vagnen efter 
den andra släpptes från norra delen av bangår-

Personalen vid 
Lesjöfors station i 
mtten av 1940talet. 
Från vänster 

C. G.B. Kindgren, 
stationsmästare, 
Hjalmar Bjurbäck, 
stationskarl, 
Hannes Eklöf, 
kontorist, Gunnar 
Vesterlund, stationskarl 
jag själv 
och Gösta Persson, 
stations karl. 

den till alla spår. Där skulle vi ta emot vagnen 
med bromssko, perfekt lagd så att det bara var att 
koppla till nya tåg. När alla vagnarna var släppta 
skulle tågen vara färdiga. Jag hade stor tur som 
klarade mig från skador, men en gång hade jag 
lagt bromsskon för nära och enmetersved ramlade 
över mig där jag stod mellan vagnarna. Det 
blev bara små blessyrer. 

Ibland var jag på resgodset, hade plattformstjänst 
med lastning och lossning av resgods, ilgods 
och expressgods. På den tiden polletterades 
allt handresgods, cyklar och skidor. Allt paketgods, 
ilgods och expressgods gick med persontågen 
och rälsbussarna. Flera plattformsvagnar 



var alltid fulla. 

Karriärgubbarna fanns inne på expeditionerna, 
på gods-, biljett-eller tågexpeditionen. Tågklareringen 
sköttes av särskilda personer som också 
hade andra expeditionssysslor. De räknades som 
lite förmer än vi som gick ute. 

Hur gick rekryteringen till? Stinsen hade 
mycket att säga till om. Det fanns på den tiden 
fjäsk och även hänsyn till släktrelationer. Bengt 
Norling var stinsson (dock inte från Vansbro) 
och hade realexamen, var sjutton år och hade fått 
börja som notisbud. Ett notisbud fick springa 
med allehanda papper mellan expeditionerna, 
och därmed fick han lära sig allt som förekom. 
När han var arton år var han redan inne och fick 
fortsätta. Jag måste dock erkänna att Norling var 
duktig och vi var kamrater från samma gata. 

Fritid var det dåligt med. Det kunde dröja upp 
till sex-åtta veckor mellan frisöndagar eller lediga 
dagar. Fast visst var man ledig någon lördagskväll 
så att man kunde göra sig fin med vit skjorta och 
en lös plastkrage, som man behövde vara två 
man för att fa på sig. Sen bar det av till Äppelbo, 
Skamhed, Hulån eller Dala-Järna. Det gällde för 
det mesta dans men jag var för blyg, dansade sällan 
och hade ingen tur med flickor. 

Godstågsturen till Persberg hatades av konduktörer 
och arbetsbiträden. De tog ledigt och 
på den satte de in mig "så att han får se sina föräldrar 
i Rämmen". Turen var lång med växling 
överallt och mycket gods på stationerna. Lite positivt 
var att man fick en halv dag ledigt för varje 
tur, och två sådana blev en heldag. 

Det gick en historia om mig efter en Persbergstur. 
Bönderna fick hem tankar som de hade 
dieselolja i. Vi skulle lossa en sådan i Rämmen, 
Göte Olsson och jag samt pappa. Tanken skulle 
lossas på kajen mittemot stationen och pappa var 
rädd. Vi spettade fram den till vagnkanten, men 
rätt som det var stack den iväg över kajen och 
över slänten i full fart ner mot sjön. Som tur var 
stannade den mot en björk. Då sa pappa: "Va 
fan gör du pojkjävel, ska du slå sönder tanken?" 
De orden fick jag alltid höra när det var tal om 
en Persbergstur eller annars när det var fråga om 
godslossning. 

Min for, Filip 
Falk, framfar 
Rämmens station 
i slutet av 1950talet. 



På grund av min ungdom och att vi var flera 
hundra ungdomar som började vid järnvägen i 
slutet av 1930-och början av 1940-talet var möjligheterna 
små att avancera genom att komma 
in på någon expedition. Bangården med växling, 
magasinet med att använda kärran, godssortering 
i vagnar och turer med godstågen blev min lott. 

Skogen 

På hösten 1942 fick alla pojkar i militärens årskurs 
1943 order om att vi under året skulle "hugga 
ved åt staten". Det var slut på stenkol, loken 
gick med ved och det var även brist på pappersved 
och timmer. Bilarna gick på gengas så allt vi 
kunde avverka var bra för landet. Kravet var att 
vi i Svealand och Norrland högg för 600 kronor 
var, i Götaland för 5 50 kronor. 

Jag började då bearbeta pappa i Rämmen för 
att han skulle ordna med huggning hos Billerud. 
Vintern 1942-43 gick ganska fort och jag tyckte 
att året i Vansbro var bortkastat -bo på ett rum 
där man inte fick röra sig, ingen att tala med. Vid 
dagens slut fick man veta vad man skulle göra 
nästa dag, och då hade man kanske inte beställt 
någon mat men skulle med ett godståg till Särna. 
Dag-och natturer blandades hur som helst, och 
då kunde det endast bli kaffe på kondis. Men det 
som gjorde året i Vansbro svårast var väl inkomsten, 
196 kronor i månaden. Jag fick det inte att 

Lesjöfors station på 1930-talet. Nybergska samlingen, Sveriges järnvägsmuseum. 

gå ihop, men tack vare att jag hade sparat när jag 
tjänade bra i Limedsforsen klarade jag mig. 

Pappa ordnade huggning på Rämmens revir 
och därmed flyttade jag hem den sista mars 
1943. Således var familjen samlad på ny plats. 

Under min "skogsledighet" sommaren 1943 
övertalade jag Herbert Magnusson, som var stationerad 
i Lesjöfors, till ett tjänstebyte. Han ville 
komma närmare hemmet i Sågen och jag ville 
inte tillbaka till Vansbro efter huggningen. 

Under sommaren förberedde jag mig för de 
nya uppgifterna i Lesjöfors med expeditions-och 
postarbete. Min far hade för lite tid till förfogande 
för min "utbildning", var alltid pressad och 
stressad. Jag läste Säkerhetsordningen, satt på expeditionen 
och fyllde i säkerhetsformulär, sålde 
biljetter när pappa inte var inne, fyllde i fraktsedlar 
och tog betalt för avsända lingonlådor. Jag 



slog i taxeböcker och gjorde exempel för att lära 
mig att ta betalt. Min mamma Gertrud lärde mig 
postarbetet. Personalen vikarierade ju på många 
stationer och man kunde vara ensam om både 
järnväg och post. Det var den dagliga redovisningen 
av posten som var det svåra. Därför blev 
det för det mesta tidsbrist innan tåget kom in 
och avgick. 

Lesjöfors 

Sommaren var slut och jag skulle börja i Lesjöfors. 
Jag hade varit flera gånger och talat med 
stationsmästaren och de övriga, som jag kände 
sedan tidigare. Turerna var rätt bra: 8-16 och 
10.30-18.30 vardag utom lördag, då det tillkom 
ett kvällspass 23-0.30, och söndagar en 
tur 9-11, 12.30-13.30, 15-16.30, 17.30-18.30 
och 23-0.30. Eftersom jag var näst yngst och ny 
fick jag mig pålagd de här lördags-och söndagsturerna 
mycket tätare än de andra. Det var ett 
aber eftersom jag nu sparkade fotboll i Lesjöfors 
A-lag. Nu fick jag sluta med fotbollen. Det var 
ingen som ville ta de här turerna och hjälpa varandra 
tordes ingen. Turerna fördelades efter ett 
system som löd: den som fjäskar och den som jag 
tycker om håller jag i handen. 

Jag klarade mig rätt bra, hade lärt mig mycket 
hemma och var därför kunnig i de flesta grenar 
inom tjänsten. Lesjöfors AB tog emot allt gods 
och skickade all produktion på järnväg. Allt forslades 
på en smalspårig bana till och från bruket. 
Den hette i folkmun "rallbanan" och hade ett eldrivet 
lok och en massa små öppna vagnar. Omlastningen 
skedde tvärsöver en lastkaj. På öppna 
vagnar lastades valsjärn, korpar och spett, bil

och järnvägsfjädrar, rälsspik, dragen tråd och li

nor som täcktes med presenning. I täckta vagnar 

lastades allehanda fjädrar i lådor, tråd och linor 

som måste skyddas för regn. Även styckegods las

tades i täckt vagn eller i magasinet. Minst en man 

var med och lossade samt kollade fraktsedlar. 

Varje morgon kom ett fullastat godståg från 
Kristinehamn. Det innehöll göt och billets från 
Svartöns järnverk, Smedjebacken, Björneborg, 



Hällefors och andra järnbruk samt valstråd i 
stora ringar från bland annat Japan. Sedan stålverket 
hade byggts kom det mycket skrot. Det 
uppfördes nya verkstäder och det kom också 
byggmaterial såsom cement och siporex. Olja 
och vagnar med syra levererades regelbundet liksom 
rep från Älvängen. 

Kan någon idag tänka sig att allt detta lossades 
och lastades på kajen! Det fanns en liten kran 
som drogs med handkraft, men för övrigt skedde 
all lossning och lastning för hand. Rullar, spett 
och allehanda hemgjorda hjälpmedel användes. 
Vi hade tillgång till ett lok halva dagen och växlade 
ut och in från kajen efterhand som vagnarna 
blev klara. Det kom också ett tåg från Vansbro 
varje dag. Det växlades överallt och var i det närmaste 
fullt när det kom till oss. Det medförde till 
och med Herrhultsvagnar och även linjevagnar. 
Sågverket och dess utlastning ökade storartat efter 
kriget. Det fanns ett industrispår som gick 
över vägen och bevakades med bommar. 

Vi fem som var ordinarie hade mycket att 
göra. Vintertid hade vi all snöskottning. Det var 
långt mellan de yttersta växlarna, plattformarna 
var långa och tillfarterna till stationen skulle vara 
rena. 

Efterkrigstidens expansion var explosiv när det 
gällde både industrin och samhället. Till bruket 
byggdes nu ett normalspår. Alla ankommande 
och avgående vagnar kördes därefter med lokomotor 
till och från bruket. "Kajgubbarna'' placerades 
där och ett stilla lugn la sig över kajen. 
Styckegodset kördes den första tiden med en 
amerikansk jeep. Det lastades antingen i vagn eller 
i magasinet. Senare användes en liten lastbil. 

Stationen fick högre poängtal och vi fick högre 
befattningar. Det tillkom en kontorist som närmaste 
man till stationsmästaren. Själv var jag först 
vikarie på innetjänsten och sedan trafikbiträde. 
Förändringarna var stora. Stationsmästaren gick 
i pension och en ny tillträdde. Det var en gemytlig 
man som gick omkring och myste under arbetsdagarna, 
men på kvällen och natten var han 
byråkrat. Han slutade vid 16-tiden och gick upp 
och sov några timmar, men mellan 20 och 21 
satt han åter på expeditionen och gick igenom 
allt. I vagnböcker och huvudanmälan gjorde han 
avprickning och satte bockar och kollade att allt 
var rätt varje dag. Han gjorde i ordning redovisningen 
för dagen, kallad remissen. 

Neddragningar 



Min fru Siv och jag bodde på övre våningen i 
det stora järnvägshuset norr om stationen. Vi var 
nu inne på 1950-talet och det skedde neddragningar 
överallt. Kontoristplatsen kom ut och en 
man vars tjänst blivit indragen i Lysvik på Fryksdalsbanan 
fick tjänsten. 

Åren 1945-1947 var vi och vikarierade på 
stationerna runt omkring. Rämmen, Oforsen, 
Långbansände och Långban var de stationer som 
vi mest besökte. I Rämmen fanns ett postbiträde 
och där slapp vi posten. Till en början fanns då 
ett industrispår ner till gamla sågen. Där lastades 
pappersved, brännved och timmer. Det gick flera 
persontåg om dagen och man sålde många biljetter 
till Lesjöfors och Filipstad. 

Prosten åkte ofta tåg och han hade ovanan att 
alltid komma sent. Ibland kom han i eka över 
sjön och ropade: "Vänta!" Tåget stod för det 
mesta redan inne. Min svärfar fick ofta skjutsa 
honom i sin taxi och fick alltid vänta. I sista 
stund ringde prosten och talade om att de skulle 
komma om några minuter. 

Till Oforsen fick man ta sig med cykel, moped 
eller hjuling. Man skulle vara där från första till 
sista tåget på dagen. Man fick passa bommarna 
över vägen till Liljendal. Det lastades både 
brännved och pappersved. Hugga ved, elda i kaminerna, 
skotta snö i växlar och på plattformar 
ingick också i arbetet på alla stationer. 

Vikariat 

Långban hade gruvorna kvar på den tid då jag 
vikarierade där. Senare utökades vikariaten till 
att gälla även Neva, Sågen, Vakern och Tretjärn, 
men de var på väg att dras in. I Neva var banan 
till Fredriksberg kvar och det var mycket växling 
där. Banan var smalspårig, så det blev många små 
vagnar efter en last från normalspåret. Sågen var 
den största stationen när det gällde avsända vagnar 
med lingon. Att lasta lingonlådor i persontågen 
var mycket hårt för ryggen. I Gräddsjön 

och Vakern var det mest lastning av brännved 
och papperved. Tretjärn var mest känd för sin 
spis brödsfabrik. 

Söderut fick vi vikariera i Nyhyttan, Filipstad 
östra och Gammalkroppa. I Nyhyttan var det 
mest tågklarering och omlastning av res-och 
ilgods. Här fanns en engelsk växel som alltså 
kunde läggas rätt till flera spår. I början fick man 
springa ut och se hur den låg. Det gick tåg i ett 



till Persberg, Herrhult och Filipstad östra. Det var 
enklare att lägga växlar på det senare stället. Där 
hade man mer arbete med biljettförsäljningen. 
Gammalkroppa var en "station endast för Skogsskolan" 
med mycket post, paket och biljettförsäljning. 
Jag var också i Herrhult, Molkom och 
Finnshyttan. 

År 1952 bestämdes att man för att komma 
in på kontoristkursen skulle kunna nybörjarengelska. 
Jag köpte en kurs på Hermods, läste 
i bortåt två år och var sedan beredd att tentera. 
Likadant var det med järnvägsgeografi och biljettförsäljning. 
Även säo, taxor och annat var det 
förprövning på. Jag kunde alla Sveriges stationer 
och hållplatser förutom allt annat som krävdes. 
Förprövningen skedde i Vansbro och jag var lite 
nervös, men det gick bra och jag blev godkänd 
i alla ämnen. 

Jultrafik 

Jag ska berätta lite om hur det var före och vid en 
julhelg. Hemma hos föräldrarna i Rämmen var 
hela familjen engagerad. Järnvägen hade ju alla 
större paket. Man fick hjälpa till att fylla i fraktsedlar, 
springa till magasinet, lämna ut möbler 
med mera. Många skulle ha något nytt till jul. 
Gunnars fabriker hade en katalog som alla skickade 
efter ur. Mycket av detta var transportskadat 
och det blev många reklamationer. 

På posten var det väl mest att göra. Mamma 
stod ju som postbiträde och pappa höll på nästan 
hela dygnet med att stämpla kort och bunta. 
Mina systrar och jag var också med och hjälpte 
till överallt för att det skulle bli klart till julafton. 
När juldagen kom var vi alla slut. Inte nog med 
det, pappa och jag arbetade varannan sön-och 
helgdag. Var vi lediga på juldagen så arbetade vi 
på annandagen och tvärs om. 

I Lesjöfors var vi fler som tjänstgjorde, och vi 
hade mycket att göra. Det som skilde mest mellan 
Rämmen och Lesjöfors var att vi på järnvägen 
hade hand om sprideveransen. Innan alla 

Jag som kontorist i Moholm 1957. 

hade beställt sin sprit veckan före jul var mycket 
pengar i omlopp, och alla hade motbok. När 
lådorna kom, kanske ett tjugotal paket, var det 
först kollning och sedan placering på expeditionens 
golv. Det var kö i väntsalen hela dagarna 
och det gällde att hitta rätt paket. 

Kontoristkursen 



Tiden gick och så småningom fick jag ett papper 
på att jag var antagen till en kontoristkurs i 
Göteborg under mars och april 1954. Tommors 
Ivan som var placerad i Karlstad skulle också gå 
kursen, och vi gamla kamrater från Limedsforsen 
delade rum på Frälsningsarmens hotell. Det var 
vi från Värmland och Dalarna som bodde där. 
Göteborgs trafikdistrikt hade många deltagare 
och vi delades in i två avdelningar. Det svåraste 
för mig var ställverkstjänst, som jag inte hade någon 
erfarenhet av. Det var en trafikingenjör som 
höll i lektionerna. Han var en dålig men snäll 
lärare och antydde vad det skulle komma frågor 
på. Allihopa klarade sig! 

Jag var en av de yngsta. På sjunde trafiksektionen 
i Kristinehamn var vi inte så många, och jag 
hade tid räknad från arton års ålder. Jag var 31 år 

medan de äldsta i kursen var i femtioårsåldern och 

från Göteborgssektionen. På fritiden gick vi på is

hockey och såg Västra Frölunda i Scandinavium. 

Sedan var det VM på skidor i Falun, och då var 

Ivan och jag "tvungna'' att åka dit. Vi tog natt

tåget från Göteborg på kvällen. Det var blidväder i 

Göteborg men när vi kom fram till Falun på mor

gonen var det 23 grader kallt. Vi skulle se tremils

loppet på söndag förmiddag. Ryssen Kusin vann 

medan vår favorit Sixten Jernberg från Lima blev 

fyra. På eftermiddagen såg vi backhoppningen. 

Kursen började den 1 mars och höll på april 
månad ut. Det var många ämnen, men vi från 
småstationer hade varit med om det mesta så vi 
klarade oss bra. 

Om kvällarna förnöjde vi oss kungligt. De som 
intog alkohol besökte olika krogar och var ibland 
lite trötta på lektionerna. Jag deltog inte i detta 
utan var tillsammans med andra på Stadsteatern 
och såg någon operett. 



Sista veckan var det prov i varje ämne, och det 
var svårt och nervöst. Kursen avslutades med en 
stor middag på Börsen där vi också fick våra betyg. 
Vi hade ett bra kamratskap och många har 
man hållit kontakt med genom åren. 

Att söka plats 

Vi fick en son den 13 maj 1956. Det var en 
solskenshistoria för våra gamla föräldrar, första 
barnbarnet och en "go" liten man. Det gjorde det 
också svårare att tänka sig att flytta. 

Varje månad kom det ett cirkulär med lediga 
tjänster. Jag följde dem väl, och det blev svårare 
och svårare att låta bli att söka. Rämmen var ju 
en kontoristplats, men det var tidigt sagt att den 
skulle dras in när min far gick i pension. Det 
var också på tal att Inlandsbanan från Kristinehamn 
till Mora skulle läggas ner eller att stationsmästarbefattningarna 
skulle försvinna utom 
i Lesjöfors. Därför var det ett ständigt bekymmer 
att jag måste söka mig en plats. 

Så kom ett cirkulär med bland annat platser 
som Gustavsfors, Bollebygd och Moholm. Jag 
planerade att hinna åka till alla tre på samma 
dag, men det var inte möjligt. Jag for med första 
tåget på morgonen via Arvika till Gustavsfors. 
Samhället var litet men det var en fin lägenhet 
uppe på stationen. En man skulle dras in så jag 
skulle bli ensam där. 

Sedan tog jag nästa tåg via Mellerud och Göteborg 
till Bollebygd. Stationen var fin och flera 

man arbetade där. Den förestods av en stations

mästare och hade elektriskt ställverk. Ingen lä

genhet fanns dock genast ledig. Kontoristen hade 

sökt sig därifrån och fatt en plats. Han hade en 

SJ-lägenhet. Jag fick senare höra att han ångrat 

sig och stannat kvar. 

Jag åkte tillbaka via Göteborg och övernattade 
hos min moster i Alingsås. Tidigt nästa morgon 
for jag till Moholm som ligger på stora linjen 
Göteborg-Stockholm. Det var en stor station till 
det yttre, men inne användes bara halva huset för 
service. En smalspårig bana till Mariestad fanns 
också. Jag kontrollerade ställverket och det var 



långt med många vevar men för övrigt av samma 
system som jag var van vid. Skönt! 

Kontoristen hade pensionerats och hade en 
lägenhet i SJ-huset "Långholmen". Han skulle 
inom kort flytta till Töreboda. Lägenheten var 
på två rum och kök med vedspis och kakelugnar 
i rummen samt en härlig inrättning -utedass. På 
stationen arbetade tio man varav en stationsmästare. 
Kontoristen var närmaste man till honom 
och hade dagtur. Jag kände ingen men de flesta 
verkade vara i min ålder. 

Nu hade jag många griller i huvudet på hemresan 
till Lesjöfors. Hemma gick min fru med 
det lilla knytet Kjell i famnen och var nervös. Det 
följde en svår tid med att underrätta de närmaste 
om platserna jag besökt och jämföra det positiva 
och negativa på varje plats. 

Jag kom fram till att söka Moholm och Bollebygd. 
Det tog tid innan beskedet kom att jag 
hade fatt tjänsten i Moholm. Jag skulle vara där 
den 1 april men fick anstånd till 1 maj eftersom 
min fru blev sjuk. De här månaderna var kanske 
de svåraste i våra liv -att flytta från våra närmaste 
när vi hade fatt en liten son som de alla 
älskade. Vi hade en modern lägenhet och många 
släktingar på en ort där vi kände alla. Och inte 
nog med det: vi flyttade från en 3-ort till en 2-ort 
och jag fick två kronor mindre i lön. 

Till Moholm 

Tiden för flyttning var snart inne. Vi packade 
dag som natt, och på småstunder var vi ner till 
bruket och tog adjö av släkt och vänner. Vi fick 
en stor godsvagn till vårt förfogande och hjälp av 
två banarbetare med lastningen. Svågern ställde 
upp med sin lilla Fiat, så han och jag for dagen 
innan till Moholm innan vagnen kom dit. Vi låg 
på madrasser i vardagsrummet -för övrigt var 

Moholms ursprungliga stationshus blevfor trångt redan på i mitten av 1870-talet då bibanan från Mariestad anslöt. 
AdolfEdelsvärd ritade då ett nytt stationshus som fick kopior även vid andra stambanor. På 1950-talet, då jag 
tjänstgjorde i Moholm hade även detta hus behövts byggas ut. Märk chokladautomaten till höger om väntsalsdörren. 

det helt tomt i lägenheten. Min fru och son samt 
min mamma kom med tåg nästa dag, då även 
godsvagnen anlände. 

Urlastningen började med hjälp av två banarbetare. 
Fönstren var fulla av intresserade, och barn 
fanns det gott om. Mamma blev barnpassare till 
vår son. Vi lånade trucken med plattformsvagn 
från stationen och sedan gick det fort. Vi kände 



oss bortkomna men mamma och svågern hjälpte 
till och puffade på oss. Själv var jag framme vid 
stationen och talade med stationsmästaren och 
andra. 

Om jag inte minns fel fick jag bara en dags övning. 
Det var svårt att ha lucktjänst till att börja 
med. Som stationsmästarens närmaste man hade 
jag de flesta redovisningarna på godssidan och 
hans turer när han var ledig. Vi hade tre första 
trafikbiträden som var tågklarerare. Deras turer 
var 6-14, sedan natt 22-6 och tredje turen 14

22. Hade man haft en förmiddag/natt var man 
ledig till 14 nästa dag. 

Stora saker var på gång. Redan efter en månad 
började neddragningarna. Min dagtur drogs 
in och jag fick förmiddag, eftermiddag och mer 
tågklarering. Vi hade högtalaranläggning för 
upplysning till resenärer från Mariestad och till 
dem som skulle byta dit. Det var nervöst om 
det hände något extra, för då kunde man inte 
använda den plan som fanns för utropen. Det 
sades att jag hade en röst som passade för denna 
verksamhet. 

Moholm hade en stor SJ-personal. Vi var tio 
anställda på stationen, ett femtontal på driftcentralen 
och en del på banavdelningen. Moholm 
var från början ett samhälle som byggts upp 
kring järnvägen och för övrigt en stor bondbygd. 
Järnvägsmän satt med och styrde i de flesta organisationerna. 
Järnvägsmannaförbundets avdelning 
hade ibland sitt säte där fast för det mesta 
i Töreboda. Jag kom så småningom med som 
studieorganisatör. 

Samarbetet gick rätt bra och jag var arbetsledare 
när stationsmästaren var ledig. Det var ingen 
svårighet, för alla var gamla i gården och kunde 
sina saker. 

Arbetsrutiner 

Vad gjorde vi annars på vår station? Tågklareringen 
tog mycket tid. Det var cirka 130 tåg per 
dygn. Även plattformstjänsten var tidskrävande. 

Expeditionstjänsten bestod mest av biljettförsäljning 
och telefontjänst. Vi hade mycket bra förbindelser 
åt alla håll och en stor landsbygd som vi 
betjänade. Det fanns bland annat en tjuvbromsindikator 
som skulle passas. När det kom ett tåg 
med tjuvbroms ringde indikatorn, och då var 



man tvungen att titta noggrant på tåget. Var det 
en synlig tjuvbroms stoppades detta. Genom ett 
sådant stopp kunde det bli stora förseningar och 
andra tågföljder. 

Hade vi då inga godskunder? I slutet av 1950och 
början av 1960-talet hade vi Elektrolux i 
Mariestad som storkund. Flera vagnar ställdes 
varje dag ut och fylldes med vitvaror. Periodvis 
var flygvapnet "storkund" hos oss. Det kom flygbensin 
i tankvagnar till det militära flygfältet i 
Bällefors. Vi hade också Lagerförs bruk som fick 
vagnslaster med pappersavfall. Vi far inte glömma 
Solo-Plast och Hellqvists Plastmattefabrik 
och våra butiker. 

Med driftcentralen hade vi mycket att göra. 
Det pågick stora arbeten på linjen och vi fick försöka 
ge tid för dem. När linjeblockeringen var genomförd 
blev det stora förändringar. Innan dess 
skulle räls bytas ut och nya signaler och elektriska 
ställverk installeras på alla stationer. Det var lätt 
att göra bort sig under den här tiden med ständig 
enkelspårsdrift, bandispositioner och småfordon 
medan tågen gick som vanligt. 

Svår nattjänst 

Efter personalindragningar fick jag gå in på natttjänst. 
Det var mina två svarta år i Moholm. Jag 
hade mycket svårt att sova efter förmiddagsskiftet, 
och jag var tvungen att lägga mig och helst 
sova några timmar både före och efter nattskiftet, 
som alltså pågick 22-6. I huset bodde flera familjer 
så det var fullt pådrag hela dagen. Siv och 
Kjell hade det svårt de här åren eftersom de fick 
vara tysta och försiktiga för att inte störa mig. Tyvärr 
blev det ändå dåligt med sömnen och jag var 
trött jämt. När jag var ledig ett helt dygn försökte 
vi hitta på något roligt. 

Så blev det nya indragningar. Jag fick fortfarande 
ansvara för ban-och godsexpeditionerna, 
fast jag var borta mycket på grund av nattjänsten. 
Redovisningarna kunde jag göra på nätterna. 

Sedan kom en order att stationsmästaren och 
jag skulle bli de enda kvar på stationen. Han 
skötte det som var inne och jag det som var ute. 

Yo 1 p 721 pendlade som synes den 18 km långa sträckan mellan Moholm och Mariestad Moholm var en tillräckligt  
stor station for att få en eldriven plattformstruck (SJ 534 tillverkad Douglas). Till vänster rälsbussforare Gösta 
Haldeus och trafikbiträdet Stig Jonsson. 

Sista trafikdagen på Mariestad-Moholm 14 maj 1961. Foto i Moholm Bo Erlandsson. 



Vi hjälptes åt med allt och inget blev efter. Detta 
varade ett par år, och sista året hade vi fatt en 
modern lägenhet. Detta var kanske de bästa åren, 
men något inom mig sa att så här kan det inte 
fortgå. 

Moholm 1957-1968 -en sammanfattning 
Det var svårt i början: sämre lägenhet, flytt från 
skogsbygd och bruksort till slätt och jordbruksbygd. 
Siv hemmafru med en liten pojke där 
lägenheten var helt omodern. Detta kom vi så 
småningom över. Det var ingen annan som hade 
det bättre. 
Det var många tåg. De första åren gick 
motorvagnarna Mariestad-Moholm-Mariestad. 
Det var en intressant station, arbeten på linjen, 
driftcentralen och banavdelningen. Byte av slipers, 
räls och signaler betydde alltid omläggning 
från dubbel-till enkelspårsdrift. Vi hade en av 
Sveriges längsta raksträckor mellan Töreboda 
och Väring varför ständiga höghastighetsprov 
pågick under flera år. Bandistriktet behövde lång 
planering före proven. Det fanns många plankorsningar 
på sträckan eftersom bönderna hade 
mark på båda sidor. De måste vara stängda under 
provperioder till stort förtret för markägarna. 

Asea i Västerås hade flera team i mätvagnarna. 
Byrådirektör Wenning och "Broms-Olle" Olsson 
med flera tjänstemän representerade SJ och 
lämnade oss tider när de ville göra prov. Ibland 
kom det in i en veckoorder men det blev många 
omkörningar extra. Enkelspårsdrift och order 
om ändrad tågföljd hörde till vardagen. De 
nämnda vännerna var nöjda med våra insatser. 
Vi fick följa med på ett prov i varje omgång där 
hastigheten var 205 km/h. Efter slutprovet fick vi 
varsitt Rc-lok i modell av Asea. 

Billingsfors 

Vi blev ständigt påminda om att stationen skulle 
läggas ner. Jag letade i formulären efter lämplig 
plats och sökte Billingsfors i Dalsland. Efter en tid 
kom ett telefonsamtal från Göteborg. Den man 
som fatt tjänsten i Billingsfors hade tagit tillbaka 
sin ansökan och jag stod överst på listan. 

Vi tog bilen från ett frostigt Moholm, och när 
vi kom till Dals-Långed tyckte vi att vi åkte i en 
tunnel av snö utan tak. Det var oerhört mycket 
snö och vi kände oss instängda i snö och skog. 
Efter elva år på slätten tyckte vi om det öppna 
landskapet. Vi for direkt till kommunkontoret 
i Dals-Långed och frågade om bostad i Billings



fors. Det fanns tre nybyggda flerfamiljshus som 
ingen hade flyttat in i än. Det viktigaste för mig 
var att familjen kunde följa med från början. Vi 
var också framme vid stationen i Billingsfors och 
talade med personalen. Det verkade hemtrevligt 
på den pittoreska stationen. 

Vi for hem till Moholm och hade visst hopp 
om att vi skulle trivas däruppe i skogslandet och 
bruksmiljön, eftersom det var rätt likt Lesjöfors 
med omnejd. 

Diskussionerna gick höga. Hur skulle vi göra? 
Banan Mellerud-Arvika var nedläggningshotad 
sedan länge, men fram till 1975 beräknades delen 
Mellerud-Billingsfors vara kvar. Vi bestämde 
oss för att flytta till Billingsfors. Jag hade i 
alla fall arbete i sju år. Så började packningen 
och avskeden från många goda vänner, och den 
29 mars 1968 for flyttbilen västerut. Vi följde 
efter i vår Saab. 

Lägenheten var spritt ny, ingen hade bott i 
den. Bilen var snart lossad. Själv var jag beviljad 
två flyttdagar och mina två första dagar i tjänst 
var övningsdagar. Det var många avtal på godssidan 
som jag skulle sköta. Stationsmästaren var 
en nitisk och noggrann byråkrat som undervisade 
bra. 

Stora godskunder 

Det första året sände Duni allt styckegods på 
järnväg och kom med en lastbil flera gånger på 
förmiddagen. Det var även full fart på Billingsfors 
bruk (Bilå) och Förenade Well. Till Bilå kom 
avfallspapper, olja, lut och även pappersved. Ett 
verkligt tillskott var det stora sågverket, som blev 
färdigt för produktion i april 1968. 

Redan efter någon månad var stationsmästaren 
mogen för pension. Jag fick vikariera som stationsmästare. 
Det var en svår period med många nya 
arbetsuppgifter. Så tillsattes en ny stationsmästare 
och han bodde först i Dals-Långed. Han ville 
flytta in i stationsmästarbostaden när privatfamiljen 
som hade hyrt den flyttade till eget, nybyggt 
hus. Eftersom det inte fanns något personalrum 
fick personalen sitta i bagaget och äta. Nu kontaktades 
facket om att fa använda övervåningen 
till personalrum med mera. Det var tre rum och 
kök och väl större än vad som behövdes. Eftersom 
trafiken ökade stort blev det trångt på den lilla expeditionen. 
Förslag om personalrum, duschrum, 
godsexpedition och vagnexpedition kom upp. 



Våra siffror var mycket höga i förhållande till 
personalstyrkan på sex personer. T urlisteändringar 
och neddragningar hade alltid varit popu-

Skogsindustrin i Billingsfors alstrade omfattande järnvägstransporter. T21 70 står klar for avgång mot Mellerud 

lära åtgärder från våra högre chefer, men när det 
gällde hjälpmedel för att förbättra produktionen, 
till exempel en ny truck och ett garage till den, 
fick vi ändå alltid ja. Genom att det nya sågverket 
kom i full produktion, tio-tjugo vagnar om 
dagen, fick vi mer att göra och våra arbetspoäng 
ökade. Det innebar att stationsmästartjänsten 
höjdes ett par lönegrader, men som vanligt fick 
vi andra inget. Detta var ett bevis för vem som 
"arbetade". 

Nu flyttade den privata familjen ovanpå. Skrivelsen 
om personalrum och flyttning av godsexpedition 
och vagnexpedition låg klar. Ändringen 
kunde omedelbart genomföras. Alla blev nöjda 
och vi fick det lugnare, eftersom vi inte blev störda 
så mycket som förut. Visserligen fick våra kunder 
gå en trappa upp, men ibland kunde de bli bjudna 
på en slät kopp kaffe. Också stationsmästaren fick 
gå upp när han skulle kolla oss. 

Som föreståndare för godsexpeditionen fick 
jag vara med ibland när försäljare kom på besök. 
Det var jämt mycket på gång. Vagnlasttrafiken i 
Bengtsfors skulle dras in när persontrafiken lades 
ner. Kunde de lasta i Billingsfors? Billingsfors 
bruk tog mer och mer med bil. Hur skulle det 
tacklas? Förenade Well ville lägga ner sin fabrik 
vid bruket och flytta till Karls gärde. Med stora 
kunder var det intressant att fa vara med om utvecklingen, 
som ibland var negativ för oss men 
för det mesta positiv. 

Så småningom kom arbetspoängen att ge mig 
en lönegrad till. Det var ju så att de som hade arbetsledarfunktion 
fick en lönegrad och de andra 
fick sin när hela grupper flyttades upp. 

Det var många episoder under de år jag arbetade 
i Billingsfors. Jag kan nämna hur det var 
under den årliga älgjakten. För det mesta var jag 
ensam kvar när de andra var på jakt. Ibland kunde 
jag fa hjälp från andra stationer, och då fick 
man vara på alerten. Det var nog växlingen som 
fungerade sämst men det var ändå roligt, för alla 
gjorde sitt bästa för att fa iväg tågen. 

Stationsmästare 

Åren gick och 1976 avled stationsmästaren. Nu 



följde åter en svår period för mig och jag sörjde 
honom. Tjänsten skulle komma ut på sökning. 
Det var många sökande från andra områden, 
både äldre och yngre, men hur som helst fick jag 
tjänsten. Jag fick vara med på konferenser och 
svara för stationens siffror. Det var alltid nervöst 
att tala inför fullt hus. När det skröts över våra 
fina siffror blev jag generad. 

Tiden gick fort och förändringar var åter på 
gång. Förenade Well fick bygga en fabrik vid 
sågverket men det blev en plastfabrik, fast en 
liten del blev kvar vid bruket för beläggning 
av wellpappskivor. Detta var en stor förlust för 
oss. Som tur var ökade Duni sina ankommande 
massatransporter och även till Tyskland avsänt 
tissuepapper ökade. 

Det blev trångt på vårt kajspår och själva kajen 
bestod av en dålig grusbotten. Man hade satt in 
fler lastbilar för Dunis transporter och klagade på 
att de stora groparna förstörde bilarna. Vi hade 
flera gånger begärt asfaltering men fatt avslag 
med motiveringen att transporterna var för fa. 
Men efter flera turer fick vi vår asfalt och alla var 
nöjda. Till oss som begärt asfalteringen kom en 
skrivelse: "Om den trafik som är idag inte blir 
större och inte blir långvarig är det en dålig investering." 
Asfalteringen kostade 200 000 kr och 
trafiken var god i många år. 

Vid ett tidtabellsskifte kom en ny turlista som 
omfattade fem man. Ett sådant förslag kunde 
inte godkännas utan en genomgång av alla arbetsuppgifter. 
Jag skulle ju bli ensam därnere 
med biljetter, telefonsamtal och tågklarering. Vi 
kom överens om att bygga om expeditionen och 
ta ner gods-och vagnexpeditionerna. Det gick 
ledningen med på och vi fick en nyrenoverad expedition. 
På det viset kunde vi klara arbetsuppgifterna 
tillsammans. En man blev åter vikarie 
och fick även åka till andra stationer. 

På söndagarna fick vi passa bron över Dalslands 
kanal eftersom brovakten behövde ledigt. 
Båten Storholmen gick söndagar Bengtsfors-Håverud-
Bengtsfors. Vi fick då med bil åka upp 
till bron, öppna den för Storholmen och sedan 
stänga den. Värme gjorde att det ibland var svårt 
att stänga svängbron. Därefter gjorde vi klart för 
"fri genomfart", det vill säga med semaforerna i 
körställning, och sedan var vår tjänst för dagen 
slut. 

Avtrappning 

Vi var nu inne på 1980-talet. Persontrafiken var 



kvar ännu men nedläggning var på tapeten. 

Det bildades protestgrupper av olika slag. Industrierna 
och deras personal klagade över kommunikationerna 
och att det skulle blir svårt att 
rekrytera. Kommunen var rädd för att det skulle 

bli utflyttning och mindre skatteintäkter. Facket 
och de SJ-anställda påtalade svårigheten att placera 
den övertaliga personalen som alla var till 
åren. Jag var med i den här gruppen som konsult, 
för att ge dem uppgifter som var möjliga att 
föra vidare. Det handlade i högsta grad om oss på 
Billingsfors station eftersom vi skulle mista våra 
jobb. Jag försökte göra tidtabellsförslag som gav 
möjlighet att minska personalen men ändå höll 
en skaplig trafik igång. Vi visste ju att det tog tid 
innan nedläggningar kunde ske. 

År 1983 fick jag och en annan order att inställa 
oss i Bengtsfors för att genomgå läkarundersökning. 
Den var genomgripande. Själv hade jag 
högt blodtryck vilket jag inte hade haft förut. 
Den andre som var 57 år hade hjärtflimmer och 
fick inte göra en enda arbetsdag till. Ännu en 
man gick i pension 1984. 

Åter blev det förändringar i turlistan. Jag fick 
ta på mig ytterligare arbetsuppgifter: beställning 
av vagnar, telefon med våra kunder om följande 
dag last, skriva kort till avgående vagnar, göra 
upp vagnlistor och avtelegrafera dem. Ytterligare 
en man drogs in. Det var inget annat att göra 
än att försöka samordna arbetsuppgifterna. Våra 
chefer fick ju höga betyg om de kunde dra in 
undersåtar. 

Jag förlorade lite ersättning men det blev lite 
lugnare för mig. Man kan säga att det var början 
på slutet. Jag hade två år kvar till pensionen men 
kände ingen nedsättning av arbetskapaciteten. 

Persontrafiken skulle läggas ner den 1 september 
1986, och därför var det bråttom att omplacera 
så många som möjligt. De fick vikariera lite 
överallt. Jag skulle enligt mitt födelsedatum arbeta 
till juni månads utgång men semester, övertid 
och andra lediga dagar gjorde att jag slutade sista 
april. Stor avtackning följde och jag blev inbjuden 
på middag till Billingsfors bruk. Mitt nästan 
femtioåriga järnvägsliv var slut. 

Under alla dessa år trivdes jag verkligen med 
mitt arbete. Min ledstjärna var alltid att ge kunden 
det bästa. Det måste man i ett serviceyrke. 



Biffingsfors hade i maj 1982fortfarande persontrafik året om, inte bara sommartrafik. Mannen tiff höger om mig 
heter Gösta Hafdeus. Foto Curt Freden. 
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Att med järnväg angöra en stad 

Denna artikel är ett senkommet tredje steg i mitt 
skrivande om förhållandet mellan stad/ stads plan 
och järnväg. 

Det första steget Stadsplan och järnväg i Norden 
från 1974 behandlade samtliga nordiska orter 
som var städer vid tidpunkten för den första 
järnvägen. Med vissa undantag rörde det sig om 
förhållandevis obetydliga orter och man kunde 
också i de flesta fall (undantag exempelvis Stockholms 
centralstation, ingångslinjerna till Lund 
och finska Nyslott) utan bebyggelseingrepp placera 
stationen nära stadscentrum. I många fall 
kom emellertid järnvägsdragningen att påverka 
den kommande stadsplanen (gatunätet) och i 
betydligt fler fall påverkade det befintliga gatunätet 
järnvägens dragning. Problemet var alltid 
den svängda järnvägslinjen kontra stadsplanens 
rätvinklighet ( exempelvis Gävle figur 1). Inom 
det nordiska stadsurvalet har järnvägens och stationens 
roll fram till modern tid varit betydande 

Figur 1. Gävle. Näringen. Del av Almgrens stadsplan 
från 1888. Källa Book 1986. 

\ 

för att under efterkrigstiden ha förlorat terräng 
till landsvägstrafiken. Järnvägens betydelse (och 
då automatiskt stationens) kan under sen tid, 
tack vare snabbtågen, sägas ha ökat på nytt. 

Det andra steget Stadsplan och järnväg i Storbritannien 
och Iyskland från 1978 omfattade de 
städer i Storbritannien och de då båda tyska staterna 
som vid studiernas inledning hade minst 
100 000 invånare. Detta innebar naturligtvis en 
ökad komplexitet men också en stor spridning i 
utvecklingsbilden genom att vissa orter vid tidpunkten 
för den första järnvägen var på bystadiet 
( exempelvis Gelsenkirchen) medan andra var 
etablerade storstäder. 

En jämförelse mellan det brittiska och tyska 
stadsurvalet visar en stor skillnad i fråga om 
angöringssätt. I de relativt stora städerna kom 
järnvägslinjerna (oftast olika bolag) in från olika 
riktningar. Självklart ville man lägga stationerna 



så nära centrum som möjligt. I Tyskland utnyttjade 
man luckor/hack i stadsbebyggelsens kant 
och undvek i de flesta fall ingrepp i bebyggelsen. 
I en del fall samlade man ihop flera stationer till 
"knippen" (exempelvis Leipzig och Frankfurt am 
Main). Ett tidigt problem blev här behovet av 
sammanbindningsbanor mellan stationerna och 
detta gäller inte minst i det tredje steget (nedan). 

Leipzig utgör ett instruktivt exempel på orter 
där konkurrensen mellan de olika järnvägsbolagen 
drivit fram en utspridning av stationerna till 
olika delar av stadsbebyggelsens periferi. Figur 
2 visar de olika bangårdarnas placering i Leipzig. 
Stationsknippet i norr tillkom under perioden 
1837-56 och Bayerischer Bahnhof i söder 
1842. Den första sammanbindningsbanan blev 
efter fyra års arbeten klar 1851 och band samman 
stationerna i norr och Bayerischer Bahnhof 
Fram till Berliner Bahnhofs invigningsår 1859 
utnyttjades den fem kilometer långa sammanbindningsbanan 
endast för godstrafik, därefter 
även för persontrafik. Då samtliga korsningar 
mellan järnväg och gator inte var planskilda 
kom banan allteftersom staden byggdes ut att 
bli ett allt större trafiktekniskt och stadsbyggnadsmässigt 
hinder. Sammanbindningsbanan 

Figur 2. Leipzig. Översikts.figur. Stadsbebyggelsens utbredning 
omkring 1860. 1 = stationsknippet, sedermera 
Hauptbahnhof, 2 = Bayerischer Bahnhof, 3 = Berliner 
Bahnhofoch 4 = Eilenburger Bahnhof Streckad linje 
markerar den gamla sammanbindningsbanan. Sammanställning 
Book 1978. 

kom vidare att korsa spårområdet till den 187 4 
tillkomna Eilenburger Bahnhof Följden blev en 
ny mer perifer och tillika dubbelspårig sammanbindningsbana 
med planskilda korsningar som 
började trafikeras 1878. Här kan vi sålunda se 
en skillnad mellan svenska sammanbindningsspår 
som drogs genom städernas centrala delar 
och tyska ringbanor i bebyggelsens utkant. Det 
bör här nämna att stationsknippet ersattes med 
nuvarande Hauptbahnhof (klar 1915), Europas 
tillsammans med Milano största station. 

För Storbritanniens del skedde angöringen på 
ett betydligt brutalare sätt, även i något mindre 
städer. Man rev en stor mängd bostadskvarter 
för att skapa centrala stationslägen. Detta skedde 
kommunalt och järnvägsbolagen övertog de avröjda 
områdena. Tusentals människor berördes 
i många städer (exempelvis Glasgow och Manchester) 
och detta åstadkom stor tragik. 



I Manchester placerades den första stationen, 
Liverpool Road Station från 1830(!), i kanten av 
stadsbebyggelsen, dock närmare stadscentrum 
än exempelvis i Birmingham. Manchester var 
den brittiska storstaden med de största motsättningarna 
mellan de olika järnvägsbolagen. Järnvägssituationen 
kännetecknades därför under de 
första femtio åren av denna hårda rivalitet, med 
hela nio bolag inblandade. Detta har resulterat i 
ett stort antal (sex) huvudstationer, belägna i en 
ring runt stadskärnan (se figur 3). 

Figur 3. Manchester. Översikts.figur. 1 = Liverpool 
Road Station, 2 = Oldham Road Station, 3 = London 
Road Station, 4 = Victoria Station, 5 = Central Station 
och 6 = Exchange Station. Källa Book 1978. 

Järnvägsutbyggnaden inom staden kan hänföras 
till två begränsade perioder: 0 ldham Road, 
London Road och Victoria Station med ingångslinjer 
liksom den södra sammanbindningsbanan 
under 1840-talet samt Central och Exchange 
Station under 1880-talet. Detta har inte i något 
fall kunnat ske utan större eller mindre ingrepp i 
kvartersbebyggelsen. Totala ingreppssträckan för 
Manchester har jag beräknat till 3 500 m. Det 
var först under 1970-talet som en länge efterlängtad 
direktförbindelse mellan London Road 
Station (numera Piccadilly Station) och Victoria 

Figur 4. Manchester. Kvartersrivningar till foljd av 
utläggandet av Central Station. Personstationen ifj,llda 
kvarter och godsstationen i kvarter forsedda med raster. 
Källa Book 1978. 

Station kommit till utförande. Denna "Pic-VicLine" 
är helt dragen i tunnel. 

Kommunen intog också från början en välvillig 
attityd och anpassade sina egna planer till järnvägens 
behov. Man ombesörjde exempelvis 1845 
anslutningsgatorna till London Road Station, som 
var under byggnad, och svarade även for rivningar 
av kvarter och justeringar av gatusträckningar i 
samband med bangårdars utläggande. 

Utan detaljstudier är det omöjligt att säkert få 
fram järnvägsingreppens svårighetsgrad. Ingreppen 
i samband med senare tillkomna bandelar 
och stationer framgår av figur 4. Enligt järnvägsbolagens 
statistik demolerades i samband med 
byggandet av Central Station (klar 1880) 255 
hus med 1 275 personer. Det verkliga antalet 
utflyttade var troligen flera gånger större. Den 
södra sammanbindningsbanan drogs genom 
ett område med mycket blandad markanvändning: 



verkstäder, magasin men framförallt små 
bostadshus. 

Detta skall jämföras med St Enoch och Central 
Station i Glasgow där uppskattningsvis totalt 
mer än 20 000 personer fick Bytta. 

Ett spektakulärt exempel på ingrepp i bebyggelsen 
i en något mindre stad kan vi konstatera 
i brittiska Leicester. Översiktsfiguren (figur 5) 
visar Leicesters ungefärliga utbredning vid tidpunkterna 
för stationerna 1 och 2 (rasternät) 
samt stationerna 3 och 4 (skrafferat område). 

Figur 5. Leicester. Översikts.figur. Rasternät markerar 
stadsbebyggt område omkring 1830 och skraffering 
1830-1890. 1 = Blackfriars Station, 2 = Midland 
Station (sedermera London Road Station), 3 = Be/grave 
Road Station och 4 = Central Station. Källa Book 
1978. 

Figur 6. Leicester. Ordnance Survey-karta från 1888 
for området kring Central Station. Tjocka hefdragna 

linjer visarjärnvägens direkta ingrepp och tjocka streck

ade linjer indirekta ingrepp. Källa Book 1978. 

Till de båda första stationerna anslöts senare 
Great Central Railway. De tidigare stationerna 
placerades ute i periferin och man utnyttjade 
luckor i bebyggelsen för att undvika större ingrepp. 

När flera bolag utnyttjade en enda station, 
vilken ägdes av ett ensamt bolag, ledde detta 
till separering. Resultatet blev att Great Central 
under 1890-talet skapade en egen genomgångslinje 
och byggde en egen station (nr 4 i figur 5), 
vilket ledde till omfattande rivningar av bebyggelse. 

Figur 6 demonstrerar de direkta och indirekta 
ingreppen i bebyggelsen, vilket berörde åtskilliga 
tusen personer och ett stort antal industrier, 
hantverkare och detaljhandlare. Efter 1870 har 
underjordiska sträckningar i städernas mest 
centrala delar minimerat denna typ av demoleringar. 

I båda "länderna'' (Tyskland uppstod ju först 
1871 som enad stat) utgjorde de utspridda stationerna 
ett kommunikationsproblem for både 
resenärer och godshantering. Vi återkommer till 
denna situation nedan. 



Det tredje steget: miljonstäderna: 

Som kriterium har för de europeiska städerna 
valts ett invånarantal av minst en miljon invånare 
vid årsskiftet 1900. Detta uppfylldes i sex 
europeiska städer, Paris, Wien, London, Moskva, 
Sankt Petersburg (Petrograd/Leningrad) och 
Berlin. 

De flesta av städerna fick sina första järnvägar 
under 1830-och 40-talen och hade då ett 
befolkningstal varierande mellan några hundratusen 
och dryga miljonen. 

Här kommer jag högst schematiskt att gå igenom 
järnvägssystemen i deras maximala utrstäckning 
i fem av de sex namngivna miljonstäderna, 
vars angöringssätt är i det närmaste identiska, för 
att mer i detalj behandla Berlin, vars slutfas är 
synnerligen unik. 

Paris 

1840-talets linjer tillkom utan ingrepp i försvarssystemet 
och lite senare bandelar åstadkom smärre 
bräscher i befästningsvallarna. Även om vissa bolag 
slogs samman fick man i Paris samma stationsutspridning 
(se figur 7) som i övriga miljonstäder. 
Järnvägsbyggandet ägde i huvudsak rum under 
1840-talet men till en del också under Napoleon 

III:s regeringstid och den samtida ombyggnaden 
av staden under prefekten Haussmanns överinseende. 
Ett av huvudmålen var att skapa breda 
tillfartsgator till de olika järnvägsstationerna. Det 
var under denna tid (1850-70) som de stora boulevarderna 
och stjärnplatserna tillkom. 

Figur 7. Paris. Översikts.figur. I = Gare du Nord, 2 

= Gare de l' Est, 3 = Gare de Vincennes, 4 = Gare 
de Lyon, 5 = Gare Orleans {Austerfitz), 6 = Gare de 
Sceaux, 7 = Gare Montparnasse, 8 = Gare des Invafides, 
9 = Gare St. Lazare och I O = Gare du Quay 
d'Orsay. (Konstruktion forf). 

Figur 8. Wi"en. Översikts.figur. I = Nordwestbahnhof, 

2 = Nordbahnhof, 3 = Aspangbahnhof, 4 = Sud-och 

Ostbahnhof, 5 = Westbahnhofoch 6 = Franz-]osefi

bahnhof (Konstruktion forf). 



Wien 

Den nästan tvåtusenåriga, från början romerska 
muromgärdade staden Wien (Vindobona), fick 
under medeltiden nya murar för att på 1600-talet 
förses med ett traditionellt renässansförsvarsverk 
med bastionsystem och en bred, bebyggelselös 
glacis. På grund av stadens expansion hamnade 
en stor del av bebyggelsen utanför demarkationslinjen 
och därför grävdes 1704 den så kallade Linienwall 
av stadens befolkning -en fyra meter 
hög jordvall, med andra ord en mycket primitiv 
försvarslinje. 

Figur 8 visar de olika stationernas lägen som på 
vanligt sätt fanns i en ring runt stadskärnan. 

Med undantag för stationen Hauptzollamt, 
(där det enligt uppgift förekom persontrafik), 
som anlades mellan det inre vallsystemet och 
demarkationslinjen, lades bangårdarna utanför 
försvarslin j erna. 

Den första stationen, Nordbahnhof, tillkom 
1836 och därefter Gloggnitzer och Raabener 
Bahnhöfe 1841. Det unika var här att de båda 
helt skilda bolagen placerade sina stationer i symmetriska 
lägen. Dessa har i modern tid blivit en 
av Wiens två huvudstationer, Si.idbahnhoE Den 
andra huvudstationen, Westbahnhof, blev 1858 
ändpunkt för Kaiserin-Elisabeth-Westbahn. Redan 
1857/58 upphörde fästningsfunktionerna 
(dock efter revolutionsliknande händelser 1848, 
då Frans Josef som 18-åring besteg kejsartronen). 

Wien hade 1831 320 000 invånare vilket 1869 
hade stigit till 632 000. 
Idag är i princip endast Westbahnhof och Siidbahnhof 
att betrakta som fjärrtågsstationer. 

London 

London var vid 1800-talets mitt med 2, 7 miljoner 
invånare i själva staden störst i världen. 
Järnvägsanslucningarna kunde naturligtvis inte 
ske okomplicerat och en mängd radiella linjer 
angjorde staden (figur 9). London Bridge-stationen 
från 1836 på södra sidan av Themsen var 
den äldsta stationen i staden. Här trafikerade 
man den korta sträckan mellan London och 
Greenwich. 

År 1846 föreslog Charles Pearson att man 
skulle förlägga en centralstation i storformat 
till Ludgate Hill. Förslaget antogs inte och iden 
strandade delvis på att ett antal nya stationer tillkom 



under de närmaste åren (bland annat Victoria 
och King's Cross 1851). Därefter övergavs 
tanken på en centralstation. När Marylebone 
Station färdigställdes 1899 hade London femton 
järnvägsändstationer -betydligt fler än någon 
annan miljonstad i Europa. 

Figur 9. London. Översikts.figur. 1 = Paddington Station, 
2 = Euston Station, 3 = St Pancras Station, 4 = 
King's Cross Station, 5 = Liverpool Street Station, 6 = 
Holborn Station, 7 = Charing Cross Station, 8 = Victoria 
Station, 9 = Waterloo Station, 10 = London Bridge 
Station, 11 = Fenchurch Street Station, 12 = Cannon 
Street Station, 13 = Marylebone Station, 14 = Broad 
Street Station och 15 = Baker Street Station. 
(Konstruktion forf). 

För en stad av Londons storlek betydde järnvägsbyggandet 
att en stor mängd människor fick 
flytta ("displaced"). Här rör det sig främst om 
slumområden och statistiken är i allmänhet ytterst 
bristfällig. Åtskilliga kvadratkilometer av 
centrala arealer togs i anspråk av järnvägarna och 
upp emot 120 000 personer kan ha tvingats att 
lämna sina bostäder. 

Moskva 

Figur 10 visar Moskvas järnvägssystem med en 
ring av angörande linjer. Anmärkningsvärt är stationsknippet, 
med tre stora stationer, Jaroslavl(
för transsibiriska järnvägen), Kazan-och Leningradstationerna. 
Idag finns metroförbindelse 
mellan stationerna. 

Figur 10. Moskva. Översikts.figur. 1 = Leningradstationen 
(Leningradskij Vokzal), 2 = Jaroslavstationen 
Uaroslavskij Vokzal), 3 = Kazanstationen (Kazanskij 
Vokzal), 4 = Kurskstationen (Kurskij Vokzal), 5 = Vitryska 
stationen (Belorusskij Vokzal), 6 = Kievstationen 
(Kievskij Vokzal), 7 = Paveletskstationen (Paveletskij 
Vokzal), 8 = Rigastationen (Rizskij Vokzal) och 9 = 
Savelovstationen (Savelovskij Vokzal). (Konstruktion 

forf). 

Sankt Petersburg 

Figur 11 visar Sankt Petersburgs stationsbild 
med Moskvastationen som huvudstation och 
Finländska stationen som den klassiska ( dock i 
ett tidigare utförande) till vilken Lenin anlände 
1917 för att starta revolutionen. 

Baltiska stationen finns fortfarande kvar, medan 
den intill liggande Warszawastationen har 



Figur 11. Sankt Petersburg (Petrograd/Leningrad). 

Översikts.figur. 1 = Baltiska stationen (Baltisjkij Vok

za,l), 2 = Warsza,wastationen (Varsjavskij Vokza,l), 3 = 

Vitebskstationen {Vitebskij Vokza,l), 4 =Moskvastatio

nen (Moskovskij Vokza,l) och 5 = Finländska stationen 

(Finlandskij Vokza,l). 

lagts ned och blivit ett mycket sevärt järnvägsmuseum. 

Precis som i de andra miljonstäderna kan man 
utnyttja metron/tunnelbanan mellan de olika 
stationerna. 

För Sankt Petersburgs del har en ny station, 
Ladogastationen, tillkommit längs banan i de 
östra förorterna. I ingendera av de ryska miljonstäderna 
har några omfattande ingrepp i bebyggelsen 
skett. 

Man måste här ta i beaktande att flera av stationerna 
i Moskva och Sankt Petersburg under 
åren, av politiska skäl, ändrat namn. 

Berlin 

Berlin kan järnvägsbyggnadsmässigt indelas i 
fyra perioder. Under den första perioden (18381846/
1851) tillkom a) fem huvudstationer och 
i anslutning till perioden b) en sammanbindningsbana. 
Den andra perioden (1866-1882) 
innebar a) ytterligare fem huvudstationer, b) en 
ringbana och c) en tvärgående stadsbana. Under 
den tredje perioden (åren efter andra världskriget) 
förändras och förenklas det berlinska järnvägsnätet 
på ett mycket radikalt sätt genom de 
nya politiska gränserna. Efter murens fall 1989 
har en ny politisk-geografisk situation (period 4) 
inträtt och här gäller en sammanfogning av det 
sönderbrutna systemet. 

Mellan perioderna 2 och 3 framlades ett stort 
antal förslag till centralstationslösning liksom 
Tredje rikets järnvägsprojekt, vilka behandlas 
separat. 

PERIOD 1 

a) Defem ursprungliga bangårdarna. Uppbyggnaden 



av första delen av Berlins järnvägssystem 
påminner klart om de övriga europeiska storstädernas 
(exempelvis London, Moskva, Paris och S: 
t Petersburg), liksom de tidiga järnvägssystemen 
inom ett antal brittiska städer. Detta innebar att 
järnvägarna (representerande olika bolag och för 
det blivande Tysklands del också olika, då självständiga, 
stater) från olika landsändar drogs fram 
till stadens periferi och att stationerna placerades 
omedelbart utanför stadskroppen utan att några 
ingrepp av betydenhet behövde göras i existerande 
bebyggelse. I Storbritannien skedde som 
vi sett däremot omfattande ingrepp i framförallt 
arbetarstadsdelar. 

Figur 12 visar med sifferbeteckningar de fem 
under period 1 tillkomna personbangårdarna: 
Potsdamer Bahnhof 1838, Anhalter Bahnhof 
1841, Stettiner Bahnhof (efter andra världskriget 
Nordbahnhof) 1842, Frankfurter Bahnhof 
(sedermera Schlesischer Bahnhof och efter andra 
världskriget Ostbahnhof, Hauptbahnhof och 
återigen Ostbahnhof) 1842 samt Hamburger 
Bahnhof 1846. 

b) Sammanbindningsbanan. För att storstäders 
järnvägssystem skulle fungera tillfredsställande 
fordrades snabba och effektiva förbindelser mellan 
de olika stationerna. För Berlins del löstes 
problemet högst provisoriskt år 1851, då en 
primitiv hästbana efter segslitna förhandlingar 
blev färdigställd och skapade en direkt spårförbindelse 
( dock med tidsödande vändskivesystem 
vid stationerna) mellan de fem personsta-

Figur 12. Berlin. Stadsbebyggelsens (inkl. Tiergarten) 

utbredning omkring 1850. Stationer under denna 
forsta period var 1 = Potsdamer Bahnhof, 2 = Anhal

ter Bahnhof, 3 = Stettiner Bahnhof, 4 = Frankfurter 

Bahnhofoch 5 = Hamburger Bahnhof Källa Book 

1978/2006. 

Figur 13. Berlin. Stadsbebyggelsens utbredning omkring 

1880. Stationer under denna andra period var 6 = 
Alter Ostbahnhof 7 = Görlitzer Bahnhof 8 = Lehrter 
Bahnhof 9 = Dresdener Bahnhofoch 10 = Nordbahnhof 
Källa Book 1978/2006. 

tionerna. Denna första sammanbindningsbana, 



som till stora delar gick på gata, åstadkom fyra 
genombrott i den ännu existerande stadsmuren 
(tullmuren). 

PERIOD 2 

a) Personbangårdarna med ingångslinjer. Figur 
13 visar med sifferbeteckningar och med 1870talets 
bebyggelsebild som bakgrund de under 
perioden tillkomna huvudpersonbangårdarna 
liksom linjesträckningarna. Bangårdarna var följande: 
6) Alter Ostbahnhof (och en anslutande 
Wriezener Bahnhof) 1866, 7) Görlitzer Bahnhof 
1867, Lehrter Bahnhof 1871, Dresdener Bahnhof 
1875 och 10) Nordbahnhof (dock i huvudsak 
godsbangård) 1877. 
b) Ringbahn. Den gamla sammanbindningsbanan 
blev genom sitt centrumnära läge och sin 
enkla konstruktion (exempelvis alla korsningar i 
planet) snabbt otidsenlig och ersattes 1871 med 
en del av en tänkt ringbana (Ringbahn), i de flesta 
stadsavsnitt belägen några kilometer utanför 
bebyggelsen. Denna första Ringbahndel, mellan 
Bahnhof Tempelhof och Bahnhof Moabit, som 
sålunda förband Berlins person-och godsbangårdar, 
åstadkom liksom andra delen av banan 
från 1877 (som alltså fullbordade ringen) inga 
nämnvärda ingrepp i existerande bebyggelse. 
c) Stadtbahn. Centralstationsfrågan, vilken behandlas 
nedan, fick i någon mån en lösning när 
den så kallade Stadtbahn mellan Westkreutz och 
Schlesischer Bahnhof, en sträcka på 12 kilometer 
(med 731 viaduktbågar och 64 broar), blev färdig 
1882. Sålunda gjorde fjärrtågen fem stopp på 
Stadtbahn (Charlottenburg, Zoologischer Gar

ten, FriedrichstraEe, Alexanderplatz och Schlesischer 
Bahnhof). Linjedragningen för denna nya 
handel skiljer sig klart från de tidigare i huvudsak 
perifera sträckningarna. Nu var det stadens absoluta 
centrum, på gränsen mellan medeltidens 
och nya tidens stadsdelar, som genomskars. Detta 
möjliggjordes av att 1600-talets försvarsverk runt 
Berlin vid de första Stadtbahnplanerna omkring 
1875 låg kvar som kanalsystem och grönområde. 
På sträckan Jannowitzbri.icke-Museumsinsel kom 
denna fästningszon sedan att utnyttjas för den på 
viadukter byggda stadsbanan. 

Den 12 april 2006 tillkännagav Berliner Zeitung 
att en 108-årig tradition går i graven vid 
tidtabellskiftet den 28 maj. Tariffbeteckningen 
"Berlin Stadtbahn", som sedan 1898 funnits på 
färdbevis och destinationsskyltar (figur 14) och 
som inneburit att biljettinnehavaren fritt kunnat 
utnyttja stationerna mellan Charlottenburg och 



Ostbahnhof (för direkt vidare färd efter ankomsten), 
försvinner. Man hade sålunda sett Stadtbahn 
som en "utsträckt centralstation''. 

I fortsättningen anger biljetterna som avgångsoch 
ankomststation endast anger "Berlin", vilket 
ger möjligheter till vidarefärd, med DB-tåg och 
S-Bahn, även på Ringbahn och Nord-Si.idbahn. 

C .c 
Malmö 
Trelleltora F -Sa8nitz Hafen Sa8nitz 
-Stralsund Rii9endamm -
Greifswald Berlin 
Stadtbahn 
.c .c 
Figur 14. Destinationsskylt Malmö-Berlin Stadtbahn. 

PROJEKT MELLAN PERIODERNA 2 OCH 3 
Centralstationsftågan. Berlin följde, som ovan 
nämnts, den kontinentala och brittiska modellen 
i fråga om järnvägsanslutning i storstäder. Man 
fick sålunda ett stort antal säckstationer i en ring 
runt innerstaden. Detta förfaringssätt fick en rad 
negativa effekter som exempelvis svårigheter vid 
förflyttning av både passagerare och gods från en 
bangård till en annan, och det skapade en rad för 
övriga urbana funktioner synnerligen olyckliga 
och svårforcerade barriärer inom stadsområdet 
samt en därav följande onödig uppsplittring av 
markanvändningskartan. 

Det under Tredje 
riket planerade 
järnvägssystemet. 

Källa Kuhlmann 
2005. 

Figur 15. Berlin. 

Grunewald 
-
Tillkomsten av sammanbindningsbanan, Ringbahn 
och i synnerhet Stadtbahn innebar i vissa 
avseenden en förbättring men helt naturligt 
framfördes under järnvägsperiod 2 en mängd 
mer eller mindre realistiska förslag med syfte att 
åstadkomma en sammanslagning till ett fatal huvudstationer. 

Förslagen, och vad dessa rent bebyggelse-och 
kommunikationsmässigt skulle ha inneburit för 
staden, redovisas nedan som en huvudgrupp (I) 



med likartade förslag till lösningar och en grupp 
med avvikande ideer (II). 

Grupp 1 I majoriteten av alla omläggningsförslag 
tänkte man sig ett sammanförande av fjärrlinjerna 
till två huvudstationer, en norr och en söder 
om Spree. Detta kunde ske genom skapande 
av en helt ny Nord-respektive Siidbahnhof, med 
ny lokalisering för den ena eller båda stationerna 
eller ett överförande av den nord-sydliga trafiken 
till en sammanslagen Hamburger/Lehrter Bahnhof 
och den syd-och västgående till en utvidgad 
Anhalter Bahnhof 

Grupp Il Bland de något avvikande förslagen 
kan här nämnas: 

a) Grönincks 1901 presenterade förslag till 
en Zentralbahnhof på platsen för en igenfylld 
Humboldthafen. 
b) Även Mächler tänker sig i en plan från 1917 
en huvudstation på platsen för Humboldthafen. 

Stationen utgör slutpunkt för ett nord-sydligt 
praktstråk. 

c) Roudolfs plan från 1921 för "Fernbahnhof 
Berlin" gick ut på att utnyttja den sista ännu fria 
delen av Tempelhofer Feld (jämför avsnittet om 
militärarealer) till en stor säckstation med en 
ankomst-och en avgångsdel förenade genom 
en "vändslinga'' på en viadukt framför stationsbyggnaden. 

Tredje rikets järnvägsprojekt. I Hitlers gigantomaniska 
projekt, från 1938, att bygga om Berlin 
till tiomiljonersstaden "Germania'' ingick en sju 
kilometer lång och 130 meter bred praktgata i 
nord-sydlig riktning (Nord-Siid-Achse). Detta 
stråk skulle bland annat kantas av Tredje rikets 
maktbyggnader (rikskansli, överkommandon 
för arme och marin, Fiihrerpalats, ministerier 
med mera). Vidare skulle åtskilliga ambassader, 
opera, .filharmoni, teatrar, lyxhotell etc. ligga utmed 
gatan. 

Den raka, mest centrala, delen av gatan skulle 
i norr avslutas med en 290 meter hög kupolhall 
(Volkshalle) med plats för 180 000 personer och 
en förplats ("Stora Platsen"), som skulle rymma 
ca en miljon människor. I söder passerade gatan 
förbi/genom en 117 meter hög triumfbåge och 
avslutades med en ny station, Siidbahnhof Norr 
om kupolhallen tänkte man sig en 1 200 meter 
lång och 400 meter bred damm, vinklad mot 



nordväst, som sedan avslutades med en ävenledes 
ny station, Nordbahnhof. 

På figur 15 ser vi de planerade järnvägssystemet 
i Berlin, med fyra huvudstationer i norr, söder, 
öster och väster. 

Det kan nämnas att man hemligt planerade 
en nord-sydlig fjärrtågstunnel, men i verkligheten 
tillkom endast en nord-sydlig S-Bahntunnel, 
som invigdes 1939. 

Av de planerade huvudstationerna var Si.idbahnhof 
onekligen den mest spektakulära. Här 
tänkte man sig 12 plattformar med 22 spår och 
11 däremellan liggande godsplattformar. I en 
reviderad version reducerade man 1941 antalet 
plattformar till 10, med 20 spår. Den stora nordsydgatan 
skulle före stationsbygganden grena sig 
på viadukter mot öster och väster och korsa bananläggningarna. 
Ankomstbyggnaden skulle på 
norrsidan bli 400 meter lång och 70 meter hög 
(ursprungligen tänkt 115 meter). 

Nordbahnhof uppvisar liknande dimensioner 
(400 meter lång, 250 meter bred och 54 meter 
hög byggnad) med 20 spår och 10 plattformar 
och 9 mellanliggande godsplattformar. 

Ostbahnhof och Westbahnhof planerades att 
bli uppbyggda på likartat sätt, men i något blygsammare 
skala ( de stadsbyggnadsmässiga effekterna 
kunde här ej konkurrera med "den Stora 
Gatan''). 

Tanken med fyra, något perifera, huvudstationer 
var klart otillfredsställande för trafikanterna, 
som sålunda måste anlita lokala trafikmedel för 
att nå fram till den absoluta innerstaden. Den 
monumentala effekten gick förmodligen här före 
resenärernas bekvämlighet. 

I närheten av S-Bahnhof HeerstraEe tänkte sig 
Hitler, av propagandistiska skäl, en femte ny personstation 
(med klart blygsammare dimensioner, 
med namnet Mussolini-Bahnhof) avsedd för 
mottagande av utländska statsbesök. Från stationen 
kom man direkt ut på Ost-West-Achse, som 
kunde smyckas allt efter behov. Som en tillfällig 
lösning använde Hitler S-Bahnhof Heerstrasse 
som ankomststation vid Mussolinis besök i september 
1937. 

Utöver detta innehöll projektet en mängd 
godsbangårdar, rangerbangårdar, järnvägsverkstäder, 
anslutningsbanor och en ringbana. 



Förverkligade blev ett fatal objekt och bestående 
är endast godsytterringen ( GAR) som fullbordades 
under DDR-tiden (1950-talet) som 
Berliner Aussenring (BAR). Däremot finns en 
mängd järnvägsarkeologiska rester av påbörjade 
arbeten. 

Om vi kallar det ovannämnda för gigantomani 
hade Hitler under samma tid en ide som i fråga 
storvulenhet ligger flera klasser över (megalomani?): 
han tänkte sig (beslut 1941) en extrem 
bredspårsjärnväg med 3 000 mm(!!!) spårvidd, 
som inom Tyskland och det anslutna Österrike 
skulle förbinda Berlin med Hamburg, N i.irnberg, 
Mi.inchen och Linz(!). Senare planerade han en 
förlängning av denna gigantjärnväg, inom det 
tusenåriga riket, till Moskva, lstanbul och Madrid. 
Att ansluta den järnvägen till de planerade 
fyra huvudstationerna skulle har inneburit nästan 
olösliga problem. 

Trots att planerna på grund av kriget fick en 
mycket försiktig start hann man fram till 1942 
riva 2 000 hyreshus (med 41 000 lägenheter). 
Det problem som normalt skulle uppstå med ersättning 
av bostäder för de av rivningarna drabbade 
personerna löste man delvis i Berlin genom 
att deportera (för Förintelsen) judar och beslagta 
deras lägenheter. 

PERIOD 3 

Efter andra världskrigets slut gällde för Berlin en 
helt annorlunda järnvägssituation. Stationerna 
var självklara strategiska mål för de allierade 
bombningarna och förstörelsen var enorm. Trots 
detta återupptogs trafiken, i begränsad form, på 
alla stationer utom Potsdamer Bahnhof 

Blockaden av Västberlin 1948-49 samt stängningen 
av Västberlins gräns mot DDR 1952 innebar 
att samtliga säckstationer upphörde att fungera 
(Lehrter Bahnhof 1951, Görlitzer Bahnhof 
1951, Anhalter Bahnhof 1952, Stettiner Bahnhof 
1952 samt fjärr-och regionaltrafiken på Bahnhof 
Gesundbrunnen 1952). För Västberlins del gällde 
i fortsättningen järnvägskorridorerna till Västtyskland. 
Murens tillkomst 1961 skärpte ytterligare 
kontrollen kring järnvägarna. Det bör här påpekas 
att järnvägsarealerna i hela Berlin disponerades av 
det östtyska Deutsche Reichsbahn. 

Figur 16 visar järnvägslinjer och huvudstationer 
i Berlin 1952-89. Trafiken har nu koncentrerats 
till Stadtbahnsträckningen OstkreuzWestkreuz. 
Huvudstation i den västra stadshalvan 
blev Bahnhof Zoologischer Garten och 



i den östra Ostbahnhof (före detta Schlesischer 
Bahnhof). Ostbahnhof hade emellertid ej spår

Figur 16 Berlin. järnvägsnätet och huvudstationerna 
1991. H = Hauptbahnhof(Ostbahnhof), L = Bahnhof 
Lichtenberg, S = BahnhofSchöneweide, Sp = Spandau, 
W = BahnhofWannsee och Z = BahnhofZoologischer 
Garten. Källa Book 1991. 

kapacitet att tjänstgöra som centralstation för 
hela Berlin, varför de båda sekundärstationerna 
Lichtenberg och Schöneweide under många år 
kom att bli komplement. 

Bahnhof Lichtenberg blev under sista DDRtiden 
och de första åren efter die Wende huvudstation 
för Berlins fjärrtrafik. Bahnhof Charlottenburg 
fungerade som station för den västallierade 
krigsmakten. 

PERIOD 4 
Nästan omedelbart efter murens fall blev Berlins 
framtida roll som järnvägsstad ett ständigt återkommande 
tema i dagspressen. 
Beslutet att flytta huvudstadsfunktionerna (de 
flesta) från Bonn till Berlin påskyndade frågan 
om en centralstation. I de tidigare diskussionerna 
använde man namnet "Zentralbahnhof" 
eftersom Ostbahnhof alltså fortfarande benämndes 
Hauptbahnhof 
Det enda möjliga centralstationsläget var den 
stora fria arealen där Lehrter Bahnhof hade legat. 
Som ovan nämnts lades persontrafiken ned 
1951 och 1957-59 revs den slottsliknande stationsbyggnaden. 
Arealen har därefter utnyttjats 
extensivt, bland annat som upplagsplats. Läget är 
också idealiskt i förhållande till Reichstag, Bundestag 
och en mängd kanslier. 
Centralstationsprojektet påbörjades 1995 och 
invigningen ägde rum den 26 maj 2006, även 
om vissa byggnadsarbeten återstod (figur 17). 
Situationen med en enda huvudstation för en 
stad av Berlins storlek är utan tvekan unik, men 

beslutet ledde till en mängd spårarbeten i fram

förallt Västberlin. 

Den tidigare stationen vid S-Bahnkorset, Pa

pestraBe, blev i fortsättningen fjärrstationen 

"Siidkreuz" och på motsvarande sätt tänkte man 



sig att stationen vid det nordliga S-Bahnkorset, 

Gesundbrunnen, skulle bli "Nordkreuz". Nam

net fanns med på Deutsche Bahns broschyr över 

det nya järnvägsnätet, men till följd av protester 

(namnfrågor i Berlin!) från parlamentsledamöter 

bestämde man sig för att behålla det gamla nam

net Gesundbrunnen (benämnd efter en järnhal

tig källa som upptäcktes i början av 1700-talet). 

De nya fjärrstationerna i innerstaden (inom 
"svampen", man benämnde den slutliga lösningen 
das Pilzkonzept), blir sålunda: Hauptbahnhof, 
Siidkreuz, Ostbahnhof och Gesundbrunnen 
samtmer perifert Spandau, Wannsee och Lichtenberg. 
Slopandet av Västberlins hittillsvarande 
huvudstation, Bahnhof Zoologischer Garten, 
som fjärrstation, har väckt en storm av folkliga 
protester och måhända är inte sista ordet sagt. 
Man påpekar emellertid från trafikpolitiskt håll 
att degraderingen av Bahnhof Zoo till regionalstation 
inte på något sätt är ett angrepp mot 
Västberlin och menar, att även om Ostbahnhof 
har Fernbahnhofstämpel kommer endast ett fatal 
fjärrtåg att utnyttja Stadtbahn. 

Från YorckstraBe till omedelbart norr om nya 
Hauptbahnhof går den nord-sydliga huvudlinjen 
på en sträcka av 3,5 kilometer i tunnel, bland 
annat under Tiergarten. 

Namnet på den nya huvudstationen har diskuterats 
mycket. Det ursprungliga förslaget 
var "Zentralbahnhof" (eftersom alltså dagens 
Ostbahnhof i mitten av 1990-talet benämndes 
Hauptbahnhof). Senator fur Stadtentwicklung 
fastnade slutgiltigt (trodde man ) för det något 
tungrodda namnet "Hauptbahnhof -Lehrter 
Bahnhof" (namnfrågor är som framgår en viktig 
komponent i det berlinska vardagslivet). Idag benämns 
stationen endast Hauptbahnhof 

Stationen, som är Europas största Kreuzungsbahnhof, 
omfattar 175 000 kvadratmeter 
varav 15 000 för handel och restauranger. Takkonstruktionens 
glasyta spänner över 20 000 
kvadratmeter. Öst-västförbindelsen framförs i 
högbaneläge (parallellt med Stadtbahn) och den 



nord-sydliga förbindelsen i tunnelläge. Den dagliga 
tågtrafiken omfattar 164 fjärrtåg, 314 regionaltåg 
och 616 S-Bahntåg. 
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Inom de närmsta åren kommer stationen att 
anslutas till U-Bahn-nätet, i första skedet till 
Brandenburger Tor (U 5/U 55). Stationen skall 
vidare fa en ny S-Bahn-anslutning (S 21). 

Det bör även nämnas att det inte bara är de 
ovannämnda gamla miljonstäderna som har 
flera enskilda fjärrstationer (sålunda inte längs 
samma linjesträckning). Exempel på detta utgör 
även Budapest (med Nyugati, Keleti och Deli 
pu), Lille (med Flandres och Europe), Milano 
och Prag. En intressant järnvägssituation finner 
vi i Hamburg, där Hauptbahnhof är en genomgångsstation 
medan Bahnhof Altona är en slutstation. 

När man diskuterar svårigheterna för resenärer 
att förflytta sig från en station till en annan 
i miljonstäder kommer frågan fram: hur många 
åker exempelvis till Paris och London för att ta 
sig vidare till andra orter? Det rör sig troligen 
om ett litet fatal. För godshanteringens del ställer 
sig saken annorlunda, men här kan man ofta 
utnyttja yttre belägna ringbanor. 
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Erik Sundström 

Tre mysterier i svensk järnvägshistoria: 
Karl Högström, Selma Lagerlöf och Bernadotte 

Märkliga notiser 

Tiden omkring år 1800 är järnvägshistoriskt intressant. 
Då gjordes de första försöken att bygga 
ånglok, till exempel av Trevithick (Spår 2004) . 
Speciellt intressant är att åtminstone tre mysterier 
med svensk anknytning hänför sig till denna 
tid och troligen har en gemensam bakgrund. 

I den engelska tidskriften The Engineer infördes 
den 25 december 1891 en notis om att 
a Swedish engineer, Karl Högström by name för 
hundra år sedan, alltså 1791, hade föreslagit ett 
ånglok som skulle kunna dra ett tåg på ett spår 
med gjutjärnsräls och en kuggstång i mitten. Fyra 
dagar senare fanns en notis införd i Stockholm 
Läns Tidning Gripen med i stort sett samma 
innehåll, men ingen ordagrann översättning: 

Ett svenskt järnvägsprojekt för 100 år sedan 

Som bekant räknar järnvägsväsendet sin egentliga 
tillvaro från den ryktbara täBingen på LiverpoolManchester-
banan 1829 då Stephensons lokomotiv 
vann priset. Redan långt före denna tid hade 
dock försök blifvit gjorda att använda ångmaskinen 
för samfardseln till lands. Bland de förslag, som i 
berörda hänseende framställdes, är ett af svenskt 
ursprung. 

En svensk mekaniker vid namn Karl Högström 
konstruerade år 1791 en ångvagn af mycken likhet 
med det af engelsmännen Trevethick och Vivian ett 
årtionde senare byggda lokomotivet. Högströms 
ursprungliga afsikt hade varit att använda sin ångvagn 
på vanliga vägar, men inseende svårigheterna 
härför uppgjorde han nyss nämnda år ett förslag till 
skenbelagda vägar, hvilka skenor borde vara afgjutjärn 



och fullständigt släta. För att hindra vagnarna 
att glida ur banan skulle hjulen förses med en uppstående 
kant. Öfvertygad om otillräckligheten afde 
glatta hjulens friktion mot skenorna for framdragande 
af tunga vagntåg, föreslog Högström att man 
skulle låta ett på hans ångvagn anbragt kugghjul 
gripa in i en mellan skenorna liggande kuggstång 
-en ide, som i senare tid funnit användning vid 

galenskap, på hvilken man ej ville spilla den ringaste 
uppmärksamhet. Det vore nämligen, påstod man, 
orimligt att tro att någonsin en vagn och ännu mindre 
en rad dylika skulle kunna framdrifvas blott af 
ånga. Förslaget föll i fullständig glömska, liksom 
dess upphofsman, hvilken, ovisst när eller hvar, slutade 
sin lefnad utomlands. 

Notiserna har ungefär samma innehåll men är 
inga direkta översättningar trots att den svenska 
trycktes bara fyra dagar efter den engelska. Det 
måste tolkas så att de samtidigt har insänts av 
någon författare som varit orienterad om järnvägens 
historia och nomenklatur. Förnamnet 
stavas Karl i båda notiserna, ett tecken på att de 
kom från Sverige. Man kan också lägga märke 
till att Högströms släkt, hemvist eller arbetsplats 
inte omnämns, inte heller var eller när uppgifterna 
framkommit, vilka vetenskapsmän som sett 
projektet eller vem författaren till notiserna är. 

Notiserna citerades redan 1911 i Lokmannaoch 
Maskinisttidningen och 1921 i SJ:s Loklära, 
och många försök har gjorts att spåra vem Karl 
Högström var, bland annat i tidskrifterna Polhem 
och Tåg, men hittills utan framgång. 

A Sw,m111H R.uLWAT J'RQ.J.E('T ONE HmmRKIJ 
.YE.ARM Auo. 
. Cloee UJ>OD furt.y yearw before Stephenaon'a vict.
ory, • Swediab enginoer, Karl H,,gat;röm 1,y name. 
not only conawuctod a Jocomot:i-ve on Kimilar-linea 
to the one o( Trorithiclc and Yivian, bot aleo eon-I 
ceivod the plan of a rcgular railroAd. 11 ia fi111t. I 
notion wu that -hie locomot.i•e 11hould be uaod on·! 
ordinary roada, but. aoon l'Clllising t.he in,mnnnunt.-I 
ablo difficultiee aUonding thia 11Lylo of Jncomot.ion, 
he, in tho year li!Jl, bmughl out. hi11 11\ilr~ 
achemu. The raila wero tn be of caet iron 11.nd perfect.
ly amooth, and in order t.o pre'l"'ent. d1.T&ihnout. 
tbo wheela were t.o hue a project.ing edge. Convincod 
of the insufliciency of friclion het.wecn t.ho 
amooth whoela and rail11 for the propellinJ nf 
hca'7 tnuns. Bort.rinn propoeed th11t a tuolh 
whee1 on hie locomot.i'l"e ehould work on a central 
toolhed bar or rail placed between t.he ot.hr.r rail1



• plan wlaich of late )..,. bcen adopt.ed in eevornl 
ina~c:ea wlicre t.he gradient. hu bucn ·exceplional. 
HiJgativm'• plan wu Jaid boforo ·•ver~J acienti11t.fl. 

· who ..wer'ir..un~moua in denouncing it. ns ut.ter 
mad~c,ia, aa Uwaa al111urd f.n .imagine that a carri11V'fi 
·muld e'i'er he nnmell.-l by 11tr11m alnne. Tha 

bergbanor med mycket branta lutningar. plan. ·• . -ent:irely· ehelTed. and nnthing more ap-,·. 

pean to be known 1111 to t.he fAte of Högab'öm,

Högströms projekt, hvilket framlades for åtskil

'lf.ho afterwanl11 went abrrJlld. ·

I

-. . ·• . -. .

liga vetenskapsmän, förklarades emellertid för en 

Vad var känt omkring 1800? 

Man kan ifrågasätta om fenomenet verkligen 
skall kallas en uppfinning med tanke på vad 
som vid den tiden var känt i Sverige och världen. 
Behovet av järnvägar var mycket knutet till 
gruvornas problem. Det var känt sedan länge att 
man nere i gruvornas orter och i deras stollgångar 
gärna använde vagnar på spår av trä. Georg 
Agricola beskriver det från Harz i Tyskland på 
1550-talet. Christopher Polhem hade på 1690talet 
gjort studieresor till Harz och sedan fatt i 
uppdrag att införa spårbanor nere i Falu gruva 
och starta en bergsskola för att sprida kunskapen 
till andra gruvor. Han föreslog 1699 manuellt 
vevdrivna lok i gruvan. Korta spårbanor ovan 
jord från gruvor till hamnar infördes i England 
på 1700-talet och beskrevs av svensken R.R. 
Angerstein som 1754 gjorde en studieresa till 
England och Wales. Den första banan i Sverige 
var vid Höganäs stenkolsgruva 1798 på initiativ 
av engelsmannen John Stawford. Räls av gjutjärn 
hade utvecklats i Coalbrookdale i England 17 67. 
Korta banor med kuggstång hade föreslagits av 
Polhem för att lyfta malmvagnar ur gruvor. Redan 
1814 skrev dessutom Landtbruks-Tidningen 
att "det inte kan vara någon läsare obekant 
att man i England anlagt vägar av jern, eller så 
kallade Rail-Roads". 

Ingen bana hade dock infört ånglok 1 791, och 
orsaken var att vid denna tid i praktiken bara 
fanns "atmosfäriska'' ångmaskiner. I ångpannorna 



kokades vattnet vid 100 grader C utan 
övertryck, och kraften på cylindrarna uppstod 
när man sprutade in kallt vatten i den ångfyllda 
cylindern, eller öppnade en ventil som släppte in 
ångan i en vattenbehållare så att den kondenserade 
och man fick ett undertryck om kanske en 
halv atmosfär. För att det skulle ge någon verkningsfull 
kraft måste man då ha mycket stora 
cylindrar, så stora att de aldrig skulle fa plats på 
en vagn. I Frankrike hade Cugnot redan 1767 
byggt en ångtraktor för artilleriet, men utan 
större framgång. På 1770-talet hade också Murdoch 
byggt små ångdrivna vagnar med övertryck 
i pannan men haft problem med exploderande 
pannor, och James Watt avrådde bestämt då han 
ansåg att risken alltid skulle vara stor. Richard 
Trevithick beskrev 1797 hur man borde kunna 
bygga ångvagnar och ånglok, men inte förrän 
han 1801 hade uppfunnit tryckmätare och säkerhetsventil 
för en ångpanna med övertryck kunde 
han 1804 bygga världens första ånglok. Patent ( = 
privilegium) på en ångdriven vagn söktes i USA 
1786 av Oliver Evans, men den blev inte heller 
byggd förrän 1804, sedan han 1801 fatt patent 
på en panna med övertryck. 

I Sverige hade Mårten Triewald byggt en första 
ångmaskin vid Dannemora gruva 1727, men den 
gick bara att använda några fa år, och det skulle 
dröja till 1803 innan Samuel Owen kunde montera 
en användbar engelskbyggd maskin i Sverige. 

Privilegium på att bygga ångdrivna slädar 
och vagnar i Sverige gavs 1819 till Owen, som 
då uppgav att han redan hade en halvfärdig 
ångvagn. Under den allra första tiden var det 
naturligt att en ångvagn tänktes gå på spår, då 
en vagn skulle bli alltför tung för landsväg och 
kräva komplicerade styranordningar som man 
inte hade erfarenhet av, speciellt med en tung 
ångpanna. Owen trodde att man skulle klara sig 
utan styranordning om man tvingade höger och 
vänster hjul att gå med olika hastighet. 

Den Högström som nämns kan inte ha varit 
någon professionell ingenjör, eftersom han inte 
nämns i andra tekniska sammanhang, men han 
måste ha varit medveten om behoven exempelvis 
vid gruvorna. Han måste haft någon kontakt med 
"vetenskapsmän'', men kan inte återfinnas bland 
studenterna i Lund eller Uppsala. Att han "lämnade 
landet" brukar betyda att han var en ung man 
som blev soldat, och på 1790-talet pågick många 
krig i Europa med Napoleon inblandad. Man kan 
nog säga att Högström, även om han inte byggt 
något ånglok, i vart fall hade en framsynt projektide, 
om årtalet och uppgifterna är korrekta. 



Ett andra mysterium -Kewenhiiller 
Ett märkligt sammanträffande är att Selma Lagerlöf 
(1858-1940) i sin debutbok "Gösta Berlings 
saga'' någon månad före notiserna 1891 
beskriver ett dussin ganska excentriska kavaljerer 
som omkring 1800 umgås på Ekeby herrgård 
tills den brinner ned. Förebilder för hennes romangestalter 
skall vara verkliga personer ur den 
värmländska bruksmiljön, men i några fall har 
hon kombinerat B.era personer till en gestalt. 
Hon ägnar ett helt kapitel åt en av Ekebykavaljererna, 
den från Tyskland invandrade urmakaren, 
uppfinnaren och världsförbättraren Kewenhiiller, 
född på 1770-talet, som har tillverkat B.ygvingar 
åt sig själv och med skogsfruns hjälp uppfinner 
en självgående "eldvagn" som han demonstrerar 

"Hybelejens torn" stod ungefor på platsen for Karlstads nuvarande teaterhus, där Klarälven delar sig i två grenar 
-västra grenen till vänster i bilden. Foto från Värmlands museum. 

för en entusiastisk kung som vill köpa den, men 
därefter kraschar den då skogsfrun in te skulle 
låta honom göra mer än den första. Slutligen 
uppfinner han det roterande eldhjulet som skulle 
ge värme och ljus i gårdarna men till sist bränner 
ned Ekeby herrgård. 

Förebilden till Kewenhi.iller anses vara Carl 
Jacob Heublein (1743-1808), en excentrisk 
uppfinnare i Karlstad där hans rykte ännu lever 
och han kallas "Hybelejen". Hans far var en från 
Tyskland invandrad lädermakare som startade en 
cobaksfabrik, eller som man på den tiden sade ett 
tobaksspinneri. Fadern blev förmögen och ägde 
en gård på Vidön och ett hus i Karlstad. Sonen 
titulerades konstbyggare, tillverkade stegar och 
brandsprutor, uppfann en mekanisk släde och en 
självgående skördemaskin, byggde en okonventionell 
väderkvarn och en ångkvarn som aldrig 
blev färdig, byggde broar, planerade en kanal i 
Karlstad och tillverkade slutligen vingar med vars 
hjälp han försökte flyga från kvarnens torn och 
påstods ha flugit tvärs över Klarälven. Han var 
ogift men sades ha någonting ihop med "Lambergsfrua'', 
ett troll i Lambergstjärn. Han bodde 
några av sina sista år i Stockholm tillsammans 
med släktingar, okänt varför, och kan ha varit en 
inspiration för Samuel Owen och för den 1803 i 
Långban födde John Ericsson. 

Selma Lagerlöf sägs ha gjort mycket ingående 
studier av förebilderna till sina gestalter, och i 
många fall alltså kombinerat flera. Några delar 
i beskrivningen av Kewenhi.iller som måste avse 
någon annan person än Heublein är exempelvis 
att han var född på 1770-talet, att han kommit 



vandrande från Tyskland med en utbildning som 
finmekaniker och urmakare samt att han visat 
sin "eldvagn" för kungen men sedan inte kunnat 
behålla den. Någon sådan person har man 
åtminstone hittills inte kunnat peka ut i Värmland. 

Ett tredje mysterium -det starka 

tidiga intresset för transporter från Gällivare 

De första gruvorna i Norrbotten var troligen vid 
Svappavaara där Abraham Momma redan 1645 
bröt kopparmalm, och vid Masugnsbyn i Junosuando 
där Arendt Grape sedan 1647 bröt järnmalm 
men 1652 efterträddes av Momma. Både 
koppar och järn smältes till 1673 i Kengis bruk 
vid Pajala. Resterna av bruket brändes av ryssar 
1717, men det återuppbyggdes 1737 sedan den 
första gruvinmutningen i Gällivare hade gjorts 
1735. Dåvarande ägaren till Kengis bruk var 
Abraham Steinholtz som 17 40 tillsammans med 
Jonas Meldercreutz anlade Strömsunds masugn 
och Meldersteins bruk vid Råne älv. Tanken var 

att utnyttja Gällivare, men transporten var så lång 
och dyr att bruken mest utnyttjade malm från 
Upplandskusten, bland annat Herräng och Utö, 
liksom sjömalm, medan Gällivare bara formellt 
bröts för att inte inmutningarna skulle gå förlorade. 
Bergmästareämbetet hade bildats 1637 och 
blev 1649 Kungl. Bergskollegium, som 1731 utgav 
"Publikation uti Lappmarken angående nyttiga 
metallers och mineralers upptäckande och 
angivande". Landshövding G. Gyllengrip gjorde 
1736 en inventering av sitt län och nämnde då 
även Kirunavaara och Luossavaara. 

Assessor Daniel Tilas (1712-1772) besiktigade 
1745 Gällivare där det fanns kyrka och 
ett fatal bostäder varibland kyrkoherdens, Pehr 
Högströms, boställe. Han konstaterade att det 
fanns flera påbörjade gruvrymningar tillhöriga 
Meldersteins bruk men att transporterna var besvärliga. 
Tilas är också känd för att han föreslagit 
en kilometerlång utfraktsstoll med spår vid Hällefors 
silvergruva. Efter Meldercreutz död 1785 
övertogs Kengis, Melderstein och Gällivare av 
professor Jean Bedoire som också ägde Västanfors 
bruk, och till en tredjedel av Otto Hassel. 
Man gjorde försök med slädar dragna av hästar i 
stället för renar, men med negativt resultat. 

Bergsrådet Hermelin 
och det vaknande intresset för Gällivare 



Bergsrådet Samuel G. Hermelin (1744-1820) 
var egentligen lantmätare och kartograf och 
bodde på fideikommisset Noor strax norr om 
Norrtälje. Han hade redan 1761 blivit auskul-

Kengis bruk 1660 

Förklaringar till kartan: 

I. Herrgårdsbyggnaden 

2. Bodar 
3. Bryiiglws 
4. Drängsruga 
5. Stal/[tården 
6. Stall 
7. Fähus 
8. Kryddland 
9. Bruks/örvaltarens gamla 

våningshus 
JO. Gamla kontoret 

I I . Prästens våningshus 

12. Bruksfolkets våningshus 
13. Pörten 
14. Kolbäddsplank 
15. Damm 
16. Mjölkvarnar 
17. Fånghus 
18. Sågkvarn 
/9. Järnhammar medjor 

20. Garmakarhus 
21. Bokhus 
22. Kopparsmedja 

Källa: ""Norrbotten'", Al/hems förlag 

tant vid Bergskollegium och höll 1773 ett föredrag 
i Vetenskapsakademien om "Näringarnas 
förhållanden uti rikets särskilda landsorter", där 
han föreslog landtransport från Gällivare till 
Ruotivaare och därefter båt. Han utnämndes till 
bergsråd 1781 sedan han förbättrat den kemiska 
vitrioltillverkningen i Falun. Därefter besökte 
han 1782 USA för att diskutera gruvornas problem, 
där han träffade Benjamin Franklin och 
uppfinnaren Oliver Evans. Han blev ledamot i 
akademien och startade sedan ett stort projekt 

Samuel Gustaf Hermelin avbildad av CM Robsahm. 



att kartlägga Sveriges geografi och mineralhistoria 
tillsammans med C.P. Hällström och C.M. 
Robsahm. När han 1796 var färdig med kartan 
över norra Sverige blev han så entusiastisk för 
Gällivare att han året därpå byggde sågverk vid 
Hedenfors och sökte privilegium för ett stort 
järnbruk vid Selet i Alaån nära Luleå. Han provbröt 
1798 malm i Gällivare och registrerade ett 
hemman där trots protester från Bedoire, och 
fick inmutning för två gruvor. 

Så avled hans svärfar och efterlämnade det 
stora godset Gripenberg nära Jönköping till sina 
barnbarn med Hermelin som förvaltare. Denne 
belånade omedelbart godset och köpte 1799 
järnbruken Törefors, Gyljen, Melderstein och 
Svartlå strax ovanför Boden från Bedoire. Han 
var tveksam till transportmöjligheterna men 
visade malmfyndigheten för en engelsk professor 
Clarke som beskrev den som largest in Sweden, 
perhaps in the world. Hermelins kartprojekt 
försenades, men 1801 hade han en färdig karta 
över flertalet av Sveriges bruksdistrikt och 1803 
en av Bergskollegiet utgiven bok, "Försök till en 
mineralhistoria över Lappmarken och Västerbotten" 
med detaljerade kartor över Gällivare 
och Svappavaara. Han studerade den engelska 
fackpressen och försökte 1804 vid Vassara förgäves 
ersätta masugnen med en blästerugn, en 
ugnstyp som fungerade i liten skala för myrmalm 
och kan ses som en tidig föregångare till puddel-
och Martinmetoderna. Han skrev många 
artiklar i Vetenskapsakademiens Handlingar och 
anlade längs Norrbottens kust 173 nybyggen 
och flera järnverk, till stor del med sin svärfars 
arv. Bruken gick emellertid dåligt, en följd bland 
annat av att Napoleon sedan 1806 hade försökt 
isolera England från kontinentala Europa genom 
"kontinentalsystemet", ett exportförbud där 
även Sverige 1809 tvingats deltaga. Många bruk 
hade varit beroende av att kunna sälja järn till 
England. Han åtalades 1809 för att ha förskingrat 
sina barns arv och överlät då bruken till sin 
svärson och andra köpare varefter han 1812 gick 
i konkurs. Svärsonen behöll halva Selet medan 
Melderstein och Svartlå såldes till lokala intressenter. 
Genom Napoleons militära förlust upphörde 
kontinentalsystemet 1814, så nu väntades 
bättre konjunktur. Hermelin dog 1820. 

Man måste förmoda att Hermelin var en av de 
vetenskapsmän som diskuterat och kanske ansett 
Högströms ideer för galenskap 1791, men det 

Karl XIVJohan 1833. Porträtt av F Westin. 



minskade inte hans intresse för Gällivare några 
år senare. Han beskrevs av sin samtid som att ha 
"alltför stor optimism och en viss oförmåga att 
leda företag". 

Bernadotte, Lapplands gruvor 

och det oväntade kungliga järnvägsintresset 

Jean Bernadotte hade varit general och marskalk 
hos Napoleon men protesterat mot kontinentalsystemet 
redan innan han 1810 blev svensk 
kronprins med namnet Carl Johan. Han hade 
en betydande förmögenhet, till stor del ersättning 
från Preussen för fastigheter som han hade 
förvärvat under kriget. Redan 1813 sände han 
sin unge adjutant lantmätaren Carl af Forsell på 
hemligt uppdrag till England, och därefter lät 
han bergskollegiet komplettera den av Hermelin 
ritade järnbrukskartan så att den även täckte 
Norrbottens län. Under 1817 gav han och bergskollegiet 
uppdrag åt landshövding G .A. Koskull 
i Piteå, som till 1856 var Norrbottens residensstad, 
och bergmästare Isak Quensel att undersöka 
möjligheterna att genom bättre finansiering 
och transporter rädda norrländska bruksföretag 

ur konkurs och utnyttja de "lappska malmerna'' 
vilket rapporterades till riksdagen 1817 och 
1818. Deras förslag om ett nytt bruk vid Gyljen 
i Överkalix och kanalisering av Lina älv avstyrktes 
1819 av C.P. Hällström, ledamot i den 
nybildade Kungl. Strömrensningskommitten, 
som baserat på erfarenheter från bygget av Göta 
kanal skulle sprida information för att underlätta 
industriernas transporter speciellt på Norrlands 
älvar. I kommitten ingick även statssekreterare 
Adolph Mörner. Vid kanalbygget hade använts 
hästdragna järnvägar och järnvägsfärjor på initiativ 
av engelska konsulter. 

Bernadotte köpte 1818 på rekommendation 
av Quensel för sin privata förmögenhet Melderstein 
och Vitåfors i Råneå samt Selet och 
Alter mellan Boden och Piteå med deras gruvor 
och inmutningar i Gällivare, från bland andra 
O tto Hassel-Lorichs, godsägare vid Bernshammar 
och disponent för Huså kopparverk. Han 
köpte dessutom marken kring gruvorna och Älvdalens 
porfyrverk. Han förvärvade sedan 1821 
Svartlå och Edefors vid Lule älv och ägde då en 
areal lika stor som Skåne, Blekinge och halva 
Småland. Q uensel ägde själv Törefors bruk. 

Samuel Owen och tidiga järnvägsförslag 



Samuel Owen kom 1804 första gången till 
Sverige, arbetade 1807-08 vid Bergsunds gjuteri 
och startade 1809 en mekanisk verkstad i 
Stockholm. Han sökte 1817 genom brev till 
Bernadotte få ekonomiskt stöd till ångbåtsbygge 
och rederi, men fick i stället 1818-19 privilegium 
med ensamrätt att under trettio år göra ångdrivna 
mudderverk som skulle kunna användas 
vid strömrensningar i Norrland, samt ångdrivna 
slädar och vagnar. De ångdrivna vagnarna skulle 
enligt Owen ha tre eller fyra hjul, individuellt 
drivna med varsin maskin. Styrning i kurvor 
skulle ske genom att öka farten på kurvans utsida, 
och slädarna skulle ha en tandad vals på 
var sida med individuell hastighetsstyrning. 
Från början hade han formulerat sig ganska 
generellt men Vetenskapsakademin påpekade, 
att eftersom det redan fanns lok för järnvägar i 
England borde Owen inrikta sig på vägfordon. 
Prototyper byggdes 1818 men tycks inte ha blivit 
sålda eller ens färdiga. Owens konkurrent, 
den av Göta Kanalbolag ägda, nybyggda Motala 
Verkstad, erbjöd sig dock redan 1823 att bygga 
"ångmachiner att färdas på jernväg, tjenliga till 
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.· .· l~ongl.. Maj:ts Nldiga.RefolutiJ'~ 
:· uppl -Jem -Manufacturifien ·Sa mu e 1 o~· 
·~·w ens · underdlniga anrökning, att hår.\ i 
· Riket under Trettio Ars tid fA 'tillverka 
och ·begagna . Vag.nar och .,Slidar , fom fä~;, 

.tas i rörelfe med Ång-Mach iner , pi fått if . 
bonom i underdlnighet inBnde Ritning~r 
piirmare. utvifade, och efter de ändring~r 
deruti, bvartill erfarenhet kunde vid brli• 
ket af desfe Machiner föranleqa; hvaröf• 
ver Kongl. · Maj:ta· Vetenlkapil .. Academi~ 
me~ \lnderdlnigt Utllta·nde··· inkommit. 
. Gifven Stqckbolms .Slott de11 ~ Februarff 

-1819. i 

' \ 

· J{ongt: :Maj:t har. i Nlder l&tit Sig denn~ 
underdlriiga Anföl!,~ing · föred~agas;' Och 
vm, i anfeende · till . den Allmänna Nytta , 
den af Sökanden aomäld.e uppfinning· kom• 
mer att medföra, · i ·hände~e den kan brin• 
gas i verkftällighet, härmed .i Nlder tillägga 
.Jern-Manufacturifi~n:'. ··:owen 'Privilegiu1n 

·Exclufivum att under Trettio •rs tid fl här 
i Riket ,tillverka och begagna Sl~dår'. och 
Vagnar, !om Cättaa i rörelfe med _Ang-Ma• . 



chioer; hvarvid det likväl fkall lligga bo• 
nom, .att till Kongl. Vetenfkaps-Academien~ 
pröfning inlämna ritning och befkrifning · 
på de (äkerhets-anfialter; ; h,n .lmnar I till · 
olyckors förekomma:nde I Åkdoneti 'anbrin•' 
ga. Hvilk~t v~derbörande.'till U_nderdlnig 

efterrättelfe ·1inder. ·. Datuai·.·ut~'S-uprä.·;;;~: 

:· .. ·. . . .. . .•. -~-,J~r~... 

CA R L JOHA~-:•;:~ff;~; 
s i g i'll .,,;1,:" . 
,.· .. . ,;, .. . 
. Cas p. V, E.b.~en~oJg h~ · .· 

transporterande af jern, malm eller annat tungt 
gods". 

Sedan Bernadotte 1818 blivit kung Karl XIV 
Johan behöll han Gällivare trots att det inte gick 
med vinst, och han satsade mycket pengar på 
järnbruken i Norrbotten men besökte aldrig själv 
Gällivare. Han brevväxlade 1820-23 med bland 
andra Quensel och konstaterade att båttransport 
av malm från Uppland till Norrbottens bruk var 
mycket billigare än landtransport från Gällivare. 
Han anmodade därför 1825 en av riksdagen 
tillsatt kommitte bestående av landshövding N. 
Öhrwall, C.P. Hällström och J. af Forsell, nu 
bergshauptman, att studera möjligheterna till 
bland annat järnvägstransport, ett ganska avancerat 
förslag då den första allmänna järnvägen 

i England öppnades just detta år. Kommitten 
ansåg att en normal järnväg med ånglok skulle 
bli alltför dyr, men Quensel konstaterade 1826 
i rapport till bergmästarämbetet att 57 nya spekulativa 
inmutningar hade gjorts i Gällivare, då 
man hade anat att något stort aktiebolag snart 
skulle satsa kapital för anläggning av en järnväg. 
Vintersnön var problemet, och när Peter Steenstrup 
från Kongsbergs gruva i Norge fick kungligt 
uppdrag att studera Gällivares problem svarade 
han att han uppfunnit en ångsläde, som skulle 
lösa problemet och göra det möjligt att bygga 22 
stångjärnshammare, samt ett stålverk vid Edefors 
i Norrbotten. Släden hade två medar och tunga 
tandade drivrullar och kan ha varit en vidareutveckling 
av Owens tankar. Öhrwall återkom 
1827 med ett förslag till en kombination av järnvägar 
och älvar, där det ingick en hästbana från 
Radnijaur till Koskivare på så höga stolpar att 
den inte skulle störas av snödrivorna. 

Lantmäterichefen Carl af Forsell som tillsammans 



med Samuel Owen hade startat ångbåtsrederiet 
Stockholm-Arboga skrev 1829 i tidskriften 
Journalen: "Andra länder har kommit 
ifrån iden om kanaler, när billigare medel kan 
användas till samma mål -nämligen järnvägar" 
och kallade kanalbyggaren Baltzar von Platen för 
en ruinerad brännvinsfabrikör. 

Quensel och Robsahm bildade 1826 ett bolag 
som skulle bygga ett stort järnbruk vid Gyljen 
med gruvinmutningar i Gällivare. De föreslog 
1834 en järnväg från Gällivare längs Lina älv och 
Vitån till Strömsund eller Törehamn i Råneå. 
Aftonbladet skrev 183 5 att största gruvan i Gällivare 
ännu inte var större än två eller tre potatiskällare, 
och föreslog en järnväg från Gällivare till 
närmaste lastageplats "i tron att den dagen varder 

---~ &,~ . 

kommande". Även om kostnaden vore oerhörd 
skulle den omskapa hela svenska järnhanteringen. 
J. Holmgren skrev 1834 en artikel iJernkontorets 
Annaler om ångdrivna vagnar och lok, och 

B.J. Jonzon som arbetat med ångmaskiner vid 
Motala Verkstad, senare vid flottan i Karlskrona, 
byggde en liten fungerande lokmodell som långt 
senare visades på Järnvägsmuseet. M. Norberg i 
Nyköping byggde 1838 en ångvagn för körning 
på landsväg. 

J.W Gerss kom 1839 med ett nytt förslag, där 
man skulle bygga en hängbana på trästolpar för 
malmvagnar dragna av hästar på marken eller av 
på hängbanan gående ånglokomotiv. G.L. Ehrling 
i Strängnäs föreslog 1842 att man vintertid 
skulle göra isvägar genom att med en av honom 
uppfunnen"isugn", dragen av hästar, smälta snön 
som sedan skulle frysa till is. Alla dessa förslag är 
märkliga då de initierades av kungens Enskilda 
byrå, inte av regeringen, och att man vid den tiden 
inte ens hade börjat diskutera järnvägsnät i 
södra Sverige. 

Gyljenbolaget fick 1847 privilegium att bygga 
en hästbana Gällivare-Törehamn med brittiska 

Angvagnsmodell av BrorJohan ]onzon 1835. 

finansiärer, men just då drabbades Londonbörsen 
av den kollapsande Railway Mania som ruinerade 
Adolf von Rosen och många andra. 

Karl XIV Johan hade ekonomiska problem 
med bruken och försökte 1833 belåna dem för 



att kunna lösa inteckningar i ett gods som prins 
Oscars gemål Josephine hade i Italien. Han hade 
1835 kontakt med ett engelskt järnvägsbyggarföretag 
som behövde stora mängder räls för en 
järnväg London-Bryssel-Paris men planerna 
gick om intet. Sonen Oskar I ärvde bruken och 
gruvan 1844. Han försökte 1848 avyttra dem 
till en grupp svenska bruksägare, och därefter 
till franska spekulanter som påstod att Gällivare 
hade malm för hela världens förbrukning under 
fyra tusen år, men inte förrän 185 5 köptes de av 
Victor Kjellberg genom förmedling av Pontus 
Kleman, den senare nära konkurs och även inblandad 
i Bessemers patentaffärer. De lät 185758 
kostnadsberäkna och söka koncession för en 
ångdriven bana från Gällivare till Törehamn eller 
Strömsund, men den ansågs för dyr även om man 
som tänkt skulle ha använt strafF'angar till bygget, 
och de bildade då 1864 med engelska intressenter 
Gellivare Co. Ltd, som satsade på en kortare bana 
kombinerad med slussar i Lule älv, men trots att 
vissa slussar blev byggda gick bolaget omkull 
1867. Det nya bolaget New Gellivare Co. Ltd 
bildades 1868, och 1872 konstaterades att bruken 
vid kusten fortfarande i huvudsak drevs med 
Utömalm, men att man kanske borde bygga en 
bana Narvik-Kiruna-Gällivare-Törehamn. 

Entusiasmen för Gällivare 

Man måste fråga sig vem som kunnat göra den 
franske generalen Bernadotte så envis och entusiastisk 
för Gällivare och fått honom att diskutera 
järnvägar där, långt innan det var aktuellt 
i södra Sverige. Sedan Gustav IV Adolf tvingats 
avgå 1809 blev den barnlöse hertig Carl ny 
kung och den danske prinsen Kristian August 
tronföljare, men denne dog redan 1810. Då 
skickades greve Otto Mörner till Frankrike för 
att som efterträdare få Napoleon att godkänna 
en annan föreslagen dansk prins, men Mörner 
sökte i Paris kontakt med Bernadotte och föreslog 
i stället honom vilket godkändes. Det har 
sagts att Napoleon ville bli av med Bernadotte 
med vars hustru han tidigare varit förlovad. En 
mer positiv förklaring är att Bernadotte själv ville 
till Sverige då han 1807-1809 varit guvernör för 
Hansastäderna och ansvarig för mer än tusen tillfångnatagna 
svenska officerare och soldater, som 
hölls internerade vid Trave i närheten av Li.ibeck, 
och hade blivit känd för att behandla dem väl. 
Bland dem fanns Husådisponenten Otto Hassel-
Lorichs och Hampus Mörner, en nära släkting 
till Otto Mörner. Vid riksdagens diskussion 
om tronföljare hade såväl Mörner som en 
deputation från Östgöta regemente talat varmt 
till förmån för Bernadotte. Det är sannolikt att 



svenskarna hade beskrivit Gällivares möjligheter 
och givit Bernadotte en stark tro på gruvornas 
framtid, ytterligare stärkt av hans förtröstan att 
de svenska järnbruken skulle blomstra när Napoleons 
kontinentalsystem upphörde. Möjligen 
såg Hassel-Lorichs en möjlighet att sälja en del 
av sina investeringar till Bernadotte. 

Ett visst intresse för svenska järnbruk hade Bernadotte 
redan, då hans hustru Desiree kom från 
familjen Clary som i Marseille varit representanter 
för rederiet Eberstein & Co i Norrköping. 
Hennes syster var gift med Johan G. Norstedt, 
delägare i rederiet och ägare till Graversfors bruk 
i Kolmården. Hertig Louis-Philippe av Orleans 
hade 1795 dessutom gjort en inofficiell resa till 
Lappland, troligen inbjuden av bergsrådet Hermelin, 
vilket Bernadotte bör ha känt till. 

Man kan också fråga sig vem som gjort Hermelin 
så entusiastisk att han satsade sina barns 
arv på Gällivare trots farhågor om transporterna. 
Det skedde så snart Trevithicks planer blev kända, 
liksom planerna på hästjärnväg i Höganäs. 

Familjen Högström 
och dess anknytning till gruvor 

Det finns en familj Högström med anor från byn 
Högom i Selångers socken, som på 1700-talet 
spelade en viktig roll som köpmän i Sundsvall 
och andra norrländska städer. Två av familjens 
medlemmar presenteras i Svenskt biografiskt 
lexikon. Den mest kände var Pehr Högström 
(1714-1784), född i Selånger. Han kom 1733 
som student till Uppsala, året efter att Linne 
hade gjort sin första landskapsresa, till Lappland. 
Studierna var ganska blandade och 1741 blev 
Högström prästvigd och antagen som resande 
missionär i Lappland, bekostad av Kungl. Direktionen 
för Lapp markens Ecklesiastikverk som 
hade grundats i Härnösand 1738. Högström 
författade 1747 skriften "Beskrivning över de 
till Sveriges krona lydande Lappmarker" där han 

Pehr Högström. Porträtt ur Nordisk Familjeboks 
andra upplaga, "Ugglan '~ 

beskrev framför allt malmfyndigheter, vattenfall 
och transportmöjligheter i Lappland. Han nämner 
där sex olika malmfyndigheter, varibland 
järnmalm i Gällivare och silvermalm i Nasafjäll, 
Kedkevare och Alkavara, och sänder själv in prover 
från ytterligare några. Gruvan i Nasafjäll var 
den första i Sverige där man sprängde med krut 
då det på fjället inte fanns ved for tillmakning, 



och den hade tidigare brutits 1637-1659 varefter 
anläggningarna raserades av norsk militär. Från 
Nasafjäll fanns transportleder till Piteå och Skellefteå, 
ingendera dock farbar for vagnar, och 1646 
föreskrevs att Skelleftevägen skulle användas. 

Pehr Högström blev 17 42 kyrkoherde i Gällivare 
där han lät bygga kyrkan och gifte sig med 
Catharina Fjellström som han träffat året innan 
hos prosten Fjellström i Lycksele. Gällivare var 
då inget samhälle, bara några gårdar vid kyrkan. 
Malmen hade nyss blivit känd och upptäckaren 
Per Andersson i Orrbyn fick först på sin dödsbädd 
100 riksdaler i belöning, motsvarande två 
silverbägare, men ingen kommersiell brytning 
skedde. Högström tillträdde därefter 17 49 pastoratet 
i Skellefteå och blev 1761 kontraktprost där. 
Han blev invald i Vetenskapsakademien 17 49, 
och kunde redan 1751 ta del av ett föredrag av 
Carl Leijell, "Om anläggningen och nyttan av 
det slags bergarbete som Stollbyggnad kallas", där 
Nasafjäll och spårbundna vagnar nämndes. Tillsammans 
med assessor, senare landshövding Daniel 
Tilas vid bergskollegiet föreslog han 1750 att 
man skulle skapa en farled från Härnösand genom 

Faxälven och Ströms vattudal till Gäddede och 

vidare till Levanger vid norska kusten. Högström 

var medlem i riksdagen från 17 5 5 och mycket 

intresserad av de ekonomiska möjligheterna i 

Lappland. Han skrev 1764 som svar på en fråga 

från Vetenskapsakademien att klimatet i Lappland 

försvårade transporterna, då lapparna varken hade 

utrustning for eller intresse av transport av malm 

och träkol, och att man borde kunna ordna vat

tenleder med slussar mellan sjöarna. Trots detta 

var det bekymmer med många grynnor och skär 

vid kusten och i många fall alltför branta älvar som 

skulle kräva "odräglige kostnader for att göras se

gelbara". "En rätt näringsfrihet" skulle dock göra 

även de kala fjällen bebodda och livskraftiga. 



Pehr Högström var en av initiativtagarna till 
återupptagande av malmbrytningen i Nasafjäll 
177 4 och betalade en av de hundra andelarna, 
men gruvan gick med förlust och andelsägarna 
fick istället lämna årliga bidrag tills gruvan 1810 
åter lades ned. Den beskrevs av bergmästaren som 
"ej mer lönsam än saltkokning av Östersjöns vatten". 
På äldre dagar ägnade han sig åt metoder att 
undvika frostskador hos säd och fruktträd och 
byggde i prästgårdens källare ett elektromagnetiskt 
laboratorium. Det kan påpekas att kyrkan 
utöver religionen då även svarade for folkbokföring, 
skola, socialvård och samhällsinformation, 
och att därför personer med vitt skilda intressen 
kunde bli präster. 

Han hade många barn varav Pehr blev komminister 
i Skellefteå. Anna Catharina blev gift med 

C.G. Nordin, lektor i Härnösand och sedermera 
biskop, medan Månen (1752-1814) först blev 
kamrer vid Lappmarkens Ecklesiastikverk och 
sedan kamrer vid Nummerlotteriet i Stockholm, 
där även (kusinen?) Anders Fjellström liksom 

C.M. Bellman var anställda. Inneboende i Skellefteå 
var också häradsskrivaren Pehr Anton 
Fjellström, släkting till första hustrun. 

Pehr Högström var inte den enda i familjen 
som hade gruvintressen. Huså koppargruva hade 
öppnats 17 42, och när man även fann Fröå gruva 
byggdes 1745 Huså kopparverk i Kalls socken 
av ett Stockholmsbaserat bolag. Eva Fjellström, 
dotter till Pehrs syster Anna-Caisa Högström 
och prosten Natanael Fjellström i Sunne vid 
Storsjön i Jämtland, som tidigare hade arbetat 
vid Nasafjäll, var gift med major F. Otto Hassel 
(1752-1824) som sedan 1784 ägde Bernshammars 
bruk och på 1780-talet även blev delägare i 

Strömbacka, Gisslarbo, Melderstein och Kengis 
bruk samt hade gruvandelar i Gällivare. Husåbolaget 
var 1805 konkursmässigt och Mårten 
Högström representerade i bolaget arvingarna 
till kyrkoherde Nenzen som var en av bolagets 
grundare. Hassel som 1802 blivit adlad och 
adopterad av ätten Lorichs köpte då bolaget, gick 
därefter ut i kriget i Pommern som major vid 
Mörnerska husarregementet tillsammans med 
svågern, generallöjtnant Carl F. Lorichs, och 
återkom efter en tid som krigsfange 1809 som 
disponent för Husåbolaget. 

Familjen var i övrigt spridd över stora delar av 
landet och i många yrkesgrupper. 



Den unge Högström 

I notiserna om Karl Högström står att han hade 
lämnat Sverige och inte återkommit. En sådan 
anteckning brukar innebära att personen tagit 
tjänst som soldat i utlandet. En tänkbar person 
kan vara Karl Fredrik Högström, född 1772 
och son till den 1784 avlidne vaktmästaren vid 
krigsexpeditionen Erik Högström i Stockholm 
och hans 1783 avlidna hustru Maria Dubois. 
Vid faderns död kom Karl Fredriks syskon till 
barnhem medan han själv togs om hand av 
moderns familj, som vid denna tid bland annat 
innefattade en urmakare i Uppsala som också var 
"klockställare vid akademien", en urmakargesäll 
och en boettmakargesäll i Stockholm. Han hade 
troligen som barn träffat Pehr Högström, som 
regelbundet besökte riksdagen och vetenskapsakademin, 
och stod sedan säkerligen som faderlös 
tonåring i nära kontakt med släktingarna, till 
exempel Mårten Högström. Han var därför väl 
informerad om transportproblemen vid både 
Gällivare och Nasafjäll samt om Pehrs kontakter, 
så en diskussion med någon vetenskapsman 
var naturlig även för en nittonåring. Dessutom 
hade han genom sin far militär anknytning. Karl 
Fredrik gifte sig troligen 1799, titulerades då 
vaktmästare och uppgavs som boende i Jakobs 
församling i Stockholm. 

Varifrån kom uppgifterna? 

Kvar står då ändå mysteriet kring vilken uppgift 
om Högström som hittades 1891, liksom vart 
Karl senare tog vägen. En teori kan vara att den 
fanns bland anteckningar från Hermelin och 
hade blivit citerad i samband med Bernadottes 
uppdrag till landshövding Koskull 1817 eller 
Öhrwall 1825, eller i kommitteernas korrespondens 
med Quensel och Hermelin. Den kunde då 
innehålla uppgifterna om gjutjärnsräls och kuggstång 
trots att kuggstångslok annars anses uppfunna 
i England 1811 av Blenkinsop. Möjligen 
kan något sådant dokument ha funnits i de arkiv 
som SJ övertog 1891 från det konkursade engelska 
malmbanebolaget. Det är ändå knappast 
troligt att ordet "galenskap" skulle ha använts i 
sådant fall. Inte heller skulle man ha underlåtit 
att hänvisa till dokumentet om det på något sätt 
var offentligt. 

Om Karl Högström blev soldat kan han ha 
deltagit i kriget mot Napoleon och hamnat i 
samma fangläger som släktingen Hassel-Lorichs. 
De kan tillsammans ha diskuterat och beskrivit 
för Bernadotte vilka framtida möjligheter Gällivare 
skulle ha om man kunde ordna en järnvägsförbindelse. 



Karl Högström kan i Tyskland efter fanglägret 
ha studerat till urmakargesäll och efter en tid 
vandrat tillbaka till Sverige och fortsatt sitt uppfinnande, 
kanske under ett annat familjenamn, 
till exempel moderns Dubois, eventuellt i samarbete 
med Heublein eller Owen. 

Selma Lagerlöfs kontakter 

Det finns en trolig Högströmkontakt som kan 
ha berättat som en familjehistoria det som Selma 
utnyttjade i skildringen av Kewenhiiller. Hon 
hade säkerligen träffat stationsinspektorn Oskar 
Arvid Högström (född 1855) vid SJ i Charlottenberg, 
vars fosterdotter Anna Elisabeth Högström 
(född 1894) kom att bli en nära brevvän 
till Selma. Han var son till en landskamrer Josef 
Högström i Örebro som måste ha haft nära kontakt 
med Köping-Hults järnväg, sonson till en 
hattmakare i Jacobs församling och sonsonson 
till fältväbeln Elias Högström i Häggenås, som 
var samtida med och troligen bekant med både 
Hassel-Lorichs och Karl Högströms far krigsvaktmästaren. 

En möjlighet är också att uppgiften nått Selma 
Lagerlöf genom den andra Högström i Svenskt 
biografiskt lexikon, nämligen hennes kollega i 
Fredrika Bremerförbundet, sjukgymnasten och 
gymnastikläraren Sally Högström (1863-1939). 
Sally var född i Jakobs församling i Stockholm, 
blev 1883 sjukgymnast och arbetade som gymnastiklärare 
i Danmark 1884--1886 samt slutligen 
vid Gymnastiska centralinstitutet och lära

Det finns några järnvägsaspekter hos Selma Lagerlöf I 
romanen Antikrists mirakler (1897) är bygget av järnvägen 
runt Etna ett slags ledmotiv, och som kommunalpolitiker 
i mellankrigstidens Östra Amtervik pläderade 
hon for aktieteckning i värmländska järnvägsprojekt. 

rinneseminariet 1895-1923. I hennes bevarade 
brevväxling med Selma nämns dock ingenting 
om uppfinnare, och det framgår att de visserligen 
hade mötts i början av 1890-talet på förbundets 
möten men inte blivit personligt bekanta förrän 
tjugo år senare. I breven nämns däremot en gemensam 
vän, Otto Salomon ( 1849-1907), som 
hade startat den första svenska slöjdlärarutbildningen 
vid Nääs mellan Göteborg och Alingsås 
och var bror till Selmas vän Sophie Elkan. 

Tidningsnotiserna kan ha sänts in av stationsinspektorn 
som tyckte att hans släkting järnvägsuppfinnaren 



någonstans borde nämnas vid 
sitt rätta namn, speciellt då han genom sin far 
landskamrern kände engelsmännens stolthet 
som pionjärer for järnvägar. Publiceringen i den 
sörmländska tidningen Gripen kan vara motiverad 
av att Lagerlöf under en stor del av arbetet 
med boken vistades i trakten av Vingåker i Södermanland. 

Sedan kan man ju fundera över vad Kewenhi.
illers roterande eldhjul var for uppfinning. 
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Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 

1857 och 1858? 

Normalspåriga banor 

Arbetet med stambanorna fortsatte under ledning 
av Nils Ericson. Ytterligare 52 km av Västra 
stambanan kunde 1857 öppnas för trafik 
från Jonsered till Vårgårda, och 10 km av Södra 
stambanan från Lund till Örtofta. Bygget fortsatte 
och nådde 1858 Ramen nära Falköping 
respektive Höör, trots att man inte hade någon 
färdig plan för banornas sträckning, bara kungens 
ord att Ericson skulle "leda utförandet av statens 
järnvägar med full makt och myndighet och 
efter eget beprövande och på eget ansvar ordna 
alla hithörande arbeten". 

Ericson hade tänkt att Höör skulle bli järnvägsknut 
med anslutande banor från Ystad och 
Landskrona, och stationen fick en rymlig banhall. 
Det nuvarande Eslöv var då bara kyrkbyn 
Västra Sallerup, men anslutningarna bstämdes 
där i början av 1860-talet på Adelskölds initiativ 
för att Ystadbanan skulle slippa korsa Ringsjön. 
Det var inte populärt hos SJ:s distriktsförvaltning, 



och Adelsköld som samtidigt planerade 
och byggde banan Växjö-Alvesta berättade hur 
han försökte fa frikort för sträckan Alvesta-Eslöv 
genom att utlova frikort på anslutningsbanorna 
för SJ-tjänstemän. Han fick då bara en gångbiljett 
med motiveringen att man då ännu bara 
kunde gå på anslutningarna. 

Det uppstod en del konflikter mellan Ericson 
och riksdagens järnvägskommitte, varvid sekreteraren 
Georg Swederus som ansåg att man 
skulle planera Södra stambanan till Falköping 
förbi Värnamo och Ljungby avgick. Ericson ville 
dra banan över Nässjö för att göra det billigare 
att bygga en östra stambana förbi Linköping och 
Norrköping till Stockholm. Adolf von Rosen 
som under 1856 av sina stora stambaneprojekt 
bara fatt öppna banan Örebro-Nora, och sett sitt 
bolag nära konkurs genom förskingring, fick en 
hederspension och försökte få staten att överta 
banan med dess pågående arbete på sträckan 
Ervalla-Arboga, för att sedan fortsätta norr om 
Mälaren förbi Västerås till Stockholm. Han blev 
mycket upprörd när Ericson avböjde och insisterade 
på att dra stambanan till Stockholm genom 
Södermanland. Senare under 18 5 7 kunde banan 
öppnas fram till Arboga, varifrån man hade ångbåtsförbindelse 
till Stockholm. 

Dessutom ansåg von Rosen att stambanorna 
skulle byggas med dubbelspår, medan Ericson 

GDJ-s höjdprofil visar bara två lutningar men desto större. Storvik-Granstanda ingick i den sträcka som 1858 
öppnades 
till Robertsholm (nuvarande Hofors). Ur Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, 2, 1926. 
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Jädrans station fick inofficiell trafik 1856 två veckorfore de forst öppnade SJ-sträckorna. Den blev inte gammal 

eftersom Högbo bruk 1861 flyttade ned till banan så att man 1863 byggde en ny station vid Sandviken. Jädrans 
stationsområdefanns en tid kvar med kajer vid Storsjön, och blev sedan delvis folkpark. Numera ingår det i Sandvik 
AB:s industriområde. 

ansåg att enkelspår var tillräckligt om stationerna 
var förenade med telegraf så att man kunde göra 
tåganmälan. Det var en nyhet och man prövade 
först visartelegraf där strömstötar fick en visare 
att stega fram över en rund bokstavsskiva. Den 
var visserligen lätt avläst, men om visaren missade 
ett steg blev också många följande bokstäver 
fel. Man bytte snart till Morsesystemet med 
kombinationer av långa och korta signaler som 
ritades ner på en pappersremsa. I England arbetade 
man med att konstruera kablar för telegrafi 
som skulle korsa Atlanten, men det dröjde ännu 
flera år innan det blev en pålitlig metod. 

Gävle-Dala järnväg öppnades 1857 fram till 
Kungsgården och 1858 till Robertsholm. Stationen 
i Gävle låg på Alderholmen för att fa bästa 
kontakt med sjöfarten, och hade sidospår fram 
till den gamla järnvågen. Därefter kom Bäck 
där man korsade landsvägen från Högbo, Jädran 
med hamn vid Jädraåns utlopp från Storsjön 
och Kungsgården där landsvägarna från Ockelbo, 
Svärdsjö och Torsåker möttes. I Storvik fanns 
en station nära tegelbruket och sedan en kraftig 
stigning till Granstanda, som egentligen bara 
var platsen där fällbromsarna på godstågen mot 
Gävle skulle aktiveras. Robertsholms station låg 
vid Hoforsbolagets sågverk några kilometer från 
bruket. Banans dragning verkar något märklig då 
man gick ett par kilometer från varje järnbruk i 
trakten: Åbyfors, Mackmyra, Forsbacka, Högbo 
och Hammarby, men många bruksägare hade då 
storslagna planer på att bygga sågverk för att utnyttja 
den skog som inte längre var nödvändig, 
då man genom blästerförvärmning hade minskat 
behovet av träkol i hyttor och smedjor. En festlig 
invigning anordnades i Robertsholm eftersom 
kronprinsen var på resa till Norrland. 

Grosshandelsfirman James Dickson & Co. i 



Göteborg byggde ett stort sågverk i Askesta strax 
sydväst om Söderhamn, och arbetade också med 
en järnväg till Sandarne vid kusten, där man hade 
brädgård och utlastning till båtar. Två lok var levererade 
och banan öppnades på hösten 1857. 
Man hade koncession för allmän trafik men sådan 
öppnades först 1858, bland annat på grund 
av tvekan hos Söderhamns stad som ville behålla 
sjöfarten i stadens hamn och därför planerade en 
egen bana till Bergvik. 

Victor Kjellberg och Pontus Kleman, två 
svenska finansiärer med engelsk anknytning, arbetade 
med att bilda ett företag för att exploatera 
Gällivare gruvor och bygga en bana till kusten, 

men det kom att dröja många år innan det förverkligades. 

Bruksbanor i Bergslagen 
Banorna Fryksta-Klarälven och KristinehamnSjöändan 
hade öppnats redan 1849-50 som 
hästbanor och fatt stor trafik från järnbruken i 
Värmland till Vänerns hamnar. Frykstabanan 
med Rottneros bruk som stor intressent hade 
redan 1856 fatt ett lok från Munktells i Eskilstuna, 
konstruerat av Chalmersingenjören Harald 
Asplund och nu på museet i Gävle, liksom också 
Norbergs järnväg. De goda resultaten gjorde att 
andra bruksbanor under 1857 byggdes med ångloksdrift, 
exempelvis Åtvidaberg-Bersbo som i 
Östergötland transporterade kopparmalm till 
Åtvidaberg. Byggandet inleddes av Väsman-Barkens 
järnväg, for transport av järn från flera bruk 
kring sjön Väsman till Smedjebackens hamn vid 
Strömsholms kanals nordände. 
Under åren sedan 1850 hade en mängd små 
hästdragna bruksbanor anlagts vid järnbruken i 
Värmland och angränsande delar av Bergslagen 
for att bygga upp ett transportsystem tillsammans 
med sjöfart på kanaler och sjöar, men 
1857 skedde inte så mycket, dels for att de fataliga 
entreprenörerna var sysselsatta med normalspårsbanorna, 
dels for att man ville se hur det 
skulle fungera med de ånglok som just infördes 
på några av de större bruksbanorna. Dessutom 
var man osäker om eventuell utbyggnad av såg

verken, och man hade hört om de experiment 
med Bessemermetoden for stålframställning som 
utfördes av G.F. Göransson i Högbo och som 
helt skulle kunna ändra järnbrukens lokalisering 
och transportbehov. 

Sjöändabanan hade under några år som hästbana 



haft Storfors bruk som största trafikant. 
Norr om Storfors fanns hästbana till Nykroppa 
och Gammalkroppa med båtförbindelse över 
sjön Yngen till Persbergs gruvor. Från Yngen 
fanns också en hästbana till Filipstad med en lång 
!indragen del nedför Abborrberget, en sevärdhet 
som flera konstnärer avbildade, och en hästbana 
till sjön Långban med gruvor och bruk och ytterligare 
en till sjön Saxen med anknytning till 
Grythyttan och Hällefors. Genom att Filipstads 
bergslags kanal 1857 öppnades kunde trafiken 
på Sjöändabanan från andra gruvor och bruk 
ökas. Sjöbanesystemet förlängdes förbi Lesjöfors 
och Rämen norrut ända upp till Liljendal, med 
anslutning till Svartälven genom T värälven och 
en ännu kvarvarande liten !indragen bana Bredreven-
Mögreven. Under femton år framåt var 
Kristinehamn utskeppningshamn for järnbruk 
så långt bort som Degerfors och Fredriksberg, 
och alla sjöar hade ångbåtar och färjor. Därför 
anlitade man nu Asplund först som konsult for 
att modernisera och anpassa Sjöändabanan for 
lokdrift, och anställde honom sedan som överingenjör 
och verkstadschef, men han fortsatte 
ändå att konstruera lok hos Munktells några år. 

Marma

Sandarne 
j ärnväg 

startade 

med persontransporter 
.från Askesta 

sågverk. 

UlfDiehl 

De första loken vid Köping-Hults järnväg 
-ett försök till lösning av problemet 

I samband med järnvägens 150-års jubileum 

2006 beslöt vi att i boken Svenska Lok och Mo

torvagrzar 1.1.2006 skapa en SLM 1856 som ett 

inslag i boken. 

En vid första anblick rätt enkel uppgift visade 
sig vid vara besvärlig. Det stora problemet var 
att identifiera de första loken vid Köping-Hults 



järnväg. Tidigare hade namnkunniga järnvägsforskare 
som Nils Ahlberg och Yngve Holmgren 
i Järnvägs-Teknik försökt identifiera dessa okända 
lok och Christer Fredriksson tog ett stort steg 
framåt med det utdrag av sina arkivstudier som 
publicerades i Spår 2000. Men vi saknade fortfarande 
en enkel översiktlig lokförteckning och till 
"SLM 1856" fick jag sammanställa bästa möjliga 
lista baserad på ovannämnda källor. 

Mitt intresse hade väckts och efter kontakt med 
Christer Fredriksson, som omedelbart ställde sitt 
källmaterial till mitt förfogande, kunde jag börja 
försöka sammanställa det pussel av uppgifter 
som fanns tillgängliga, för att göra en enkel och 
sannolik loklista. 

Snabbt kunde jag urskilja tre olika typer av 
ånglok som kom till Köping-Hults järnväg: 

1. De lok som entreprenören Georg Burge beställde. 
2. De begagnade lok som köptes sedan Georg 
Burge avskedats. 
3. De nya lok som beställdes från Fairbairn. 

1. Burges lok 

Georg Burge (1795-1874) var en i England 
välkänd järnvägsentreprenör som bland annat 
byggde St. Kathrine's Dock i London (1830), 
Dover Harbour Tunnels (1834), Box Tunnel 
( 1841) på Great Western Railway och Szechenyi-
bron i Budapest (1841). Han fick 1852 
kontrakt att bygga The Royal Swedish Railway 
( det vill säga KHJ) för cirka en halv miljon 
engelska pund. Vad han sysslade med den närmaste 
tiden innan han erhöll denna entreprenad 
är inte känt. Strax efter att Burge erhållit 
uppdraget för KHJ fick han även arbetet med 
att bygga East Kent's Railways sträcka Strood-
Canterbury (byggd 1855-1860). I kontraktet 
med KHJ ingick förutom banbyggnaden även 
att tillhandahålla lok och vagnar. Efter kontroverser 
med KHJ:s styrelse fick han i juni 1854 
sitt kontrakt upphävt, främst på grund av förseningar 
och det faktum att han underlåtit att 
personligen uppenbara sig i Sverige. 

De två första loken beställdes 1853 och var avsedda 
främst som byggnadslok. Eftersom beställningen 
kom så sent på året hann loken inte levereras 
förrän följande år. Transporten av så tunga 
pjäser som ånglok var inte något som alla rederier 
kunde åta sig, och dessutom medförde isläggning 
att även stora hamnar som Göteborg och Stockholm 
var stängda två-tre månader varje vinter. 



Transporter till KHJ blev omständliga eftersom 
huvudorten Örebro ligger mitt i Sverige. Det 
första loket anlände i april 1854 till Göteborg, 
adresserat till bolagets ombud och styrelsemedlem 
grosshandlare G. Wilson, och ställdes upp 
på Alexander Keillers verkstadsgård (sedermera 
Göteborgs Mekaniska Verkstad) . Burge hade inte 
råd att bekosta den vidare transporten till Örebro 
och bad KHJ om pengar. KHJ ville å andra sidan 
ha bort Burge och överta loket, så sommaren 
1854 startade en rättsprocess om äganderätten 
till det efter Burges avskedande. Under tiden 
stod loket och blev skadat, och hösten 1854 beslöts 
att demontera det och infetta delarna inför 
vintern. Först i april 1855 gav Burge vika i 
rättsprocessen och överlät loket. KHJ beslöt att 
sätta samman loket och transportera det vidare 
till Örebro via Stockholm. 

En genomgång av Göteborgstidningar har inte 
gett mer information, trots att ankomsten av ett 
ånglok till Göteborg 1854 rimligen borde väckt 
en hel del uppmärksamhet. Ett annat mysterium 
är varför loket sändes till Göteborg. Man kan 
spekulera i om tanken var att sända loket vidare 
via Vänern till Hult, som ju var den avsedda 
slutpunkten för banbygget. Detta lok liksom de 
efterföljande sändes nu via Stockholm, för att 
efter omlastning i en av det dåtida Stockholms 
tre hamnar nå Skebäck via Mälaren och Hjäl

maren. Från Skebäck hade ett spår lagts ut på 
Svartåns norra sida upp till Örebro. Burges lok 
stod i början av maj 1855 fortfarande i Göteborg 
och ankom Skebäck med ångskonerten Nerike 
den 14 juni 1855. Troligen är det detta lok som 
den 12 juli 1855 gör sin första resa från Skebäck 
upp till Örebro 

Vem byggde då dessa båda första lok och vad 
skedde med dem? 

Av en händelse (jag letade egentligen efter 
data för de tre första loken på GDJ) hittade jag i 
R&W Hawthorns tillverkarlista två ånglok med 
tillverkarnummer 873, 874 tillverkade 1853 för 
"Sweden" som enligt uppgift kunde levereras 
först 1854, vilket passar väl för Burges lok. De 
anges vara små lok med l 4x 18 tums cylindrar 
och 5 fot 9 tums drivhjul utförda med axelföljd 
1B. En förfrågan till arkivet i Newcasde gav svaret 
att tillverkarnummer 873, 874 var beställda 
den 3 oktober 1853 av G. Burge Esq. för "The 
Swedish Railway'' enligt en på sent 1800-tal upprättad 
lista. 



Ett lok vid KHJ passar väl ihop med Burges lok 
och det är Wilson, som först noteras i en översikt 
från januari 1856. Tidpunkten anger att loket 
måste ha anlänt under 185 5 på grund av rådande 
isläggning. Wilson anges i en besiktningsrapport 
i juli 1856 vara fyrkopplat och tillverkat 1852 
med 14xl8 tums cylindrar och 5 fots drivhjul 
(det vill säga 318x457 mm cylindrar och 1524 
mm drivhjulsdiameter). Loket sägs vara av äldre 
konstruktion och torrkokat. Frånsett drivhjulsdiametern 
passar detta lok väl in på Burges lok, 
där grosshandlare Wilson var mottagare och 
medlem i styrelsen för KHJ. Det är möjligt att 
en skylt med namnet på adressaten har suttit på 
loket och att denna skylt gett upphov till lokets 
namn. Som senare skall visas var KHJ i början 
ytterst obenägen att döpa om sina lok. Loket 
Wilson hade fått koppelveven på en axel avbruten 
så det användes under hela sin tid vid järnvägen 
som okopplat. Detta i sin tur bekräftar senare 
uppgifter från 1856 att alla loken vid KHJ var 
okopplade. Loket såldes som skrot 1864. 5 fot 9 
tums drivhjul innebär 1753 mm diameter, vilket 
är stort för ett mycket litet byggnadslok. 5 fot, 
det vill säga 1524 mm, är mer rimligt, så man 
kan ana ett skrivfel i Hawthorns förteckning. 

En annan hypotes om lokets ursprung härleds 
till en välkänd engelsk tillverkare vid namn E. B. 
Wilson & Co. Dess tillverkarlista är känd till 
stora delar, men inget lok finns i listan som kan 
knytas till KHJ. Efter Wilsons död bytte verkstaden 
namn till det mer välkända Manning 
Wardle. 

Vad skedde då med det andra loket som Burge 
beställde? Kom det till Sverige eller stannade det 
i England? Det finns tills vidare inga uppgifter 
om detta lok, och ett problem i arkiven är att 
ordet "lok" heter samma sak både i singularis och 
pluralis, så det är svårt att förstå om ett eller flera 
lok beskrivs. I vart fall är loket okänt i England, 
vilket inte hindrar att Burge kan ha behållit det 
och använt det till andra byggnadsarbeten. 

Om loket kom till Sverige finns enligt min 
uppfattning bara en kandidat och det är loket 
Wasp som förstörs i pannexplosion på Frövi station 
den 29 november 1855. Det beskrivs i pressen 
som ett nytt "mindre men prydligt lokomotiv". 
Följande fakta kan binda Wasp till att vara 
det andra loket från R&W Hawthorn: 

1. Enligt en rapport till SJ 1856 fanns inga 
fyrkopplade lok, så det andra R&W Hawthornloket 
måste ha försvunnit före denna tidpunkt 
(om det någonsin kom till KHJ). 



2. Beskrivningen av Wilson talar om ett lok på 
6,7 meters längd, och en vikt på bara 6,8 ton 
visar på ett litet lok (inte ens halva vikten av litet 
smalspårstanklok). 
3. Wilson stod torrkokad juli 1856 och en torrkokning 
var just det som inträffade i Frövi året 
innan på Wasp. Det kan tyda på att loktypen vid 
mindre noggrann skötsel hade lätt att råka ut för 
att koka torrt i ångpannan. 
4. Namnet Wasp (= geting) tyder ju på att loket 
haft ett förflutet och i så fall skulle vara ett av 
de begagnade lok som KHJ köpte (se nästa del), 
men mot det talar om att loket beskrivs som nytt. 
En mycket långsökt teori skulle kunna översätta 
Wasp som "WilsonAs Soon as Possible." Alternativt 
kan loket ha fått namnet i England. 

Bland andra alternativ finns en Wasp byggd 
av Caird & Co, 1840 för Glasgow, Paisley, Kilmarnock 
&Ayr med axelföljd lAl, övertagen av 
Glasgow & South Western som nr 30 och passande 
slopad i mars 1855. Men det skulle knappast 
anses som ett nytt lok vid pannexplosionen 
1855. 

2. De begagnade loken. 

Hösten 1854 måste järnvägens situation varit ytterst 
besvärlig sedan Georg Burge avskedats och 

Courier med LNWR-tender. Bild från "The Crampton Locomotive'~ 

en ersättare anställts. Inga lok fanns tillgängliga 
för det pågående banbygget och inga lok fanns 
beställda för den järnväg som man hade förväntningar 
på att den skulle öppnas för trafik redan 
under följande år. Resultatet blev att man sökte 
i England både efter nya och begagnade lok och 
inköpte tre begagnade och ett helt nytt. På grund 
av den instundande vintern kunde inga lok levereras 
förrän under våren 185 5 sedan isarna gått 
upp. 

Tre begagnade lok finns beskrivna: nr 54, Little 
England och Courier samt ett nytt lok Oscar. 

Nr 54/Örebro 
Detta lok fanns på järnvägen i januari 1856 och 
måste alltså ha anlänt under 1855. Det anges 
vara i dåligt skick, ha en ovanlig typ av ångpanna 
och vara av gammal konstruktion. Loket kallas 
även för "Kopparluren", men bara nummer på 
ett lok passade inte KHJ-direktionen, utan loket 
döptes i februari 1857 till Örebro. Det avställdes 
1858 och skrotades 1864. 



Nummer 54 antyder att loket haft detta 
nummer på en engelsk bana. Beskrivningen av 
ångpannan kan innebära någon form av experimentångpanna, 
som den kunnige besiktningsmannen 
Theofron Munktell inte sett tidigare. 
Bertram Baxter har publicerat förteckningar 
över de flesta engelska ånglok (ett fantastiskt arbete 
som tyvärr inte kunde avslutas). En genomgång 
av Baxters uppgifter av tänkbara nr 54, som 
slopats vid denna tidpunkt, ger bara ett fatal förslag: 
London & Birmingham 54, lA Bury 1841, 
slopat 1856 (men möjligen kvar 1859), Midland 
Railway 54 Tamworth, lAl, Mather Dixon 
1839, slopat 1845-1847 som stationärt maskineri, 
Midland Railway 54Atlas, lAl, Sharp Bros., 
slopat 1859, skrot 1860, Hull & Shelby 54 Vesta, 
lA1, Shepherd & Todd 1840, ersatt 18 51. 

Sammanställningen visar att de maskiner 
som utmönstras på 1850-talet var riktigt gamla 
maskiner som sannolikt var helt förslitna. Som 
framgår av listan finns ingen särskilt lämplig kandidat 
för KHJ 54, och om loken haft ett namn 
påsatt skulle KHJ med all sannolikhet behållit 
detta. 

En ny kandidat till nr 54 har lokforskaren Eljas 
Pölhö föreslagit i form av ett lok 54 som aldrig 
levererades till en belgisk järnväg. Mera uppgifter 
om detta lok skall insamlas. Mot detta talar att 
nummer 54 var i dåligt skick och sannolikt av 
hög ålder. 

Little England 

Arkivuppgifter anger att efter användning i 
Örebro skickades detta lok till Arboga per båt 
för vidare transport till Fellingsbro i november 
1855. Loket utnyjjades för tågtjänst, men efter 
1859 användes loket mest av baningenjörerna. 
1864 började loket användas som stationär drivkraft 
för verkstadsmaskinerna i Örebro innan det 
skrotades 1871. Pannan såldes till Dalkarlsbergs 
gruva. Loket refereras hela tiden till som "Little 
England" eller "Liten England", så om namnet 
kan det inte råda något tvivel. 

Det finns en välkänd tankmaskin Little England 
som visades på den första världsutställningen 
Hyde Park Show i London hösten 1851 av loktillverkaren 
George England. Det 13 ton tunga loket 
introducerades som en expresstågsmaskin för lätta 
tåg, väckte stort intresse och vann en guldmedalj. 
I provkörningar mellan Edinburgh and Glasgow 
klarade loket åtta personvagnar med en mycket 
låg bränslekonsumtion och klarade utan problem 
samma tåg i en 12 %0 stigning. Loket hade utvändiga 



ramar, invändiga cylindrar placerade strax 
framför drivaxeln mitt under ångpannan och matarvattenpump 
i sotskåpet. 

Identifieringen med KHJ:s lok Little England 
är given. Problemet är att loket finns i England 
hos lokhandlaren Isac Boulton på 1870-talet. 

Sanningen är att det fanns inte ett Little England, 
utan sannolikt hela sju eller åtta stycken 
lok med samma namn (som ju är en parafras på 
tillverkaren George Englands namn). Dessa lok 
lånades ut till ett antal järnvägar, men de ansågs 
genomgående vara alltför lätta och svaga. Kända 
lok tillverkades 1849-1852 till bland annat London 
& Blackwall, Sandy & Porton, London & 
North Western, Liverpool, Crosby & Southport 
samt några skotska järnvägar som Dundee & 
Perth. Dessa lok har 9x 12 tums cylindrar och 
4 fot 6 tums drivhjul samt en hjulbas på 12 fot 
6 tum, vilket motsvarar 229x305 mm cylindrar 
samt 1372 mm drivhjul. 

Det lok Little England som kommer till Sverige 
anges dock ha 17 tons tjänstevikt ( 100 skepppund). 

Little England. Bild från The Chronicles ofBoulton 's 
siding. 

Courier/Kurier 

Detta lok anges i 1856 års besiktningsrapport 
som tillverkat av G. England 1852 och i besiktningen 
beskrivs axelföljden som "tvenne par 
styrhjul och ett par drivhjul". Det skulle kunna 
tolkas som axelföljd 2A. Här finns som kandidat 
ett ytterst välkänt lok i form av ett Cramptonlok, 
som konstruerades av Thomas Crampton 
själv och byggdes av Allan på LNWR-verkstaden 
i Crewe år 1847. Loket hade utvändiga 
cylindrar, Goochs slidstyrning och magnifika 
drivhjul på 2134 mm. Loket bör också ha varit 
utrustad med en av LNWR:s standardtendrar 
med tre axlar. Detta lok anges därtill som slopat 
i november 1854 av London & North Western 
Railway (LNWR 176). Det har uttryckts tvivel 
att det verkligen är denna Cramptonmaskin, 
som kom till Sverige, men troligen är det så. 
Bästa beviset är sannolikt att Courier inte är ett 
engelskt namn och därför inte känt på något 
annat engelskt lok. Tveksamheten att ett så 
utpräglat snälltågslok skulle varit användbart i 
Sverige kan motsägas av att den första danska 
järnvägen också ägde ett antal Cramptonlok, 
dock med mera blygsamma 1830 mm drivh 



julsdiameter. 

Det är svårt att tänka sig en Courier utan tender, 
men det är beskrivet som ett mindre tanklok 
i Munktells rapport. Enligt min uppfattning har 
den gode Theofron Munktell blandat samman 
sina anteckningar om Courier med den tidigare 
omnämnda Little England. Både tillverkare, tillverkningsår 
och den allmänna beskrivningen 
stämmer då bättre. 

Ett Fairbairn 
tanklokfor 
LNWR 1851. 

The British 
Steam Railway 
Locomotive 

(E.L. Ahrons). 

Det är dessutom säkert att G. England aldrig 
tillverkat ett Cramptonlok. Vi får nog vänja oss 
vid tanken att LNWR 176 Courier med sina 
stora drivhjul verkligen kom till Sverige och användes 
i trafik. 

Oscar 

Den fjärde maskinen anlände hösten 1855 (eftersom 
loket var i tjänst i januari 1856). Det 
rörde sig om ett helt nytt tanklok med axelföljd 
lAl och invändiga cylindrar byggt av Fairbairn 
i Manchester. Som tanklok användes loket mest 
på Norabanan och sägs ha motsvarat alla fordringar 
på styrka och säkerhet vid Munktells besiktning 
1856. Ett litet tanklok med invändiga 
cylindrar på 357x457 mm och 1524 mm drivhjul 
som ersatte Förstlingen som byggnadslok på 
Noralinjen. 

3. Nya lok från Fairbairn 
Man kan tänka sig att köpet av loket Oscar innebar 
en direkt kontakt med Fairbairn i Manchester. 
I februari 1856 får KHJ ett erbjudande att 
överta elva nya lok som Fairbairn har stående i 
"India Docks", vilket accepteras av KHJ! Tyvärr 
saknas kopia av brevet från Fairbairn. 
Loken är okopplade tenderlok med invändiga 
cylindrar. Cylinderdimensionen anges som 
13x 18 tum for det första loket ( Carl) det vill säga 
330x508 mm. Därefter anges dimensionerna 
som 14x20 tum eller 356x508 mm. Drivhjulen 
var 1600 mm och löphjulen 1090 mm med en 
hjulbas på 3950 mm och en tjänstevikt for loket 
på 22 ton. 



Här finns en mängd frågetecken. I början av 

1856 var KHJ:s finansiella situation minst sagt 
prekär, och då borde man inte ha ingått ett avtal 

att köpa elva lok for 2000 pund per styck på ett 

bräde när det verkliga behovet är bara fyra-fem 

lok. Möjligen kan KHJ ha tänkt göra en god af

fär då det antyds att man skulle kunna sälja de 

resterande loken for 2150 pund per styck. Detta 

skulle Fairbairn även hjälpa till med. Man kan 

ana att Fairbairn vid tillfället satt i en ekonomiskt 

svår situation med elva lok utan köpare. 

Ett andra frågetecken är "India Docks", som 
inte finns i England. Däremot finns de välkända 
West India Docks i London och med all sannolikhet 
är det dessa som åsyftas. 

Ett tredje frågetecken är varför Fairbairn har 
elva lok i West India Docks i London. Det självklara 
antagandet är att loken var avsedda for en 
annan köpare, som i sista stund hoppade av affären. 

Det skall även nämnas, att engelska sakkunniga 
ifrågasätter om det verkligen var Fairbairn 
som byggde loken, eftersom han tydligen ägnade 
sig åt en del affärer med andra tillverkares lok, 
främst från Sharp. Men alla kännare är överens 
att de lok som kom till KHJ har så typiska 

Ett innercylindrat Fairbairn "baktanklok" med axelfoijd 
IAI byggt 1855 for irländska Waterford & Tran

more Railway med spårvidden 1600 mm. 

Fairbairndetaljer att tillverkaren måste vara Fairbairn. 

Det fjärde frågan är att om det nu står elva lok 
i London, varför kan man då inte direkt skeppa 
över KHJ:s behövliga fyra lok till Sverige direkt 
under våren 1856? För så sker det inte utan de 
skickas i omgångar efter ett halvår. KHJ begärde 
först i augusti 1856 att fa de två första loken och 
sedan efter ett tag ytterligare två lok. Så Carl 



anländer hösten 1856, Victoria, Albert, Energy i 
maj-juni 1857, Decision i augusti 1857 och August 
troligen senare detta år. 

Det kan vara ekonomiska omständigheter, som 
är orsaken till att leveranserna fördröjs. Det kan 
bero på att KHJ inte har behov av loken eller inte 
kan öppna banan som planerats. Det kan också 
bero på att loken måste byggas om för att kunna 
användas i Sverige exempelvis till tenderlok eller 
rätt spårvidd. 

Alla lok sänds från Hull, inte från London, via 
Stockholm till Örebro. Leveranserna blir försenade 
då den planerade transporten med Prins 
Oscar i augusti 1856 inställs på grund av båtens 
förlisning. Innan man hittat en ny transport med 
fartyget Jenny Lind är det oktober och isen hinner 
lägga sig på Mälaren innan båten från England 
når omlastningen i Stockholm. 

Jag tror att namnen Victoria, Albert, Energy och 
Decision är namn som var påsatta loken av den 
ursprungliga köparen, eftersom namnen skulle 
passa bra på en engelsk järnväg, förslagsvis i någon 
engelsk koloni. Det har ju redan visat sig att 
KHJ väljer en traditionell namngivningsform, 
kungahuset och orter längs banan, när man far 
möjlighet att ge ett lok ett namn, som exempelvis 
Oscar och 54 som blir Örebro. Däremot 
verkar KHJ vara ytterst ovillig att döpa om lok 
som redan fatt ett namn som till exempel Little 
England, Courier (och kanske Wilson). 

Namn Typ Tillverkare/ nr År 
Wilson lB-2 R&W Hawthorn/ 1873 1853 
Wasp lB-2 R&W Hawthorn/1874 1853 
Courier 2A-3 Crewe 1847 
Little England lAl G. England 1850 
54 Örebro 
lAl-2 
Oscar lAl Fairbairn 1855 
D ecision lAl-2 Fairbairn 1855 
Energy lAl-2 Fairbairn 1855 
Victoria lAl-2 Fairbairn 1855 
Albert lAl-2 Fairbairn 1855 
Carl lAl-2 Fairbairn 1855 
August lAl-2 Fairbairn 1855 

Av de beställda Fairbairn-loken är det så fall 
bara Carl och August som f'ar namn. 

Vad hände då med de övriga fem loken? Fairbairn 
rapporterar i november 1856 att han sålt 
en av dessa överblivna maskiner för 2 000 pund, 
det vill säga att av den goda affären blev det ingenting. 
I januari 1857 har tydligen Fairbairns affärer 



förbättrats, och han erbjuder sig att överta 
de resterande loken för 2000 pund styck. Detta 
accepteras av KHJ. Vart dessa lok sedan såldes 
är okänt. 

Två tillägg 
Det finns två tillägg att göra hämtade från Nils 
Ahlbergs artiklar: dels en notis om att man i Örebro 
1856 protesterar mot de engelska namnen 
på loken, dels en notis att en D. Cole i The Locomotive 
1951 efterlyser uppgifter om tolv lok 
från Fairbairn levererade till KHJ. Vid närmare 
granskning av notisen visar det sig att författaren 
räknar upp kända KHJ-namn som Wilson, 
Wasp, Little England med flera och med referens 
till leveranser från Fairbairn. Allt har troligen sitt 
ursprung i den förfrågan från Nils Ahlberg som 
1951 skickades till engelska lokforskare. Resultatet 
blev alltså en förvirrad notis om tolv lok från 
Fairbairn, som på ett bakvänt sätt visade sig vara 
rätt. Ahlberg avfärdade notisen som orimlig, eftersom 
KHJ aldrig skulle behövt så många som 
tolv lok. 
En allmän fundering är att dessa lok kommer 
från England där lokhistorisk forskning har pågått 
i mer än hundra år. Kan inte de engelska lokkännarna 
snabbt identifiera KHJ:s okända lok? 
Sanningen är att det fortfarande fanns många 
engelska lok på 1840-och 1850-talet som ännu 
är okända av engelska lokforskare. 
En lo klis ta för KHJ:s första år borde alltså se 
ut så här: 

Till KHJ Öden 

1855 sålt skrot 1864 
1855 explosion 1855, delarna sålda 1864 
1855 LNWR 176, skrot 1865, möjligen tank.lok 
1855 slopat 1864, sålt som ångpanna 1871 
1855 sålt som skrot 1864 
1855 skrot 1868 
1857 ombyggt 1873 IB-2 KHJ 1 Wm Chaplin 
1857 ombyggt 1868 lB-2 KHJ 2 A E von Rosen 
1857 ombyggt 1870 lB-2 KHJ 3 Frövi 
1857 ombyggt 1868 lB-2 KHJ 4 Dylta 
1856 ombyggt 1882 IB-2 KHJ 5 Örebro 
1859 slopat 1880 

Energy utanfor 
KHJ-verkstaden 
i Örebro. Foto 
Sveriges Järnvägs

museum. 
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Hennan -ett stationshus sotn fatt nytt liv 

Hennans stationshus har flyttats, från Hennan 
i Hälsingland till Sveriges Järnvägsmuseum i 
Gävle. Stationshuset har därmed, undantaget 
nedläggningen av verksamheten på stationen på 
1960-talet förstås, genomgått den största förändringen 
sedan det byggdes. Det har inneburit en 
resa från att ha varit förfallet och rivningshotat 
till att åter ha blivit ett levande och funktionellt 
hus, fullt av aktivitet och rörelse. Men varför flyttar 
man då ett helt stationshus? 

Hennan i historien 
Historien om Hennans station börjar 1880. Detta 
år uppfördes stationshuset i den lilla byn med 
namnet Välje. Ett snarlikt namn, Valje, var dock 
redan använt för en hållplats vid den enskilda 
banan Sölvesborg-Kristianstads järnväg i Skåne. 
Det fick inte finnas namn som var så lika på 
järnvägsorter att bara ett par prickar skilde dem 
åt, förväxlingar kunde ju ske, så istället fick stationen 
och samhället namnet Hennan. Namnet 
togs efter sjön Hennan som ligger vackert strax 
nedanför den ursprungliga byn, nära järnvägen. 
Bebyggelsen i Välje låg från början vid dess andra 
sjö Storsjön, men då järnvägen kom förflyttades 
tyngdpunkten i byn mer mot stationen och 
Hennansjön. 

Det var under de stora järnvägsbyggenas 
tid. Sverige genomgick stora infrastrukturella 
förändringar och gick under 1800-talets andra 
hälft från att vara ett relativt outvecklat jordbruksland 



till att bli en modern industrination. 
De stora stambanebyggena drog fram genom 
Sverige och bröt mark som tidigare varit outforskad. 
Många stationssamhällen anlades och 
allt skulle göras så rationellt som möjligt, både 
vad gällde banbyggena och vid uppförandet av 
järnvägens husbyggnader. 

Hennans station, ett litet smycke i Sveriges järnvägsmuseums järnvägsmiljö, här i vackert kvällsljus. Foto Katarina 
Sandberg. 

Odaterat fotografi, men en av de äldsta bilderna från Hennans station. Originalbilden tillhör Stina Börser, uppväxt 
i Hennan. 

Hennan anlades vid norra Stambanan, på 
linjen Storvik-Ånge, cirka tre mil norr om 
Ljusdal. Vid den här tiden uppfördes en stor 
del av järnvägens byggnader. Statens Järnvägar 
hade ett eget arkitektkontor där AdolfWilhelm 
Edelsvärd var chefsarkitekt. Han ansvarade för 
uppförandet av över 5 000 järnvägsbyggnader 
under en fyrtioårsperiod, från 1855-1895. För 
att kunna uppföra ett så stort antal byggnader 
på så relativt kort tid utformades typritningar 
för olika typer av järnvägsbyggnader. Det 
fanns ett trettiotal olika för stationer inom SJ 
och lika många inom de privata järnvägarna. 
Hennans stationshus utformades enligt Ashammarmodellen, 
en relativt vanlig modell i 
norra Sverige, som förutom på Sveriges Järnvägsmuseum 
även kan beskådas i Åre. 

Stationen invigdes den 16 september 1881, 
när den drygt tio mil långa sträckan mellan 
Ljusdal och Ange öppnades för allmän trafik. 
Vid detta tillfälle lär förresten kung Oskar II 
ha besökt samhället, klivit av tåget som stannat 
vid stationen och "talat till folket". Stationen 
var sedan i funktion under nästan nittio år. 
Den lokala persontrafiken på sträckan mellan 
Bollnäs och Ånge lades ned den 12 maj 1968 
och då stängdes också Hennans stationshus. 
Därefter har delar av sträckan; Gävle C-Ockelbo-
Lj usdal, åter öppnats för lokal persontrafik 
och trafikeras av X-trafik. Hennan har dock 
inte fått ta del av denna lokaltrafik då X-tåget 
har Ljusdal som slutstation. 

Station på museum 

Efter stängningen av stationen använde försvaret 
lokalerna som förråd. De bommade igen stationshuset 
vilket gjorde att det fick stå orört fram 
till millennieskiftet, då försvaret inte längre behövde 
lokalerna. Stationen stod då på listan över 
fastigheter som den dåvarande fastighetsägaren 



-SJ-fastighet -tänkte riva. Fastighetsförvaltaren 
på SJ ställde, med anledning av detta, frågan till 
Sveriges Järnvägsmuseum om museet var intresserat 
av att flytta stationsbyggnaden till Gävle, 
eftersom stationen var så välbevarad interiört. 
Järnvägsmuseet hade då SJ som huvudman. 

Sveriges Järnvägsmuseum hade under en 
längre tid haft planer på att Hytta en station 
till museiområdet. Man ville skapa en mer enhetlig 
stationsmiljö i anslutning till spåren, de 
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Originalritning medplan, fasad och sektion på Hennans station. Originaletfinns på Riksarkivet. 

Hennans stationshus 2005 i forfallen skrud tätt intill vägen, väntarpå vad som ska hända. Foto Thom Sandstedt. 

befintliga lok.stallarna, expeditionsbyggnaden 
och banvaktsstugan. Dessutom fanns önskemål 
om att skapa en järnvägspark på området. 
För att kunna ta ställning till erbjudandet om 
Hennans station åkte vi, ett par av personalen 
från museet samt en fotograf, de nära tjugo 
milen till Hennan på ett första besök en dimmig 
vinterdag år 2002. Och trots mörker och 
kyla med alla olägenheter det innebär kunde vi 
i skenet av våra ficklampor konstatera att detta 
var ett verkligt intressant objekt! 

Under denna period fördes diskussioner 
inom SJ om museets framtida verksamhet. SJ 
skulle bolagiseras och bara behålla ekonomiskt 
lönsamma delar av verksamheten. De kulturhistoriska 
värden som museet representerade 
ansågs inte intressanta ur detta perspektiv. Det 
diskuterades och utreddes under ett par år 
bland annat vem som skulle bli ny huvudman 
för Sveriges Järnvägsmuseum, och det hela 
utmynnade i att Banverket fick huvudmannaskapet. 
Banverket övertog så småningom 
även ägandet av ett stort antal byggnader från 
SJ, däribland Hennans station. Frågan om stationshusets 
framtid blev åter aktuell då Banverket 
ansåg att stationshuset låg alltför utsatt 
ur säkerhetssynpunkt, med vägen precis vid 
ena ytterväggen och spåren nära den andra. På 
grund av detta ville man inte vara ansvarig för 
någon verksamhet i byggnaden. Man ville gå 
vidare med de tidigare rivningsplanerna. 

Då Banverket nu var den gemensamme 
huvudmannen för våra verksamheter var det 
återigen naturligt att en dialog inleddes mellan 
Banverkets fastighetsavdelning och museet 
i frågan. Järnvägsmuseet var överens med fastighetsförvaltaren 
om att ett bevarande av stationshuset 
var att föredra, och ett beslut togs 
om att Hennans station inte skulle rivas, utan 
i stället bevaras och visas för allmänheten på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Nedmontering och 
flyttning av stationen skulle snarast utföras, 
vilket betydde under 2005 och 2006. 

Ska man då flytta en byggnad från dess 
ursprungliga miljö och ställa upp den på ett 
museum? Som bebyggelseantikvarie svarar jag 
generellt nej på den frågan. Men, inga regler 
som inte har undantag. Om alternativet är att 



byggnaden rivs och om den i sitt nya sammanhang 
fyller en viktig pedagogisk roll kan det 
ändå finnas anledning att göra en sådan sak. I 
undantagsfall. I den allmänna debatten inom 
kulcurmiljövårdområdet har annars under senare 
år poängterats vikten av att byggnader 
bevaras på plats, i sina ursprungliga miljöer 
och även vikten av bevarandet av hela bebyg

gelsemiljöerna så att man kan se helheten och 
det sammanhang som byggnaden ingått i. 
Även bevarandet av byggnadernas ursprungliga 
funktioner eller att de används på ungefär 
liknande sätt förespråkas. 

Hennans stationshus far vara exemplet som 
visar att det dock kan vara berättigat att flytta 
en byggnad ur sitt ursprungliga sammanhang, 
utan att för den skull göra ett "Skansen" av varje 
friluftsmuseum, eller järnvägsmuseum. Här 
på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle fanns det 
ett sammanhang som byggnaden kunde infogas 
i. Det pågår också en tämligen omfattande 
trafikverksamhet med, fördelat över året, i genomsnitt 
minst ett arrangemang i månaden. 
I denna verksamhet saknades den naturliga 
start och angöringspunkten som en station är. 
Dessutom behövdes byggnaden för att ta ihop 
helheten på området. Förutom att fa en rent 
praktisk stationsfunktion till museets järnvägstrafik 
önskades även en autentisk miljö som 
skulle ge besökarna en annan typ av upplevelse 
och atmosfär än den övriga basutställningen, 
där man i en enkel och väl integrerad utställningsform 
kunde berätta något om järnvägens 
utveckling och stationernas roll i de många stationssamhällena. 

Flyttningsplanerna tar form 

Museet var således positivt till att flytta stationen. 
Men som med alla verksamheter finns det 
även i museivärlden budgetramar och planer för 
verksamheten att hålla sig till. Av en lyckosam 
slump sammanföll beslutet om flyttningen av 
stationshuset relativt väl med firandet av den 
svenska järnvägens 150-årsjubileum år 2006. 
Med anledning av detta blev det möjligt att fa 
till stånd en flyttning med planerad invigning 
till Tåg 150 -det storslagna, fyra dagar långa 
firandet av 150-årsjubileet, som skulle hållas på 
Sveriges Järnvägsmuseum i början av september. 

Härmed började en kamp mot tiden. Museet 
hade tidigare gjort en förhandsförfrågan till ett 



par byggnadsvårdsföretag om hur mycket ett 
sådant här projekt, grovt räknat, skulle komma 
att kosta. Nu anlitades en byggnadsvårdskonsult, 
Mimmi Göllas från MiGo Byggnadsvård, 
som gick igenom byggnaden och utifrån Sveriges 
Järnvägsmuseums önskemål och sina erfarenheter 
gjorde en enkel projektering. Där 
specificerades de åtgärder som skulle utföras. 

Hela byggnaden skulle varsamt monteras ned, 
flyttas till Gävle och återuppföras. Bottenvåningen 
med väntsal, godsavdelning och expeditionslokaler 
skulle monteras tillbaka. Den 
skulle behållas i den tidsperiod den var, det vill 
säga från 1940-tal till slutet av 1960-talet då 
stationen lades ned. Byggnaden skulle därför 
exteriört också återföras till denna tidsperiod. 
Då budgetramarna inte räckte till varsam demontering 
av övervåningen togs, efter en del 
diskussioner om de kulturhistoriska värden 
som representerades i byggnaden, beslutet att 
det var bottenvåningen som var viktig att iordningställa 
för museets besökare. Övervåningens 
ytskikt fick rivas, men med bevarande av 
rumsindelning och detaljer som fönster, dörrar 
och kakelugnar, så att man även fortsättningsvis 
skulle kunna fa en uppfattning om hur 
stinsens lägenhet hade sett ut. Här skulle sedan 
komma att inrymmas personallokaler. 

Projektet delades in i två etapper. Etapp ett 
blev att fa stationshuset på plats och bottenvå-

Stationsuren var en viktig symbol for ordning och reda 
inom järnvägen. Här syns Hennans stationsur fore och 
efter konservering och viss retuschering. Foto Thom 
Sandstedt, Katarina Sandberg. 

ningen klar till september 2006. Etapp två var 
att samla dokumentation och göra en utställning 
i bottenvåningen och att sedan iordningställa 
personallokalerna i övervåningen. 

Järnvägsmuseet gick ut med anbudsunderlag 
till flera olika entreprenörer, såväl större 
som mindre. 

När anbudstiden var slut hölls en anbudsöppning, 
och de inkomna anbuden analyserades 
noggrant. Olika nyckelfaktorer såsom 
erfarenhet av liknande projekt, referensobjekt 
och pris "viktades". När de olika "poängen" 
räknades samman för respektive anbudsgivare 
blev resultatet att Källbergs Bygg blev 
totalentreprenör för projektet, i samarbete 



med Byggnadsvård i Dalarna, drivet av Stefan 
Östberg. Per Mattsson anlitades i konservatorsfrågorna 
och jag var museets ansvariga, 
som antikvarisk kontrollant för att se till att 
alla antikvariska hänsyn beaktades under hela 
projektet och att detaljerna och helheten blev 
som museet önskade. 

Innan detta var klart hade det dock föregåtts 
av en hel del planering och projektering för hur 
byggnaden skulle användas. Rivningstillstånd 
skulle inhämtas och byggnadstillstånd för ny-
uppförande i Gävle likaså. En byggledare anlitades 
för projektet: Per-Erik Knapp från Hifab, 
som tidigare gjort arbeten åt Banverket. 

Hennan hade, förutom en välbevarad station, 
också ett aktivt byaråd och kontakter togs 
med dem för att presentera projektet och föra 
en dialog med dem om deras syn på en flyttning 
av stationshuset. Byarådet ville, naturligt 
nog, behålla stationen i byn. Museet bjöd då 
in till ett diskussionsmöte i Hennan för att alla 
olika röster skulle fa göra sig hörda i frågan. 
Inbjudna var byborna i Hennan, byarådet, representanter 
från fastighetsägaren Banverket, 
tjänstemän från planenheten i Ljusdals kommun, 
regionala politiker samt tjänstemän från 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Länsmuseet. 
Byarådet lade fram tankar om att de 
skulle vilja ta över stationen och ha verksamhet 
där. Fastighetsförvaltaren från Banverket 
förklarade Banverkets policy i säkerhetsfrågor 
och att de därför inte kunde ta ansvar för någon 
verksamhet i byggnaden i dess befintliga 
läge. Byarådet föreslog då att de skulle flytta 
byggnaden till byns campingplats. Banverket 
ansåg dock att bästa lösningen fortfarande 
vore att flytta stationshuset till Sveriges Järnvägsmuseum. 
Den lokala politikern, som noggrant 
satt sig in i frågan och verkligen såg till 
bybornas bästa, ansåg inte heller att det skulle 
vara ekonomiskt realistiskt att byarådet själva 
skulle flytta byggnaden och även orka renovera 
och driva den i framtiden. Kommunen kunde 
inte heller bidra med några ekonomiska medel 
i ett sådant projekt. Representanten för Länsstyrelsen 
förklarade också att det troligtvis inte 
fanns någon möjlighet till ekonomiska bidrag 
från dem. En ide framfördes även från Banverkets 
landskapsarkitekt om att Banverket skulle 
bekosta en "stationsminnesplats" där stationen 
hade legat, där man gjorde det fint med bänkar, 
plantering och en informationstavla med 
bilder och text om stationen. 

Efter detta möte ville, trots allt, byarådet 



göra allt de kunde för att bevara byggnaden på 
plats. De ville inte ha någon "minnesplats". De 
ordnade en namninsamling från bybor som 
motsatte sig flytten och skickade in en ansökan 
till Riksantikvarieämbetet om byggnadsminnesförklaring 
av Hennans station. RAÄ 
behandlade frågan, men avslog ansökan med 
argumentet att stationen som helhet inte hade 

byggnadsminnesklass och att det redan fanns 
liknande stationshus -i en bättre helhetsmiljö 
-bevarade. Naturligtvis var det tråkigt att flera 
av byborna inte tyckte det var någon bra ide att 
deras stationshus skulle komma på museum. 
Det fanns dock även de som hade andra tankar 
om att det var ett för stort hus att ha hand om 
och att det vore bra om det kom till Järnvägsmuseet 
och rustades ordentligt i stället för att 
stå i Hennan och förfalla. Dessutom menade 
de att det skulle kunna vara en bra reklamplats 
för byn Hennan, Sveriges Järnvägsmuseum 
har ju cirka 40 000 besökare per år. 

Processen gjorde i vilket fall att ramarna för 
den fastställda tidsplanen krympte. Museet 
kunde inte skicka ut förfrågningsunderlaget 
till de olika entreprenörerna innan RAÄ:s utlåtande 
hade kommit, det kunde ju ha blivit en 
byggnadsminnesförklaring. Nu blev det inte så 
och planerna för flyttningen kunde gå vidare, 
dock en hel del försenade. Ett företag anlitades 
för markberedning så att det skulle gå att sätta 
igång med grundgjutning så snart det var klart 
vem som skulle fa entreprenaden. Banverkets 
landskapsarkitekt Johan Bergkvist ritade på 
ett förslag till rekonstruktion av en tidsenlig 
stationsplantering runt stationen. Och sedan 
kom äntligen det första upptaktsmötet med 
timmermän och snickare på plats i Hennan. 
Där gick vi igenom projekteringsunderlaget 
som var klart och tydligt och som följdes vid 
nedmonteringsarbetet. Vi gick också igenom 
huset och orienterade oss om de övergripande 
målsättningarna med bevarandet av stationsbyggnaden 
och diskuterade olika arbetsmetoder. 
Arbetsordningen i huset planerades och 
enklare rumsbeskrivningar sattes upp. Och 
sedan började det praktiska arbetet med nedmonteringen! 

Nedmonteringen 

Man hade som sagt kunnat önska sig bättre förutsättningar 
tidsmässigt. Nu hade hela projektet 
förskjutits mot slutet av 2005 med inledning 
under jul-och nyårsdagarna. Hösten hade varit 



relativt mild och utan snö, men vid jul och nyår 
slog det till. Jag minns fortfarande kylan när vi 
hade byggmöte i Hennan. Vinden ven och det 
var bitande kallt och snöade. Till råga på allt 
hade det just blivit strömavbrott. Det kan inte 
vara lätt att stå och jobba med nedplockning av 
kakelugnar i kylan i slutet av december när värmefläkten 
stannar, och med pannlampa då bygglamporna 
slocknar. De hantverkare som arbetade 
med uppmärkning och nedplockning gjorde ett 
fantastiskt jobb, för det var ett omfattande och 
krävande arbete att märka upp och demontera 
byggnaden. Huset "strippades" på utsidan, det 
vill säga ytterpanelen plockades ned och under 
den framträdde timmerstommen tydligt. Huset 
var i ett väldigt gott skick förutom vissa rötskador 
på bottensyll och på ett par ställen till i bjälklaget 
. Nu såg man bland annat också att stationen ursprungligen 
hade varit slamfärgsmålad på stockarna 
innan den blivit brädklädd. Man hade antagligen 
låtit den stå utan brädbeklädnad en tid 
för att man ville låta timmerstommen "sätta'' sig 
ordentligt innan man spikade på panelen, så att 
denna inte skulle spricka om stommen rörde sig. 
Interiört började uppmärkningen av alla ytskikt, 
inredning och detaljer på bottenvåningen. Där 
deltog bland annat en snickare med erfarenhet 
från arbete vid Skansens byggnadsbestånd. Det 
blev många märklappar innan det var klart. 

På övervåningen plockades kakelugnar ner 
och spegeldörrar och fönster sparades. Dörrarna 
hade klätts med masonit men nu beslutades 
att ta bort masoniten och visa de fina spegeldörrarna. 
Fönstren skulle tas till Källbergs 
Bygg för renovering. Hela lägenheten på övervåningen 
var i ett fantastiskt skick. Den hade 
gjorts om i början av 1960-talet, berättade 
tidningar som satt bakom de diskreta ljusa tapeterna, 
och den såg ut som i nyskick. De sista 
hyresgästerna hade uppenbarligen varit försiktiga 
med den. Det var postkassörskan Gerd 
Schröder som hade hand om postexpeditionen 
i Hennans station, som bodde där med man 
och barn. Det bodde ingen stationsmästare där 
längre sedan stationen börjat fjärrstyras och sedan 
drogs som sagt verksamheten ned successivt 
till nedläggningen. Köket på övervåningen 
var också i fint skick. Diskussioner fördes med 
Arkitekturmuseet om att de eventuellt skulle 
överta det, men tyvärr kunde de inte ta emot 
det. I övrigt kasserades byggmaterialet på övervåningen. 

Samtidigt pågick alltså rivning på övervåning, 
varsam nedplockning av bottenvåning 
och nedplockning av ytterpanel. När allt detta 



var klart var det dags att ta ned timmerstommen, 
men det var lättare sagt än gjort. Statens 

Det kunde nog dra kallt ibland vid nedmonteringen av timmerstommen, även om timmermännen höll värmen 
uppe av ansträngningen attJa, isär stockarna. Foto Stefan Östberg. 

En kranbil lyfter ner takstolar och stockar efter hand. Foto Stefan Östberg. 

Järnvägar stod för kvalitet, inte bara inom 
järnvägen och fordonen utan även inom husbyggnadskonsten. 
Stationshuset var verkligen 
byggt för evigheten. Det var extremt stabilt 
och ljudisolerat, antagligen för att man ville 
vara säker på att det skulle stå emot vibrationer 
och ljud från järnvägen. Takstolarna var av 
typen "svensk takstol". De plockades inte isär 

Uppmärkning av 

"biijettluckevägg" 
i väntsalen och 
kakelugn på övervåningen. 
Foto 
Stefan Östberg. 

utan lyftes ned hela med kranbil. Stockarna 
satt väldigt hårt fast i varandra, då timmerstommen 
var ovanligt tätt dymlad med bara 
1,5 meter mellan varje dymling. Dessa var 
dessutom kilade i ändarna för att sitta ännu 
hårdare! Sedan var knutarna spikade vilket är 
väldigt ovanligt i en timmerkonstruktion då 
ju vitsen med knuttimring är att stockarna 
binder sig själva. Här hade man dock tagit det 
säkra före det osäkra och använt sig av både 
hängslen och livrem! 

Även bjälklaget var ovanligt tätt med rejäla 
stockar som låg med ett clc-avstånd på 
60 cm. Bjälklagsfyllningen bestod av ett lager 
obränt lertegel och lerbruk och ett lager grovt 
klyvspån. En mycket bra ljudisolering skulle 
man kunna tro, där nog inte mycket hördes 
mellan väntsalen och lägenheten en trappa 
upp. Att hantverkarna på 1880-talet hade utfört 
ett så gott dagsverke gjorde att det tog 
dubbelt så lång tid som beräknat för dagens 
hantverkare att demontera stommen. Vissa 
stockar gick helt enkelt inte att få isär, trots 
att flera man hängde på spett och bände för 
att få isär dem. De partierna fick istället tas i 
större sektioner. Byggnaden lastades över på 
lastbil och kördes till Gävle. Där lades stommen 
upp vid den nya byggplatsen i väntan på 



att grunden skulle bli klar. Inredningen och 
övrigt referensmaterial magasinerades hos 
Källbergs Bygg i Gävle. 

Uppsättningen i Gävle 
Allt går inte att förutse när man ska restaurera 
gamla hus. Det är både intressant och frustrerande 
när nya variabler framkommer som man 
måste ta ställning till under arbetets gång. När 
byggnaden väl var nere uppstod nästa fråga vid 
grundläggningen. Marken i Hennan bestod av 
stabil sandjord. Där låg grundstenarna stadigt. I 
Gävle var det mer instabil lerjord, vilket gjorde 
att man var tvungna att gjuta en ram att placera 
grundstenarna på. Då det fortfarande var vinter 
när byggnaden anlände fick ett tält sättas upp för 
att man skulle fa ett drägligt klimat vid gjutning 
av grund, sättning av grundstenar och uppsättning 
av stomme. Alla grundstenar som fanns i 
Hennan fraktades ned och återanvändes. Här tillstötte 
ett problem, då det upptäcktes att grundstenar 
inte funnits under hela byggnaden i Hennan, 
eftersom den stått i suterräng och inte hela 
grunden varit synlig. Grundstenar är egentligen 
endast en kosmetisk fråga vid timmerbyggnader 
eftersom en timmerkonstruktion endast vilar på 
stenarna under knutarna. Som tur var kunde 
stenar från en lastkaj i närheten av stationshuset 
användas för komplettering, men de stämde inte 
riktigt i storlek utan var tvungna att spräckas för 
att passa. Även detta gjorde de duktiga timmermännen, 
även om det var en smula darrigt då de 
inte hade lika stor erfarenhet av stenhuggeri som 
av timring. Men de klarade det galant. 

Spräckning av 
grundstenar. 

Utbyte av syl/stock, 
här syns även 
stockarnas uppmärkning. 
Foto 
Katarina Sandberg. 

Sedan byttes syllstockar som var rötskadade 
och lagningar gjordes där det behövdes. Samtidigt 
som grunden göts gjordes även fundament 
till murstockar. Stationen hade ursprungligen 
två murstockar. Den hade aldrig haft centralvärme, 
utan värmdes upp med kakelugnar på 
övervåningen och kaminer på bottenplanet. Nu 
hade beslutats att den ena murstocken skulle 
muras upp igen och vara eldningsbar så att ka



Hennan under återuppforande, med rest byggn.adsställning. Foto Katarina Sandberg. 

kelugnar och kamin på bottenvåningen skulle 
gå att elda i. Här kom ännu en fråga att ta ställning 
till. Hur skulle uppvärmningsfrågan lösas? 
Då det aldrig hade funnits radiatorer kändes det 
fel att sätta in sådana i utställningsutrymmena 
på bottenvåningen. Vi diskuterade möjligheter 
att i så fall dölja dem under bänkar och liknande. 
Beslut togs dock till sist om att lägga in 
golvvärme på bottenvåningen. Övervåningen 
fick radiatorer med vattenburen värme. Panna 
och elcentral monterades in i en skrubb under 
trappan till övervåningen. Ledningar drogs sedan 
osynligt därifrån till övervåningen innan 
ytskikten monterats tillbaka. 

Den ena murstocken murades sålunda upp för 
att gå att elda i. Den andra murades bara i botten 
och byggdes sedan som en kuliss. Kring den 
lades våtrum, toaletter och kök så att ledningar 
för ventilation gick i schaktet i "fuskmuren". På 
taket murades sedan en riktig skorsten, inklädd 
med plåt precis som originalskorstenen varit. 
"Kulisskorstenen'' där ventilationen mynnar ut 
kläddes med plåt och fick också samma utseende 
och mått som originalet. Detta tyckte vi var 
en bra lösning på att inlemma nya funktioner i 
en äldre konstruktion, utan att störa intrycket 
med nya skrymmande anläggningar såväl inomhus 
som ute på taket. 

Beträffande materialanvändningen användes 
vid återuppbyggnaden i största möjliga mån naturliga 
material som stämde överens med byggnaden 
och dess uttryck. Filosofin att inte sätta 
till nya okända material, med egenskaper som 
inte är kända, till gamla beprövade är ett rättesnöre 
som bör följas vid renovering och restaurering 
av gamla hus. Som exempel kan nämnas 
att stommen tidigare var tätad med !indrev och 
mossa. Nu användes !indrev. Mot stockarna satt 
tidigare en vindpapp under ytterpanelen. Nu 
sattes också upp papp innan den nya ytterpanelen 
spikades på. Tyvärr gick inte originalpanelen 
att behålla då den målats med en plastfärg 
som hade åldrats fult och bitvis var fuktskadad. 
Vid konservatorns färgskrapningar framkom 
att stationen varit målad cirka tio gånger under 
sin livstid. Nu fick den en kulörsättning utifrån 
färgproverna, från 1940-talet, i ljust gulockra 
med vita fönsterbågar och foder i engelskt rött. 
Den målades i fem tunna lager med linoljefärg. 
Falsade tak och plåtdetaljer återskapades i galvaniserad 
plåt, enligt bilder och enligt original 
som låg under ett senare ditlagt korrugerat plåt



Många stationshus moderniserades i slutet av 1920-talet 
och under 1930-talet. Väntsa/,arna kläddes b/,and annat 
med kryssfaner med täck/ister, vilket uppfattades som ijusare 
och trevligare än de, som man då tyckte, murriga och 
ålderdomliga panelerna av pärlspånt. Foto Peter Iller. 

Dekorationsmåleri i väntsalen. Murstockens baksida 
må/,ades med linoijeforg i samma kulör som tidigare. 
I bakgrunden syns postfacken, respektive nya armaturer 
ipostexpeditionen. Foto Katarina Sandberg. 

tak. En entredörr till väntsalen som satts igen på 
1930-talet togs upp igen för att fa en stor entre 
ut mot gårdsplanen. En ekdörr nytillverkades, 
lika den som sitter i gavelentren. 

Inredningen 

Samtidigt som de utvändiga arbetena pågick 
skulle de varsamt nedmonterade ytskikten och 

inredningen monteras tillbaka på plats i bottenvåningen. 
Detta var också ett orosmoment. 
Skulle det stämma eller hade det blivit stora förskjutningar? 
Hennans station är ett stort hus, 
cirka lOx 15 meter med två våningar och vindsvåning. 
Mycket skulle ha kunnat hända på vägen 
vid flyttningen. Men även detta konststycke 
lyckades de duktiga hantverkarna med, även om 
det inte var alldeles enkelt med väggarna och 
taken i väntsalen och expeditionslokalerna där 
alla skivor och lister skulle monteras tillbaka. 
På bottenplanet syntes för övrigt spår efter tre 
inredningsperioder; troligen 1880-1900 (pärlspåntpanel), 
1900 till tidigt 1930-tal (plywood) 
och 1940-tal (masonit). 
Inför ombyggnaden letade vi dokumentation i 
relevanta arkiv, bland annat på Riksarkivet i Arninge. 
Tyvärr fanns det mycket lite dokumentation 
om stationen, förutom ett par ritningar och 
någon korrespondens av mindre värde. Vi har 
därför inte kunnat verifiera några exakta årtal för 
ombyggnader osv. 

Vissa detaljer saknades efter militärens användande 
av lokalerna som förråd och fick därför 
nytillverkas. Det gällde bland annat bänkar, 
väskhyllor vid biljettluckor, skrivpulpeter och 
en trämantel runt dricksfontänens vattenlås. 
Dessa gjordes efter spår i väggar och efter bilder 
från liknande stationshus. Tyvärr saknades helt 
bilder från interiören i Hennans station och endast 
ett fatal foton fanns som visade exteriören. 
Golven gick inte heller att rädda utan nya, så lika 



de gamla det gick lades in: klinkergolv i väntsalen, 
linoleummattor i expeditionslokalerna och 
trägolv i godsutrymmet. Där fanns tidigare ett 
asfaltgolv som inte gick att återskapa, så det 
fick bli ett neutralt golv liknande det som låg 
innan asfaltgolvet i ett sådant utrymme och som 
inte stack i ögonen. Här mörkades, "lortades", 
ett skurgolv ner med hjälp av en dekorationsmålare. 
Han rengjorde även försiktigt och målade 
in väggar, tak, fönsterbågar och foder, bänkar 
och andra detaljer. Vi ville att "lagom'' mycket 
patina skulle bevaras hos originalen och att nya 
detaljer skulle smälta in i helheten. Detta var 
inte helt enkelt, men slutresultatet blev mycket 
bra! 

Armaturer saknades och kompletterades 
med tidsenliga modeller i förkromad metall 
och glober av mjölkfärgat glas. Möblerna 
som står inne i expeditionerna är inte original 
från Hennan -där fanns inga möbler kvar. 
De flesta är från en samtida stationsinredning 
från Dals Långed -till och med gardinerna är 
original! Denna station lades ned 1986 och 
Sveriges Järnvägsmuseum fick då plocka ned 
hela inredningen, för att spara i en godsvagn 
till framtida behov, som nu hade kommit. Inredningen 
i stationerna och även möbleringen 
var standard för SJ, så därför kan man anta att 
den såg i princip likadan ut även i Hennan. Vi 
har också fatt belägg, genom intervjuer, för hur 
inredningen såg ut. 

Parken 

Utanför byggnaden växte under tiden en rekonstruktion 
av en stationsplantering fram, som den 
såg ut från 1940-talet och fram till 1960-talet. 
SJ hade nämligen ursprungligen bland mycket 
annat, förutom tidigare nämnda arkitektkontor, 
också en egen trädgårdsorganisation med en 
trädgårdsdirektör i toppen. Man drev ett flertal 
stora plantskolor -depåer -över hela landet med 
anställda trädgårdsmästare och trädgårdsbiträden. 
Denna organisation drev upp plantor, träd 
och buskar som användes både längs järnvägslinjerna 
som vind-och gnistskydd, för personalens 
husbehovsodling och boställshus samt som försköning 
vid järnvägsstationerna. 

Organisationen startades strax efter det att 
järnvägarna börjat anläggas, eftersom man 
snart insåg att de sår järnvägen gjorde i landskapet 
måste återställas och stationshusens 
omgivningar behövde förskönas. Den förste 
trädgårdsdirektören hette Olof Eneroth och 
anställdes på 1860-talet. Det kom att bli fem 



stycken genom åren -som alla satte sin prägel 
på trädgårdsväsendet. Den siste var Oskar 
Reuterswärd och det är i hans anda som vår 
stationspark är utformad. Platsen skulle vara 
till för rekreation och vila för resenärerna. Reuterswärd 
hade en avsevärd bildsamling vilket 
gjorde att vi relativt enkelt kunde återskapa 
trädbänkar, rosenspaljeer med bänkar vid perrongen, 
plattgångar, perennrabatter, häckar 
och dammen med den sprutande grodan -allt 
detta typiska element i dessa järnvägsparker. 
Växterna är också sådana som användes. 

Parkerna, liksom också själva järnvägsbyggnaderna, 
skulle vara föredömen och ge inspiration 
så att allmänheten själva skulle kunna 
odla de växter som fanns. 

Här kan man sitta nedpå en 
bänk vid dammen och bara 
njuta. Foto Katarina Sandberg. 

Personalen 

På stationen arbetade genom 
åren femton stinsar. 
Den förste hette Per 
Pettersson, med hustrun 
Emma Katarina, och han 
började som stins när stationen 
öppnade 1881. 
Genom intervjuer gjorda 
med boende i Hennan har 
museet fått en bild av hur 
personalbemanningen såg 
ut, ungefär från 1940-talet. 
Då fanns en stationsföreståndare 
som bodde i 
lägenheten på stationens 
övervåning och tre stationskarlar 
som gick i skift 
och skötte de övriga sysslorna, 
vari ingick till exempel 
biljettförsäljning, godshantering, 
växling och allmän 
skötsel som snöskottning 
och gräsklippning. På 
stationen arbetade också ett 
postbiträde. Under helgerna 
kom det extrapersonal 
från Ljusdal, så att stinsen och de övriga skulle få 
ledigt åtminstone en dag. 

Godshanteringen skedde genom den högra 
luckan från väntsalen sett och biljetthanteringen 



genom den vänstra. Bakom posduckan 
i postexpeditionen satt postkassörskan vid ett 
skrivbord, och när hon skulle öppna postfacken 
från insidan gick hon runt skrivbordet. Där 
inne fanns även ett bord för postsortering och 
vid fönstret mot perrongen stod stationsföreståndarens 
skrivbord. De flesta sysslorna var 
manliga men postbiträdet var en kvinna. 

Stationen "där det händer" 

I våra intervjuer fick vi belägg för att stationen 
var en mötesplats och en social samlingspunkt. 
Dit gick såväl gammal som ung för att "titta på 
tåget". Ungdomarna satt på byns kafe och sprang 
ned till stationen på kvällen, till "åtta tåget". Då 
kunde de se vilka som hade varit till "stan" och 
annat spännande. På stationen hände mycket 
och var liv och rörelse. Det var från stationen 
man reste när man skulle ut och åka -bilar var 
ovanliga och bussar gick inte. Här var också 
bland annat udämningsplats för sprit, och man 
kunde se på de "grå lådornas" storlek hur mycket 
vederbörande hade beställt. På stationen hämtade 
man post och tidning och där fanns också en 
av byns offentliga telefoner. 

Hennanligan är ett begrepp som man inte 
kan hoppa över när man berättar om Hennans 
station. Det är ett ämne som fortfarande 
är känsligt för somliga, men tiden börjar trots 
allt ha lagt sitt till för att lätta på förlåten till 
hemlighetsmakerierna. Under kriget var det en 
av stationskarlarna som tyckte mycket illa om 
tyskarna. Han tog initiativ till att göra attentat 
mot tågen som fraktade tyskar och material till 

dem genom Sverige. De tyska tågen bromsade 
ned vid stationen och då smög flera personer 
fram, tog sig in i godsvagnarna och kastade ut 
det de hann med innan tågen började rulla 
igen. Det kunde vara allt från mat till kläder och 
till och med en motorcykel en gång. Dessa 
räder blev mer och mer omfattande och till 
slut hade nästan alla i byn något "stöldgods" 
hemma, kanske köpt i god tro, kanske inte. 
Det hela slutade med att brotten utreddes efter 
krigets slut och ett tjugotal ynglingar ställdes 
inför tinget i Ljusdal, där några blev dömda 
till fängelse och några till skyddstillsyn. Men 
fortfarande går berättelserna om att det lär det 
ligga mystiska lådor på Hennansjöns botten, 
med dörrhandtag och annat tjyvgods som vid 
olika tillfällen snabbt behövde dumpas. 

Stationsinvigning september 2006 



Under järnvägens 150-årsjubileum, lördagen den 
6 september 2006, invigdes så Hennans stationshus 
på Sveriges Järnvägsmuseum. Etapp ett hade 
nåtts efter sju sorger och åtta bedrövelser. Och 
alla var där. Byborna från Hennan var inbjudna 
hedersgäster, även om ett rälsbrott gjorde att deras 
högtidliga entre med pompa och ståt medelst 
tåg tyvärr blev ändrad till försenad entre bakvägen 
med buss. 30 000 besökare vimlade runt 
på museiområdet under fyra dagar och kunde se 
det fina stationshuset och parken. 

Och nu tre år efter själva flytten är aktiviteten 
i full gång. Hela bottenvåningen med väntsal, 
biljett-gods-och postexpeditioner är öppen 
för besökare. Här berättas om stationen i utställningstexter 
och bilder, ett litet bildspel visas 
och här görs dagliga teaterguidningar under 
sommarhalvåret av museets skådespelare Peter 
Iller. Stationen har också fyllt sin funktion vid 
flera arrangemang, såväl vid museidagar som 
vid andra tågkörningar. Och övervåningen 
har åter fått bli personallokal, men nu är det 
inte stinsen som huserar där utan personal från 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Och vi på järnvägsmuseet hoppas att vi genom 
att visa Hennans stationsmiljö med stationshus, 
trädgård, perrong och elektrifierat 
spår kan ge en bild och en känsla av hur en 
järnvägsmiljö kunde se ut, från efterkrigstid 
till 1960-tal. Vi hoppas också att miljön kan 
stämma till eftertanke om hur vi utformar våra 
stationsmiljöer idag. 

Som avslutning vill Järnvägsmuseet rikta ett 
stort och varmt tack till er alla som på något 
sätt bidragit i processen med att flytta Hennans 
stationshus till Gävle. Utan alla samverkande 
goda krafter skulle detta stora projekt inte ha 

sett dagens ljus, 

eller kunnat 

genomföras på 

ett så synnerli

gen lyckosamt 

sätt. 

''På spårets" Ingvar 

Oldsberg, ärkebiskopen 



Anders Wejryd 
och forre talmannen 
Björn von 
Sydow, alfa med 
stort järnvägsintresse, 
var med och 
invigde stationen. 
Foto Christina 
Engström. 

Anders Olsson 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 

1957 och 1958? 

Järnvägsnätet 

Vid årsskiftet 19 5 715 8 utgjorde det svenska 
järnvägsnätets längd 16 093 km. SJ:s järnvägsnät 
utgjordes av 12 417 km normalspår, 46 km 
med spårvidd 1093 mm, 364 km med 1067 
mm och 2 021 km med 891 mm spårvidd. Av 
de enskilda järnvägarna utgjordes 686 km normalspår 
och 564 km smalspår (891 mm) . De 
största enskilda järnvägarna med normalspår 
var TGOJ och Nora Bergslags järnväg. Bland de 
smalspåriga järnvägarna utgjorde StockholmRoslagens 
järnvägar (aktiemajoriteten inköpt 
av staten 1957) och Nordmark-Klarälvens järnvägar 
över 80 procent. Från 1 januari 1957 till 
31 december 1958 minskade järnvägsnätet med 
158 km. 

SJ övertog 1957 aktiemajoriteten i Stockholm-
Nynäs järnväg men införlivade ännu inte 
banan i den egna organisationen. 

Breddade banor 

Under 1957 och 1958 
öppnades inte någon ny 
järnvägssträcka i Sverige, 
däremot gjordes en linjeomläggning. 

Breddningen av Blekinge 
kustbanor fortsatte 
och den kunde öppnas 
för trafik den sista augustidagen 
1957. I samband 
med breddningen gjordes 
ny linjedragning genom 
Karlshamn med tunnel 
genom Pengaberget och en 
ny station Karlshamn C i 



stadens nordliga utkant. 
Karlshamns gamla sta

lnvigningståget, draget av 
52 1306, avgår från Karlshamn 
C mot Ronneby den 
31 augusti 1957. Medfaret 
amatörfoto i Eskil Norlanders 
samling. 

tion fick namnet Karlshamns västra och användes 
för godstrafik. Den slingriga gamla linjen 
med bron över Mieån kunde slopas. Bron finns 
fortfarande efter femtio år kvar för gångtrafik. 
Förutom huvudlinjen Karlshamn-Karlskrona 
breddades även sidospåren till Kallinge och 
Ronneby hamn, vilka endast hade godstrafik. 

Under 1958 fullbodades i princip en omfattande 
ombyggnad av perronger och anläggningen 
av gångtunnlar på Stockholm C. Stuvsta 
fick samma år ett nytt stationhus som dock revs 
redan 29 år senare eftersom det stod i vägen för 
fyrspårsutbyggnaden. 

Dubbelspår 

Utbyggnaden av dubbelspår på Södra och Västra 
stambanan fortsatte. Under 1957 kunde följande 
sträckor öppnas för trafik: Diö-Älmhult-Osby 
på Södra stambanan och Vingåker-Kilsmo på 
Västra stambanan. Vidare fick KatrineholmSträngsjö 
på Östra stambanan och Lundavägen

Lönngatan på Malmö-Kontinentens järnväg 
dubbelspår. På sistnämnda sträcka infördes dock 
inte dubbelspårsdrift förrän 1973, utan Ystads 
och Trelleborgstågen hade varsitt spår. Under 
1958 öppnades den tolv kilometer långa sträckan 
Kilmo-Pålsboda som dubbelspårig. 

Eldrift och signalteknik 

Elektrifieringen av Ostkustbanan fortsatte. Under 
1957 öppnades Sundsvall-Härnösand och 1958 
Härnösand-Långsele. Därmed var hela sträckan 
Gävle-Sundsvall-Långsele elektrifierad. 

Under 1958 fick två längre sträckor fjärrstyrd 
trafik. TGOJ öppnade första delen av sitt fjärrstyrda 
nät Nyköping-Flen-Skogstorp som styrdes 
från den nya centralen i Skogstorp. Därifrån 
skulle senare hela TGOJ:s nät styras. 



SJ satsade på fjärrstyrning av Malmbanan. 
Sträckan Kiruna malmbangård-Vassijaure fjärrstyrdes 
av Kiruna från 19 5 8. 

Nedläggningar 

Flera järnvägssträckor förlorade hela eller delar 
av sin trafik under 1957-1958. 
Linjen Malmberget-Tingvallskulle som förlorat 
persontrafiken 1956 nedlades helt 1957. Spå

ren på den fem kilometer långa sträckan kvarlåg 
till 1968. 

Sträckan Örtofta-Sjöbo av före detta (Landskrona-)
Kävlinge-Sjöbo järnväg förlorade vid 
årsskiftet 1956/57 sin återstående trafik som bestått 
av sockerbetstransporter. Spåret revs utom 
en liten bit vid Harlösa som användes av SJ-skolan. 
Följande år, den 1 juni 1958, nedlades godstrafiken 
Kävlinge-Glaceläderfabriken och spåret 
revs upp omgående. Den återstående delen Glaceläderfabriken-
Örtofta fick sin trafik inskränkt 
till trafik för de två kunderna Glaceläderfabriken 
och Lilla Harrie redskapsverkstad. 

Halmstad-Nässjö järnvägs sidobana TorupHyltebruk 
förlorade sin persontrafik 2 juni 1957. 
Officiellt nedlades den dock inte förrän den 29 
september 1963, och i augusti 1990 återkom 
persontrafiken för att åter nedläggas 1996. 

Jämtlands Sikås-Hammerdal var en nio kilometer 
lång sidobana till Inlandsbanan som 
hade öppnats 1912. Persontrafiken på sträckan 
nedlades den 1 november 1957. Det var tredje 
gången som detta skedde men nu blev det ingen 
återuppståndelse. 

Sveriges sydligaste järnväg, Börringe-Smygehamn, 
drabbades av nedläggning den 1 novem

]ordberga sockerbruks ångkran av märket Demagftån omkring 1920 användes fortfarande när fotot togs 1957. 
Kranen, som hade syskonmaskiner på några andra sockerbruk, hade mångsidig användning: lastning av kol, koks, 

kalksten och naturligtvis betor. Sockermuseet i Arlöv. 

Krylbo-Norbergs järnvägs sista tid lockade många tidiga tågentusiaster, och naturligtvis även sista tåget den 31 
oktober 
1958. Konduktör Johan Lindström var en av banans verkliga veteraner. Nedläggrzingståget drogs av loket KNJ 

2 Bjurfors. 

ber 1957. Banan hade en händelserik historia. 



Den äldsta delen Börringe-Anderslöv öppnades 
som ångspårväg 1884. Tre år senare öppnades 
förlängningen till Sveriges sydligaste järnvägsstation 
Östratorp (vilken 1950 bytte namn 
till Smygehamn). Banan var en av de skånska 
järnvägar som hade sina huvudsakliga trafikinkomster 
från sockerbetsnäringen. Vid förstatligandet 
1941 ansågs banan ha en hygglig framtid 
men kräftgången gick fort. Anderslöv hade 
fatt ett nytt stationshus 1949, investeringar för 
modernisering av persontrafiken med motorvagnar 
gjordes 1953 och trots avvecklingen av 
sockerbetstranporterna investerades i tre automatiska 
bommar våren 1956. Den sydligaste 
delen Klagstorp-Smygehamn nedlades helt och 
hållet medan godstrafik i varierande omfattning 
bibehölls på resten av banan. Järnvägarnas 
sockerbetstransporter var i största allmänhet 
under snabb avveckling. De minskade med 27 
procent 1957 och med hela 66 procent 1958, 
vilket bland annat innebar att antalet storbäriga 
godsvagnar som avdelades för transportuppgiften 
kunde minskas till cirka 500 respektive 

180. 

Den 1 juni 1958 upphörde persontrafiken 
på den kilometerlånga sträckan Skelleftehamns 
övre-Skelleftehamns nedre. 

Kil-Fryksta järnväg som tillkommit 1872 som 
ersättning för Frykstads järnväg nedlades 1958. 
Persontrafiken var redan begränsad. Enstaka persontåg 
och viss godstrafik förekom efter nedläggnmgen. 

Västra Östergötland drabbades av flera nedläggningar 
under 1958. Vid tidtabellsskiftet den 
1 juni 1958 nedlades persontrafiken på normalspårsbanan 
Mjölby-Hästholmen. Samtidigt 
försvann persontrafiken mellan Hästholmen 
och Hästholmens hamn. Den trafiken hade 
tillkommit 1910 för att ansluta till båttrafiken 
över Vättern till Hjo. Den 1 november nedlades 
persontrafiken på smalspåret Vadstena-Hästholmen-
Ödeshög. Vadstena-Hästholmen förlorade 
även godstrafiken. På Hästholmen-Ödeshög var 
godstrafiken så stor att den bibehölls och den 
fem kilometer långa sträckan breddades till normalspår 
för att slippa omlastning i Hästholmen. 

Den 17 kilometer långa Vimmerby-Spångenäs 
järnväg nedlades helt den 1 september 1958. 
Godstrafiken hade länge varit måttlig och per



sonrrafiken sköttes på slutet med tvåaxliga Hilding 
Carlssonrälsbussar. 

På enskilda Krylbo-Norbergs järnväg nedlades 
1 november 1958 all trafik mellan Kärrgruvan 
och Krylbo (19 kilometer). Samtidigt upphörde 
godstrafiken Kärrgruvan övre-Nordansjö 
(3 kilometer). Sågen i Nordansjö som bland annat 
tillverkade emballagevirke till Asea, behöll 
för en tid godstrafiken via före detta Klackbergs 
järnväg. 

Godstrafiken på Göteborg-Saltholmens järnväg 
nedlades 1958, och därmed var banan en ren 
spårvägslinje. Även på den två km långa Fengerfors-
Ärrsjön försvann godstrafiken. Banan hade 
sedan 1940 i princip varit en ren industribana. 
Spårrivningen påbörjades 1959. DannemoraHargs 
8 kilometer långa sidobana Knaby-Runhäll 
som öppnats 1878 för godstrafik nedlades 
under 1958. 

Ånglok 
Ångdriften var kraftigt på tillbakagång. På TGOJ 
hade man efter elektrifieringen ett stort överskott 
på ånglok Under 1957 såldes några av dem till 
SJ, och de kom att bli de sista att införas i SJ:s 
nummerserie för normalspårsånglok. Fem lok 
var av TGOJ:s malmtågsloktyp M3, levererade 
av Nohab till OFWJ mellan 1913 och 1926. De 
fick hos SJ littera El2 och nr 1932-1936. Loken 
ställdes upp i reserv och kom aldrig att användas 
i aktiv tjänst hos SJ utan slopades slutligen när 
SJ:s ångloksdrift upphörde 1973. Åtta lok var av 
TGOJ:s Y3-typ och ursprungligen levererade till 
Frövi-Ludvika järnväg 1911-1921. Dessa fick 
hos SJ littera Sl3 och nr 1937-1944. De slopades 
1970. 
Under 1957-58 slopades några normalspårslok 
hos SJ. Det rörde sig främst om udda loktyper 
som övertagits i samband med järnvägsförstatligandet 
på 1940-talet. Ett lok med skiftande öden 
var K9 15 52. Det hade 1910 levererats från N ohab 
till Varberg-Ätrans järnvägs öppnande. När 
denna bana gick i konkurs och övertogs av staten 
1937 såldes loket till Lysekils järnväg. I samband 
med denna banas förstatligande 1939 såldes loket 
till Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. 
När denna bana påföljande år förstatligades 
kom loket slutligen till SJ. Loket slopades 1957 
och skrotades i Vislanda 1958. 
Breddningen av före detta Blekinge kustbanor 
innebar ett stort överskott av ånglok med spår

vidd 1067 mm. Mellan 1954 och 1959 skrotades 
därför 24 av de totalt 53 1067-ånglok som varit 



i SJ-ägo. 

Ellok 

Under 1957 levererades de sista nio Da-loken i 
den 93 lok långa serien till SJ. Samma år levererades 
14 malmtågslok littera Dm. 

Motorlok 

Betydligt större var inköpen av motorlok till de 
svenska järnvägarna. Under 1957-58 inköptes 
36 lok av littera T2/T2 l till SJ. Av dessa byggdes 
fem i Falun och de övriga av Mak i Tyskland. 

Lokomotorleveranserna till SJ var stora: nio 
littera Z61 levererades från Kockums 1957, fyra 
littera Z62 från Hägglunds 1957-58, nio littera 
Z63 från Nohab 1957, tio littera Z64 från Deutz 
1957 och 21 littera Z43 från Kalmar 1958. 

Även Nora Bergslags järnväg köpte lok från 
MaK av samma typ som SJ T2 l. De första av 
dem levererades 195 8 och fick nr 21 och 22. 

Roslagsbanan inköpte 1958 två motorlok från 
Falun för användning på de oelektrifierades linjerna. 
Loken som fick nr 5 och 6 erhöll vid SJ:s 
övertagande av SRJ påföljande år littera T2p. 

Motorvagnar 

Leveranserna av dieselrälsbussar till SJ fortsatte 
under 1957-58. Vagnarna fick 1957 ny inredning 
med högre ryggstöd och färre sittplatser. 
Detta föranledde nytt littera YBo7. 

Hilding Carlssons leveranser av elektriska rälsbusståg 
till TGOJ fortsatte. 

Många av de äldre rälsbussarna som levererats 
under 1930-talet skrotades eller ombyggdes till 
arbetsfordon. Två fordon som däremot inte var 
gamla var de båda elektriska rälsbussar som levererats 
till Mellersta Östergötlands järnväg 1949-50. 
Sedan SJ slopat eldriften på före detta MÖJ 1956 
blev fordonen överflödiga och skrotades 1958. 

Personvagnar 

Personvagnarna fick nytt utseende med rundade 
gavelpartier, en utformning som skulle gälla 
samtliga nyanskaffningar till 1969. SJ köpte under 
1957 åtta sovvagnar WLABo6k och 1958 
25 WLABo6 med detta utseende från Kalmar 
Verkstad. Under 1957-58 levererades 42 kombinerade 
sitt-och resgodsvagnar littera BFo4 



från Arlöv. 

Kockums levererade 
sin andra 
Z43-serie till SJ, 
lite mjukare i 
formerna än den 
forsta serien och 
med nyfargsättning. 
På bilden 
Z43 437 cirka 
1960. 

TGOJ-s (åtminstone 
hittills) sista 
personvagn, Bo1 
54, fotograferad av 
forfattaren. 

Lennart Ameen 
var en välkänd 
tågfotografsom 
inte minst dokumenterade 
1950talets 
återstående 

privatbanor. NBJ-s 
nyss levererade T21 

plåtades i Nora 
1958. 

TGOJ skaffade 1957 fyra nya vagnar från 
Kockums, även de med rundade gavelpartier. Två 
var kombinerade 1 och 2 klass ABo 1 och fick nr 6 
och 7, två var rena andraklassvagnar med salongsinredning 
littera Bol med nr 53 och 54. Det blev 
TGOJ:s sista nyanskaffning av personvagnar. 

Diverse 

Lite statistik om SJ från 1958. Det företogs 
84 474 000 järnvägsresor i Sverige, en minskning 
mot 1957 med 7,2 procent. Antalet anställda vid 
järnvägarna var i snitt 66 306 personer vilket var 
3 098 färre än under 1957. Mellan Malmö C och 
den 11 kilometer avlägsna hållplatsen Lomma 
kyrka såldes 1 100 enkla biljetter, 1 000 tur-och 
returbiljetter men hela 9 300 månadsbiljetter. 

1957 levererades.
från 
Arlöv tolv överforingsvagn,
ar 



till NKlj Här 
ses Q37 1559 
i Dejeden26 
juni 1990. Foto 
Hans KarlssonNyhlen. 

Tågfärjan Trelleborg insattes i ordinarie trafik 
den 1 juni 1958 och sovvagnen Stockholm-Berlin 
blev daglig hela året. En Mitropasovvagn 
började gå Malmö-Mi.inchen. När den höll vid 
gränsen D DR/Förbundsrepubliken för lok-och 
personalbyte hälsades passagerarna välkomna till 
väst av medlemmar i en hjälporganisation som 
bjöd på te genom neddragna kupefönster. 

Under 1958 slog TV igenom. Ett program som 
svenska folket uppskattade var Kvitt eller dubbelt 
där man kunde vinna 10 000 kr. Premiäråret 
vanns summan i ämnet järnvägar av Erik Sundström. 
För 10 000 kr kunde man 1958 köpa 87 
returresor Stockholm-Göteborg i första klass. 

Och 1958 tog landets tåghybby fastare form 
genom att Svenska Järnvägsklubben bildades. 

Den 1957 
levererade 
tågfarjan Trelleborg 
på 
väg ut ur den 
namngivande 
hamnen. Notera 
farjeklajfen 
bakom akterskeppet. 
Foto 
Seved Walther, 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

RobertSjöö 

Sveriges Järnvägstnuseutn 2007 

Vare sig man ägnar sig åt kommersiell tågtrafik 
eller anslagsfinansierad museiverksamhet 
betraktas numera förändring av förutsättningarna 
som ett naturligt tillstånd. Vi har klarat oss 
bra på museet och märkligt nog -eller kanske 
snarare lyckligtvis -så verkar det bli bättre for 
varje omstart. I samband med att Banverket 
genomförde sin största organisationsforändring 
sedan bildandet 1988 har museiverksamheten 
återigen fått en ny organisatorisk tillhörighet. 
Från och med den 1 februari 2007 utgör Sveriges 
Järnvägsmuseum en egen avdelning inom 



enheten Verksamhetsstöd, en av Banverkets 
fyra så kallade förvaltande enheter. Chefen for 
enheten, Mathias Persson, ansvarar även for 
verksövergripande avdelningar for dokumenthantering, 
ekonomi, forskning, information, 
kontorsservice och personal. 

Den nya organisationen ska verka i ett renodlat 
uppdragsforhållande gentemot en beställande 
stabsfunktion. Under 2007 bibehölls emellertid 
den gamla ekonomimodellen med traditionell 
budget. 

En annan mycket välkommen förändring var 
inrättandet av ett särskilt råd for museet som stöd 
for större beslut och verksamhetsinriktningar åt 
såväl den beställande funktionen som den utförande 
verksamheten. Det av generaldirektören 
inrättade rådets övergripande arbetsuppgifter är 
att 

• vara ett sektorsforum for strategisk diskussion 
och förankring 
• medverka till att verksamheten motsvarar 
omvärldens krav 
• öka järnvägssektorns engagemang i verksamheten 
samt 
• medverka till ökad samverkan med andra 
verksamheter med kulturhistorisk inriktmng. 

Ledamöterna kommer dels från Banverket, dels 
från externt håll. Till de senare räknas Järnvägsmusei 
vänners ordförande, Rolf Sten, även om 
han naturligtvis redan innan rollen i rådet stått 
både mig och museet mycket nära. Museirådets 
ledamöter sedan dess bildande är 

Lars Berggrund, Banverket, senior advisor GDstab 
(ordförande) 
Karin Englund, Nordiska Museet, ekonomidirektör 
Yngve Handspik, Banverket, risk-och säkerhetshandläggare 
Expertstöd 
Ann Louise Kemdal, Tekniska Museet, museichef 
Per-Magnus Nilsson, Riksantikvarieämbetet, biträdande 
riksantikvarie 
Mathias Persson, Banverket, enhetschef Verksamhetsstöd 
Robert Sjöö, Banverket, museichef (föredragande 
och sekreterare) 
Rolf Sten, Järnvägsmusei Vänners ordförande 

Under 2007 hölls två möten med rådet, i Gävle 
respektive Ängelholm, vilka båda främst var en 
presentation av verksamheten. 

I en föränderlig tillvaro är en aktiv omvärldsbevakning 
livsnödvändig. Av många stadiga 



utredningar är det främst den så kallade museikoordinatorns 
arbete som kan komma att påverka 
vår verksamhet -och även det förhoppningsvis 
i positiv riktning. Kulturministern utsåg 
i januari 2007 den avgående ordföranden i Riksförbundet 
Sveriges Museer, Christina von Arbin, 
till utredare av de stadiga museerna under kulturdepartementet. 
I direktiven ingick även en översyn 
av statens förhållande till andra museer. Sveriges 
Järnvägsmuseum har i det sammanhanget en 
speciell roll som stadigt museum utanför kulturdepartementets 
inflytande eller finansiering. På 
kort sikt kan det kanske ge både frihet och möjligheter 
till utveckling utan politisk inblandning, 
men på lång sikt är det naturligtvis inte bra med 
en splittrad styrning och hantering av det stadigt 
ägda kulturarvet, av vilket våra samlingar utgör 
en inte oväsentlig del. För att fokusera just på 
problematiken med samlingarna men också varaktigheten 
hos museer som plötsligt kan befinna 
sig i bolag med avkastningskrav bildades efter 
ett möte med museikoordinatorn ett nätverk av 
så kallade verksmuseer. I nätverket ingår inledningsvis 
cheferna for Polismuseet, Postmuseum, 
Riksidrottsmuseet, Sveriges Fängelsemuseum, 
Tullmuseum,Vin & Sprithistoriska Museet,Vägverkets 
Museum och Sveriges Järnvägsmuseum. 

Även om huvudsyftet är att påverka utredningen 
i önskad riktning är en ökad kollegialitet mellan 
museer och personal med liknande förutsättningar 
en minst lika viktig effekt. 

För det senare har jag även under 2007 haft 
förmånen att sitta i styrelsen för vår "branschorganisation" 
Riksforbundet Sveriges Museer 
(RSM). Under året har genomförandet och planeringen 
av museernas vårmöte varit huvudfrågor. 
På internationell nivå blev jag även omvald 
till styrelsen för International Association ofTransport 
and Communications Museums (IATM) för 
ännu en tvåårsperiod. Till ny president, efter den 
avgående danskan Birgitte Wistoft från Post & 
Telemuseum, valdes Michael Diinnebier, chef 
för Verkehrsmuseum i Dresden. 2007 var även 
konferensår så ett hundratal delegater samlades 
i York den 10-15 juni för att diskutera gemensamma 
frågor och besöka museikollegor. För vår 
del deltog, förutom jag själv, Lars Olov Karlsson, 
Anna Ahlberg och Ida Sixtensson. Utöver de 
alltid lika imponerande intrycken från National 
Railway Museum i York är huvudfrågorna desamma 
över större delen av vår museivärld: hur 
ska vi kunna ta hand om våra gigantiska samlingar, 
hur får och kan vi bruka dem och hur 
vidmakthåller vi intresse från både våra frivilliga 



samarbetspartners, som volontärer eller museivänner, 
och våra ägare eller finansiärer. Sett till 
järnvägsmuseisektorn har det skett storsatsningar 
i många länder. På senare år har mycket stora 
investeringar gjorts i Norge (Hamar), Frankrike 
(Mulhouse) och Holland (Utrecht). Under konferensen 
fick vi också inblick i två spännande 

och stora järnvägsmuseiprojekt 
i Australien: Ipswich och 
Sydney. Det är även en hel del 
på gång i våra nordiska grannländer, 
Finland (Hyvinge) och 
Danmark (Odense). Jag vill inte 
påstå att det inte har hänt något 
på hemmaplan, men det känns 
trots allt som att vi fortfarande 
väntar på det där riktiga lyftet. 
Var och hur återstår att se, men 
låt oss vända åter till verksamhetsåret 
2007. 

Förstärkningar 

Mycketglädjandekundevi tillsätta 
två tjänster, en återbesättning 
och en helt ny. Dessutom omvandlades 
ett inlån till en tjänst. 
Även om inte antalet arbetstimmar 
påverkades i någon större 
utsträckning skapades ändå en 
bättre stabilitet i organisationen. 
Av privata och praktiska skäl avslutade 
Långselebon, Kenneth 
Landgren, sitt långpendlande till 
Gävle. Kenneth stannade dock 
kvar som timanställd lokförare 
med lite rimligare förutsättningar. 
Han ersattes av Martin 

På järnvägsmuseidagen dånar for 
forsta gången på många år El 0 
1746fram med ett tungt timmertåg. 
Foto Siegfried Nörenberg. 

Vid samma evenemang kom museets plattformstruck till praktisk nytta for vaktmästerigruppen. Claes Zachrisson 
vid 
spakarna hade hjälp av Lars Forsberg och Stefan Nilsson. Foto Siegfried Nörenberg. 

Öhlin, som har ännu längre till Gävle. Martin 
bor i Malmö och delar en halvtid mellan Gävle 
och Ängelholm. Som museitekniker i Ängelholm 
fastanställdes Thomas Lindberg som under flera 
år funnits i verksamheten i olika anställningsformer. 
I slutet av året kom Krister Månsson även 
organisatoriskt till museet i Ängelholm för att 



arbeta med information och hemsida utöver det 
bibliotek med vilket Krister följt ett antal flyttar 
inom Banverket. Därmed har också frågan om 
det splittrade SJ-biblioteket slutligen landat i och 
med att den del som gick museet förbi i samband 
med bolagiseringen nu även formellt är överförd 
(se Spår 2001). En epok har också gått, om inte 
i graven så väl i pension. Den före detta chefen 
för Sveriges Järnvägsmuseum och Banmuseet, 
sedermera vår intendent och järnvägshistoriker, 
Lars Olov Karlsson uppnådde plötsligt, som det 
verkade, den aktningsvärda åldern. Lars Olovs 
kunskap och sociala kompetens är vi rädda om 
så till verksamhetens gagn har han fortsatt som 
timanställd. 

Internt gjordes också några justeringar av organisationen. 
Restaureringsverksamheten återgick 
till projektform och några medarbetare fick 

bland annat därför ny sektionstillhörighet. Museets 
bemanning såg ut som följer vid utgången 

av 2007: 

Museichef 

Robert Sjöö 

Adminstration och Projekt 

Thomas Bjertner 

Göran Jäderholm 

Thom Olofsson 

Lars Olov Karlsson 

Publik verksamhet Gävle 

Mia Lundstedt 
Anna Ahlberg 
Olle Andersson 
RolfJansson 
Gunilla Lundberg 

Stefan Nilsson 
Claes Zachrisson 

Peter Iller 
administration och ekonomi, 
Ängelholm 
administration, ekonomi och 
IT 
projektledare restaurering 



timanställd, järnvägshiscoriker 

sektionschef 
utställningar och program 
reception och butik 
fastighets tekniker 
marknadsföring, specialarrangemang, 
hemsida 
assistent, vaktmästeri 
museitekniker 

timanställd, reception och 
teater 

Kajsa Allermalm 
Anders Larsson 
Helen Linander 
Helena Lucz 
Karin Meyer Lunden 
Annika Nilsson 
Anna Nygren 
Birgitta Pedersen 
Maria Philström 
Annelie Wahlsrröm 
Malin Lundstedt 
Emil Sjöö 

Publik verksamhet Ängelholm 

Mai Kurdve 
Michael Andreasson 
Ursula Gey Lindgren 

Thomas Lindberg 
Krister Månsson 

Anders Lindberg 
Alicja Karlsson 
Elin Larsson 
Lena Larsson 
Peter Lindholm 
Emilia Lönnqvist 
MiaPamp 
Emil Sandin 
Lena Strömberg 
Annette Thomasson Söderlund 
Tefik Zeleni 

Samlingar och Dokumentation 

Katarina Sandberg 
Christina Engström 
Robert Herpai 
Arvid Högberg 

Elisabet Kronhöffer 



Ida Sixtensson 

Bertil Pettersson 

Hans Karlsson-Nyhlen 

Fordon och Trafik 

Sten Holm 
Stefan Carlsson 
Lars Lunden 

Mattias Smedberg 
Martin Öhlin 
Kenneth Landgren 
Henrik Reuterdahl 
timanställd reception 

timanställd, minitåg 

sektionschef 
museitekniker, 50% 
reception, marknadsföring 
och butik 
museitekniker 
information, hemsida, 
publikt bibliotek 

timanställd, museitekniker 
timanställd, reception 

sektionschef 
arkiv och bibliotek, 75% 
arkiv och bibliotek 
föremåls registrering 
Ängelholm, 50% 
föremålsregistrering, 75% 
föremål 

timanställd, 
föremålsregistrering 
fororegistrering, anställd 
av Järnvägsmusei vänner 

sektionschef 
verkstad, snickeri 
trafikverkstad, förråd, 
plusjobb 

trafikverkstad 
trafikfordon, underhåll 
timanställd, lokförare 
inlån, trafiksäkerhet 
och projekt 

Som vanligt så har ett oräkneligt antal personer 
hjälpt oss med mängder av värdefulla, oavlönade 



arbetsinsatser. Utöver ordförande Rolf, som 
vi hade glädjen att ra utnyttja motsvarande en 
deltidstjänst så vill jag, utan att förringa andra, 
framhålla Per-Åke Lampemo, som höll i museivännernas 
verksamhet i Herrljunga lokstall, 
Bengt Lindberg som för Inlandsbaneresan tog 
över som projektledare för torsdagsgruppens renoveringar 
och Nils-Erik Bjärlund som ännu ett 
år varit en förutsättning for framgångsrik digital 
registrering och förmedling. 

För en stor publik i Gävle 
Den publika verksamheten i Gävle kan blicka 
tillbaka på ett händelserikt år med ett rekordstort 
antal programpunkter. Huruvida allt gjordes 
med lyckat resultat kan diskuteras men besökstalet 
uppgick till 42 584, det tredje bästa någonsin. 
Då intäkterna blev rekordstora, om man 
undantar fjolåret inklusive Tåg 150, så tyder det 
även på nöjda gäster. Något som ofta glöms bort 
i de här sammanhangen är basutbudet som görs 
löpande. Till exempel genomfördes 347 visningar 
för grupper varav ett hundratal för barn-eller 
skolgrupper. 
Det förhållandevis framgångsrika loklekiset 
på onsdagar utvecklades till fri entre för alla vardagslediga 
under namnet Hållplats Rälsgatan 1. 
Dessutom erbjöd vi föreläsningar och familjeguidningar. 
Tyvärr nappade inte publiken på 
utbudet så programpunkterna lades ned och 
namnet slopades men den fria onsdagsentren 
bestod. I år fick trafikfordonen vila under sportlovet 
och i stället ställdes banvaktsstugan Hosäter 
i centrum med banvakten själv, hans hustru och 
barn. Genom dramatiserade guidningar fick vi 
fart på små och stora besökare som prövade på lekar 
och leksaker från förr, allt från vedträdockor 
till tunnband. Dressincykling med stoppbock i 
form av en jättelik snöhög var också ett uppskattat 
inslag. 
En milstolpe när det gäller att hitta en kvinnlig 
publik uppnåddes med Körtåget en solig lördag i 
slutet av april. Vår skönsjungande Anna Ahlberg 
upplåter sin röst i kören Kör for alla under ledning 
av Caroline af Ugglas. I den kreativa miljön 
föddes iden att köra ett särskilt tåg för kören, 
som har ett stort antal medlemmar, från Stockholm 
och Uppsala till Gävle och museet och att 
man här skulle hålla en körfest för varandra och 

Martin Öhlin (till höger) gick 
.från timanställning till en 
fast tjänst for att ägna sig åt 
fordonsunderhåll. Samtidigt 
gjorde Kenneth Landgren (till 
vänster) det omvända. Trafikchefen, 



Sten Holm (i mitten), 
kan alltså lugntforvissa sig 
om att även fortsättningsvis 
ha tillgång till båda två. Foto 

Tina Eriksson. 

Thomas Lindberg 

anställdes som 

museitekniker i 
Angelholm efter 
flera års projekt

anställningar och 

vikariat. Foto Mai 

Kurdve. 

Krister Månsson har under många år varit trogen Sj-s 
gamla bibliotek som i samband med bolagiseringen 
överfordes till Banverket. Krister har ordnat och fortecknat 
litteraturen som forvarats i Angelholm. Parallellt 
med det har han varit inlånad till museet. Under 2007 
fordes både Krister och detfordigregistrerade biblioteket 
över till museet. Foto Ursula Gey Lindgren. 

Hårda tider for banvakten RojfeJanson (till höger) och hansfomiij under sportlovsarrangemanget: Stefan Nilsson, 
Helena Lutz, Ellinor Engström, Lisa Sandberg Sandström och Anna Nygren. Foto Christina Engström. 

hugade besökare. En sådan ide kan man naturligtvis 
inte motstå. Uppslutningen från Gävles körer 
blev tyvärr inte så stor men Körfor alla fyllde vårt 
tåg med närmare 500 platser. Vad som kanske är 
ännu mer fantastiskt var att de, för att finansiera 
tåget, fick köpa sina biljetter för resan. Den gigantiska 
kören som alltså betalat för att komma 
till museet höll sedan ett bejublat uppträdande 
med Caroline i spetsen framför stallcirkeln. Så 
var det det där med kvinnliga besökare. Kören 
själv dominerades mycket kraftigt av tjejer i alla 
åldrar och uppenbarligen har körintresset i Gävle 
samma genusförhållande. Runt ett tusental människor 
på området och inte många gubbar i det 
folkhavet. Fantastiskt roligt tyckte vi som har 
svårt att fa hit kvinnor som inte bara följer med 
man eller barn. Det visade sig dock att det också 
uppdagade en viss orutin för ett praktiskt behov 
-tillgången på toaletter. Vad vi däremot är bra 
på är improvisation. Det ordnades raskt bemannade 
toalettvisare som organiserade ett system av 
köer till alla tillgängliga faciliteter inom området 
inklusive kontoren. Det skapade också en viss 



munterhet som bidrog till en mycket god stämning 
i ett ordnat kaos. 

Sommarprogrammet fokuserades på den nya 
miljön i och kring det hitflyttade stationshuset 
från Hennan. En mindre, permanent utställning 
byggdes upp i de publika delarna, väntsal 
och godsexpedition. Dessutom fylldes stins-och 
postexpedition med en genuin 1950-talsinredning 
som tidigare tagits till vara från Dals Långeds 
station. Utställningen bygger på djupintervjuer 
med ett antal personer med anknytning till Hennan. 
Under tre dagar gjordes en dokumentation 
av ett tiotal personer utförd av Anna Ahlberg, Ida 
Sixtensson och Katarina Sandberg. Via kontakt 
med Byalagets ordförande Mia Löfgren hade vi 
fatt tips på personer som hade anknytning till, 
hade arbetat på eller på olika sätt hade erfarenheter 
av Hennans station. Intervjuerna som spelades 
in digitalt gjordes med personerna och de 
fotograferades också i sina hemmiljöer. Dokumentationen 
av de boende i Hennan och deras 
berättelser runt stationen låg sedan till grund för 
utställningstexterna och en mycket uppskattad 
teaterguidning under hela sommaren med Peter 
Iller i alla roller som ett antal Hennanbor. 

Efter framgången med TÅG 150 kändes det 
vettigt att på något vis hålla fast vid namnet och 

även ett arrangemang under flera dagar för den 
etablerade Järnvägsmuseidagen. Den 8-9 september 
genomfördes därför Tåg 07 under två 
dagar. Det visade sig som en lyckad strategi då 
lördagen bjöd på bedrövligt väder med ihållande, 
stundtals häftigt regn medan söndagen 
bjöd på sol. Målbilden var annars framför allt 
söndagen under TÅG 150 med ett hanterbart 
antal olika tåg för passagerare men även uppvisning. 
För det senare hade museets Martin Öhlin 
och Mattias Smedberg lagt på ett extra kol för 
att fa i gång det oljeeldade ångloket E 10 1746, 
en uppskattad överraskning framför ett lastat 
timmertåg och dessutom SI 1923 som påskjut. 
Förra årets sensation, malmtågsångloket, R 976, 
var också i aktion med godsvagnar. En annan insats 
för Tåg 07 gjordes av museivännerna Patrik 
Hjelm, Gunnar Jonsson och Tim Svensson på 
den elektriska lokomotorn Za 267 som för första 
gången kördes som museidragkraft med ett kortare 
godståg i kroken. 

För publiken förenklades reseutbudet till Angtåget, 
till Furuvik (B 1312 med plattformsvagnar 
och elloket D 101 i andra änden), Elektriska tåget, 
till Kolforsen (Du 444 med trävagnar) och 



Rälsbussen, pendel mellan Gävle C och museet, 
(Y6 1109 och Y8 1135). Eltåget användes också 
för tillresande från Ockelbo. För utsocknes besökare 
körde Nässjö Järnvägsmuseum dessutom 
sitt 1960-talståg från Borlänge via Storvik och 

Caroline af 

Ugglas levde med 

som höggravid 

körledare under 

Körtåget den 21 

april. En av Kör 

for allas sångare 

är museets Anna 
Ah/berg (mitt i 

bilden) som också 
var projektledare 
for arrangemanget. 
Foto Katarina 

Sandberg. 

Sandviken. Från Stockholm/Uppsala gick naturligtvis 
även Årgångståget, för tionde året i rad. 
Järnvägsvännerna fick därutöver stifta närmare 
bekantskap med gästande Queen ofTraction, från 
Hectorrail, och Inlandsbanans Grand Nordic. 
För familjeunderhållningen stod skådespelerskan 
Marika Lagercrantz som kåserade om resor, trollkarlen 
Filiokus Fredrik och vinnaren av Talang 
2007, Zillah med sin talande apa. Trots det usla 
lördagsvädret kom 5 304 besökare till Tåg 07. 
Fyra ånglok i gång och en tämligen omfattande 
trafik var dock slitsamt för vår ringa trafikpersonal 
även om den förstärktes med frivilliga krafter. 
Personalen måste rimligtvis fa rätt information 
och tydlig arbetsledning. Nog var ambitionen 
från projektledningen hög och viljan stor men 
känslan var ändå att arrangemanget slet i mesta 
laget på det mänskliga kapitalet. Vi har en del att 
fundera över när det gäller stora projekt. 

Stort i liten skala var Modelltåg 07 den 13-14 
oktober, som med vår timanställde, tillika kassör 
i Järnvägsmusei Vänner, Anders Larsson som 
projektledare blev mycket lyckat och välbesökt. 
Skolornas höstlov har av den publika verksamheten 
döpts om till spöklov. I år installerades spöken 
och läskig musik i museets rälsbuss som därmed 



blev en spökpendel från Gävle C. Detektiv 
T ura Sventon tog emot resenärerna för att ta dem 
med på en jakt efter gengångare. Under jakten 
fick de träffa banvaktarens hustru, en yngling 

Peter Iller hade en svettig stund i sin enmansforeställ

ningpå Hennans station, från torr guide till stins, 
postkassörska, småtjyv och slutligen kommissarie. Foton 

Christina Engström. 

Som timanställd 
på museet kan 

man plötsligt 

hamna i skå

despelar.facket. 

Helen Linander 
gestaltade med den 

äran en yngling 

som kom for nära 

kontaktledningen 

och därefter spökar 
på Hennans sta

tion till barnens 
skräckblandade 
fortjusning. Foto 

Robert Sjöö. 

på Hennans station och Svarta Björn, -alla tre 
med hemska historier att berätta. Tillsammans 
åstadkom sedan tecknande och ritande besökare 
en 13 5 meter lång spökaffisch, ett bra mått på 
en välbesökt och uppskattad lovvecka. Det publika 
året i Gävle avslutades i december med 
"ånglokspepparkaksbakningstävling" (smaka på 
det ordet!). Fritidshemmen i Gävle bjöds in som 
deltagare och de som hörsammade inbjudan utrustades 
med deg och tävlingsregler. Skapelserna 
ställdes ut i anslutning till kafeet och besökarna 
fick rösta på en vinnare av priset, en resa med 
rälsbuss till Storvik. 



Den stora permanenta nyheten var faktarummet 
Centr@len som invigdes i april. Den gamla 
väntsalsmiljön i museets första hall fick ge vika 
för en modernare inramning som ska fungera 
som sökmotor i museets samlingar av framför 
allt föremål och fotografier i ett antal datorplatser. 
Projektledare för Centr@len var Anna Ahlberg 
och helt avgörande stöd för projektet fick vi 
av Järnvägsmusei Vänner genom dess IT-expertis, 
herrar Sten och Bjärlund. Endast en tillfällig 
utställning öppnades under 2007, men å andra 
sidan en som vi producerat själva, Ta Plats -udda 
stolar berättar. Projektledare för utställningen 
som stod uppe från maj och hela året ut var vår 
föremålsansvariga, Ida Sixtensson, som hade fatt 
ett speciellt förhållande till denna undanskymda 
men spännande föremålsgrupp i samband med 
iordningställandet av det nya möbelförådet. 

-Efterfrågan på specialarrangemang och företagsaktiviteter 
ökade faktiskt jämfört med jubileumsåret 
2006. Något som i stor utsträckning bidrog 
till goda inkomster. Trafikuppdragen hanteras 
också av den publika verksamheten. Årets största 
uppdrag gjordes for Stora Enso, ITS (Intelligenta 
Transportsystem) och brittiska Railway Touring. 
En trevlig tradition upprepades när vi med rälsbuss 
skjutsade in lyckliga studenter från det närliggande 
John Bauergymnasiet till Gävle C där släkt 
och vänner väntade på att fa gratulera. 

För en stor publik i Ängelholm 
Den publika verksamheten i Ängelholm lyckades 
med konststycket att slå det nysatta besöksrekordet 
från jubileumsåret om än inte med mer 
än en busslast. 28 679 personer besökte museet 
i Ängelholm, varav 11 950 barn. 211 visningar 
genomfördes för grupper. Även om museet inte 
officiellt öppnades förrän i maj så drog det populära 
loklekis i gång på onsdagar. I mars nyinvigdes 
det uppfräschade Lekstallet av ingen mindre 
än gubben Pettson, dock utan katten Findus. Två 
veckors sportlovsöppet hämmades av skånskt 
snökaos den andra veckan men närmare 2000 
leklystna kom för att ta del av LEGO-frossa, 
tågdataspel och Barbietåg. Även påsklovsaktiviteterna 
omfattade två veckor. Inriktningen var 
eget skapande. Man fick bland annat bygga och 
måla sitt eget ånglok av den, av Anders Lindberg, 
specialdesignade träbyggsatsen. Det gick bra att fa 

Öppet hus i Angelholm blev som vanligt en folkfest. Utställningen Skånska stationshus -nyckelhål mot världen 
invigdes av konstnären Lars Vilks. Foto Mai Kurdve. 

LEGO-frossa även under påsklovet som lockade 
nästan 1500 kreativa besökare. I samband med 



påsköppet flyttade fotoutställningen Lennart Nilssons 
okända järnvägsvärld ner från Gävle för att 
visas året ut. Lägligt nog sammanföll öppnandet 
med en konstrundevecka i nordvästra Skåne. 

Den 1 maj var det så dags att öppna på allvar. 
Öppet hus bjöd på bland annat inhyrt ångtåg 
från Skånska Järnvägar, gästande 1960-talståg 
från Nässjö Järnvägsmuseum, veteranbilsparad, 
dressincykling och modelljärnvägsrallare. Gubben 
Pettson kom tillbaka och skapade tillsammans 
med rytmerna från marimbamusik en festlig 
vårstämning. Den senare under året mycket 
omskrivne konstnären Lars Vilks invigde samma 
dag ännu en utställning, Skånska stationshus 
-nyckelhål mot världen, inlånad från Regionmuseet 
i Kristianstad. På Mors dag den 27 maj 
utmanade vi jämställdhetslagarna genom att erbjuda 
fri entre för alla mammor -och döttrar. 
Det kom över 100. 

Utan att erbjuda mer än dressincykling på 
museiområdet under helgerna i juli, i samarbete 
med Föreningen dressin och turism i Klippan, blev 
museet ändå mycket välbesökt under sommarmånaderna. 
Bara i juli besöktes utställningen av 
över 7 500 personer. Det är viktigt för oss att fa 
perioder av återhämtning. Paradoxalt nog verkar 
det ske då vi har flest besökare. A andra sidan är 
arrangemangen på vår och höst oerhört viktiga 
för att fa uppmärksamhet från både media och 
möjliga besökare. Då kan sommaren bli skördetid. 
Säsongen ändades med filmfestival den 30 
september. Ett urval tågfilmer visades i hörsalen. 
Samtidigt kördes barnfilmer, Thomas tankloket 
och Banverkets egen Bango, på TV i lekstallet. 

Det spökade också i Ängelholm under höstlovet. 
Spökjakt den 1 november blev helt fullsatt. 
Trash train var en häftig nyhet under höstlovet 
där besökarna fick bygga sitt eget återvinningslok 
De fantasifulla och i bland riktigt vackra 
lokomotiven ställdes därefter ut fram till jul till 
stolta tillverkares stora glädje. På Fars dag den 
11 november var det så dags att återgälda det 
haltande genusperspektivet från Mors dag. Nu 
var det grabbarnas tur att gå gratis på museet så 
rättvisa skipades till sist. Samma helg inföll också 
Gränslösa dagar, ett samarbete mellan nordvästra 
Skåne och Nordsjälland med marknadsföring 
av museer och turistattraktioner i Helsingborgs

I Angelholm finns en annan av våra skådespelandeformågor, 
Peter Lindholm, som i Gubben Pettsons skepnad 
återinvigde Lekstallet. Foto Mai Kurdve. 



och Helsingörsregionen. Tyvärr blev det ingen 
publiksucce det här året, men för oss är det självklart 
att finans med i ett sådant sammanhang i 
denna heta region. Traditionsenligt genomfördes 
Luciatåg i december. I år var tåget betydligt större 
än tidigare då en stor grupp från Järnvägsmusei 
Vänner i Herrljunga rest söderut tillsammans 
med B-loket 1038 och det blivande driftloket i 
Ängelholm, E 902. 

En del investeringar gjordes under 2007 i den 
fasta utställningen. Bildspelet genomgick ett 
banbrytande teknikskifte från diaprojektion till 
digital teknik. Det uppdaterades på samma gång. 
Under stilleståndet restaurerades modellbanan 
och försågs med ny bakgrundsmålning. Nyinvigning 
ägde rum i samband med Luciatåget. 

För våra samlingar 

Under året har sektionen utöver det löpande arbetet 
drivit flera projekt för att ordna upp och 
tillgängliggöra samlingarna. TGO]-arkivet blev, 
genom Christina Engströms tålmodiga insats, 
definitivt klart för registrering i vår databas. I 
bildarkivet har Stig Nybergs samling börjat skannas 
in. I övrigt har överföringen till digital form 
av museets bildarkiv fortsatt, såväl genom insatser 
av museivännernas Hans Karlsson-Nyhlen, 
som genom inskanning på annan ort av Regis i 
Kristianstad. För att kunna utnyttja det totala antalet 
befintliga lokaler bättre, har Robert Herpai 
gjort upp en plan och börjat göra omflyttningar 
av våra arkiv. I detta arbete har ingått en gallring 
av cirka 60 hyllmeter med dubbletter av äldre litteratur 
från magasinsutrymmen för att ge plats åt 
annat arkivmaterial. Under året har Robert även 
varit delaktig i ett antal bokprojekt med framtagande 
och urval av bilder till inte minst Tåg 150 
-tidernas tågfest, som bildredaktör. Övriga större 
publikationer var Spår 2007, järnvägsminnen 4 
-minnen .från Malmbanan av Curt W Engström 
och Jan Bergscen samt Karlsborgsbanan -och 

järnvägen i Skövde av Svante Forsaeus. 

En heltäckande genomgång och registrering 
av föremålen i basutställningen genomfördes av 
Elisabet Kronhöffer och Bertil Pettersson som 
samarbetat vid kamera och dator. Alla föremål i 
utställningen är nu märkta med inventarienummer, 
finns fotograferade och har rätt placering i 
databasen Sofie. Rutiner för omflyttning av föremål 
i utställningen har också setts över. Arbetet 
med att fa möbler på plats i vårt iordningställda 
möbelmagasin på Nynäs fortskred. Även en del 



I utställningen Ta plats -udda stolar berättar fick en 
forsummadforemålsgrupp i museets samlingar komma 

till tals. Foto Katarina Sandberg. 

Vädret var tyvärr inte det bästa på lördagen under Tåg 07 men det gav möjlighet till nya bildmotiv. Foto Siegfried 
Nörenberg. 

Många var i tjänst under Tåg 07. Henrik Reuterdahl höll återigen i trafiktrådarna. Till sin hjälp hade han bland 
andra stinsen på Hennan, Jimmy Håkman och banvakten i Hosäter, Rasmus Axelsson. Foto Tina Eriksson. 

andra skrymmande föremål har rengjorts och registrerats 
för att placeras där för att inte ta upp 
plats i föremålsarkiven. Arbetet med genomgång 
av skrymmande föremål och rekvisita fortskred 
även i Ängelholm. Vid två tillfällen reste personal 
ned från Gävle för att gemensamt med 
Arvid Högberg fatta beslut om vad som skulle 
registreras respektive placeras i magasinet "Röda 
ladan" och vad som kunde överlämnas till annat 
lämpligare museum eller inte alls hörde hemma 
i våra samlingar. 

Hennans stationshus togs under sommaren i 
bruk av den publika verksamheten. I lokalerna 
hade innan dess ett stort arbete lagts ned på att 
ställa i ordning inredningen med inventarier, 
affischer och anslag. Den närmast kompletta 
1950-talsintredningen från Dals Långeds station 
har länge funnits i våra samlingar och den kom 
nu väl till pass för att fylla stinsexpeditionen. Det 
blev till och med lite över till postavdelningen. 
lnformationsskyltar och en miniutställning togs 
också fram för att ge en upplevelse av stationsmiljön 
även när den inte levandegörs av skådespelande. 
I samband med att Banverket Mark & 
Fastighet slutfört Hennanprojektet genom att 
iordningställa övervåningen till personallokaler 
och lunchrum så har Katarina Sandberg haft 
ansvar för den antikvariska kontrollen. Källbergs 
Bygg höll i verktygen. Inga ytskikt skulle återställas 
i denna våning men ambitionen var att 
ge den en utformning som harmonierade med 
bottenvåningen. Rumsindelning och köket bibehölls 
men två av bostadsrummen blev kontor för 
trafiksektionen medan ett rum blev matsal och 
överliggningsrummet blev dusch-och omklädningsrum. 
Resultatet blev över förväntan, den 
gamla känslan finns kvar fast med nya moderna 
funktioner integrerade på ett smidigt sätt och 
personalen har fatt ett nytt och fräscht lunchrum. 
För Järnvägsmusei Vänners del har Hennan 
bjudit på vindsvåningen och två gavelrum 
för kontor, möten och bibliotek. 



För fordon och resenärer 

Fordonen särskiljer vi från den övriga samlingen. 
Vi har även delat upp handläggningen av dem i 
vård och underhåll av trafikfordonsparken, restaurering 
samt antikvarisk vård. Sektionen för 
fordon och trafik motsvarar vad man skulle kunna 
kalla museet som tågoperatör. Man ska tillhandahålla 
och underhålla trafiksäkra fordon, man 
ska tillgodose att det finns ett godkänt regelverk 

Angloket ElO 1746 rullar av vändskivan vid UG]-stallet. Mattias Smedberg som lagt ned åtskilliga timmars arbete 
for detta kan känna sig nöjd Foto Siegfried Nörenberg. 

och säkerhetsutbildad personal och man ska genomföra 
trafikuppdrag. Restaureringen bedriver 
vi återigen i projektform under Thom Olofssons 
ledning med insatser från egen personal men i 
allt större utsträckning med extern kompetens. 
Den antikvariska vården, depositioner och överlåtelser 
ligger direkt på museichefens ansvar. 

Efter några år med måttliga konserveringsinsatser 
och framför allt mycket intensiv restaurering 
lades mycket fokus under 2007 på trafikfunktionen. 
Trafikorganisationen vilar på tre ben: sektionschefen, 
Sten Holm, som trafikchef, Martin 
Öhlin som ansvarig för fordonsunderhållet och 
Henrik Reuterdahl som trafiksäkerhetsansvarig. 
Med en sådan ansvarsfördelning tillgodoses Järnvägsstyrelsens 
krav på oss för ett trafiktillstånd. 
Därutöver måste vi naturligtvis också ha en tydlig 
säkerhetsstyrning av ansvaret i linjen inom 
Banverket samt avtal för trafikering av spårnät, 
röjning, olycksutredningar med mera. Det är således 
en grannlaga uppgift för oss att skapa både 
föreskrifter och rutiner för att detta ska fungera 
i både teorin och praktiken. Trafiktrion har lagt 
ned mycket arbete på detta under året. 

Efter de anmärkningsvärda insatserna med 
fordonen till Tåg 150 gick restaureringen helt 
medvetet in i en mer konsoliderande fas. En 
del aldrig slutförda kvalitetsinsatser kunde därför 
göras i köket på restaurangvagnen i Årgångståget, 
Ro3 3749, på taket i personvagnen Bo5b 
4356 och i hytten på elloket Pa 27. Under hösten 

Kreativ åter

vinning under 
arrangemanget 
Trash Train i Ang



elholm resulterade 
i mängder av fantasifulla 
lokomotiv 
som också blev en 
utställning. Foton 

Ursula Gey Lindgren. 

gjordes dessutom projektering för ett kommande 
mycket stort och spännande projekt, trärestaurangvagnen 
Ro2 2702 från 1927. Denna föregicks 
av att vagnen genom byte med föreningen 
Malmbanans Vänner ställdes till vårt förfogande. 
Tyvärr är interiören borta efter slopningen som 
trafikvagn på 1960-talet och därefter definitivt 
genom en brand, men då vi har tillgång till mellanväggar 
och väggbeklädnader från en något 

yngre lillasyster i stål (Ro2 2769), där det finns 
bättre representanter för det långsiktiga bevarandet, 
ser det ut som att man skulle kunna para 
ihop de tu för att fa en värdig representant till 
vårt trävagnståg, i bland kallat 1931 års tåg. Tidtabellen 
för restaureringen är generös till förmån 
för ett bra resultat så vi räknar inte med en färdig 
vagn förrän allra tidigast år 2012. 

Efter erfarenheten från Tåg 150 så ordnades en 
maskinvecka inför Tåg 07 när översyner gjordes 
på de fordon som skulle ingå i arrangemanget. 
De särskilda projekten med ElO-loket och Zalokomotorn 
har redan nämnts. Innan dess pågick 
faktiskt fortfarande återställningsarbeten på 
fordon efter trafiken under Tåg 150 under hela 
våren. Höga ambitioner kostar. 

I det ovan nämnda fordonsbytet med Malmbanans 
Vänner överlämnades med fullt ägande 
till dem personvagnarna RB4 3581, WL3 4562 
och FV2 55180. Dessutom deponerades två personvagnar, 
BIS 4046 och BCl 4355, allt i syfte 
att samla ett representativt tågsätt med 1940-50talsprägel. 
Senare under året överlämnades även 

Museet gav ut ännu ett 
praktverk med anledning av 
järnvägens 150-årsjubileum. 

Denna gång var det vårt 

eget arrangemang, Tåg 150 
-Tidernas Tågfest, som utgjorde 
ämnefor boken som fick 
sammaformat som Järnvägen 



150 år och Järnvägen 150 år 

i bild. 

två personvagnar till Malmbanans Vänner för ett 
blivande sjuktranspomåg, B 1 G 4910 och F33 
55201. Fordonsbyte gjordes också med Föreningen 
Veteranjärnvägen då vi fick post-och 
resgodsvagnen DFo5 2757, även den till 1930talståget, 
mot de redan tidigare deponerade lokaltågsvagnarna, 
B6 3451 och 3758. Mot utlån 
av vagnar för projektet Inlandsbaneresan 2008 
överlämnades en sovvagn, WL2 4482, till Bergslagernas 
Järnvägssällskap. För föreningens förtjänstfulla 
satsning på renovering av godsvagnar 
överläts också Gsh 38621, fd. BJ G 624. Slutligen 
deponerades två 1960-talsvagnar till Landeryds 
Järnvägsmuseum: Bl 5104 och 5157. 

Fordonssamlingarna har alltså minskats något 
under 2007, och det är ändå bara början på en 
gallring som kommer att fortgå över flera år för 
att fa en representativ samling som är möjlig att 
förvara, underhålla och tillgängliggöra. Kanske 
kontroversiellt för en del järnvägsvänner men inte 
desto mindre helt nödvändigt för vår trovärdighet 
och planering på lång sikt. Om sådant hoppas jag 
fa återkomma i nästa och kommande Spår. 

TIDERNAS TÅGFEST 

\ 

SVERIG ES JÄRNVÄGSMUSEUM 

Så här såg ABo3a 2704 ut vid leveransen. Nu finns systervagnen Ro2 2702 isärplockadpå Nynäs sedan den 
övertagits 
.från Malmbanans Vänner. Den kommer att återställas till ursprungsskick exteriört och i salongen med hjälp 
av inredning.från Nordströms vagn som ska skrotas. Köket kommer däremot attja modern utrustning. Nybergska 
samlingen. 

Stickspår 

Tio artiklar i Spår: 

egna rättelser och kommentarer 

Jag har under rätt många år haft förmånen att regelbundet 
fa publicera artiklar i Spår, och därmed 
nå en kvalificerad läsekrets. I flera fall har jag utnyttjat 
möjligheten att under rubriken Stickspår 
korrigera och komplettera mej själv. Visst är det 
tråkigt att artiklarna inte var fullständigare från 
början, men det ligger delvis i skrivandets natur 
att det sällan kan bli så, att andra eller man själv 



hittar nya fakta eller att själva utvecklingen för 
in nya aspekter. Jag tar här upp tio artiklar som 
publicerats under åren 1993-2007. 

Sveriges trettitvå(?) banhallar (1993) 

Jag har blivit alltmer övertygad om att GävleDala 
järnväg inte byggde någon banhall, ens 
enligt min generösa definition, i Gävle, och att 
Sverige därmed bara har haft 31 banhallar. 

Beträffande banhallen i Höör förmodade jag 
att den uppfördes 1859 (Edelsvärds ritning var 
från året innan). Nu påpekar Yngve Holmgren, 
i anslutning till bansträckans 150-årsfirande, att 
någon hall inte finns utritad på den noggranna 
karta över Södra stambanan som trycktes efter 
dennas färdigställande 1864. Hallarna i Malmö, 
Lund och Jönköping finns däremot ordentligt 
markerade. Detta har fått Holmgren att tvivla 
på hallens existens. Det gör inte jag, för den 
finns omnämnd i SJ:s minnesskrift 1906 och 
även i tidningsartiklar av personer som måste 
ha sett den med egna ögon. En förklaring skulle 
kunna vara att den byggdes efter 1864, men det 
förefaller osannolikt, för då stod det sen länge 
klart att Höör inte skulle bli något annat än en 
ordinär lantstation. Troligare verkar det att insikten 
om Höörs obetydlighet gjorde att man 
räknade med att hallen skulle rivas och att den 
därför inte ritades ut. Fast rivningen kom inte 
förrän på 1880-talet. Mer forskning behövs, 
och det uppstår kanske anledning till nya Stickspår. 

I artikeln gissades att banhallen vid Stockholm 
södra revs på 1870-talet. Men det stämmer inte, 
den fanns kvar till 1900. Då försvann den äntligen 
och virket återanvändes till flera olika byggnader 
vid verkstaden i Tomteboda. Om detta 
kan man läsa i SJ:s minnesskrift 1906. 

Enligt Banverkets aktuella planer återkommer 
lokaltågstrafiken till Trelleborg 2011. Lokala intressen 
vill leda in den i banhallen som just nu är 
spårlös och tjänar som bilparkering. 

Svensk järnvägsstatistik (1994) 

Jag borde ha nämnt SJ:s Drifttjänststatistik som 
1932-1976 gav åtskilligt fler detaljer än SOSpublikationen 
Statens järnvägar. 

För produktion av den officiella järnvägsstatistiken 
ansvarar sedan 1993 Statens institut för 
kommunikationsanalys (Sika), från 1998 i samarbete 
med Banverket. Årspublikationen hette 



först Järnvägar men från och med 2000 Bantrafik. 
Detta är ett utslag bland flera av att de traditionella 
gränserna mellan järnväg, tunnelbana 
och spårväg suddas ut -Bantrafik redovisar alla 
tre. Eftersläpningen har snarast ökat och de 2008 
färskaste uppgifterna är fyra år gamla. 

FritiofNilsson Piraten och järnvägen (1995) 

Artikeln om Piraten är den som jag flitigast kommenterat 
i efterskott och jag har inget väsentligt 
att tillägga just nu. Senare i år kommer den att 
i bearbetat och något utvidgat skick publiceras 
i Piratensällskapets årsbok, som förhoppningsvis 
ska göras tillgänglig även externt. Nya ritningsfynd 
har bland annat klargjort rumsdispositionen 
på Vollsjö station. 

Fasta Öresundsforbindelser (1997) 

En kuriös detalj kunde ha nämnts från den utredning 
som 1954 föreslog en ren vägbro mellan 
Malmö och Köpenhamn: "Högst uppe på brons 
krön bygger man en stor hållplats, där bilisterna 
kan stanna och beundra utsikten." 

När artikeln publicerades var Öresundsbron 
beslutad men inte byggd. Den har blivit en framgång, 
inte minst för järnvägens del. I rusningstid 
passeras den av sex Öresundstågspar i timmen och 
i Banverkets framtidstankar finns ett väntspår på 
Pepparholm för västgående godståg-inget för östgående, 
som skulle behöva starta i uppförsbacke. 
Fast fortsätter trafikökningen lär Kastrups station 
bli den svåraste flaskhalsen. Miljöpartiet har framkastat 
förslaget att flytta upp lokaltågen till två av 
överplanets vägfiler. Då skulle deras passagerare 
inte längre fa utsikten störd av bärbalkar. 

Banverket har också lanserat iden om en park 
and ride-station för bropendlare i Burlöv, en 
möjlighet som beskrevs redan i artikeln. 

Mer genomarbetat är det tunnelprojekt som 
2006 redovisades i en utredning från Helsingborgs 
stad. De flesta H-H-tunnlar har tänkts 
utgå från Helsingborgs norra del, och i den befintliga 
utfartstunneln från Knutpunkten finns 
ett inslag i västväggen där ett spår till Helsingör 
kan vika av. Nu kommer förmodligen både inslaget 
och utfartstunneln att bli historia om något 
decennium, för trafikutvecklingen har visat att 
1990 års lösning var för snålt tilltagen med sitt 
enkelspår. Det projekteras en ersättande, dubbelspårig 
tunnel från stationen upp till hållplatsen 
Maria. 



Söder om Helsingborg C tänks en överdäckning 
ner mot Ramlösa, och där ska den dubbelspåriga 
tunneln mot Helsingör vika av. Eller 
rättare sagt tunnlarna, för med den längden är 
det numera av säkerhetsskäl bara enkelrör som 
gäller. Och inte nog med det, godstågen som 
kommer på Skånebanan (gamla HelsingborgHässleholms 
järnväg) ska få ett eget rör. Alltså 
tre spår mellan Helsingborg och Helsingör där 
alla tidigare förslagsställare menade att det täckte 
med ett enda. 

Hela projektet är knutet till planerna på ett 
skandinaviskt höghastighetsnät, och med den 
valda utfarten och tunnellinjens S-form slipper 
tågen mot kontinenten byta riktning. En omfattande 
lokaltrafik finns emellertid också med i 
föreställningarna. 

Ovanstående kan även fungera som en komplettering 
till min första artikel i Spår, "Helsingborg: 
99 års 'bangårdselände' och dess slut" från 1991. 

Offentligt och privatpå Västkusten (2000) 

Ett årtal föll bort: det var 1898 som Olof Brunius 
utredde en bana utmed Öresundskusten. 

Jag är inte den enda som har påstått att det förekom 
direktvagnar från Tyskland på HMöJ under 
Möllebadandets glanstid. Men det kan inte 
beläggas och är faktiskt också osannolikt (Kjell 
Aghults påpekande). Däremot kom det båtar 
med badgäster från Tyskland. 

Artikeln skrevs på sommaren 2000, ungefär 
samtidigt som Öresundsförbindelsen öppnades 
vilket bland mycket annat ledde till att tågfärjetrafiken 
vid Helsingborg försvann, den som var 
en av anledningarna till att SJ ville ha en Västkustbana. 
I januari 2001 öppnades så den helt 
nybyggda sträckan Ramlösa-Landskrona och 
den starkt ombyggda fortsättningen till Kävlinge. 
Men på flera ställen hamnade Västkustbanans 
upprustning långt efter tidsplanen. Värst är det 
med tunnelsträckorna och allra värst med den 
genom Hallandsås, där riksdagspolitikerna varit 
starkt betänkta att avbryta det miljardslukande 
projektet. Arbetet fortsätter emellertid och ska enligt 
gällande plan vara klart 2012, men i detta fall 
är osvuret i hög grad befogat. Dubbelspårsinfarten 
till Lund stod klar först 2005 sedan den lokala 
motståndsgruppen "Banbrytarna'' hade uttömt 
alla juridiska möjligheter. Den nya sträckningen 
förbi Falkenberg öppnades först i somras. 

Artikeln refererade en utredning från publiceringsåret 



som gav en dyster prognos för persontrafikens 
utveckling på Västkustbanan. Profetian 
har kommit på skam. Banan har fatt sin beskärda 
del av tågtrafikens allmänna uppsving sen millennieskiftet. 
Mellan Malmö och Göteborg går 
nu 17 persontågspar måndag-fredag vilket är all 
time high. 14 av dem är länstrafikbolagens Öresundståg 
medan tre körs av SJ. Parterna tvistade 
om rätten att trafikera sträckan och regeringen 
avgjorde till den förras fördel. SJ övervägde då 
att dra sej ur, men stärkt av sina ekonomiska 
framgångar har man i stället beslutat att satsa, att 
fördubbla avgångarna och sätta in tåg ur X50serien. 
Man tror sej kunna konkurrera med både 
tid och komfort -det senare är inte X3 l-ornas 
starka sida. Med Öresundsbron försvann direktvagnarna 
till Oslo, och de samverkande statsbanornas 
försök att återupprätta servicen genom 
Linxtågen var ingen succe. Men de senaste somrarna 
har nattågen mot Norge återkommit. 

Expansionen har väckt krav på ytterligare utbyggnad. 
Närmast gäller det dubbelspår på den 
felande sträckan Ängelholm-Helsingborg. Enligt 
Skånetrafikens trafikprognos behövs det om 
tretti år fyra spår hela vägen mellan Lund och 
Helsingborg. En genomfartstunnel i Göteborg 
har fatt ny aktualitet. Som finansieringslösning 
har bland annat föreslagits Public-Private Partnership, 
en ny variant på det gamla blandekonomiska 
temat. 

År 2000 hade inga andra godsoperatörer än SJ 
dykt upp på Västkustbanan, men det har det nu. 
Och inte bara privata: en kuriös detalj är att statliga 
Vägverket ett kort slag körde godståg till bland 
annat Falkenberg. Vad länstrafikbolagens persontrafik 
beträffar har operatörerna hunnit växla. Det 
är inte minst bolag med bas i utländska (statliga) 
järnvägsförvaltningar som tävlar om anbuden. 

Banverkets namnsättning på "västkustbaneträ

dets" olika grenar var vacklat en smula. Sedan 
2001 använder man namnet Rååbanan för den 
före detta L&HJ-sträckan Ramlösa-Teckomatorp. 
Den korta fortsättningen till Eslöv kallas 
Marieholmsbanan. Denna kommer enligt Skånetrafikens 
gällande planer att få pågatågstrafik 
före både Lommabanan (Kävlinge-Arlöv) och 
Söderåsbanan (Åstorp-Teckomatorp), som båda 
har fått starten uppskjuten gång på gång till lokalpolitikers 
och resenärers förtret. Fast en station 
i Marieholm förutsätter att kommunen bekostar 
anläggningen -det har uppstått en ny ekonomisk 



konfliktyta mellan regionalt och lokalt. 

Nordens cowboys. Skönlitterära svenska rallar

skildringar (2001) 
Jag missade Ivar Björklinds "Rallare Nilsson får 
mat" i Tjugofem noveller (1973). Fast det är en 
bagatell om två luffande rallare på väg uppför 
Stambanan genom övre Norrland -även om 
Björklind kallar den Norra stambanan så som 
folk i allmänhet gör. Till exempel Lena Mellgren 
som 2004 utgav romanen Rallarstan, som tilldrar 
sej i samma trakter men handlar om ett av 
de samhällen som järnvägen skapade, inte om 
järnvägs byggarna. 

järnvägstermers introduktion i svenskan (2003) 
I detta ämne skulle en grundlig genomgång finna 
mycket att tillägga. Jag vill här bara påminna om 
att Sverige inte är det enda svenskspråkiga land 
som har byggt järnvägar. I boken Finlands järnväg 
i barnskor (1929) refereras från tillkomsten av 
den första finska järnvägen, Helsingfors-Tavastehus 
1864 bete~kningar som "väntningssal" och 
"railgång" (spår), och att "bangård" avser station 
och stationshus, som med tyskans Bahnhof 

Skoghallstågen. Ett skogskombinat 

och dess järnvägar (2004) 
Jag gillar att uppmärksamma järnvägarnas skönlitterära 
dimension. Det är emellertid få banor 
förunnat att som Ystad-Eslövs järnväg ha skildrare 
av Piratens dignitet. När jag skrev om Skoghall 
lyckades jag inte hitta något alls. Men jag 
letade inte tillräckligt, jag upptäckte aldrig skildringen 
av samhället Grytviken i Bo Lennart Gustafssons 
roman Glaskrossaren från 1981: 

Den nya sågen kördes igång den första maj 1914 och 
järnvägen hade korsat älven redan året före. Med järnvägen 
kom det nya främlingar, hela familjer med barn 
och bohag. De kom från sin nedlagda sulficfabrik i 
Norra Råda, de kom för att de inte hade något val. 

Vad gör det att järnvägsbron över Skoghallsådran 
inte stod klar förrän 1914? Fiktion är fiktion, om 
än verklighetsförankrad. Gustafsson skriver om 
Grytviken, inte om Skoghall. 

Jag skrev att den droskbil som ett såverkslok 
krockade med (bild sidan 86) var en volvotaxi. 
Men Björn Linn vet bättre: det var en De Soto. 

Svante Fors~us har i sin forskning om Nordvästra 
stambanan hittat en stationsbeskrivning 



från Karlstad som han vänligt nog låtit mej ta 
del av. Det är före detta stinsen G. Johansson 
som berättar: 

Det kan förefalla egendomligt att utläggningen av 
den tredje skenan från Våxnäs till Skoghall hade 
ett visst samband med den i början av år 1938 
utbrutna strejken vid vin-och spriccentralen. Då 
sjöfarten var stängd under vintern, måste nämligen 
alla transporter av trämassa och papper från Skoghall 
omlastas till normalspåriga vagnar vid Karlstad 
Ö. Därtill användes i regel mest säsongarbetare 
från hamnen. Ibland kunde denna omlastning fa 
en sådan omfattning, att 80 till 100 vagnar per dag 
lastades från de till stationen framdragna vagnarna 
från Skoghall. Något särskilt urval av manskap 
för denna omlastning kunde av naturliga skäl inte 
försiggå, varför samlingen blev mycket blandad. 
Bland dessa funnos många element, som törstat en 
längre tid på grund av nämnda strejk och brist på 
starkvaror. Då sene omsider strejken avblåstes och 
varor kunde tillhandahållas, begagnade större delen 
av dessa mannar sig av tillfället att berusa sig 
under arbetet och uppträdde hotfulle mot de tillsyningsmän, 
som anlänt från Skoghallsverken for 
att tillse omlastningen någon dag i februari 1938. 
Att komma tillrätta med de berusade mannarna var 
icke möjligt, varför frågan fick tagas i närmare övervägande 
for att undvika att dylikt upprepades. Tidigare 
framkastat förslag att utlägga en tredje skena 
till Skoghall for att undvika omlastningar började 
alle mer mogna och redan i maj månad 1938 fattade 
Uddeholmsbolaget beslut i denna riktning, 
varpå arbetet omedelbart sattes igång. 

Gångbiljetter är en företeelse som gärna förknippas 
med en tidig epok i järnvägshistorien. Men en 
bekant berättade att hon ännu sommaren 1955 
löste en sådan för att få använda järnvägens bro 
över Dingelsundsådran på sin färd mellan bostaden 
i Skoghall och arbetet i Zakrisdal. 

Det kunde ha nämnts att de N-vagnar som 
NKlJ köpte 1937 och byggde om till kopplingsvagnar 
inför treskenstrafiken kom från Gruvgården-
Fors järnväg. 

I loklistan uppgavs att nr 19 (AGV 955) hade 
skrotats 2001. Men det var inte sant, för en rapportör 
till Spårläget såg det växla internvagnar 
på Abetong i Hästhagen ännu i maj 2007. Bjurströmslokomotorn 
(lok 11/13) skrotades hos 
Nejmans 1969. 

En lokinsats på Skoghallsverken som missades 
i artikeln var när ABV byggde en färskvattentunnel 



i början av 1970-talet och använde Jenbach 
354.436/1964, enligt Peter Löf i Småbanebladet 
nr 1/1993. Om loket "Kålmasken'' (Henschel 
31685) står att dess framtida identitet är oviss på 
grund avTGOJ:s planer att sluta med uthyrning, 
men dessa har inte förverkligats och det har sen 
sist fatt sällskap av TGOJ VIO 703 ("Kermit"), 
som varit inhyrt också under en tidigare period. 

Arbetartåget fick välförtjänt uppmärksamhet 
i artikeln, och där nämns hur vagnar från 
Vikbolandsbanan sattes in när de gamla NKlJvagnarna 
reviderades 1947. I ÖSJ-bladet 2/2007 
publicerade Yngve Holmgren en fin bild av 
hur vagnarna 1944 via en provisorisk ramp på 
Örebro S överfördes till normalspårsfordon för 
vidare transport till NKIJ. Det kan nämnas att 
arbetartåget på grund av revisionen var inställt 
27.8-28.10 1947. 

Andra världskriget fick diverse effekter för tågtrafiken. 
Busstrafikens problem gjorde att nya 
persontåg mellan Skoghall och Karlstad sattes in 
mellan januari 1942 och april 1944, och det var 
NKlJ:s motorvagn nr 3 som tjänstgjorde, berättade 
Peter Löf i Tåg nr 6/1991. Ett annat krigstidsfenomen 
var torvbrytningen på Flackmossen. 

Om den ger Lars T. Stenson några nya detaljer i 
en artikel i Smalspårsnytt nr 99 (2007). 

Björn Linn ogillar i ett brev att jag kallar stilen 
hos Vidöns banvaktsstuga (och andra KSJ-byggnader) 
nationalromantisk och vill hellre tala om 
jugend och tysk-engelsk inspiration. Och som 
professor i arkitekturhistoria bör han veta. Arkitektens 
namn förblir dock obekant. 

Orsa-Härjeådalen, järnväg med startsvårigheter 

(2006) 
Det finns två ting som är centrala för de allra 
flesta tågentusiaster men som jag inte förstår mej 
på: ånglok och foton/fotografering. Det ledde 
till minst två fatala bildtextfel i min artikel, som 
några läsare varit hjälpsamma nog att påpeka. 
I det ena fallet handlade det därtill om minnesförlust. 
Jag var ju med i redaktionskommitten 
2003 när Erik Sundström i en artikel hade med 
en bild av Östra Värmlands järnvägs ångvagn 
som med banan förvärvades av Mora-Vänern. 
Ändå placerade jag den (s. 59) hos Gävle-Dala 
järnväg. Andra felet återfinns på s. 37. Bilden föreställer 
inte OHJ 6 utan SJ Pb 345 (Nydqvist 
& Holm 238/1886), som enligt boken Normalspåriga 
ånglok vid Statens järnvägar såldes först 



OHJ hade ett antal intressanta hus och det var en brist 
att min artikel inte återgav några ritningar. Rasmus 
Axelsson har emellertid i sin stora banvaktsstugestudie 

(se sidan 41-75) hittat några OH]-ritningar och här 
återges en kombinerad banmästare-och banvaktsstuga 
såsom den såg ut efter SJ-s tillbyggnad av den. 

1908 men enligt OHB:s årsrapport inhyrdes 

iån Nohab 1903. 

Yngve Holmgrens detaljrika artikel "Orsa

Härjedalens järnvägslok nr 1 ", Järnvägs-Teknik 

211971, om en "ensling" (YH) i svensk lokhis

:oria, borde jag förstås ha tagit del av. 

Orsas järnvägshistoria behandlas i Janne Bäck

nans bok 2007 När tåget kom till byn, en hän

felse han ser som Orsabygdens viktigaste sen ett 

neteoritnedslag 360 miljoner år tillbaka (någon 

;om minns projektet Dala djupgas?). OHJ liksom 

?ionjärerna på orten Falun-Rättvik-Mora järnväg 

JCh Dala-Hälsinglands järnväg behandlas välskri

vet och med många fina illustrationer. Svegbanan 

ignas ett drygt trettital sidor. Bäckman har i hu

rudsak valt foton som inte fanns med i Spår, och 

8era är av stort intresse. Han har uppenbarligen 

Jedrivit en omfattande forskning. 

Även om OHJ:s hus har Björn Linn på förfrå~
an yttrat sej. Hans hypotes är att de ritades av 
Sigge Cronstedt (1869-1958). Stilen påminner 
Jm vad denne gjorde på andra håll, till exempel 
h Djursholmsbanan, och ett starkt indicium är 



ut han även arbetade åt GDJ som OHJ hade ett 
nära samarbete med. 

I min artikel tog jag upp författaren Gustav 
Hedenvind-Erikssons korta men formativa tid 
mm rallare på OHJ. Själv visade jag ett kornigt 
ueljefoto, medan Bäckman slår stort upp en rallargrupp 
där Hedenvind med slokhatt på natten 
står i självmedveten pose, och han återger några 
intressanta detaljer kring den blivande författarens 
tid vid banbygget. 

Mats Neubauer, En nostalgisk resa på Dala,rnas 
iärnvägar (2007), tillför däremot inget väsentligt. 

Spår mellan Norr och Söder (2007) 

Också här hoppas jag kunna publicera en utvidgad 
version, rentav en liten bok, nästa år. Men 
jag ska redan nu bekänna en svår underlåtenhet i 
den förra texten. En järnvägshistoriker bör nämligen 
kunna sin Adelsköld, en person som hade 
synpunkter på problematiken kring sammanbindningsbanan, 
liksom på så mycket annat. 

Claes Adelsköld berättar i sina memoarer hur 
han sommaren 1868 kontaktades av överståthållare 
Bildt, som liksom stadsfullmäktige hade 
kritiska synpunkter på förslaget från Nils Ericson 
(som nu hade lämnat över byggchefsbefattningen 
till Karl Gottreich Beijer), framför allt på 
broarnas plåtreglar och en jordbank som skulle 
störa både utsikten över vattnet och gatutrafiken. 
Och Adelsköld låter sej trugas till ett omdöme: 

Om jag skall säga min mening om sammanbindningsbanan 
... hade det varit bäst om den, sådan 
som den tillämnats, aldrig hade kommit att beslutas, 
såsom blifvande, huru man än ställer till med 
broarna m.m., ytterst hinderlig för sjöfarten, hamnoch 
landtrafiken och dercill mindre prydlig för hufvudstaden.... 
Det är heller icke min mening ... att 
en sammanbindning af södra och norra bansystemen 
vid en centralstation i Stockholm skulle saknas, 
men jag tror att en sådan skulle kunna åstadkommas, 
utan att Stockholms för närvarande alltför 
ringa vattenområde minskades, samt att man, med 
en sådan anläggning, skulle kunna vinna ökade och 
beqvämt hamnutrymme jemte andra fördelar. 

Och Adelsköld redogör för hur han 1863, tillsammans 
med en major Jonzon, hade föreslagit 
att Mälaren skulle stängas med en slussförsedd 
vall i höjd med Essingeöarna, så att Saltsjön kunde 
släppas in i Riddarfjärden och skapa många 
goda nya kajplatser som kunde nås från Östersjön 
utan slussning. Sammanbindningsbanan 



kunde också ledas över viadukter på segelfri 
höjd över Essingarna och nå Norra stambanan 
vid Karlberg. Det vill säga ungefär den lösning 
som Gleim & Eyde förespråkade flera decennier 
senare. 

Varför har han då inte framlagt sitt förslag? Ja, 
han har inte fatt något uppdrag, har inte haft resurser 
att göra en utredning på egen bekostnad 
och skulle under alla förhållanden inte ha haft 
någon framgång "sedan öfverste Ericson insatt 
hela sin öfverväldigande auktoritet för en sammanbindningsbana''. 
Detta är ju inte enda stället 
i Adelskölds levnadsminnen där man spårar en 
animositet mot Nils Ericson. 

Med den vidlyftiga planen uppgiven griper sej 
Adelsköld an det mindre uppdraget att förbättra 
det föreliggande förslaget, och han ser sej som 
upphovsman till de förändringar som faktiskt 
gjordes. Men han beklagar att viadukten inte 
kunde utföras "mera ornamentalt och elegant". 

Vi har hunnit bli många, vi som skrivit i Spår. 
Förmodligen är det fler än jag som skulle vilja 
göra rättelser och tillägg. Stickspårssidorna står 
öppna. 

Gunnar Sandin 
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SJ B 1027.från 1910. I spetsen for ett ''strykande"godståg? 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1909? 

Statens järnvägar 

SJ fortsatte med moderniseringen av ångloken 
genom att skaffa ytterligare två nya loktyper med 
överhettare för att därigenom kunna använda 
större lok som genom lägre bränsleförbrukning 
ändå skulle kunna bemannas med en eldare. 

• Den första var litt. B, avsett för tyngre snälltåg 
och vad man kallade "strykande" godståg, 
alltså fjärrgodståg som skulle fa gå långa sträckor 
med livsmedelstransporter utan rangering. Loket 
hade samma dimensioner som preussiska P8 
men hade spetsig front på förarhytt och panna, 
och en stor boggitender. Axeltrycket var 16 ton, 
så det kunde tills vidare bara användas på stambanorna 
söder om Stockholm. Loktypen ansågs 
lyckad då den kunde användas för alla slags tåg, 
och fram till 1919 byggdes för SJ 96 exemplar, 
och på 1940-talet dessutom tre lok för Stockholm-
Västerås-Bergslagens järnvägar. När på 
1950-talet ångloken ersattes i trafiken av ellok, 
diesellok och rälsbussar valde man därför också 



att spara B-loken som strategisk reserv. 

• Den andra typen var närmast motsatsen, det 
lilla tvåaxliga tankloket litt. Y avsett för mycket 
små lokaltåg och matarbanor, med begränsat vattenförråd. 
De flesta slopades på 1930-talet då de 
ersatts av rälsbussar. 
• Det utrikespolitiska läget började bli oroligt 
då Österrike med stöd av Tyskland erövrade 
Bosnien från Turkiet som i sin tur stöddes av 
England, Frankrike och Ryssland. Det ledde till 
att man av strategiska skäl krävde fler järnvägsförbindelser 
och började bygga Inlandsbanan 
från Östersund mot Ulriksfors liksom också förlängningen 
av Stambanan genom övre Norrland 
från Morjärv mot finska gränsen, även om ingen 
delsträcka ännu blev klar. SJ åtog sig även bygget 
av landsväg parallellt med banan från Morjärv. 
• Man funderade också över hur Sverige 
skulle klara sig utan importerad stenkol till ångloken, 
och på regeringens uppdrag gjorde SJ 
prov med eldning med stycketorv eller blandningar 
av stenkol och torv. Slutsatsen var tyvärr 
att det "översteg gränsen för vad man kan 

Det enmansbetjänade ramtanks/oket !itt. Y var B-lokets storleksmässiga motsats. Den slutna hytten på de 
Motalabyggda 
loken visade sigfor tung. På senare exemplar öppnades hyttsidorna samtidigt som forråden reducerades. 

Redan 1902 gjordes en forsöksvis ombyygnad av en D 1 varvid sidodörrarna ersattes av gaveldörrar. Den nya 
inredningen 
omfattade paketrum, expedition och kombinerat pås-och personalrum. 1905 beslöts att ytterligare 14 
vagnar skulle ombyggas vilket påbörjades forst 1909. 

fordra av en eldare". En annan militär åtgärd 
var att man anskaffade gevärshållare för alla de 
vagnar som var förberedda för trupptransport 
med bänkfästen. 

• Under 1909 öppnades tågfärjeförbindelsen 
Trelleborg-Sassnitz med både tyska och svenska 
färjor. SJ beställde två färjor, varav Drottning Victoria 
levererades av Swan, Hunter & Wigham 
Richardson, medan Konung GustafV från Lindholmens 
varv blev försenad till 1910. För denna 
trafik anskaffade SJ också sovvagnar litt. Ao2, 
kombinerade vagnar litt. CFo2 och postvagnar 
litt. Do2 som alla måste utföras smalare än andra 
vagnar, 2,91 m i stället för 3,15 m för att 
klara de tyska banornas lastprofil. Likaså köptes 
en modernare salongsvagn för drottning Victoria 
som på inrådan av sin läkare Axel Munthe tillbragte 
höstarna hos sin furstefamilj i Karlsruhe 
och vintrarna i Italien. I samband med detta förstatligades 
också Malmö-Kontinentens järnväg 



som redan startats 1898 för att ge snälltågstrafik 
till båtförbindelserna i Trelleborg. Tyvärr var 
MKontJ:s vagnar byggda med den breda svenska 
profilen då man tidigare inte räknat med tågfärjor 
för den ganska långa sträckan. 

• De gamla postvagnarna litt. Dl från 1870talet 
började byggas om till litt. D3 med nytt 
längre underrede, gavelplattformar och ny inredning 
med personalrum och toalett. Egentligen 
var det bara lanterninen och delar av långväggarna 
som behölls, men avtalet med postverket 
var sådant att det lönade sig bäst att kalla det för 
en upprustning av äldre vagnar. 
• Bron över Göra älv i Göteborg blev färdig, 
efter att man under några år hade behövt ta ångslup 
över älven. Spårtrafiken Tingstad-Olskroken 
öppnades, tills vidare på en träviadukt. 
• Bland godsvagnarna utrustade man 100 
stolpvagnar litt. NN3 med låga fällbara plåtlämmar, 
ett första steg till den allmänna ombyggnaden 
på 1920-talet med något högre lämmar. 
Man uppmärksammade också att alltmer kalk 
för murbruk och jordbruk sändes i säckar, så 
att de gamla kalkvagnarna med låga tak av plåtluckor 
blev otidsenliga, medan behovet av öppna 
vagnar för höstens bettransporter ökade. Därför 
skaffade man 50 satser löstagbara takåsar med 
presenningsbågar för kalktransport i öppna vagnar, 
och byggde om ett hundratal äldre underreden 
med betvagnsskrov. 

Enskilda banor 

• Medan SJ utbyggnadsplaner hade koncentrerats 
till Norrland byggdes ännu många mindre 
anslutningsbanor i Sydsverige. Under året 
öppnades Glimåkra-Älmhult som var en förlängning 
av banan Kristianstad-Immeln som 
hade byggts på 1880-talet som en mycket lätt 
bana till Sibbhult, nästan som ångspårväg, men 
som 1906 övertagits och förstärkts av Kristianstad-
Hässleholms järnväg. 
• Halmstad-Nässjö järnvägar öppnade trafik 
på bibanan Torup-Hyltebruk och den sista biten 
av Orsa-Härjeådalens järnväg in till Sveg station 
blev klar. 
• Två elektriska spårvägslinjer blev klara med 
järnvägskoncession för att tillåta viss godstrafik: 
Hagalund-Råsunda och Göteborg-Långedrag. 
• I Västergötland öppnades smalspårsbanorna 
Skara-Timmersdala och Mariestad-Gårdsjö. 
Planerna hade varit att därefter bygga en bana 
Timmersdala-Mariestad för att Västgötabanan 
skulle nå längs hela landskapet, men 1909 kunde 



VGJ i stället överta Mariestad-Kinnekulle järnväg 
och då blev Skara-Timmersdala egentligen 
onödig bortsett från ett lokalt kalkbrott. 

• I Småland var det stor konkurrens mellan 
smalspårsbolagen i Kalmar, Växjö, Oskarshamn 
och Mönsterås om vart sågverk och industrier i 
trakten kringÅseda och Sävsjöström skulle kunna 
sända sina varor för export. Oskarshamnsbanan 
sökte koncession för Ruda-Sävsjöström, 
Mönsteråsbanan för Fagerhult-Åseda, Kalmarbanan 
för Berga-Åseda och Växjöbanan för 
Brittatorp-Sävsjöström, varav de två senare fick 
koncession men bara den sista byggdes. Den 
verkliga vinnaren var nog den normalspåriga 
Kalmarbanan som planerade men först följande 
år fick koncession för Nässjö-Vetlanda-Sävsjöström. 
• Ett annat exempel på konkurrens mellan 
hamnstäderna var hur Sölvesborg hade byggt 
normalspårsbana till Olofström och vidare till 
Älmhult, trots att Västra Blekinges smalspårsbana 
redan nådde till Holje knappt två kilometer 

Det småländska järnvägsnätet var ännu intefallt utbyggt 1909. Vissa påbörjade banor nådde sitt utstakade mål 
medan andra inte gjorde det såsom Mönsterås järnväg och Jönköping-Gripenberg . 
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Järnvägsstationen. Timmersdala. 

Timmersdala station hade kanske levt längre om järnvägen från Skara enligt planerna hade nått fram till stambanan 
eller rentav till det östgötska smalspårsnätet. 

från Olofström. Nu byggde 1909 VBlJ en anspår, 
men man hade 1907 fatt så förmånliga 
slutning ända fram till Olofström för att fortsätta erbjudanden att köpa begagnad materiel från 
dra en del av trafiken till Karlshamn, men utan Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg som blivit 
större framgång. ombyggd till normalspårig spårväg. 

• En 600 mm-bana öppnades under året från • En unik bana fick koncession och byggdes 
Annebergs tändsticksfabrik till Ormaryd vid nästan färdig under 1909. Det var den !indragna 
Nässjö-Oskarshamns järnväg. Man kan fråga bergbanan uppför Åreskutan med 1000 mm 
varför det inte blev ett normalspårigt industri-spårvidd, som öppnades i februari följande år. 

.. .;;,,..... . 
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Björn Linn 

Tendern 
Ett bihang till lokomotivhistorien 

Ordet tender kommer av det engelska verbet to 
tend, som betyder "vårda, sköta'', men i äldre mening 
också "passa upp". Detta beskriver tenderns 
funktion i förhållande till lokomotivet-en separat 
vagn som serverar loket vad det behöver. 

Det finns också lokomotiv som bär med sig 
förnödenheterna i behållare på själva maskinen. 
Vi kallar dem med den engelska termen tanklokomotiv. 
Men på en del språk tar man i stället 
fasta på att detta lok är sin egen tender. På tyska 
kallas tankloket således "Tenderlokomotive", på 
danska är benämningen motsvarande, och på 
italienska är termen "locomotiva tender". 

Kol och vatten 

Ånglokomotivet har ett handikapp. Det måste 
föra med sig både bränslet och mediet för omvandlingen 
av värme till rörelseenergi, nämligen 
vatten. Dieselloket behöver bara släpa på själva 
bränslet, medan det elektriska loket kontinuerligt 
hämtar sin energi utifrån. Till detta kommer 
att ångloket i själva energiomvandlingen är det 
minst effektiva av de tre. Det betyder att om 
ett ånglok skall byggas för ett stort effektuttag, 
måste det bli mycket stort i dimensionerna. Därför 
blir ett kraftigt ånglok så imponerande i sin 
uppenbarelse. Hur mycket förnödenheter ett lok 
behöver dra med sig far avvägas med hänsyn till 
vad det förtär och vad det skall utföra. 

På tidiga små lokomotiv av ångvagnstyp med 
stående panna, som John Ericssons och Braithwaites 
Novelty, satte man helt enkelt kolkorgar 
och vattentunnor på vagnsdäcket, och det fungerade 
för en stund. När loket sedan antog drag-

Stockton & Darlingtons 
nr 23 Wilberforce, 
gravyr av 
J Swain efter tidigt 
fotografi. 

hästens form med liggande panna, låg det närmare 
till hands att låta det dra sitt kol och vatten 
på en särskild vagn, och tendern var född. 



I den inledande experimentperioden prövade 
man sig fram, som man brukar. "Puffing Billy'' 
liksom de andra två loken vid Wylams kolgruva 
utanför Newcasde fick 1825 en tvåhjulig kärra 
med en vattentunna. Timothy Hackworth 
(1786-1850) byggde från 1827 för Stockton & 
Darlington -världens första järnväg där lokomotiv 
användes i allmän trafik-lok med ett Uformat 
eldrör ("return flue") där skorstenen satt 
bredvid eldningsluckan, så att rökgasernas väg 
genom pannan dubblerades och bränsleenergin 
alltså utnyttjades bättre; därtill införde han blästerröret 
för ångavloppet. Dessa lok hade vanligen 
två tendrar: en bakre för kol vid skorstensänden, 
där eldaren stod, och en främre vid maskinänden 
för vattnet och föraren. 

Redan 1830 finns tendern färdig i igenkännlig 
form som en vagn med en fast vattenbehållare 
av plåt byggd i U-form kring kolrummet, vilket 
kunde fyllas med råge ovanpå vattentanken. Till 
en början var alla tendrar tvåaxliga, men kring 
1850 fanns treaxliga, och i USA började den fyraxliga 
boggitendern uppenbara sig. Man hade 
också börjat lära sig hur viktig en stabil koppling 
till loket var för båda enheternas uppförande. 

Tendern f'ar flera uppgifter 

Tidiga lok hade inte själva broms, eftersom man 
på metallurgins dåvarande nivå ville undvika den 

påfrestning på vevaxlar och koppelstänger som 
uppstod om man bromsade drivhjulen. Hela 
bromsuppgiften lades på en handbroms på tendern. 

I och med att järnvägar byggdes i mer kuperad 
terräng uppkom tanken att öka lokets dragkraft 
genom att också göra tenderaxlar drivande. 1850 
utskrevs i Österrike en tävling om lok för den nya 
Semmeringbanan, den första som korsade Alperna. 
Vinnare blev den i lokomotivhistorien viktiga 
firman J.A. Maffei i Miinchen med loket Bavaria, 
vars tre kopplade tenderaxlar drevs med kedja 
från loket. Prestationskraven klarades med glans, 
men konstruktionen med kedja höll inte länge. I 
England byggde Archibald Sturrock, "locomotive 
superintendent" vid Great Northern Railway, på 
1860-talet godstågslok med ett separat maskineri 
på tendern, men pannan överansträngdes så att 
driften blev oekonomisk, och systemet övergavs 
innan alla beställda lok levererats. 

Konstruktionsvillkor och tendertyper 



För att i konstruktionsarbetet bestämma storleken 
av en tender måste man avväga dess totalvikt mot 

Prins August ur 
SJ-s första lokuppsättning 
(Beyer 
Peacock 1856). 

Grundformen till 
tendern är färdig, 
med vattentank i 
bakre delen och kolrum 
i främre. 

lokets dragkapacitet. Stora snälltågs-och fjärrgodstågslok 
behövde lång aktionsradie och klarade 
en stor tender. Aandra sidan kunde tillgängliga 
vändskivor begränsa längdmåttet hos tendern. 
Dess inre disposition var beroende av förbrukningen, 
absolut och relativt: ett ton kol kunde 
förvandla åtminstone sex ton vatten till ånga. Man 
räknade med omkring två vattentagningar på en 
koltagning, eftersom den senare var en mycket 
mer omständlig procedur än att ta vatten. Detta 
gav underlag för beräkning av proportioneringen 
kol/vatten i tendern. Alternativa bränslen fanns 
också. Ved gick åt i mycket större volym än kol; 
då fick man om möjligt lasta tendern högre och 
kanske koppla till en särskild vedvagn. Torv-eller 
kolpulvereldning fordrade en annan utformning 
av tendern, varifrån pulvret blåstes in i fyrboxen. 
Efter hand tillkom också oljeeldningen. 

SJ försåg kring 1900 sina nya loktyper (Cc, 
svenskbyggda T, L och E) med den treaxliga tendermodell 
som fick beteckningen litt C. Även de 
första A-loken fick från 1906 denna tendertyp, 
som rymde 6 ton kol och 14 m3 vatten. Tendern 
var en utveckling av en tidigare typ som nu fick 

En normaltyp av 
svensk tender var 
den treaxliga Ctendern, 
härpå 
E 1454 (Motala 
1919) utrustatfor 
vedeldning. 

Ritning till SJ tender litt C Man ser det trattformade 
kolrummet t v och vattenpåfyllningslocket i bakänden 
t h. De främre två axlarna är sinsemellan balanserade. 

Ur SJ 1856-1906. 

en frontskärm för att ge förarhytten bättre klimatskydd. 



De talrika lokbeställningar som europeiska 
järnvägar gjorde i USA kring 1900 betydde att 
konstruktioner därifrån kom hit och påverkade 
utvecklingen. Det gällde också tendrar. Med lokens 
växande storlek blev boggitendern allt mer 
spridd -i den mån vändskivorna tillät. Ett exempel 
är den stora tender som Baldwin i Philadelphia 
levererade till italienska statsbanorna (FS) 
med godstågsloken Gruppo 720 (1 'D, 1906) 
och snälltågsloken Gr 666 (2'C, 1907). Den blev 
förebild för tendrarna på de klassiska snälltågsloken 
Gr 690 (2'Cl', 1911), 685 (l'Cl', 1912) 
och 746 (l'Dl', 1922), liksom godstågsloket 
Gr 740 (l'D, 1911) med flera. Kapaciteten på 
dessa tendrar var 6 ton kol och 22 m3 vatten, 
och ungefär dessa dimensioner blev typiska för 
europeiska tendrar för lång tid framåt. 

Med den konventionella tenderkonstruktionen 
var vattentagningen en krävande precisionsuppgift 
för lokföraren. Tendern hade vanligen 
bakom kolrummet en rund öppning till vattentanken, 
och det gällde att stanna exakt så att 
denna passades in under vattenkastaren. Hos SJ 
började man omkring 1900 göra öppningen avlång 
för att ge ett visst spelrum. Vid österrikiska 
statsbanorna konstruerade maskinchefen Karl 
Gölsdorf (1861-1916), ett av de stora namnen 
i lokomotivhistorien både i teknik och i formgivning, 
år 1894 den treaxliga tendertypen 56 
med fyllningsluckor för vattnet längs större delen 
av sidan. Ur den utvecklade han 1901 för 
snälltågslok den eleganta boggitendern typ 86, 
som blev förebild för den tendertyp som SJ i 
en första version anskaffade till R-loket 1909. 
Något modifierad blev den sedan tender litt A 
för A-loken (som 1909-11 fick byta bort sina 
första treaxliga tendrar) och B-loken, 1910. Den 
enda svenska privatbana som skaffade tendrar av 
Gölsdorf-modell, därtill i större format än SJ:s, 
var Bergslagsbanan i slutet av 1920-talet för sina 
stora trecylinderlok H3s och M3s. Skoda byggde 
tendertypen för tjeckoslovakiska statsbanorna 
ännu på 1930-talet. 

Samtidigt med denna Gölsdorfs typ 86 kom 
en helt annan betydelsefull tenderide från USA. 

Tb-lok 877 (Nohab 1906) utrustat for torvpulvereldning. Pulvret blåstes in i eldstaden med tryckluft från en 
Rootskompressor 
synligframfor hytten, driven av en liten tvåcylindrig ångmaskin. Transportröret for pulvret gick från 
tendern genom forarhyttens övre del ned i eldstaden. 

Upphovsmannen var Cornelius Vanderbilt III 
(1873-1942), en produktiv uppfinnare som 
1901 patenterade en form med cylindrisk vattentank. 



Fördelarna är att en sådan tank är lättare 
och styvare än en rektangulär, den har mindre 
yta i förhållande till volymen och är lättare att 
underhålla. Den är också mindre känslig för 
skvalpning, som i en stor lådformig tender kan 
ge hårda slag mot sidorna. Åtskilliga amerikanska 
järnvägar använde Vanderbilt-tendrar, däribland 
Baltimore & Ohio, Great Northern och Union 
Pacific. I Europa prövades typen först på ungerska 
statsbanornas (MAV) Atlantic-lok klass I 
n, senare kallat 203 (1906); de sista loken av typen 
fick dock konventionella fyrkantiga tendrar, 
som hade större vattenkapacitet. Därefter återkom 
Vanderbilt-tendern först 1935 på NSB:s 
legendariska "Dovregubben", l 'D2'-loken typ 
49, en av höjdpunkterna i nordiskt lokomotivbyggande. 

Den stora och 
fint proportionerade 
tendern av 
Gölsdorf typ på 
Bergslagsbanans 
snälltågslok litt 
H3s, senare SJAB 
(1927-29). Vtzttenluckorna 
sitter 

r...~~ på det upphöjda 
mittpartiet. Nybergska 
samlingen. 

Tendertypen modifierades också till den halvcylindriska 
form som fick mycket olika namn: 
på svenska "vaggtender", på engelska "semi-Vanderbilt", 
på tyska "Wannentender" (av Wanne, 
kar, balja) och, vackrast av alla, på italienska 
"tender a gondola''. Den hade liknande fördelar 
som den fullständiga Vanderbilt-tendern. Carl 
Flodin konstruerade den för F-loket 1914 med 
i huvudsak samma boggityp som han använt för 
Gölsdorf-tendern, dock här till en början med 
kullager. I kortare, treaxlig version användes tenderformen 
för Gb-loket (I 920, 1923) och EIO 
(1947). Det betyder att SJ övergick till denna 
tenderform för samtliga sina egna återstående 
tenderloksbeställningar på normalspår. 

De tyska så kallade krigsloken (l'E) av typerna 
52 och 42 (1942, 1944) fick en liknande tendertyp, 
men med lägre vattentank än SJ:s med tanke 
på backgång -loken var tillåtna för 80 km/h i 
båda riktningar. En alternativ "boxtender" med 

-! 

Ett Pacific-lok med 



folladdad tender som 
backade in mot ett 
väntande tåg gav ett 
mäktigt intryck av att 
vara "på språng'~ De 
33 loken av typ 691 
var ombyggda kring 
1930från typ 690 
av årgång 1911-14. 
Större panna (från 
typ 7 46) lades in, och 
tendern blev större 
än standard. Med 
sina klassiskt rena och 
enkla linjer var loktypen 
mycket beundrad. 
Fotofoif, Venezia 
Santa Lucia 1959. 

Ungerska statsbanornas 
(.MAV,J Atlanticlok 
typ 203 (1906) 
med Europas forsta 
Vanderbilt-tender. 
Hytten hade från 
början spetsigfrontgavel, 
som skars av vid 
uppsättningen av den 
i Ungern vanliga vattenavhärdaren 
system 
Pecz-Rejtö. Foto Bila 
Fialovits cirka 1939. 

fyra fasta axlar byggdes också, men boggitendern 

gick bättre i spåret. I USA utvecklades gondol

tendern åt motsatt håll med mycket höga tender

sidor, lika höga som hytten; sådana "semi-Van

derbilt" -tendrar byggdes fram på 1940-talet och 

passade bra för oljeeldade lok. 

I USA förekom också den så kallade "valryggs

tendern", som såg ut som en inverterad form av 

föregående, med plana sidor och välvd ovansida. 

F-lokets stora gondol



tender ger en djärv 

volymbalans mot den 

motsatta välvningen 

i forarhyttens tak och 

den breda fyrboxen. 
Jämfor verkan med 
FS 691 i bild3! F 
1209, som här ses i 

Mjölby 1932, harfatt 

ko/rummet forhöjt. 

Gondoltendern på det 

tyska krigs/oket typ 
52 gjordes lägre än 
på F-loket med tanke 
på backgång. Det 
gör också utseendet 

"tamare': mindre 
mäktigt. DR 52 6049 
i Berlin-Schöneweide 
1970,foto LOK 

Den hörde ihop med oljeeldning och var delad 
med en tvärvägg som avskilde en främre olje-och 
en bakre vattentank. 

Cisterntendern utan kolrum var i princip en 
tankvagn med cylindrisk behållare för enbart 
vatten, medan kolet bars på loket. En sådan tender 
fick det italienska "omvända'' snälltågsloket 
2'C, med hytten framtill och maskineriet i bakänden, 
först anskaffat 1900 för privatbanan Rete 

Southern Pacific Railroad hade tung trafik som korsade Sierra Nevada i branta tunnlar och snögallerier. Det gav 
stora problem med röken, som man mötte genom attfrån 1909 sätta in "omvända" Mallet-lok med hytten i 
framänden. 
Loken hade valryggstendrar och oljeeldning. Lok 4043 var av typ MC-6, byggt 1912 av Baldwin. 

Adriatica som Gr 500, efter bildandet av statsbanan 
FS 1905 kallat Gr 670 och byggt i ytterligare 
exemplar. Kolet förvarades på loket i sidobehållare. 
Även i Sverige förekom cisterntendrar 
-på Norsholm-Västervik-Hultsfred, som ville 
komplettera en bra tanklokstyp man ägde, och 
på Ölandsbanorna, där man hade problem med 
kalkhaltigt vatten längs banan och därför lät loken 
"hemifrån" föra med sig en vattenvagn, av 



vilken man hade åtta stycken -öppna godsvagnar 
med en liggande trätunna. 

En mer avancerad teknisk lösning på vattenproblem 
var kondensortendern, som särskilt 
utvecklades av Henschel i Kassel. På 1940-talet 
byggde man sådana rendrar för ett antal lok typ 

52. Till kondensorn hörde en fläkt som drevs 
av en turbin med ånga från loket. Kondensortendern 
förekom också bland annat i Sovjet och 
Nya Zeeland. Tekniken kulminerade med de 
90 snälltågslok av klass 25 (2'D2') som byggdes 
för South African Railways i samarbete mellan 
Henschel och North British Locomotive 
Co 1953-55 -med en totallängd av nära 33 
m och en vikt av 238 ton, och detta på 1067 
mm-spår! 

Förlängda köretapper 

Sedan 1859 fanns en alternativ teknik för att öka 
ånglokomotivets aktionsradie, men den byggde 
på fasta installationer. Det året konstruerade 
John Ramsbottom (1814-97), "locomotive superintendent" 
vid London & North Western 
Railway, vattenrännan i spåret, i England kallad 
"water trough", i USA "track pan". Tendern 
försågs med en nedsänkbar skopa, och därmed 
kunde vatten fyllas på även i god fart. Det var 
givetvis endast på huvudlinjer med tät trafik som 
installationen kunde löna sig. Systemet spred sig 

Till skillnad från Southern Pacific-loken (ovan) hade den italienska loktyp som blev känd som 'Mucca" (mjölkkon) 

en cisterntenderfor enbart vatten, eftersom loket var koleldat. Kolet forvarades i ''sidotankar': Motiven for 
konstruktionen 
var att ge 
god sikt och fl in 
en stor eldstad över 
ledarboggin, men 
typen forblev unik. 
43 lok byggdes 
1900-06och blev 
relativt långlivade. 

Norsholm-Väs

tervik-Hults

.freds lok 30-34 

(Motala 1914-16) 



var egentligen en 

tanklokstyp som 

kompletterades med 

cisterntender. 

Södra Ölands 
järnvägs lok 2 

(Helsingborg 1909) 

medAnderbergs 

överhettare och en 
av de hembyggda 

vattenvagnarna. 

från Storbritannien till USA och förekom också 
något i Frankrike. 

När London & North Eastern Railway från 
sommartidtabellen 1928 började köra non-stop 
mellan London och Edinburgh, var det världens 
längsta tågresa utan uppehåll -630 km, som 
till en början inte kördes snabbare än på 8 ¼ 
timme efter överenskommelse med konkurrenten 
på västsidan, London, Midland & Scottish. 
Av arbetstidsskäl måste då lokbesättningen bytas 
halvvägs. Maskinchefen Herbert Nigel Gresley 
(1876-1941) införde 1928 korridortendern, 
som med en bälg var ansluten till första vagnen. 
Längs ena sidan av tendern gick korridoren, 152 
cm hög, 56 cm bred -en ganska klaustrofobisk 
passage. 

På grund av huvudlinjernas vattenrännor 
ökades inte de brittiska tendrarna i storlek så 
mycket som på andra håll. Kring 1950 hade 
man i Frankrike, Belgien och Tyskland kommit 
upp i tenderstorlekar på upp till 38 m3 vatten 
och 10 ton kol. I USA blev dimensionerna ännu 
mycket större. New York Centrals berömda 
Niagara-lok (2'D2'), byggda 1945-46 av Alco, 
hade tendrar som tog 63 m3 vatten och 42 ton 
kol. De vilade på en tvåaxlig boggi i framänden, 
följd av fem fasta axlar. Koleldade lokomotiv av 

En avställd kondensortender i Berlin-Lichtenberg 
1968. Foto Lars Olov Karlsson. 

Korridortender på ett av London & North Eastern 
Railways strömlinjeformade A4-lok. Korridoren foijer 
tenderns högra sida (se det runda fonstret i bakgaveln). 



Tendern harfyra fasta axlar. 

de dimensioner det här gällde hade givetvis mekanisk 
stoker. 

Formgivnings perspektivet 

Tendern är nödvändig som bihang till lokomotivet, 
och därför måste de båda ses tillsammans. 
Bland annat i Tyskland och Österrike har det 
funnits en tråkig vana att på leveransfoton avbilda 
lok utan tender. Det ser ofullständigt ut 
och gör våld på helhetsintrycket. Man kan jämföra 
med den presentationsteknik som fanns i 
det gamla vagnmakeriet. Vagnen ritades upp för 
kundens bedömning på skisspapper, och för att 
kunna visa helheten hade man en hästfigur som 
sköts in under ritningen. Först då var det möjligt 
att ge totalverkan. 

Med de tidiga små tendrarna var det ofta inget 
problem att nå en balans med lokomotivet. Den 
tillverkare som gjorde mer än någon annan för 
att ge lokomotivets helhet en god form var Beyer, 
Peacock & Co i Manchester. Den tyskfödde 
Charles Beyer ( 1814-76) kan faktiskt ses som en 
av den medvetna industriformgivningens grundare. 
Loken Prins August och Göta är utmärkta 
studieobjekt; värt att notera är att Beyer, Peacock 
startade 18 5 3, och det var således ett nytt företag 
som SJ vände sig till med sina första lokbeställningar. 
Ännu 1890-talets Cc-lok med sin treaxliga 
tender visar arvet från denna klassiska stil. 
Ett viktigt drag för harmonin är att tendersidan 
håller samma höjd som lokhyttens panel under 
fönsterbröstningen. 

När det gäller längdproportioneringen av tender 
mot lok är det erfarenhetsmässigt så att en 
tender som håller omkring 3/5 av lokets längd 
uppfattas som tilltalande -och det är grovt räknat 
det förhållande som kallas gyllene snittet. 
Kraftiga avvikelser verkar i varje fall oproportionerliga. 
Engelska Midland Railway byggde 1900 
sin sista typ av okopplade lok (2'Al), "Johnson 
singles", med boggitendrar som faktiskt var större 
och tyngre än loket; trots maskinernas elegans 
är inte balansen bra. Vid den motsatta polen står 
SJ:s A-lok med sina första treaxliga C-tendrar, 
som verkar påtagligt underdimensionerade, och 
ännu mer är detta fallet med TGOJ:s turbinlok 
M3t och deras tvåaxliga rendrar. 

Stora lok fordrar stora rendrar. Ibland kan man 
se hur vändskivorna satt en synbar gräns. Uppsala-
Gävles förnämliga fyrcylinderlok verkar litet 
hoptryckta, särskilt när det ökade vattenförrådet 



på fyrlingarna (litt Bb) tvingade tendersidan 
i höjden. Mycket "ledigare" ser Bergslagsbanans 
H3s ut, så tydligt fullföljande UGJ-lokens linje, 
men med långa och låga Gölsdorf-tendrar. 

Det fanns tre huvudprinciper för att hantera 
formen på stora tendrar. Mest rättframt var det 
att acceptera den enkla lådformen och göra den 
ren och välproportionerad. Framstående exempel 
är de italienska boggitendrarna, som ju utgick 
från en amerikansk förebild. Lokhytten var här 
formad så att den passade väl ihop med tendern; 
till den sköna enkelheten bidrog dock att man 

Proportionernas 
betydelse. Den tvåaxliga 
tendern på 

TGOJ-s turbinlok 
M3t serfor ögat 
klart underdimensionerad 
ut. 

ansåg sig kunna klara sig utan både sidofönster 
på hytten och frontgavel på tendern. 

Med växande dimensioner -och högre hastigheter 
-uppkom modellen att låta tendern bilda 
en förbindning mellan lokomotiv och tåg. Tendem 
växte upp till taknivån och fick en motsvarande 
kurvatur i överkanten. Särskilt kom denna 
modell att tillämpas när strömlinjeformen togs in 
som en statussymbol på 1930-talet. Det var nu de 
konsulterande formgivarna, som Otto Kuhler och 
Raymond Loewy, började anlitas av de amerikanska 
järnvägarna, och deras kompetensområde var 
det yttre skalet. Men samma formtyp med anslutningen 
till tåget tillämpades också av de brittiska 
järnvägarna, London & North Eastern och London, 
Midland & Scottish, i deras strömlinjelok. 
Elegantast och mest övertygande som form blev 
Nigel Gresleys A4-lok på LNER (som också håller 
världsrekordet i hastighet), även om det här finns 
en liten diskrepans mellan den vertikala tendersidan 
och personvagnarnas kvarlevande galbering, 
det vill säga inåtrundning av vagnsidan nedåt, ett 
arv från vagnmakaryrkets gamla ideal. 

Den tredje, och mest utmanande, modellen 
var att modellera tendern skulpturalt och forma 
den till en spännande kontrast mellan lokomotiv 
och tåg. Gölsdorf-tendern är ett av de första 
stora uttrycken för denna princip; Karl Gölsdorf 
hade verkligen en konstnärlig blick. Så har vi 
Vanderbilt-tendern, men ännu mer raffinerad 
är gondoltendern som i sin rundning nedtill associerar 



till ångpannan men i övre delen ansluter 
till hytt-och vagnsidor. Då bör tendern vara 
högre än på de tyska krigsloken. Några särskilt 
vackra exempel finns på stora amerikanska lok 
från 1930-talet. Där finns också, liksom på F-loket, 
den tillspetsade kontrasten mellan tenderns 
U-profil och den omvända välvningen i hyttak 
och framför allt den vida fyrboxen. Det är ingenjörskonst 
av hög klass. 

Källor 

Sakuppgifter har hämtats ur ett så stort antal källor att 
de inte kan räknas upp här. Bland dem är websidor på 
internet sökta under olika rubriker, som "steam locomotive 
tenders". Viktigare böcker har varit följande: 
David Ross: 'The Willing Servant: A History of the 

Steam Locomotive, 2004. 
J B Snell: R.ailways: Mechanical Engjneering, 1971 . 
Elis B Höjer: Lokomotiv/ära, 1921. 
Andre Chapelon: La locomotive avapeur, 1952. Eng

elsk nyutgåva med kompletteringar 2000. 
Luciano Greggio: Le locomotive a vapore, Milano 
1977. 
Karl-Ernst Maedel: Deutschlands Dampflokomotiven 
gestern und heute, 1957. 

Karl Gölsdorf: Lokomotivbau in Alt-Österreich 18371918 
[sammanställda och kommenterade uppsatser], 
1978. 

Josef Otto Slezak: Die Lokomotiven der Republik Österreich, 
1973. 
A Damen, VNaglieri, P Pirani: Treni di tutto il mondo: 

ltalia -locomotive a vapore, 1971. 
Statens Järnvägars minnesskrifcer 1906 och 1931. 
Ulf Diehl, Ulf Fjeld, Lennart Nilsson: Normalspåriga 

ånglok vid Statens järnvägar, 1973. 

För Spokane, Portland & Seattle Railway byggde Baldwin 1938 tre oijeeldade ''Northern"-lok nr 700---702, 2'D2: 
Gondoltendrarna ger liksom på F-loket (bild 10) en magnifik skulptural volymbalans. SP&S 700 är bevarad som 
körbart historiskt minnesmärke. 

En hundra årförsenad redogörelse 

"Det fanns en tid när det var självklart att infrastrukturprojekt 
noggrant skulle dokumenteras i 
text och bild", konstaterar Thomas Johansson i 
boken Tvärbanan (2003). För privatbanornas 
del har detta visserligen varit långtifrån självklart, 



men för statens järnvägar var det länge annorlunda. 
Det finns en lång rad tryckta "Tekniskekonomiska 
redogörelser", alltifrån den magnifika 
över Västra stambanan till redovisningen av 
Inlandsbanebyggets olika etapper. 

Det finns emellertid luckor i det statliga materialet. 
En sådan gäller den för hundra år sen 
färdigställda Statsbanan genom Bohuslän, som 
alltid har kallats Bohusbanan och numera fatt 
det namnet officiellt fastställt av Banverket. En 
redogörelse gjordes förvisso men den kompletterades 
aldrig och blev tryckt. Orsaken är tills 
vidare obekant men kan ha att göra med banbyggets 
stora fördyring, som uppmärksammades 
inte minst i riksdagen. Att belasta slutkontot 
med fler poster var kanske inte opportunt. 

Ett maskinskrivet manuskript med inklistrade 
foton finns på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. 

En tryckt version hade, om man far döma av liknande 
redogörelser, kompletterats med foton på 
byggnader och inte minst ritningar på hus, broar 
och annat. Själva texten verkar däremot tämligen 
komplett. 

Vi trycker redogörelsen för att banan fyller 
jämnt men främst för att det inte finns någon 
rejäl historik över den. Vad vi har är några sidor 
i SJ:s minnesskrifter 1906 och 1931 samt 
tre mindre skrifter: Sven-Eric Svensson (red.), 
Bohusbanan 75 år (1982), Karl-Axel Wikström, 
Norra Bohusbanan 80 år 1903-1983 (1983) och 
Thomas Görling, Alberts ofullbordade (1991). 
Kanske kan redogörelsen ge någon inspiration 
till att skriva den utförliga monografi som vi 
skulle vilja läsa. 

Vi har behållit originalets stavning. Ett par av 
de mest detaljrika tabellerna har utelämnats. Ett 
par foton har i gott format återgetts i annat sammanhang 
och vi nöjer oss med en hänvisning. 
Vårt bildformat är av utrymmesskäl ofta snålt 
men den intresserade är välkommen till biblioteket 
i Gävle. GS 

Redogörelsen återgav märkligt nog inga bilder på Bohusbanans egna stationshus. ½ har därfor kompletterat med 
foton ur Sveriges Järnvägsmuseums samlingar. Stenungsund hade det ena av två mellanstora stationshus, Det andra 
fanns i Ljungskile. 

Teknisk-ekono01isk redogörelse för 
anläggningen av statsbanan geno01 Bohuslän 

Föreliggande redogörelse utgör en överarbetning 
och senare komplettering av ett vid banbyggnadens 



slut uppgjort koncept till "Teknisk-ekonomisk 
redogörelse för statsbanan genom Bohuslän". 
I tabellerna förekommande kostandsuppgifter 
rn.rn. hänföra sig till den vid 1922 års slut 
upprättade kostnadsredogörelsen för nämnda 
stats bane byggnad. 

Stockholm i februari 1940. 

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN 

Bantekniska byrån 

I. Historik 
Inom Göteborgs och Bohus län har sedan lång 
tid tillbaka behovet av järnvägskornrnunikationer 
gjort sig gällande. På enskilt initiativ verkställdes 
redan i slutet av 1860-och början av 
1870-talet undersökningar för åstadkornrnande 
av en längdbana genom Bohuslän, varvid intresset 
särskilt anslöt sig till den del, som vore 
avsedd att genomlöpa trakterna norr om Uddevalla. 
I Göteborgs landstings tryckta handlingar 
för år 1879 framhölls såsom ett önskemål för 
länets sarnfärdsel anläggande av "en järnbana 
längs igenom hela länet i riktning från norr 
till söder". Det dröjde dock ända till år 1884, 
innan järnvägsplanerna antogo fastare form. 
Nämnda år beslöt nämligen landstinget tillsättande 
av en kornrnitte med uppdrag att "söka 
utröna behovet och fördelarna av samt intresset 
för anläggningar inom länet av järnvägar, det 
vare sig tvärbanor eller en genom länet gående 
kustbana''. Kornmittens utredningar ledde bl.a. 
till det resultat, att 1885 års landsting fastslog 
utförandet av längdbanan såsom det främsta 
målet för landstingets järnvägssträvande. Samma 
års landsting tillsatte en ny kornrnitte med 
uppdrag att låta utföra undersökningar och 
uppgöra förslag till nämnda längdbana. 
Emellertid korn man efterhand till den övertygelsen, 
att möjligheter icke förefunnos inom 
länet att med egna krafter utföra järnvägsanläggningen. 
Och även möjligheten av statens 
rnellankornst drogs i tvivelsmål, sedan genom 

samtrafik mellan Bergslagsbanan och Dalslandsbanan 
å ena samt Hallandsjärnvägarna å andra 
sidan en fullständig västkustbana redan kommit 
till stånd och staten därmed förmenades sakna 
anledning att medverka till anläggning av en 
med denna kustbana konkurrerande bansträcka. 
Denna uppfattning hade till följd, att intresset 
för järnvägsföretaget i fråga svalnade, och järnvägsplanerna 
skötos åt sidan. 

Det dröjde ända till år 1895, innan planerna 



på järnvägsanläggning på allvar återupptogos 
Nämnda år tillsattes nämligen landstinget ett 
beredningsutskott på sju personer, viket hade 
att dels revidera förutvarande längdbaneförslag 
och föreslå åtgärder för banans samrnanknytande 
med norska statsbanenätet, dels även föreslå 
sättet för anskaffning av det nödiga byggnadskapitalet. 
Redan påföljande år kunde nämnda 
beredningsutskott till landstinget överlämna sitt 
yttrande, åtföljt av ett av dåvarande t.f distriktschefen 
i västra väg-och vattenbyggnadsdistriktet 
kapten C.H. Öhnell upprättat förslag för "Bohusläns 
järnväg" eller linjen Göteborg-Uddevalla-
Svinesund med två alternativa sträckningar, 
en väster och en öster om sjön stora Hällungen. 
Kostnaden beräknades för själva järnvägsbyggnaden 
samt räntor rn.rn. till 9.500.000 kronor. För 
detta förslags förverkligande hade man tänkt sig 
att på enskild väg med hjälp av statsanslag och 
obligationslån kunna anskaffa erforderligt byggnadskapital. 

järnvägsstyrelsens utlåtande 28 april 1896 Sedan 
den s.k. västkustbanan den 1 januari 1896 övergått 
i statens ägo och ansökan ingivits till Kungl. 
Maj:t om anslag och lån till en järnväg Strömstad-
Mon, korn frågan om en längdbana genom 
Bohuslän i ett annat och gynnsammare läge. I 
sitt utlåtande den 28 april 1896 över nyssnämnda 
ansökan redogjorde järnvägsstyrelsen bl.a. för 
tidigare behandling i Göteborgs och Bohus läns 
landsting av frågan om en längdbana, varav framgick 
den stora betydelse man inom Bohuslän tillmätte 
tillkomsten av en längdbana, som förbunde 
västkustbanans nuvarande nordliga ändpunkt 
Göteborg med det sydnorska järnvägsnätet. Styrelsen 
uttalade som sin åsikt, att en dylik bana 
vore av en så allmän vikt, att fullgiltiga skäl fö

refunnes för staten att ombesörja banans anläggning. 
I detta sammanhang åberopades, hurusom 
samma huvudsakliga skäl, vilka betingat beslutet 
om västkustbanans övertagande av staten, kunde 
anföras jämväl för att den tilltänkta längdbanan 
genom Bohuslän borde bliva statsbana. Bleve 
staten ägare av denna senare järnväg, finge staten 
i sin hand en viktig förbindelseled mellan Sveriges 
västra delar och Norge, vilken i förening 
med västkustbanan komme att förmedla transitotrafiken 
mellan Norge och utlandet. Staten sattes 
då i tillfälle att, helt och hållet oberoende av 
enskilda järnvägsbolag, med främmande länders 
järnvägsförvaltningar förhandla om och avsluta 
samtrafikavtal ävensom vissa andra internationella 
överenskommelser, såsom avtal angående 



postförbindelser och dylikt. 

Detta yttrande hade till följd, att Kungl. Maj:t 
genom nådigt brev den 19 juni 1896 anbefallde 
järnvägsstyrelsen att dels gå i författning om 
verkställande av erforderliga undersökningar 
och utarbetning av en fullständig plan med kostnadsförslag 
till en fullt statsbanemässig järnväg 
genom Bohuslän i sträckning från Göteborg 
norrut och dels, för underhandlingar om banans 
fortsättning inom Norge, sätta sig i förbindelse 
med vederbörande myndigheter därstädes. Den 
31 december 1896 kunde järnvägsstyrelsen till 
Kungl. Maj:t överlämna sitt underdåniga utlåtande 
jämte plan-och profilritningar med 
kostnadsförslag för ifrågasatt sträckning av en 
statsbana genom Bohuslän från Olskroken till 
Svinesund. 

Bild 1. Kustparti 
vid Stenungsund 

Typisk skärning 
i granit. Av decauvillemateriel 
användes 27 714 
m räls, 103 växlar, 
296 vagnar (varav 
47 med broms) 
och ett lok. Originalets 
bildtext 
i kursiv, tillägg i 

rak stil. 

Anslutningen till norska järnvägsnätet. Angående 
banans anslutning till norska järnvägsnätet hade 
järnvägsstyrelsen föreslagit, att denna skulle äga 
rum i närheten av den på norska sidan belägna gården 
Vik, varest den norska sydbanan framginge. 
Sedan emellertid järnvägsstyrelsen hos styrelsen 
för Norges statsbanor begärt upplysning rörande 
den bohusländska statsbanans anknytning till 
järnvägsnätet inom Norge, hade norska departementet 
för de offentliga arbetena meddelat, att 
genom norska myndigheter uppgjorts förslag till 
en annan linje, som vid Bergs station skulle ansluta 
sig till den norska sydbanan. Därjämte hade 
departementet, som förklarat sig på järnvägsstyrelsens 
framställning icke kunna lämna bestämt 
svar, hemställt, huruvida det från svensk sida 
kunde befinnas skäligt att vidtaga närmare undersökning 
av en linje genom Bullaredalen med 
anslutning till Fredrikshalds-Sunnanå järnväg 
vid Prcestebakke station. Styrelsen hade emellertid 
ej varit i tillfälle att närmare ingå i prövning, 
vilkendera av de ifrågasatta linjerna som vore att 
föredraga, men var av den uppfattningen, att 



lämplig anknytningspunkt med norska järnvägsnätet 
kunde utan svårighet beredas. 

Kungl Maj:ts proposition år 1897. I anslutning till 
förestående föreslog Kungl. Maj:t i proposition 
till 1897 års riksdag, att denna skulle på vissa villkor 
besluta anlägga statsbana från Göteborg över 
Kungälv med sträckning öster om sjön Hällungen 
förbi Ucklum och Uddevalla till Svinesund, varför 
kostnaden beräknats till 16.216.500 kronor. 

Riksdagens statsutskott avstyrkte emellertid 
Kungl. Maj:ts förslag huvudsakligen på den 
grund, att banans anknytningspunkt med det 
norska järnvägsnätet ej alls vore bestämd. I överensstämmelse 
härmed avslog riksdagen i gemensam 
votering, varvid den förseglade sedeln gav 
utslaget, Kungl. Maj:ts proposition i ärendet. 

Angående den lämpligaste anknytningspunkten 
till norska järnbanenätet meddelade emellertid 
vederbörande norska myndighet i oktober 
1897, att den för närvarande icke såg sig i stånd 
att ställa i utsikt anläggning av en tillstötande 
bana från norsk sida med den sträckning över 
Svinesund, som från svensk sida förutsattes. 

Kungl Maj:ts proposition år 1898. Till följd härav 
föreslog Kungl. Maj:t 1898 års riksdag att besluta 
anläggning av en längdbana från Göteborg 
till Skee samt en grenbana från sistnämnda plats 
till Strömstad för en sammanlagd kostnad av 

14.776.500 kronor, i viken summa även ingick 
kostnad för anskaffning av rullande materiel med 

1.312.500 kronor. Kostnaden hade beräknats för 
längdbanan till 13.493.500 kronor och för grenbanan 
till 1.283.000 kronor. 

Riksdagens beslut om banans byggande. Med anledning 
härav beslöt riksdagen anläggning av en 
statsbana från Göteborg över Uddevalla till Skee 
med vissa förbehåll (se nedan), dock med villkor, 
att landsting, kommuner eller enskilda förbunde 
sig att bygga och trafikera den återstående bandelen 
mellan Skee och Strömstad. Riksdagen 
motiverade sitt beslut bl.a. därmed, att längdbanan 
endast såsom länk i en blivande mellanriksbana 
hade sin betydelse för staten. 

Sedan förnyade undersökningar verkställts, 
frångick 1903 års riksdag nämnda beslut så till 
vida, att banan skulle gå över Ytterby i stället för 
över Kungälv samt väster om Stora Hällungen. 



Riksdagens villkor. De förbehåll, som riksdagen 
gjorde för banans byggande med statsmedel, 
voro, att landsting, kommuner eller enskilda utfäste 
sig att kostnadsfritt upplåta 

dels för all framtid: 
all mark till banbyggnad med därtill hörande 
avdikningar, vattenavlopp och parallellvägar; 
all mark för bevakningsområden, hållplatser 
och bangårdar; 
all mark för till följd av järnvägsbyggnaden er

forderlig anläggning av nya eller omläggning av 
gamla allmänna eller enskilda vägar; 

dels under arbetets fortgång: 

all för sidoschaktningar, upplag av sten eller 
jord samt sten-och grustäkter med därtill hörande 
vägar och sidospår behövlig mark, att vid 
arbetets slut avlämnas i då befintligt skick, samt 

att upplåtelsen jämväl skall innebära förpliktelse 
att lämna ersättning för olägenheter till följd 
av försvårad brukning, förlängda vägar eller andra 
olägenheter av vad namn och beskaffenhet 
de vara må, som kunna anses härflyta av genom 
järnvägens anläggning orsakat intrång; 

allt med skyldighet för vederbörande att hålla 
staten skadeslös för vad i ett eller annat avseende 
härutinnan tilläventyrs kunde komma att brista. 

Orsaker till byggnadskostnadernas ökning. Under 
arbetets gång visade sig markgrunden på ett flertal 
ställen utmed banlinjen bjuda på betydande svårigheter. 
Sålunda inträffade ett flertal jordskred 
och ras, vilka förorsakade oberäknade kostnader 
för förstärkningsarbeten och omläggningar av 
linjen med åtföljande större schaktningsmassor 
(se vidare härom under rubrik "Terrasseringsarbeten"). 
På grund av dessa oberäknade arbeten 
och den huvudsakligen därav betydande 
ökningen av anläggningskostnaden för banan 

tillsatte järnvägsstyrelsen under år 1908 en kommission 
av sakkunniga, som hade att dels undersöka 
de förhållanden, som givit anledning till 
dessa ökade kostnader, dels utröna storleken av 
de ytterligare belopp, som komme att erfordras 
för banans färdigbyggande. Denna kommission 
avgav sitt utlåtande den 3 januari 1909, och till 
detta utlåtande var fogat ett särskilt yttrande av 
ledamoten i kommissionen, professorn i geologi 
vid Stockholms Högskola, friherre Gerhard de 
Geer, vilket yttrande här delvis återgives, då det 



är av stort intresse för belysande av de naturförhållanden, 
vilka vid denna banbyggnad ingripit 
på ett synnerligen ogynnsamt sätt. Friherre de 
Geer anför sålunda: 

I vårt land har veterligen vid de olika slag afras och 
sättningar, som efter hand inträffat utmed skilda 
banlinjer, aldrig utförts någon verklig geologisk 
utredning af de förhållanden, som betinga sådana 
företeelser, och som nog endast omedelbart efter 
deras inträffande erbjuda fullt lämpliga tillfällen för 
studier. Vi sakna därför tyvärr ännu en på planmäs

siga iakttagelser grundad, tillförlitlig kännedom rörande 
denna ur teknisk-ekonomisk synpunkt icke 
oviktiga fråga, och det möter sålunda af nämnda 
skäl ännu stora svårigheter, att vid vissa punkter af 
den nu ifrågavarande banlinien bedöma, huru pass 
stor risk, som ännu kan förefinnas för fortsatta sättningar, 
och följaktligen hvilka åtgärder för banans 
förstärkande, som där äro erforderliga. Det måste 
därför uttalas en bestämd reservation emot möjligheten 
att för närvarande med full säkerhet kunna 
angifva, hvilka sättningar af en eller annan orsak 
ännu torde kunna inträffa. 

[...] Bohuslän utgöres af en svagt vågig, till sin 
öfre yta i många trakter tämligen jämn och ovanligt 
kal bergplatå, hvilken i vissa riktningar är genomskuren 
af talrika, rätliniga dalgångar, som utbildats, 
där berggrunden varit tätast genomsatt af förklyfningssprickor. 
Utmed dessa har nämligen under 
gångna geologiska perioder vittringen nedträngt, 
och det sålunda uppluckrade bergmaterialet har till 
sist af istidens glaciärer blifvit bortsopadt, hvarigenom 
dalarnes bergbottnar erhållit sin nuvarande 
form. Denna är sålunda förnämligast betingad af 
det växlande djup, till hvilket hvittringen uppluckrat 
berggrunden och dalbottnarna sakna därför det 
naturliga affall, som utmärka gamla floddalar. 

En följd härafblef, att då trakten mot istidens slut 
var sänkt under hafvet, och därunder de mäktiga 
lager af hafslera kommo till afsättning, som fortfarande 
utfylla dalbottnarna, dessa lager äfven efter 
landets partiella höjning öfver hafsytan på mångfaldiga 
ställen äro i saknad af tillräckligt aflopp för 
sitt grundvatten. I alldeles särskild grad gäller detta 
naturligtvis de stora partier af lerlagren, som inom 
Bohusläns lägre områden ännu befinna sig på lägre 
nivå än hafsytan. Bohusläns ovanligt mäktiga lerlager, 
hvilka säkerligen ofta nå ned till mer än 2030 
meters djup och kanske allt emellanåt till mer 
än dubbla detta djup, äro därför ända upp emot 
närheten af jordytan så mättade med vatten, att 



om blandningen skulle uppkallas efter den rådande 
beståndsdelen, den riktigare borde benämnas lerhaltigt 
vatten än vattenhaltig lera. 

Häri ligger också utan tvivel en af de förnämsta 
orsakerna till de svårigheter, som mött vid framdragande 
afjärnvägslinjer genom Bohuslän. Härtill 
kommer att de lösa, eftergifvande lagren ställvis äro 
så mäktiga, att oerhörda massor af fyllning erfordras, 
innan en tvärs öfver sådan terräng utlagd järnvägsbank 
hunnit komma i jämviktsläge. 

En annan svårighet är, att de flesta dalgångar i 
följd af sitt bildningssätt begränsas af branta bergväggar 
längs raka sprickytor, så att dalens lerfyllning 
i regeln går ända fram till bergsidan, utan att, såsom 
inom andra trakter af landet, däremellan framträder 
en bädd af morängrus, som kunde erbjuda ett 
pålitligt underlag för järnvägsbyggnaden. Om i 
Bohuslän järnvägsbanken framdrages på den något 
tunnare leran intill en brant bergsida inträffar ofta 
en ensidig undanglidning af leran utefter underlagets 
sluttande yta. På många ställen kan man därför 
endast genom mer eller mindre dyr pallsprängning 
i själfva berget erhålla ett mot sättningar fullt betryggande 
underlag, och det gäller då att för hvarje 
fall beräkna, huruvida det är billigare att spränga 
sig fram eller att företaga de jordarbeten, som er-

Bild 2. Ödsmålsdalen. 
Kombinationen 
av berg 
och lerslätter var 
inte gynnsam för 
j ärnvägsbyggarna. 

Bild3. Parti 
vid Häl/ungen. 

Tolv tunnlar 
sprängdes med 
en sammanlagd 
längd av 1865 
meter. En omläggning 
krävde 
på 1960-talet 
nya tunnelarbeten 
vid Uddevalla. 

fordras, tills banvallen slutligen kommer i jämvikt. 
Naturligtvis böra sprängningsarbeten utan hänsyn 
till kostnaden företagas på alla ställen, där i annat 
fall risk för verkliga olyckshändelser kunde befaras. 

Ännu en betydande olägenhet vid byggandet af 



järnvägar i Bohuslän är bristen på lämpligt materiel 
till järnvägsbankar, då man för sådana oftast varit 
hänvisad till den lösa lera, som blifvit utschaktad 
ur skärningarne, och som, då den med banken 
nedsjunker under grundvattensnivån, säkerligen i 
många fall snart blir halffiytande. 

Friherre de Geer påpekar härefter bland annat, 
hurusom det varit synnerligen önskvärt, att vid 
byggandet av järnväg i en trakt med så säregna 
tekniskt-geologiska förhållanden, dessa först 
borde hava blivit tillräckligt undersökta samt 
att under arbetets fortgång åtminstone några 
av de mest utpräglade sättningarna alltifrån sin 
första uppkomst gjorts till föremål för planmässiga 
uppmätningar och iakttagelser av sakkunnig 
person, i vilket fall man antagligen numera ägt 
en vida mer detaljerad och användbar erfarenhet 
inom hithörande frågor, detta med avseende 
på såväl lerans bärighet vid olika vattenhalt och 
olika belastning som på den lutning, vilken utan 
risk under skilda förhållanden kan givas åt dosenngarna. 

Beviijade anslag. l statsverkspropositionen till 
1910 års riksdag hemställde därpå Kungl. Maj:t, 
att riksdagen till fullbordande av statsbanan från 
Göteborg till Skee för år 1911 måtte bevilja ett 
anslag av 2.038.000 kronor, vilken proposition 
även av riksdagen bifölls, med rätt för Kungl. 
Maj:t att disponera dessa medel redan under år 
1910. 

Totalsumman av de belopp, som genom riksdagens 
beslut blivit anvisade för statsbanan genom 
Bohuslän, hava alltså utgjort 19.263.600 
kronor, som av riksdagen beviljats på följande 

sätt: 
1899 750.000 
1900 2.000.000 
1901 2.000.000 
1902 2.000.000 
1903 2.000.000 
1904 3.000.000 
1905 4.000.000 
1906 1.475.600 
1911 2.038.000 
Summa 19.263.600 kronor 

Av dessa medel har anslaget för år 1899-750.000 
kronor -utgått av skattemedel, varemot övriga 
anslag hava utgått av lånemedel. 

Strömstad-Skee järnväg. Vid riksdagens beslut 
om längdbanans byggande gjordes, såsom tidigare 
nämnts, det uttalandet, att banan endast 



såsom en länk i en blivande mellanriksbana hade 
betydelse för staten, och bestämdes därför, att 
banan från Skee till Strömstad skulle utföras å 
enskilt initiativ. Genom nådig resolution den 22 
december 1899 beviljade Kungl. Maj:t Strömstad-
Skee järnvägsaktiebolag rättighet att an

lägga och trafikera järnväg mellan Strömstad och 
Skee. Byggnadsarbetena påbörjades omedelbart 
och bedrevos så, att banan var färdig att tas i bruk i 
slutet av 1903, vid vilken tidpunkt statsbanedelen 
Uddevalla-Skee öppnades för allmän trafik. 

Den 6 april 1903 undertecknades överenskommelse 
mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen och 
styrelsen för Strömstad-Skee järnvägsaktiebolag, 
varigenom järnvägsstyrelsen åtog sig att trafikera 
och förvalta sagda järnväg. 

När statsbanan sedermera till hela sin längd från 
Göteborg till Skee var färdig och frågan om förbindelse 
med norska statsbanenätet av olika skäl 
måste hänskjutas till en obestämd framtid, beslöto 
statsmakterna år 1906 att från den 1 januari 1907 
inlösa bibanan till Strömstad för att därmed fa 
en värdigare anslutningspunkt för statsbanan vid 
kusten. lnlösningssumman för den c:a 7 km långa 
bibanan uppgick till 600.000 kronor. 

Arbetenas påbörjande och banans öppnande for 
trafik. Under senare delen av år 1899 utfördes 
huvudsakligen endast en del renstakningar och 
vissa förberedande arbeten, för vilka kostnaderna 
förskotterades av järnvägsstyrelsen. Först i början 
av år 1900 påbörjades arbetena i större utsträckning, 
först å bansträckan Uddevalla-Skee, 
där arbetena bedrevos så, att bandelen kunde 
öppnas för allmän trafik den 16 december 1903 
samtidigt med öppnandet av den av enskilt bolag 
byggda bibanan Skee-Strömstad. 

Hösten 1902 igångsattes arbetena å sträckan 
Göteborg-Uddevalla, och dessa bedrevos så, 
att bandelarna Tingstad-Ljungskile och Ljungskile-
Uddevalla kunde öppnas för allmän trafik 
den 1 resp. 9 juni 1906 och delen GöteborgTingstad 
den 1 mars 1909. Orsaken till den stora 
tidsutdräkten för sistnämnda del var, att omfattande 
underhandlingar och undersökningar för 
brobygget över Göta älv tog en avsevärd tid i 
anspråk. Under mellantiden upprätthölls dock 
trafiken mellan Tingstad och Göteborg med förhyrda 
ångbåtar. 

Banans sträckning. Banan utgår från Olskrokens 



station och passerar på viadukter och broar Säveån, 
Västergötland-Göteborgs järnväg och Göta 
älv. Efter övergången av älven svänger linjen 
först mot väster förbi Tingstad och sedan mot 
norr och inkommer därpå i Kvilledalen, vilken 
sedan följes genom Hisingen fram till Nordre 
älv. Terrängen är här särdeles gynnsam och frånsett 
bro-och viaduktbyggnaderna förekomma ej 
några arbeten av betydenhet. Sedan Nordre älv 
passerats framgår järnvägen omedelbart väster 
om Ytterby kyrka, varest station med samma 
namn har förlagts. Denna förmedlar trafiken 
till staden Kungälv, belägen cirka 4 km öster om 
stationen. Järnvägen genomgår därefter en terräng, 
som ej erbjudit avsevärdare terrasseringsarbeten, 
förbi Skårby, Jörlanda kyrka och Vallen 
till Stenungsund, sedan den under de sista 4 kilometerna 
följt havsstranden. Huvudriktningen, 
som hittills varit nordlig, förändras cirka 3 km 
från sistnämnda plats till nordostlig, på samma 
gång som terrängen blir synnerligen bergig. Utefter 
västra stranden av sjön Stora Hällungen 
hava anlagts icke mindre än fyra tunnlar inom 
en sträcka av 1,8 km. Sedan tunnlarna passerats, 
återtager banan sin nordliga huvudriktning, som 
bibehålles förbi Ljungskile, där ytterligare en tunnel 
förekommer, till Resteröds hållplats, belägen 
74,5 km från Göteborg. Här kröker järnvägen 
mot nordost och slingrar sig i storas-kurvor fram 
mot Uddevalla. Härunder genomlöper banan en 
mycket kuperad och bergig terräng med ett flertal 
tunnlar och uppnår slutligen Uddevalla, varest 
station blivit förlagd på något avstånd väster om 
staden. Till följd av de svåra terrängförhållandena 
och den hänsyn, som måst tagas till de redan 
förut befintliga järnvägarna Uddevalla-Vänersborg-
Herrljunga och Uddevalla-Lelången, vilka 
båda korsas av statsbanan, utfördes här ett flertal 
utstakningar med åtföljande kostnadsberäkningar, 
innan en tillfredsställande lösning av frågan 
om banans läge och bangårdens anordning ernåddes. 
Järnvägsstyrelsens ursprungliga förslag 
avsåg att på bro och viadukt föra statsbanan över 
Bäveån och västra delen av staden med station 
förlagd mellan Herrljunga-och Lelångsbanorna. 
Herrljungabanan skulle därvid omläggas och i 
plan korsa statsbanans spår å bangården, Lelångsbanan 
skulle däremot framdragas på viadukt över 
statsbanan. Sedermera frångicks emellertid denna 
plan, och statsbanan fördes i stället i en stor 
båge öster om staden, varigenom stationens läge 
visserligen något förändrades men korsningen 
med de båda banorna i övrigt utfördes på förut 
planerat sätt. För Herrljungabanans fortsättning, 
efter passerandet av bangården, har anlagts ett 
nytt spår runt Skansberget med anslutning till 
den äldre bangården i dennas västra ända. 



Bild 4. Kvistrumsdalen. 
Den 
växlingsrika terrängen 
låter ana 
problem under 
markytan. 

Genom överenskommelse mellan Kungl. 
Järnvägsstyrelsen och Uddevalla-VänersborgHerrljunga 
järnvägsaktiebolag av den 28 januari 
1905, bestämdes närmare de grunder, efter 
vilka bolagets tåg ägde rätt att korsa statsbanan, 
ävensom den avgift, järnvägsstyrelsen hade att 
erlägga till bolaget på grund av försvårad drift 
och förlängning av linjen, olägenheter, som på 
grund av banans omläggning icke kunnat undvikas. 

Även norr om Uddevalla är terrängen särdeles 
kuperad. Cirka 2 km från stationen passerar banan 
genom tvenne, helt nära varandra belägna 
tunnlar samt fortsätter genom trånga dalgångar 
-i ofta starkt sidolutande mark -genom bergryggar 
och stora jordskärningar till Munkedal, 
där station har anordnats på ett avstånd 
av 109,5 km från Göteborg. Härunder korsas 
Örekilsälven samt den smalspåriga järnvägen 
Munkedal-Skree, den senare omlagd och ledd 
på viadukt över statsbanan. Terrängen norr om 
Munkedal är ej av så svår beskaffenhet, ehuru 
några stora såväl berg-som jordskärningar måst 
genomschaktas. 

Vid Orrekläpps station, belägen 143,6 km från 
Göteborg, har järnvägen uppnått Tanumsslätten 
och framgår över denna i gynnsam terräng till 
Kragenäs. 

Å återstående sträckan fram till slutpunkten 
vid Skee förekommer åter terrasseringsarbeten 
av större omfattning dock utan att i storlek kunna 
jämföras med de arbeten, som förekommit å 
sträckan Uddevalla-Munkedal. 

Banans längd. Banans längd från Göteborgs stations 
mitt till stationshusets mitt i Skee uppgår 
till 173.369 m. 

Il. Trafikområdet 

Enligt det föregående var banan huvudsakligen 
avsedd att som mellanriksbana utgöra ett led i 
en större kommunikationslinje mellan Norge 
och kontinenten. Sedan underhandlingarna 
med Norge icke ledde till resultat i den riktning, 
svenska statsmakterna ansågo vara bäst, kom banan 



att helt betjäna de lokala behoven. 

Det område, som sålunda kan sägas utgöra banans 
trafikområde, är relativt smalt samt jämlöpande 
med kusten. Bohuslän är, näst Skåne, vårt 
tätast befolkade landskap, och utom ett högt stående 
jordbruk utgöra fisket och stenhuggerierna 
de huvudsakliga näringarna. Till trafikområdet 
kan även räknas den omfattande rekreationsvistelse 
vid Bohusläns kuster, som särskilt sommartiden 
beredes folk även från rätt avlägsna orter i 
vårt land. 

111. Provisorisk trafik 

I den mån som banans rälsläggning fortgick, skedde 
de for byggnadsarbetenas bedrivande erforderliga 
transporterna med tåg. Någon provisorisk godstrafik 
for allmänheten förekom emellertid icke. 

IV. Bananläggningen 
a. Arbetets ledning 

Administration. Genom Kungl. Maj:ts nådiga 
instruktion den 15 oktober 1897 tillkom det 

järnvägsstyrelsen att utöva ledningen av och tillsynen 
över de nya järnvägsbyggnader, som för 
statens räkning kunde förekomma, och skulle 
dithörande ärenden handläggas inom styrelsens 
banavdelning. 

Men redan år 1898, sedan riksdagen beslutat 
anläggning av tvenne så omfattande banbyggnader, 
som Gällivare-Riksgränsen och GöteborgSkee, 
visade det sig nödvändigt att beträffande 
ledningen vidtaga ändring, enär det blev förenat 
med stora svårigheter för samma person att samtidigt 
leda både statsbanans banavdelning och 
dess byggnadsavdelning. 

På järnvägsstyrelsens underdåniga framställning 
förordnade därför Kungl. Maj:t genom 
nådigt brev den 2 september 1898, att en särskild 
tjänsteman, benämnd Överingenjör, skulle 
tillsvidare intill utgången av år 1900 anställas 
med åliggande att inom järnvägsstyrelsen bereda 
samt dels i vederbörande överdirektörs ställe hos 
styrelsen föredraga och i övrigt handlägga och 
övervaka dessa byggnadsarbeten. I nådigt brev 
den 25 november 1898 fastställde Kungl. Maj:t 
därpå närmare bestämmelser för överingenjörens 
verksamhet. Förordnandet har sedermera förnyats 
genom kungliga brev och omfattat längre eller 
kortare perioder för varje gång. 



Beträffande i övrigt administrationen av såväl 
statsbanan Göteborg-Skee som övriga under 
byggnad varande statsbanor, utövades denna genom 
överingenjörens expedition, den s.k. banbyggnadsbyrån, 
varest tills vidare anställdes en 
byrådirektör, en byråingenjör, en notarie samt 
en revisor jämte behövligt antal rit-och skrivbiträden. 

Vidkommande statsbanebyggnaden GöteborgSkee 
fastställde Kungl. Maj:t den 30 december 
1899 på underdånig framställning bland annat 

dels att för banbyggnaden följande tjänstemän 
fingo anställas, nämligen 

en arbetschef, vilken inför järnvägsstyrelsen 
närmast vore ansvarig för arbetets ledning och 
behöriga utförande; 

avdelningsingenjörer till det antal, som bleve 
erforderligt för att på avdelningar av 10-12 kilometers 
längd förestå och tillse arbetena; 

en byråingenjör, 

en materia/forvaltare; 

biträdande ingenjörer till erforderligt antal med 
tjänsgöringsskyldighet såväl å linjen som å järnvägsbyrån; 

en bokforare; 

dels att inkvarteringsersättning av 20 procent 
av avlöningsbeloppet skulle tillerkännas de vid 
banbyggnaden anställda tjänstemännen; 

dels att kassörsgöromålen fingo anförtros åt 
penninginrättning eller enskild person, som därtill 
kunde befinnas lämplig; 

dels ock att styrelsen ägde utanordna nödiga 
medel till arvoden åt de för järnvägspersonalens 
sjukvård behövliga läkarna samt åt juridiska ombud, 
brokonstruktörer, ritare m.fl., vilkas biträde 
kunde komma att erfordras vid järnvägsbyggnadens 
utförande. 

Arbetschefer. De under banbyggnadens fortgång 
förordnade arbetscheferna hava varit: baningenjören 
B.H. Santesson, ingenjören C. Höjer, 
dåvarande löjtnanten i väg-och vattenbyggnadskåren 
C.A. Nordberg samt ingenjören A. Granholm. 

Avdelningsingenjörer. Som avdelningsingenjörer 



hava tjänstgjort: ingenjörerna G. Ahlgren, 

C.F. Almqvist, J. Calander, G. Dahlberg, A. 
Granholm, B.G. von Holten, A. Larsson, B.F. 
Netzler, C.A. Nordberg, G. Philip., C. Schenström 
samt K.D.I. Sjögreen. 

Materia/forvaltare. Som materialförvaltare 
hava tjänstgjort 0. Myrin och A. Berg. 

Kassör. Kassörsgöromålen hava anförtrotts åt 
bankinrättningar först i Uddevalla och sedan i 
Göteborg. 

juridiskt ombud. Vid förefallande behov hava 
juridiska ombud, boende å de platser där arbetschefsexpeditionen 
varit förlagd, biträtt arbetschefen. 

Läkare. Läkarvården har efter avtal ombesörjts 
av läkare, boende utmed järnvägslinjen. 

Polisbevakning. För upprätthållande av ordningen 
vid banbyggnaden har Konungens befallningshavande 
förordnat en länsman och, som 
biträde till honom, extra polismän. Dessa senare 
hava i regel tagits bland underbefäl, arbetsförmän 
och arbetare. 

Reglemente och bestämmelser. Avlöning och övriga 
förmåner för tjänstemän vid banbyggnaden 
hava utgått i enlighet med Kungl. Maj:ts brev 
av den 18 maj 187 4, vilket förutsatte bl.a. fria 
bostäder. I de fall, då sådana ej tillhandahållits, 
har inkvarteringsersättning utbetalts till en början 
med 10-15 % och sedermera med 20 % av 
avlöningsbeloppet. 

Uppsägningstid. För tjänstemän, vilka anställts 

av järnvägsstyrelsen eller av överingenjören, har 
under banbyggnadens första tid gällt en uppsägningstid 
av en månad samt senare en uppsägningstid 
av tre månader. 

Avlöning. Avlöning, uppgående till mer än 200 
kronor pr månad, har bestämts av järnvägsstyrelsen 
och avlöning, understigande nämnda belopp, 
av överingenjören. Arvodet har varit uppdelat 
i lön och tjänstgöringspengar med resp. ¾ 
och¼. 

Resekostnads-och traktamentsersättning. Tjänstemännen 
hava erhållit resekostnads-och traktamentsersättning 
enligt resereglementet av den 11 
februari 1881 med den inskränkning, järnvägsstyrelsen 



ansett böra ifrågakomma. 

Ersättning vid flyttning. Vid flyttning i och för 
tjänsten hava tjänstemännen åtnjutit ersättning 
till belopp, som järnvägsstyrelsen i varje särskilt 
fall bestämt. 

Läkarvård och medicin. Läkarvård och föreskrivna 
medikamenter hava för tjänstemän 
bekostats av järnvägsbyggnadsmedel. Samma 
förmån hava även hustru och oförsörjda barn 
till tjänstemän av lägre grad erhållit, då de varit 
boende hos honom. 

Tjänstledighet. Fullt arvode vid tjänstledighet 
för enskilda angelägenheter har utgått till tjänstemän 
av högre grad under trettio dagar pr kalenderår 
och till tjänstemän av lägre grad under 
femton dagar. Hade tjänstledighet åtnjutits även 
till följd av sjukdom har utgått fullt arvode till 
samtliga tjänstemän för en tid av fyrtiofem dagar. 
För längre tids tjänstledighet hade tjänsteman att 
avstå tjänstgöringspengarna samt i vissa fall del 
av eller hela lönen. 

Tab. 1. Antal arbetare under åren 1900-1909 

1900 1901 1902 

Entreprenader. För arbetenas bedrivande har 
huvudsakligen tillämpats ett entreprenadsystem 
i begränsad form, grundat på kontrakt mellan 
arbetschefen för järnvägsstyrelsens räkning och 
arbetslagen. 1877 st. dylika arbetskontrakt hava 
upprättats. 

Husbyggnader, leverans och uppsättning av 
järnöverbyggnader för broar samt vissa materialleveranser 
hava utförts på entreprenad i enlighet 
med förordningen angående statens upphandlings-
och entreprenadväsende. 

Kostnad for arbetsledningen. Kostnaden för arbetsledningen 
har uppgått till 853.446:71 kronor, 
motsvarande 4923 kronor per bankm eller 
4,4 procent av banans byggnadskostnad. 

b. Arbetare 

Bostadsforhållanden. Som Bohuslän är tätt befolkat, 
har arbetarnas inkvartering icke erbjudit 
några större svårigheter. Bostäder hava i allmänhet 
kunnat anskaffas i närbelägna gårdar, och 
baracker hava därför icke behövt uppföras till 
större antal än 42 st. Några egentliga typer för 
dessa baracker hade vid denna tid icke utarbetats, 
utan omständigheterna hava i varje särskilt 



fall fått bestämma utformningen. I allmänhet 
hava de uppförts av liggande obilat timmer. 
Särskilt kök har ej inretts, och matlagning har 
fått försiggå i sovrummen. En bättre ordning i 
detta avseende infördes dock vid tiden för banbyggnadens 
slutförande för de baracker, som då 
byggdes. 

Någon hyra har icke uttagits av arbetarna för 
bostad i dessa primitiva byggnader, och renhållningen 
hava arbetarna själva fatt ombesörja. 

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 

Januari -1007 1260 1001 701 1063 321 467 132 230 
Februari -1400 1519 1269 812 1127 379 477 148 129 
Mars 97 1439 1523 1256 930 1131 385 511 164 66 
April 318 1550 1459 1343 988 1177 420 780 163 25 
Maj 722 1803 1389 1442 1102 1181 544 828 167 19 
Juni 873 1805 1393 1508 1118 1054 691 492 162 
Juli 924 1784 1367 1543 1127 972 786 437 174 
Augusti 982 1722 1251 1410 1125 781 820 385 202 
September 1008 1755 1169 1289 1171 759 804 309 112 
Oktober 1093 1851 1134 1215 1221 678 823 201 162 
November 1157 1716 1113 992 1239 552 818 174 217 
December 900 1120 833 721 1067 385 585 140 246 
Medeltal 807 1579 1284 1249 1050 905 615 433 171 94 
27 

Livsfornödenheter. I denna tättbebyggda trakt 
har byggnadsavdelningen ej heller behövt vidtaga 
några särskilda anstalter för anskaffning av 
livsförnödenheter åt arbetsstyrkan, enär detta 
skett genom ortens köpmän på ett tillfredsställande 
sätt. 

Böcker och tidningar. På grund av Kungl. Maj: ts 
brev den 16 februari 1903 hava vandringsbibliotek 
anskaffats för arbetarna. Dessa bibliotek hava 
uppsatts på arbetsavdelningarnas huvudförråd. 
Därjämte hava sedan nämnda tid även anskaffats 
tidningar, vilka tillhandhållits vid de större 
arbetscentra. 

Ordning. Särskilt under banbyggnadens första 
år förekom i rätt stor utsträckning alkoholmissbruk 
bland arbetarna, i många fall därtill uppammat 
av ortens gästgivaregårdar och av allmänheten. 
Ordningen har därför ej alltid varit den 
bästa. 

Kostnader for arbetsstyrkans anskaffning och 
inkvartering m. m. Kostnaden för arbetsstyrkans 
anskaffning, resor, bostäder, ordningens upprätthållande, 
böcker och tidningar m.m. har uppgått 
till i runt tal 145.000 kronor. 



Hälsotillstånd. Några epidemier eller farsoter 
hava icke inträffat under byggnadstiden, och 
hälsotillståndet har i stort sett varit gott. 

Olycksfall i arbetet. Av nedanstående tabell 
framgår antalet mera betydande olycksfall, varav 
15 med dödlig utgång, de senare föranledda 
huvudsakligen av ras i jord-och bergskärningar 
samt i tunnlar. 

YrkesAntalet 
olycksfall, som medfört 

grupper Övergåendeskada 
lnvaliditet 
Döden Summa 
Jordarbetare 38 9 6 53 
Berg-och tunnelsprängare 
22 8 6 36 
S tenarbetare 3 2 6 
Gruslastare 
och lossare 2 2 
Rälsläggare 1 2 
Bromsare 1 
Skogsröjare 1 1 
Träarbetare 8 1 9 
Diverse arbetare 11 1 12 
Summa 84 23 15 122 

Sjukvård. Kostnadsfri läkarvård har lämnats arbetare 
samt deras hustrur och oförsörjda barn, då 
dessa varit boende hos honom vid arbetslinjen. 

Likaså har föreskriven medicin samt i de flesta 
fall vård å sjukhus lämnats på banbyggnadens 
bekostnad. 

Konstgjorda lemmar, bandage och dylikt, som 
arbetare nödgats använda till följd av olycksfall i 
arbetet, hava även bekostats av byggnadsmedel. 

Sjukersättning. Intill år 1903 hava arbetare i 
sjukavlöning erhållit 75 öre för varje söckendag 
intill två månader, varefter styrelsen beslutat om 
ytterligare sjukhjälp. Från och med nämnda år 
har sjukavlöningen utgått med 1.25 kr pr söckendag. 

Begravningshjälp. Någon ersättning i form av 
begravningshjälp har i regel icke utgått. Dock 
har vid dödsfall genom olycksfall i arbetet eller 
eljest, då särskild orsak förelegat, styrelsen medgivit 
utbetalandet av sådan ersättning. 

Kostnader for sjukvård m. m. Kostnaden för 
sjukvård, sjukavlöning m.m. har i runt tal uppgått 
till 140.500 kronor, motsvarande 810 kronor 



pr bankm och 0,73 procent av banans anläggningskostnad. 

Arbetstid. Arbetstiden har utgjort 10 timmar 
pr dag med avkortning intill 8 timmar under den 
mörkare delen av året. Arbetstiden har börjat kl. 
6 på morgonen och slutat kl. 6 på aftonen med ½ 
timmes avbrott för frukost och 11 /2 timme för 
middag. Under senare åren av byggnadstiden har 
arbetstiden minskats till 8 timmar pr dag med 
avkortning under den mörkare delen av året. 

Avlöningsformer. Ersättning för arbete har utgått 
antingen med visst belopp för månad och 
dag eller ock efter ackord och arbetskontakt. Där 
kontrakt förekommit, har i allmänhet 20 procent 
av tillgodohavandet vid varje förskottslikvid 
innehållits såsom säkerhet för arbetets fullgörande 
och för redovisning av bekomna effekter. 

Under banbyggnadens första år uppgjordes 
arbetskontakten mellan järnvägsstyrelsen å ena 
sidan och en förman såsom entreprenör å den 
andra sidan. Detta system resulterade emellertid 
i ett flertal fall däri, att förmannen efter eget gottfinnande 
bestämde arbetarnas arbetsförtjänster. 
För ett bättre tillvaratagande av arbetarnas intressen 
ändrades därför i slutet av 1903 formen 
för kontakten därhän, att förmannen skulle vara 
representant för arbetslaget. Till kontraktet fogades 
en av samtliga lagmedlemmar undertecknad 
överenskommelse, i vilken bestämdes dels, hur 
likviden skulle fördelas och dels att innestående 
procent för avskedad arbetare skulle tillfalla 

statsverket. Likviden utkvitterades av förmannen 
i närvaro av två lagmedlemmar som vittnen. 
Härefter fördelades likviden enligt uppgjord 
dagsverkslista, å vilken varje arbetare fick kvittera 
erhållet belopp. 

Medelfortjänster. Medelförtjänsten pr arbetsdag 
har för olika yrkesgrupper utgjort följande: 

Rälsläggare 5:65 
Tunnelsprängare 4:93 
Scenarbetare 4:70 
Gruslastare och spårlyftare 4:68 
Smeder 4:59 
Förrådssnickare och timmermän 3:91 
Telegrafuppsättare 3:90 
Betonggjutare 3:80 
Brunnsgrävare 3:59 
Lastare och lossare av materiel 3:59 
Stängselsättare 3:59 
Bergsprängare 3:57 



Jordarbetare 3:57 
Hantlangare 2:52 

För de arbetare, till vilka lön utgått pr arbetsdag, 
har lönen varierat mellan 2:-och 2:75 kronor. 

För sådana arbetare, vilka icke räknas till järnvägsarbetare 
i egentlig mening, såsom utsättare, 
schaktmästar-och förrådshandangare, tåg-och 
banpersonal, pumpare m.fl., har avlöning pr månad 
eller pr dag utgått efter i varje särskilt fall 
träffad överenskommelse. 

Arbetsstyrkans storlek. Arbetsstyrkans storlek 
under de olika byggnadsåren framgår av tab. 1. 
Störst var arbetsstyrkan i oktober 1901, då den 
uppgick till 1851 man. 

I , 
-,-----,--· -L : 
·--+----'--L--I I--1 -7·--i I 
I 
c. Arbetsredskap och byggnadsmateriel 
För transporter av schaktningsmassor och dylikt 
hava använts skottkärror, rullbjörnar, stengiggar 
och s.k. storkärror, rymmande mellan 113 
och ½ kbm. Transportbanorna hava utgjorts 
av plank. Mot banbyggnadens slut började 
decauvillemateriel alltmer komma till användning, 
och vid senare järnvägsbyggen har detta 
materiel nästan helt utträngt de äldre transportmedlen. 

Upphandlingar. Genom järnvägsstyrelsens 
försorg hava upphandlats följande materiel: 
räler med tillbehör, spårväxlar, kol och koks, 
oljor, telefonmateriel, vattenkastare, stängseltråd, 
spik, sprängämnen, utrustningseffekter, 
järnöverbyggnader för broar, pumpmaskinerier, 
vändskivor m.m. Övriga effekter och materiel 
hava upphandlats av arbetschefen. 

I tab. 2 [ej redovisad här] hava sammanförts 
de viktigaste av de upphandlade effekterna och 
materielen samt de priser, dessa i allmänhet betingat. 

Dragkraft. Vid terrasseringsarbetena hava, där 
längre transporter förekommit, använts hästar 
som dragare. 

Maskinell utrustning. För länspumpningar och 
vattenuppfordringar av annat slag hava använts 

s.k. diafragmapumpar, centrifugalpumpar och 
dubbelverkande kolvpumpar. För driften av 
pumpar, stenkrossar och en del lyftkranar hava 



använts ånglokomobiler, fotogenmotorer och 
elektriska motorer, de senare i huvudsak använda 
för broarbetena vid Göta älv. För en del 
av tunnelsprängningarna hava använts bergborr-
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maskiner med tillhörande kompressorer. Pålkranar, 
dels för handkraft och dels för maskinell 
kraft, hava använts. 

Lok. För rälsläggning och ballastning samt 
vissa materialtransporter hava använts lok litt. 
Kb, Kc och Kd. 

Förrådsomkostnader. Förrådseffekters inköp, 
tillverkning, transport, underhåll och vård hava 
belöpt sig på en kostnad av 711. 5 51: 7 4 kronor, 
motsvarande en kostnad per bankm av 4.104:26 
kronor. 

d. Tekniska bestämmelser, banlängd, lutningsoch 
krökningsförhållanden 

Tekniska bestämmelser. För banbyggnaden hava 
tillämpats följande tekniska bestämmelser: 

Spårvidd 1435 mm 
Skenvikt pr m 34 kg 
Antal sliprar under skena 
av 10,0 m längd 14 st 
Sliperns längd 2,7 m 
Sliperns toppdiameter minst 225mm 
Sliperns tjocklek 
mellan de plana ytorna 160mm 
Största stigning, 
utan undantag för kurvor 1 10 o/oo 
Minsta kurvradie å fria banan 2 600m 
Minsta kurvradie å station 600m 
Minsta fria längd å mötesspår 400m 
Banvallens krönbredd 5,6m 
Jordskärnings bredd i balansplanet 9,0m 
Skärningsdikens djup 0,4 m 
Skärningsdikens bottenbredd 0,5 m 
Jordskärnings och bankfyllnads 
sländutning 1:1½ 
Bergskärnings bredd i balansplanet 
med ett dike 5,23m 
Med två diken 5,76m 
Bergskärnings sländutning 5:1 
Tunnels bredd med ett dike 5,4m 
Med två diken 5,6m 
Tunnels höjd från balansplanet 



till hjässan 5,85 m 
Ballastens krönbredd 3,3m 
Ballastens tjocklek 0,5 m 
Järnöverbyggnaderna till broar, 
beräknade för ett lokaxeltryck av 18 ton 
Minsta vattenöppning 

för avloppstrumma 0,6x0,6 m 
Höjdforhållanden. Banan ligger vid sin utgångspunkt 
i Göteborg på en höjd av 0,92 m över havet, 
når vid Rabbalshede sin största höjd, nämligen 
93,72 m och slutar vid Skee på en höjd av 
4,32 m över havet. Figur 1 utvisar banans höjdförhållanden 
i övrigt. 

Lutningsforhållanden. Största tillåtna stigningen 
-med ett par undantag-utgör 10 %0. Någon 
reducering för kurvmotstånden har vid denna 
bana ej förekommit. Övergången mellan intill 
varandra liggande lutningar har i regel utjämnats 
med lutningskurvor med 10.000 m radie. 

Krökningsförhållanden. Banans krökningsförhållanden 
äro relativt goda, i det att endast 38,3 
procent av banan ligger i kurva. Minimiradien, 
600 m, har kommit till användning å 19,3 procent 
av huvudlinjens längd. Vid kurvor med radier 
under 800 m hava övergångskurvor inlagts. 
Minsta avstånd mellan kurva och kontrakurva 
understiger i regel ej 100 m. 

Närmare uppgifter om banans kröknings-och 
lutningsförhållanden finnas angivna i tab. 3. 

e. Byggnadsarbeten, rullande materiel 
och utrustningseffekter 

1. T ERRASSERINGSARBETEN FOR HUVUDSPÅR 

Banksjunkningar och jordskred På grund av 
geologiska egendomligheter, som äro karaktäristiska 
för de trakter, genom vilka längdbanan 
blivit framdragen, har, som tidigare nämnts, ett 
flertal banksjunkningar och jordskred inträffat, 
vilka förorsakat betydande ökning av omflyttade 
jordmassor och förstärkningsarbeten. Av de 
platser utmed banan, där mera betydande arbeten 
och kostnader av antytt slag måst nedläggas, 
kunna följande omnämnas: 

Banken över Kasenbukten, en vik av Brofjorden. 
Marken består överst av ett lager fin sand 
och därunder av sandblandad lera i växlande fastare 
och lösare lager. Fasta botten ligger på ett 
djup under markytan av upp till 12 m. Järnvägsbankens 
höjd uppgår till c:a 8 m. Här hava betydande 
sjunkningar och sidoförskjutningar ägt 



rum, beroende på lerlagrens sidolutning. 

1) Vid Olskroken har medgetts en stigning av 
12 o/oo med 334 m längd och vid Korndalen en 
stigning av 11 o/oo med 1364 m längd. 

2) På ett antal platser har kurvor med 300, 400 
och 450 m radie kommit till användning. Deras 
sammanlagda längd uppgår till 9332 m. 

Tab. 3. Banans kröknings-och lutningsforhållanden 

Lutninr-Rak bana Bana i kurva Tillsam-Procent av 

förhål ande m Radie under 
%0 600m 
Horisontalt 34 007 3 557 
0,1-5 20 813 839 
5,1-9,9 6 200 594 
10-12 45 913 4 342 
Summa 106 933 9 332 
Procent av hela 
längden 61,7 

Banken över Sörviksgärdet. Bankens höjd uppgår 
till c:a 8 m. Här består grunden, liksom 
vid Kasenbukten, överst av ett fastare jord-och 
sandlager och därunder av lerlager ända till 20 m 
djup. Vid 1899 års undersökning beräknades en 
extra utfyllning för sjunkning av 12.500 kbm, 
till vilket resultat man kommit med då använda 
undersökningsmetoder. Vid arbetets utförande 
inträffade emellertid avsevärda sj unkningar och 
sidoförskjutningar, vilka betingat betydligt större 
fyllnadsmassor och andra förstärkningsarbeten 
än från början kunnat beräknas. Sålunda har 
under större delen av banken anbragts stenbäddning, 
och tryckbankar hava utfyllts på båda sidor, 
varjämte själva banken till stor del utfyllts 
med snäckgrus, hämtat från snäckskalsavlagringarna 
vid Kuröd, belägna c:a 2,4 km öster ut från 
Uddevalla. 

''Lerhålan" vidKärra (se bild 5). Denna är belägen 
mellan två tunnlar, c:a 3 km från Uddevalla. 
Ursprungligen var här avsett att byggas endast en 

Bild 5. "Lerhålan" 

vid Kärra. Boden 
tycks ha med hanbygget 
att göra, 
den relativt stora 
skorstenen antyder 
en smedja. 



Radie 600 m Radie över mansm hela längden 
600m 
9 093 6 189 52 845 30,5 
3 170 5 598 30 420 17,5 
1 173 1 684 9 651 5,6 
20 095 10 102 80 453 46,4 
33 531 23 573 173 369 100,0 
5,4 19,3 13,6 100,0 

tunnel, emedan man tydligen vid denna tid hade 
helt förbisett befintligheten av nämnda håla. Vid 
1899 års undersökning befanns emellertid, att 
hålan eller grytan i dagen hade en utsträckning 
av 200 m i banans riktning och att den sträckte 
sig ned under den tillämnade tunnelns tak på 
en längd i linjen av 50 m. På grund av jordens 
och lerans lösa konsistens blev man tvungen att 
schakta ur hålan uppifrån och därvid taga mycket 
svaga släntlutningar. Arbetet med urschaktningen 
skedde under svåra förhållanden, och risken 
för ras förelåg jämt. Ett större sådant inträffade 
den 3 september 1902, varvid två arbetare omkommo. 
Grytans djup befanns vid blottandet av 
bergbotten vara 18 a19 m och sträckte sig i banans 
längdriktning upp till 60 m. Uppforslingen 
av den utschaktade massan, c:a 110.000 kbm, 
skedde med hjälp av lutande decauvillebanor, 
uppför vilka de lastade vagnarna transporterades 
medelst järntrådslinor, varvid dragkraften 
lämnades från på lämpliga platser uppställda 

lokomobiler. Efter banans öppnande för trafik 
har ytterligare förstärkningsanordningar måst 
företagas till avsevärda kostnader. Sålunda hava 
stödmurar uppförts mot jordslänterna och dessa 
ytterligare avschaktats till lutning av 1 :3. 

Jordskärningen vid Smedseröd Vid Smedseröd 
uppnår järnvägen det enda pass, som för linjens 
framdragande över den vidsträckta platån vid 
Grytingen kunde utnyttjas. Trots så gott som 
oavbruten maximistigning ända från Uddevalla 
blev det ändå nödvändigt att vid genomgången 
av passet nedschakta järnvägslinjen på en sträcka 
av c:a 600 m med upp till 8 m höga slänter. 
Skärningen utgörs huvudsakligen av blålera och 
förstärkningsanordningar för slänternas skydd 
hava blivit mycket omfattande och kostsamma. 
På de mest kritiska ställena hava stödmurar med 
i slänterna inskurna banketter uppförts, varjämte 
slänterna avschaktats i vissa fall till lutning 1 :2, i 
andra till lutning 1:3. Då ras uppkommit, även 
sedan banan öppnades för trafik, hava förstärkningsarbetena 
måst fortsätta. 



Banken vid Saltkällan (se bild 6). På grund av 
orsakerna till raset vid denna bank och de omfattande 
förstärkningsarbeten, som här måste utföras, 
har det ansetts önskvärt att något utförligare 
redogöra för dessa förhållanden än för övriga 
arbeten. 

Banan korsar här i sned riktning en i norr och 
söder belägen, mot havet sluttande dalgång, i vars 
mitt en mindre bäck framrinner. Dalens bottenformation 
utgjordes huvudsakligen av blålera, 
över vilken låg ett jordlager av fastare beskaffenhet. 
Under år 1900 utfylldes här en mindre 
grusbank i höjd ungefär 4,5 meter på en sträcka 
av c:a 150 meter. Utan föregående sättningar av 
marken eller andra tecken, som kunde tyda på 
osäkra grundförhållanden, inträffade plötsligt i 
februari månad följande år, att järnvägsbanken 
sjönk, varvid c:a 40.000 kbm blålera å ett område 
av ungefär ett hektars ytinnehåll gled utför 
den väster om banken liggande sluttningen, oaktat 
denna ej hade starkare lutning än 1: 10. Leran 
hejdades först, då den uppnått en i dess väg 
liggande hög vägbank av sten, mot vilken den 
tornade upp sig. Anledningen till jordskredet 
förklarades av arbetsbefälet på följande sätt: 

Öster om järnvägsbanken, begränsande dalgången 
i detta väderstreck, ligger ett högt berg, 
utför vars branta väggar en myckenhet vatten 
nedsipprade från de å bergets krön liggande sankmarkerna. 
Vid bergets fot uppsamlades vattnet i 
en utefter bergväggen liggande stenravin, följde 
sedermera ett tunt gruslager, beläget på ett djup 
under markytan av c:a 4 meter, och passerade i 
detta under järnvägsbanken. Genom bankens 
utfyllning hade underliggande jordlager sammanpressats, 
varvid leran intrycktes i gruslagret, 
vilket därigenom blev så tätt att vattnets fria genomlopp 
förhindrades. En följd härav blev att 
vattnet uppdämdes och samlade sig öster om 
järnvägsbanken, varigenom underliggande lerlager 
blev till den grad uppblött, att det ej längre 
förmådde uppbära överliggande belastning. De 
övre jordlagren gåvo vika och järnvägsbanken 
sjön, vilket i sin ordning hade till följd, att jord 

Bild 6. jordskredet 
vid Saltkällan år 

1909. Likheter 
finns med bilderna 
från raset 
vid Småröd i december 
2006. 



och lermassor såväl i bankens närhet som på rätt 

stort avstånd från densamma rubbades ur sitt 

jämviktsläge och gledo utför dalen. 

Efter gjorda undersökningar visade det sig, 
att utfyllning av ny bank i den gamlas ställe ej 
gåve betryggande säkerhet mot ett upprepande 
av sjunkningen. Ej heller ansågs, till följd av 
kostnadshänsyn, en omläggning av linjen tillrådlig. 
Arbetsledningen beslöt därför att genom 
utförande av vissa förstärkningsarbeten bibringa 
marken tillräcklig bärighet. För detta ändamål 
har en kraftig pålning utförts med en rad tätt 
ställda pålar under vänstra delen av banken. 
Ovanpå pålarna har en betongbädd av 1,5 meters 
tjocklek gjutits, delvis armerad med kasserade 
skenor. För att motverka lermassans tryck 
underifrån har utanför pålraden anbringats en på 
yttersidan med sten belastad stödmur, hopgjuten 
med betongbädden samt ytterligare förstärkt 
genom en långsluttande tryckbank. På motsatta 
sidan om stödmuren har en rustbädd utlagts, å 
vilken banken sedan utfyllts med iakttagande av 
att detta skedde skiftvis. 

Till skydd mot uppkomsten av underjordiska 
vattenådror har i den östra bergväggen 
en kanal utsprängts för avledande av 
det nedsipprande vattnet. 

De utförda förstärkningsarbetena hava 
visat sig vara tillfyllestgörande, och någon 
sättning av banken å detta ställe har sedermera 
ej inträffat. 

Som emellertid marken närmast norr 
om den sålunda förstärkta banken, särskilt 
invid den i en djup sänka framrinnande 
bäcken, visat sig vara av sådan beskaffenhet, 
att mindre jordskred vid skilda tillfällen 
uppstått, beslöts att helt och hållet borttaga 
den del av järnvägsbanken, som var utlagd 
över bäckravinen. I bankens ställe har en 1 
viadukt anlagts med 48 meters spännvidd 
på landfästen av granit och betong, vilande 
på starka pålningar. 

För att hindra bäcken att under tidernas 
lopp äta sig ned i den lösa lerbotten och 
därigenom giva anledning till upprepande 
av rasen har en damm byggts över bäcken, 
varigenom dess vattenyta höjts 2,5 m och 
säkerhet mot ovannämnda eventualiteter 
uppnåtts. 



Bild 7 Tunnel vid Kärra. Konstfärdigt utplacerade 
och poserande järnvägsarbetare. 

Kostnaden för de arbeten, som med anledning 
av raset vid Salthällan måste utföras, har uppgått 
till i runt tal 121.000 kronor. 

Banken har, alltsedan dessa arbeten utfördes, ej 
visat tecken till förändring av sitt läge. 

Vid banlinjen i övrigt, såväl norrut som söderut 
från Uddevalla, hava i skärningar förekommit 
banksjunkningar och ras av både större och 
mindre omfattning, vilka dragit avsevärda kostnader 
för förstärkningsarbeten m.m., men som 
såväl orsakerna till desamma som förstärkningsarbetena 
varit i huvudsak desamma som för de 
här beskrivna fallen, anses särskild redogörelse 
för dessa obehövlig. Därjämte har banlinjen, 
för undvikande av för stora risker, på ett flertal 
ställen måst flyttas in på mer bärkraftig mark än 
den i ursprungligt läge ifrågasatta, och detta har 
även i avsevärd grad ökat schaktningsmassornas 
storlek. 

]ordschaktning m. m. i linjen. Sålunda hava intill 
den 1 juli 1909, efter vilken tid inga rapporter 
föreligga, omflyttats 2.947.605 kbm jord och 
sten samt utförts 50.205 kbm stödmurar och 

stenskoningar i stället för beräknade 2.200.000 
resp. 3175 kbm. Till förhindrande av banksjunkningar 
hava 11.238 kbm dyjord bortschaktats 
och 1414 st. pålar nedslagits samt 7000 kvm 
rustbädd utlagts utöver vad som i ursprungliga 
kostnadsberäkningen medtagits. 

Kostnad for jordschaktning. Kostnaden i medeltal 
för jordschaktning i linjen har uppgått till 

0:95 kr pr kbm samt för sidoschakt till 0,80 kr. 

Berg-och tunnelarbeten. Bergen hava i många 
fall visat sig bemängda med sprickor, varför 
bergschakterna måst uttagas till betydligt större 
omfattning, än som beräknats, och tunnlarna 
försetts med för ras skyddande murar och valv 
i en utsträckning, som från början icke avsetts. 
Sålunda hava 453.484 kbm berg i öppet schakt 
utsprängts emot 319.000 beräknade samt 7016 
kbm valv och stödmurar i tunnlar utförts, för 
vilka arbeten ingen kostnad i tidigare förslag varit 
beräknad. Därjämte hava på grund av förut 
omskrivna linjeförflyttningar tunnlar utsprängts 
till en sammanlagd längd av 1865,3 i stället för 
beräknade 1250 m. 



Ballastmurar. Av ballastmurar hava däremot 
lagts endast 23.503 m mot i tidigare förslag beräknade 
29. 780 m. 

Spårisolering. Spårisolering har på grund av det 
milda klimatet i dessa trakter verkställts endast 
i ringa omfattning. Sålunda hava endast 5351 
kbm tjälskjutande jord behövt bortschaktas för 
detta ändamål. 

Kostnad for bergarbeten m. m. Bergsprängningen 
har i medeltal dragit en kostnad av 3:25 
kronor pr kbm och bergrensningen 1 :90 kr. För 
tunnelsprängning och läggning av ballastmurar 

Tab. 4. Sammandrag av kostnader for tunnelarbetena [utdrag] 

Tunnlar vid Längd m Kostnad kr. 
Skår 242,9 78 724:66 
Amdalen 219,6 68 867:19 
Lahagen 77,5 76 715:67 
Bua 238,4 95 736:63 
Ljungskile 106,2 41 088:56 
Hässleröd 33,8 20 649:05 
Skeppsviken 447,9 175 931 :51 
Vadbacken 41,0+32,5 45 732:32 
Kålgårdsberget 157,3 110 986:01 
Kärra 194,9+73,3 160 832:79 
Totalt 1 865,3 875 264:07 

har kostnaden uppgått till 250 resp. 1 :50 kr pr 

m. Bild 7 visar tunneln vid Kärra. 

Sammandrag for tunnelarbeten. Uppgifter [i 
koncentrat] över massor och kostnader för tunnelarbeten 
lämnas i tab. 4. 

Kostnad for terrasseringsarbeten. Kostnaden för 
banvallens bildande har uppgått till 6.690.592:49 
kronor eller 38.591 :63 kronor pr km bana. 

2. VATTENBYGGNADER OCH VIADUKTER 

Broar och viadukter 

På grund av banans med kusten jämlöpande 
sträckning korsar den samtliga vattendrag, som 
inifrån landet hava sin väg till havet. Över dessa 
vattendrag hava byggts 22 st. broar och 2 st. kulvertar. 
Därjämte hava 3 st. viadukter anordnats, 
av vilka en till avsevärd del givits provisorisk 
form. 

Stentillgång. Tillgången på lämplig sten för 
broarbetena har varit god, varför såväl landfästen 
som grunder -där icke grundförhållandena 



erfordrat annat grundläggningssätt -i allmänhet 
utförts av granit. 

Grundforhållanden. På grund av de förut omnämnda 
geologiska formationerna hava ej mindre 
än 13 st. av broarna och samtliga viadukter 
måst utföras på pålgrund. Övriga broar hava 
lagts på naturlig grund. 

Murverk. Murverket till landfästen och pelare 
samt grunder har utförts på sätt, som nedan är 
beskrivet för varje brobyggnad. 

Viadukt från Olskrokens bangård till Göta älv 

(bilder 8-12) 
Provisorisk viadukt. Vid tiden för Bohusbanans 

anslutning till Göteborg 

förelågo planer på en 

omgestaltning av denna 
stads bangårdar. För attKostnad pr m 
ej onödigt fördyra en lös324: 
1 O 
ning härav utfördes han313:
60 
sträckan närmast Olskro989:
88 
ken genom en viadukt av401 :58 
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90 
dukten har utförts genom 610:92 
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Bild 8. Provisorisk viadukt vid Olskroken. Pålok. Pål-ok, 
inte att förväxla med järnvägsföreteelsen på-lok. 

Bild 9. Provisorisk viadukt vid Olskroken. Pålok. 
Bild 10. Provisorisk viadukt vid Olskroken. Spannen för 



gata och Säveån. Ån var allmän farled men den fria 
höjden tydligen tillräcklig. 

Bild 11. Provisorisk viadukt vid Olskroken. 
Bild 12. Viadukt söder om Göta älv. Den var landets 
längsta och länge även längre än någon järnvägsbro. 

Bild 13. Bro över Göta älv. Stämplingar i pelargrund 
Återges större ijärnvägsminnen 5 (2007), s. 25. 
Bild 15. Bro över Göta älv. Mudderverk. 

4 a5,25 och 7 a11,65 m. Av sistnämnda storlek 
utlades två över Säveån. 

Permanent viadukt. Den provisoriska viadukten 
anknöt direkt till en permanent sådan, vilken 
sträcker sig ända fram till bron över Göta 
älv. Denna viadukt utgöres av 15 st. plåtspann 
om 15,65 m teoretisk längd, upplagda på järn-

Bild 17. Bro över Göta älv. Brospann upplastas vid 
verkstaden. 

bockar. För de omfattande markundersökningar 
och provpålningar, som utförts för hela bro-och 
viaduktsträckan, redogöres under "Bron över 
Göta älv". 

Fundamenten för den permanenta viadukten 
hava utförts på följande sätt: 

För varje fundament hava nedslagits 100 st. 
pålar, av vilka de två resp. tre yttersta raderna i 
viaduktens längd-resp. sidriktning givits en lutning 
utåt av 6: 1 och 7½:1 resp. De snett nedslagna 
pålarna hava en längd av 20 m och de 
övriga 18 m. Avståndet mellan pålarnas mittlar 
är 0,75 m. Närmast ovanpå pålarna har gjutits 
en armerad betongkaka om 1,3 m tjocklek med 
betongblandning 1 :2½:3. På kakan hava gjutits 
två betongklackar, vilka upptill avslutats med 
granitplintar om 0,65 m tjocklek. 

För att underlätta den provisoriska viaduktens 

utbytande under pågående trafik mot en permanent 
sådan hava 
färdigställts sex 
fundament för 
den senare. 

Järnöverbyggnaden 
till såväl 
den provisoriska 
som den perma-



Bild 14. Bro över 
Göta älv. På/kranar. 
Angmaskin i 

... skjulet till höger. 

nenta viadukten har levererats av Hässleholms 
Mekaniska Verkstads Aktiebolag. 

Kostnad. Kostnaden för viaduktsträckan har 
uppgått till 541.242:81 kronor, av vilken kostnad 
den provisoriska delen dragit 215.381:87 
kronor. 

Bro över Göta älv (bilder 13-20) 
Bron utgöres av dels tre fasta spann om 31, 1, 
31,2 och 31, 1 m teoretiska längder, dels av två 
svängspann om vardera 28,6 m teoretisk längd, 
Brons hela längd utgör 150,6 m. 

Sedan 1905 års riksdag beslutat, att den blivande 
bron över Göra älv skulle beträffande 
grundläggningen utföras på det sätt, att ett vattendjup 
erhölles av 4,0 m under svängspannen 
och 3,0 m under de fasta spannen, räknat från 
lågvattenytan i Göteborgs hamn, kunde järnvägsstyrelsen 
i september 1906 fastställa ritningar 
till brons grundläggning. 

Till följd av markens lösa beskaffenhet har 
grundläggningen måste utföras med särskild 
omsorg. Någon fast botten stod ej till buds, enär 
de mäktiga lager av glaciallera, varav älvdalens 
botten är bildad, beräknades omkring byggnadsplatsen 
äga ett djup av minst 150 m. Man var 
till följd av detta förhållande hänvisad till verkställande 
av fundamenteringen å pålar, vilkas 
bärkraft uteslutande berodde på friktion med 
omgivande lera. 

För att kunna bedöma dylika friktionspålars 
bärighet under för handen varande markförhållanden 
hava omfattande 
provpålningar 
verkställts, 
varigenom man 
förvissat sig om 
den belastning 
per kvm pålyta, 
som å olika ställen 
och under 
olika förhållan-

Bild 16 Bro över 
Göta älv. Svängbrospannets 
montering 



samt båtfor 
provisorisk trafik. 

Bild 18. Bro över Göta älv. Brospann under transport 
från verkstaden till broplatsen. Se järnvägsminnen 5, 

s. 23. 

Bild 20. Bro över Göta älv. Se järnvägsminnen 5, s. 28. 

den kunde tillåtas. Av provpålningen framgick 
även, att skarvade pålar, ehuru de genom sin 
längd erbjödo stor friktionsyta, likväl ägde avsevärt 
mindre bärförmåga än pålar i hela längder. 
Liknande ogynnsamt resultat visade försök med 
betongpålar. Försöken med hela pålar gåvo emellertid 
vid handen, att en påle kunde belastas från 
1300 kg till 1700 kg per kvm friktionsyta, innan 
fara för sjunkning inträdde, varjämte framgick, 
att en påle med större friktionsyta kunde bära 
relativt större belastning per ytenhet än en påle 
med mindre yta. 

Vid bestämmande av den tillåtna belastning 
per påle, varmed man borde räkna vid konstruk

Bild 19. Bro över Göta älv. Brospann inlägges. 

tion av grunden, ansågs en trefaldig säkerhetsgrad 
av provpålningens sämsta resultat, eller ungefär 
450 kg per kvm friktionsyta, vara tillfyllest. 
Med tillämpning av denna bestämmelse hava 
fundamenten konstruerats för såväl de permanenta 
som provisoriska viadukterna. Pålarnas 
toppdiameter hava varit minst 12 cm, och längden 
har varierat mellan 20 och 12 m. 

Vid beräkning av grundläggningen till själva 
bron över Göta älv medförde emellertid ett användande 
av ovannämnda säkerhetsgrad konstruktiva 
olägenheter. De stora belastningar, med 
vilka man i detta fall hade att räkna, förutsatte 
nämligen ett så stort pålantal under varje bropelare, 
att fundamenten antogo for stora plandimensioner 
till förf"ang för sjöfarten i älven. Ett sätt 
att kringgå denna olägenhet bestod i att öka varje 
påles bärförmåga; men detta kunde ej ske med 
mindre den mark, vari pålen skulle nedslås, gjorde 
bärkraftigare. Detta tillgick på följande sätt. 

I brons längdriktning, tvärs över älvens hela 
bredd, har uppmuddrats en 4 a 5 m djup och 
40 a45 m bred ränna, som sedan utfyllts med 
skarpkantig, stenfri sand. Förut gjorde undersökningar 
hava givit vid handen, att någon fara 



för, att den utfyllda sandbanken skulle sjunka 
igenom lerbottnen, ej förelåg. Pålningen har sedan 
försiggått i denna sandbank inifrån och utåt. 

Denna åtgärd har visat sig välbetänkt, enär den 
utfyllda sandbädden genom pålarnas nedslagning 
sammantrycktes i så hög grad, att vid ett 
motsatt förfaringssätt det sannolikt blivit ,omöjligt 
att slå ned de inre pålarna. 

Genom nu beskrivna anordning lyckades man 
erhålla en betydligt större bärförmåga för varje 
påle, alldenstund friktionen mellan pålen och 
det sammanpackade sandlagret blev avsevärt 
större, än vid pålning i leran. Företagna provbelastningar 
å i sandbädden nedslagna pålar hava 
visat en bärförmåga av 2.600 till 2.900 kg per 
kvm friktionsyta, innan sjunkning förmärkts. 

Grundläggningen av bron har varit av rätt besvärlig 
art. I älven skulle byggas inte mindre än 6 
pelare, vilket, för att ej hindra seglationen, måste 
försiggå i olika skeden. Då grundläggningsarbetena 
påbörjades först i slutet av år 1906, hade 
den redan år 1905 utfyllda grusbanken hunnit 
sätta sig och ägde, då pålningsarbetet började, 
en ganska hög grad av fasthet. Pålar av 13 cm 
toppdiameter och 20 m längd hava här kommit 
till användning. Pålavståndet från mitt till mitt 
inom varje pålknippe bestämdes till 0,8 m, varigenom 
pålskallarna kommo att upptaga en yta, 
motsvarande 20 % av pålknippets hela area. Pålarna 
i de två yttersta raderna i varje fundament 
hava givits en lutning utåt av 10: 1. Då man hade 

att arbeta vid ett vattendjup av 6,0 a7,0 m, har 

största noggrannhet måst iakttagas beträffande 

pålarnas planläge. Man ansåg sig därför ej kunna 

utföra pålningen från pråm utan föredrog att 

göra detta från en särskild, härför konstruerad 

fast ställning. 

Sedan pålarna nedslagits ungefär till sandbäddens 
övre yta, vidtog pålknippets kringspåntning. 
På grund av det stora vattendjupet har 
spånten måst utföras med synnerlig noggrannhet 
efter en väl genomtänkt plan. Spåntväggen 
bestod av 6" x 12" spåntade och nåtade samt i ändan 
järnbeslagna bjälkar, bildade av 6"x6" sparrar, 
hopsatta två och två medelst spånt, fjäder 
och järnkrampor. Bjälkarna hade den ansenliga 



längden av 11,0 m och nådde, nedslagna genom 
sandlagret och ytterligare 1,0 m i leran, ungefär 
1,0 m över medelvattenytan. Till spåntramar 
hava använts dels I-balkar, dels träbjälkar. 

Sedan spåntväggen nedslagits, har vattenytan 
sänkts i det inspåntade rummet, allt under det 
att behövlig försträvning anbragts på insidan. 

Någon svårighet att utestänga vattnet i arbetsrummet 
har ej yppat sig, utan spånten fyllde på 
ett utmärkt sätt sitt ändamål. I arbetsrummet 
hava tre Z-pumpar uppsatts, vardera av resp. 
3000, 1000 och 800 minutliters kapacitet, och 
i allmänhet har någon av de båda mindre pumparna 
ensam kunna ombesörja länshållningen. 

Sedan ett arbetsrum sålunda blivit torrlagt 
hava alla pålhuvuden avsågats till samma höjd, 
varefter betongarbetet vidtagit. Över pålknippena 
och omfattande pålhuvudena har en 1,05 
m tjock platta gjutits i blandningsförhållande 
1 :2½:3, armerad med 2x5 cm plattjärnsskenor. 
Ovanpå denna bärande platta har sedan 
bropelaren utförts i betongblandning 1 :3:5 upp 
till lågvattenytan. Allt eftersom gjutningen fortskred 
i höjd, hava innerramar och stämplingar 
borttagits, och vattenytan i arbetsrummet har 
tillåtits stiga till ungefär samma höjd. Ovanför 
lågvattenytan har bropelaren uppförts av granit 
med kärna av betong i blandning 1 :3:5. 

Så snart pelarna blivit färdigmurade, har spåntväggen 
avsågats i jämnhöjd med bottnen. 

För utförande av pålning, spåntnedslagning, 
betongblandning m.fl. arbeten har maskinkraft 
använts i stor utsträckning. Tyvärr har ej elektrisk 
kraft kunnat påräknas till större belopp än 35 
hkr, förhyrda från en närbelägen fabrik, men det 
har ej ansetts ekonomiskt, att anlägga en särskild 

generatorstation för det felande kraftbehovet. På 

grund härav har största delen av de maskinella 

arbetena utförts med ångkraft, och härtill har an

vänts såväl kolvmaskiner som ångturbiner. Den 

använda maskinkraften har uppgått sammanlagt 

till 10 5 hkr. 

f ärnöverbyggnad. De tre fasta spannen till bron, 
vardera vägande c:a 77 ton, hava byggts vid Göteborgs 



Nya Verkstads Aktiebolag. Spannen hava 
delvis hopsatts i verkstaden samt sedan lyfts med 
tillhjälp av stadens pontonkran över till en på 
pråmar upptimrad ställning, varvid spannet kom 
att ligga något högre över vattenytan än i sitt blivande 
broläge. Efter skedd komplettering av brospannet 
har detta därefter utbogserats till brostället. 
Här har bron noga inpassats i sitt läge, och 
pråmarna belastades, till dess brospannet sjunkit 
ned i sitt blivande läge. Genom denna praktiska 
anordning har man helt och hållet undvikit att 
för dessa spann bygga ställningsbroar i älven för 
järnets hopnitning. Den fria segelhöjden under 
samtliga fasta spann är 6,0 m vid högsta möjliga 
vattenyta och 7,60 vid medelvattenyta. 

Svängbron -den största i vårt land -vars vikt 
uppgår till 200 ton, har levererats av Motala Verkstad 
och hopnitats på en för ändamålet uppbyggd 
nitställning, uppförd parallellt med segelleden 
i brons utsvängda läge. Brospannet är 57,2 m 
långt och inrättat för manövrering medelst elektrisk 
kraft. Den maskinella anordningen utgöres 
av en 8 hkr:s motor för svängningsmanövern och 
en 9 hkr:s för brons uppkilning på sina lager. 
Båda motorerna äro uppställda å brons järnkonstruktion 
och försedda med automatiska frånkopplingar 
och bromsar, vilka avse att hindra för 
hastiga rörelser, skadliga för järnkonstruktionens 
bestånd. Svängningen är beräknad att kunna utföras 
på 3 minuter, efter det signal därtill givits. 
Som strömkälla för den elektriska kraften användes 
ackumulatorbatteri med laddningsmaskineri 
driven av en explosionsmotor. Skulle maskineriet 
av någon anledning ej kunna funktionera, kan 
brons manövrering verkställas med handkraft. 

Kostnad. Den fria seglationsbredden i svängbroöppningarna 
är 18 m vid såväl bottnen som 
vattenytan. 

Bron, vilken ursprungligen var beräknad 
kosta 159.830 kronor, har dragit en kostnad av 

723.971:05 kronor, vartill kommer en kostnad 
för utförda säkerhetsanordningar av 6.950:73 
kronor. 

. 

·

Bild 21. Viadukt norr om Göta älv. Tåg står inne på den provisoriska hållplatsen i Tingstad. 

Viadukt norr om Göta älv (bild 21) 



På grund av den naturliga markens svaga bärkraft 
och till undvikande av hinder för kommunikation 
mellan de å Hissingen vid brostället belägna 
industriområdena har här uppförts en viadukt 
om 8 spann a15,65 m teoretisk spännvidd. Såväl 
grundläggning som järnöverbyggnad har utförts 
på enahanda sätt som tidigare beskrivits för viadukten 
söder om Göta älv. Järnöverbyggnaden 
har levererats av Göteborgs Nya Verkstads Aktiebolag. 

Kostnad. Kostnaden för viadukten har uppgått 
till 148.516:62 kr. 

Bro över Nordre älv (bilder 22-25) 
1 fast spann a81,7 m och 2 svängspann a20,5 
m fria spännvidder. 

Grundförhållandena hava här varit jämförelsevis 
gynnsamma, i det att bottnen för såväl landfästen 
som mellanpelare utgjorts av fast berg. 

Landfästena hava murats i granit i cementbruk 
direkt på i berget utsprängda pallar. För mellanpelarna 
däremot har grundläggningen varit förenad 
med vidlyftiga arbeten. 

Medelvattendj upet för den större pelaren har 
utgjort 10 m till lerbottnen, vartill kom ytterligare 
2,5 m till berget. För svängbropelaren låg 
bergbottnen alldeles bar. Medelvattendjupet var 
här c:a 5,0 m. Pelarna hava gjutits av betong i 
timrade kistor utan botten, i underkanten noga 
utprofilerade i överensstämmelse med bergbottnens 
ojämnheter. Innan den större kistan 
sänktes, har lerlagret bortmuddrats, ett rätt besvärligt 
arbete i betraktande av vattendjupet och 
den avsevärda strömhastigheten. Sedan kistorna 
färdigtimrats på land, hava de söndertagits under 
iakttagande av att varje bit noga avmärktes 
samt åter hopsatts ute i älven. Detta har försiggått 
mellan tvenne över kistans blivande läge 
förankrade pråmar, varefter kistan sänkts genom 

Bild 22. Bro över Nordre älv. Spannens uppmontering. 

Vikt-och materialbesparande fackverkssträvor. 

Bild 23. Bro över Nordre älv. Spannens uppmontering. I järnvägsminnen 5, s. 22, finns bilderpå de stora sänkkis

torna for bygget av mittspannen. 

belastning av de på utsidan anbringade belastningslådorna. 



Då gjutningen skulle försiggå under vatten 
hava sådana anordningar måst vidtagas, att detta 
kunnat försiggå på ett för betongens framtida 
hållfasthet fullt betryggande sätt. Vid gjutning 
i vatten har nämligen måst noga tillses, att betongen 
kom på sin plats utan att dessförinnan utsättas 
för cementbrukets ursköljning. Flera olika 
metoder hava tillämpats vid utförande av dylika 
arbeten. Ett sätt är att medelst säckar eller lådor, 
som sänkas till bottnen och där tömmas, bringa 
betongen i läge; ett annat att genom en flyttbar 
tub, som räcker från bottnen upp över vattenytan, 
nedhälla gjutmassa. Då den senare metoden, 
rätt utförd, ansågs lämna ett bättre resultat, har 
den kommit till användning vid härvarande arbete. 
Vid gjutning av svängbropelaren har sålunda 
använts en trätub med fyrkantig sektion, under 
det för den större pelaren begagnats tub med 
cirkulär genomskärning. Den senare sektionen 
har under arbetets 
gång visat 
sig vara lämpligare. 
Invändigt 
har tuben klätts 
med järnplåt 
samt utvändigt 
beslagits med 
grova järnband. 
För den större 

Bild 25. Bro över 
Nordre älv. Bron 
vreds ursprungligen 
med handkraft, 
till skillnad 
från den eldrivna 
Götaälvsbron. 

pelaren har tuben haft en längd av 13 m med en 
inre diameter av i övre änden 32 cm och i den nedre 
änden 63 cm. Vid nederänden har den varit 
snett avskuren samt försedd med lock och låsinrättning, 
i övre änden har anbringats en tratt för 
betongens ifyllning. Tuben har upphängts med 
stållinor i en löptravers, uppställd över kistan. 

Då gjutningen skulle påbörjas, inspelades 
tuben till sådant läge, att dess bottenlock stod 
i jämnhöjd med vattenytan. För att underlätta 
den första fyllningen hava tvenne luckor på 
olika höjd varit anbringade i tubens sidovägg, 
vilka stängts, så snart fyllningen nått respektive 
lucka. Under det fyllningen pågick, har tuben 
sänkts undan för undan, dock aldrig djupare än 
att betongytan inuti tuben befunnit sig ovanför 
vattenytan. Då fyllningen var verkställd, har 
bottenluckan öppnats, och genom att sakta vrida 



och skaka tuben samtidigt som den lindrigt 
höjts, sjönk betongen sakta ned, under det nu 
påfyllning skedde genom tratten. På detta sätt 

Bild 24. Bro över Nordre älv. D et större spannet under utsvängn.ing. Se Järnvägsminnen 5, s. 21. 

har betongen ej kommit i beröring med vattnet 
förrän vid bottnen, och dess utfyllning har försiggått 
så gott som i fullkomligt lugnvatten, ett 
förhållande, som knappast torde hava ernåtts vid 
gjutning medelst låda, enär vid dess höjning och 
sänkning vattnet skulle kommit i rörelse. 

Gjutningen i den stora kistan har omfattat 700 
kbm och verkställts i kontinuerlig följd natt och 
dag på 18 dygn. Allt eftersom grundgjutningen 
fortgått i höjd, har tuben avsågats upptill, så att 
fyllningen under hela tiden försiggått från samma 
plan. 

För svängbropelaren har använts ett liknande 
förvaringssätt, och betonggjutningen har här 
omfattat 307 kbm. 

Hållfastheten hos betong, gjuten på detta sätt, 
är naturligtvis avsevärt mindre, än hos vanlig 
stampbetong. För att erhålla kännedom om den 
hållfasthet, man kunde fordra av vattengjuten 
betong, hava gjutprov utförts under så vittmöjligt 
likartade förhållanden som de, vilka ägt rum 
vid pelarnas gjutning. Det har därvid konstaterats, 
att betong, gjuten under vatten medelst 
tub eller liknande anordning, efter en månads 
hårdning icke äger större tryckhållfasthet än 1/8 
a1/10 av den hos samma betong, gjuten torr och 
stampad. 

För svängbropelarens betonggrund har använts 
en blandning av 1 del cement, 4 delar sand 
och 4 eller 5 delar makadam. Maximitrycket på 
betongen uppgår till c:a 2,0 kg per cm2• Vid den 
andra pelaren åter har använts betong i blandningsförhållandet 
1:2½:3. Maximitrycket uppgår 
här till 2,8 kg per cm2• 

Ovanpå betonggrunderna hava pelarna uppmurats 
av granit med bakmurning av sprängsten 
i cementbruk. 

Alla betong-och stenarbeten för landfästen 
och pelare hava utförts på entreprenad av Aktiebolaget 
Skånska Cementgjuteriet. 

järnöverbyggn,adens hopsättning. Av stort intresse 
är den metod, som använts för anbringande 
av det fasta spannet på sin plats. 



Då älvens botten i brolinjen visade ända till 12 
m vattendjup och bottnen dessutom bestod av 
lös lera till c:a 10 m mäktighet, vilande på starkt 
lutande bergbotten, ansågs ej tillrådligt att uppföra 
en ställnings bro på vanligt sätt över älven för 
spannets hopnitning, synnerligast som isgången i 
älven kunde vara särdeles våldsam och ställningsbron 
på den grund utsättas för risken att förstöras. 
En sådan ställningsbro hade dessutom varit 
till stort hinder för den tidvis rätt livliga trafiken 
på älven. I stället har överbyggnaden hopnitats 

å en längs norra stranden, uppströms om bron, 
uppförd ställningsbro och därefter medelst pråmar 
svängts ned till brolinjen med ena ändan 
vilande på en järnpivå, inmurad i landfästet. Väl 
inpassat i brolinjen har spannet sänkts ned i sina 
lagerbockar. Utsvängningen har försiggått utan 
missöde och tog knappast en timmes tid i anspråk. 

Järnöverbyggnaden för svängbron har levererats 
och uppsatts av Motala Verkstads Nya Aktiebolag. 
Det fasta spannet har levererats och 
uppsatts av Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag. 

Kostnad. Bron har i sin helhet dragit en kostnad 
av 389.656:01 kronor. 

Bro vid Kareby 

1 spann a5,00 m fri spännvidd. 

Grundförstärkning genom pålning har måst 
utföras. Under vartdera fästet hava nedslagits 36 
st. pålar med ett inbördes avstånd av 0,7 m. Såväl 
under fästena som mellan desamma har gjutits 
en betongkaka om 0,9 m tjocklek. Landfästena 
hava uppförts av granit i cementbruk. 

Brons kostnad har uppgått till 6.249:75 kronor. 

Kulvert vid Skårby (bild 26) 

1 spann a4,40 m. 

Grunden utgöres av berg. Såväl valv som anfangsmurar 
hava uppförts av granit i cementbruk. 

Kostnaden har uppgått till 9.755:04 kronor. 

Bro vid Skårby 
1 spann a5,00 m fri spännvidd. 



Grundförstärkning har utförts genom pålning. 
Grunden i övrigt och landfästena hava utförts på 
samma sätt som för bron vid Kareby. 

Anläggningskostnaden har uppgått till 

6.678:08 kronor. 

Kulvert vid Jörlanda (bild 27) 
I spann a7,00 m. 

Kulverten har byggts på bergbotten. Såväl valv 
som anfangsmurar hava uppförts av granit i cementbruk. 

Kostnaden har uppgått till 22.809:68 kronor. 

Bro vid Bråland (bild 28) 
1 spann a7 ,80 m fri spännvidd. 

Bild 26. Kulvert vid Skårby. Det är inget i konstruk

tionen utan spännvidden två meter som skiljer mel

lan bro och kulvert. 

Bild 27 Kulvert vid jörlanda. Även här krävde en 

kulvert ett lika omfattande och komplicerat bygge 

som en mindre bro. 

Grundförstärkning har utförts genom pålning. 
Under varje landfäste hava nedslagits 70 st. pålar 
på ett inbördes avstånd av 0,70 m. Ovanpå 
pålarna har gjutits en armerad betongkaka om 
1,7 m tjocklek, och mellan fästena har ävenledes 
lagts en betongkaka om 1,0 m tjocklek på 
pålgrund och med ett avstånd mellan pålarna av 
1,0 a1,2 m. Samma förstärkning av grunden har 
även utförts under brons vingmurar. Landfästena 
hava utförts av betong med granitbeklädnad. 

Kostnaden har uppgått till 31.432:60 kronor. 

Bild 28. Bro vid Bråland. Huggen sten i själva brofästena, 
murad kullersten i slänterna. 

Bro vid Strandnorum 

1 spann a5,60 m fri spännvidd. 

Grundförstärkning har utförts genom pålning. 
Under varje landfäste hava nedslagits 66 st. pålar 



på et inbördes avstånd av 0, 7 m. På pålarna har 
lagts en armerad betongkaka om 0,9 m tjocklek, 
och denna har utsträckts även till rummet mellan 
landfästena, varest denna dock ej armerats. 
Landfästena hva uppförts av granit i cementbruk. 

Brons kostnad har uppgått till 13.526:08 kronor. 

Bro vid Svenshögen 

1 spann a5,60 m fri spännvidd. 

Här har grundförstärkning utförts genom 
pålning. 50 st. pålar hava nedslagits under varje 
fäste, och betongkakans tjocklek har gjorts 0,8 

m. Landfästena hava uppförts av granit i cement

bruk. 
Kostnaden har uppgått till 10.306:52 kronor. 

Bro vid Kärr 

1 spann a5,00 m fri spännvidd. 

Grundförstärkning har utförts genom pålning. 
Betongkakans tjocklek är 0,9 m, och denna har 
utlagts även mellan fästena. Dessa hava uppförts 
av granit i cementbruk. 

Brons anläggningskostnad har uppgått till 

14.470:80 kronor. 

Bro vid Grohed 

1 spann a4,00 m fri spännvidd. 
Bron har grundlagts på pålar, och såväl betong

kakan som landfästena hava utförts på samma 
sätt som för bron vid Svenshögen. 
Kostnaden har uppgått till 9 .451 :68 kronor. 

Bro vid Hässleröd 

1 spann a5,60 m fri spännvidd. 
Landfästena hava lagts å berggrund och uppförts 
av granit i cementbruk. 
Kostnaden har uppgått till 3.467:62 kronor. 

Bro över Bodelidsån, södra 

1 spann a5.60 m fri spännvidd. 



Landfästena hava lagts på berggrund och hava 
uppförts av granit i cementbruk. 
Kostnaden har uppgått till 3.467:62 kronor. 

Bro över Bodelidsån, norra 

1 spann a5,60 m fri spännvidd. 
Bron har uppförts på samma sätt som föregående 
bro, och kostnaden har uppgått till 

3.150:57 kronor. 

Bro över Bäveån (bild 29) 
1 spann a48,00 m fri spännvidd. 

Brons landfästen hava uppförts på berggrund 
med besparingsrum i hjärtmurarna. På grund av 
bergets djupa läge under norra fästet har här en 
betonggrund av 7 ,2 m tjocklek utförts. 

Spåret å bron ligger i kurva med 300 m radie, 
varför avståndet mellan överbyggnadens ramstycken 
måst tagas till 6,3 m. Järnöverbyggnaden 
har levererats av Bergsunds Mekaniska Verkstads 
Aktiebolag. Anläggningskostnaden har uppgått 

till 68.964:91 

kronor. 

Bild 29. Bro över 
Bäveån. Tack 
vare bron kom 
vattentornet och 
banvaktsstuga i 
bakgrunden med 
på bild. 

Bild 30. Viadukt 
över Saltkällan. 
Alla Bohusbanans 
parabelfackverksbroar 
och -viadukter 
har diagonalsträvorna 
stigande 
mot mitten. 

Bro vid Kasen 

1 spann a5,60 m fri spännvidd. 

Bron har grundlagts på pålar, nedslagna såväl 
under landfästena som mellan desamma. Betongbädd 
om 0,9 m tjocklek har utförts under 
hela bron, och fästena hava uppmurats av granit 
i cementbruk. 



Kostnaden har uppgått till 21.716:75 kronor. 

Viadukt vid Saltkällan (bild 30) 
1 spann a48,00 m fri spännvidd. 

Som i det föregående omnämnts, har denna 
anläggning måst tillgripas till följd av markgrundens 
dåliga beskaffenhet. Sedan bank här hade 
utfyllts, inträffade svårartade jordskred i sidled, 
och som fortsatt risk för dylika skred förefanns, 
återuppfördes icke banken. 

Viaduktens fästen och vingmurar hava uppförts 
på pålar, nedslagna med 0,6 m avstånd under 
hjärtmurarna 
och 0,7-1,0 m 
avstånd under 
vingmurarna. 
Ovanpå pålarna 
har en 3,0 m 
tjock betonggrundlagts, 
å vilken 
fästena och 
vmgarna uppmurats 
av granit 

Bild 31. Bro över 
Örekilsälven. 
Märk den provisoriska 
arbetsbron. 
Fina bilder.från 
brobyggetfinns i 
järnvägsminnen 5, 
s. 16--19. 

i cementbruk. Bakom fästena har markgrunden 
under anslutande bankar förstärkts medelst pålning 
och betongbäddar till olika storlekar. 

Järnöverbyggnaden har levererats och uppsatts 
av Göteborgs Mekaniska Verkstads Aktiebolag. 
Anläggningskostnaden har uppgått till 

115.528:76 kronor. 

Bro över Örekilsälven (bild 31) 
1 spann a65,00 m fri spännvidd. 

Markgrunden utgöres här av ett fast jordlager, 
å vilket utlagts en betongkaka om 1,5 m tjocklek 
under båda landfästena. Grundmurarna hava 
utförts av betong, och fästenas hjärtmurar hava 
uppmurats av granit i cementbruk. 

Järnöverbyggnaden har levererats och uppsatts 
av Göteborgs Mekaniska Verkstads Aktiebolag. 



Kostnaden för bron har uppgått till 193.347:40 
kronor. 

Bro vid Orrekläpp (bild 32) 
1 spann a5,60 m fri spännvidd. 
Till förstärkning av markgrunden har pålning 
verkställts under fästena med ett avstånd av 1,0 

m. Betongkakan har givits en tjocklek av 0,9 m, 
och murverket i övrigt har uppförts av granit i 
cementbruk. 

Kostnaden har uppgått till 40.637:59 kronor. 

Bro vid Säm (bild 33) 
1 spann a5,60 m fri spännvidd. 

Pålar hava nedslagits som grundförstärkning 
såväl under landfästena som i mellanrummet 
mellan dessa. Pålavståndet utgör 0, 7 resp. 1,25 

m. Betongkakans tjocklek har gjorts 0,9 m, och 
ovanpå denna hava fästena uppmurats av granit 
i cementbruk. 

Kostnaden har uppgått till 15.505:02 kronor. 

Bro vid Mjölkeröd 
1 spann a5,00 m fri spännvidd. 

På den naturliga marken har gjutits en 0,9 m 
tjock betongkaka, å vilken landfästen uppmurats 
av granit i cementbruk. 

Kostnaden för bron har uppgått till 6.005:51 
kronor. 

Bro vid Kragenäs (bild 34) 
1 spann a10,00 m fri spännvidd. 

Under vartdera landfästet hava nedslagits 66 
pålar på ett inbördes avstånd av 0,7 m. Betongkakan 
har gjorts 1, 1 m tjock, och på denna hava 
fästena uppförts av granit i cementbruk. 

Kostnaden har uppgått till 21.076:18 kronor. 

Bro vid Överby (bild 35) 
1 spann a5,00 m fri spännvidd. 
Grunden under bron har förstärkts med en 
rustbädd av plank, och på denna har gjutits en 

Bild 32. Bro vid Orrekläpp. En raffinerad bild, men så 
skulle också i forsta handyrkesfotografer enligt instruktion 
användas for dokumentationen. 



Bild 33. Bro vid Säm. De kortare broarna tycks inte ha 
haft ledstängerfrån början. 

Bild 34. Bro vid Kragenäs. Ledstängerna verkar provisoriska. 

Bild 35. Bro vid Överby. 

Bild 36 Bro över Wettelandsån vid Blåskog. Här räckte 
det med en lågbalkbro men närmare åns mynning 
krävdes en annan konstruktion, se nästa bild. 

Bild 3 7. Bro över 

Wettelandsån 

vid Beateberg (å 

Strömstadsbanan). 

l Våra broar 

(2001) finns på 

s. 168 en nutida 
bild av bron. 
Bengt Spade säger 
där att den är 
"landets kortaste 
normalspåriga 
järnvägsbro med 
fackverksbalkar av 
parabel typ". 

betongplatta av 0,9 m tjocklek under såväl land

fästena som mellanrummet. Betongkakan mel

lan fästena har armerats. Fästena hava uppmu

rats av granit i cementbruk. 

Brons kostnad har uppgått till 14.898:32 kro

nor. 

Bro vid Vettelanda (bild 36) 

1 spann a14,00 m fri spännvidd. 

Under vartdera landfästet hava nedslagits 98 
st. pålar, vilka omspettats med ett 0,2 m tjockt 



gruslager. Ovanpå detta har gjutits en betongbädd 
av 0,9 m tjocklek. Murverket i övrigt har 
uppförts av granit i cementbruk. 

Kostnaden för bron har uppgått till 28.268:67 
kronor. 

Bro vid Hjältsgård 

1 spann a5,00 m fri spännvidd. 

Brobyggnaden har utförts på samma sätt som 
för bron vid Överby, dock utan armering i betongkakan. 

Kostnaden har uppgått till 4.659:69 kronor. 

Kostnad for broar. Totala kostnaden för samtliga 
broar, kulvertar och viadukter har uppgått till 

2.478.432:74 kronor. 

Avloppstrummor 

För de smärre vattengenomloppen hava anlagts 
322 st. täckta avloppstrummor av sten, utförda 
i kallmur [...] och med en sammanlagd längd 
av 4613,39 m. Av dessa hava trummor till en 
längd av 2533, 19 m lagts å rustbädd. Därjämte 
hava utsprängts 3 st. vattentunnlar; vid Vägeryr 
och Grinnån med vardera 2,5 m bredd och vid 
Hammar (bild 38) med 4,0 m bredd. Öppna 
stentrummor hava utförts till ett antal av 6 st., 
varjämte 3 st. rörtrummor och 4 st. genomlopp 
för vatten-och kloak.ledningar nedlagts. [ ...] 

Kostnaden för trumgrävning har varierat mellan 
0:90 och 2:-kronor pr kbm. 

Kostnad for trummor. Totala kostnaden för 
samtliga trummor och vattentunnlar har uppgått 
till 905.453:09 kronor. 

Kostnad for samtliga vattenbyggnader. Kostnaden 
för samtliga broar, viadukter, trummor och 
vattentunnlar m.m. har uppgått till 3.383.885:83 
kronor, utgörande 19.518:40 kronor per km 
bana. 

Bild 38. ¼ttentunnef vid Hammar. 

3. VÄGKORSNINGAR SAMT VÄGOCH 
JÄRNVÄGSOMLÄGGNINGAR 

Landsvägar och andra större vägar korsas 60 
gånger av järnvägslinjen. För 51 av dessa hava 



korsningar i banans plan anordnats och för de 
övriga hava uppförts sex vägbroar och tre vägportar. 
Vägbroarna äro belägna vid Ljungskile, 
Hässleröd, Vadbacken (bild 39), Adolfshill (bild 
40), Svinbacka (bild 41) och Svarteborg (bild 

42) . Vägbron vid Hässleröd har dock bekostats 
av vederbörande vägdistrikt. Vägportarna äro 
belägna vid Sörkällan (bild 43) och Norrtull 
(bild 44) i Uddevalla samt vid Kasen (bild 45). 
Därjämte korsar statsbanan genom vägportar 
de båda enskilda banorna Uddevalla-Lelångens 
järnväg vid Uddevalla (bild 46) och MunkedalSkree 
järnväg vid Munkedal (bild 47). För Uddevalla 
tändsticksfabriks decauvillespår hava anordnats 
två mindre vägportar (bild 48), och för 
ett arbetsspår för Kasens tegelbruk invid Uddevalla 
har ävenledes anordnats en mindre vägport. 
Den senare har i kostnadshänseende hänförts till 
öppna trummor. 14 st. av de större vägkorsningarna 
i banans plan hava försetts med förreglade 
fällbomsanordningar, varemot för de övriga endast 
lokalt ställbara fällbommar anordnats. 

Mindre vägar korsas av järnvägslinjen till ett 
antal av 500 st. Samtliga dessa korsningar hava 
försetts med grindar. 

Som tidigare nämnts har vid Uddevalla utförts 
en större omläggning av Uddevalla-Vänersborg-
Herrlj unga järnväg, vilken indragits på 

Bild 39. Vägbro 
vid Vadbacken i 
Uddevalla. 

Bild 41. Vägbro 
vid Svinbacka. 

Bohusbanans ursprungligen 
tolv 
planskildheter har 
blivit åtskilliga 
fler i samband 
med vägtrafikens 
expansion. 

Bild 40. Vägbro 
vid Adolfihill i 

Uddevalla. 

Bild 43. Vägport vid Sörkällan i Uddevalla. Tidens 
vägskyltar var inte standardiserade. 

Bild 42. Vägbro vid Svarteborg. Eftersom vägfordonen 



var relativt lätta vid denna tid kunde vägbroar 
kunde byggas klenare än järnvägsbroar. 

Bild 45. Vägport vid Kasen. 

Tab. 7 Kostnadssammandragfor vägkorsningar 

Bild 44. Vägport vid Norrtull i Uddevalla. Banans 
längsta och dyraste vägport. Notera gaslyktorna. 

samt väg-och järnvägsomläggningar 
Vägbro vid Ljungskile 6 027:59 
Vägport vid Sörkällan 8 601:40 
Vägbro vid Vadbacken 3 537:58 
Vägbro vid Adolfshill 3 647:83 
Vägport vid Adolfshill 7 356:53 
Vägport vid Lagerbergsgatan 
i Uddevalla 16 112:75 
Vägport vid Norrtull i Uddevalla 56 915:71 
Viadukt för Uddevalla-
Lelångens järnväg 29 884:10 
Vägport vid Kasen 25 393:34 
Vägbro vid Svinbacka 7 263:83 
Viadukt för Munkedal-Skree järnväg 35 378:74 
Vägbro vid Svarteborg 6 639:32 
Vägövergångar i banans plan (5 51 st) 108 286:89 

Fällbomsanläggningar (14 st) 326 560:33 
Omläggning av Uddevalla-
Vänersborg-Herrljunga järnväg 214 846:29 
Ändring av vatten och avlopp 
i Uddevalla 4 002:66 
Summa 940 897:74 
Utgörande pr m bana 5 432:90 kr 

Bild 46. Vägport 
for Uddevalla-Le

långens järnväg. 

ULB öppnades 

1895. 

Bild 47. Vägport 
for Munke

dal-Skree järnväg. 

Trafiken på MJ 
fortgick under 
hela byggtiden 
med en provisorisk 
korsning. 



Bild 48. Vägport 
for decauvillespår 

vid Adolfihill i 

Uddevalla. Tänd

sticksfabrikens 

spår. Ingen äkta 

decauvillebana 

utan 780 mm 

spårvidd -eller 

breddades spåret 

när lokdrift inför

des 1916? 

statsbanans station därstädes, varefter den med 

ett nyanlagt spår runt det s.k. Skansberget för

bundits med den äldre stationen. 

Kostnad. Kostnader och lägen för samtliga 

vägportar och vägbroar samt kostnader m.m. för 

övriga anordningar under denna rubrik finnas 

angivna i tab. 7. Den sammanlagda kostnaden 

har uppgått till 940.897:74 kronor. 

4. ÖVERBYGGNAD 

Spårläggning 

Räler och spårväxlar. Banan har belagts med räler 

av 1899 års modell, vägande 34 kg pr m och till

verkade i Belgien. Inköpskostnaden har belöpt 

sig på 90 kronor pr ton i medeltal. Spårväxlarnas 

korsningar hava varit av såväl räler som gjutstål 



med vinklar av 1 :9 och 1: 10. 

Sliprar. Sliprar av 2, 7 m längd hava utlagts till 

ett antal av 14 st. på 10 m spår. Sliprarna hava 

huvudsakligen levererats från Småland till ett 

pris av 1:59 kr. pr st. 

Rälsläggrzing. Rälsläggningen av banan påbörjades 
å Uddevalla bangård i september 1901, 
då 450 m spår utlades. I december samma år 
framdrogs spåret till bergskärningen vid Kasen 
och under andra och tredje kvartalet år 1902 till 
tunnlarna vid Kärra. Från och med oktober sistnämnda 
år fortsattes spårläggningen utan annat 
avbrott än för inläggning av järnöverbyggnader 
för broar m.m. ända fram till Skee, dit den nådde 
under juni månad 190 3. I september 1904 påbörjades 
rälsläggningen vid Tingstad och framkom 
i maj månad påföljande år till Nordre älv. Sedan 

Bild 49. Provisorisk 
viadukt i gropspår. 
Det framgår 
av texten att platsen 
var Vallen vid 
Stora Höga. 

bron över nämnda älv i maj månad 1906 fullbordats, 
fortsattes rälsläggningen och nådde i slutet 
av september samma år Svenshögen. På grund av 
att de stora arbetena invid Uddevalla ej hunno 
avslutas förrän under senare delen av år 1906, utfördes 
rälsläggningen å delen Svenshögen-Uddevalla 
med utgångspunkt från Ljungskile, dit erforderligt 
material forslades sjöledes. Det visade 
sig dock för kostsamt att på samma sätt frakta lok 
för normal spårvidd till denna plats, varför man 
utlade rälssträngarna för en spårvidd av 0,6 m, 
och decauvillelok fick ombesörja transporterna. 
Sedan rälsläggningen utförts på detta sätt, skedde 
utflyttningen av den ena rälssträngen så att normal 
spårvidd erhölls. Arbetet härmed påbörjades 
i juni 1906 och fullbordades i oktober samma år. 
Från Tingstad och fram till Olskrokens bangård 
skedde rälsläggningen under februari månad 
1909, sedan bron över Göta älv färdigbyggts. 

Rälsläggningen har betingat ett pris i medeltal 
av 0,35 kr. pr m spår, exklusive upplastning av 
spåreffekter men inklusive desammas lossning å 
arbetsplatsen. 

Ballastning 



Ballastgrus har tagits från följande grusförekomster: 
Skogome, Tofta, Vallen, Arröd, Bruddeberg, 
Koppingen, Hässleröd, Kristineberg, Kuröd, 
Saltkällan, Åbackarne, Dingle och Tanum. En 
provisorisk viadukt i gropspåret till Vallens grustag 
visas å bild 49. 

Gruslastningen har verkställts för hand. Kostnaden 
har, allt efter materialets beskaffenhet, be

tingat ett pris, varierande mellan 0:32 och 0:50 
kr. pr kbm. Lossningskostnaden har varierat 
mellan 0:30 och 0:50 kr. pr kbm. 

Kostnaden för ballastningen, inklusive anläggning 
av gropspår och dettas underhåll, har 
uppgått till 1 :69 kr. pr kbm. För huvudspårets 
ballastning hava åtgått i runt tal 563.000 kbm 
grus. 

Kostnad for överbyggrzaden. Totala kostnaden 
för huvudspårets rälsläggning och ballastning 
har uppgått till 2.818.883:22 kronor, varav 

1.867.403:20 kronor komma på själva spåret 
och 951.480:02 kronor på ballasten. 

5. HusBYGGNADER 
Byggrzadssätt. Samtliga stationshus med avträden, 
lokstallsbyggnader och vattentorn, alla i 
ekonomihus befintliga tvättstugor samt flertalet 
banbevakningsbostäder hava med undantag av 
ett vattentorn uppförts av tegel. Övriga hus hava 
byggts av trä. Stationshus, till stationerna hörande 
avträden samt vattentorn hava klätts med 
fasadtegel av Skromberga eller Börringe tillverkning. 
Ekonomihusens tegelväggar hava utvändigt 
oljemålats. En del vaktstugeväggar av tegel hava 
uppförts såsom hålmur för bättre uttorkning av 
den inträngande fuktigheten. Till taktäckning å 
samtliga byggnader utom uthusen hava använts 
cementplattor eller svartplåt. Uthustaken hava 
täckts med papp. Uthus och den del av ekonomibyggnaderna, 
som ej utgör tvättstuga, hava 
utförts av bräder, fästade på stopresning. Där 
kostall förekommer, såsom vid samtliga banbevakningsbostäder, 
har detsamma uppförts av liggande 
bilat timmer. Grunder och socklar hava 
huvudsakligen utförts av granit. 
Entreprenader. Ovan socklarna hava husen 
uppförts på entreprenad i enlighet med för statens 
järnvägar gällande arbetsbesk.rivningar och 
entreprenadkontakt, varvid det ålegat entreprenörerna 
att själva hålla nödig materiel samt anskaffa 
föreskrivna fasta inventarier. 



Uppvärmningssystem. Endast lokala eldstäder 
hava anordnats. 

Stations byggnader 

Stationshus. Vid Säve, Ytterby, Jörlanda, Svenshögen, 
Grohed, Hogstorp, Munkedal, Dingle, 
Hällevadsholm, Rabbalshede, Orrekläpp, Tanum, 
Kragenäs, Överby och Skee hava stationshusen 
uppförts enligt arkitektkontorets ritning 
n:r 1952. Dessa hus innehålla i nedre våningen 
expedition, väntsal och resgodsrum samt bostadslägenhet 
om ett rum och kök. Övre våningen 
består av en lägenhet om två rum och kök 
jämte ett enkelrum, vilket vid behov kan läggas 
till eller avskiljas från nämnda lägenhet. 

Vid Stenungsund och Ljungskile hava stationshusen 
uppförts enligt ritning n:r 2407, inrymmande 
i bottenvåningen expedition, vestibul, 
resgodsrum samt Il klass väntsal jämte damtoalett 
och lamprum. Våningen en trappa upp innehålle~ 
en bostadslägenhet om fyra rum och kök. 

För uppförande av stationshus vid Uddevalla 
har ritning n:r 1995 legat till grund. Här utgöres 
bottenvåningen av tre expeditionsrum, nämligen 
for stationsinspektor, biljettförsäljning och för 
trafikpersonal, resgodsrum, vestibul jämte Il och 
111 klass väntsal samt damrum. Övre våningen är 
uppdelad i två bostadslägenheter om respektive 
tre och fem rum och kök. 

Hållplatsstuga. Hållplatsstuga har uppförts vid 
Skårby enligt ritning n:r 2413. Byggnaden innehåller 
expedition och väntrum. 

Boställshus. Boställshus hava uppförts vid 
Stenungsund, Ljungskile och Uddevalla, vid 
Stenungsund enligt ritning n:r 1654 B, innehållande 
ett rum och kök och vid Ljungskile enligt 
ritning n:r 1994, innehållande två rum och kök. 
Vid Uddevalla har boställshuset uppförts i två våningar 
med fyra lägenheter om två rum och kök i 
vardera enligt ritning n:r 3558. 

Ekonomihus. Ekonomihus enligt ritning n:r 
1987, innehållande tvättstuga, vedbodar för stationsföreståndaren 
och ett hans biträde, kol-och 
vedbod for stationen samt en sprutbod hava uppförts 
vid Ytterby, Jörlanda, Stenungsund, Svenshögen, 
Grohed, Hogstorp, Munkedal, Dingle, 
Hällevadsholm, Rabbalshede, Orrekläpp, Tanum, 
Kragenäs, Överby och Skee. För enahanda byggnad 
i Uddevalla har ritning n:r 1986 tillämpats, 
vilken icke upptager något utrymme för sprutbod, 
enär denna är förlagd till avträdeshuset. Vid Säve 



och Ljungskile hava inga ekonomibyggnader uppförts, 
enär personalens vedbodar och tvättstugor 
hava inrymts i stationshusens källarvåningar. Vid 
sistnämnda platser har endast uthus, innehållande 
stationens ved-och sprutbod, enligt ritning n:r 
2496 uppförts. För boställshuset vid Uddevalla 
hava tvättstuga och vedbodar förlagts till dess källarvåning 
och en enklare avträdesbyggnad för personalens 
behov uppförts. 

Avträdeshus. Samtliga avträdeshus hava uppförts 
enligt ritning n:r 2005 utom i Uddevalla 
och Skee, där ritningar respektive n:r 1989 och 
2004 kommit till användning. 

Godsmagasin. Vid Uddevalla har godsmagasin 
uppförts enligt ritning n:r 2069, innehållande 
utom utrymmet för varor även tvenne expeditionsrum. 
Vid Ytterby, Stenungsund, Ljungskile, 
Hällevadsholm, Tanum och Skee har ritning n:r 
5058 kommit till användning samt vid Säve, Jörlanda, 
Svenshögen, Grohed, Hogstorp, Dingle, 
Rabbalshede, Orrekläpp, Kragenäs och Överby 
ritning n:r 5059. Skillnaden består endast däri, 
att enligt den förra byggnadens längd är 9 ,3 m 
och enligt den senare 12,5 m. Bredden är lika, 
nämligen 6,1 m. Vid Munkedal har ritning n: r 
2060 tillämpats och byggnaden erhållit en längd 
av 12,5 m och en bredd av 7,4 m. 

Lokstallar. Vid Göteborg hava befintliga lokstall 
tillbyggts med två stallplatser, och vid Uddevalla 
har lokstall, innehållande fyra stallrum, 
uppförts, varvid ritning n:r 1826 följts. Några 
stallutrymmen i Skee hava ej erfordrats, enär 
statsbanans tåg framgå till Strömstad, där stallbyggnad 
uppförts genom den enskilda banans 
försorg. 

Vattentorn. Vattentorn hava anordnats vid 
Nordre älv, Jörlanda, Svenshögen, Bäveån, Uddevalla, 
Munkedal, Hällevadsholm och Orrekläpp. 
Vattentornet vid Nordre älv består av trä 
och är uppfört enligt ritning n:r 1729 samt övriga 
vattentorn av sten enligt ritning n:r 2002. 
Vid Uddevalla, där vattentornet sammanbyggts 
med lokstallarna, har ritning n:r 1759 B kommit 
till användning. Vattentornet vid Bäveån utgör 
reservanläggning för Uddevalla, emedan det kan 
befaras, att under särskilt torra årstider vattentillgången 
blir otillräcklig. 

Pumphus. Fristående pumphus hava byggts 
enligt ritning n:r 2415 vid Nordre älv, Jörlanda, 
Munkedal och Orrekläpp. 



Pumpmaskineri. För vattenuppfordring hava 
Worthingtonpumpar inmonterats vid Nordre 
älv, J örlanda, Svenshögen, Bäveån, Munkedal 
och Orrekläpp, pulsometer vid Hällevadsholm 
samt varmluftspump vid Uddevalla. Kapaciteten 
för Worthingtonpumparna växlar mellan 36,0 
och 87,3 kbm per timme och för de senare pumparna 
resp. 16,2 och 6,7 kbm per timme. 

Sedermera har på grund av lägre driftkostnader 
vindmotor uppsatts vid Nordre älv, J örlanda 
och Hällevadsholm och elektriskt driven pump 
vid Uddevalla, varjämte självtrycksledning från 
en brunn anordnats vid Svenshögen. De förstnämnda 
uppfordringsanordningarna hava därmed 
kommit att utgöra reserver. 

Källare. Fristående källare hava anlagts vid 
samtliga stationer utom Säve, Ljungskile och 
boställshuset i Uddevalla, där utrymme härför 
beretts i grunderna. Källarna hava uppförts 
av granit samt täckts med jord. Kostnaden för 
stenarbetet för enkla och dubbla fristående källare 
har i medeltal uppgått till respektive 500 och 
860 kronor. 

Banbevakningsbostäder 

Banmästarstugor. Banmästarstugor hava uppförts 
till ett antal av 7 st., varav 6 st enligt ritning n:r 
1994 samt enligt ritning n:r 1900. 

Banvaktsstugor. 5 5 st. banvaktsstugor hava 
uppförts, varav 50 st. enligt ritning nr 1961, 4 
st. enligt ritning 1654 samt en enligt ritning n:r 
2929 (banvaktsstuga vid Skår, se bild 50). 

Brovaktsstugor. En kombinerad bro-och banvaktsstuga 
har uppförts enligt ritning n:r 2910 
vid Göta älv och en brovaktsstuga enligt ritning 

n:r 1961 vid Nordre älv. 

Uthus. Uthus, innehållande material-, visthus, 
ved-och foderbod samt kostall, hava uppförts 
vid samtliga stugor enligt ritning n:r 1027, utom 
vid kombinerade stugan vid Göta älv, där ritning 
n:r 2397 tillämpats. 

Källare. För bro-och banbevakningsstugorna 
hava liksom vid stationerna fristående källare 
anordnats. 

Kostnad for samtliga husbyggn,ader. Kostnaderna 
för samtliga husbyggnader hava uppgått till 

1.528.692:85 kronor. 



Bild 50. Banvaktsstuga vid Skår. Stugtypen beskrivs 
en smula av Rasmus Axelsson i Spår 2008, s. 53-54. 

6. BANGÅRDAR 
Trafikplatser. Stationer hava anlagts vid Säve 14,8 
km från Göteborg, Ytterby 21,5 km, Jörlanda 
37,2 km, Stenungsund 47,7 m, Svenshögen 59,5 
km, Ljungskile 69 km, Grohed 78,9 km, Uddevalla 
88,5 km, Hogstorp 100,5 km, Munkedal 
109,5 km, Dingle 119,2 km, Hällevadsholm 
125,9 km, Rabbalshede 131,1 km, Orrekläpp 
143,6 km, Tanum 148,l km, Kragenäs 158,2 
km, Överby 163,3 km och Skee 173,4 km. 
Hållplatser. Endast en håll-och mötesplats har 
anordnats, nämligen vid Skårby, samt enbart 
hållplats vid Tingstad, Lillhagen, T uve, Kode 
Vallen, Ödsmål, Skafteröd, Resteröd, Höjentorp, 
Saltkällan och Varp. Tingstad har sedermera 
blivit utgångspunkt for spår till Göteborgs 
stads frihamn. 
Längd å mötesspår. Mötesspårens längder å stationer 
och mötesplatser hava gjorts minst 400 m 
mellan fripålarna. 
Vattenstationer. Vattenstationer hava anordnats, 
förutom vid Göteborg, vid Nordre älv (i 
närheten av Ytterby bangård), J örlanda, Svenshögen, 
Bäveån (i närheten av Uddevalla bangård), 
Uddevalla, Munkedal, Hällevadsholm och 
Orrekläpp. För tågens framförande till Strömstad 
har den enskilda banan Strömstad-Skee anlagt 
vattenstationer såväl i Skee som i Strömstad. 
Växel-och signalsäkerhetsanordningar. Samtliga 
trafikplatser och hållplatser hava utrustats med 
en envingad semafor i vardera ändan av bangården 
samt med försignaler, där så befunnits erforderligt. 
Semaforerna har satts i förbindelse med 
ställverk invid respektive stationshus. Växelforreglingar 
hava anordnats endast vid Olskroken 
och Uddevalla. 
Göteborg, station. Vid denna station har Bohusbanan 
endast bidragit med 27.824:35 kronor, 
utgörande del av kostnaden for tillbyggnad 
av lokstallet. 
Olskroken, station. Stationen har for en kostnad 
av 127.027: 11 kronor utvidgats med det antal 
spår m.m., som erfordrats for Bohusbanan. 
Säve, station. A stationen, som är avsedd att 
betjäna bygden å Hisingens norra del, hava ett 
mötes-, ett godsrangerings-samt ett stickspår 
utlagts. Därjämte hava uppförts stationshus, avträdeshus 
och godsmagasin. Kostnaden for stationen 
har belöpt sig till 64.857:79 kr. 

Ytterby, station. Stationen är avsedd att förmedla 
trafiken i öster huvudsakligen till och från 
Kungälv samt i väster till och från Harestad och 



Torsby m.fl. platser. Spåranordningarna utgöras 
av ett mötes-och ett sticksår jämte ett kortare 
rundspår for uppställning av godsvagnar. Terrasseringen 
är utförd på sådant sätt, att ytterligare 
ett spår kan utläggas mellan huvud-och mötesspåret. 
De å stationen uppförda husbyggnaderna 
utgöras av stationshus med ekonomihus, avträdeshus 
och godsmagasin. Totala kostnaden, vari 
dock kostnaden for vattenstationen vid Nordre 
älv icke medräknats, har uppgått till 62.465:48 
kronor. 

Skårby, hållplats. Vid hållplatsen, som är avsedd 
att betjäna Romelanda, Kareby och Hålta 
socknar, har ett godstågsspår utlagts samt en 
mindre hållplatsstuga uppförts. Kostnaden har 
uppgått till 12.208:04 kronor. 

jörlanda, station. Stationen är avsedd att tillgodose 
trafiken till och från Jörlanda socken. 
Spåranordningarna hava utförts i ungefärligen 
samma omfattning som i Säve. De uppförda 
husbyggnaderna utgöras av stationshus, ekonomihus, 
avträdeshus och godsmagasin samt 
vattentorn och pumphus. Kostnaden for stationsanläggningen 
inklusive vattenstationen har 
uppgått till 88.167:81 kronor. 

Stenungsund, station. Stationen är avsedd att 
betjäna såväl kringliggande plats som utanför befintliga 
öar, i synnerhet Orust. Spåranordningarna 
utgöras av ett mötes-och ett stickspår jämte 
ett kortare rundspår for uppställning av godsvagnar, 
vartill kommer ett hamnspår. Terrasseringen 
är utförd på sådant sätt, att ett ytterligare spår 
kan utläggas mellan huvud-och mötesspåret. 
Vid stationen hava uppförts stationshus med 
ekonomihus, boställshus, avträdeshus och godsmagasin. 
Kostnaden har belöpt sig till 72.164:67 
kronor. 

Svenshögen, station. Stationen, vilken ligger 
vid sjön Hällungens norra ända, har till uppgift 
att förmedla trafiken till och från bygden öster 
om nämnda sjö. Ett mötes-, ett godsrangerings 
samt ett stickspår hava utlagts. De här uppförda 
husbyggnaderna utgöras av ett stationshus med 
ekonomihus, avträdeshus, godsmagasin, vattentorn 
och pumphus. Kostnaden for stationen, 
inberäknat vattentagningsanordningarna, har 
uppgått till 95.989:55 kronor. 

Ljungskile, station. Stationen ligger vid en 
havsvik och är avsedd att betjäna en folkrik bygd 
med badorterna Ljungskile och Lyckorna. Utom 
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mötes-och stockspår hava här utlagts tvenne spår 
för godstrafik. De uppförda byggnaderna utgöras 
här av stationshus, boställshus, avträdeshus, 
ett mindre uthus samt godsmagasin. Kostnaden 
har utgjort 75.031 :63 kronor. 

Grohed, station. Trafikområdet är här begränsat 
till trakten närmast stationen. Bangården har 
försetts med ett mötes-och ett stickspår, varvid 
terrasseringen utförts så, att ytterligare ett spår 
kan vid behov inläggas mellan det förra spåret 
och huvudspåret. Därjämte hava uppförts stationshus, 
ekonomihus och godsmagasin. Kostnaden 
har uppgått till 52.990:71 kronor. 

Uddevalla, station. Spårsystemet utgörs här av 
ett mötes-, fyra rangerings-, två godstågs-och 
ett stickspår samt två spår för Uddevalla-Vänersborg-
Herrljunga järnvägsstations genomfart, 
vartill kommer ett spår till lokstallarna med 
vändskiva. Vid stationen hava vidare uppförts 
ett större stationshus med ekonomihus och avträdeshus, 
boställshus, godsmagasin samt lokstall 
med samman byggt vatten torn. Anläggningskostnaden 
för stationen, inberäknat vatten-och lokstation 
men ej vattentagningsanordningen vid 
Bäveån, har uppgått till 331.428:60 kronor. 

Hogstorp, station. Stationen är avsedd att förmedla 
trafiken till och från Skredsvik socken. 
Spåranordningen utgöres av ett mötes-och ett 
stickspår. De uppförda husbyggnaderna utgöras 
av stationshus, avträdeshus, ekonomihus 
och godsmagasin. Kostnaden har belöpt sig till 

48.711:20 kronor. 



Munkedal, station. Platsen har tät bebyggelse 
och i stationens närhet är Munkedals pappersbruk 
beläget. Två mötes-, två uppställningssamt 
ett stickspår hava här utlagts. Vidare hava 
uppförts stationshus, avträdeshus, ekonomihus 
och godsmagasin samt vattentorn och pumphus. 
Kostnaden för stationsanläggningen inklusive 
vattenstation har uppgått till 115.905: 16 
kronor. 

Dingle, station. Vid denna station utmynna 
vägar från Svenneby, Bottna, Bärfendal och Svarteborg 
socknar, vars trafik stationen är avsedd att 
tillgodose. Stationen har utrustats med endast ett 
mötes-och ett stickspår. Därjämte hava uppförts 
stationshus, avträdeshus, ekonomihus och godsmagasin. 
Kostnaden har här utgjort 57.018:48 
kronor. 

Hällevadsholm, station. Stationen har till huvudsaklig 
uppgift att betjäna platserna längs 
nedre delen av södra Bullaresjön. Spårsystemet 
utgöres av ett mötes-och två andra rundspår, avsedda 
för godsvagnsuppställning m.m. De uppförda 
husbyggnaderna utgöras av stationshus, 
avträdeshus, ekonomihus, godsmagasin och vattentorn. 
Anläggningskostnaden har uppgått till 

85.134: 12 kronor, häri inberäknat kostnaden för 
vattenstationen. 

Rabbalshede, station. Trafiken, som förmedlas 
genom denna station, berör huvudsakligen Kville 
socken. Stationen har utrustats med endast ett 
mötes-och ett stickspår. De uppförda husbyggnaderna 
utgöras av stationshus, avträdeshus, 
ekonomihus och godsmagasin. Kostnaden har 
uppgått till 56.911:55 kronor. 

Orrekläpp, station. Trafikområdet utgöres 
endast av närliggande bygd. Ett mötes-och ett 

Kragenäs flr representera den minsta och vanligaste typen av stationshus på Bohusbanan. Svjvm. 

stickspår hava utlagts. De uppförda byggnaderna 
utgöras av stationshus, ekonomihus, godsmagasin, 
vattentorn och pumphus, Kostanden för anläggningen 
inklusive vattenstation har uppgått 
till 81.055:61 kronor. 

Tanum, station. Stationen är huvudsakligen 
avsedd att betjäna Grebbestad samt trakten kring 
norra eller övre delen av södra Bullaresjön. Bangården 
har försetts med ett mötes-och ett stickspår, 
varvid terrasseringen utförts så, att ytterligare 
ett spår kan vid behov utläggas mellan det 



förra spåret och huvudspåret. Vid platsen hava 
uppförts stationshus, avträdeshus, ekonomihus 
och godsmagasin. Anläggningskostnaden har 
uppgått till 52.951: 17 kronor. 

Kragenäs, station. Trafikområdet har på grund 
av ringa bebyggelse mycket liten omfattning. 
Stationen har utrustats med ett mötes-och att 
stickspår, varvid trasseringen utförts så, att ytterligare 
ett spår kan inläggas mellan det förra spåret 
och huvudspåret. Vid platsen hava uppförts 
stationshus, avträdeshus, ekonomihus och godsmagasin. 
Anläggningskostnaden har uppgått till 

52.951:17 kronor. 

Överby, station. Trafikområdet har även här 
ringa utsträckning på grund av den obetydliga 

Bild 51. Skee bangård Skee stationshus revs i maj 
2009. 

bebyggelsen. Bangården har försetts med ett mötes-
och ett stickspår, varvid terrasseringen utförts 
så, att ytterligare ett spår kan vid behov utläggas 
mellan det förra spåret och huvudspåret. Husbyggnaderna 
utgöras av stationshus, avträdeshus, 
ekonomihus och godsmagasin. Kostnaden 
har utgjort 52.334:04 kronor. 

Skee, station (bild 51). Stationen, vilken utgör 
slutpunkten på Bohusbanan, har på grund 
av den kringliggande traktens ringa bebyggelse 
mycket liten trafik att ombesörja. Den utgör 
emellertid sammanbindningspunkten mellan 
statsbanan och Strömstad-Skee järnväg, vilken 
sistnämnda bana den 1 januari 1907 blev inlöst 
av staten. Utom mötesspåret har ett rundspår 
för godsvagnsrörelse utlagts, dock så att mellanrummet 
medger plats för ytterligare ett sådant. 
Vidare hava uppförts stationshus, avträdeshus, 
ekonomihus och godsmagasin. Kostnaden för 
stationen har uppgått till 63.796:90 kronor. 

Kostnadfor bangårdar. Kostnaden för samtliga 
bangårdsanläggningar inklusive vattenstationer 
hava uppgått till 1,722.156:60 kronor, utgörande 
c:a 10.000 kronor per kilometer bana. 

7. STÄNGSEL 

Banan har till största delen inhägnats medelst 
stängsel av furustolpar på 3 m inbördes avstånd, 
sammanbundna medelst tre på 0,5 m avstånd 
från varandra sträckta galvaniserade järntrådar. 



Arbetskostnaden har utgjorts för jordstolpar 
0:20-0:25 kronor, för bergstolpar 0:40-0:45 
kronor och för fotstolpar 0:35 kronor, allt pr 
st. räknat, samt för trådsträckning 0:02 kr pr m 
stängsel. 

Kostnad for stängsel Totala kostnaden för banans 
inhägnande har uppgått till 171.195:40 
kronor, utgörande 0:99 kronor pr m bana. 

8. T ELEGRAF OCH SIGNALER 
Telegraf Utefter hela banan har framdragits en 
dubbeltrådig telegrafledning. 
Telegrafapparater av morsetyp hava uppsatts å 
samtliga stationer. 
Linjesignaler. Linjesignaler hava anordnats på 
sätt som föreskrivits genom särtryck n:r 151 med 
den skillnaden, att inga 200 m tavlor uppsatts. 

Kostnad for telegraf och linjesignaler. Kostnaden 
för telegraf och linjesignaler har utgjort 

Tab. I 0. Kostnadssammandragfor huvudlittera [öresurjämnat] 
Huvud

littera 
A Banvall för huvudspår 
B Broar, kulvertar och trummor samt omgrävning 
av vattendrag 
C Vägkorsningar och vägomläggningar 
D Bangårdars sam hållplatsers terrassering, 
överbyggnad m.m. utom huvudspår 
E Husbyggnader å bangårdar och hållplats samt 
vattenstationer å linjen 
F Järnvägsområdets inhägnande 
G Jordlösen och ersättningar 
H Ban-och brobevakningsbostäder 
I Överbyggnad 
K Telegraf och linjesignaler 
L Rullande materiel 
M Jordområdets uppmätning och värdering 
N Förberedande undersökningar 
p Förrådsomkostnader 
Q Arbetets ledning och förvaltning 
R Diverse arbeten, utgifter och inkomster 
u Arbetsstyrkans anskaffning och vård 
y Utrustningsinventarier 
Summa 

Kostnad 

kr 

6 690 592 

3 383 886 



950 897 

742 091 

970 076 
171 195 
3 391 
558 617 
2 818 883 
89 448 
860 000 
5 503 
116 478 
711 552 
853 477 
277 419 

Utgörande k Procent av 
lun bana kostnaden 

38 592 34,75 

19 518 17,57 
5 427 4,88 

4 338 3,90 

5 595 5,03 
987 0,89 
23 0,02 
3 222 2,90 
16 259 14,63 
516 0,46 
4 961 4,46 
516 0,03 
672 0,64 
4 104 3,69 
4 923 4,43 
1 600 1,44 

Kostnaden är fördelad å arbetslittera 
59 524 343 0,30 
19 263 600 111 113 100,00 

89.447:79 kronor, varav 61 .567:95 kronor kommit 
på telegrafens andel. 

9. TRAFIKUTRUSTNING 
Rullande materiel. För tillgodoseendet av det till 
följd av statsbanans tillkomst ökade behovet av 
rullande materiel hava allt efter spårläggningens 

fortskridande till statens järnvägar överförts sammanlagt 
860.000 kronor, utgörande omkring 

5.000 kronor pr km bana. 



Utrustningsejfekter. Utrustningseffekter hava 
anskaffats till ett belopp av 59.523:86 kronor. 

f. Totala anläggningskostnaden 

1. Kostnadens fordelning enligt bokforingen. Totala 
anläggningskostnadens fördelning å de vid 
bokföringen använda huvudlittera framgår av 
tab. 10. 

2. Den ekonomiska ställningen vid arbetenas 
avslutande. Det belopp, som ursprungligen beräknades 
för anläggningen av statsbanan genom 
Bohuslän, utgjorde, såsom i början av denna redogörelse 
nämnts, 13.091.000 kronor. 

Av skäl, som tidigare anförts, hava anslagen 
måst ökas till 19.263.600 kronor, svarande mot 
ett belopp av 111.113:29 kronor pr km bana. 

Bild 52. Strömstad bangård Godsflyttningsvagn vid växeln. 

Christina Engström 

0 FWJ och Oxelösunds badanstalt 

Runt om i Sverige finns flera exempel på orter 

med kur-eller badinrättningar där järnvägen 

som kommunikationsmedel på ett eller annat 

sätt varit inblandad. 

Betraktar man dessa ur ett järnvägshistoriskt 
perspektiv kan kur-och badorterna delas in i tre 
olika kategorier: 

1. Kur-och/ eller badorter etablerade före järnvägens 
tillkomst. 
2. Kur-och/eller badorter etablerade i samband 
järnvägens tillkomst. 
3. Kur-och/eller badorter etablerade efter 
järnvägens tillkomst. 

Gemensamt för alla tre kategorierna är att järnvägen 
har haft stor betydelse för ortens etablering 
som kur-eller badort. I kategori 1 finns kur-och 
badorter ofta med gamla anor tillbaka till 1700talet. 
De tidiga kurorterna utvecklades till en 
kombination av kur-och badort. 

Under första delen av 1800-talet kom en nedgångsperiod 
och när kulmen tycktes ha nåtts 
i den neråtgående trenden, kom räddningen 



i form av järnväg under andra delen av 1800talet. 
Trots denna skjuts framåt för dessa orter 
blev ändå resultatet ofta att kurorterna fick ge 
vika för badorterna, såvida man inte hade varit 
förutseende och försett kurorten med kall-eller 
varmbadhus, eller både och. Redan i början 
av 1800-talet märktes denna förskjutning från 
brunnsdrickande till bad med olika behandlingar. 
År 1838 gav en fransk läkare ut en skrift som 
lanserade utomhusbadets välgörande för kropp 
och själ: Om saltsjöbad och deras gyttja. En tjenlig 
anvisningforfriska och sjuka att rätt begagna detta 
medel. Denna nya trend kom även till Sverige. 
Intresset för välgörande havsbad ökade och år 
1858 gavs det ut en skrift med namnet Beskrif 
ning öfver Badorterna å Sveriges vestra kust. Handbok 
for badgäster. 

Med tåget till brunnen eller havet 

Ramlösa och Gustafsberg utgör typiska exempel 
på kategori 1, kurorter som startade sin verksamhet 
på 1700-talet och sedan fick uppleva hur intresset 
sjönk för brunnsdrickande. 

Ramlösa fick år 1891 en järnväg med ångloksdragna 
tåg. Den ersatte en hästbana som trafikerades 
under åren 1871-1891. HelsingborgRåå-
Ramlösa järnväg (HRRJ) som trafikerade 
banan var byggd enligt det så kallade decauvillesystemet. 
Den tidigare sträckningen från Ramlösa 
station ner till stranden upphörde i och med 
att HRRJ inledde sin trafik. 

Gustafsberg är en annan bad-och kurort, 
också med anor tillbaka till 1700-talet. Där 
fanns varmbadhus och havsbad med möjlighet 
till brunnsdrickning. Några kilometer från Gustafsberg 
byggdes Uddevalla-Lelångens järnväg 
(ULB) som öppnade för allmän trafik 1895. 

I kategori 2 finns de kur-och badorter som 
etablerades i samband med järnvägens tillkomst. 
Saltsjöbaden är ett sådant exempel. Här hade 
man intentionerna redan från början att bygga 
en badort med järnvägsförbindelser in till Stockholm. 
Bankmannen Knut Agathon Wallenberg 
köpte mark ute vid kusten strax utanför Stockholm. 
När järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön 
bildades fick bolaget överta markrättigheterna 
för att bygga järnväg och påbörja anläggandet 
av en badort. Det byggdes restaurang, hotell och 
två badhus. År 1893 var Saltsjöbanan färdigbyggd 
och öppnades för allmän trafik. 

Bjärreds historia som badort tog fart i och 
med Lund-Bjärred järnvägs (LBJ) start 1901. 



Badorten växte snabbt till sig med sommargäster 
från Lunds överklass som under somrarna besökte 
sina sommarvillor. Det byggdes kallbadhus 
och bland övriga aktiviteter för sommargästerna 
fanns segling, tennis och promenader. 

Falsterbo utvecklades som badort i samband 
med att en sidobana till Malmö-Trelleborgs järnväg 
(MTJ) byggdes. Banan öppnades 1904 och 
drevs av Hvellinge-Skanör-Falsterbo järnvägsaktiebolag 
(HSFJ). Samma år som koncession 
beviljades för HSFJ öppnades ett strandhotell. 
I bolagsordningen stadgades att järnvägsbolaget 
skulle planera för och driva en havsbadanstalt 
med badhus, hotell och även planera för upprättande 
av villatomter. 

I kategori 3 finns orter som utvecklades till 
badorter efter järnvägens tillkomst. De så kal

AdolfMurray trafikchef for OFW] 1875-1892. Sv]vm. 

lade Kneippkuranstalterna, grundade enligt den 
tyske prästen Sebastian Kneipps principer, etablerades 
oftast vid en befintlig järnväg. Sebastian 
Kneipp började år 1848 började sprida kunskap 
om sin vattenkurmetod genom föreläsningar och 
utgivning av flera böcker i ämnet. Hans ideer 
om vattnets välgörande för kroppen utmynnade 
i rekommendationer om fotbad i rinnande kallt 
vatten, barfotagång, lokala begjutningar och inpackningar. 
Han grundade en kuranstalt i Tyskland, 
och därefter öppnades flera kuranstalter 
i Kneipps anda runt om i Europa. Till Sverige 
nådde hans ideer 1898 då en badanstalt öppnade 
strax utanför Norrköping. I snabb takt byggdes 
kurhotell och pensionat för kurgästerna, och redan 
år 1900 bildades municipalsamhället Borgs 
villastad med en fast befolkning på 649 personer 
1909. Andra exempel på orter med Kneippkuranstalter 
är Tranås, Kneippbyn strax söder 
om Visby, Tyringe och Nynäs. 

Oxelösund -inte bara malm 
Till denna kategori kan även Oxelösund räknas. 
Oxelösund låg vid dåvarande Oxelösund-FlenVästmanlands 
järnväg. OFWJ startade sin verksamhet 
1876 och följande år öppnades sträckan 
Nyköping-Oxelösund för allmän trafik. Under 
1878 började trafiken i hamnen komma igång 
och snart var hamnen livligt trafikerad för import 
och export. Huvudiden med att ge en järnväg 
slutpunkt i Oxelösund var möjligheten att 
där anlägga en hamn som kunde bli en viktig 
länk i utförseln av malm från Bergslagen. 



Men Oxelösund var även ett besöksmål för 
lustresor. I Södermanlands Läns Tidning (SLT) 
annonserades den 31 maj 1879 om möjligheten 
att göra utflykter till Oxelösund och kusten med 
extratåg. Dessa extra tåg gick varje söndag till och 
med den 10 augusti. Denna utveckling med ökat 
intresse för friluftsbad, gärna i havsvatten, och 
även för naturupplevelser, gagnade förstås järnvägsbolagen 
som kunde bättra på biljettinkomsterna 
genom somrarnas persontrafik. 
Det var TGOJ:s trafikchef Adolf Murray som i 
slutet av 1870-talet framförde tankar på att infoga 
ytterligare en verksamhet i den egentliga med 
att reguljärt befordra gods och personer. 
I styrelseprotokoll från den 3 december 1879 
lade han fram ett förslag om att 

anlägga ett badhus vid Oxelösund under förutsättning, 
att Styrelsen ville medgifva nedsättning i 
priset for personbiljetter under sommarmånaderna 
mellan Nyköping och Oxelösund; i anledning hvaraf 
Styrelsen beslöt, att i händelse ett sådant badhus 
komme till stånd under nämnda tid medgifva 15% 
nedsättning på tur-och retur biljetter från Nyköping 
till Oxelösund. 

Badhus för allmänheten var ingen okänd företeelse 
för Murray. Etablerade badorter fanns runt 
om i Sverige med badhus, bland annat de orter 
som nämnts ovan, men det fanns även badhus på 
närmare håll från Oxelösund räknat. Nyköping, 
Eskilstuna och Bie hade kall-och varmbadhus 
sedan några år tillbaka. 

Understödsfondens badhus 

Den 26 maj 1880 annonserades i SLT om ett av 
järnvägsbolaget uppfört kallbadhus vid Oxelösunds 
hamn, som skulle hålla öppet för allmänheten 
från och med den 1 juni. 

I ett styrelseprotokoll från den 31 augusti 
framgår att badhuset hade bekostats med pengar 
från den pensionsfond som nyligen bildats. Fonden 
skulle dessutom avgiftsfritt få disponera den 
mark som hade tillhandahållits av järnvägsbolaget 
för uppförande av badhuset. Var detta badhus 
byggdes framgår inte i protokollen. 

I ett styrelseprotokoll från den 9 november 
1883 beslutas det att det befintliga kallbadhuset 

ska ställas på pålar istället för att flyta på tunnor 
som tidigare. Dessutom ska badhuset flyttas till 
skäret vid Lilla Björn, där ytterligare ett badhus 
senare kom att byggas. På en karta som Murray 



i oktober 1890 upprättade över Oxelösunds 
hamn, järnvägsstation och badhusområde ser 
man den placering som Kallbadhuset som fick 
efter beslutet om flytt 1883. 

Kombinationsbiljetter 

I ett OFWJ-cirkulär från den 20 juni 1881 meddelar 
Murray förutsättningarna vid öppnandet 
av kallbadhusets andra säsong: 

Jernvägens badhus vid Oxelösund skall hållas öppet 
för allmänheten från och med den 23 dennes 
dagligen från kl. 7.0 f.m. till 8.0 f.m., 9.0 f.m. till 

12.30 e.m., kl.2.0 e.m. till 8.0 e.m. 

Resande, som i Nyköping löser tur och returbiljett 
till Oxelösund, erhåller vid biljettköpet efter tillsägelse 
blå badbiljett, som på vanligt sätt afstämplas 
och berättigar till ett bad den dag densamma udemnats. 
Öfriga badande lösa hos sköterskan med 10 
öre röd biljett, som genast bör inläggas i en derför 
afsedd låda, till hvilken stationsföreståndaren i Oxlösund 
förvarar nyckeln. 

Rättighet till ett bad om dagen under en månads 
tid erhålles mot afgift af 2 kr och bör badgäst, som 
deraf vill sig begagna, inskrifva sitt namn i en av 
sköterskan förvarad journal. Då flera än 2 personer 
tillhörande samma familj på en gång anteckna sig 
för månads badbiljetter nedsättes priset sålunda att 
för 3 personer erlägges kr 5.50 för 4 personer kr 

7.00 och för hvarje person derutöfver en krona. 

Rena och nymanglade handdukar skola tillhandahållas 
mot 3 öre per styck, hvilken afgift tillfaller 
sköterskan. 

Stationsföreståndaren i Oxelösund öfvervakar vården 
af de till badhuset hörande inventarier, tillser 
att de i kontraktet med sköterskan samt i särskilda 
ordningsreglor meddelade bestämmelser efterlefvas, 
udemnar till sköterskan erforderligt antal biljetter 
samt upptager af henne den inflytna uppbörden, 
som inreverseras till jernvägens understödskassa 
halfmånadsvis, nemligen första remissdag efter 
l:sta och efter den 15:te i hvarje månad och bör 
derwid badbiljetternas begynnelse-och slutnummer 
uppgifvas. 

Wid terminsredovisningens uppgörande skall stationsföreståndaren 
i Nyköping från afgiften för turoch 
returbiljetter till Oxelösund afdraga 15 % och 
skall detta belopp inreverseras 2 gånger i månaden 
på sätt som ofvan är sagde rörande uppbörden vid 



Oxelösund. 

Till Oxelösund tog man sig enklast med ångbåt 
eller med tåg. Enligt O FWJ :s tidtabell från 
och med den 1 juni 1881 gick det dagligen två 
råg mellan Nyköping och Oxelösund i vardera 
riktningen. Avståndet var 13 km, en sträcka som 
det tog 35 minuter att åka, inklusive ett stopp i 
Stjärnholm. 

Med stor tillförsikt satsades det på att utveckla 
Oxelösund till en plats för rekreation, men även 
ortens ekonomiska betydelse ökade. I en skrivelse 
daterad 21 februari 1883 blir detta extra 
tydligt. Herrar G. Johansson, 0. Thomee, F. 
Aminoff och V Jacobsson, grosshandlare och 
handlare med hemvist i Nyköping, har lämnat in 
ett förslag om att förbättra persontrafiken mellan 
Nyköping och Oxelösund. 

Enligt hvad erfarenheten visat äro de ordinarie 
järnvägsturerna emellan Nyköping och Oxelösund 
stationer anordnade å sådana tider, att det möter 
för härvarande tjenste-och affärsmän stor olägenhet 
att begagna dessa tåglägenheter under sommarmånaderna 
för utfärder till Oxelösund; och då 
tillika kändt är att Järnvägsbolagets Styrelse är urståndsatt 
att häri införa nödig förändring, så hafva 
undertecknade härmed velat vördsamt underställa 
Styrelsens pröfning ett förslag till underlättande af 
persontrafiken nämnda platser emellan, hvilket förslags 
antagande enligt vårt förmenande skola lända 
till fördel äfven för Jernvägsbolaget, enär åtskilliga 
förhållanden utvisa, att rörelsen vid Oxelösund och 
trafiken dit synes hafva benägenhet att ökas. 

Lokal trafik med ångvagn 

Vad de vill är att en "ångdressin" ska tillverkas i 
järnvägsbolagets verkstäder. Man kan utgå från 
att det rör sig om den ångvagn som är OFWJ:s 
första, tillverkad år 1883. Ångdressinen skulle 
bekostas av de fyra handelsmännen till en beräknad 
summa av 3 000 kronor. Tillverkningstiden 
beräknades till tre månader och den skulle kunna 
sättas i drift redan kommande sommar. En förutsättning 
var att järnvägsbolaget förband sig att 
under fem år hyra dressinen av dess ägare för 600 
kronor per år, varefter den skulle komma i järnvägsbolagets 
ägo. 

Det är Murray som presenterar förslaget för 
OFWJ:s styrelse. Han har gjort beräkningar över 

.:.. ~:, 
OFW] 1, ångvagn byggd 1883. Sv]vm. 



drifts-och underhållskostnader och de eventuella 
inkomster som man skulle kunna fa in på 
att trafikera sträckan Nyköping-Oxelösund med 
ångdressinen under sommarmånaderna. För två 
turer fram och tillbaka skulle drifts-och underhållskostnaden 
ligga på 1,94 kronor eller 17 4,60 
kronor för 90 dagar. För tio tredjeklass tur-och 
returbiljetter om dagen skulle man under 90 dagar 
fa in en inkomst av 720 kronor. Ytterligare 
inkomster skulle kunna dras in genom extra turer 
på sön-och helgdagar för "lustresande", och 
dessutom kunde det förväntas att ångdressinen 
efterfrågades för utflykter även på andra håll. 
Med dessa argument menade Murray att stod 
det utom allt tvivel att järnvägsbolaget skulle gå 
med vinst om förslaget antogs. Så skedde, och 
vid OFWJ:s styrelsemöte den 3 april samma år 
meddelas att dressinen är under byggnad. 

I Jernbanebladet nr 1 1884 publiceras en artikel 
av Murray. Han hänvisar till Mellersta Banföreningens 
sammanträde i oktober året före där 
han hade presenterat resultat och erfarenheter 
av den ångdressin som byggdes av O FWJ under 
våren 1883. Murray hade på sammanträdet uppmanats 
att skriva en artikel om ångdressinen, eftersom 
man ansåg att fakta om den var "förtjenta 
af en större spridning". 

Under de tio veckor som ångdressinen var 
i drift första säsongen hade den fungerat utan 
missöden. Förutom sträckan Nyköping-Oxelösund 
hade flera turer gjorts på OFWJ:s övriga 
nät. Murray beskriver vidare att dressinen med 
lätthet kan skötas av en person. Ibland har en 
stationskarl medföljt och fungerat som konduktör. 
Dressinen kunde med lätthet komma upp 
i 30 km/h, men maxhastigheten hade satts till 
25 km/h. 

Trafiken med ångdressinen utföll alltså med 
lyckat resultat, och sommarsäsongen 1884 utökades 
turerna till tre dagliga turer i vardera riktnmgen. 

Kallt och varmt 

I OFWJ styrelseprotokoll från den 4 augusti 
1883 presenterar Murray en skrivelse där han 
konstaterar, att sedan Oxelösunds hamn öppnats 
har trafiken från orten ökat så starkt att inkomsten 
från personbiljetter vuxit med mellan 
2000 och 3000 kr om året. En bidragande orsak 
är Oxelösunds lämplighet som badort. Den ång



dressin som lagom till badsäsongen sattes i trafik 

hade bidragit till ett ökat antal badgäster. 

Murray föreslår att ett varmbadhus ska byggas. 
Ortens utveckling hämmas av att ett sådant saknas, 
menar han. Eftersom han tror att en sådan 
anläggning inte kan uppföras med privata medel, 
föreslår han att järnvägsbolaget ska bekosta varmbadhuset. 
Där ska även uppföras bostad för en 
"jernvegsbetjent" och hans hustru kan anförtros 
vården av såväl kallbadhuset och det planerade 
varmbadhuset. Möjlighet ska även finnas för den 
"hamnservisen", OFWJ-personal som tjänstgör 
i Oxelösunds hamn, att för en rimlig kostnad 
skaffa inkvartering. Den inkvarteringsersättning 
som utbetalades till personalen räckte tydligen 
sällan till när bostad skulle hyras. Dessutom menade 
Murray att det överhuvudtaget var svårt att 
hitta inkvartering för kategorin. 

Förslaget presenterades komplett med ritningar 
och kostnadsförslag. Ritningarna finns 
inte bevarade i styrelseprotokollet men däremot 
Murrays kostnadsberäkning över bygget. 

Den sammanlagda summan skulle hamna på 
4319 kr, från vilket skulle dras 1201 kr som var 
värdet av material som fanns i järnvägens förråd. 
Det var bland annat en ångpanna, en pump och 
gamla syllar. 

Bland de största enskilda kostnaderna var just 
det material som redan fanns tillgängligt: en 
styck ångpanna a 500 kr och en pump a 377. 
Förutom ytterligare byggmaterial för själva huset 
framgår att man skulle installera en kakelugn för 
60 kr, två järnkaminer för 40 kr styck, tre badkar 
a70 kr samt två järncisterner av plåt för 400 kr. 

Styrelsen blev intresserad och insåg att ett varmbadhus 
vid Oxelösunds hamn troligen skulle öka 
antalet resande ytterligare på bolagets banor. Problemet 
var att man inte ansåg sig kunna tillstyrka 
pengar eftersom en sådan anläggning inte hade direkt 
med järnvägsverksamheten att göra. Däremot 
ansåg man att medel till badhusets byggnad skulle 
kunna lösas genom Understödskassan, alltså ungefär 
samma lösning som man tog till när kallbadhuset 
tidigare byggdes. Då var det nybildade 
pensionsfonden som stod för pengarna. 

Vägen via understödskassan 

0 FVJ :s understödskassa var nyligen instiftad och 
man hade ännu inte någon styrelse ordnad. Styrelsen 
gav trafikchefen och verkställande direktören i 



uppgift att tillsammans med tjänstemän eller "be

tjente" från ban-, maskin-och trafikavdelningarna 

bilda en interimsstyrelse. Om denna bestämde sig 

för att genomföra badhusbygget, skulle bolaget 

utan avgift upplåta mark och byggmaterial. Ång

panna och pump skulle kostnadsfritt lånas ut. När 

badhuset och en byggnad för hamnservisen var 

uppförda skulle en årlig avgift om 125 kr betalas 

till understödskassans fond. 

Varmbadhuset skulle byggas bredvid det befintliga 
kallbadhuset. Och i SLT kunde man den 26 
maj 1884 med stolthet annonsera om nyheterna 
vid Oxelösunds badanstalt: "Vid Oxelösunds 
hamn finnes numera så väl varm-och kallbadhus, 
mineralvattenförsäljning, hotell m.m." Från 
och med 1884 fanns alltså två badhusbyggnader 
på den lilla holmen Lilla Björn. 

De priser och tjänster som gällde denna första 
sommar med det nya varmbadhuset redovisades 
i protokoll från den 18 november det året: 

För ett karbad med eller uran dusch 0,75 kr 
För en dusch 0,20 kr 
För ett sittbad 0,50 kr 
För högst ett dito dagligen inom 8 dagar 3,00 kr 
För högst ett dito karbad inom 8 dagar 4,50 kr 
För högst ett dito karbad inom 30 dagar 15,00 kr 
För begagnande af ett lakan har erlagts 10 öre och 
för en handduk 3 öre, hvilka afgifter baderskan ägt 
behålla såsom ersättning för tvätt och uppassning. 
Kallbadhuset hade vid samma tid, såsom styrelsen 
beslutat, blivit flyttat och reparerat. 
Badbiljetterna hade fortfarande som hittills betalts 
med 10 öre för enkelt bad och 2 kronor för ett bad 
om dagen under 30 dagar, hvarjemte udemnats s.k. 
familjebiljetter enligt följande pris: 
För ett bad dagligen under 30 dagar åt 3 personer 
5,50 kr 
För ett bad dagligen under 30 dagar åt 4 personer 
7,00 kr 
Därefter 1 krona för varje ytterligare person. 

Redan efter en säsongs öppethållande behövde 
varmbadhuset en del förbättringar och ombyggnader. 
Ett duschrum utvidgades och installation 



av strål-och sittduschar gjordes. På vinden inreddes 
ett rum åt kallbaderskan. I badhusens närhet 
skulle ett skjul for bykpanna och mangel byggas 
och en mindre kiosk att fungera som väntrum 
åt badgästerna. Kallbadhuset skulle också förses 
med en större bassäng. 

År 1885 beslöts på uppdrag av Murray att 
en baddirektion inom kassan skulle bildas som 

fortsatt "styrelse". Han påpekade att erfarenheter 
från andra badorter visat att detta var viktigt för 
framgång. 

Fortsatt expansion: bad.hotell 

Samma år föreslog han att ett hotell skulle byggas 
för att kunna erbjuda de tillresta sommargäster 
som vistades vid badanläggningen logi under 
sommarmånaderna. Han konstaterade åter att 

Hotellet vid Oxelösunds 
badanstalt. 

I området runt 
badhotell och 
restaurang fanns 
gångstigar med 
parksoffor där man 
kunde sitta och 
njuta av utsikten 
ut över badviken. 
Foton Oseum, 
Oxelösundsarkivet. 

trafiken vid Oxelösunds hamn hade ökat under 
de senaste åren och därmed också antalet besökare 
till trakten. 

Ett hinder fanns på vägen till ett nytt hotell i 
anslutning till badhusen. Marken där OFVJ understödskassa 
ville bygga hotellet var upplåten till 
grosshandlaren och disponenten för Klotens AB, 
Carl Fredrik Liljevalch. Enligt ett OFWJ-beslut 
i juni 1881 skulle, efter förfrågan från Liljevalch, 

byggnadsmark upplåtas till Klotens AB med 
femtio års nyttjanderätt. Beslut togs nu om att 
Liljevalch skulle kontaktas för att efterhöra om 
Klotens bolag fortfarande ville disponera marken. 
Om så inte var fallet skulle den avgiftsfritt 
upplåtas till understödskassan. 

Klotens bolag gjorde inte längre anspråk på 
marken, och det beslöts att ett hotell skulle 



byggas på den "badhusuddens" högsta del. En 
ritning på en hotellbyggnad gjord av arkitektfirman 
A. & Hj. Kumlien och byggmästaren C.E. 
Wiklund godkändes, och kostnaden beräknades 
till 10 000 kronor. Hotellet skulle inredas med 
9-10 rum för resande och en restaurang med tillhörande 
lägenheter och bostad för den blivande 
restauratören. Från och med år 1886 kunde man 
erbjuda sina badgäster att bo i ett nybyggt hotell 
i anslutning till badanläggningen. 

Nu hade man en modern badanläggning där 
man kunde tillhandahålla olika behandlingar 
som var på modet. I en tidningsannons undertecknad 
"Baddirektionen" från februari 1886 berättar 
man vad som kunde erbjudas de badgäster 
som sökte sig till Oxelösund. 

Anläggningen var öppen för besökare 1 juni 
till 31 augusti, och i varmbadhuset kunde badgästen 
avnjuta 

vanliga varma bad, sittbad, gyttjebad, tallbarrs-och 
medikamentösa bad samt dusch. I Kallbadhuset 
finnas flera mindre bassiner och en stor bassin för 
simmare. I synnerhet genom abonnement erhållas 
baden billigare vid Oxelösund, än vid någon annan 
hafsbadort. Badhotellet, som under året uppförts 
i badhusens närhet, innehåller fullständig 
restauration, möblerade rum for badgäster, rymliga 
verandor, läsrum, piano m.m. Helsovatten tillhandahålles 
å badhotellet. Läkarevården utöfvas av lasarettsläkaren 
i Nyköping Doktor W Granlund som 
vissa bestämda dagar i veckan träffas vid badorten. 
Sjukgymnastik, Massage, och behandling med 
Elektricitet meddelas efter mötenas slut af Löjtnant 

C.A. Augustinson. 

Runt badhotellet anlades promenadstigar med 
parksoffor där man kunde sitta och vila och kanske 
titta ut över Badviken, där Oxelösunds Segelsällskap 
anordnade populära kapprodder och 
seglingstävlingar. Andra förströelser var att ta sig 
en tur med den eka eller de två segelbåtar som 
köpts in för uthyrning. Ville man hellre hålla sig 
på land kunde man spela tennis. Om vädret inte 
tillät uteaktiviteter fanns inbyggda verandor och 
en "societetslokal med tidningar och fortepiano". 
År 1899 gjordes ett tillägg till det ordinarie tidningsutbudet: 
från och med badsäsongen skulle 
även "skämttidningen Söndags-Nisse" tillhandahållas 
gästerna. 

Badrörelsen gick bra och tillresta badgäster 
som tog in på badhotellet för kortare eller längre 
tid användes i marknadsföringen. I notiser i ortstidningen 



redogjordes i listform vilka gäster som 
skrivit in sig. Samma förfarande fanns på andra 
kur-och badorter. 

År 1890 lämnade Murray in ett förslag, som 
antogs av styrelsen, om att ett annex till badhotellet 
skulle byggas för att kunna ta emot ett 
större antal hotellgäster. 

Adolf Murray dör 1892 och i och med det försvinner 
en person som varit med från början om 
att utveckla Oxelösund som badort. 

Fortsatt utbyggnad 

År 1896 tas åter frågan upp om ytterligare logimöjligheter. 
Badanstaltens kamrerare hade kontaktat 
flera av styrelsens ledamöter om det ökade 
behovet. Flera personer hade efterfrågat rum för 
att kunna stanna i Oxelösund under sin vistelse 
vid badanläggningen. Kamreraren hade föregående 
sommar och tidigare somrar fatt neka flera 
logi på grund av att det varit fullbokat. Detta år 
var det fler än tidigare som inte kunde beredas 
logi. Styrelsen funderade och kom fram till att 
det måste göras något för att avhjälpa bristen. 

Då badanstaltens förmåga att gifva bad hittills icke 
blifvit till fullo anlitad, detta måste hafva berott på 
den omständigheten att boningsrummens antal 
icke står i rimligt förhållande till badanstaltens storlek 
och att det derför vore nödigt att till vinnande 
af större afkastning af badanstalten ett ökadt antal 
bostadslägenheter borde beredas. 

Det beslutades att ett nytt hotell med 24 rum 
skulle byggas i närheten av det tidigare uppförda. 

I februari 1896 avgjordes därtill att ett nytt 
kallbadhus skulle byggas som ersättning för det 
gamla. Det skulle ges större dimensioner och inredas 
med särskilda avdelningar för damer och 
herrar. Tidigare hade man haft olika öppettider 
för de båda könen. Genom separata entreer för 
damer och herrar kom badgästerna in i en passage 
som ledde in till badhusets bassänger. I de 
separata passagerna fanns ett gemensamt bil

KALLBADHUS I OXELÖSUND 

HUF VUDF AS.AD 

jettkontor och därefter ett linnerum. Väl ute i 
badhallen möttes badgästen av två bassänger, en 



grund och djup. Utmed kortsida och långsida 
utmed ytterväggarna fanns badhytter, 17 stycken 
i damavdelningen och 16 i herravdelningen. För 

Ritning av huvudfasaden for kal/badhuset som byggdes 
1896 Källa Oseum, Oxelösundsarkivet. 

Utsikt från hamnen mot Oxelösunds badanläggning. 
Hamnen är mest kändfor sin malmhantering ( notera 
malmvagnarna från Frövi-Ludvika järnväg) men 
OFWJ satsade även på trävaruexport. 

öxelösund 

Förlag: Dagmar Eriksen, Norrköping 

att man skulle kunna ta sig upp och ner i bassängerna 
fanns trappor. Den djupa bassängen för 
damer respektive herrar hade en trampolin. Enligt 
ritningen var kallbadhusets yttermått 21,6 x 
21,8 m. Kostnaden för nybygget beräknades till 
cirka 8 000 kronor. 

Samma sommar öppnas det nya kallbadhuset 
för allmänheten, och i programbladet kan man 
bland annat läsa att man i varmbadhuset nu 
även har tillgång till ångskåp. Besökaren upplyses 
om att en allmän inskrivningsavgift ska betalas 
av den som skriver in sig mer än en vecka. 
Person som stannar två månader eller mer ska 
betala 3 kr. För en månad är priset 1,50 kr, och 
för en halv 1 kr, med tillägget att avgiften för 
familj som stannar två månader eller längre betalar 
högst 10 kr. 

Till detta tillkommer olika avgifter för olika 
bad och behandlingar. Ett gyttjebad med helmassage 
kostar 1,50 kr, och för dagligt gyttjebad 
med helmassage i sju dagar får man betala 8,40. 
För bad i Kallbadhuset fick man för en badbiljett 
betala 15 öre. En badbiljett som gällde ett bad 
om dagen i 30 dagar kostade 2,50. 

Guldålderns slut 

Utifrån det som avhandlas om badrörelsen i understödskassans 
protokoll kan man dra slutsatsen 
att badrörelsens "gulddagar" avstannar någon 
gång i slutet av 1890-talet. Det saknas inte besökare, 
men kostnaderna för att driva två badhus 
och ett badhotell med två annex är större än inkomsterna. 
I oktober 1897 konstateras att kallbadhusets 
inkomster "obetydligt öfverstiger" de 
kostnader som man har för drift och underhåll. 
Badhusets bristfälliga skick krävde dessutom 



kostbara reparationer, och styrelsen förväntar 
inte att man i framtiden från kallbadhuset ska 
få ökade inkomster som täcker underhålls-och 
driftkostnader för fastigheten och samtidigt ger 
vinst. De båda badhusen och badhotellet med 
sina två annex har förutom det löpande underhållet 
i stort sett varje år sedan uppförandet genomgått 
reparation och ombyggnad. 

Med hänvisning till detta avgjordes att kallbadhuset 
skulle säljas. Enligt samma protokoll 
beslöts också att man skulle sälja de två segelbåtar 
som köptes 1891. De skulle avyttras med 
förbehållet att de skulle hyras ut till badgästerna 
som förut, med en taxa som styrelsen fastställde. 

Försäljning 

Kallbadhuset såldes inte vid detta tillfälle. Men 

frågan kom upp igen 1899, och år 1900 beslu

tades att hela badanstalten antingen ska säljas el

ler utarrenderas. Försäljningspriset för badhusen 

och badhotellen med tillhörande uthus sattes till 

70 000 kronor. Kom inte en försäljning till stånd 

skulle badanstalten utarrenderas till ett bolag. 

Arrendesumman fastställdes till 3 500 kronor 

per år. Om ett badbolag bildades skulle under

stödskassan gå in som aktieägare med motsva

rande 5 000 kronor. 

De befintliga inventarierna i badhusen och 
badhotellet med annex skulle säljas till badbolaget 
för 8 500 kronor. Samma förmåner som 
tidigare skulle gälla för badhotellets innehavare, 
nämligen fria frakter och fribiljetter. 

I protokoll från den 7 oktober 1900 upplästes 
en skrivelse upp från Otto Lindeberg i Nyköping 
om att ett bolag skulle bildas för arrendering av 
badanstalten i Oxelösund. Ett övertagande skulle 
ske på villkor att badbolaget kunde försäkra sig 
om att järnvägsbolaget fortsatte med persontrafiken 



mellan Nyköping och Oxelösund. Sträckan 
skulle trafikeras med minst lika många tåg som 
föregående sommar. Lindeberg namngav ytterligare 
två personer som intressenter i det blivande 
badbolaget, nämligen Percy Tham och C.E. 
Eriksson. Badrörelsen skulle drivas vidare under 
namnet Aktiebolaget Oxelösunds hafsbad. 

Inget kontrakt finns bevarat bland handlingarna, 
men eftersom det är Otto Lindeberg som efter 
det att kontraktstiden på tio år gått ut lämnar 
in en skrivelse om badanstaltens fortsatta drift, 
får man anta att det är med det omnämnda badbolaget 
som kontrakt skrivs. 

Avsyning görs av badanstaltens fastigheter, och 
nödvändiga reparationer och förbättringar utförs 
innan badanstalten lämnas över till badbolaget. 

När kontraktstiden gick ut efter tio år krävde 
badbolaget att arrendet för badhotellen skulle 
sänkas. Alternativt skulle kontraktet annulleras 
kontraktet och hela badrörelsen gå tillbaka till 
understödskassan. Badbolagets krav behandlades 
i styrelseprotokollet från den 14 februari 1910 
och händelseförloppet fick en märklig vändning. 
Jag citerar: 

Då hvilketdera som hälst af dessa alternativ antagligen 
komme att medföra förlust för kassan och 
styrelsen för närvarande icke vore beredd att själf 

övertaga affären, måste den alltså avslå den begärda 
framställningen, så mycket mera som den icke hade 
sig bekant att det med herrar Lundgren, Tham, Ericsson 
och Lindeberg upprättade kontrakt af den 
4 november 1900 blifvit överlåtet på förstnämnda 
aktiebolag, då någon anmälan därom icke till styrelsen 
ingått. 

Trots den underliga formuleringen är det med 
det tidigare badbolaget, med Lindeberg i spetsen, 
som förhandlingar om övertagande av badrörelsen 
görs. 

Den 1 februari 1911 beslöts att en noggrann 
ekonomisk utredning skulle göras innan ett beslut 
kunde tas om badhotellen. Vid samma möte 
rapporteras om badrörelsens ekonomiska situation. 
Redogörelser ges för åren 1898-1900 och 
1902-1908. Bruttoinkomsten är för dessa år i 
medeltal 2 938,25 kr -högst 3 666 och lägst 
2 135. Driftkostnaden beräknas till ungefär 
1 400 kronor per år. 

Fortsatt badhusdrift 



Trots tidigare erfarenheter togs ett beslut att man 
skulle fortsätta med badhusrörelsen oavsett vad 
som hände med badhotellet och dess annex. I 
anslutning till beslutet gjordes en inventering av 
byggnaderna, och redan den 21 februari samma 
år lämnades ett "Kostnadsförslag för iståndsättande 
av badhusen i Oxelösund". Förslaget innebar 
en del investeringar i badhus samt i uthus 
och paviljong. Bland annat skulle tre gjutjärnsbadkar 
inköpas och en del inventarier och linne 
övertas från det tidigare badbolaget. Övriga inventarier 
som fattades skulle köpas in. Kallbadhusets 
fasad skulle målas om och golven kring 
bassängerna upprustas. Varmbadhuset skulle fa 
ett nytt yttertak och målas utvändigt, fönstren 
skulle renoveras. Även invändigt skulle måleriarbeten 
göras och trätrallarna förbättras. En del 
maskinereparationer krävdes också. Uthusen och 
paviljongen skulle målas. 

Summan för dessa insatser hamnade på 2 800 
kronor. Dessutom tillkom en kostnad på 530 
kronor för åtgärdning av husröta, en summa som 
det tidigare badbolaget skulle betala. Den totala 
summan blev 3 270 kronor. 

Badhotellet genomgick också en ekonomisk 
översyn. Den beräknade kostnaden för reparationer 
och inköp av möbler för att driva hotellrörelsen 
vidare hamnade på 10 305 kr och 50 
öre. Den årliga driften skulle ge ett överskott på 
830 kronor. Om man däremot sålde sälja hotellrörelsen 
skulle man troligen inte få mer än 6 500 
för badhotellsbyggnaderna. Med en beräknad 
ränta av 5 procent skulle kassan inte fa mer i 325 
kronor per år. 

Utifrån dessa beräkningar ansåg styrelsen att 
det var fördelaktigare att fortsätta driva hotellrörelsen 
än att avyttra den. 

Uthyrning 

Fru Amalia Stricker inlämnar till styrelsen en 
ansökan om att fa hyra badhotellet och restaurationen 
för 2 500 kronor om året. År 1913 
skrivs ett nytt kontrakt med fru Stricker för tiden 
1913-1917. 

Amalia Lovisa Rebecka Stricker, tidigare Norgren, 
föddes 1861 i Stockholm. I folkräkningen 
1900 är hon registrerad som värdshusidkare på 
OFWJ-stationen. När fru Stricker ansöker om 
att fa hyra badhotellet kan hon inte vara helt 
obekant för styrelsen. År 1904 kommer hon och 
maken som är källarmästare till Oxelösund, där 
de tillsammans driver järnvägsrestaurangen och 



järnvägshotellet. Efter makens död 1905 driver 
hon rörelsen vidare. 

Ekonomin blev ganska snart kärv för badrörelsen. 
Inför säsongen 1914 konstaterades att badrörelsen 
med hotellen var en föga givande affär 
för pensionskassan. Styrelsen bestämde utifrån 
dessa fakta att "endast mindre, högst nödvändiga 
reparationer finge där utföras". Samma beslut 
tog 1915, och alla inblandade förstod nog vid 
det här laget att Oxelösunds stolta badera snart 
skulle vara över. 

Amalia Stricker anhöll i december 1914 om 
avdrag på hyran med 500 kronor på grund av 
det dåliga ekonomiska resultatet för det året. Styrelsen 
finner att man på grund av "exceptionella 
förhållanden i landet" varit tvungna att stänga 
badhusen redan deb 15 augusti. En nedsättning 
av arrendet för år 1914 medgavs men med 300 
istället för begärda 500. 

År 1917 beslutades innan årets badsäsong satte 
igång att de två annexen från 1891 och 1896 
skulle säljas för rivning. Amalia Stricker hyrde 
även 1918 badhotellet, för 600 kronor. Samma 
år anhöll Oxelösunds municipalsamhälle om att 
fa hyra kall badhuset mot en avgift av 300 kronor 
för kommande badsäsong. Detta gick styrelsen 
med på under villkor att "samhället svarade för 

' 

Varmbadhus och kallbadhus med paviijong. Foto Oseum, Oxelösundsarkivet. 

att god ordning och snygghet där bleve rådande, 
samt att intet av okynne eller vanvård bleve förstört". 

Den 28 februari 1919 gav styrelsen trafikdirektör 
Blomberg i uppdrag att på "för kassan 
förmånligaste sätt" avyttra varmbadhuset i Oxelösund 
med villkor att det "oförtövat bortflyttas". 
Vid samma möte uppdrogs Blomberg också 
att mot högsta möjliga hyra utarrendera badhotellet 
i Oxelösund och samt hyra ut kallbadhuset 
mot en summa inte lägre än föregående år. Paviljongen 
i anslutning till kallbadhuset avyttrades. 

Den 10 april 1920 hade anbud om 7 500 för 
badhotellet kommit in. Det antogs inte utan 
järnvägs bolaget erbjöd kassan 10 000 kronor för 
hotell och uthus, vilket anbud accepterades. I 
SLT annonserades den 11 maj samma år om att 
inventarierna skulle auktioneras ut. Under året 
plockas badhotellet ner och bortforslas. 



Varmbadhuset revs någon gång 1919-1920. 
År 1922 såldes kallbadhuset till Oxelösunds municipalsamhälle 
för 630 kronor. Det stod kvar till 
1946 då det revs. 

Under en tidsrymd av tre år hade understödskassan 
och indirekt OFWJ gjort sig av med en 
verksamhet som startats med sådan tillförsikt men 
mot slutet blev ett sorgebarn. Samma utveckling 
rådde också på andra bad-och kurorter. Första 
världskriget saktade ner utvecklingen, och de som 
klarade sig igenom den krisen fick sista smällen 
när andra världskriget kom. För badanstalten i 
Oxelösund kan närheten till hamnens verksamhet 
ha bidragit till det minskade intresset. 

Understödskassan 

0 FWJ:s understödskassa spelade en grundläggande 
roll för etableringen av Oxelösund som 
badort. Det var understödskassan som bekostade 
de båda badhusen, badhotell med annex och en 
park 

Det var strax efter att O FWJ startade sin verksamhet 
som man började planera en understödskassa 
för de anställda. Vid styrelsesammanträdet 
den 12 maj 1880 har Murray lämnat in ett förslag 
på stadgar som skulle ligga till grund för bildandet 
av en pensionsfond och en understödskassa 
för personalen. Ändamålet med understödskassan 
framgår av § 1: 

Kassans ändamål är a) att lemna understöd åt de 
af dess delegare, som genom olyckshändelse under 
utöfoing af tjensteåligganden i bolagets uppdrag 
blifvit försatte i invaliditetstillstånd; b) att gifva ålderspension 
åt dess delegare; samt c) att lemna understöd 
åt delegarnes enkor och minderåriga barn. 

Understödskassan skulle bestå av tre fonder: 
olycksfallsfonden, pensionsfonden och änkeoch 
pupillfonden. Kassans inkomster skulle 
komma genom kontanta bidrag från bolaget, inkomst 
genom försäljning av höskörd från banvall 
och försäljning av tillvaratagna effekter. Vidare 
inkomster från uthyrning av mark och tomter 

som inte användes av trafiken -i detta avseende 
undantogs Oxelösund. Slutligen skulle fonderna 
byggas upp av delägaravgifter, tillfälliga gåvor och 
bidrag samt personalens böter för förseelser. Förslaget 
antogs med några ändrade formuleringar. 

Av cirkulär nr 2 till delägarna i OFWJ:s understödskassa 
kan man utläsa att behållningen från 



1883 är 20 055,22 kr. Exempel på inkomster 
som kom understödskassan till gagn 1884 är: 

Försåld grässkörd 2 142,50 kr 
Böter från personalen 73,58 kr 
Försäljning av tillvaratagna effekter 46 kr 
Inkomst för badbiljetter från Kallbadhuset 523,07 kr 
Inkomst för badbiljetter från Varmbadhuset 583,40 kr 
Hyra för hamnservisens bostad 125 kr 

Epilog 

Idag har man med fyllnadsmassa byggt ihop Lilla 
Björn och skäret där varmbadhuset och kallbadhuset 
en gång låg, så att en sammanhållande arm 
sträcker sig ut från strandkanten. Det enda som 
påminner om Oxelösunds badera är gatunamnen 
i det villaområde som har växt upp i och runt det 
som en gång var badhotellparken: Badhusbacken, 
Strandvägen och Thams väg, uppkallad efter 
Percy Tham som betydde så mycket för Oxelösund 
som samhälle men också var involverad i 
badrörelsen i Oxelösund. 

Oxelösunds järnvägsstation omkring 1920. Sv]vm. 

Den som också borde ihågkommas är OFWJ:s 
trafikchef Adolf Murray, som kan sägas vara den 
som hela tiden drev utvecklingen framåt vid byggandet 
av kallbadhus, varmbadhus och badhotell 
i Oxelösund fram till sin död 1892. 
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Hans-Fredrik Wennström, "Badbanor", Tåg 

5/1972 

Gammalsvenskbybornas hemforsling 

En organisatorisk utmaning i mellankrigstidens Europa 

När beslutet att gammalsvenskbyborna skulle 
avhämtas fattades omkring den 1 juli 1929, skulle 
det sättas i verkställighet omedelbart. Sovjetmyndigheterna 
hade, när de meddelade utresetillstånd, 
uttryckt önskemålet att avhämtningen 
om möjligt skulle ske före juli månads utgång. 
Man ville därför söka fa transporten till stånd så 
snart det kunde låta sig göra. Man valde vägen 
över Cherson, Constanza, Bukarest. 

Förberedelser 

Järnvägsstyrelsen anmodades tillskriva veder

börande utländska järnvägsförvaltningar om 

tåglägenhet och transportpris. Genom Järnvägs

styrelsens förmedling anskaffades även båt för 

sjötransporten Cherson-Constanza. Resan från 

Gammalsvenskby till Cherson skulle ordnas av 

ryska Röda korset. 

De delegater, som skulle avhämta kolonisterna, 
blevo major Berggren, transportens chef, ytterligare 
en Rödakorstjänsteman, två läkare och fyra 
sjuksystrar, vilka alla skulle mottaga resenärerna i 
Cherson, samt undertecknad och stationsskrivare 
Tengbom i Malmö, vilka hade i uppdrag att resa 
till Constanza för att där hava tåget i beredskap 
vid båtens ankomst. Vi båda skulle därefter under 
hemfärden svara för transportens utförande i 
och vad som rörde järnvägsangelägenheter. 

Avresan från Stockholm var först bestämd till den 
8 juli för alla deltagare, men blev uppskjuten några 
dagar på grund av svårigheter med att anskaffa 
lämplig båt för transporten Cherson-Constanza. 
Det måste vara någon annan båt än rumänsk, annars 
vilken som helst hade sovjetmyndigheterna 
sagt. Uppskovet var emellertid välkommet, enär vi 
därigenom fingo bättre tid för de ympningar mot 



diverse sjukdomar, som vi måste underkasta oss. 
De voro icke mindre än fem till antalet. Knappt 
hade obehaget av den ena insprutningen hunnit 
lägga sig, förrän vi fingo en ny. 

Slutligen ingick meddelande, att man lyckats 
anskaffa lämplig båt. Den var av turkisk nationalitet, 
lydde under namnet Firuzan och skulle 
vara klar att avgå från Konstantinopel till Cherson 
den 20 juli. 

Nedresan 

Delegaterna avreste då i olika grupper allt efter 

olika grupper. Först foro major Berggren och 

förste läkaren dr Huss, den 8 juli, vilka skulle 

ombesörja en del proviantering och planlägg

ningar. Därefter avreste den 13 juli de övriga, 

som skulle med till Cherson, och slutligen den 

16 juli avreste stationsskrivare Tengbom och jag 

till Constanza, där vi skulle hava tåget klart vid 

båtens ankomst. 

Vi båda sistnämnda skulle under nedresan 
uppsöka dels järnvägsmyndigheterna för att få 
reda på befordringsförhållandena ( enär svar på 
Järnvägsstyrelsens skrivelser i saken inte erhållits, 
när vi reste), och dels Rödakorsrepresentanter 
för att fa kännedom om, huru utspisningen 
på de olika matstationerna skulle försiggå, dels 
skulle vi se på utspisningsställena och överenskomma 
med vederbörande om, huru av-och 
påstigning där skulle ske, så att allt kunde gå 
snabbt och med god ordning vid vår ankomst 
med extratåget. 

Vid ankomsten till Wien fingo vi första känningen 
av, att resan icke skulle bli utan motigheter. 
Där nådde oss nämligen meddelandet, 
att Tyska Riksbanorna icke ville övertaga några 
stoppade vagnar, som kommo från Rumänien, 
på grund av att de ansågos som farliga smittospridare. 
Österrikiska järnvägsmyndigheterna 
beklagade därtill att de hade sin vagnpark så 
starkt anlitad att icke heller de kunde släppa till 
sina vagnar. Det enda som återstod var att begära 
tyska vagnar med tillbehör. Under samtalets 
gång kommo vi emellertid på iden att föreslå 



D .R.B. att låta vagnarna fortsätta till Sassnitz 
under villkor att de desinfekterades i Wien, där 
Ö.B.B. förfogade över en mycket modern vagndesinfektionsanstalt, 
som under kriget visat sig 
vara fullt effektiv. Jag lyckades även utverka, att, 
därest ingen annan väg fanns, skulle Ö.B.B. trots 
svårigheterna ställa två av sina egna vagnar till 
förfogande för vidarefärden från Wien. 

Sedan detta blivit avklarat, skaffade vi oss underrättelser 
om, hur inkvarteringen av resenärerna 
i Wien skulle ordnas. 

Rekognoscering 

Vår resa gick därefter vidare till Budapest. Där 
började det bli svårare att klara sig på egen hand 
till följd av språkförbistringen. Vi fingo emellertid 
god hjälp av generalsekreteraren på svenska 
konsulatet, herr Lund. I hans sällskap uppsökte 
vi järnvägsmyndigheterna och presidenten för 
ungerska Röda Korset och möttes överallt av det 
största mått av välvilja och beredvillighet. Presidenten 
för Röda Korset hade noga planlagt, huru 
utspisningen skulle tillgå. Frukost skulle serveras 
vid Lököshaza, gränsstationen mot Rumänien, 
och middag i Budapest, och det skulle bli verkliga 
festmåltider, enär ungerska Röda Korset därmed 
ville gengälda något av vad svenska Röda 
Korset hade gjort för ungerska undersåtar under 
kriget, som presidenten uttryckte sig. 

Då vi erforo, att allt för transporten genom 
Ungern ordnats förträffligt, ansågo vi oss icke 
behöva stanna i Lököshaza utan fortsatte direkt 
till Brasov, den rumänska middagsstationen, 
som förut, när den tillhörde Österrike-Ungern, 
kallades Kronstadt. 

Här var det i början omöjligt att fa några upplysningar 
om förberedelserna för utspisningen. 
Stinsen visste ingenting om saken och kunde 
icke tala något utländskt språk. Han tillkallade 
stationens portvakt, som med hjälp av en för oss 
nästan obegriplig tyska skulle vara tolk. Vi lyckades 
emellertid få klart för oss, vem som var Röda 
Korsets platsrepresentant, och fingo till och med 
låna portvakten som vägvisare till hennes bostad. 
Hon var emellertid icke att träffa och icke heller 

Gammalsvenskbyborna, 
ursprungligen 
komna .från 
östra Nyland, utvandrade 
på 1700talet 
mer eller mindre 
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stadens polisprefekt, som trodde möjligen sitta 
inne med kunskap om utspisningen. Vi fingo nu 
veta, att det icke endast var dessa båda dignitärer, 
som vågat trotsa den för oss nästan outhärdliga 
värmen och begivit sig ut i solgasset för att 
beskåda flyguppvisningar med fallskärmshopp, 
vilka skulle försiggå vid middagstid på ett fält 
utanför staden. Vi envisades emellertid med att 
söka komma tillrätta med vårt ärende och lyckades 
också så småningom. Innan vi på eftermiddagen 
reste vidare till Bukarest hade vi spårat upp 
den källarmästare, som fatt i uppdrag att servera 
middagen, och av honom fatt en med livliga och 
stora gester späckad, noga detaljerad beskrivning 
på, hur allt skulle tillgå. Resenärerna skulle få var 
sin middagsportion i en metallskål, och middagen 
skulle ätas i vagnarna. Resenärerna skulle 
således inte lämna tåget där. Allt hade han klart 
för sig, men det han meddelade visade sig alldeles 
felaktigt. Utspisningen blev, som vi senare fa 
höra, ordnad på ett helt annat sätt. 

Strapatser 

Vår vidarefärd till Bukarest blev en upplevelse 
ehuru icke av angenämaste slag. Flyguppvisningarna 
voro avslutade och alla, som kommit 
till staden för att åse dem, skulle hem. De hade 
tydligen lockat en hel del folk från Bukarest, ty 
vårt tåg blev så grundligt fullsatt, att en del resande 
icke kunde fa annat än ståplats på fotstegen. 
Inuti vagnarna var trängseln sådan, att det 
icke var lönt att tänka på att omväxla med att stå 
vid ett fönster, när det blev för tröttsamt att sitta 

stilla i den olidliga värmen, om man nu varit så 
lycklig att få en sittplats. Icke ens vid stationerna 
kunde man komma fram till ett fönster och 
köpa en flaska vatten, som eljest fanns till salu i 
riklig mängd. Vi voro åtskilligt medtagna, när vi 



kommo till Bukarest, och voro utan diskussion 
eniga om att söka få ett bad och sedan gå bums i 
säng. Planerna utmynnade emellertid i idel missräkningar. 
Bad fanns icke att fa på hotellet och 
i rummen vimlade det av vägglöss, varför även 
den åtrådda sömnen uteblev. 

Nästa dag, den 22, uppsökte vi svenska legationen, 
där vi som alltid hos våra svenska representanter 
blevo väl mottagna och fingo klara underrättelser 
om, huru det var ordnat för återresan. Vi 
fortsatte därpå vår resa genom att tillryggalägga 
den sista etappen Bukarest-Constanza med ett 
snälltåg, som avgick från Bukarest kl. 8 på morgonen 
och skulle ankomma till Constanza kl. 

12.30 på middagen, men som ankom dit först 
ett par timmar senare, på grund av att rälsutbyte 
pågick på ett ställe på linjen. 

Värmen tilltog med varje dag och blev alltmera 
besvärande. Därtill kom obehaget av de oerhörda 
dammoln, som virvlades upp av tåget och 
av fordon och kreatur på den oftast längs banan 
löpande landsvägen, vilken bestod av en 30-50 
meter bred jordremsa, som tagits i anspråk för 
väg utan att iordningställas på något sätt. Körbanan 
på vägen var så bred som behövdes för ett 
fordon och låg i prima odlingsbar svart jord, fin 
som mjöl. Där körde man så länge det var möjligt, 
det vill säga till hjulspåren blevo alltför gropiga 
och djupa. Sedan lade man nytt spår på en 
annan del av vägen, som hunnit bli gräsbevuxen 
sedan den sist var körbana. Fordonen voro mest 
ox-och hästskjutsar. Biltrafik var nästan omöjlig. 
Järnvägarna hade sålunda ingen svårare bilkonkurrens 
att kämpa emot. 

Vid Svarta havet 

I Constanza installerade vi oss på ett hotell, där 
vi sågo noga till, att vi inte hade samma slags 
rumskamrater som i Bukarest. Det var den 23 
juli vi anlände dit och enligt planen skulle båten 
Firuzan anlända dit den 25 juli. Vi hade alltså 
omkring två dagar på oss att ordna med tåget. 
Redan i Bukarest fingo vi veta, att tåget skulle 
anlända till Constanza samma dag, som vi ankommo 
dit. Vi voro nyfikna på huru tåget skulle 
se ut och uppsökte därför omedelbart stationsföreståndaren 
för att fa upplysningar om, var 
tåget fanns och avtala huru det skulle hopväxlas. 
Redan nästa dag hade vi tåget iordningväxlat på 
ett uppställningsspår icke så långt från hamnen. 
Tåget bestod av rumänska statsbanornas vagnar, 
15 st. C, 3 st. B och I F, alla av prima sort 
med stora fönster, elektrisk belysning och två 



toiletterum i varje vagn men utan tvättställ och 
dricksvattenskärl. C-vagnarna voro närmast jämförbara 
med våra C3-vagnar. Av B-vagnarna var 
en inredd med långa soffor och två med korta 

De rumänska vagnar som ställdes tillfor.fogande var av god kontinentaleuropeisk standard 

soffor på ömse sidor om mittgången. Det får 
anses som en storartad prestation av rumänska 
statsbanorna att ställa till vårt förfogande ett så 
förstklassigt tåg. Man kan vara säker på, att det 
icke skett utan stora uppoffringar, när man vet, 
att deras personvagnspark under kriget minskades 
från 1500 vagnar till 570 användbara och 
830 mer eller mindre förstörda, av vilka en del 
voro avställda på själva marken för att icke hindra 
trafiken. Därtill har ju landets järnvägsnät 
ungefär tredubblats genom fredsslutet. 

Därefter besökte vi hamnkaptenen och fingo 
veta var båten skulle lägga till, och så åter stationsföreståndaren 
för att begära att få tåget 
framväxlat till båtens tilläggsplats, så att det kunde 
vara där den 25 juli, när båten enligt beräkning 
skulle anlända. Sedan vi fått löfte på detta, 
gjorde vi upp ilastningsplan, etiketterade tåget 
med vagnsnummerlappar och Rödakorsskyltar 
och förberedde inköp av dricksvattenkärl och 
några andra effekter. 

På grund av de tämligen långa avstånden mellan 
hotellet, tågets uppställningsplats, hamnen, 
huvudstationen och staden räckte tiden som vi 
hade till förfogande icke mer än knappt till för 
våra förberedelser, men allt medhanns och tåget 
var färdigt att mottaga resenärerna den 25 på aftonen, 
ehuru icke framväxlat till båtens tilläggsplats. 
Vi litade emellertid på det löfte i denna sak, 
som vi fått av stationsföreståndaren, och gåvo oss 
till tåls. 

Vårt intresse koncentrerade sig nu på den 
väntade båten. Flera gånger på dagen efterfrågade 
vi på hotellet telegram om båten men intet 
avhördes förrän ganska sent på kvällen, så vi av 
svenske ministern, som även kommit till Constanza, 
fingo höra, att båten var på väg. Vi spejade 
utåt Svarta havet i det längsta på aftonen, 
ehuru förgäves, efter den och stötte därvid ihop 
med ett par journalister, som skulle följa med oss 
på hemfärden, och även med en norrman, som 
var affärsman i Constanza. Med dessa kommo 
vi överens, att vi nästa morgon skulle i motorbåt 
möta Firuzan ute på redden, om den då syntes 
till. Av hamankaptenen hade vi fått veta att båten, 
om den ankom under natten, icke fick anlöpa 



hamnen före kl. 7 på morgonen. Vi ansågo 
oss därför vara ute i god tid, om vi samlades vid 
hamnen halv sex på morgonen. 

Mottagandet 

Nästa morgon låg båten på redden. Av motorbåtsfärden 
blev dock intet. Föraren låg i båten 
och sov, när vi kommo dit. När vi väckte honom, 
vaknade han endast ett ögonblick för att 
obekymrat meddela, att han icke hade någon 
bensin. Vi fingo tag i en roddare och satte kurs 
på hamninloppet. Samtidigt lättade Firuzan an-

Svenskbyborna bevarade många traditionella seder och klädvanor. Det var deras umbäranden i inbördeskrigens och 
svältens Ukraina som foranledde hjälpaktionen. 

kar och vi hunno därför icke längre till mötes 
än i yttre hamnen. Sedan vi där hälsat resenärerna 
välkomna, erhöllo vi vissa uppgifter, som 
skulle telegraferas till konsulatet i Budapest och 
till legationen i Wien med flera och gingo så 
åter i land. Den rumänske karantänläkaren gick 
ut i motorbåt för att besiktiga resenärerna och 
giva landstigningstillstånd. Hälsotillståndet var 
synnerligen gott. Med undantag av ett par tuberkulösa 
fanns ingen svårt sjuk. Båten lade till 
vid kaj kl. 8 f m. De första som gingo ombord 
voro svenske ministern, baron Alströmer, och 
legationssekreteraren, rumänske utrikesdepartementets 
ombud, M. Beu, samt ytterligare några 
personer, som hade mer eller mindre med transporten 
att göra. 

Svenske ministern hälsade gammalsvenskbyborna 
välkomna på väg till hemlandet och önskade 
dem välgång. Han överlämnade till läraren 
Gustav Simonsson Hoas en svensk sidenflagga 
och utbragte ett leve för Sverige. Gammalsvenskbyborna 
sjöngo därefter "Du gamla, du fria'', och 
landstigningen började. 

Det vållade oss bekymmer, att tåget ännu icke 
blivit framväxlat till båtens tilläggsplats och att 
det trots nya framsällningar icke växlades fram, 
ty byborna skulle nu omedelbart passera genom 
avlusningsanstalten och därifrån anvisas sina 
platser i tåget, där de skulle uppehålla sig till 
avfärden, vid midnatt nästa dag. Vagnar för resgodset 
funnos emellertid framsatta, och vi kunde 
därför omedelbart börja lasta i resgodset. 

Desinfektion 

Det stämde tydligen icke med bybornas vanor att 
på sådant sätt lämna ifrån sig sina tillhörigheter, 



ty de betraktade det hela med mycken misstro 
och gåvo även uttryck för sina farhågor, att de väl 
nu sett sina tillhörigheter för sista gången. Efter 
någon tvekan togo de emellertid vår försäkran 
om att de skulle återfå sina bylten i Sverige för 
gott, och så gick det glatt med inlastningen, tills 
nästa grupp kom iland. Då blev det ny tvekan 
och nya försäkringar och så vidare. 

Kl. 11 fm. kom äntligen tåget rullandes ned till 
den överenskomna platsen. Då var redan nästan 
halva skaran klar med avlusningen och färdig att 
taga plats i tåget. De blevo mycket förtjusta över 
att bliva så väl inlogerade. Många hade aldrig förr 
sett en järnväg. De undrade varför man placerat 
de små husen (järnvägsvagnarna) på hjul. 

Avlusningsanstalten var mycket förnämlig i sitt 
slag. Den avverkade alla 884 resenärerna på fem 
timmar. När de trädde in i anstalten, delades de 
i två grupper, männen i en grupp och kvinnorna 
med småbarnen i en grupp. Varje grupp gick 
först in i ett avklädningsrum, där de fingo lämna 
ifrån sig sina kläder. När de så passerat badrummet 
och kommo ut i påklädningsrummet, lågo 
kläderna där, desinfekterade och färdiga att taga 
på. Byborna räknade över och granskade sina 
tillhörigheter mycket noga i påklädningsrummet 
och voro synbart förvånade över att ingenting 
kommit bort under klädernas självständiga 
vandring från avklädnings-till påklädningsrum. 
I samband med avlusningen blevo även de klippta 
och rakade, som så önskade. De, som hade 
alltför dåliga kläder, fingo nya plagg såsom gåva 
av rumänska Röda Korset. 

Vid tretiden på eftermiddagen den 26 var ilastningen 
av såväl resgodset som de resande klar, 
och det blev fråga om vakthållning vid tåget, 
mest med hänsyn till nödvändigheten att tillkalla 
läkare omedelbart i händelse av sjukdomsfall. 
De delegater, som avhämtat byborna i Cherson, 
hade redan haft ett par ansträngande dygn ombord 
på den obekväma båten, och för att bereda 
dem välbehövlig vila den närmaste natten, erbjödo 
stationsskrivare Tengbom och jag oss att 
tillsammans med en av sjuksystrarna på varje 
pass hålla vakt till påföljande morgon. Stationsskrivare 
Tengbom tog första passet till kl. 10 e.m. 
och jag det andra från kl. 10 e.m. till 6 på morgonen 
den 27. Byborna inrättade sig för att gå 
till vila men mest under och bredvid vagnarna, 
minst inuti dem, ty där var för varmt. Det hade 
varit nära+ 40 grader i skuggan på dagen och det 
var för mycket även för dem, som voro vana vid 
stark värme. Deras obekantskap med järnvägsförhållanden 
gjorde, att de icke insågo faran av 



att ligga med huvudet eller någon av lemmarna 
på skenorna under tåget. Vi uppmärksammade 
dem på faran och fingo snart undan de, som placerat 
sig så. 

Tryckande värme 

Den 27 var avsedd till utjämningsdag i händelse 
av försening under sjöresan. Då nu båten anlände 
redan på natten till den 26, som beräknat var, blev 
den 27 vilodag. Byborna började känna sig hemmastadda, 
och man såg till och med några av dem 
inne i staden, där de intresserade sig särskilt för 

affärernas skyltfönster och resebyråernas affischer. 

Vi hade alltsedan vår ankomst suckat under en 
olidlig värme, som tillsammans med det svarta 
dammet gjorde tillvaron där nere än mera besvärlig 
än vi någonsin kunnat drömma om men den 
27 blev ännu svårare. Termometern hade under 
de föregående dagarna visat på nära 40 grader i 
skuggan. Den 27 steg kvicksilverpelaren precis 
till 40-gradersstrecket. Rumänska Röda Korset 
hade i all sin välvilja låtit servera byborna middag 
på en öppen plats nära tåget. Middagen var god. 
Den bestod av köttsoppa och makaronigröt, som 
tillagats på platsen i militärkokvagnar och serverades 
av privata givare. Värmen förtog emellertid 
en god del av den njutning, som middagen annars 
otvivelaktigt skulle hava berett. 

Middagen erhöll sin särskilda prägel genom de 
särskilda anordningar, som vidtagits. Grekiskkatolska 
präster förrättade bordsbön. Svenske 
ministern höll därefter ett tal, vari han tackade 
rumänska Röda Korset för deras vänliga hjälp 
och tillmötesgående. Representanten för rumänska 
utrikesdepartementet, herr Beu, höll därefter 
ett tal till gammalsvenskbyborna på svenska. 
Han var icke mäktig svenska språket men hade 
låtit översätta sitt tal kvällen förut och framförde 
det på för oss fullt begriplig svenska, vilket torde 
få anses som en synnerligen god prestation av en 
rumäner. Rumänska flottans musikkår utförde 
musik under middagen. Bybornas tacksamhet 
kunde oförtydbart utläsas av deras belåtna anleten 
och tog sig uttryck i ideligt upprepande av 
deras sedermera under resan välkända och säkerligen 
innehållsrika "tack, tack!". 

Tåget skulle avgå kl. 0,05 på natten mellan 
den 27 och 28. Byborna hade på kvällen ingen 
lust att gå till vila. De ville avvakta det stora 
ögonblick, då det tåg sattes i rörelse, som skulle 
föra dem till deras ursprungsland. Särskilt förväntningsfulla 



voro de, som förut aldrig åkt tåg 
eller ens sett ett järnvägståg. 

Episoder 

Omedelbart före avresan inträffade ett par episoder, 
som möjligen förtjäna att omnämnas. 

Ett par sjömän med något omtöcknade hjärnor 
och på ganska ostadiga ben kommo högljutt 
sjungande ned till vårt tåg. De tilldrogo sig naturligtvis 
allas uppmärksamhet. En av våra hjälpsamma 
rumäner skulle visa bort dem från platsen 
men kunde icke göra sig förstådd och icke 
komma till rätta med dem. Det blev lättare för 
oss svenskar att lugna dem. De voro nämligen 
svenskar, som utmärkte sig i främmande land. 

När sjömännen väl förmåtts hålla sig lugna 
kom en hästdroska i skarpaste trav körande ned 

Ett antal ceremonier utspelades i samband med måltidsuppehåll och gränspassager. Det ungerska loket var smyckat. 

Olika länders Rödakorspersonal (märk armbindlarna) var till stor hjälp vid transporten. 

till tåget, och ur den steg en barhuvad smokingklädd 
herre, som vid närmare påseende befanns 
vara hovmästaren på vårt hotell. Han hade glömt, 
när han tog betalt för vår senaste middag, att på 
notan uppföra drickspengar, vilket var brukligt, 
och i sista stund observerat sitt misstag, som han 
nu ville ha rättat. Hans begäran bifölls naturligtvis 
utan vidare, men det anmärkningsvärda var, 
att han aldrig under hela vår vistelse i Constanza 
ådagalagt en sådan snabbhet som nu. Han var 
också ute i sista stund, ty just som han fatt sina 
drickspengar, var avgångstiden inne. 

Avfärden blev emellertid fördröjd några minuter. 
Vår påpasslige förste läkare, doktor Huss, 
hade just gjort en rond genom tåget och därvid 
upptäckt ett fall av tyfus och konstaterat försämring 
hos en tuberkulossjuk. Han ansåg bäst att 
de blevo avpolleterade redan i Constanza. En 
anhörig till en av de sjuka stannade också kvar. 
Alla tre togos omhand av svenske ministern och 
rumänska Röda Korset. 

Förseningar 

Första resnatten blev händelserik. Ett par minuter 
efter avgången passerade vi genom en tunnel. 
Det var för de flesta en ny upplevelse och väckte 
icke så litet förvåning. Detsamma blev förhållandet, 
när vi passerade den långa bron över de bäg



ge Donauarmarna och deltat mellan dem. Detta 
var emellertid endast god förströelse under förnatten. 
Men snart började sömnen tränga på och 
samtidigt kommo de obehagligare händelserna. 
När vi kommit en god bit på väg, stannade tåget 
vid en häftig bromsning. Det blev en återryck, 
när buffertarna fjädrade ut sig och dragstången i 
bakre änden av femte vagn från aktern drogs ut. 
Vi flyttade över de fyra sista vagnarna till först i 
tåget och hade kunnat fortsätta rätt snart men 
blevo ytterligare försenade genom möten, så att 
missödet gav oss en försening på nära två timmar. 
Vi hoppades kunna köra in en hel del tid, enär 
tidtabellen var uppgjord efter 60 km största hastighet, 
men vi torde kunna köra åtskilligt fortare, 
eftersom vi hade ett kraftigt snällcågslok av vår 
F-typ och endast 38 vagnsaxlar. Några minuter 
kördes också in, men när vi hade endast 30 km 
kvar till Bukarest, hade vi en ny sönderryckning 
av betydligt värre slag än den första. Tåget hade 
nyss passerat en mindre lantstation och närmade 
sig ett ställe på linjen, där underhållsarbete pågick 
och stoppsignaler utsatts. Vi skulle enligt 
rumänska säkerhetsordningen hava lots ombord 
innan vi fingo fara över arbetssträckan. Föraren 
tycktes icke hava blivit varskodd om stoppsignalen. 
Han gjorde en ny plötslig inbromsning, 
som hade till följd, att främre dragstången på vår 

sjukvagn drogs ut. Skadan var så mycket beklagligare, 
emedan den berövade oss den enda vagn 
med långa soffor, som fanns i tåget och som var 
så väl behövlig för de sjuka. Innan vi nu kunde 
fortsätta måste vi backa tillbaka till den nyligen 
passerade stationen för att koppla om. När föraren 
då skulle backa, körde han intill de lösgångna 
vagnarna, som skilt sig tre meter från tåget, med 
sådan kraft att de, som åkte där, störtade om 
varandra. Detta upprepade han två gånger och 
lyckades sista gången även tycka ut aktre dragstången 
på bagage-och skyddsvagnen. 

Bromsartjänst 

Under tiden hade vi upptäckt en rumänsk inspektionstjänsteman, 
som följde med tåget oss 
ovetande. Han var en välkommen upptäckt, 
emedan han förstod franska, så att man kunde 
meddela sig med honom. Genom hans bemedling 
lyckades vi göra klart för föraren, att han nu 
hade att sakta backa tillbaka omkring tre km till 
stationen. Vi fingo honom då äntligen att fara 
varligare fram och backade in på stationen efter 
omkring en timme. Där blev det rådslagning 
om, hur vi skulle ordna för att kunna komma 
vidare så snart som möjligt. Först undersöktes 



möjligheterna att fa ut ett lok med ersättningsvagnar 
från Bukarest. Det skulle taga minst en 
timme, innan de kunde vara där. Vi föreslogo 
då att istället tränga ihop oss och låta de sjuka 
fa en del av våra platser samt att ersätta skyddsoch 
resgodsvagnen med en vanlig G-vagn, som 
fanns på stationen. Detta med G-vagnen stötte 
på motstånd, emedan den icke hade trycklufdedning 
och tåget sålunda icke kunde kraftbromsas, 
om den togs med som skyddsvagn. Vi föreslogo 
emellertid, att hastigheten nedsattes på den återstående 
sträckan av 30 km till Bukarest, och att 
stationsskrivare Tengbom och jag engagerades 
som bromsare jämte den rumänske inspektionstjänstemannen 
och tågbefälhavaren. Såväl dessa 
båda som stationsföreståndaren tvekade synbart, 
innan de slutligen anförtrodde oss de viktiga 
posterna och således antogo vårt förslag. Vi satte 
igång med utväxlingen av de söndriga vagnarna 
och inväxlingen av G-vagnen. Allt detta skedde 
med handkraft till stor förtjusning för byborna, 
som de flesta för första gången hade varit med 
om att skjuta järnvägsvagnar. Om förseningen 
voro de helt obekymrade. Deras enda åstundan 
var, att komma till Sverige. Huru lång tid det 
tog, sedan de väl voro på väg, var dem likgiltigt. 
Resgodset, som utgjordes av bland annat omkring 
300 oförpackade brödkakor, omlastades i 
en handvändning tack vare, att vi hade gott om 
arbetskraft. Tåget var åter klart efter omkring 
en halv timme, men så fingo vi vänta på två 
möteståg och avgingo med fyra timmars försening. 
Vid ankomsten till Magosiosia, stationen 
närmast Bukarest, där vi skulle fa frukost, hade 

Ceremoni vid gränsen där de svenska och ungerska nationalsångerna utväx/,ades. 

förseningen ökat till fyra och en halv timme. Vi 
ankommo dit omkring kl. 11 f.m. i stället för 
kl. 6.13. 

Ingen drottning, sång ändå 

Här mötte en representant för rumänska järn

vägsstyrelsen, viken beklagade, att vår resa börjat 

så olyckligt. Han ombesörjde att vi fingo skydds

vagnen utbytt mot en genomgångsbromsad 

vagn -men ny sjukvagn kunde han tyvärr inte 

åstadkomma. De sjuka måste därför ligga så gott 



de kunde på korta soffor under den återstående 

resan till Wien. De voro emellertid icke vana vid 

större bekvämligheter och voro nöjda med sin 

lott. 

Frukostuppehållet, som var två timmar, minskades 
något. Tågledarna i vår väg hade fatt order 
att låta oss passera utan att försenas av möten, 
och jag hade själv telegraferat till järnvägsmyndigheterna 
i vår väg att vidta åtgärder så att förseningen 
icke ökade. 

Vi kommo kort efter avgången upp i transsylvanska 
bergen, där temperaturen och därmed 
tillvaron blev något drägligare. Vid Brasov skulle 
vi få middag. Vi anlände dit kl. 18.40 i stället för 
kl. 15.30. På vägen dit gjorde vi ett kort uppehåll 
vid Sinaia, där rumänska drottningen har ett 
lustslott. Någon hade meddelat, att drottningen 
förmodligen skulle infinna sig vid tåget, och vi 
hade därför samlat sångkören för att med dennas 
hjälp höja stämningen. Drottningbesöket 
torkade in men kören sjöng lika glatt för det. 

Vid Brasov hade, som jag förut antytt, utspisningsanordningarna 
blivit helt annorlunda 
än den livlige och gestikulerande källarmästaren 
haft planer på. Vi fingo helt oförberett sätta 
igång med urstigning. Middagen hade serverats i 
godsmagasinet och skulle avätas i två omgångar. 

Uppehållet i Brasov skulle vara högst två timmar. 
Vid ett tillfälle skulle jag söka klargöra för 
en järnvägstjänsteman, att vi önskade vattenpåfyllning 
i vagnarna, då just en rumänsk soldat 
trädde fram och tilltalade oss på renaste svenska. 
Jag blev i första ögonblicket så häpen, att jag icke 
kom mig för att svara på hans fråga utan istället 
frågade honom, huru det kunde komma sig, 
att han behärskade vårt språk. Han upplyste, att 
han lärt det under en vistelse i Sverige sommaren 
1928. Han låg icke i garnison i Brasov men hade 
rest dit av intresse att fa träffa oss och i glädje över 
att möjligen kunna hjälpa oss tillrätta. 

Mätta och glada trots förseningen, som nu 
minskats med en kvart, rullade vi utför transsylvanska 
bergen och ut på slätten, där den övermåttan 
goda värmen åter blev besvärande. Nästa 
längre uppehåll skulle göras vid Cosamica, där 
vi skulle erhålla aftonmål, den sista måltiden på 
rumänskt område. Vi anlände dit kl. 1 på natten 
istället för kl. 21. De flesta resenärerna hade då 
gått till vila så gott någon vila kunde fas, och åt 



den rumänska aftonmåltiden gjordes därför icke 
stor heder. Rumänerna, som i all sin välvilja tåligt 
väntat på stationen, menade emellertid, att maten 
kunde vara bra att ha längre fram och lastade 
därför in det överblivna i skyddsvagnen. Där 
funno vi sedan några hundra påsar med bröd, 
ost, uppskuren skinka eller korv, äpplen, chokladkakor 
m.m. Vid avgången från Copsamica 
hade förseningen minskats till 3 timmar 15 minuter. 

Storartat omhändertagande 

Vid Curtici, den rumänska gränsstationen mot 
Ungern, skulle vi hålla en och en halv timme 
för passkontroll. Vi lyckades emellertid av polischefen 
utverka, att viseringen påskyndades och 
kunde därför minska uppehållet med omkring 
en timma. Förseningen var nu två timmar. 

Vid nästa station, Lököshaza, rullade vi in på 
ungerskt område. Av samtalet med ungerska 
Röda Korsets president på nedresan kunde vi 
sluta oss till att Ungern ämnade göra något särskilt 
för oss, men det mottagande vi rönte, överträffade 
våra djärvaste aningar. Vi ankommo till 
Lököshaza kl. 11 f.m. Det var strålande solsken. 
Hela stationsområdet hade smyckats i rik flaggskrud 
av svenska, ungerska och Röda Korsets 
flaggor. Vi mottogos av en ungersk präst, som 
å ungerska Röda Korsets vägnar i hjärtligaste ordalag 
hälsade oss välkomna på ungerskt område. 
Därefter fingo våra resenärer stiga av, 250 personer 
åt gången, för att slå sig ned vid festligt dukade 
frukostbord, prydda med blommor och flaggor 
och placerade under lummiga lindar framför 
stationshuset. Ungrarna hade till och med varit 
omtänksamma att ordna så att var och en fick 
tvätta av sig resdammet innan man gick till 
bords, en anordning som skattades mycket högt, 
enär möjligheterna till en sådan lyx i tåget voro 
mycket små. Frukosten, som bestods där, utgjordes 
av smör, bröd, uppskuret, två kokta ägg per 
man och ett stort glas the. Det var sålunda bortåt 

Den utvandrade gruppen omfattade totalt 888 personer, varav dock tre tills vidare blev kvar i Rumänien. 

2000 ägg, som de vänliga ungrarna kokat där på 
morgonen. Serveringen såväl vid borden som till 
de sjuka, som icke kunde lämna sin vagn, sköttes 
helt och hållet av ett tjugotal unga flickor, som 
sänts dit från Budapest -en välkommen anordning, 
som möjliggjorde, att även vi kunde fa slå 
oss ned och njuta av härligheten i godan ro. En 
kör av nationalklädda unga flickor trakterade 
oss med sång, och gammalsvenskbykören ställde 



även upp. 

Kort före avgångstiden körde vårt lok fram och 
höll mitt framför stationshuset, där det smyckades 
med blommor och grönt, med svenska och 
ungerska vapen och flaggor och med Rödakorsflaggan. 
Det sattes därefter framför tåget och fick 
i sådant skick fora oss till Budapest. En mängd 
miniatyrflaggor delades ut till våra resenärer, och 
tåget ångade iväg mot Budapest under flitiga 
viftningar från såväl tåget som de kvarvarande. 
Vi voro fortfarande i det närmaste två timmar 
försenade, men föraren på det utsmyckade loket 
skötte sig beundransvärt bra och förde in tåget 
till plattformen i Budapest med endast en timmes 
försening, kl. 16.20. 

I Budapest 
Där väntade oss en verkligt festlig middag. Den 
serverades i två omgångar i en stor väntsal, som 
förvandlats till matsal och smyckats med blommor 
och flaggor. De ungerska flickorna, som 
mött i Lököshaza, hade följt med vårt tåg till 
Budapest och skötte även här om våra resenärer. 
Presidenten for ungerska Röda Korset mötte vid 
stationen och hälsade oss i hjärtliga ordalag välkomna 
såsom ungerska Röda Korsets gäster. En 
stor militärorkester spelade under middagen. Efter 
den goda måltiden erhöll var och en I cigarr 
och 2 cigaretter, bundna till en lite packe med 
band i de ungerska färgerna. 

Gammalsvenskbybornas tacksamhet, som alltid 
tog sig uttryck på något sätt, kände här inga 
gränser. De hade här blivit föremål for en så påtaglig 
hjärtlighet och blivit så väl undfägnade, att 
de måste visa sin tacksamhet riktigt ordentligt. 
Med strålande leenden tackade de därför i hand 
alla, som buro Rödakorsbindlar, och till och med 
vaktmästare och gendarmer fingo handtryckningar. 
Man kunde icke misstaga sig på deras 
grundliga hänförelse över all godhet och välvilja, 
som kom dem till del i så rika mått. 

I Budapest liksom i Lököshaza och Hegyshalom, 
den österrikiska gränsstationen, blev det 
litet trassel med betalningen för vårt tåg. Det berodde 
på att vederbörande stationsforeståndare 
icke fatt besked om att avgifterna skulle enligt 
svenska järnvägsstyrelsens önskan betalas genom 
avräkning förvaltningarna emellan. Jag kunde 
uppvisa styrelsernas skriftväx:ling i denna sak och 
därmed ansågs tillräcklig borgen för betalningen 
förefinnas. 

Trassel i Wien 



Vi reste vidare mot Wien med en timmas försening 
och ankommo också dit en timma försenade, 
det vill säga kl. 0,40 istället för kl. 23,40. 
Tåget rullade in på yttersta spåret på en rangerings-
och uppställningsbangård vid sidan av 
Östbangården, vid vilken vi skulle stiga av. 
Österrikarna ha ju klandrats mycket i pressen 
för sin ringa hjälpsamhet mot oss. Jag vill icke 
helt instämma i klandret, enär det upplystes, att 
orsaken var brist på medel i Röda Korsets kassa. 
Men en del kunde dock hava gjorts från såväl 
Röda Korsets som järnvägens sida utan några 
kostnader alls. Så till exempel kunde väl bangården 
varit upplyst och några få personer varit oss 
till mötes vid tåget för att åtminstone visa oss vägen 
till överliggningsplatsen, men istället var det 
alldeles folktomt, så att man inte ens kunde få 
besked om, när och var avstigningen kunde ske. 
Legationens tjänstemän voro nere vid stationen 
men tycktes icke hava fått klart besked om, var 
tåget skulle löpa in. Efter en halv timma stötte vi 
emellertid på dem i mörkret bland spåren. Med 
dem infann sig även en österrikisk läkare, som 
skulle avsyna alla resenärerna, innan de fingo 
stiga av. Detta tog en rundlig timma till ingen 
nytta och förs därefter växlades tåget in i östbangårdens 
banhall, där avstigningen fick börja. 

Om vårt tåg tagits direkt in i banhallen, hade 
avstigningen kunnat ske vagn efter vagn, som 
läkaren passerat genom tåget, och den då så behövliga 
vilan hade kunnat ernås av flertalet långt 
tidigare än som skedde. Nu kommo vi i säng 
först vid halvfemtiden på morgonen efter att ha 
varit på resa under nära nog tre nätter i sittvagnar 
med korta soffor. 

I Wien inlogerades våra resenärer i österrikiska 
forbundsbanornas emigranthallar -en utmärkt 
förläggning, som förhyrts genom svenska legationens 
i Wien försorg. De fingo där var sin bäddad 
säng och utmärkt förplägnad. 

Uppehållet i Wien skulle vara till nästa natt kl. 

4.45. Det blev en välkommen om ock otillräcklig 
rastetid. För mig själv medförde uppehållet i 
Wien icke mycket vila. Jag hade där att söka övervinna 
de största svårigheter, som någonsin under 
resan yppade sig. Det gällde att få nya stoppade 
vagnar i stället for de två rumänska, som D.R.B. 
på inga villkor ville tillåta att ta emot. Ö.B.B. 
hade, som vi avtalat vid vår nedresa, föreslagit 

D.R.B. att övertaga vagnarna, om de desinfekterades 
i Wien. Men D.R.B. hade avslagit även 
detta och istället sänt ned till Wien egna vagnar. 



Dessa voro emellertid icke försedda med genomgång 
utan endast med ett långt fotsteg, på 
vilket man skulle kunna taga sig förbi vagnarna, 

Pickelhuvan sitter troligen på en polis och platsen är gränsövergången vid Lököshaza. 

om man nödvändigt måste passera genom tåget 
under gången. Det säger sig ju självt att vi icke 
kunde använda dessa vagnar. Det skulle medföra 
att sjuka, sjuksystrar, läkare och den jourhavande 
skulle bliva nödsakade att över fotstegen taga sig 
fram mellan vagnarna och det kunde naturligtvis 
-särskilt med hänsyn till kolonisternas ovana 
vid järnvägsresor -icke tillåtas. Detta framhöll 
jag med största skärpa men fick endast till svar, 
att österrikiska parken av Westinghousebromsade 
vagnar var så knapp, att Ö.B.B. omöjligen 
kunde frigöra några sådana för vår räkning. Jag 
åberopade emellertid det löfte, jag fatt av vagnfördelningschefen 
på nedresan, att om saken icke 
kunde ordnas på annat sätt, skulle Ö.B.B. låta 
oss fa två av sina vagnar. Den trafikinspektör jag 
talade med, gjorde stora ögon när jag nämnde 
detta löfte, men sedan han per telefon skaffat 
sig bekräftelse på det, måste han låta motståndet 
vika. Hans assistent var svårare att avväpna. Han 
vidhöll in i det sista, att det helt enkelt var en 
omöjlighet att villfara min begäran, och då jag 
tackade hans chef för dennes vänliga tillmötesgående 
inföll assistenten, att lösningen skulle bliva 
oss till ringa glädje, enär sannolikt D.R.B. icke 
heller skulle övertaga de österrikiska vagnarna. 
Han gav mig därmed uppslaget att omedelbart 
därefter telegrafera till D.R.B. en enträgen anhållan 
att låta vagnarna passera till Sassnitz eller ock 
ställa liknande tyska vagnar till förfogande vid 
gränsstationen Passau -en anhållan som resulterade 
i att det vid gränsen inte blev minsta tal 

om vagnarna. 

In i Tyskland 
Uppbrottet från Wien skedde på utsatt tid nästa 
morgon. Reveljen gick kl. 3 på morgonen och tåget 
avgick kl. 4.45 f.m. Vi hade alltså fatt vila två 
halva nätter och kände oss kapabla att taga nya 
tag. Vi voro även bättre till mods av att hava skakat 
av oss förseningen. Men den glädjen skulle 
icke bliva långvarig. När vi åkt ett par timmar 
blev det ett längre stopp. Lokpersonalen kunde 
icke hålla fyren klar. Det ville bildas gubbar. Men 
det var en ren tillfällighet, sade man, och skulle 
snart vara reparerat. Det tog 20 minuter över 
uppehållstiden och snart nog började vi förlora 
tid under gången. I Amstetten blev det ny rakning 
i fyren. Så snart jag fick se det, begärde jag 



lokbyte eller koppling. lntetdera kunde erhållas, 
enär de lok, som funnos till hands, icke hade 
tryckluftanordning. Det enda jag kunde utverka 
var påskjutning på närmaste stationssträckan. Så 
gick det vidare till Linz med mer än en timmas 
försening och i Linz blev det nytt rakande i fyren. 
Återigen överskreds uppehållstiden, påskjutning 
utverkades och vi levde på hoppet att snart nå 
Passau, där vi skulle överlämnas till D.R.B., som 
hade bättre tillgång på tryckluftlok och därför 
borde kunna draga oss fram med två lok, om så 
skulle erfordras. 

Vi anlände till Passau kl. 13 .15 istället för kl. 

11.27. Österrikarna hade påstått att tåget var för 
tungt för ett lok, ehuru vi hade endast 43 axlar, 
varav 6 axlar under nästan tomma F-vagnar. Jag 
frågade därför stationsinspektorn, huruvida det 
skulle bliva koppling från Passau, men erhöll till 
svar att det fanns ingen anledning till koppling. 
Jag förklarade varför jag frågade och kunde för 
säkerhets skulle inte underlåta att telegrafera till 
vederbörande tyska myndigheter, att förseningen 
skyllts på för tungt tåg, varför jag anhöll om erforderliga 
åtgärder för att förebygga ytterligare 
försening. 

I Passau väntade oss en synnerligen god middag. 
som serverades genom tyska Röda Korsets 
försorg på en stor plattform framför tåget. Sympatiyttringarna 
och hjälpsamheten voro närmast 
jämförliga med dem, vi erfarit på andra sidan 
Österrike. 

Tiden för matuppehållet gick åt och vi hade 
fortfarande två timmar försening, när vi lämnade 
Passau. Det tyska loket orkade emellertid ledigt 
med tåget och körde in tid, så att vi anlände till 
Hof, nästa måtidsstation, endast 1 timma 30 minuter 
sent. 

Nytt missöde, men ... 
I Hof erhöllo resenärerna varm korv, bröd och 
the till aftonmål samt av privata givare choklad 
och frukt. Måltidsuppehållet där var något 
knappt tilltaget, varför vi vid avgången fat förseningen 
ökad till l timma 40 minuter. Kort efter 
avgången därifrån blev det plötsligt stopp och en 
ny sönderryckning. Den gången blev det dock 
icke värre än att en dragkrok brast och missödet 
kunde repareras med en omkoppling. Förseningen 
minskades snart igen och var i Pasewalk 
endast 1 timma 20 minuter. Där hade vi en halv 
timmas uppehåll och fingo kaffe. Vid ankomsten 
till Sassnitz Hafen hade förseningen nedbringats 
till 1 timma 10 minuter. Uppehållet där skulle 



Måltidsuppehåll i Pasewalk, tåget närmar sigforjan. Det nya hemlandet blev for många en besvikelse. 

bliva 3 timmar 15 minuter men avkortades, så 
att färjan kunde avgå i rätt tid kl. 14.45. 

Färjan medförde inga vagnar. Våra resenärer 
hade därför god plats ombord. På vagndäck hade 
placerats långa bord, vid vilka kolonisterna fingo 
slå sig ned och äta sitt middagsmål, som utdelats 
till dem i Sassnitz. Matkartongerna tömdes 
ganska raskt och resenärerna samlades på övre 
däck, där de hade fri utsikt. Sjön låg lugn och 
ingen besvärades därför av sjösjuka. Spänningen 
och längtan att fa se svenska landet höja sig över 
horisonten blev med varje minut allt större, och 
när slutligen förhoppningen därom gick i uppfyllelse, 
tårades många ögon. 

För mottagningen i Trälleborg och resan därifrån 
till Jönköping torde jag icke behöva redogöra. 
De äro redan alltför väl kända. 

Sammanfattning 

I stället vill jag till slut nämna några allmänna 
ord om resan. Den var ju i många stycken svår 
och ansträngande, och särskilt vågar jag säga för 
oss järnvägsmän, som ju närmast berördes av förseningarna 
och missödena. Resenärerna hade ju 
ingen resvana och voro därför något tröga vid 
av-och påstigning och även oförsiktiga, vilket 
påkallade särskilt hög grad av vaksamhet från 
vår sida vid alla uppehållsstationer. Särskilt var 
så fallet, när någon vattenledningskran eller vattenkastare 
kom i sikte, ty där rusade de gärna 
av för att fylla sina thekokare utan att akta på 
faran av att bliva fangade av något lok eller tåg, 
som var i rörelse på angränsande spår, ovetande 
som de var om denna fara. Allt detta uppvägdes 
emellertid av deras tålmodighet och goda lynne, 
deras medgörlighet och villighet att hörsamma 
våra tillsägelser, av deras intresse att vidmakthålla 
trevnaden i tåget. För renhållningen fanns intet 
att tillgå, och vi hade tänkt kunna klara oss fram 
till Wien utan städning i tåget. Men det passade 
icke riktigt bybornas renlighetsbegär. Redan första 
morgonen efter avfärden, när vi höllo på med 
att växla om tåget efter den andra sönderryckningen, 
kunde vi se dem i färd med att binda 
kvastar av vad slags kvistar de kunde fa tag i på 
banvallen, och sedan sopades och till och med 
skurades i vagnarna som om de hade varit i hemmen 
i Gammalsvenskby. 

Vår resa underlättades avsevärt av det vänliga 
bistånd, som vi erhöllo vid alla matstationer av 



de främmande ländernas Rödakorsrepresentanter, 
av det tillmötesgående, som de utländska 
myndigheterna överallt visade oss, och inte minst 
genom det goda ledarskap, som vår alltid lugne 
och godmodige transportschef, major Berggren, 
lade i dagen även i de svåraste situationer. 

Loket Åmänningen framfar lokstallet i Kärrgruvan 1865. I bakgrunden det nyrenoverade godsmagasinet. 

Pionjärsforetaget Kristinehamns mekaniska verkstad började som reparationsverkstad åt den lokala sjöbanan och 
tillverkade sedan sammanlagt 78 lok från 1867 till 1902. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1859? 

Av de tre stora järnvägsprojekten hade KöpingHults 
järnväg fortfarande inte nått någon av 
sina planerade ändpunkter Köping vid Mälaren 
eller Hult vid Vänern, som skulle ha skapat en 
förbindelse för långdistanstrafik i kombination 
med fartyg på Göra älv och sjöarna. Det var inte 
längre lika aktuellt, då SJ under Nils Ericson 
arbetade intensivt med Östra stambanan och 
under 1859 öppnat ytterligare 70 km norr om 
Ranten. Stambanan var då färdig för trafik från 
Göteborg ända till Töreboda, och man hade påbörjat 
arbetet från Stockholm söderut mot Södertälje. 
I Töreboda fanns omlastningsmöjlighet 
till Göra kanal och KHJ innebar då inga fördelar 
för den långväga trafiken. Adolf von Rosen 
försökte erbjuda SJ att överta KHJ, som hade 
huvudsakligen engelska aktieägare, men Ericson 
hade avböjt. Arboga hade visserligen hamn i ån 
som ledde ned till Mälaren, men den var trång 
och mindre lämplig än Köping. 

Arbetet med Södra stambanan fortsatte och 
under 1859 kunde man förlänga den för trafik 
öppnade delen 14 kilometer från Höör till Sösdala. 
Fortfarande hade inte Nils Ericson kunnat 
få stöd från en enig riksdag, och 1858 hade en ny 
järnvägskommitte tillsatts för att diskutera om 
hur banan skulle fortsättas norrut, men han hade 
kunglig fullmakt att själv bestämma. Frågan var 
om man skulle gå genom Värnamo, som bondeståndet 
önskade, eller genom Alvesta-Nässjö 
som andra stånd i riksdagen önskade. 

Det tredje stora projektet var Gävle-Dala järnväg 
som 1859 var färdig och öppnades för trafik 
från Gävle hamn till Falun, och den är värd en 
egen artikel. 

1859 var Södra stambanans sträckning norr om Finjasjön 



ännu inte avgjord Jämfor med dagens diskussion 
om utbyggd stambana kontra höghastighetsbana utmed 
Lagan. 

MaSJ rullande materiel bestodfrån början av två ånglok, döpta till LOKE och THOR Loken var tillverkade i 
England av E B Wilson & Co, Railway Foundry, Leeds. Hyttlöst lok krävde pälsmössa. 

Alla de tre stora banorna köpte ånglok byggda 
i England, liksom den första normalspåriga industribanan 
Marma-Sandarne. Beyer Peacock 
var den främsta leverantören och hade speciellt 
rekommenderats av Ericsons rådgivare Teodor 
Stieler, då de erbjöd lok med så god precision på 
komponenterna att man kunde använda samma 
reservdelar till många lok. 

Trots att Motala Verkstad redan 1823 i sin bolagsordning 
nämnt att man skulle kunna bygga 
ånglok fanns det 1859 bara en enda loktillverkare 
i Sverige, Theofron Munktell i Eskilstuna 
som egentligen ville erbjuda lokomobiler och 
ångtraktorer för lantbruket. Han hade anställt 
den unge ingenjören Harald Asplund som ritare 
när man skulle bygga loket Förstlingen, och Asplund 
hade visat sig så skicklig att han 1855 fick 
konstruera loket Fryckstad för den smalspåriga 
bruksbanan Fryksta-Klarälven. Under 1857-58 
konstruerade han sex ånglok som Munktell 
byggde åt bruksbanor vid Kristinehamn, Norberg, 
Åtvidaberg och Ludvika, och kunde också 
bidra med rådgivning om hur man kunde förbereda 
gamla hästbanor för lokdrift. Det lyckades 
så väl att Asplund 1859 blev chef för Kristinehamns 
mekaniska verkstad, ett dotterbolag till 
Kristinehamns järnväg, som specialiserade sig på 
arbeten för järnbruken, men han fortsatte ännu 
några år att konstruera lok för Munktell. 

Slutet av 1850-talet var en intensiv tid för järnbruken 
i Bergslagen, sedan G.F. Göransson vid 
Högbo bruk lyckats fa den av Bessemer några år 
tidigare patenterade metoden för färskning (avkolning) 
av tackjärn att fungera, genom bland 
annat bättre hänsyn till inverkan av kiselhalten. 
Utöver förbättring av alla tidigare hästbanor satsade 
man på persontrafik på Sjöändabanan, fler 
ångbåtar på sjöarna och kanaler förbi vattenfall. 

Dessutom såg man att sågverken skulle expandera 
då järnverken inte längre skulle behöva lika 
mycket träkol som tidigare, vilket hade bestämt 
GDJ:s dragning till i första hand norra stranden 
av Runn. Arbete pågick också med järnvägar inåt 
landet från Söderhamn och Hudiksvall, med 
spårvidd fyra engelska fot = 1217 mm vilket kom 
att kallas "snålsparrig" efter landshövding Sparre 



som ansåg att man borde bygga smalare för att 
kunna ha billigare lok och skarpare kurvor, men 
ändå inte utesluta en framtida ombyggnad till 
normalspår. 

Ida Sixtensson 

Pompejanska målningar från Stockholm C 

-en glimt från Sveriges Järnvägsmuseums föremålssamling 

Spända och ivriga bröt vi försiktigt upp de igenspikade 
trälådorna. 
"Titta! Vilka färger! Motiven verkar vara städer 
och landskap. Vad är det här egentligen?" 

En efter en plockade vi upp dem, tavla efter 
tavla. Snart stod jag och kollegan Katarina med 
18 målningar framför oss. Alla färgsprakande, 
vackra och intressanta, men okända och lite mystiska. 
Varifrån kom de? Var hade de suttit? Vem 
hade målat och när? 

I Sveriges Järnvägsmuseums lokaler i den gamla 
fordonsverkstaden på Nynäs i Gävle startade för 
några år sedan förberedelser för att skapa ett nytt 
föremålsmagasin. Den före detta blästringshallen 
rengjordes och målades. Spår i golvet göts igen 
och pallställ sattes upp. En del av museets föremålsbestånd 
flyttades från trånga och svåråtkomliga 
magasin på museiområdet på Sörby Urfjäll 
för att fa placering i de nya föremålsutrymmena 
på Nynäs. 

Under årens lopp har en mängd föremål tillförts 
Sveriges Järnvägsmuseum. Många intressanta 
ting har berikat och bidragit till den fascinerande 
samling som museet förfogar över idag. 
Under perioder 
med knappa 
personalresurser 
förekom dock 
att föremål togs 
emot utan att 
någon hann registrera, 
ordna 
och placera dem. 
En del blev till 
och med stående 
i den fraktlåda 
de kommit 
med. Resultatet har blivit att museet har en del 
anonyma föremål i sina samlingar. 

På Nynäs har ett stort arbete genomförts i syfte 
att ordna dessa föremål, att registrera, fotografera 



och placera dem. Det är också viktigt att forska 
om föremålen för att förstå historien och sammanhanget 
bakom. Helt enkelt att lyfta fram det 
som faktiskt gör ett museiföremål levande och 
intressant: Var kommer föremålet från? Vad har 
det använts till, av vem och när? Varför ser det 
ut som det gör och vad har föremålet betytt och 
inneburit? När kom det till museet och varför? 

Många av föremålen i magasinet på Nynäs är 
möbler; stolar, soffor, säten och bord från järnvägens 
alla hörn. Vid första anblicken föreföll 
de trista och intetsägande, nästan skamsna där 
de stod på varandra, anonyma och bortglömda. 
Men ju mer information vi kunde nysta fram 
desto mer spännande blev våra möbler. Här 
fanns nötta expeditionsstolar, hårda tredjeklassbänkar, 
specialdesignade förstaklassfatöljer och 
slitna lokförarpallar liksom tidstypiska restaurangvagnsstolar, 
höga telegrafistpallar, snillrika 
rälsbusstolar och pråliga möbler från kungliga 

Museets foremålsmagasin 
på 
Nynäs. Foto Ida 
Sixtensson. 

väntsalar. En rik väv av mångfacetterad järnvägshistoria 
växte fram. Möblerna speglade sociala 
skillnader, designhistoria, geografiska särdrag och 
mycket annat från järnvägens spännande värld. 
Tänk om de hade satt igång att tala! Vad har inte 
dessa stolar fatt se och vilken mängd människor 
har inte suttit på dem? Den 27 maj 2007 invigde 
vi utställningen "Ta plats! Udda stolar berättar" på 
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, där 27 av våra 
intressanta stolar ställdes ut. Utställningen åkte senare 
på turne till Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm 
samt till Regionmuseet i Kristianstad. 

En höstdag 2007 var det dags att öppna ett 
antal trälådor som fanns förvarade i museets 
lokaler på Nynäs. De visade sig innehålla 18 
stycken färgstarka målningar, målade med olja 
på duk, uppspänd på ram. Samtliga målningar 
hade en klar orangeröd bakgrund med antika 
element som dekorativa detaljer, liksom stilelement 
som andades 1920-tal. Några motiv föreställde 
blomsterstilleben men huvudmotiven 
var svenska städer och landskap som skildrades 
genom välbekanta byggnader, miljöer och symboler. 
Städerna Norrköping, Trelleborg, Göteborg, 
Karlskrona, Kalmar och Malmö fanns representerade 
liksom landskapen Ångermanland, 
Lappland och Bohuslän. Det var tydligt att målningarna 
suttit tillsammans, men en numrering 



på de 18 tavlornas baksidor med 20 som den 
högsta siffran, avslöjade att två målningar saknades. 
Målningarna reste förstås frågor. Vad hade 
de för historia? 

Vi kunde snart ta reda på att målningarna 
hade kommit till museet från Centralstationen 
i Stockholm någon gång på slutet av 1980-talet, 
och att de sedan dess inte hade blivit uppackade. 
I skriften Stockholm Centralstation. Dess historiska 
utveckling och ombyggnad under åren 1925-1927 
fann vi att målningarna suttit på väggarna i järnvägsrestaurangen 
som kom till 1927, på den plats 
där tredje klass väntsal tidigare varit, det vill säga 
i stationshusets sydöstra hörn. I skriftens beskrivning 
av den nya järnvägsrestaurangen kan man 
läsa: "Det förutvarande gråa kalkstensgolvet har 
bibehållits, varemot rummet för övrigt helt och 
hållet omdanats. Sålunda hava väggarna panelats 
till viss höjd i mörkt gråbrun ek och väggfälten 
därovanför beklätts med målade pannåer i tilllämpad 
pompejansk stil med klart rött som lokalfärg. 
Översta delen av väggarna samt taket äro 

I utställningen "Ta p/,ats! Udda sto/,ar berättar" visades intressanta sto/,ar.från museets samlingar. Foto Jda, 
Sixtensson. 

Detaij .från en av målningarna, med Norrköpings in

dustrilandskap som motiv. Foto Katarina Sandberg. 

Utställningen "Smaksatta väggar" berättade om landets 
järnvägsrestaurangväsende. Tio av de pompejanska 

målningarna visades. Foto Peter Iller. 

stötta i vitgrå kalkfärg." Med "tillämpad pompejansk 
stil" syftar man till ett måleri där man tagit 
inspiration bland annat från muralmålningar 
i Pompeji. Upptäckterna av Pompeji var vid den 
här tiden väl spridda och många dekorationsmålare 
tog intryck av färgerna och elementen från 
Pompejis målningar. Dekorationsmåleri från 
1920-talet med liknande "pompejanskt" utseende 
finns det fler exempel på i offentliga lokaler 
i Stockholm. 

Från museets fotoarkiv kunde vi nu ta fram 
fotografier från tiden då målningarna satt på 
sin ursprungliga plats. Vilken restaurangmiljö 
de skapade! De läckra målningarna tillsammans 
med vita dukar och silverbestick -här måste 
måltiderna ha varit njutbara! 

Vi bestämde oss snart för att dela med oss av 



de spännande skatterna från museets gömmor. 
De var ju intressanta representanter för det äldre 
järnvägsrestaurangsväsendet, en viktig och intressant 
del av järnvägshistorien. I augusti 2008 
öppnade vi utställningen "Smaksatta väggar. 
Målningar från Stockholm C" där tio målningar 
visades. Utställningen berättade om den svenska 
järnvägsrestaurangens historia i allmänhet och 
restaurangväsendet på Stockholms Central i synnerhet. 
Utställningen som invigdes av experten 
på järnvägsrestauranger, Mårten Duner, visades 
till och med maj 2009. 

Järnvägsrestaurangen på Stockholm C har 
byggts om flera gånger under åren som gått 
och restaurangen har haft åtskilliga inriktningar 
och inredningar. Till exempel invigdes fiskrestaurangen 
"Snäckan" vid 1950-talets slut, 
och på 1980-talet öppnade "Orientexpressen" 
där gästerna fick äta omgivna av en inredning 
som liknade miljön från en lyxig järnvägsvagn. 
Irländsk pub har också funnits som komplement 
liksom lunchrestaurang med självservering. Inför 
utställningen "Smaksatta väggar" tog vi kontakt 
med några av dem som varit köksmästare på 
järnvägsrestaurangen under årens lopp. De gav 
oss intressanta historier om restaurangens olika 
epoker men vi fick inga ledtrådar om våra målnmgar. 

Först då en byggnadsantikvarie som arbetat 
med renoveringen av Stockholm C kontaktade 
oss fick vi reda på mer. Han visste att målningarna 
som suttit på väggarna sedan 1927 blivit inbyggda 
bakom nya väggar i samband en renovering 
av restaurangen 1961. Endast två målningar lät 
man vara synliga. De hade motiv av Stockholm 
slott och Domnarvets Järnverk. Dessa målningar 
saknas bland dem som finns hos museet idag 
och förklarar de två luckorna i nummerserien. 
Vid renoveringar på 1980-talet, förmodligen i 
samband med tillkomsten av Orientexpressen, 
togs samtliga målningar ned, och det var sannolikt 
vid det tillfället som målningarna sändes 
till Sveriges Järnvägsmuseum. Var målningarna 
med motiven Stockholm slott och Domnarvets 
Järnverk tog vägen är fortfarande okänt. 

Nu fick vi också reda på vem som målat tavlorna. 
I en artikel i St Eriks årsbok från 1973 berättas 
att målaren Oscar Brandtberg (1886-1957) 
utförde målningarna på 1920-talet. Brandtberg 
var bildkonstnär och konsthantverkare från 
Stockholm och utförde under sin levnadstid dekorationsmåleri 
i flera andra offentliga lokaler, 
bland annat i kyrkor. Hans färgstarka pompejanska 



målningar bidrog till att göra restaurangbesöken 
på Stockholm Central till en trevlig 
upplevelse under fyrtio års tid. På Sveriges Järnvägsmuseum 
är vi mycket glada för att ha dem i 
våra samlingar. 

De vackra målningarna skapade en trevlig miljö for restaurangbesökarna på Centralen i Stockholm. Bilden troligtvis 
.från 1940-talet. 

Kjell Aghult 

Järnvägsnärke 1962 

Rapsodi över ett år för länge sedan 

1. Organisation inför ändring 

SJ regionala indelning hade två nivåer: Distrikten 
fanns på sex orter och bar romerska siffror. Med 
uppgift främst grundplanering och samordning: 
bland annat låg en god del av ekonomitjänsten 
här. 

Operativ ledning låg på distriktens sektioner: 
bana, maskin och trafik, med ett tjugotal huvudorter. 
Slutlig utförare var lokalenhetena: 
banmästerier, lokstationer, stationer etc. 

Örebro var hemvist för 3. ban-och trafiksektionerna, 
under I. distriktet i Stockholm. 

3. maskinsektionen hade indragits redan 1933 
(eldriften Krylbo-Mjölby). Loktjänsten sorterade 
nu under 31. ms i Västerås. Två av banavdelningens 
tre eltekniska grenar hade cheferna 
i Stockholm. 

Örebrosektionerna var geografiskt små 
(Krylbo-Mjölby och Svartåbanan). Hade 
ändå varit oförändrade sedan 1907. Trafikalt 
motiverat av följande: 

• Krävande trafikledning på huvudstråket. 
• Flera viktiga stationer, främst det komplexa 
Hallsberg. Krylbo hade också ännu stor 
roll. Fagersta, Orebro och Mjölby var ej heller 
obetydliga. 
• Övergångsstationerna till enskilda banor. 
Antalet hade dock krympt från tolv till fyra. 

3. ts kontor hade ett dussintal anställda, 
varav hälften i operativ ledning. Tågledarna 
hade jour var fjärde natt, normalt i hemmet. 
Därutöver fanns personal-, sälj-, ekonomioch 
servicetjänster. Chefens andreman svarade 



för tidtabell, trafiksäkerhet och trafikledning. 
Klassiskt namn: byråassistenten, även om andra 
tillkom i titeln vid löneplansrevisioner. 

Upplägget hade drag ända från förra sekelskiftet. 
Det ansågs också översynsmoget redan 
på 1930-talet. Kriget och privatbanornas förstatligande 
kom dock emellan. Kraft fanns enbart 
att utvidga organisationen, ej att omstöpa 
den totalt. 

Många tankar förverkligades 1959. TGOJ 
provade ny huvudorganisation; inofficiellt en 
"förövning" till 1962 års förslag för SJ. Detta 
innebar: 

• Maskin-och trafiksektionerna sammanslås 
till driftdistrikt. 
• Bansidans aktiviteter samlas i bandistrikt. 
Med samma huvudorter och linjenät som 
driftdistrikten. 
• En regional nivå skapas därmed. Med 1/3 
färre huvudorter. 
Modellen förutsatte ett "tvillingskap" mellan 
drift-och bancheferna. 

Givet var att Värmland och Närke skulle 
sammanslås. Dock överväganden om huvudorten. 
Värmland hade störst industriell betydelse. 
Närke var viktigast operativt (Hallsberg). 
Kristinehamn fick till sist vika för Örebro, 
uddaförslaget Karlstad övergavs. 7. ban-och 
driftdistriktskontoren i Örebro inrättades per 
1964-07-01. 

2. Laxå nedtonas 

Förbigångskurvan mot Värmland (spår 20) driftsattes 
vid tågplaneskiftet 27 maj. Laxås övergångsroll 
övertogs i princip av Hallsberg. Uppgradering 
av signalsystemet Hallsberg-Laxå (för tätare 
tågföljd) dröjde dock av budgetskäl två år. 

Expresstågsparet "Värmlänningen" omlades 
kortare vägen via Laxå. Förut hade det körts 
via Örebro, för att betjäna två marknader. Nu 
beslöts att sära dessa: Örebro fick egna affärsresetåg 
på Stockholm. 

3. Ervalla nedtonas 

Ervalla station ligger ensligt. Dess huvudroll var 
övergångstrafiken till NBJ. Tankar uppkom att 
flytta uppgiften till Örebro -16 km bort. Saken 
inleddes 1960 med direkt NBJ-buss Nora-Örebro. 
1962-05-27 blev denna Noras huvudförbindelse 



utåt. Ervallatågen anpassades till främst 
lokalresor och kördes från 1961 bara vardagar. 
Söndagstjänst i Ervalla fanns dock kvar till 1963, 
för passning av vissa tåg/bussanslutningar. Natttjänsten 
hade slopats 1957, vid automatisk linjeblockering 
på dubbelspåret. 

Från och med 1964-05-31 körde NBJ godståg 
till Örebro. Ervalla nedbemannades till två 
tågklarerartjänster, för att till sist bli enmansstation. 

4. Pålsboda nedtonas 
Första steg taget 1957: omlastningen av vagns

laster till/från smalspåret nedlagd (i Örebro hade 
den upphört redan 1952). Gamla Norra Öster

--:::::::=::~~~~~:: I Ervalla fotogra

ferade Lennart 
Ameen 1959 en av 
Fosfatbolgets syravagnar, 
inregistrerad 
på ]ohannisberg-
Ljungaverks 
järnväg, Q12b 
502042, formodligen 
på väg till eller 

.från NB]-nätet. 

gödands järnvägars replipunkt i denna trafik blev 
nu enbart Kimstad/Norsholm. 

Nattjänsten hade indragits 1961 (automatisk 
linjeblockering på stambanan). 1962-0527 
upphörde även söndagstjänsten, vid smalspårets 
slutliga nedläggning. 

Sista ordinarie tåget Örebro-Kimstad på fore detta 
Norra Östergötlands järnvägar. 

5. Smalspårsfinal norr om Hjortkvarn 

Sista tåg kördes lördagsk:vällen 26 maj -utan 
större åthävor. Dagen därpå körde Lions' Club 
ett sista ångpersontågspar Finspång-Pålsboda. 
Spårrivning med start i Örebro påbörjades under 
sommaren. 

Före detta NÖJ:s nordligaste del hade varit 



mest lokalbana, på Örebro och Hallsberg (byte 
i Pålsboda). Resande Örebro-Norrköping var 
i snitt två-tre per tåg. 

Vagnslasttrafiken norr om Hjortk:varn var 
nästan försvunnen: enstaka vagnar med jordbruksmaskiner 
hade ibland gått Överum-Örebro 
S (till en återförsäljare i staden). Godståg 
Örebro S-Hjortkvarn hade ändå körts varannan 
dag, ibland med enbart styckegodsvagnen 
och därför enmansbetjänade, något som ännu 
är ovanligt. Lokstallet vid Örebro S obemannat, 
tillsynen av lokomotorn sköttes av föraren. 
Sista kända ångtåg till Örebro S kördes i 
februari 1958 -spårrensartåg från Finspång. 

Ena godståget mötte en rälsbuss i Hidingsta: 
platsvakten var tågklarerarutbildad. Ljussignaler 
hade uppsatts, men i enklaste teknik: vid möten 
intogs båda tågen med handsignalering. Platsvaktens 
huvudsyssla var poststationsskötseln. 

"Korvtrafiken" från Lithells i Sköllersta hade 
gått per rälsbuss bara en kort tid. Godsmängderna 
hade ökat och Svelast började hämta vid 
fabriken: tågtransport från Hallsberg. 

Till 1960 hade sträckan haft en av SJ sista 
"biljettpojkar", med tjänst två vändor/dag från 
Örebro S (tågbyte på mötesstation). Benäm-

Annu i början av 
1962 var Örebro 
södra station 
utgångspunkt 

for tre bibanor 

till stambanan 

Kry/bo-Mjölby 

ning biljettgranskare, kopia av dåtida spårvagns-
och busskonduktörer. Carl-Olof övergick 
också till Örebro stadstrafik, som än i visst 
omfång hade tvåmansvagnar. 

Ersättningstrafiken delats upp mellan SJ Buss 
och Östernärkes Omnibustrafik AB som varit 
tågens konkurrent, från Sköllersta och Pålsboda. 
ÖÖT uppgick på 1970-talet i Länstrafiken. 

6. Fjärrblockering på TGOJ 
Linjen (Frövi)-(Arboga)-(Köping) inkopplades 
14 juli, Arboga överhoppades för två år. Vanneboda 
och Ålsäng blev rena tågmötesplatser, Jädersbruk 
hade lagts ned året före. 



Bemanning behölls i Fellingsbro, med goda 
trafiktal: folkhögskolans elever gav resebehov. 
Tre reguljära godskunder fanns, främst Oppboga 
kartongbruk (Oppboga var obemannat 
och underordnat Fellingsbro). Därtill Lantmännen 
och Bröderna Envalls (större verk

stadsföretag). De servades av TGOJ säljare. 
Dessa brukade samråda med SJ-kollegerna. 

7. Extra tågplaneskifte 
Sådant anbefalldes -ovanligt nog -per 1 november. 
Olönsam trafik skulle på nytt genomgås. Ett 
objekt var småplatsernas kostsamma godstrafik. 
Vissa sträckor fick nu lokalgodståg i bara ena riktningen, 
till exempel delen Latorpsbruk-Svartå 
(Latorpsbruk -med Garphytte bruk -krävde 
vagnutbyte två gånger/dag). Godståget returnera

de som persontåg, varvid två andra sådana kunde 
indras. Så kallad dubbeldragning förekom mest av 
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torvlasterna från lngvaldstorp och Mullhyttemo 
-högst 28 km. Andra platser nedom Latorpsbruk 
hade mest sporadiska trälaster -från hyggen i 
bland annat skogstrakten Kilsbergen. 

Bättre principlöst blev småplatsfrågan 1964. 
Styckegodset överfördes till SJ-koncernens lastbilar 
(i Närke Svelast). Vagnslast övertogs av 
lokalkörningar från större stationer -med växlingslag 
och lokomotor. Dessa system var mer 
flexibla. De allra svagaste platserna övergavs. 

8. Hallsbergsrangerbangård 

Bangården var i en lång moderniseringsfas (19561965). 
"Teknifierades" av bland annat rationaliseringsskäl. 
Förut hade nästan allt arbete utförts 
manuellt och ett rangerlag omfattat nära 50 man. 

Flertalet växlar ställverksinkopplades: ett sådant 
för varje bangårdsdel. De enkla rangerbromsarna 
( typ Bussing) ersattes av modernare 
(typ Thyssen). Fjärrskrift infördes för bland 
annat tågens vagnslistor. De gav fylligare info 
än tidigare telefonsummeringar. Rangerarbetet 
kunde därmed förplaneras bättre. 

Även arbetsvolymen skulle ökas och spårsystemet 
hade utbyggts. Växling skulle överflyttas 
från bland annat Örebro, Laxå och Krylbo. 



Bangården hade till 1959 varit ständigt öppen. 
Då påbörjades viss nedtoning vid veckosluten. 

9. Resterande ångdrift 

• Laxå-Röfors, dieseldrift 1963. 
• Kumla-Yxhult, dieseldrift 1964. 
• Hallsberg: B-lok på reservfyr. Dieseldrift 
1970. 
• Åmmeberg-Zinkgruvan: lok 2 Ammeberg 
(Nohab 1892) dieselreserv. Använt sista gång 
1960. Daglig drift sköttes med en Deutz-lokomotor 
av 1939. 

10. Askersundstrafiken 

Rörelsen hade övertagits av SJ 1961-01-01 , med 
formellt departementsbeslut två dagar innan. 

Sista trafiktåg hade gått 1955-01-15, leden 
var sedan" privatbana på landsväg" (fyra bussar, 
ett lastbils-och ett traktortåg). Operatör 
var Skyllbergs Omnibus AB, dotterbolag till 
bruket. I samverkan med SJ hade bussarna 
gått fram till Hallsberg. De även fått överta 
några förbindelser från tåg (1957). Styckegodskörningen 
blev överförd till Svelast redan 
1947. 

Konjunkturen 
var jämforelsevis 
svag 1962 och 
godstransporternas 
volym var oforändrad 
mot året 
innan. Hallsbergs 
rangerbangård 
tidigt 1960-tal. 

Departementet hade länge ej besvarat nedläggningsinlagan 
av 1953-09-09, med stöd i 
kungörelsen 1938:152 (Statlig tillsyn av enskild 
järnväg). Övergångsvis hade vägtransport 
av vagnslast medgetts -persontrafiken 
hade gått så från 1931, styckegodset se ovan. 
Askersund var landets första stad som miste 
persontågen. 

Den relativt lilla rörelsen hade vållat bryderi, 
främst eftersom Askersunds stad begärt ett SJ 
industrispår. Detta gick dock ej gå att förränta 
på rådande godsvolymer (jfr bilparken ovan). 
Huvudkund var Askersundsverken AB, tillverkare 
av oljefat, stadens enda tyngre industriföretag. 



Skyllbergs bruk hade också tröttnat på trafikrörelsen. 
Mycket av dess egen frakt hade 
övergått till landsväg. Man såg sig som landets 
enda industriföretag med offentlig transportplikt 
(koncessionen). Påstöt till departementet 
hade också gjorts 1959. 

Askersund hade länge varit ASLJ enda bemannade 
station (även busstation). Den infogades 
i SJ Buss som expeditionell järnvägsstation 
-kvarvarande två man anställdes dock i 
Svelast. Vagnslasttrafiken upphörde, Askersundsverken 
fick övergå till bil. 

ASLJ siste te -major Sten Sandgren -hade 
nått pensionsåldern. Han hade innehaft tjänsten 
i 21 år. Formellt bestod banans administration 
av bara honom: det mesta kontorsarbetet 
hade varit inordnat i Skyllbergs bruks. 
Övrig järnvägspersonal sägs ha omplacerats 
inom bruket -som alltid har undvikit uppsägningar. 

Tågdriften hade efter kriget delvis skötts 
med lokomotor, en av landets minst kända. 
Byggd 1931 som godsmotorvagn (Slipmaterial, 
Västervik). 1945 så ombyggd till lokomotor, 
på brukets verkstad: ny motor och 
mittplacerad förarhytt, färg mönjeröd. Dess 
beteckning hade därvid ändrats från M 1 till 
M2! 

Ytterst fa foton av lokomotorn är kända. 
Främst en amatörfärg.film från banans rivning. 
Efter denna skrotades fordonet, liksom 
ångloken och de äldre godsvagnarna. De nyare 
såldes till NKIJ och DONJ. 

Askersund hade före länstrafiktiden sju busslinjeföretag. 
Unikt med hänsyn till stadens litenhet. 

11. Första steg mot resecentrum 

Örebro hade länge haft dåliga busstationsförhållanden 
-påtalat redan före kriget. Sex linjeföretag 
terminerade på fyra platser. NBJ Buss 
till exempel nära Järntorget -5-10 minuters 
gångväg från Centralen. Stationen delad med 
Södra Hjälmarstrandens Trafik AB. Detta hade 
godssamtrafik med SJ, men mängderna var små. 
SHT uppgick med tiden i Länstrafiken. 

1962 hade dock en gemensam station påbörjats 
-mittemot Centralen. Den driftsattes 
i augusti 1963. På tomten hade tidigare en privat 



busstation legat. 

12. Nytt godsmagasin i Örebro 
Frågan hade dryftats länge, men vilade tillfälligt. 
Godsmagasinet vid Örebro C låg på dagens resecentrums 
bussytor. Golv-och gatuutrymmen 
hade blivit för små och hanteringen orationell. 
Därtill kom den planerade knutpunktstrafiken 
( 1964). Örebro skulle styckegods betjäna 
hela Närke, med Svelasts hjälp. Även Hallsbergs 
omlastningsuppgift skulle tas över. 
Olöst var dock ännu var nybygget skulle 
ligga. Länge antogs ett läge nära Örebro S. 
Rudbecksgatans vägport (norra stationsänden) 
byggdes därför med tre spårplatser 1958, den 
tredje för växlingssätt till/från Centralen. 
Lösningen blev motsatt: norra delen av Centralen, 
lokstationen revs. Den hade för övrigt 
underställts Hallsberg redan 1956. Tjänsten 
överfördes också successivt dit. 
Nybygget försenade nästan tre år Örebros 
planerade roll: nya terminalen driftsattes 

1967. Övergångsvis hade omlastningsuppdraget 
kvarstått i Hallsberg. 

13. "CV" (Huvudverkstaden) 

Personalstyrkan var under minskning, från som 
högst cirka 1 500 personer (hanterat med anställningsstopp). 
Arbetsdryga objekt hade bortfallit 
-ånglok och träpersonvagnar. Sista ångloksrevisionerna 
hade gjordes 1956 (bland annat Prins 
August). 

Viss ersättning hade dock dieselfordonen 
givit -främst Y6-parken. Ny motorvagnshall 
driftsatt 19 5 7. 

14. SJ Buss 

Örebro linjegrupp hade bildats 1938, genom 
köp av privatföretag. Mest för att inkapsla den 

känsliga Svartåbanan. Därtill kom förstatligandena 
av NÖJ och Askersundstrafiken. Rörelsen 
drevs också mest som komplement till tågen: 
allt var småskaligt med bussarna stationerade på 
sju orter. Verkstaden var tre före detta stallrum 
i Örebro lokstall. Knappt tjugo vagnar fanns 
-även SJ-internt för litet. Gruppens hemvist 
måste dock följa tågdriftens regionindelning. 
Lösningen kom långt senare, i länstrafikregi. 

TGOJ och NBJ Buss hade tyngdpunkterna 
i grannlandskapen. 



15. Övrigt 

• Bommarna i Fjugesta och Kumla automatiserades 
1962. I Fjugesta indrogs kvälls-och 
söndagstjänsten och i Kumla nattjänsten. 
• Fjb-planeringen för Frövi-Krylbo hade 
startats 1961. Ett tacksamt investeringsobjekt: 
småstationerna sysslade mest med tågklarering, 
varannan station med nattjänst. 
Personalbesparingen beräknades till 30 man, 
ej heller helt oönskad, eftersom vissa stationer 
"på skogen" hade varit impopulära placeringsorter. 

Givetvis måste då även postbetjäningen ändras. 
Under planeringstiden hann saken dock 
sammanslås med postnummerreformen. 

Slopandet av den lokala persontrafiken 
väckte ingen känd debatt. Volymerna var små 
i glesbygd. Bandelen låg också fel med hänsyn 
till några vanliga resmål -främst Lindesberg. 
Ersättningstrafiken var i praktiken redan löst, 
med tvärgående busslinjer. Liknande var Karbennings 
kontakt med Norberg. 

• Skyllbergs bruk hade traditionellt skänkt 
julgran till Örebro C-om minst två våningars 
höjd. SJ hade köpt belysning och skött uppsättning, 
nedtagning etc. Trädet sändes som 
tjänstevagnslast från Lerbäck station. Traditionen 
ansågs dock med tiden för dyr och "Skyllbergsgranen" 
restes sista gången 1961. 
• Kontorshuset vid Örebro C har tre våningar. 
Den översta var till 1961 tjänstebostad, 
åt chefen för 3. ts. Vid ett chefsskifte uthyrdes 
den dock ej mera -ytan var för stor och SJ ville 
krympa rollen som hyresvärd. Våningen blev 
kontor 1964. 
• SJK Örebroavdelning hade bildats hösten 
1959. Mötesort var ofta Karlskoga eftersom 
många medlemmar bodde där. 1961 antogs 
också namnet Bergslagsavdelningen. Denna 
skulle långt senare uppdelas en Närke-och en 
Värmlandsavdelning. 
• Närke är geografiskt litet. Men Örebro/ 
Hallsberg var länge 
SJ:s personal tätaste 
område utanför 
storstäderna. 

Kontorshuset uppfordes 
18 79 och 
inreddes for tjänstemannabostäder 
men 
bottenvåningen togs 



successivt i anspråk for 
expeditionsändamål. 
Stinsexpeditionen 
fanns här i två omgångar, 
andra gången 

---------------------------från 1930. 

Erik Sundström 

Gävle-Dala järnvägar fyller 150 år 

Sedan Gustav Vasas tid hade vi en mängd 
järnbruk och hyttor i Bergslagen, och de hade 
ett gemensamt problem -transporterna. Det 
enda sätt man kunde transportera tunga varor 
som järn eller malm var med häst och släde på 
vintern eller med båt på sommaren. Om man 
måste byta mellan släde och båt fick järnet ligga 
och vänta ett halvår, och för många bruk innebar 
det att leveranstiden kunde bli flera år, och 
under tiden fick man låna pengar från hamnstädernas 
grosshandlare. En stor förbättring 
var när vi omkring 1820 fick Göta kanal och 
ångbåtar, och snabbväxande hamnstäder som 
Karlstad, Kristinehamn, Köping, Västerås och 
Gävle. En kunglig strömrensningskommitte 
bildades för att se till att erfarenheterna från 
kanalbyggena skulle kunna utnyttjas för industrin, 
inte bara kanaler och slussar, utan också 
hästdragna järnvägar. 

Nästa stora steg var när man på 1850-talet 
kunde bygga ånglok som kunde dra tåg längre 
sträckor. Då startade i Sverige samtidigt tre stora 
projekt, med olika målsättning och ledda av olika 
personligheter. Köping-Hults järnväg under 
ledning av Adolf von Rosen såg järnvägarna som 
en del i ett större transportsystem där även sjöfart 
spelade en stor roll, med syftet att knyta samman 
befintliga städer och industrier. Han ville därför 
börja med att knyta samman de stora sjöarna Vänern, 
Hjälmaren och Mälaren och deras hamnstäder. 
Han hade nära samarbete med bergsrådet 
Troilius, som ansåg att tungt gods alltid skulle gå 
med båt där så var möjligt. 

Statens järnvägar började byggas under ledning 
av Nils Ericson som syftade till att knyta 
samman Stockholm, Göteborg och Malmö på 
billigt och effektivt sätt utan hänsyn till övriga 
städer och hamnar, som förväntades på egen 
bekostnad kunna bygga anslutningsbanor fram 
till statsbanorna. Han planerade stambanor som 
knöts samman vid stationer som ofta låg ensligt 
som Hallsberg, Nässjö och Laxå, och de byggdes 



från 1856. I hans planer ingick sedan en norra 
stambana från Stockholm förbi Sala, fortsatt 
med en gren söderut mot Frövi och en gren mot 
Norrland förbi Horndal. 

Gamla planer 

Gävle-Dala järnväg byggdes på initiativ av ett 
flertal bruksägare och exportföretag i Gästrikland 
och Dalarne i syfte att underlätta deras transporter 
till hamnen i Gävle. Arbetet leddes av Claes 
Adelsköld som senare blev en av våra förnämsta 
järnvägsbyggare och kom att planera eller leda 
arbetet med många av anslutningsbanorna. 

Den viktigaste bruksägaren var Thore Petre 
i Hofors som ägde de närliggande bruken Hofors, 
Robertsholm och Montros med gruvor i 
Storberget och Nyäng. Han hade redan 1841 
försökt väcka intresse för en smalspårig sjöbaneled 
Hofors-Torsåker och Forsbacka-Gävle 
med sjötrafik mellan Torsåker och Forsbacka. 
Osäkra konjunkturer och börskrasch i London 
fördröjde projektet, men 1850 började man planera 
det större projektet Gävle-Falun och sökte 
lånegaranti och tullfrihet vilket avstyrktes av 
statsutskottet. Sedan även Västerås planerat en 
järnväg till Falun återkom Gävleintressenterna 
1853 med en ny ansökan, där man speciellt betonade 
virkestransporter från Korsnäs. I riksdagen 
röstade bönder och borgare för Gävle. Adel 
och präster lämnade beslutet till regeringen, som 
1854 gav koncession för Falun-Gävle, och aktieteckning 
skedde 185 5. Bolagets direktör var 
grosshandlare Pehr Muren. 

Vid den tiden hade man fortfarande en mängd 
små hyttor och smedjor intill Bergslagens vattenfall, 
men man hade moderniserat på många håll 
genom att förvärma inblåst luft i värmeväxlare 
som oftast bara kallades "apparater", och genom 
övertäckta härdar i smedjorna, typ Lancashire 
eller Franche-Comte, och därigenom minskat 
träkolsbehovet. De flesta järnbruken hade då 
överskott av skog och ville investera i ångdrivna 
sågverk, om man bara kunde fa enkla transporter. 
Vid norra stranden av sjön Runn planerades 
en lång rad sågverk och järnvägen fick där sin 
stora godsstation vid Korsnäs med lokstall och 
hamnspår. Däremot drogs den utan någon hänsyn 
till järnbruken och brukssamhällena som 
ofta kom att ligga några kilometer från banan. 
Hamnspår fanns även vid Jädran, Kungsgården 
och Källviken. 

utgif'vcn är 1853 
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Banbygge och trafikstart 

Då banans huvudsyfte var godstransport lades 
stationen i Gävle inte i anslutning till bebyggelsen 
utan på Alderholmen i anslutning till hamnen. 
Alderholmen hade på 1600-talet överlåtits av 
staten till Gävle stad för att användas för skeppsvarv, 
repslageri, järnvåg och hamn. På den 1853 
av Rosenbaum ritade kartan över Gävle finns ett 
"föreslaget" streckat stationsområde med detaljerade 
anslutningsspår till hamnmagasinen och 
järnvågen, där man kunde fa sitt producerade 
järn vägt, kvalitetsgranskat, värderat med tanke 
på skatt och belåning samt lagrat i väntan på 
sjötransport. Nästa karta, gjord av Ljunggren 
1859. har järnvägsstationen korrekt inritad men 
betydligt färre spår till järnvågen, varför man nog 
kan anta att dessa delvis var interna spår för hästdragna 
vagnar och äldre än G D J. 

Banbygget startade 18 5 5 med Claes Adelsköld 
som arbetsledare, och i januari 1856 reste man 
till England och beställde tre nya godstågslok 
från Sharp Stewart & Co samt köpte ett begagnat 
persontågslok som snabbt kunde sättas in som 
arbetslok. När det anlände var det lastat stående 
nedåt i fartygets lastrum, och fartyget låg så djupt 
att det inte kunde gå in till kajen, så att man fick 
ute på redden lasta över det till två pråmar. 

Trafiken startade stegvis allteftersom spåret 
blev klart. Redan 1856 gick arbetståg efter tidtabell 
från Gävle till Jädran, där enligt tidningsnotiser 
passagerare och gods "må medfölja'' trots 
att man ännu inte fatt trafiktillstånd. Trafik till 
Kungsgården öppnades 1857, och till Robertsholm 
1858, vilket celebrerades med besök av 
kronprinsen. Sista sträckan till Falun öppnades 
1859, och enligt den första tidtabellen gick två 
tåg per dag från Gävle till Korsnäs, och två tåg 
per vecka till Falun. 

Ett pinsamt missöde inträffade 1861 då en 
strömmingskagge gick förlorad från en riksdagsmans 
bagage, och trafikchefen Ernst von Vegesack 
blev utpekad som ansvarig. Han tog så illa 

Adelskölds strävan efter symmetri kännetecknade de ursprungliga 
stationshusen på GDJ HärJädran. 



Jädrans station blev inte långlivad utan flyttades redan efter fyra år och döptes om till Sandviken. Aven stationshuset  
förnyades. Växeltornet, som var Sveriges första i sitt slag, tillkom 1894. Loket är nr 36. 

vid sig att han lämnade landet och slutligen blev 
brigadgeneral i USA. 

Lågkonjunktur och brukskoncentration 

De första årens trafik var mindre än man hade 
väntat, då järnindustrin fick en lågkonjunktur när 
avslutningen på Krimkriget gjorde att England 
och Tyskland inte behövde importera sä mycket. 
Vissa bruksägare hade svårt att betala tecknade 
aktier eller övervägde att gå över helt till sågverk. 
Då inträffade en vändpunkt i ekonomin. Bessemer 
hade i England 1856 visat att man kunde 
göra stål till låg kostnad genom att blåsa luft genom 
det smälta tackjärnet och fatt patent på det 
i flera länder, varav köpmannen Pontus Kleman 
hade köpt de svenska och norska rättigheterna 
och utan större framgång provat metoden vid 
Dormsjö i södra Dalarne. En orsak var att Bessemer 
inte hade förstått hur metoden skulle anpassas 
till olika kiselhalt i tackjärnet. Den unge 

G .F. Göransson, delägare i Högbo bruk, besökte 
Kleman i London för att meddela att han ville 
komplettera hyttan i Edsken med en ångmaskin 
och låna pengar för detta, samt ersätta en del av 
smidet i Högbo med sågverk. Kleman erbjöd 
honom att överta patenträttigheterna billigt, 
och Göransson lyckades 1858 med hjälp från 
Järnkontoret fa metoden att fungera tillförlitligt 
vid Edsken. Metoden gav speciellt bra stål från 
svenskt träkolstackjärn och kom under 1860-talet 
att användas vid en mängd svenska järnverk, 
som då kunde ersätta gamla stångjärnssmedjor 
med högproduktiva valsverk. Man bildade 1862 
ett stort bolag där Högbo, Horndal, Dormsjö 
och Garpenbergs bruk ingick liksom Nyköpings 
verkstad och byggde ett stort gemensamt bessemerverk 
en kilometer väster om Jädrans station. 
Stationen flyttades 1863 till verkets infart och 
bytte namn till Sandviken efter en banvaktstuga 
som bolaget tog över för att använda som kontor. 
Bolaget kallades i dagligt tal Storsjöbolaget men 
gick 1866 i konkurs, varvid Göransson övertog 
bessemerverket, byggde ut det, flyttade Högbo 
bruk dit och kallade det Sandvikens Jernverk. 

Samtra.fik 

Redan 1859 skrev Nils Ericson i Jernvägsundersökningskommittens 
rapport att norra stambanan 
borde dras över Uppsala och Sala till Brovallen 
åtta kilometer från Avesta, och därifrån 



antingen närmaste vägen till GDJ eller till Hedemora, 
och att det från Brovallen skulle byggas en 
"föreningsbana'' till Frövi. 

Stålindustrin hade lysande tider i början av 
1870-talet när svenskt bessemerstål betalades bra 
och kontinentens industri var upptagen med det 
tysk-franska kriget. Bergslagsbanan byggdes från 
Falun mot Göteborg, flera banor anlades kring 
Nora och Grängesberg, och SJ beslöt att Norra 
stambanan skulle byggas i en krök så att förgreningen 
skulle ske i Krylbo i stället för Brovallen. 
Det kallades "Jans krök" efter en riksdagsman i 

Forsbacka station som till sommaren 1894 hette Margretehill Litet godsmagasin med kärrbrygga i nivå med 
godsvagnsgolvet. 
Fotografen tycks stå på ett vagntak medan loket nog är framkört enkom for fototillfallet. 

Hedemora. Sedan fortsatte man norrut till Storvik 
där man 1875 anslöt till GDJ. Redan 1874 
byggdes Krylbo-Norbergs järnväg på initiativ av 
familjen Petre i Hofors, som från Storsjöbolagets 
konkurs övertagit Garpenberg, Dormsjö och 
stora gruvandelar i Norberg. KNJ kom därefter 
att trafikeras med GDJ-lok ända till 1890-talet, 
och koncessionerade planer fanns att förlänga 
banan till Schisshyttan nära Ludvika. 

Från Uppsala byggdes av de uppländska bruken 
en järnväg, som på GDJ:s begäran skulle ha anslutit 
vid Margretehill strax norr om Forsbacka for att 
ge GDJ ensamrätt till hamnen i Gävle. Bolagets 
namn var Uppsala-Margretehills järnväg. Ägaren 
till sågverket i Skutskär lyckades dock genom att 
teckna en stor post aktier ändra planerna så att banan 
187 4 drogs längs kusten in till Gävle, men där 
fick man inte gå in till GDJ-stationen utan måste 
bygga en egen Gävle södra, med egna hamnspår 
på åns södra sida. Först 1877 byggde GDJ en ny 
station Gävle central närmare staden, med spårforbindelse 
och gångbana till Gävle södra. Lokstallet 
låg kvar vid hamnstationen Gävle norra och man 
byggde ett spår över hamnplanen for att loken lätt 
skulle kunna gå till Gävle C. 

"Stora bruksdöden" 

Forskare och uppfinnare sökte på 1870-talet metoder 
att genom stora tillsatser av mangan göra 
bra tackjärn och stål med stenkol som var mycket 
billigare än träkol, och tyska intressenter byggde 
1875 ett stort stålverk i Morgongåva, som blev 
helt misslyckat. Vid 1870-talets slut inträffade 
därefter "stora bruksdöden" sedan GilchristThomas 
visat att man kunde göra lika bra stål 
från billigt engelskt stenkolsbaserat tackjärn om 



man ersatte det eldfasta teglet i bessemerkonvertern 
med dolomitsten. Man kunde då också sälja 
slaggen som gödningsmedel till jordbruket. Metoden 
gjorde även att man utan problem kunde 
använda billig apatitmalm från Grängesberg i 
vanliga träkolsmasugnar. Många järnbruksforetag 
lades ned eller gick i konkurs från 1878, till 
och med Petres stora Hofors-Garpenberg som 
sedan krävde stor insats av Stockholms Enskilda 
Bank for rekonstruktion. Stora Kopparberg 
ändrade sina planer från två stora bessemerverk 
i Svartnäs och Lindesnäs till ett thomasverk 
i Domnarvet och köpte stora gruvandelar i 
Grängesberg. Sandviken överlevde då man redan 
specialiserat sig på vissa användningar som järnvägshjul 
och sågblad. Andra företag som Korsnäs 
gick helt över till träindustri, och GDJ transporterade 
alltmer virke men också träkol till de bruk 
som behöll bessemermetoden och till träkolshyttor. 
Omkring 1890 ökade trafiken med träkol 
som med båt sändes till Gävle från sågverk vid 
kusten, och man fick köpa 75 nya träkolsvagnar 

GDJforsta länk

axelvagn, BCF 

1449 anskaffad 

1899 och.främst 

avseddfor in

koppling i godståg 

-både andra-och 

tredjeklassresenärer 

kunde medfoija 

dessa om de inte 

varfor många. 

Märk sidodör

rarna. 

utöver de tidigare 50. Domnarvet började 1899 
använda en blandning av träkol och koks i sina 
masugnar, från 1914 enbart koks. 



GDJ hade redan från början valt att bygga 
egna vagnar efter egen teknisk standard, speciellt 
för godstågens bromsning, där man valde det 
engelska systemet med fällbromsar. Varje vagn 
hade en lång tung hävstång på en sida, upphängd 
när vagnen skulle rulla obromsad och nedhakad 
av någon vid sidan av spåret innan tåget nådde 
en utförslutning. Det märktes också på banans 
lutningsförhållanden, då den drogs så att man i 
stort sett bara hade två mycket långa lutningar, 
från Granstanda till Storvik vid färd mot Gävle 
och från Ryggen till Hosjö vid färd mot Falun. SJ 
och de flesta andra banor hade valt det kontinentala 
systemet med bemannad skruvbroms på var 
femte vagn, vilket krävde mer personal men tillät 
många små lutningar. När samtrafiken med BJ 
och UGJ kom igång på 1870-talet krävde GDJ 
att även deras vagnar skulle ha fällbroms för att 
fa gå in på GDJ. På 1890-talet hade samtrafiken 
med SJ och andra banor blivit så stor att GDJ 
måste acceptera övergång till skruvbroms, framför 
allt sedan Korsnäsbolaget 1892-1893 byggt 
sågverk och cellulosafabrik i Bomhus vid en bibana 
från UGJ. Återigen prövade man en egen 
ide, parbromsade vagnar där en skruvbromsad 

Falun norra öppnades 1894 som Östan.fors. På bangården står minstfyra olika slags godsvagnar. Tjänstemännen står 
uppställda.framfar GDJ G 79 .från samma tid, avsedd som boskapstransportvagn vilket.framgår av 
ventilationsgallren. 

vagn hade en utskjutande krok som kunde manövrera 
en fällbroms på vagnen intill, men det 
övergavs efter några år. 

Expansion 

Gävle var när GDJbyggdes den viktigaste exporthamnen 
för Sveriges järnbruk, vilket man förstår 
när man än i dag ser alla de gamla hamnmagasinen, 
och banans största intressenter var järnbruksägare 
och järnexportörer. Bland de konkurrerande 
hamnstäderna satsade Kristinehamn och 
Köping redan på 1850-talet på egna järnvägar in 
mot Bergslagen, och därefter Västerås på 1870talet. 
Under de första femtio åren såg GDJ som 
sin viktigaste uppgift att behålla trafiken från 
järnbruk och sågverk över Gävle hamn, och en 
av de främsta talesmännen var grosshandlaren 
Sten Nordström. Minsta antydan till att någon 
ville ta del av områdets trafik ledde till att G D J 
försökte möta eller hindra konkurrenten. Speciellt 
gällde det Västerås som tidigt tog hand om 
trafik från Norberg och Ludvikatrakten. 

Det gällde även turisterna, som på 1890-talet 
blev en ny viktig kundgrupp för järnvägarna. 



Det gavs ut en mängd resehandböcker, Svenska 
T uristföreningen bildades och speciellt i Dalarne 
byggdes fler järnvägar, järnvägshotell och ångbåtshamnar. 
Bättre personvagnar anskaffades, först 
boggivagnar och sedan långa tvåaxliga. G D J var 
angelägna att trafiken från Dalarne så mycket som 
möjligt skulle ledas över Gävle eller åtminstone 
Storvik, så att när Siljansbanan öppnades 1884 
från Borlänge till Insjöns hamn med tanke på båtförbindelser 
från Mora över Siljan och trafik mot 
Krylbo och Stockholm, lät GDJ som ett dotterbolag 
bygga sträckan Falun-Rättvik-Mora Noret 
1889-1891. Samtidigt nådde Mora-Vänerns 
järnväg till Mora, och när bägge banorna skulle 
invigas kungligt fick kungen åka båt över älven 
mellan Mora och Mora Noret, men redan 1892 
hade GDJ förlängts till Orsa och byggt en bro 
till Mora. När sedan Dala-Hälsinglands järnväg 
1900 nådde fram till Orsa engagerade sig GDJ i 
Orsa-Härjeådalens järnväg för att visa att Gävles 
intresseområde fortsatte norr om Dalarne, men 
OHJ:s finanser var från början svaga och man 
nådde inte förrän 1908-09 fram till Sveg. 

Rätta vägen för turister 

Wilhelmina Skogh som sedan 1880-talet ägde 
järnvägshotellen i Storvik och Bollnäs satsade på 

GDJ och hotellarrendatorn och -ägaren Wilhelmina 

Skogh gjorde aktiv reklam for sina verksamheter. Hela 
järnvägsnätet är som synes inte utritat, bara GDJ-linjerna 
med deras for turister viktigaste anknytningar. 

Om Wilhelmina Skogh se for övrigt Spår 1996 

ett nytt turisthotell i Rättvik och författade en 
flerspråkig turistbroschyr för Dalarne som bekostades 
av GDJ, där man på kartorna inte angav 
någon annan väg dit än med GDJ från Storvik. 
Med på kartan var Falun-Rättvik-Mora-Vika 
och Falun-Borlänge-Insjön, men andra banor 
som skulle kunna leda turister till Dalarne, exempelvis 
banorna Mellerud-Kil-Borlänge, KrylboBorlänge, 
Stockholm-Tillberga-Ludvika, Hallsberg-
Frövi-Ludvika och Kristinehamn-Vika 
fanns inte med, inte heller Uppsala-Gävle. 

När UGJ på 1880-talet ville förlängas norrut 
till Ockelbo insisterade GDJ på att Ockelbobanan 
skulle vara ett separat bolag vars tåg skulle 
utgå från UGJ-stationen Gävle S. 

Inga favörer till konkurrenter 

Mot slutet av 1890-talet planerade Västeråsintressen 



banan Sala-Gysinge-Gävle och det krävde 
motåtgärder ansåg GDJ, så 1897 begärde man och 
fick koncession för en bana Forsbacka-Alderhulten. 
Egentligen ett löjligt projekt då det inte fanns 

några trafikanter längs sträckan, men härigenom 
kunde man tvinga Salabanan till en överenskommelse 
och kompromiss. Salabanan accepterade att 
sluta vid Hagaström, bygga lokstall där och låta 
GDJ dra deras tåg in till Gävle. I gengäld skulle 
GDJ bygga dubbelspår från Hagaström till Gävle 
så att det inte skulle ge några förseningar. Dessutom 
lovade Salabanan att inte bygga station eller 
sidospår vid den nya massafabriken i Mackmyra, 
eftersom GDJ redan hade spår dit från lastplatsen 
Håde. Här protesterade dock fabriksägarna, 
så att Salabanan när man redan hade banvallen 
klar uppe på åsen mellan Valbo och Överhärde 
fick bygga helt nytt nedanför åsen med station och 
bro för sidospåret över Gavleån. 

När SWB 1902 började bygga från Ludvika 
mot Björbo och Vansbro startade GDJ dotterbolaget 
Falun-Westerdalarne som enligt koncession 
och efter kommunernas rekommendation 
skulle gå norr om älven efter Dala-Floda, medan 
SWB skulle gå söder om. FWJ nådde Björbo 
1905 varefter GDJ ansåg att två banor till Vansbro 
var onödigt, och lät SWB bygga den norra sträckningen. 
Beträffande sträckan närmast väster om 
Falun sökte man medgivande från B J att bygga 
ett parallellspår på banvallen Falun-Hinsnoret, i 
utbyte mot att B J skulle fa göra samma sak längs 
GDJ från Falun till Hosjö, eftersom BJ undersökte 
möjligheterna att genom en förlängning 
till Kilafors möta en diskuterad Ostkustbana. BJ-
förlängningen blev inte utförd och FWJ byggde 
parallellspår bara till Hinsens lastplats. 

MVJ byggde 1892 bibanan Brintbodarne-Malung 
och förlängde den 1903 till Limedsforsen 
med tanke på de många sågverken längs älven, 
och GDJ svarade då genom att låta ett närstående 
bolag bygga Mora-Älvdalen 1900. Sedan 
planerade både MVJ och GDJ att fortsätta mot 
Särna, men det dröjde ända till 1928 innan Särna 
fick järnvägsförbindelse. 

Rysk-engelsk trafik uteblev 

Sedan SJ 1900 öppnat banan Krylbo-Örebro 
förmodade man vid GDJ att en del av sjötrafiken 
mellan England och Ryssland skulle gå med 
järnväg genom Sverige, och för att kunna dra 
denna trafik från Göteborg till Gävle både över 
BJ via Falun och över SJ via Krylbo förberedde 



GDJ dubbelspårsbygge från Gävle till Falun 
genom markköp och breddning av landfästena 
till alla broar. Det blev ingen trafikökning då 
transittrafiken snarare gick över Stockholm och 
bara sträckan Gävle-Hagaström fick dubbelspår, 
motiverat av att Sala-Gysinge-Gävle järnväg anknöt 
till GDJ på den senare orten. Godstågen 
blev tyngre, och för att de gamla treaxliga loken 
skulle klara de långa stigningarna skaffade G D J 
1903, liksom SJ gjort 1900 på Malmbanan, två 
påskjutningslok nr 46-47 litt. I som placerades i 
Storvik övre och Hosjö. 

GDJ fick alltfler konkurrenter, men re/,ationen till Bergs/,agsbanan präg/,ades framforallt av ömsesidig nytta och de 
båda bo/,agen fasionerades så småningom i praktiken. Stationen i Falun måste byggas ut rejält när BJ anslöt. Den 
ursprungliga banhallen fick en ersättare 1875. En ny stor bangårdsutbyggrzadgjordes 35 år senare. 

Gävle hade 1901 en stor industriutställning 
där stora delar av området mellan staden och 
GDJ-linjen vid Nynäs användes för utställningstält 
och nöjeslokaler. Ett spår in på mrådet 
byggdes av GDJ, och efter avslutningen övertog 
GDJ stora delar av området, dels för att flytta 

GDJ expanderade inåt Dalarna genom bland annat 
järnvägarna Falun-Rättvik-Mora {1889-96) och 
Mora-Älvdalen (1900), här representerade av statio

nerna Grycksbo respektiva Oxberg. D e nya banorna 
gick i princip genom allt mer glesbefolkade trakter 

och blev allt mindre lönsamma ju längre västerut och 

norrut de kom. 

..._ 
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Det engelska systemet med fal/bromsar möjliggjordes av att den ursprungliga GDJ-linjen bara hade två längre 
sammanhängande 
lutningar, .från Granstanda respektive Ryggen. För att betvinga backarna kunde de tyngre godstågen 
kräva påskjutning. Lutningarna finns kvar och har föranlett sentida tunnelplaner. I bakgrunden skymtar en 
träkolsbrygga. 

verkstad och lokstall till Nynäs, dels för att tillhandahålla 
tomter för järnvägsanställda som ville 
bygga egna villor. 

Tidigt elprojekt 

Strax efter 1900 skedde åter en stor förändring 
inom industrin, då kraftledningar och motorer 



för trefas växelström gjorde att man kunde 
bygga mycket större fabriker drivna med elkraft 
från vattenfall där deras mindre föregångare hade 
legat. Även elektriska järnvägar blev möjliga, och 
GDJ startade 1903 förhandlingar med Stora 
Kopparberg, som byggde kraftverk vid Amsberg, 
och med stora kontinentala loktillverkare om att 
göra prov med elektrifiering av Västerdalsbanan 
Falun-Björbo, men myndigheterna sade att prov 
borde i stället göras av SJ, som 1905 gjorde så 
från Stockholm till Ulriksdal och Värtan. Proven 
tog lång tid, men 1910 beslöts att staten skulle 
bygga kraftverk vid Trollhättan, Älvkarleby och 
Porjus och sedan som första sträcka elektrifiera 
Malmbanan 1914. Samtidigt gjorde GDJ i samarbete 
med Vagn-och Maskinfabriken i Falun 
ett märkligt experiment då man lät bygga arbetslok 
och grusvagnar för bygget av Västerdalsbanan 
med centralkoppel av amerikansk modell, 
men de blev snabbt ombyggda med buffertar 

från gamla GDJ-vagnar. Bakgrunden var troligen 
säkerheten vid bygget, men det kan också ha 
funnits en tanke på export. 

Bromsar och vagnar av egen fason 

GDJ köpte de första loken och vagnarna från 
engelska tillverkare, men byggde från 1860-talet 
vagnar på egen verkstad efter engelska förebilder 
med fällbroms då som sagt banans lutningar hade 
anpassats därefter. Speciellt hade man många 
stolpvagnar för virke, de första med träramverk 
som dock ersattes med åtminstone långbalkar av 
järnprofil. Man hade också många träkolsvagnar 
för kol som kom med båt till Gävle hamn. 
GDJ fortsatte att bygga egna godsvagnar ännu 
några år efter 1900 med små, nästan provokativa 
avvikelser från SJ standard, till exempel stag av 
rundjärn i stället för plattjärn eller en decimeter 
smalare stolpvagnar. GDJ var en viktig pionjär 
för långa tvåaxliga personvagnar med länkaxlar 
som man byggde före SJ redan 1897. GDJ köpte 
1903 sina första snälltågslok nr 48-50 litt. K 
med invändiga kompoundcylindrar, stora hjul 
för sth 90 km/h men bara tvåaxlig tender. 

Gävle fick 1905 en ny och större hamn vid Fredriksskans 
och dit byggdes en tre kilometer lång 
bana från Gävle norra, som den gamla hamn
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GD]'s persontrafik i Gävle var sedan två decennier överflyttad till Centralstationen när kartan Gävle norra ritades, 
men spårsystemet hade som synes byggts ut. De många vagnvändskivorna ger ett ålderdomligt intryck. 

Gävle stad ägde banvallen och GDJ själva spåretpå hamnbanan till Fredriksskans, ett ovanligt arrangemang. Som 
synes heter ångbåten Louise och är kranen tillverkad av Graham Brothers. 

/ 

nr 53 som var GDJ-s forsta med överhettning. 

Fram.for Kungsgårdens station står det åttakoppl,ade lok 

När Norra stambanan nådde GDJ.flyttades den väsent

liga verksamheten till den nya statsbanestationen även 

om den gam/,a trafikp/,atsen bevarades. Föreningsstationen 

krävde ett stort, for att inte säga magnifikt stationshus. 
Påståendet att stamp/,attformen var Europas liingsta är 
formodligen inte sant men lå,ng var den. GDJ tillhörde 

de banor som staten krävde på höjda anslutningsavgifter. 

Storvik. Stationen. 

stationen nu hette. Fortsatt ökande trafik bland 
annat med koks till Domnarvet gjorde att GDJ 
1908-09 skaffade fyraxliga godstågslok med 14 
tons axeltryck och utvändiga cylindrar 

GDJ hade vid denna tid ett anseende som Sveriges 
mest lönsamma företag med mycket högt 
börsvärde för aktierna, även om det var något 
missvisande då man trots alla förbättringar inte 

hade ökat det formella aktiekapitalet. De på egen 
verkstad byggda vagnarna bokfördes exempelvis 
inte som investeringar utan som underhåll av 
gamla trävagnar från 1850-talet. 

Driftplatser mellan Gävle och Falun 

Två obemannade hållplatser öppnades för lokaltrafik 
från villastäder i Tolvfors (3 km) och Lexe (4 
km), den senare först på 1940-talet. 

Första stationen utanför Gävle är Hagaström 



( 6 km) som öppnades 1900 för Salabanans anslutning. 
Redan tidigare fanns här lastplats med 
sidospår till tegelbruk. SGGJ hade där eget lokstall, 
då GDJ krävde att fa använda egna lok sista 
sträckan. 

Bäck station ( 11 km) låg där vägen från Högbo 
korsade järnvägen och hade ursprungligen tra-

Det räckte med en 
kort plattform på 
Storvik övre sedan 
det stora resandeutbytet 
hade flyttat 
till SJ-stationen. 

fik från Högbo bruk, men sedan detta flyttat till 
Sandviken 1866 försköts stationen till Va/bo (9 
km) och låg då närmare bland annat Åbyfors 
spikfabrik. Sedan Salabanan öppnats ändrades 
namnet till Va/bo norra. Gamla stationshuset i 
Bäck låg kvar som banvaktsstuga och från 1890 
som hållplats. 

Håde lastplats (13 km) hade bispår till Mackmyra 
bruk, senare även sulfitfabrik, där man 
hade eget lok. 

Margretehill station ( 16 km) fick bispår till Forsbacka 
bruk och kallades sedan Forsbacka station. 
Bruket hade lok och även en egen personvagn. 

Jädran station (22 km) hade hamnspår för trafik 
från Årsunda, och förlades 1863 en kilometer 
västerut för bättre anslutning till det nyanlagda 
järnverket dit Högbo bruk flyttade och byggde 

Granstanda var i 
forsta hand en tek

nisk station med 

ringa lokal gods

och persontrafik 

Born station var 
ändpunkten for 
ett kombinerat sjöoch 
småbanesystem 
av traditionell typ, 
om vilket man kan 
läsa mer om i Spår 
1989. 



ett bessemerverk som skulle vara gemensamt 
med andra bruk i närheten. Den fick då nytt 
namn Sandviken (23 km) efter en tidigare banvaktstuga 
som till en början användes som det 
nya brukets kontor, och bruket byggde internt 
ett järnvägsnät med 560 mm spårvidd där drivkraften 
var hästar, senare batterilok. 

Kungsgården station (32 km) anlades intill 
Kungsgårdens valsverk som tillhörde Hofors 
bruk, men senare ersattes av sågverk. Här låg 
också gästgiveri och avtagsvägar mot Järbo, 
Svärdsjö och Torsåker. 

Håll-och lastplatsen 
Hosjö var 

väl också .främst 

betingad av en an

slutande småbana. 
Ett tåg draget av 

två lok anländer. 

Grindar stänger 

mot vägen. 

Storvik station (38 km) byggdes 187 4 för 
anslutning av SJ som öppnades 1875. Wilhelmina 
Wahlgren, senare Skogh, byggde då 
sitt första järnvägshotell här. Stationen sköttes 
av SJ som i Storvik hade lokstall och många 
personalbostäder. SJ:s fortsättning norrut hade 
ursprungligen planerats smalspårig som statsbanorna 
i norra Norge, men öppnades 1876 
som normalspårig. 

Storvik övre (40 km) var den punkt där fällbromsarna 
lossades när godstågen hade rullat 
ned från Granstanda, och från 1901 hade man 

där lokstall för påskjutningslok för tåg på väg 
uppför. Bispår fanns till tegelbruket. 

Granstanda (48 km) lastplats var ursprungligen 
station avsedd för tillslag av fällbromsar, men 
hade sedan trafik till en skidbacke. 

Hofors station (5 5 km) låg vid den mellersta 
av de tre anläggningar Hofors, Robertsholm 
och Montrose som ingick i Hofors bruk, och 
hette ursprungligen Robertsholm. Här firades 



18 5 8 invigning av banan från Gävle med besök 
av kronprins Carl. Intill stationen byggdes ett 
sågverk, och bruket fick själv bygga sidobana 
ned till Hofors. Brukets ägare Thore Petre hade 
varit en initiativtagare till GDJ, eftersom man 
bara hade landsväg söderut till Torsåker där 
kyrka och gästgiveri fanns. Bruket hämtade 
malm och kalk med pråmar som gick över Lillgösken 
och Nyängs kanal med smalspårsbanor 
från Storstreck, Storberget och Penninge. Under 
1870-talets högkonjunktur planerade man 
att från Robertsholm anlägga en sju kilometers 
smalspårsbana till Hubo där det skulle byggas 
en stor träkolningsanläggning, men det blev 
bara schaktning och en del banvall innan thomasprocessen 
minskade träkolsbehovet och 
drev bruket i konkurs 1879. Tillgången till 
skog, förstklassig malm på nära håll och bra 
järnvägsförbindelse gjorde att det inte behövde 
läggas ned utan rekonstruerades för att senare 
ingå i SKF-koncernen. Ett problem var att 
brukskontor och bostäder för de flesta anställda 
låg tre kilometer från stationen, så 1901 köpte 
en brukstjänsteman två begagnade ångspårvag-

I Korsnäs hade 
GDJ ett vitalt 
utbyte med sjön 
Runn, på vilken 
virkespråmar 
bogserades och ur 
vilken flottat virke 
lyftes upp. Bildens 
träkofsvagnar kan 
här ha använts far 

flis effer spån. Lägg 

märke tiff skivsig

nalen och den fiffa 
järnvägsparken. 

nar från Stockholm för att starta lokaltrafik på 
sidobanan, men fick ett påpekande från myndigheterna 
att det spåret inte var godkänt för 
allmän trafik. Han försökte då säga att personer 
åkte gratis på egen risk och att biljetten gällde 
den medförda matlådan, men det accepterades 
inte. Bruket fick överta spårvagnarna, sålde den 
ena till Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg för 
eventuell ombyggnad, och fick tillbaka den med 
ångpannan och maskinen borttagna, varefter de 
bara kunde användas för till exempel banarbete 
och inspektion. 



Källviken station (59 km) var avsedd för sjötrafik 
från Korså bruk, och fick 1861 en väg från 
Edskens hytta. Stationen bytte namn till Korsån 
när bruket på 1870-talet byggde banorna Vintjärn-
Åg-Hinsen och Hinsen-Hyn och hade 
flyttat en del smide från Svartnäs till Korsån, 
medan Edskens hytta sålts av Högbo bruk till 
Klosters bruk. 

Born station ( 63 km) öppnades 1873 då Klosters 
bruk byggde en hästbana från Glaså vid sjön 
Kalven för transport av järn från deras anläggningar 
i Långshyttan, Stjärnsund, Silvhytteå, 
Edsken och Ängelsfors, och malm från Örlaxbo. 
Från 1879 gick banan med ånglok, men lades 
ned 1894 då Byvalla-Långshyttans järnväg öppnades, 
och då blev Bom bara lastplats. 

Långsjön (65 km) lastplats var närmast avsedd 
för ved och träkol. Ryggen (7 4 km) station var 
dessutom avsedd för tillslag av fällbromsar i tåg 
på väg västerut, och nedklassades till håll-och 
lastplats när man helt gick över till skruvbroms .. 

Hosjö (85 km) hållplats var också anslutning 
för en smalspårsbana från Backa såg och tegelbruk. 

Korsnäs station (87 km) betjänade cirka åtta 
nyanlagda ångsågar som låg längs norra stranden 
av Runn, och var länge den viktigaste stationen 
för banans godstrafik. Här låg det första stora 
lokstallet. Det första årets tidtabell visade som 
sagt två godståg tur och retur Gävle-Korsnäs 
varje dag och bara två persontåg Gävle-Falun 
och åter varje vecka. Runnsågen (88 km) var en 
hållplats för besökare till några av sågverken. 

Falun station (92 km) var första tiden en säckstation, 
men ändrades sedan BJ anslutit och 
GDJ förlängts mot Rättvik och Björbo, och fick 
lokstall. 

Karta och profiler .från Hagbergs 50-årshistorik. De 
största backarna på linjen Gävle-Falun .framträder 
markant. Linjerna Falun-Björbo och Mora-Älvdalen 
är snällare. 

r 

Driftplatser mellan Falun, Mora och Älvdalen 

Falun norra (1 km) med bispår till tegelbruk, 
hette ursprungligen Östanfors. 

Bergsgården (9 km). 



Grycksbo (13 km) vid pappersbruk. 

Lustebo håll-och lastplats (17 km). 

Sågmyra (26 km) med bispår till yllefabrik. 

Slättberg (34 km) med bispår till sågverk och 
tjärfabrik. 
Västgärde (43 km). 
Utby håll-och lastplats (47 km). 
Rättvik (50 km) med lokstall, anslutning från 

SDJ och sidospår till ångsåg och kalkbrott. 
Persborg håll-och lastplats (52 km) vid pensionat 
och hotell. 

Akernäs lastplats (5 5 km) med omlastning från 
smalspårsbana från Nittsjö tegelbruk och Kullsbergs 
kalkbruk. 

Vikarbyn (57 km) med sågverk. 

Stumsnäs (64 km). 
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Garsås (72 km) . 

Fu (80 km) med fabriker för tjära, dalahästar 
och korgar. 

Färnäs (86 km) med bispår till sågverk och 
kolgård. 

Mora Noret (88 km), lokstall, bispår till sågverk 
och andra industrier, och anslutning till Orsa. 

Mora (90 km) med anslutning från MVJ, från 
1917 SJ. Bandelen Mora Noret-Mora trafikerades 
1896-1900 av både GDJ och MVJ. Den ursprungliga 
bron över älven ersattes på 1920-talet 
med en modern svängbro, och banan ändrades 
då så att förbindelsen mot Orsa gick direkt och 
inte från Mora Noret. 

Morkarlby (92 km). 

Eldris (99 km). 
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K. Holmström Import 

Sågmyra station låg vid en flottled och hade 
foljdaktligen ett sjöspår. 

Träkol var ett viktigt godsslagpå hela GDJ-nätet 
men inte minst på de västra banorna. Fu station. 

Rättvik var åtminstone i början GD]'s viktigaste 
turiststation med anknytning till den livliga 
ångbåtstrafiken på Siljan. 

Den ursprungliga järnvägsbron över Österdalälven 
i Mora hade klajfmekanism, vilket inte var 
så vanligt bland svenska rörliga broar. 
Läs vidare om linjeomläggningar vid 
Mora i SJ minnesskrift 1931. 

Gopshus (112 km). 

Oxberg (117 km) med tjärfabrik och porfy-rverk, 
därefter en bro som idag är gemensam med 
landsvägen. 

Blyberg (121 km). 

Gåsvarv (126 km). 

Alvdalen (131 km) med lokstall, stenbrott och 
porfyrverk. Stationshuset här är liksom andra 
väster om Mora byggda i en gammaldags stil 
med timmerväggar, stora taköverhäng, träskulpterade 
örnar på taknocken och ornamenterade 
skorstenar. De var ritade av den kände arkitekten 
Ferdinand Boberg med viss inspiration från 
Anders Zorn. 

Mora fick 1891 sina forsta två järnvägar, konkrrentbanorna Gävle-Dala och Mora-Vänern. De hade emellertid 
varsin station så friktionerna kunde reduceras och de trafikerade varandras stationer på ett forbindelsespår. 

Till Orsa nådde GDJ 1892 via den formellt självständiga Falun-Rättvik-Mora järnväg. Om Orsa och dess ovanligt 
omfattande järnvägssatsningar kan man läsa i Spår 2006 

Linjen Falun-Björbo, fore detta Falun-Västerdalarnes järnväg, JJ,r här representeras av Repbäckens station. 

Längs den 1918 till SJ sålda bandelen Mora 
Noret-Orsa fanns hållplatserna Vattnäs (5 km) 
och Holen (10 km) samt Orsa station (13 km) 
som tillhörde GDJ men även användes av DHdJ 
och OHJ. 

Driftplatser mellan Falun och Björbo 

Tisken (2 km) mötes-och lastplats tillhörig BJ, 



med bispår till gruvan, syrafabriken och VMF. 

Källviken (5 km), lastplats tillhörig B J med bispår 
till tegelbruk. Här grenar FWJ av sig från 
BJ. 

Olsbacka (11 km). 

Aspeboda (14 km) med den form på stationshus 
som FWJ hade, röda med vita knutar och 
glesa vita täcklister på övervåningen. 

Bomsarvet (20 km) med sidospår till Forshuvudforsens 
kraftverk och bro med tre spann 
över Dalälven. 

Kvarnsveden (25 km) med smalspår till 
Kvarnsvedens pappersbruk och Tägtens timmerupptagningsverk. 

Repbäcken (28 km), föreningsstation med Siljansbanan. 

Bäsna (36 km), hållplats. 

Arvs lindan (40 km). 

Brötjärna (48 km), hållplats. 

Mockfjärd (52 km). 

Lillstupet (56 km) hållplats vid Mockfjärds 
kraftstation tillhörde kraftbolaget. 
Osängsholm (60 km). 
Dala-Floda (63 km). 
Björbo (69 km) tillhörde SWB. 

Koncernbildning med BJ 

GDJ expansionsplaner var slut efter 1905, och 
satsningar bortom Björbo och Orsa visade dåliga 
framtidsutsikter. Aktiemajoriteten köptes 1908 
av Bergslagsbanan, som därefter tillsammans 
med Västeråsbanan SWB bildade Trafikförvaltningen 
Göteborg-Stockholm-Gävle, för samarbete 
i fråga om genomgående tåg, marknadsföring, 
materielinköp och vinstfördelning. Tio år 
senare lämnade SWB samarbetet och inriktade 
sig på malmexport från Ludvikatrakten till Tyskland 
via hamnarna i Värtan och Nynäshamn. 
I stället bildade BJ och GDJ tillsammans med 
Södra Dalarnes järnväg Trafikförvaltningen Göteborg-
Dalarne-Gävle för att styra trafiken till 
Gävle och Göteborg, och GDG kom att fungera 
i trettio år till förstatligandet. I samband med att 
SJ förstatligade MVJ och OHJ som delar i ln



Det blev alltså ingen GD]-elektrifiering i 

böryan av 1900-talet utan man fick vänta i 
drygt 40 år. Här Hagaströms station med de 
for GDG-nätet typiska, kristidsbetingade led

ningsstolparna av armerad betong. 

landsbanans södra del sålde GDJ bandelen Mora 
Noret-Orsa till SJ 1918. 

En av tankarna med trafikförvaltningarna var 
att kunna köpa och använda större grupper av 
vagnar, speciellt för transporter som sträckte 
sig över fler av de deltagande banorna. För den 
ökande trafiken med koks till Domnarvet anskaffades 
1911 etthundra extra stora treaxliga 
lådvagnar som registrerades vid GDJ, varav 25 
med skruvbroms. För att kunna användas vid 
befintliga anordningar i Gävle Fredriksskans utfördes 
de ursprungligen med gavlar något lägre 
än de 1,2 m höga sidorna. Liknande vagnar registrerades 
vid B J 1914-15. Därefter köpte 1913 
GDJ hundra långa stolpvagnar litt. NN4 med 
löstagbara träkolskrov. 

Bland det sista som TGSG gjorde var att 1916 
beställa 400 stolpvagnar litt. N3a från Wegmann 
i Tyskland, motsvarande SJ litt. N3 men på modernare 
tyskt underrede. Genom kriget missade 
man leverans av de 59 sista som skulle ha blivit 
SWB-märkta, varför GDJ och BJ 1919 avstod 
43 vagnar till SWB som numrerade om dem. 

Under 1930-talet köpte GDG-banorna vagnar 
av SJ standardtyper litt. G och 0, med 11 
m nitat underrede, men då myndigheterna bara 
krävde tryckluftbroms på en viss andel av totala 
vagnparken och man redan hade många äldre 
utrustade vagnar räckte det med broms på hälften 
av de nya standardvagnarna. På 1940-talet 
behövdes ännu fler nya vagnar då trafiken 
ökat genom krigets problem för 
sjöfarten och genom stora transporter av 
brännved, samtidigt som lastbilarna hade 
svårigheter med gengasdrift. Svenska tillverkare 
hade då begränsad kapacitet, så 
GDG köpte 1943-44 liknande vagnar 
från tyska tillverkare, och de fick svetsade 
underreden med 10,8 m längd. 

"Kineser" och tyskvagnar 

Ett annat märkligt inköp var då man 



1939 fick veta att hos två belgiska verk

städer stod några hundra boggivagnar av 
amerikansk gondolatyp, alltså med fasta plåtväggar, 
tillverkade 1936-37 för en kinesisk järnväg 
men inte levererade. Både SJ och GDG köpte 
sådana som vid GDG blev litt. 16, vid SJ Ibr. 
De blev direkt ombyggda med buffertar i stället 
för centralkoppel, och åtminstone vissa anlände 
med den kinesiska olivgröna färgen, men då de 
var ganska rostiga blev de snarast ommålade 
med svensk rödbrun färg. Efter krigsslutet köpte 
GDG 1948 fler sådana vagnar, som troligen varit 
halvfärdiga vid det första köpet. 

Kort före förstatligandet köpte GDG stolpvagnar 
litt. O(u) av en typ som hade utveckats av 
ASJ Falun där långbalkar och stag var sammansvetsade 
av pressade plåtdelar. 

Sedan lastbilarna blivit fler och större minskade 
trafiken på vissa banor, speciellt i Skåne 
och Danmark där man haft mycket bettrafik, 
och GDG passade 1938-39 på att köpa åtskilliga 
godsvagnar från uthyrningsbolag som Vectura, 
Vagnuthyrningsbolaget och Alb. Svendsen. 
Under kriget hyrde man sedan vagnar från banor 
som genom minskande malmtrafik hade överskott, 
till exempel TGOJ och NBJ. Samtidigt 
krävde tyska järnvägarna att Sverige måste tillhandahålla 
godsvagnar för att få importera kol, 
så både GDG och SJ sände dit lådvagnar med 
en svensk flagga målad på långsidans högra del. 
Vissa av dessa kom inte tillbaka förrän flera år 
efter krigsslutet. 

Eldrift och expresståg 

GDG-banorna elektrifierades under kriget, med 
början Göteborg-Daglösen 1939-1941 samt 
därefter Gävle-Falun 1943 och Daglösen-Falun 
1944-1946. Svårighet att under kriget fa grova 
järnbalkar gjorde att Gävle-Falun fick betongstolpar 
för kontaktledningen. Elektriska motorvagnar 
i lokaltrafik infördes vid BJ 1939 och vid 
GDJ 1944, och 1947 kom det första elektriska 
expresståget "GDG-expressen" som trafikerade 
hela sträckan Göteborg-Gävle ett år innan SJ 
kom med "Göteborgaren", men GDG hade enklare 
motorupphängning och fick bara köra 115 
km/h medan SJ körde 135. 

Långt efter att SJ slutat transportera kalk i lös 
vikt i kalkvagnar med träväggar och plåtluckor 
behölls sådana vid GDJ för trafik från Rättvik till 



Domnarvet, som pågick till 1950 då de ersattes 
med moderna bottentömmare. 

Staten tar över 

De enskilda järnvägarna hade till stor del börjat 
förstatligas på 1930-talet då flera hade problem 
med lågkonjunkturer eller samtrafiksreglerna. 
Det var normalt inga svårigheter då de flesta hade 
kommuner som största intressenter. Riksdagen 
beslöt 1939 att alla enskilda järnvägar skulle förstadigas 
utom de som ägdes av en industri och 
huvudsakligen transporterade dess produkter. 
För GDG-banorna dröjde till 1948 eftersom BJ 
var börsnoterat, och de första åren räknades de 
som statliga bolag innan de 1950 uppgick i SJ. 
Kvar av GDJ var då pensionsfonden, som bestod, 
ägde fastigheter och bland annat bekostade 
offentlig konst i Gävle. 

Efter förstatligandet lades Falun-Rättvik ned 
1965, men viss godstrafik återtogs för en tid Falun-
Grycksbo. Mora-Älvdalen nedlades 1961 
men viss timmertrafik behölls. Falun-Repbäcken 
blev nedlagd 1960 med viss godstrafik kvar 
Kvarnsveden-Repbäcken till 1974. 
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Valbo associerar dagens Gävlebor i forsta hand med ett externt köpcentrum, men detfanns en tid 
närjärnvägsstationen 
var ortens stolthet och viktigaste byggrzad 

En banvaktsdotter niinns Il 

I Spår 2008 berättade Ingrid Nilsson om sin uppväxt i 

en norrländsk banvaktsstuga. Det blev tyvärr fel bilder 

som illustrerade hennes lilla artikel. Här kommer i stäl



let tre av hennes egna. Det är hon själv som står ftamfor 

stugan någon gång på mitten av 1920-talet. Far cyklar 

dressin. Sommaren 1938 ställde banarbetarna upp sig 
for fotografering. 

Rune Pettersson 

Från spett och spade 
till datoriserade niaskiner 

Min far fick anställning som extravakt vid SJ i 
Kristinehamn omkring 1913 och hade några år 
dessförinnan arbetat som banarbetare sommartid 
och med skogsarbete vintertid. År 1916 fick 
han sin banvaktssträcka och -stugan 333 cirka en 
kilometer väster om Björneborgs station. Även 
farfar arbetade som banarbetare sommartid. 

Som jag kommer ihåg från tiden 1930-1944 
omfattade banvaktssträckan Björneborgs bangård 
och cirka två kilometer linje mot Kristinehamn. 
Far hade dessutom hand om ett skarvjärnsupplag. 
På den tiden sändes slitna skarvjärn 
till Björneborgs järnverk för reparation i smedjan. 
Skarvjärnen hettades upp och smiddes om 
mer eller mindre för hand. De kröktes ner på 
mitten av alla hjulslag då de satt i spåret, och vid 
omsmidningen gavs de en viss överhöjning på 
mitten. Efter reparationen sändes järnen åter till 
bangården där min far lossade och sorterade dem 
i olika upplag allt efter överhöjningen på en, två 
eller tre millimeter. Efter rekvisition lastades järnen 
åter på vagn och sändes till olika platser. 

Allt arbete var manuellt och naturligtvis påfrestande. 
Då jag var liten fick jag ofta vara med 
min far på hans arbete. Det var spännande att 
höra honom läsa på rekvisitionen vart skarvjärnen 
skulle sändas. Jag började stava till många 
nya ortsnamn, och då far skrev en fraktsedel på 
stationen med "Tjänstegods" tyckte jag att han 
nästan ägde järnvägen. Fick jag sedan sätta på 
adresslapparna på vagnen var dagen räddad. 

Min fars banvaktstjänst 

På den tiden skulle spår och växlar inspekteras 
varje morgon, så far -liksom alla banvakter i hela 
Sverige -trampade sin hjuling över sin sträcka. 
Banmästaren eller banförmannen inspekterade 
också linjen praktiskt taget varje dag från hjuling, 
motordressin eller lok, och en gång per år 
skulle fotinspektion utföras. För att banmästaren 
skulle kunna kontrollera att banvakten inspekterat 



sin sträcka fanns plåtbrickor med ett eller två 
hål eller med siffrorna ett eller två målade. Vid 
banvaktstugan stod en påle med en hållare där 
brickorna med ett hål eller en etta skulle hänga 
alla dagar med udda datum, och en liknande 
påle fanns i gränsen mot nästa banvaktsträcka 
där brickan med två hål skulle hänga dessa dagar. 
Brickorna skiftades varje dag. Brickor utan hål 
eller siffror användes för sista dagen i månader 
med 31 dagar. Var tredje söndag inspekterade 
far sin egen plus de två närmsta banvakternas 
sträckor, varför sträckan blev 10-11 km lång 
att trampa med hjulingen. Dessutom reste baningenjören 
i motordressin regelbundet över sin 
sektion minst ett par gånger i månaden och då 
oftast med banmästaren i följe. 

Far berättade att han under sina första år vid 
järnvägen tidvis fick vara nattbanvakt hos någon 
annan vakt. Man arbetade från 19 till 05 varannan 
vecka och som dagbanvakt andra veckan. 
Nattbanvakten skulle gå eller åka över sin sträcka 
och vid c;träckgränsen visa ankommande tåg "allt 
väl" genom en handsignal med vitt sken. Banvakten 
.ek inte lämna sin sträcka utom då han 
hade någon typ av ledighet. 

Spåret misshandlades svårt av de gamla ångloken 
med sin relativt höga hastighet på det förhållandevis 
dåliga spårmaterialet. Snälltågen kördes 
med 90 och person-och godstågen med 60-80 
km/h. Spåret bestod av grusballast, träsliprar och 
tio meter långa skenor med en vikt av 41 eller 
43 kg/ m som normal standard i huvudspåret. 
Skenorna var hopfogade med korta skarvjärn 
med fyra rälsskarvbultar med eller utan fjäderringar 
och fastspikade i träsliprarna med eller 
utan underläggsplattor. Innan underläggsplattor 
blev vanliga klotsades rälerna i kurvorna. Ekklotsar 
höggs in i sliprarna och slogs fast under rälshuvudet 
som stöd. Ett ständigt underhållsarbete 
var nödvändigt, och praktiskt taget allt arbete 
utfördes manuellt sommar som vinter. 

Slipersbyte 

Under våren och försommaren då tjälen gått ur 
marken utfördes slipersbytet, eftersom ballasten 
fortfarande var fuktig och lättgrävd. Med spade 
grävdes en ränna lika bred som slipern, men nå

got djupare utmed den sliper som skulle bytas. 
Spikarna drogs ur och den gamla slipern slogs i 
sidled ut i rännan, för att sedan med en timmersax 
dras ut på banketten och klyvas med en yxa 



för att torka. Den gamla slipersbädden korpades 
upp och justerades till innan den nya slipern 
drogs in på sin plats. Med spade stoppades sedan 
gruset hårt under slipern, som sedan naglades 
fast med sex spikar. Slipersbytet var fram till början 
av 1930 banvaktens arbete, men med tiden 
sändes ofta ett lag banarbetare om fyra-fem man 
ut som medhjälpare vid bytet. Banvakten fick då 
agera lagbas och bevakningsman och skulle också 
utföra spikningen inom sin egen sträcka som en 
säkerhetsåtgärd. Spikningen var i och för sig en 
konst. Det gällde att spikarna slogs rakt ned i slipern, 
och då spikhuvudet satt nära rälen måste 
man träffa rätt och att inte slå spikarna snett. Ett 
dagligt beting var att en man skulle byta cirka 
tjugo sliprar. Med sex spikar i varje sliper blev det 
mellan 5-600 spikar att slå i, varför banvaktens 
arbetsdag ofta blev lång. Själva stoppningen av 
sliprarna var ett slitsamt och monotont arbete, 
och en del hårda ord växlades då och då mellan 
banvakten och banarbetarna om kvaliteten 
på arbetet. 

Sedan sliprarna bytts lastades de på trallor eller 
vagnar och användes som bränsle i värmepannor, 
eller under kriget 1940--45 till ånglok 
-tillgången på stenkol var begränsad. Banvakten 
fick sedan ägna sig åt sitt normala arbete och 
under en stor del av sommaren pågick "knyck-
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industri och väl 
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lyften". Ojämnheter i spåret efter vinterns påfrestningar 
och vårens slipersbyte måste justeras. 
Med ett spett och ett underlägg under ena rälen 
lyftes spåret upp på den ena sidan. Spettet hölls 
på plats med ett mothåll under den andra rälen. 
Var banvakten ensam måste han gå en liten 
bit bort och kika utmed rälen, så att spåret inte 
hade lyfts för mycket. Här fick min bror och jag 



ofta vara med i arbetet då vi blivit så pass gamla 
att vi kunde hänga på spettet. Far kunde då se 
direkt hur mycket som behövde lyftas, och sedan 
stoppade han under sliprarna medan vi fick 
hålla spettet stilla. Efter en dags arbete skulle 
gruset putsas till och ballasten jämnas av. Vid 
detta arbete rensades också ballasten från ogräs. 
Det roligaste var att få dra "ritsen". I grusballasten 
cirka 10 cm utanför slipersändarna skulle 
en ränna dras upp för att markera att tillräckligt 
med ballast fanns och hur långt knycklyften 
var färdig. På en tvärställd planka med ett cirka 
2,5 m långt skaft fanns ett uttag för rälen i den 
ena änden och en spetsig ribba i den andra. Med 
detta primitiva redskap drogs ritsen som kvitto 
på dagens arbete. 

Omspikning 

Ett annat ständigt återkommande arbete var den 
så kallade omspikningen. Då träsliprarna legat 
några år i spåret och speciellt om det var fuktig 
och regnig väderlek blev träet mjukt, och påfrestningarna 
från tågen gjorde att spikarna inte 
orkade hålla rälerna på plats. Spårvidden blev för 

stor och ett "utslag" uppstod. Banvakten fick dra 
ur spikarna och spikhålen pliggades igen med 
fyrkantiga träpinnar. Rälen klämdes tillbaka på 
sin rätta plats och spårvidden kontrollerades med 
ett spårmått, innan spikarna åter slogs i sliprarna. 
Omspikningen blev mindre omfattande sedan 
underläggsplattor av stål började användas, men 
försvann inte helt beroende av sliprarnas beskaffenhet 
ifråga om ålder och förslitning. 

På de avsnitt av spåret där klotsar fanns måste 
dessa ses över och ibland bytas eller huggas in på 
nytt i sliperns andra sida. Om klotsfästet i slipern 
var bra kunde man nöja sig med att "lusa'' 
i slipern bakom klotsen. Man slog in en träkil i 
mellanrummet mellan klotsänden och slipern. 

Vartannat eller vart tredje år skulle skarvjärnen 
lossas och eventuellt bytas om de var nedstukade 
på mitten. Också bultarna behövde bytas ibland 
liksom fjäderringarna. Då skarvjärnen var borta 
smordes rälslivet med fett eller tjockflytande olja, 
så att rälerna kunde röra sig i skarven såväl vid 
utvidgning sommartid som sammandragning 
vintertid. 

Kilning 

Mycken tid krävdes av banvakten under vinterhalvåret 
med den ständigt återkommande 



kilningen. Dålig ballast, dränering och frostisolering 
gjorde att tjälen gick djupt ner och att 
spåret frös upp och det bildades "tjälknölar", ej 
att förväxla med det goda älgköttet. På ett kort 
avsnitt av spåret -kanske ofta bara ett par tre 
sliprar -kunde en knöl (uppfrysning) bildas på 
grund av att en sten eller lera fanns under spåret 
och knölen kunde till och med bildas på bara 
ena sidan av spåret. Storleken -upp till 10-12 
cm -varierade med tjäldjupet, och om ingen snö 
fanns som isolerade mot kylan kunde en knöl bildas 
mycket snabbt, kanske över en natt. Tågens 
hastighet fick begränsas till 40-60 och i extrema 
fall 20 km/h. Kilningen utfördes ofta mellan 
tågen på korta tider och två eller tre banvakter 
hjälpte varandra. Allt förbereddes mycket noggrant 
med verktyg och kilningsmaterial. Detta 
bestod av träplattor, på senare tid hårda träfiberplattor, 
med förborrade hål för rälsspikarna, cirka 
20 x 40 cm stora och av varierande tjocklek. Vid 
arbetet drogs spikarna ur sliprarna och rälerna 
frilades utmed en viss sträcka på ömse sidor om 
knölen. Rälerna lyftes upp med spett eller kofot 
och kilplattorna stacks in mellan sliper och räl, så 

att en långsträckt upphöjning bildades i spåret i 
stället för den tvära knölen. Spikhålen pliggades 
och spikarna slogs åter i sliprarna. Vid stora kilningar 
fick man byta ut de vanliga spikarna mot 
längre rälsspikar för att ta tillräcklig hållfasthet 
och säkerhet. En kilning kunde få göras om ifall 
knölen fortsatte att växa. 

Uppfrysning 

De kalla vintrarna i början av 1940-talet gjorde 
att spåret frös upp på helt oväntade ställen, och 
banvakterna fick kila hela dagarna för att tågen 
skulle kunna gå någorlunda stadigt och säkert. 
Hastighetsnedsättningar var legio och lokförarna 
knöt många gånger näven åt de stackars banvakterna, 
som arbetade i sitt anletes svett. En banvakt 
i närheten av Strömtorp hade bett överbanmästaren 
om att ta någon gubbe till hjälp. Öbm 
tyckte att banvakten fick kila de värsta knölarna 
och fick då till svar att "det är värst överallt". 
Nästa morgon anmälde sig två man hos banvakten 
för att hjälpa till. 

Under våren var förhållandet det motsatta. 
Då tjälen gick ur jorden måste kilningarna tas 
bort, kanske i omgångar, och banvakten fick vara 
mycket observant vid häftigt töväder eftersom 
tjälen kunde släppa mycket hastigt, och i stället 
för en knöl kunde två mindre knölar uppstå på 
ömse sidor om den ursprungliga. Efter några år 
med sin sträcka visste banvakten ganska väl var 



de olika kilställena fanns. På speciellt besvärliga 
platser grävdes det tjälaktiva materialet bort under 
spåret och ersattes ofta med kolaska, eller så 
utfördes en bättre djupdränering. Så kallat höglyft 
utfördes på avsnitt med dålig ballast. Spåret 
lyftes 20-30 cm och ny ballast påfördes. 

Sedan slipersbyte och knycklyft utförts under 
våren och försommaren kom ett lag gubbar om 
sex-sju man och baxade spåret. Under vintern 
och vårens arbeten kunde spåret förskjutas i sidled, 
och en lagbas som hade lite sinne för hur 
kurvorna skulle se ut gick cirka tjugo meter efter 
laget och kunde ropa: "Skarven till höger, nästa 
kvart till vänster, mitten till höger, nästa skarv 
vänster." Rälslängden var tio meter och gubbarna 
satte i sina spett och baxade spåret tills lagbasen 
skrek stopp. Ofta fick man gå tillbaka och göra 
mindre finjusteringar för att lagbasen skulle bli 
nöjd. Även baxningen kunde förändra spåret i 
höjdled, varför banvakterna fick gå efter med en 
ny justering. 

"Liten men säker" 

Far kände -som alla banvakter -stort ansvar för 
sin sträcka. Man hörde ofta att "statens kaka är liten 
men säker" och man skulle ju så småningom 
fa pension. Lönen var kanske inte så stor i förhållande 
till yrkesgrupper inom industrin och på 
andra platser, men å andra sidan hade far ett fast 
arbete och behövde inte gå arbetslös som många 
gjorde på 20-30-talen eller jobba för AK, dåtidens 
AMS-arbete. 

Många arbetslösa gick och tiggde eller försökte 
försörja sig genom att sälja ståltrådsarbeten, 
björkvispar, knappar etc. En man försökte sälja 
små strutar med krossat tegel som vägglusmedel. 
Far frågade hur det hjälpte. Mannen förklarade, 
att om man tog vägglusen och stoppade ett tegelkorn 
i munnen på den så skulle den dö. Far 
menade att hade man lusen i handen kunde man 
lika gärna klämma ihjäl den direkt. Djurplågeri 
tyckte mannen, som fick tio öre och en smörgås 
för sin uppfinningsrikedom. 

En del arbetslösa gick på spåret vilket var 
förbjudet och far körde dem av spåret åt skogen. 
En man kom regelbundet gående på spåret 
ungefär varannan månad och varje gång kördes 
han av banan. En gång då det regnade och var 
kallt fick han trampa fars hjuling ett par kilometer 
hem till banvaktsstugan, och far stod 
då med på hjulingen och fick skjuts. Mannen 
fick sedan äta middag med oss och kom sedan 



mycket oftare och frågade om inte banvakten 
behövde en "trampare". 

Stugan 

Far skötte sin banvaktsstuga med tillhörande 
stor tomt med fruktträd och bärbuskar, några 
bikupor, ett uthus med ladugård för ett par kor, 
svinhus och ett eget byggt hönshus, där några 
höns värpte ägg. Han var intresserad av trädgårdsskötsel 
och under vintern självförsörjande 
med potatis och grönsaker från en härlig gammal 
jordkällare, byggd av slaggsten från järnbruket. 
Foder till korna skaffades från banvallarna inom 
sträckan och genom att arrendera någon mindre 
slåtteräng. Arbetet att slå gräset på kvällarna med 
lie och köra hem höet på tralla eller med en lånad 
häst och vagn var slitsamt och 1928 såldes korna. 
Höns och bikupor ökade i antal så att mera ägg 
och honung kunde säljas. 

Banvaktsstugan av 1878 års modell med ett 
rum och kök, vedspis med kåpa, diskbänk av 
zinkplåt, ett litet porslinsskåp och en vedlår och 
i rummet en rund, vitglaserad kakelugn byggdes 
om sommaren 1931. Familjen bodde provisoriskt 
i uthuset medan ombyggnaden pågick. 
Taket lyftes och ett rum och vind inreddes en 
trappa upp. En spispanna installerades bredvid 
spisen i köket för värmeledningen. Köket utrustades 
med en marmordiskbänk med vask och en 
vattenledning drogs in från brunnen på gården. 

Far med hjulingframfor banvaktsstuga 333, efter ombyggnaden 1931 då huset bland annat påbyggdes med en 
våning. 

En handpump ersatte den gamla vattenhinken. 
Ett par köksskåp, nya kopplade fönster, nya korkmattor 
och i köket ådrade och fernissade dörrar 
förhöjde glansen. Ladugården byggdes samtidigt 
om till tvättstuga, med en stor vattengryta och en 
gjuten bassäng, där sedan veckobadet förrättades 
av hela familjen. Jag trivdes under tiden byggnationen 
pågick och varje dag hände saker. Det var 
snickare, rörmokare, elektriker, murare och målare 
som arbetade snabbt för att familjen skulle 
fa flytta in i stugan igen före hösten. Gubbarna 
kanske inte riktigt tyckte om att jag klättrade på 
stegarna eller provade deras verktyg. De varnaturligtvis 
rädda att jag skulle göra mig illa, och ett 
ärr på vänster tumme påminner mig än idag om 
snickarens vassa yxa. 

Spåret som gångväg 

Hela familjen levde med järnvägen i högsta grad. 



Banvaktsstugan var en tjänstebostad och banvakten 
fick inte bo någon annanstans. Till vår stuga 
fanns ingen egentlig väg utan enda förbindelsen 
var spåret mot bangården och därifrån vägen 
mot samhället med affären och skolan. Hörde 
man ett tåg då man gick på spåret var det bara 
att hoppa ned på banketten och låta det passera. 
Redan som liten hade man fatt inpräntat att vara 
försiktig. Man lärde sig snart tågtiderna liksom 
tågnumren, att 51 och 52 var snälltåg, 1411 och 
1412 med flera persontåg och 7601 och 7602 
godståg. Vintertid dämpades ljudet av snön och 
man fick vara extra försiktig. Att hoppa åt sidan 
i djup snö var inte så trevligt, och vid nysnö fick 
man stå i ett snömoln då tåget gick förbi i full 
fart. 

Ett starkt minne från denna tid har jag av baningenjören 
Hans Maria Laurell. Han kanske avgjorde 
mitt framtida yrkesval. Jag var åtta-nio år, 
kom från skolan och gick som vanligt på spåret 
hem till stugan. Jag fick höra motordressinen, 
hoppade och snubblade nedför banvallen. Dressinen 
stannade, baningenjören ropade och frågade 
vem jag var och uppmanade mig att komma 
upp till honom. På darrande ben kravlade jag 
mig upp och talade om att jag var banvaktens 
pojke och bodde i stugan en bit bort. Han öppnade 
då dörren och jag fick klättra upp och sitta 
bredvid honom i framsätet till den stora, blåglänsande 
dressinen, som liknade en bil. Han stannade 
vid stugan och släppte av mig med förmaning 
att vara försiktig på spåret. Jag dansade som 
på moln. Det förunnades mig så småningom att 
själv fa sitta som baningenjör i framsätet på en 
liknande dressin. 

Järnvägen styrde vardagslivet 

Vår stuga låg bra till i förhållande till andra banvaktsstugor, 
som kunde ligga långt ut på linjen i 
skogen. Enda förbindelsen till närmsta samhälle 
var alltså spåret med banvaktens hjuling och familjemedlemmarna 
var hänvisade till varandra. 
Det kunde säkert bli långa kvällar utan dagens 
el, radio eller TV Spisen och fotogenlampan var 
de enda värme-och ljuskällorna. 

Dock hade man en lyx som många utomstående 
var avundsjuka på. Man hade telefon. Det var 
en genemsam telefonlinje för alla apparater med 
två trådar utmed banan. Varje banvakt hade sin 
signal. Med veven ringde man olika långa signaler. 
Vår signal var en kort och en lång, en annan 
banvakt hade två långa och en tredje hade två 
korta och två långa etc. Varje morgon före klockan 
sju och varje middagsrast mellan klockan 13 



och 14 ringde underrättelsestationen en allmän 
signal som bestod av korta och långa signaler 
upprepade åtta-tio gånger. Banvakternas namn 
ropades upp och varje vakt skulle svara. Extratåg 
anmäldes eller att större förseningar var att vänta, 
vilket var viktigt för banvakten att känna till eftersom 
han skulle ut på spåret till sitt arbete med 
sin hjuling. Telefonen användes ofta för samtal 
mellan banvaktsfruarna och nyheter och skvaller 
förmedlades snabbt. Många tjuvlyssnade på alla 
samtal så fort en signal hördes, och ibland kunde 
man höra köksklockan slå hos någon annan än 
till den man ringde till. 

Umgänget var järnvägsinriktat. Anställda var 
eller blev ofta hänvisade till andra järnvägare då 
de kom eller flyttade till en ny ort. Arbetarna på 
till exempel Björneborgs järnverk var ofta bosatta 
på orten i hela sitt liv och bildade ett starkt kollektiv 
där de levde tätt inpå varandra både i arbetet 
och hemma i bruksgårdarna, med upp till åtta 
lägenheter om ett rum och kök i varje hus. Vår 
banvaktstuga låg cirka en kilometer från stationen 
och på den tiden helt avskild från samhället 
av stora slagghögar på två sidor och storskogen åt 
de andra hållen. 

Fars arbete var hårt mot skor och kläder. Det 
fanns inte några överdragskläder som arbetsgivaren 
höll med. Banvakten skulle enligt reglementet 
ändå vara proper och snygg och under alla 

Björneb,orgs järnvägsstation. 
Stationen med hus av ovedersäglig Edelsvärdfason var det lilla samhällets naturliga sociala träffpunkt. Svjvm. 

omständigheter alltid ha uniformsmössan på sig. 
Vid morgoninspektionen på hjulingen var uniformen 
ett måste. Far hade en nyare uniform för 
söndagsinspektionen, med uniformskappa och 
pälsmössa för vinterbruk, och den gamla finuniformen 
användes till vardags. 

På den tiden pågick arbetet till klockan 13 på 
lördagarna. Under eftermiddagen fanns alltid 
sysslor som skulle utföras, och ibland måste man 
resa till Kristinehamn för att köpa exempelvis 
kläder eller skor, och någon gång besökte far 
systembolaget och hade med sig motboken och 
sin speciella väska för dessa ärenden. Var tredje 
söndag var far i tjänst och inspekterade spåret 
över tre banvaktssträckor med sin hjuling. Övriga 
söndagar var en promenad till stationen om 
vädret var vackert liksom tradition. Vid stationen 
samlades ofta mycket folk och där träffades gubbarna 
från bruket och tittade på tågen. På några 
bänkar i skuggan av några kastanjeträd samlades 



många och historier och nyheter utväxlades. 
Vem som reste bort och vilka som steg av tågen 
kommenterades, liksom nya stinsens konstiga 
uniformsmössa och att det hade varit slagsmål 
på dansbanan under lördagskvällen. 

Skola och yrkesval 

Min mor dog då jag var sju år och jag ville inte 
börja skolan. Vi bodde inte långt från samhället, 
men då vi inte hade närmare kontakt med 
folk som arbetade i järnverket kände jag inte så 
många barn och jag hade blivit lite för mig själv. 
Jag minns fortfarande med bävan min första 
skoldag, då min 15-åriga syster följde mig och 
de övriga barnen hade sina mammor med. Samhället 
var litet och alla visste om vår situation. 
Allt gick dock bra och jag hade min storebror 
som stöd och sällskap ute på skolgården. Barn 
anpassar sig snabbt och det dröjde inte många 
dagar förrän jag hade glömt min rädsla. 

Efter några år började jag tillsammans med 
ett par andra pojkar i Kristinehamns högre allmänna 
läroverk och tog realexamen i början av 
juni 1942, vid sjutton års ålder. Betyget var inget 
att skryta med eftersom mina intressen under 
skoltiden var allt annat än att läsa läxor. Det var 
betydligt roligare att under vår-och försommarkvällar 
gå i skogen eller ro på sjön för att leta 
efter fagelbon och ägg. Synderna är väl preskriberade 
för länge sedan men ägglådan finns kvar 
som mmne. 

Efter examen var jag skoltrött och ville arbeta 
och tjäna pengar. Min håg stod till skogen eller 
att bli snickare och byggmästare. Jag såg att 
mina kamrater från Björneborg hade börjat arbeta 
och tjäna pengar, men att börja på bruket 
med ett sotigt och smutsigt arbete lockade mig 
inte. Jag sökte arbete hos en byggmästare men 

fick inget, och far frågade efter några dagar om 
jag inte kunde tänka mig att börja vid järnvägen. 
Han ringde till överbanmästaren i Kristinehamn 
och jag skulle få börja hugga buskar på banvallarna. 
Lönen skulle bli 50 öre i timmen men far 
tyckte att jag kanske kunde göra lite mer nytta 
för mig, så en höjning med 100 procent gjorde 
att jag började dagen därpå. 

Den dagen var den 17 juni 1942 och blev den 
första på min långa järnvägsmannabana med 
följande anställningar, befordringar och placenngar: 



1942-06-17 banarbetare, Kristinehamns banmästare-

avdelning 

1944-01-01 banvaktsaspirant, dito 

1945-04-01 e.o. banvakt, dito 

1948-04-01 ordinarie banvakt, Kils banmästareavdel

nmg 

1950-06-01 banförman, Skara banmästareavdelning 

1952-01-08 studier tekniska gymnasiet i Göteborg 

1955-06-10 e.o. tjänsteman, Gävle baningenjörs-

expedition 
1956-07-01 e.o. ritare, dito 
1956-12-01 ingenjör, dito 
1959-04-01 husbyggnadsingenjör, Växjö bansektion 
1960-02-01 husbyggnadsingenjör, Umeå baningen

jörsexpedition 
1964-04-01 gruppchef för planering, Umeå ban

distrikt 
1965-01-01 driftsingenjör, Borås bandistrikt 
1973-07-01 gruppchef för projektering och nybygg

nad, Örebro bandistrikt 
1981-10-01 bansektionschef, Gävle banregion 
1988-07-01 teknikchef, dito 
1991-01-01 pension, konsultarbete 
1995-11-17 sista arbetsdagen 

I likhet med brukets "verkstadsskola'' för bruksgrabbarna 
hade jag haft min skola hos far och hans 
arbetskamrater. Jag visste hur kilning, knycklyft, 
sliperslaftning utfördes, vad Säo, särtryck och 
tidtabell innehöll och att dessa föreskrifter skulle 
följas. Fram till hösten var jag med på diverse olika 
arbeten, från att hugga bort buskar och rensa 
ogräs till att vara hjälpreda åt en annan banvakt 
vid knycklyft, skarvjärnsbyte och trumrensning, 
och jag blev som andra timanställda uppsagd i 
november då spåret frös till och inga större arbeten 
kunde utföras där. Snön kom lämpligt och 
på stationen behövdes snöskottare, så jag växlade 
bara över till detta arbete. Mycket snö blev det 
denna vinter. Varje morgon skulle växlar och 
plattformar sopas rena och snön i övrigt på bangården 



kördes bort med häst och släde. 

Tysktågen 

Redan innan jag började som banarbetare hade 
jag praktiserat hos far med banarbetet och trampat 
hans hjuling på bland annat nattliga inspektioner. 
Sedan Tyskland anfallit Sovjet den 22 juni 
1941 började godståg med tyska soldater och 
krigsmateriel passera genom Sverige från Norge 
till Finland. Svenska riksdagen tvingades den 26 
juni under stor vånda och med risk för invasion 
av Tyskland medge dessa transporter genom 
Sverige av armedivisionen "Engelbrecht". Stora 
delar av detta manskap och krigsmaterial fördes 
över Charlottenberg-Laxå och vidare norrut genom 
Sverige, och förbi banvaktsstugan i Björneborg 
passerade det ena tysktåget efter det 
andra sommaren och hösten 1941. Tågtrafiken 
var under krigsåren mycket intensiv, och då vår 
stuga låg alldeles före infartssignalen (semaforen) 
till stationen fick många tåg stanna innan 
de blev insläppta. Tysktågen bestod oftast av en 
personvagn för befälen samt täckta och öppna 
godsvagnar för folk respektive materiel. Tyskarna 
var glada och sjöng ofta där de stod i vagnsdörrarna 
och tittade ut. I vår trädgård fanns gott 
om fruktträd och min styvmor gav tyskarna av 
frukten tills den dag min far fick reda på det. Då 
det blev tvärstopp i givandet -inte för värdet av 
frukten utan för att far mycket väl förstod vad 
transporterna innebar. Ingen tysk vågade hoppa 
av ett tåg och ta ett äpple trots att fallfrukt ibland 
rullade ut i spåret. 

Tysktågen drog med sig extra arbete för banvakterna, 
som beordrades att utföra inspektioner 
nattetid på grund av rädsla för sabotage i spåret. 
Jag var då sexton år, tyckte det hela var spännande 
och begrep väl inte riktigt allvaret. Nyheterna 
kom inte så snabbt som idag och tidningar och 
radio förmedlade inte annat än att "vår beredskap 
är god", berättade om tyskarnas framfart 
på västfronten samt kanske att flera varor skulle 
ransoneras från och med nästa dag. 

Sabotagevakt 

De nattliga inspektionerna beordrades ofta på 
kvällen av banmästaren. Vad en banvakt skulle 
göra om han träffade på några sabotörer på natten 
tror jag inte att det fanns någon instruktion 

för. Jag fick då och då följa far på hjulingen och 
ofta trampa vilket var ganska tungt i uppförsbackarna, 
men med mina unga ben tyckte far det 



var bättre att jag följde med än rände ute på byn. 
Inspektionen skulle utföras så nära före tysktågen 
som möjligt. Vår synförmåga på natten var inte 
den bästa. En mörklagd oljeeldad handsignal en 
smal rektangulär öppning med en liten skärm 
på översidan -var all belysning som vi hade på 
hjulingen. Även lokens belysning var avskärmad. 
Sverige var helt mörklagt och allt ljus skulle vara 
avskärmat framförallt uppåt för att försvåra eventuellt 
överraskande fientliga flyganfall. 

Våra nattliga färder gick över tre banvaktssträckor 
eller tio-elva kilometer. Banvakterna 
turades om och inspekterade varandras sträckor 
var tredje vecka om order kom att inspektion 
skulle utföras. Några sabotage mot tysktågen utfördes 
i Sverige och det mest omtalade var väl 
sprängningen av ett ammunitionståg på stationen 
i Krylbo den 19 juli 1941. En annan inte så 
känd "olyckshändelse" med ett ammunitionståg 
inträffade i Långviksmon, en station på linjen 
Mellansel-Vännäs. 

Sjuk-och invalidtransporter 

Mycket har talats och skrivits om dessa transporter 
från Norge till Finland och detta nämns 
fortfarande ibland som Sveriges stora svek mot 
våra nordiska grannar, men det var förmodligen 
detta medgivande som räddade Sverige från invasion 
av tyskarna och vi gjorde trots allt ganska 
stora insatser för våra grannländer. Vad många 
däremot inte har klart för sig var de många sjuktransporttågen 
som gick i motsatt riktning med 
sårade tyska soldater. Dessa tåg började rulla mot 
Norge under hösten 1941 och pågick i varje fall 
fram till den 5 augusti 1943, då den svenska 
regeringen efter krav från de allierade stoppade 
all transiteringstrafik genom Sverige. Jag hade 
börjat som banarbetare i juni 1942 och fick som 
vanligt då och då trampa fars hjuling under hans 
nattliga inspektioner. Sent på hösten 1942 gick 
färden mot Strömtorp i en tjock ogenomtränglig 
dimma en absolut vindstilla natt. De ordinarie 
tågen var försenade hade vi fått reda på före färden. 
Att ett ambulanståg var på väg var också 
klart men när? Dessa tåg fick ibland förtur och 
gick då det passade. Kommunikationsradio 
fanns inte på denna tid och vi åkte i stort sett 
i blindo. Vi stannade och lyssnade oupphörligt 
och många gånger med ett öra mot rälsen. Vi 
hade just börjat åka vidare efter ett av många 
stopp, då vi skymtar ett svagt ljussken bara några 
tiotal meter framför oss. Far hoppar åt ena sidan 
och jag rycker hjulingen med mig ner i diket åt 
den andra, men inget tåg dundrar förbi. Vi går 
sakta fram mot det orörliga ljusskenet. Det är ett 



tåg som står stilla. Lokföraren talar om att det är 
strömavbrott och att det är ett ambulanståg. Far 
och föraren känner varandra och vi får komma 
upp i förarhytten och få en kopp varmt surrogatkaffe 
och sitta och prata en stund tills strömmen 
återkommer och tåget kan rulla vidare. Vi står på 
banvallen då tåget nästan ljudlöst sakta passerar 
oss i dimman och det är fullkomligt mörkt. Från 
vagnarna hör vi en del stönanden och skrik från 
de sårade. Vi trampade vidare på vår inspektion, 
och med fars hand på min axel kändes allt plötsligt 
mycket tryggare. 

Första utbildningen 

En dag i mars 1943 kom överbanmästaren och 
frågade, om jag ville utbilda mig till kurvmätare. 
Jag visste inte mycket om vad det innebar, men 
tackade naturligtvis ja till detta erbjudande. 
Jag skulle inställa mig om ett par dagar på baningenjörsexpeditionen 
i Kristinehamn och åkte 
för första gången på en röd tjänstebiljett. Kurvmätning 
utfördes enligt Nalenz evolventmetod, 
vad det kunde betyda, och en kurs skulle hållas 
i Stockholm under april månad, men deltagarna 
borde känna till metoden och även kunna avvägningens 
grunder varför jag sändes till Arvika för 
att lära mig något av den förre mätningsmannen. 
Jag kände mig lite stolt över att bli uttagen till 
kursen men samtidigt lite ensam och orolig, att 
för första gången bo ensam på ett pensionat i Arvika 
och sedan på hotell i Stockholm. Stockholm 
var inte helt obekant för mig då jag hade haft en 
farbror, som var bangårdsmästare i Tomteboda, 
och familjen hade hälsat på släkten då och då. 

På kursen blev jag bekant med många grabbar 
som jag sedermera under årens lopp stött på och 
även arbetat tillsammans med. Efter hemkomsten 
fick jag börja mäta och avväga olika kurvor 
och rita upp och föreslå justeringar av spåret. 
Vid större ändringar skulle baningenjören själv 
godkänna förslaget, eftersom det kunde kosta en 
hel del om spåret behövde baxas några decimeter. 
Efter godkännande skulle den nya spårmitten 
sättas ut på var tionde meter i spåret med en spik 

i en påle. Arbetet var omväxlande och jag fick 
arbeta över hela sjätte bansektionen från Laxå till 
Charlottenberg och norska gränsen. 

Vid ett tillfälle gjorde jag mätningar nära norska 
gränsen och det var spännande. På svenska sidan 
låg mycket militär på bevakning. Vi blev kontrollerade 
ett flertal gånger och gick ända fram 
till gränsen, där tyska soldater patrullerade på 



andra sidan. En viss tågtrafik pågick och i Charlottenberg 
kunde hända, att norska flyktingar 
upptäcktes i tågen på de mest oväntade gömställen. 
Några smugglades in stående i vattentanken 
eller gömda under kolet i lokets tender. 

Första tabben 

Ett av mina arbeten, som jag särskilt kommer ihåg 
som ny mätningsman, var en avvägning och utsättning 
av spåret för ett höglyft mellan stationerna 
Hasselfors och Svartå. Jag började avvägningen 
på Hasselfors bangård och efter godkänd ny profil 
satte jag ut nya spårhöjden, med en försiktig utspetsning 
av lyftet upp till 15-20 cm. Nya höjden 
sattes ut med en spik i en påle på sidan av spåret. 
Ett arbetslag om 10-15 man började lyftet, och 
efter fjärde eller femte pålen började spåret peka 
mot himmelen eftersom jag avläst 10 cm fel vid 
utsättningen. Innan lagbasen upptäckte att något 
var fel hade gubbarna börjat stoppa grus under 
sliprarna och en stor knöl uppstod i spåret. Stort 
rabalder, sliprarna fick grävas ut och hela spåret 
sänkas. Delar av arbetslaget var från Degerfors 
och Kristinehamn och vi reste med tåg, men den 
kvällen vågade jag inte återvända med samma tåg. 
Morgonen därpå fick jag av lagbasen som hette 
Haster en avhyvling så saliven kändes som ett vårregn 
i mitt ansikte och senare på dagen en av banmästare 
Nyberg, som i barska ordalag förklarade 
att detta var det första och sista felet som tolererades. 
Det var bra för mig, för att i fortsättningen 
blev noggrannhet i arbetet ett rättesnöre. 

Banvaktsaspirant 

Jag blev antagen som banvaktsaspirant den 1 januari 
1944 efter läkarundersökning och färgprov 
och ett "psykologiskt prov". I en liten låda med 
tittglugg och ett par tangenter för kör och stopp 
visades en film som om man körde ett lok. Olika 
hinder eller körsignaler uppenbarade sig som 
man skulle reagera på med kör-eller stoppknapparna. 
Ett skriftligt prov ingick även med några 
frågor och olika kombinationer. 

Som aspirant fick jag SJ-emblemet i uniformsmössan. 
Den 1 april 1945 befordrades jag till extra 
ordinarie banvakt, med några tior i löneför-

Höglyft, fast en annan plats och tidpunkt än den här beskrivna, nämligen på linjen Brunsberg-Edane 1948. 

höjning men framför allt tolv fribiljetter per år. 

Jag hade varierande sysslor: expeditionsarbete, 
som motordressinförare och vid ett tillfälle tillsammans 



med en annan banvakt som växlare i 
Strömtorps grusgrop, där ett tågsätt om tjugo 
vagnar varje dag skulle lastas och sändas iväg till 
olika platser där spårarbeten pågick. Ett arbetslag 
om tio man lastade gruset tidigt på morgonen. 
Vagnarna skulle sedan växlas upp till bangården 
och sättas samman och tåget iordningställas och 
bromsprovas. På kvällen kom tomvagnarna åter 
och skulle växlas ner till gropen för att stå färdiga 
för lastning nästa morgon. Här fick jag gå 
igenom ekluten. En man i laget hade insjuknat 
och banmästaren tyckte jag skulle fa prova på att 
lasta grus istället för den sjuke. Betinget var två 
lastade vagnar eller 16 kubikmeter per man och 
dag. Gruset lastades i stora skottkärror med järnhjul 
och kördes ut på vagnarna över en kraftig 
planka, upplagd på en bock mellan schakt och 
vagn. De vana gubbarna lastade skottkärran så 
att största tyngden låg över hjulet och att det bara 
var att styra kärran med skalmarna över plankan. 
De började fyra på morgonen och var färdiga 
med sitt beting vid tiotiden. Min första dag låg 
då de övriga gick hem några kärror grus på min 
första vagn. De flesta hade jag kört av plankan 
och tippat ned, och flera gånger hade även jag 
gjort besök på marken tillsammans med kärran. 
Då gubbarna gick förbi fick jag många goda råd 
hur jag skulle hinna bli färdig till klockan tolv. 
Arbetet resulterade i en utskällning av banmästaren 
dagen därpå. 

Efter någon vecka hade jag lärt mig tekniken 
att lasta kärran och springa över landgången utan 
att tippa och hängde snart med de andra i laget. 
Gubbarna var kollektivavtalsanställda och hade en 
timlön på 1.24. Ackordet för lastningen var 1.08 
per kubikmeter varför de tjänade grova pengar på 
sitt slit. Jag som e.o. banvakt hade fast månadslön, 
fick inte arbeta på ackord och tyckte det var 
orättvist, men då jag påtalade det för banmästare 
Nyberg ansåg han att det inte skadade att jag fick 
känna på hur tungt arbetet kunde vara. Efter någon 
månad behövdes jag för andra arbetsuppgifter 
och jag slutade nästan med saknad i gropen trots 
slit men med en god kamratanda. 

"Trallkusk'' 

En annan gång blev jag beordrad att vara "trallkusk" 
för att köra motordressin och skjutsa arbetslag 
och material med mera på dressinen 
med dess släptralla, ett ansvarsfullt arbete som 
utfördes under B-fordonsfärd enligt Säo. Man 
anmälde sin färd till en underrättelsestation och 
fick reda på tågläget, extratåg etc. Färden kunde 
påbörjas men man avgjorde själv hur långt och 
länge man kunde köra för att hinna dra undan 



fordonet på exempelvis en vägövergång eller hinna 
in på en bangård. Då ett tåg passerat kunde 
man fortsätta färden till nästa möte. Hade man 
tillgång till telefon ringde man ånyo till stationen 
och anmälde en ny färd. Ingen anmälan behövdes 
då färden avslutats. 

Det var många gånger ett vågspel med livet eller 
åtminstone dressinen som insats. De gamla 
tvåcylindriga Bergmotorerna var allt annat än 
pålitliga och många gånger svårstartade. Med ett 
rep runt svänghjulet skulle motorn ryckas igång, 
och det kändes i händer och armar om man glömt 
ställa ner tändningen och motorn gjorde bakslag. 
Motorerna kördes på oljeblandad bensin och 
tändstiften blev ofta igensotade och kletiga om 
inte motorn startade på de första försöken. En 
sup ren bensin i cylindrarnas pyskranar kunde 
hjälpa. Dressinerna var helt öppna med endast 

Jag och min motordressin utanför (gamla) Brunsbergstunneln 
på linjen mot Edane. 

ett vindskydd framtill gjort av presenningstyg 
med ett par celluloidrutor. På sittplatsen kunde 
fem-sex man fa plats och på släptrallan sju-åtta 
man med sina unikaboxar. Vid dåligt väder drog 
man en presenningsbit över sig för att fa lite 
skydd mot kyla och regn. 

Nära döden 

På sommaren 1947, närmare bestämt den 4 juni, 
var jag ute för ett mycket allvarligt tillbud som 
mycket lätt kunnat avslutat min karriär. Jag var 
på väg från Svartå mot Degerfors station på en 
motordressin med en man som passagerare. Motorn 
krånglade och gick inte bra, varför färden 
tog längre tid än jag beräknat. Försignalen stod 
fortfarande på stopp för infart i Degerfors, och 
jag fortsatte att köra genom en kurva och ut på 
ett rakspår genom en bergskärning när semaforen 
ställdes för infart. Jag hade en bit fram till 
växeln då jag upptäckte tåget komma fram ur 
kurvan ett par hundra meter bakom mig med 
full fart. Jag ropade åt min passagerare att hoppa 
av i farten. Han klarade hoppet bra utan skador, 
och jag såg att lokföraren hade märkt dressinen 
och bromsade för fullt. Jag bedömde att jag höll 
avståndet till tåget, men helt plötsligt var loket 
bara något tjugotal meter bakom mig. Jag hörde 
genom motorljudet från dressinen dess skorrande 
och tjutande bromsar då jag hoppade rakt 
in i bergväggen. Jag svimmade men vaknade till 
ganska snabbt där jag låg i det smala diket med 
näsan nere i lite kallt vatten som rann ut från 



bergsidan. Sönderslagen med blod från några sår 
i huvudet och flera onda punkter på kropp, ben 
och armar kravlade jag mig upp och kom fram 
till loket och såg förödelsen. Dressinen stack 
fram under loket helt sönderkrossad. Just då fattade 
jag nog inte att även jag hade kunnat ligga 
där bland spillrorna. Banmästaren kom till platsen 
och var också ganska uppskärrad och grälade 
på mig, men ordnade att jag kom till en läkare 
som plåstrade om de värsta såren. Ett svullet knä 
en tid efteråt var i stort sett de enda sviterna efter 
det otäcka hoppet. 

Jag fick skriva rapport om händelsen och distriktssekreteraren 
skrev i sin dom att han "sökte 
rättvist döma mig att mista lönen i tre dagar för 
att jag åsidosatt säkerheten". Jag skulle naturligtvis 
vara tacksam att jag inte blev värre skadad, 
men tyckte trots allt att det var orättvist. Jag 
hade ju så bråttom att hinna med allt arbete som 

skulle utföras. Som liten tröst slapp jag betala 

motordressinen. 

Efter en månad fick jag en reaktion och något 
som liknade en chock. Jag gick på plattformen 
på en station och ett tåg kom in på spåret bakom 
mig. Det började bromsa med samma skorrande 
och tjutande bromsljud, som jag hörde då jag 
blev påkörd. Jag sjönk ihop där jag var och satt 
länge innan jag kunde resa mig och gå därifrån. 

Värnplikt och vikariat 

Den 9 april 1946 tog armen emot mig som rekryt 
vid ingenjörstrupperna på Frösundavik i Stockholm, 
och exakt ett år efteråt var jag åter i tjänst 
på en banmästaravdelning. Under första tiden i 
det militära läste jag den teoretiska banförmanskursen. 
Tentamen hölls på Kungl. Järnvägsstyrelsen 
och gick bra. Jag hade som e.o. banvakt 75 
kr i månaden från järnvägen och 1 kr/dag från 
kronan, så pengarna räckte väl till fika och bio på 
markan. Jag hade dessutom mina tolv fribiljetter 
för resor, så allt var frid och fröjd. 

Efter hemkomsten från militärtjänsten pendlade 
jag mellan olika banmästaravdelningar och 
fick tjänstgöra som banförman vid sjukdom, semestrar 
eller vakanser av annan orsak. Ofta kom 
beordringarna till olika platser med kort varsel, 
men då min utrustning bestod av en tältsäng, 
madrass och sängutrustning i en vattentät säck, 
en väska med kläder, en elektrisk kokare för 
kaffe, gröt, soppa, stekta ägg etc. så jag kunde 
inställa mig på en ny plats mycket snabbt. Första 



nätterna på en plats kunde man fa kinesa på 
expeditionen eller i ett manskapsrum innan ett 
bättre logi hann ordnas. 

Till västgötasmalspåret 

Våren 1950 hade jag gjort min praktiska banförmansutbildning 
och sökte banförmansbefattning 
i Skara på banmästareavdelning nummer 255, 
omfattande smalspårslinjerna Skara-Forshem 
och Skara-Lidköping, som var delar av de tidigare 
västgötabanorna. Den 1 juni 1950 fick jag 
sy i två smala guldgaloner i min uniformsmössa, 
som var det synbara i uniformen på att man var 
banförman. Att komma från normalspår till 
smalspår blev en ny upplevelse och dessutom till 
en bana som hade förstatligats den 1 juli 1948. 
Spårmaterialen var av en dimension som jag inte 
arbetat med tidigare, och jag tyckte nog att 23,8 
kg-räler och 1,6 m långa sliprar mest liknade 

Banmästare Anton Hall här i Skara 1950, var glad 
över attfl hjälp med SJ-pappren. 

decauvillematerial. SJ:s rutiner och säkerhetsordning 
hade inte slagit igenom, och i mångt och 
mycket gick det i bolagstidens gamla hjulspår. 
En del personal hade förvisso flyttat från SJ till 
olika befattningar på såväl ban-som trafiksidan 
och försökte följa SJ:s normer och bestämmelser, 
men mycket av det gamla fanns kvar. Att införa 
SJ:s bestämmelser och säkerhetsordning tog sin 
tid. 

Då jag en kort tid efteråt skulle begära en linje 
för A-arbete mellan två stationer (bandisposition) 
skulle en blankett skrivas och utväxlas per 
telefon mellan stationerna, stoppsignaler sättas 
upp och knalldosor placeras på rälerna, allt för 
att säkerställa att inget tåg eller andra fordon 
kom in på sträckan. Stationspersonalen kände 
inte till blanketten S 10 och de hade aldrig behövt 
använda den. Tåganmälningarna mellan 
stationerna kunde låta "Nu går tåget" eller "Hä 
köm ett töj". 

Avdelningsgränsens stora betydelse 

Banmästaren som jag skulle tjänstgöra hos var en 
trevlig gammal man som hette Anton Hall. Han 
skulle gå i pension under hösten och hans första 
ord till mig var: "Fan så bra att du kommer, så jag 
slipper dessa förbannade papper." Han hade ju 
kort tid kvar då förstatligandet skedde och ville 
väl inte sätta sig in i alla nymodigheter. 



Första inspektionsturen gick från Skara till 
Forshem på banmästarens gamla motordressin, 
en helt öppen tralla med en tvärställd sittbänk 
och framtill på golvet en liten stående, encylindrig 
Laxåmotor. Med två fotpedaler sköttes koppling 
och broms medan gasen drogs till fullvarv direkt 
vid starten och inte behövde användas mer. Utan 
något skydd framtill kunde färden bli något kylslagen, 
men banmästaren förklarade att han vintertid 
hade en farskinnspåse som han stoppade 
fötterna i. En betydligt trevligare farkost fanns 
också som normalt användes vid de dagliga enmansinspektionerna, 
en vanlig tramphjuling 
med en liten motor placerad på styrstången som 
drev framhjulet med en kedja. 

På min första tur till Lidköping gjorde jag en 
rejäl kullerbytta. Hjulingens fram-och bakhjul 
var avsedda för västgötabanornas kraftigaste räls 
med en huvudbredd på cirka 40 mm. Vår avdelningsgräns 
mot Lidköping låg strax utanför första 
växeln och man hade bytt växeln och någon 
skena framför växeln till 43 kg-material, varför 
rälshuvudet var cirka 15 mm bredare. Jag observerade 
inte detta utan åkte med god fart in på 
den nya rälen, med påföljd att hjulflänsen gick 
upp på rälshuvudet och jag spårade ur. Dressinen 
och jag hamnade en bit från spåret men oskadda 
båda. Jag glömde sedan aldrig var vår avdelningsgräns 
fanns. 

Många EJ-rutiner kvar 

Alla gamla smalspåriga västgötabanorna från Göteborg 
i söder till Gårdsjö i norr, Hjo/Tidaholm 
och Skövde i öster och Håkantorp i väster styrdes 
från baningenjören i Lidköping. 36:e bansektionen 
var indelad i åtta avdelningar, där varje banmästare 
hade sin egen konstruerade och självbyggda 
motordressin, från som jag minns banmästare 
Halls minsta till den största och snabbaste hos 
banmästare Krona i Nossebro, ett fartvidunder 
med Indian-eller HO-motor, som säkert kunde 
göra 100 km/h. Orsaken till blandningen var att 
banmästarna hade några kronor per månad för 
att hålla sig med egna farkost, medan en banvakt 
hade 2 kr/månad för sin hjuling. 

Det dagliga arbetet styrdes av banmästaren som 
basade över sju-åtta ordinarie banvakter med 
deras sträckor och tio-femton kollektivavtalsanställda 
banarbetare. De var i huvudsak småbönder 
eller torpare som drygade ut inkomsterna under 
sommartid med arbete i spåret. De hade ofta egna 

Att vara banbefal 



innebar mycket 

pappersarbete. Här 

ser vi banmästare 

Nyberg på sin expedition 
i Degerfors 
1944. 

verktyg såsom spadar, korpar och spett. Det kunde 
medföra problem om man en dag var tvungen 
att kasta om uppgiften och det saknades verktyg 
för det nya arbetet. Gubbarna hade någon krona 
extra i månaden för verktygsslitaget. 

På banmästaravdelningen 25 5 i Skara saknades 
ordentliga förråds-och manskapslokaler. Hösten 
1950 pensionerades banmästare Hall och en ny 
banmästare Karl-Erik Jonsson kom från Lerum. 
Han hade liksom jag arbetat på normalspår och 
såg ganska snart att vi behövde bättre lokaler och 
verktyg för att utföra arbetena. Vi fick tillstånd 
och pengar för att själva med eget folk bygga nya 
lokaler och även en ny motortralla för transporter, 
varför arbetet sedan kunde skötas mera rationellt. 

Nästan alla banvakter bodde i stugor placerade 
nära en vägkorsning, som ofta var försedd med 
grindar eller bommar. Förutsättningen för att en 
banvakt skulle fa en stuga med sträcka var nästan 
att frun eller någon annan familjemedlem skötte 
bommarna vardag som söndag. Lönen var inte 
särskilt hög men det var ett ansvarsfullt arbete 
som måste utföras för alla tåg och under alla förhållanden. 
Det var väl inte ett så fysiskt ansträngande 
arbete och ansågs ofta som ett skräpjobb, 
som vem som helst kunde utföra. Jag upptäckte 
ganska snart att en vägvaktssyssla, som skulle utföras 
som skiftarbete av två man -far och son 
-bara utfördes av fadern. Han var i tjänst från 05 
till 23 varje dag. Det visade sig att sonen var sjuk 
och fadern tyckte att han kunde arbeta dubbelt, 
för att få bättre lön. 

Mycket papperspyssel 

En banförmans arbete bestod delvis av expeditionsarbete, 
som ofta utfördes på kvällstid. 
Dagsverks-och arbetsjournaler skulle föras efter 
dagens slut, rekvisitioner skrivas på material och 
verktyg och hushållsbiljetter för anställda utfärdas. 
Varje anställd hade ett antal biljetter för sig 
själv och ett antal för sitt hushåll. De skulle föras 
mycket noggrant i olika listor, och efter användandet 
återlämnas och prickas av. Listor och 



biljetter skulle vid årets slut sändas väl förpackade 
till baningenjörsexpeditionen för ytterligare 
kontroll. Arbetet ute på arbetsplatserna gick ut 
på att ordna fram material och verktyg och vid 
större arbeten såsom rälsbyten och höglyft sköta 
personaltransporter och bandispositionstider 
och ordna bevakning. Vid ett rälsbyte behövdes 
tolv-femton man för att hinna med arbetet mellan 
tågen. Mycket spilltid mellan olika disptider 
uppstod ibland och det gällde att försöka utnyttja 
dem för något konstruktivt arbete. Banvakten 
Träff i Skäggetorp fick ofta agera lagbas med viss 
pondus och röststyrka. 

På sommaren 1951 blev jag utlånad till biöx i 
Lidköping för att avväga och tvärsektionera för 
spårbreddningen Håkantorp-Lidköping. Ett 
monotont arbete att avväga en tvärsektion på 
var tjugonde meter i regn och blåst på västgötaslätterna. 
Annan personal satt inne på kontoret 
och ritade tvärsektioner och profiler och gjorde 
förslag till nya profiler och massberäkningar. Jag 
frågade baningenjör Högberg om inte jag kunde 
fa rita upp mina egna avvägningar, men fick till 

svar att det fordrades andra kvalifikationer för sådant 
arbete och att jag som banförman knappast 
hade sådana kunskaper. Det retade mig att höra, 
och samma kväll skrev jag efter prospekt från 
Hermods Korrespondensinstitut i Malmö och 
beställde snart en "Kurs för ritare och konstruktörer 
inom byggnadsbranschen". Det var 130 
brev i olika ämnen och jag lade upp ett schema 
för att vara färdig med kursen till midsommaren 
1952, ett tufft program, som jag genomförde. 

Våren 1952 sökte jag ritartjänster på biöx i 
Ystad och Kristianstad med betygsutdrag på de 
delar av kursen jag redan läst. Efter en tid frågade 
jag biö om jag fått "ABI", och fick samma svar 
att en banförman inte hade sådana kunskaper 
att det dög till en ritarbefattning. Det var andra 
gången jag fick höra att jag inte kunde något. 

Åter till skolbänken 

Några dagar efteråt reste jag till Göteborg och 
tog reda på olika studiemöjligheter på Göteborgs 
tekniska institut och Tekniska gymnasiet. GTI 
kostade pengar i terminsavgifter men tvåårigt. 
TGG var gratis och treårigt och med bättre anställningsvillkor 
inom SJ efter examen, fick jag 
reda på av rektor Sjöstrand. Förutsättningen var 
dock att jag måste tentera i huvudämnena då 
mitt realbetyg var tio år gammalt. Jag reste hem 
och köpte sista årets realskoleböcker, tog semester 



och tjänstledigt från midsommar till tentamen i 
mitten av augusti och pluggade på heltid. Tentamen 
var både skriftlig och muntlig och pågick i 
tre dagar. Jag talade med rektorn och förklarade 
att jag behövde ett snabbt besked om jag fick börja. 
Han tittade i sina papper och gav klartecken. 
Fyra dagar senare var jag åter på Vasagatan 1 i 
Göteborg och började min utbildning. 

De första dagarna var naturligtvis omvälvande 
och att sitta inne hela dagarna var jobbigt. Jag var 
ju van att vara ute och beordra folk vad de skulle 
göra i arbetet och här fick jag uppgifter och hemläxor. 
Det kändes som att vara instängd och återförpassad 
tio år i livet, och jag var nästan beredd 
att hoppa av. Alltnog, dagarna gick och jag fick 
några trevliga kamrater som jag läste tillsammans 
med. Jag var äldst i klassen -27 år då jag började 
-men hade en praktisk erfarenhet som många 
av de yngre saknade. Jag diskuterade ibland med 
lärarna om vissa uppgifter var realistiska eller helt 
teoretiska, eftersom jag med min erfarenhet till 
exempel såg att en 4 m lång planka upplagd på 
två stöd inte skulle kunna bära 2000 kg. 

Jag hade min fästmö Anna-Greta i Skara, och 
varannan eller var tredje helg reste jag hem eller 
kom hon till Göteborg. Hon hyrde ett rum 
hos en nyfiken kvinna med "hög moral" och det 
ställde till vissa problem. På den tiden fick man 
inte bo tillsammans innan man var gift och jag 
kunde inte gärna ha mitt gamla rum kvar. Då 
vi var säkra på att vi förr eller senare skulle bli 
ett par, bestämde vi oss för att gifta oss lördagen 
den 22 november 1952. Jag bad rektorn om 
ledigt följande måndag och tisdag, men då han 
fick höra orsaken tyckte han att två dagar var väl 

Det traditionella 
banarbetet krävde 
mycket folk. ett 
arbetslagpå linjen 
Nässundet-Sjöändan 
1948. 

i minsta laget för en sådan händelse och att en 
vecka var mera passande. 

Ansvar för Gävlesektionens byggnader 

Terminen slutade före jul och jag hade i god tid 
lämnat in min tjänstledighetsansökan för vårterminen, 
men då jag kom hem till jul låg ett avslag 
på min ansökan från baningenjör Högberg. Jag 
tvingades begära avsked, och då var det inga svårigheter 
från biös sida. Jag återanställdes efter avlagd 



ingenjörsexamen vid SJ på 35:e bansektionen 
i Gävle den 10 juni 1955, som husbyggnadsingenjör 
med baningenjören Olle Strid som chef 
och underingenjören Svante Castell som min 
handledare. Då hade ännu inte medicinalstyrelsens 
chef Bror Rexed sagt "du" och titulationen 
var mycket strikt. Första dagen jag anmälde mig 
för biö Strid fick Svante i uppdrag att informera 
mig om sektionen och mina arbetsuppgifter. Jag 
blev mycket imponerad av att han så fort vi blev 
ensamma på hans rum föreslog att vi skulle lägga 
bort titlarna. Jag tror inte att yngre personer idag 
förstår vad titlar betydde och att det bara var nära 
vänner som lade bort titlarna i varje fall på arbetet. 
Där började vår vänskap och vi träffas ännu 
ofta i goda vänners lag. 

Min fru arbetade fortfarande i Skara och att 
hitta en lägenhet i Gävle visade sig vara mycket 
svårt. Vi var helt inställda på att fa bo åtskilda 
en lång tid framåt. SJ hade på den tiden många 
tjänstebostäder, men många stod i kö och bostadsbristen 
i övrigt var också svår. Genom långa 
byteskedjor, som praktiserades och uppmuntrades 
av SJ, blev en HSB-lägenhet om två rum 
och kök ledig i slutet av en kedja. Någon flyttade 
från Kiruna till Nässjö, en annan från Nässjö till 
Göteborg etc. En man på distriktsexpeditionen 
flyttade till Kiruna och jag fick köpa lägenheten 
för 2300 kronor, en stor summa som jag fick låna 
av SJ och amortera av genom löneavdrag varje 
månad. Svante var en av borgenärerna. Glädjen 
stod högt i tak, då jag kunde skriva och berätta 
för min fru att hon kunde säga upp sitt jobb och 
komma. Allt gick snabbt så vi kunde Bytta redan 
under juli månad 19 5 5 till vårt första riktiga hem 
på Sjätte Tvärgatan 36 A på Brynäs i Gävle. 

Det nya arbetet inne på en baningenjörsexpedition 
var i mångt och mycket annorlunda än 
arbetet i spåret och på banmästarexpeditionerna 
där jag haft mitt arbete före teknisttiden. Jag var 
ju inte främmande för miljön som sådan, men 

att plötsligt befinna sig på sektionsplanet kändes 
ganska bra. Organisationen bestod på den tiden 
inom banavdelningen av Kungl. Järnvägsstyrelsen, 
distrikt, sektioner och banmästaravdelningar. 
Då fanns sex distrikt med ett antal bansektioner 
och varje sektion bestod av olika antal banmästaravdelningar 
med varierande poängtal. Dessa 
tal stod för storleken på avdelningen såsom längd 
huvudspår, antal växlar och hus etc. Efter dessa 
poängtal varierade chefens befattning lönemässigt 
och hur många medhjälpare han hade till sitt 
förfogande. Även dessa hade olika lönegrader. 
Bansektionerna var numrerade och Gävle hade 



nr 35. Nummer 36 fanns i Lidköping, men hur 
många som levde samtidigt vet jag ej. Viss omorganisation 
har väl alltid förekommit och 1954 
flyttades distriktsexpeditionen från Östersund 
till Gävle medan bansektionerna i Storuman och 
Arvidsjaur drogs in och fördelades mellan närliggande 
sektioner och distrikt. Orsaken till flyttningen 
från Östersund till Gävle var förmodligen 
att man borde vara närmare tyngdpunkten 
för trafiken. 35:e bansektionen omfattade nu 
Storvreta-Gävle-Hudiksvall-Årskogen, GävleKungsgården, 
Hagaström-Sala samt Hudiksvall-
Delsbo och Söderhamn-Marmaverken. 

Broinspektioner och mygg 

Arbetet var mycket omväxlande med resor för 
tillsyn av reparationer av husbyggnader och bostadsinspektion. 
Efter en tid frågade Svante Castell 
om jag inte samtidigt med en del resor med 
motordressin kunde utföra broinspektion och 
besiktning av broar då jag ändå befann mig på 
linjen. Biö Strid gav omedelbart sin välsignelse 
till arrangemanget. Vi gjorde sällskap ett par resor 
och Svante berättade vad som var viktigt att 
undersöka och vara observant på. Mitt intresse 
för broar var därmed väckt, och mycket vatten 
har runnit under alla de broar jag arbetat med 
under årens lopp i olika sammanhang. 

Vid ett tillfälle gjorde jag inspektion av broarna 
över Dalälven i Gysinge på den numera nedlagda 
banan mellan Hagaström (Gävle) och Sala 
och blev tvingad att avbryta arbetet på grund 
av mygg. Man talar även idag om myggplågan 
i Tärnsjö, Gysinge och Färnebo i tidningar och 
visar i TV hur bedrövligt det är med myggorna. 
I alla tider har myggorna varit till besvär i dessa 
trakter -kanske har det förvärrats med åren. 
Baningenjör Bror Strid i Gävle kom hem från 

en resa till Gysinge och var påtagligt myggbiten 
i ansiktet och på händerna. Han berättade att 
under en kort promenad utmed spåret hade han 
blivit anfallen av stora svärmar myggor och "om 
de hade varit som vanliga myggor, som satte sig 
först och sedan började suga blod. Nej, de här 
kom som B 18 ( dåtidens moderna störtbombare 
i svenska flygvapnet) med gadden utfälld och 
stack direkt". 

Det blev ganska många nätter på hotell och 
pensionat runt sektionen under åren. Restiderna 
var långa med tåg och om man åkte bil var till 
exempel E4, dåtidens Riks-13, fortfarande i stort 
sett en krokig grusväg med under vintertid dålig 



snöröjning och på våren full med tjälskott. Då 
betalade inte arbetsgivaren hotellrummen utan 
traktamente utgick med ett visst belopp för natt 
och dagtraktamente efter hur många timmar 
man var borta utanför tjänstgöringsorten. Ett 
billigt rum gjorde att man kunde spara någon 
krona på traktamentet, varför man sökte sig till 
de mindre pensionaten eller resanderum med på 
en del platser mycket spartansk inredning och en 
toalett ute i korridoren för alla rummen. Att man 
ofta hörde samtal och kanske andra ljud genom 
väggarna ingick i priset, liksom ett krafsande och 
tassande av råttor i väggar och över golvet. 

Till spårsidan 

Efter ett par år flyttades jag över till spårsidan och 
efterträdde den legendariske basen Sixten Jonasson 
som flyttat till Ånge och blivit chef för dubbelspårsbyggnaden 
mellan Ånge och Ramsjö. 
Efter något år fick jag påbörja projekteringen för 
den nya rangerbangården på Näringen i Gävle. 
Området var då i stort sett obebyggt och stora 
delar var i huvudsak gammal igenvuxen åkermark 
och impediment. Den geotekniska undersökningen 
visade besvärliga grundförhållanden 
med lera och i norra delen grus-och sandlager 
blandat med lera och silt. Stora delar av bangården 
byggdes på områden som sedermera klassats 
som skyddsområde för kommunens vattenförsörjning. 
En uppfyllning med grus påbörjades 
under min sista tid i Gävle och gruset transporterades 
från Nynäsområdet där kommunen 
byggde infiltrationsbassänger, även detta för sin 
vattenförsörjning. 

Första tiden i Gävle tyckte min fru och jag att 
vi numera var lite norrlänningar. Arbetet pågick 
även lördagar till klockan 13 och då jag kom hem 
bjöds jag ofta på forell till middag. Vi tyckte att 
det kändes lite norrländskt men en lördag tog det 
slut. På fisktorget -då beläget mitt emot Gävle 
C där numera busstationen ligger -fanns denna 
lördag ingen forell. Varför? Fiskhandlaren hade 
svarat att de inte fatt någon fisk från Danmark 
denna lördag. Det var alltså odlad forell vi hade 
ätit men den smakade likväl gott. Det fanns annan 
fisk på torget varje lördag då fiskarna från 
Bönan eller Harskär kom in i Gavleån, lade till i 
Lillån, langade upp fisklådorna från sina svarta, 
tjärade båtar och med nytvättade blåställ sålde 
strömming och nyrökt böckling som doftade 
härligt och fortfarande var lite varm. 

En annan händelse som påverkade våra liv 
betydligt mer än odlad forell var att vi fick vårt 
första barn som föddes på våren 1957. Som alla 



nyblivna föräldrar var vi väldigt försiktiga och 
rädda om vår lilla Maria. Hon vägdes och mättes 
och vi läste i en bok hur mycket mat hon 
behövde, hur länge hon borde sova etc. Oavsett 
detta växte hon och blev vuxen som alla barn. 

Nytt husansvar, men nu i Växjö 
För att avancera och få bättre betalt sökte jag en 
tjänst som chef för husbyggnadsgruppen i Växjö 
i lönegrad 21 och flyttade den 1 april 1959. 

26:e bansektionen var i huvudsak smalspår 
med spårvidd 891 mm, men bandelen VäxjöTingsryd 
hade spårvidden 1067 mm och på 
Växjö bangård fanns genomgående normalspår 
med 1435 mm från Alvesta till Kalmar. På bangården 
fanns alltså tre spårvidder som korsade 
varandra och även en speciell växel där alla spårvidderna 
var inblandade. Då biö Jönsson visste 
att jag var intresserad av och hade arbetat en hel 
del med spår och växlar, dröjde det inte många 
dagar förrän han frågade om vi inte kunde ta en 
promenad över bangården, där han stolt förevisade 
den förnämliga konstruktionen som han 
själv ritat och byggt, sedan Kungl. Järnvägsstyrelsen 
förklarat det vara omöjligt att utföra en 
dylik växel. 

Jag inbjöds snart att resa med honom i inspektionsdressinen 
-en ombyggd bil av okänt fabrikat 
utan ratt -på olika avsnitt av sektionen. Då 
bokskogen just börjat grönska företogs en resa till 
Oskarshamn och senare på sommaren gjordes en 
tur över Öland från Ottenby till Böda. Biö Jönsson 
hade tjänstgjort i Växjö mycket länge och 
hade ett fenomenalt minne om vad som hänt 

under de senaste tjugo-trettio åren. Han kunde 
berätta om varje station och banvaktsstuga att 
då och då hade man gjort den reparationen eller 
ombyggnaden, eller när man tapetserade ett rum 
och målade om köket åt stinsen i Åseda. Han 
var som ett levande lexikon och berättade många 
trevliga historier. 

Kalmarsundsfårjan 

I Kalmar fanns en liten järnvägsfärja för godsvagnar 
till Färjestaden på Öland. Färjan tog två 
normalspårsvagnar uppkörda på överföringsvagnar 
eller fyra smalspårsvagnar. Vindfånget blev 
ganska stort och det gungade betänkligt vid en 
blåsig överfart. Färjan var öppen i båda ändar så 
vågorna kunde spola fritt igenom över däcket. Jag 
minns en speciell resa med två godsvagnar, den 
ena tungt lastad och den andra tom varför färjan 



lutade framåt och fören låg lågt. Vågorna spolade 
friskt över däcket och fören grävde sig djupt ner. 
Kaptenen backade en bit i lä och vände färjan 
så vågorna gick under aktern. Resan tog ganska 
lång tid och jag hann bli rejält sjösjuk. Det fick 
bli sista resan med tjänstefärjan. 

Vi hade tur även denna gång med flyttningen 
och jag bodde bara en månad ensam i Växjö 
innan vi hittade en lägenhet och familjen åter 
var samlad. En lycklig tid med promenader på 
fritiden och bad i Helgasjön. Min fru älskade att 
tillsammans med vår flicka gå på torget bland 
blommor och alla de små gummorna, som kom 
in från landet och sålde sina ägg och grönsaker. 
Många hade bara en unikabox med äpple, ägg 
eller päron, och då de sålt dessa handlade de 
väl själva vad de skulle ha i staden varefter det 
var dags att ta bussen hem. Jag kommer särskilt 
ihåg en liten tant, som sålde Viktoriaplommon 
på hösten. Varje plommon hade hon ömsint 
plockat ner från trädet på morgonen och virat 
in i silkepapper och det var en fröjd för både 
öga och gom att äta dem. På torget fanns också 
en man som fiskade i Helgasjön. På onsdagen 
kunde man beställa en lagom stor gädda eller gös 
till lördagen och i en våt jutesäck sprattlade fiskar 
omkring då man kom. Det var verkligen färsk 
fisk som serverades till middagen. 

"Lapphelvetet" 

Rykten florerade om att sektionen skulle läggas 
ned i och med att Biö Jönsson gick i pension 
under sommaren 1960 och jag sökte nya tjänster 
och befordran. Min nästa tjänst blev på 21 :a 

När Lennart Petersson fotograferade tågfarjan Ane låg havet relativt stilla. Foto .från boken Lennarts järnvägsbilder, 
1999. 

bansektionen i Umeå, som chef för husbyggnadsgruppen 
i lönegrad 23. Den 1 februari 1960 
möttes jag på plattformen i tjugo graders kyla av 
biö Bengt Lodfeldt med orden: "Du är välkommen 
till lapphelvetet, och dom där förbannade 
husen ger jag faen i." En härlig tid började med 
ett självständigt arbete och mycket trevliga arbetskamrater 
men hektisk i förhållande till Växjö. 
Jag hade sett och träffat Lodfeldt för många år 
sedan i Kristinehamn då jag började i realskolan 
1937. Han gick i gymnasiet och vi smågrabbar 
och ett par gymnasieklasser hade gymnastik tillsammans. 
Han hette då Andersson och var son 
till en ritare, som tjänstgjorde på sjunde biöx i 
Kristinehamn. Denne ritare blev sedermera "Slipers-
Anders" med alla inom banavdelningen, 



sedan han flyttat till Järnvägsstyrelsen och fatt 
hand om impregnering och leveranser av sliprar 
över hela Sverige. En annan bekant var underingenjören 
Curt Wärre, som jag tidigare träffat 
på biöx i Lidköping under min tid i Skara. Min 
närmaste arbetskamrat blev Bernt Bäckman och 
från resorna tillsammans har jag många minnen, 
såsom första gången jag åt pitepalt i Lycksele. Där 
låg två lite gråaktiga paltar simmande i smält smör 
på tallriken och då jag skulle sätta gaffeln i den ena 
studsade den iväg som en tennisboll över bordet 
och försvann över bordskanten. Det var trångt 
och mycket folk så jag hittade inte min palt bland 
alla stolsben och fötter. 

Återigen hade vi turen på vår sida med flyttning 
och bostad och vi kunde flytta in i en nybyggd 
lägenhet på Bölevägen på Teg, en stadsdel 
söder om Umeälven. Som närmsta grannar fick 
vi just Maj och Bengt Lodfeldt med deras flicka 
Eva. Vi fick vår andra flicka i Umeå och flickorna 
lekte ofta tillsammans. Då Eva och Maria var lika 
gamla och började skolan frågade fröken en dag 
om barnen hade några syskon. Eva påstod bestämt 
att hon hade en lillasyster. Fröken visste att 
så var inte fallet och då förklarade Maria att det 
var hennes mamma som fatt Anna, men att Eva 
också fick kalla henne för lillasyster. 

Första våren och sommaren var en ganska 
jobbig tid med de ljusa kvällarna od1 nätterna. 
Det var svårt att lägga sig och so 'a. Även 
i arbetet, då jag till exempel var ute på resor 
med banmästare eller andra, missade jag ofta 
klockan eftersom solen fortfarande stod högt 
på himlen, och jag blev ibland försynt påmind 
om att det kanske var dags att sluta för dagen. 

Det visade sig också att vintermörkret inte 
var mycket bättre, då det var nermörkt redan 
klockan två på eftermiddagen. Många kvällar 
fördrevs med pappersarbete på hotellrummen 
i Långsele, Skellefteå, Storuman eller Hoting. 
Ofta företogs hemresorna efter arbetstidens slut 
med kanske 15-20 mil bilresa i mörker, snöyra 
och kyla, varför dagarna kunde bli långa och påfrestande. 
Jag rapporterade till biö någon gång i 
veckan hur arbetena framskred och vad som var 
på gång. På min lott låg cirka fyra hundra lägenheter, 
stationshus, lokstallar, driftcentraler, 
förråd med mera, och 21 :a bansektionen omfattade 
cirka hundra mil huvudspår från Långsele 
till Bastuträsk, Forsmo-Hoting-Storuman. 
Hällnäs-Lycksele-Storuman samt linjerna från 
stambanan till Örnsköldsvik, Umeå/Holmsund 
och Skellefteå/Skelleftehamn. Mycket arbete 
utfördes med AMS-medel som kunde tilldelas 



en dag och arbetsförmedlingen ringde nästa dag 
och frågade vart de skulle sända de friställda 
hantverkarna. 

Hela havet stormade 

Under 1963 började rykten om en ny omorganisation. 
För mig personligen upplevde jag ingen 
oro för framtiden och på grund av mycket arbete 
tänkte jag inte så mycket på detta. Min filosofi 
var att det alltid fanns något arbete även för mig 
i nästa organisation. Den kommande omorganisationen 
var väl den mest omvälvande hittills 
i SJ:s historia och även den största fram till bildandet 
av Banverket 198 8. År 1964 slogs hela 
den befintliga organisationen sönder och man 
bildade elva ban-och trafikdistrikt. Redan nu var 
frågan om det blev för många och små distrikt, 
och förslag fanns att bilda åtta distrikt av varje 
slag. Alla befattningar skulle sökas i vanlig ordning 
och den 1 oktober 1964 startade ban-och 
trafikdistrikten i Umeå med flyttning till ett nytt 
gemensamt hus, där de skulle dela på vissa lokaler 
och tjänster såsom vaktmästare, lunchrum, 
förråd etc. Jag hade sökt och fatt befattningen 
som chef för planeringsgruppen ( Capl) och med 
den befattningen följde det tvivelaktiga nöjet att 
vara "flyttkarl" vid överföringen till de nya lokalerna. 
Jag skulle stå för möbleringen, se till att 
alla hade stol och bord med mera. I och med omorganisationen 
blev en del möbler övertaliga från 
biöx i Boden och Kiruna och sändes till Umeå. 
Det var naturligtvis inte de bästa som kom i en 

jämfort med distriktets avlägsna lappmarksstationer låg Vännäs hyfsat till .från stationeringsorten Umeå. 
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godsvagn. Alla ville ha nya möbler och en del 
hårda ord växlades om huruvida en stol eller ett 
bord kunde anses brukbara eller inte. 

Som bandistriktschefkom Sten Smith och som 
trafikdistriktschef Runo Renntun till Umeå. I de 
gemensamma utrymmena i källarplanet installerades 
en ny kopieringsmaskin, en Xeros-Rank. 
Maskinen låstes till en början in i ett litet utrymme 
och nyckeln förvarades på diariet. Bredvid 
maskinen låg en anteckningsbok där antal kopior 
och vem som hade kopierat skulle föras in, 
då man ansåg att kopiorna var dyrbara och att 
ingen skulle kunna kopiera något privat. 

Tiden som capl blev inte särskilt lång och jag 
kan nog säga, att jag inte trivdes och aldrig kom 
in i rollen. Efterdyningar av omorganisationen 



pågick och en del befattningar var ännu inte 
tillsatta. Jag sökte en befattning som chef för 
spårgruppen i Borås, ett par lönegrader högre än 
befattningen i Umeå, men jag var helt säker på 
att jag inte skulle komma ifråga. Dåtidens ansökningar 
sattes upp på en lista efter lönegrader 
och befordringsdatum och jag hade fatt reda på 
att jag låg på fjärde plats. Den 15 december 1964 
fick jag oväntat besked om att de tre andra före 
mig av olika anledningar försvunnit från listan 
och att jag hade fatt befordran till Borås. 

Flyttproblem 

Vi hade alltid hört och läst att det regnade så 
mycket i Borås. Det var ju därför man byggt upp 
textilindustrin på fuktiga platser. En förstående 
fru ställde upp på flyttningen och något nytt. Vi 
hoppades naturligtvis att flyttningen skulle gå 
lika smärtfritt med bostad och annat som våra 
tidigare flyttningar gjort, men det visade sig bli 
mycket svårare på grund av stor bostadsbrist i 
Borås. Att ta tillbaka min ansökan kom dock 
aldrig på tal. 

Den 10 januari 1965 hälsades jag välkommen 
till Borås av bdc Rune Lundberg och min närmsta 
chef biö Valfrid Jonasson. Lundberg hade 
rykte om sig att vara en mycket fordrande chef 
med kort stubin, men jag fann snart att det också 
fanns ett gott hjärta. Vi hade så småningom ett 
mycket gott samarbete bland annat vid bygget av 
den nya rangerbangården i Jönköping. 

Bostadsfrågan i Borås visade sig alltså vara ett 
stort problem. Jag fick hyra ett rum och reste 
så ofta som möjligt hem till Umeå där familjen 
bodde kvar. Textilindustrin gick på högvarv och 
enda möjligheten som det såg ut var att ställa sig i 
tomtkön och bygga något eget, men även denna 
kö var lång. Första månaden var en ständig jakt 
i annonser, hos mäklare, byggmästare och alla 

andra som kunde tänkas ha ett tips om en lägenhet 
i eller omkring Borås. En dag träffade jag 
en teknistkamrat från Göteborg på gatan. Det 
visade sig att han arbetade hos en byggfirma som 
startade och byggde bostadsrätter, och jag hade 
turen att fa teckna mig for en lägenhet och betalade 
insatsen, omkring sex tusen kronor. Inflyttning 
skulle ske den 1 augusti och allt såg mycket 
ljusare ut till den dagen då företaget gick i konkurs 
och jag såg min lägenhet och insats gå upp i 
rök. Efter många turer och ett intensivt arbete av 
mig själv och två andra personer kunde jag med 
familjen flytta in i en ny lägenhet den 1 november 



1965. Under tiden kom också våra vänner 
Svante och Maj Castell från Gävle till Borås, så vi 
träffades på nytt efter några år och allt var på nytt 
trivsamt. Vår äldsta flicka hade bott hos mig från 
skolstarten i augusti, så hon inte skulle behöva 
flytta mitt under terminen och vår yngsta flicka 
var bara fem år, så hon hade ännu inte börjat 
skolan. 

0 0:: 
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.... .. .... :: SPÅR SOM SK.ALL BORTTAGAS 
Jag träffade en annan man i Borås som jag 
hade hört många historier om. Hans namn 
var Karl-Gustaf David Hallberg, en glad gamäng 
och spelevink. Karl-Gustaf och jag hade 
liknande befattningar, jag på bansektionen och 
Karl-Gustaf på allmänna sektionen, så vi hade 
ganska mycket med varandra att göra. Vi hade ju 
liknande bakgrund med arbete ute i spåret och 
kände en viss gemenskap. Hans sinne for spratt 
och ett glas i goda vänners lag var hans kännetecken. 
Han hade sitt tjänsterum intill ytterdörren 
på vår expedition, som var inredd i Borås övre 
gamla stationshus. Vid ett tillfälle fungerade inte 
dörrstängaren, med följd att det hördes en kraftig 
smäll när dörren slog igen. Bandistriktschefen 
som också hade sitt rum i närheten blev irriterad 
av detta smällande och undrade vem som 
sprang ut och in genom dörren under tjänstetid. 
Karl-Gustaf såg sin chans att retas, klättrade ut 
genom sitt fönster, öppnade och stängde dörren 
med en smäll och hoppade in genom fönstret. 
Ögonblicket efteråt rusade de ut och skulle se 
efter vem som gick ut eller in men det var tomt. 
K-G upprepade proceduren ett par gånger. Bdc 
förstod väl vem som orsakade dörröppningarna 
och K-G fick order om att dörrstängaren omedelbart 
skulle repareras. 

Nya godsbangården i Jönköping 
SJ:s personbangård i Jönköping var lokaliserad 
vid Vätterstranden och godshanteringen till 
hamnbangården vid Munksjön. Hamnen hade 
spårforbindelse från Vaggerydsspåret, som ut

gick från centralstationen med gatukorsningar 

försedda med bommar. 

Sedan många år hade staden framfört önskemål 
att frigöra Vätterstranden från en del järnvägsspår 
och ta bort spåren mellan centralen och 
hamnen. Olika förslag hade framförts men aldrig 
realiserats. År 1964 tillsatte SJ en arbetsgrupp 



med uppgift att ånyo utreda frågan om SJ:s anläggningar. 
På basis av utredningen och förhandlingarna 
med Jönköpings stad träffades i slutet av 
1966 ett avtal om flyttning av godshanteringen 
till gamla flygfältet söder om Rocksjön. Utflyttningen, 
som även omfattade ASG:s verksamhet, 
skulle vara klar vid årsskiftet 1971 /72. I avtalet 
reglerades alla med flyttningen sammanhängande 
frågor jämte fördelningen av arbetsinsatser 
och kostnader. Staden tillförsäkrades mark i anslutning 
till Jönköping C för busstrafiken och för 
bättre trafikleder, SJ fick i sin tur mark för de nya 
anläggningarna på gamla flygfältet. Av SJ-beslut 
1969 att införa containerhantering av styckegodset 
följde att separata godsterminaler byggdes för 
SJ och ASG. Vid sidan av mitt ordinarie arbete 
och ibland på heltid blev jag av Lundberg anmodad 
att planera och driva arbetet. Arbetet på 
fältet började under 1968 och avslutades med 
invigning i början av 1972. 

Att tåg spårar ur händer då och då av olika anledningar. 
Det kan uppstå stora skador på lok och 
vagnar och naturligtvis också på spårmaterielen. 
En av de största och besvärligaste olyckorna inträffade 
1971 i Hindås mellan Göteborg och Borås. 
Två godståg med två lok för varje kolliderade i 
västra tunnelmynningen öster om Hindås station. 
Båda lokförarna klarade sig mirakulöst men totalt 
tjugo vagnar blev skrot, varav nio tankvagnar med 
cirka 200 ton olika oljeprodukter. Detta rann ut 
och strömmade i dräneringsledningen genom tunneln 
och ut i ett bäcksystem, som så småningom 
mynnade i sjön Lygnern. Genom Hindås borgarbrandkårs 
snabba insats hejdades oljan i bäcken 
genom olika provisoriska dämningar, varför skadorna 
blev förhållandevis små. 

Botniabana 1968 

Banavdelningens ingenjörspersonal undrade ofta 
varför inte vidareutbildning i likhet med trafikavdelningens 
trafikkurs kunde anordnas för 
personal inom andra avdelningar. 1968 meddelade 
centralförvaltningen att även personal från 
övriga avdelningar kunde ta delta i en "Högre 

företagsekonomisk kurs". För att delta i kursen 

fordrades godkänt resultat i ett skriftligt prov i 

matematik och svenska och jag kunde börja kur

sen, som omfattade cirka ett år med fem eller 

sex veckors internat på olika platser. En arbetsam 



tid med en hel del hemarbete på fritid och med 

tentamen i början av internatveckorna i olika 

ämnen såsom national-och företagsekonomi. 

Kursen avslutades med ett arbete på temat 
"Botniabanan". Kursdeltagarna delades in i tio 
grupper med tre man i varje grupp och ett delprojekt 
inriktat på sitt eget arbete i det dagliga 
livet. Ett nytt spår Nyland-Örnsköldsvik-Umeå 
skulle projekteras och undersökas till exempel 
med avseende på spårdragning, elektrifiering, 
signal-och teleinstallationer, ny bro över Ångermanälven, 
marknadsundersökning etc. och med 
kostnadsberäkningar. Jag själv tillsammans med 
Ingemar Hallen och Jan Ryblom fick i uppdrag 
att projektera och kostnads beräkna nytt spår från 
Örnsköldsvik till Umeå med anslutning till Husums 
massafabrik. Med den förutsättning som 
gällde för uppdraget ritades spåret med 1400 m 
kurvradier på kartor med inlagda nivåkurvor och 
för en hastighet av 160 km/h. Hela kursen avslutades 
med muntlig redovisning. 

Familjen trivdes bra i Borås trots det välkända 
regnet. Där fanns Rya åsar -ett vackert kuperat 
fritidsområde -som vi ofta frekventerade. Vi hittade 
underbara platser, som vi besökte då t.ex. 
blåsipporna blommade på våren. Backsipporna 
hade sin plats på försommaren, västkusten med 
bad och fiske lockade sommartid och svampoch 
bärmarkerna gällde på hösten. Sällskapslivet 
blommade med många gamla och nya vänner, 
teaterbesök och arrangemang i musikskolans 
föräldraförening. Min fru började arbeta halvtid, 
vår bostadsrättsförening artade sig väl och allt såg 
ljust och lovande ut. 

Ny omorganisation 

1971 kom rykten om att tre distrikt skulle dras 
in. Ett av dem var Borås och de övriga Växjö 
och Umeå. Generaldirektör Lars Peterson kom 
och höll informationsmöte och skulle svara på 
våra frågor, men ingen var klokare när vi gick 
hem efter mötet. Ilska över den dåliga informationen 
och oro för framtiden lade sordin både 
över arbetet och i hemmen. Den 1 juli 1972 
skulle omorganisationen genomföras, men med 
en rösts övervikt för nej-sidan i riksdagen sköts 

det hela upp. Nästa år gick motionen igenom. 
Vi fick alltså ett års respit på ont och gott. Alla 
visste ju att vi skulle dras in förr eller senare och 
arbetsglädjen var inte den bästa detta sista år i 



Borås. Omorganisationen innebar en geografisk 
uppdelning av de tre distrikten, och man kan i efterhand 
undra om den förra organisationen med 
elva distrikt bara var till för att bereda ett antal 
personer ett nytt chefsjobb. Alltnog bildades nu 
under bansektionschefen på varje distrikt olika 
grupper för spårunderhåll, projektering och nybyggnad 
av anläggningar samt husbyggnad. Alla 
fick åter söka tjänster och jag fick min den 1 juli 
1973 i Örebro som Cbpn -chef för projektering 
och nybyggnad -där även broarbeten och -inspektioner 
lades in. 

Örebro bandistrikt omfattade Örebro, Värmlands 
och Västmanlands län, och Värmland var 
ju mina gamla hemtrakter så placeringen var bra. 
Efter många turer kring min bostadsrättslägenhet 
i Borås gick Byttlasset till Örebro den 15 augusti 
1973. År 1965 då vi Byttade till Borås fanns inte 
en lägenhet att uppbringa på bostadsmarknaden, 
men våren 1973 meddelade tidningarna att det 
stod åtta hundra lägenheter tomma i Borås på 
grund av tekoindustrins nedgång. Att sälja en 
bostadsrätt utan att förlora sin insats eller delar 
därav var mycket svårt. Jag hade ett bud och frågan 
var om SJ ville betala mellanskillnaden på 
ett par tusen kronor eller jag skulle vänta och 
fa omstationeringstraktamente. Byråassistenten 
Palmgren läste i bestämmelserna att någon sådan 
ersättning inte gick att fa, men bdc Rosell som 
var lite av en gambier men också en realistisk 
man skrev under. Ingen reaktion kom och SJ 
förlorade säkert inga pengar. 

Arbetet var som på tidigare arbetsplatser omväxlande 
och intressant och framförallt fritt men under 
stort ansvar. Bandistriktschefen Holger Rosell 
och baningenjören Lars Falk var lätta att samarbeta 
med liksom gruppchefen för spårunderhållet Sven 
Ljungman och mina medhjälpare Sven Johansson, 
Lars Thente och Kent Larsson. 

Brobyten 

Under Boråstiden och även i Örebro byttes ett 
stort antal gamla brokonstruktioner av stål mot 
betongdäck med genomgående ballast. De kunde 
utföras enligt Brokontorets standardritningar för 
brodäck upp till cirka fem meters längd. Dessa 
brodäck kunde ofta tillverkas på sidan av spåret 
och lyftas på plats med SJ:s egna A-kranar, som 
lånades från Göteborg eller Nässjö. Ofta tillverkades 
Bera däck på ett stickspår eller en frilastplan 
på en station, för att sedan med olika typer 
av brobytesvagnar och kranar transporteras ut 
till broplatsen. Bytet kunde på detta sätt utföras 
på ett par tre timmar allt efter transportlängd, 



tidpunkt på dygnet etc. Efter några år började 
de Resta mindre konstruktionerna vara utbytta 
och större och längre broar stod på tur med mer 
komplicerade arrangemang för själva bytet. De 
nya brodäcken tillverkades då ofta på sidan av 
den befintliga bron och sköts i sidled på glidbanor 
med olika resultat. 

Ett brobyte som jag speciellt minns var bytet av 
stålkonstruktionen över det då upprivna spåret 
för Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg 
strax norr om Krampens station på linjen FröviAvesta. 
Bredvid det gamla spåret fanns också en 
landsväg. Allt var förberett av entreprenören och 
oss själva. Efter sista tåget bröts spåret, och den 
gamla stålkonstruktionen skars ner och skrotades 
snabbt och utan missöden. Entreprenören hade 
konstruerat och monterat glidbanor av stålbalkar 
som vilade på ett regelverk, och själva däcket låg 
också på stålbalkar. Mellan glidbanan och balkarna 
skulle ett lager med grafitfett appliceras för 
att friktionen skulle bli så liten som möjligt. Vi 
hade cirka tio timmar bandisptid, som vi ansåg 
vara väl tilltagen för arbetet. De första två metrarnas 
sidoförByttning gick utan problem och 
utan större dragkraft med så kallade tirforblock, 
men då balkarna skulle glida över nästa stöd började 
det kärva och det hela fastnade. Mer smörja, 
Ber block, nya taljor och domkrafter samt nya 
friska gubbar fick äntligen däcket på plats efter 
ett och ett halvt dygn och tågen kunde åter börja 
rulla. I sanning ingen trevlig situation att gång på 
gång fa meddela tågledningen att arbetet inte var 
färdigt och att mer tid erfordrades. 

Ett annat byte gick så mycket snabbare än vi beräknade. 
Ett cirka elva meter långt brodäck för Sagån 
i Sala på linjen mot Uppsala skulle dras in på 
plats, också det på glidbanor av stålbalkar. På balkarna 
placerades rostfria cirka 20 cm breda band. 
Däcket hade tidigare lyfts upp och teBonplattor 
var utlagda på de rostfria banden under däcket. 
Med två mindre tirforblock drogs däcket lätt i sidled. 
Efter en kafferast började dock en man dra lite 
före den andra och hela däcket gled i längdled. Vi 
hade sådan tur att däcket var inne cirka en decime

Södra stambanans bro över Rönne å var en av de forsta liingre där den gamla överbyggnaden byttes mot ett 
betongdäck. 
Lennart Ameen fotograferade S]Ks Hg-dragna uifl,yktståg den 22 maj 1976. 

ter mellan landfästets stenskift där det stötte emot. 
Om inte däcket törnat emot stenskiftet hade det 
hamnat i Sagån. Med några spett baxades det på 
rätt plats och sidoförflyttningen kunde avslutas på 



ungefär halva disptiden. I fortsättningen kollades 
alltid att glidbanorna var säkrade mot förskjutning 
även i spårets längdled. 

Tjusningen med arbetet var att alla dagar var 
olika och arbetsuppgifterna så skiftande. Under 
mina tjänsteresor i Värmland träffade jag en del 
gamla bekanta och vänner, som jag arbetade tillsammans 
med under mina första år vid SJ. Det 
var alltid roligt och trevligt att uppliva gamla 
minnen över en kopp kaffe. 

Våra tidigare flyttningar utom den sista från 
Borås till Örebro var så att säga självförvållade. 
Jag hade sökt befordran och med en förstående 
fru som ställde upp gick det bra. I slutet av 1970talet 
sökte jag sektionschefsbefattning på Stockholms 
bandistrikt och låg bra till för att fa befattningen. 
Det var första och enda gången jag sökt 
en befattning i Stockholm. Både jag och min fru 
var inställda på att om jag fick tjänsten skulle jag 
veckopendla och hon tills vidare fortsätta sitt arbete 
i Örebro. Vi hade varit i valet och kvalet 
om jag skulle söka tjänsten, men vi var överens 
om att försöka. En dag kom besked att en annan 
man fatt tjänsten. Jag gick till systembolaget och 
köpte en flaska champagne och vi firade att jag 
denna gång inte hade fatt befordran. 

Äntligen baningenjör 

Den 1 oktober 1981 tillträdde jag tjänsten som 
chef för bansektionen på bandistriktet i Gävle 
och kunde nu kalla mig för baningenjör -mina 
drömmars mål sedan barndomen. I Gävle träffade 
jag ånyo bdc Sten Smith, men då han gick i 
pension en kort tid därefter arbetade vi bara någon 
månad tillsammans. Hans efterträdare blev 
Svante Murman, som var en glad och lättsam 
man att arbeta tillsammans med. 

Under hela min tid vid SJ och Banverket har 
jag gått till mitt arbete med glädje och sett fram 
mot dagen med tillförsikt, men det fanns naturligtvis 
dagar man helst skulle vilja glömma, som 
den då jag kallades hem från en semester för att 
som ansvarig bansektionschef svara på journalisternas 
frågor om varför ett persontåg spårat ur 
av en solkurva på linjen Trönödal-Lindefallet 
där tre människor omkom. Att framför TV-kameran 
och utfrågarna förklara varför en solkurva 
uppstår, om vi inte hade någon spårinspektion, 
om fler kunde olyckor inträffa var ingen trevlig 
upplevelse. 

Kreosotens arv 



Ett annat mycket arbetsamt men intressant arbete 
började på sommarenl987, då en grodman 
plockade upp sjunktimmer i en vik av Vanån i 
Vansbro där SJ tidigare hade haft en impregneringsplats 
för sliprar och där kreosot runnit ut i 
viken. Kreosoten låg på bottnen och då vattnet 
rördes om vid timmerbärgningen fick dykaren 
en kallsup blandad med kreosot och kördes till 
Falu lasarett för magpumpning. Pressen slog upp 
nyheten som om hela Vansbro var hotat, och den 
stora frågan var vem skulle bekosta saneringen. 
Kommunen hade omedelbart anlitat en saneringsfirma 
som med olika metoder trodde sig 
kunna suga och pumpa upp hela sjöbottnen och 
filtrera bort kreosoten i ett jättefilter. Efter sammanträde 
med företrädare för kommunen, länsstyrelsen 
och SJ tog SJ på sig det ekonomiska ansvaret 
för saneringen. Pågående sanering avbröts 
och en grundlig kartering påbörjades för att 
fastställa var och hur mycket kreosot som fanns 
på sjöbottnen. En hektisk tid började med sammanträden, 
provtagningar, entreprenörs-och 
konsultupphandlingar, diskussioner om tillvägagångssätt 
vid saneringen, begäran om diverse tillstånd 
med mera. Arbetet blev mycket långdraget 
och pågick vid min pensionering och ett flertal 
år därefter. 

Efter upptäckten av kreosot i Vansbro beordrades 
en inventering av alla platser där impregnering 
skett under årens lopp. Impregneringen 
hade utförts i mobila impregneringsverk. 
SJ köpte in sliprar till olika platser och verket 
kördes dit och impregnerade sliprarna på plats. 
En av dessa platser var Krylbo där man dessutom 
hade använt arsenik, varför saneringen där måste 
utföras med andra metoder än i Vansbro. 

Hur annorlunda då! 

Från spett och spade till datoriserade maskiner 
kan man kalla utvecklingen inom banavdelningen 
under den tid jag upplevt från år 1942, då det 
praktiskt taget inte fanns några maskinella hjälpmedel 
för spårarbetet, även om det för lastning av 
grus fanns en ångdriven, spårgående lastmaskin 
som betjänades av tre man och flyttades mellan 
olika grusgropar allt efter behov. I övrigt lastades 
allt grus för hand på vanliga öppna vagnar. Det 
östes först i en vanlig skottkärra, som oftast var 
uppbyggd så att innehållet i en kärra kunde vara 
200-250 liter. Kärran hade järnhjul och kördes 
på en något lutande landgång från grusschaktet 
till vagnarna och man lastade 
varje vagn med åtta 
kubikmeter grus. Eftersom 
banavdelningen behövde 



stora grustransporter och 
de vanliga trafikvagnarna 
ofta var mycket opraktiska 
4 vid lossningen av gruset på 
linjen, byggdes ett antal om 
med låga sidolämmar av 
plåt. Så småningom höjde 
man också upp golvet till 
en ås i mitten med lutning 
åt båda sidor för att under-

De mobila impregneringsverken 
hade flyttats mellan 
många platser, så det fanns 
många platser att undersöka 
och sanera. Bilden är tagen 
vid anläggningen i Limmared 
Reka-arkivet!Sv jvm. 

Slipersbarkning 
i Nässundet 

1948. 

lätta lossning av gruset. Vagnarna kallades blåhoppor 
på grund av sin blågrå färg. Gubbarna 
öppnade sidolämmarna och skottade av gruset 
för hand medan tåget hela tiden rörde sig. Det 
gällde att inte ramla av vagnen om tåget ryckte 
till och samtidigt se till att lagom mycket grus 
skyfflades av, så att en jämn sträng med grus låg 
utmed spåret. 

Gruset som lossades på detta sätt användes till 
höglyft av spåret, till breddning av banvallen eller 
som fyllning i upprensade och rörlagda diken. 
Vid höglyft skyfflades en del grus in i spårmitt. 
Spåret lyftes sedan med en "liv" (en lång järnbeslagen 
planka med ett underlägg) eller med domkrafter, 
varefter gruset stoppades under sliprarna 
med spadar. Stoppningen utfördes av fyra eller 
sex man i varje lag-två eller tre man på var sida 
av en sliper. Med händerna om spadhandtaget 
och en fot på spadbladet gjordes en upp-och 
nedgående och samtidigt vickande rörelse på 
spaden så att gruset packades hårt under slipern. 
Det behövdes en viss teknik och rytm i arbetet 
för att fa rätt stoppning så att inte spåret satte sig 
då tågen började rulla. 

Makadam användes endast i vissa huvudspårsväxlar. 
Vid justering i makadamballast användes 
bakändan av ett spett för att stoppa under sliprarna. 
Senare smiddes spettet om så att en liten rektangulär 
klump formades som bättre fangade makadambitarna 
och tryckte dem under sliprarna. 



Stoppningen under sliprarna var arbetsam och 
det var svårt att fa ett jämnt resultat på grund av 
gubbarnas växlande teknik, varför olika typer av 
handhållna stoppverktyg började användas, med 
varierande effektivitet. En vanlig "kobra'' med ett 
trubbigt verktyg gav ett ganska gott resultat -i 
varje fall i makadam -men gubbarna fick snart 
vita fingrar av vibrationerna och hörselproblem 
av ljudet från motorn, och avgaserna var heller 
inte så trevliga att andas in. Andra mindre maskiner 
var "Power Jack", ett eldrivet verktyg vars 
sladdar ofta trasslade sig och kanske skadades och 
vars bensindrivna elaggregat måste stå nära arbetsplatsen 
och sprida avgaser och oväsen. 

Barkning, laftning, klotsning, lusning 

Vid slipersbyte användes spade och korp för att 
gräva undan gruset runt en sliper, kofot för att 
dra bort rälsspikarna, timmersax för att dra ut 
och in den gamla och nya slipern, yxa för att klyva 
den gamla slipern och spikhammare för att slå 
i rälsspikarna. Vid justering av spåret sommartid 
med så kallat knycklyft var redskapen spade, spett 
med underlägg, spårlyfthake för att hålla spettet 
om banvakten var ensam, vattenpass, skyffel för 
efterjustering av ballasten och vanlig gångskyffel 
för ogräs samt en rits. Innan underläggsplattor 
av stål började användas laftades alla sliprar med 
en lafcyxa med tvärställd egg. Laftningen utfördes 
för att rälerna skulle fa en viss lutning inåt 
mot spåret och bättre stå emot trycket från hjullasterna. 
Med en mall markerades var laftningen 
skulle ske och med yxan höggs sedan lutningen 

I:20. Laftningen måste ske med lika stor lutning 

i varje sliper. Arbetet brukade utföras vintertid 
då sliprarna låg i upplag på någon station. De 
köptes ofta från lokala skogsägare som kanske 
hade egen liten såg. De var i regel tvåsågade, och 
var barkningen på de två andra sidorna dåligt utförd 
prutades på priset. Vintertid fick några gubbar 
stå och renbarka och samtidigt lafta sådana 
sliperstravar. 

Före underläggsplattornas tid skedde även 
klotsning mot den yttre rälen i kurvor och även 
på utsidan av innerrälen. En cirka 30 cm ekklots 
användes och i sliperns ena kant höggs ett uttag 
där klotsen passades in med sin nedre ände 
medan den övre änden pressade in under rälshuvudet. 
I kurvor med mindre radie än 450 meter 
skulle varje sliper klotsas på ytterrälen och var 
tredje på innerrälen. Tabeller visade hur många 
sliprar som skulle klotsas vid olika kurvradier. I 



kurvor med större radie än 900 m erfordrades 
ingen klotsning. Klotsarna höll emot trycket på 
rälerna, men fästet i slipern blev efter en tid glappt 
och klotsen fick inget stöd i slipern. Banvakten 
fick då slå i en träkil mellan klots och fästet i 
slipern -man "lusade". För kilningsarbete vintertid 
behövdes kofot, rälshammare, snöskyffel, 
kvast, yxa, pligg, kanske långa rälsspik, spårmått, 
vattenpass och kilningsvirke i olika dimensioner. 
Fram till slutet av 1940-och början av 1950-talet 
utfördes i stort sett alla arbeten med handkraft 
och med de nämnda handverktygen. 

Riskfyllt rälsbyte 

Vid rälsbyten utfördes allt för hand, och det var 
ett riskfyllt och olycksdrabbat arbete. Befintliga 
räler i huvudspåren var av 1878, 1896 eller 1899 
års modell med en vikt av 38-41 kg/m och byttes 
då mot 1924 års modell med 43 kg/ m eller 
tyngre. De gamla rälerna var ofta 10 m långa 
och de nya 20 m. De nya lossades mitt i spåret 
från änden av vagnen där de fick glida ner på 
en kort stålbrygga, som hängde över bufferterna 
och släpade på spåret. En lina med krok fästes 
i den nya rälen på vagnen och en speciell hållare 
i den andra änden låstes fast i spåret, varpå 
vagnen kördes framåt och rälen drogs av vagnen. 
På vagnen stod den på sin fot men måste 
vid lossningen ligga på sidan för att inte brytas 
sönder. En man i varje vagnsände satte ett spett i 
ett bulthål och vände rälen på sidan. Det gällde 
att gubbarna var överens, för när skenan började 
tippa över måste spetten ryckas ur hålen för att 
inte slås ur händerna och skada någon. Att stå på 
vagnen och hålla balansen då tåget kördes fram 
och åter var naturligtvis en annan olycksrisk, och 
klämskador och olycksfall var ganska vanliga. Så 
småningom utformades ett verktyg kopplat runt 
rälshuvudet för vändning av räler som släppte 
greppet då rälen tippade. Skarvbultshålen fick 
inte längre användas, då det visade sig att sprickanvisningar 
i hålkanterna kunde uppstå och 
medföra rälsbrott. 

Själva rälsbytet utfördes på bandisptid, och 
hur många meter som byttes berodde på hur lång 
disptiden var. Arbetet började med att dra rälsspikarna 
ur sliprarna och ibland slå av rälsskarvbultarna 
med en rälshammare. Man slog ett par 
kraftiga slag mot muttern. Vanligtvis gick bulten 
av och muttern Bög iväg med väldig fart. Slog 
man för dåligt de första slagen blev bulten varm 
och det sega stålet gjorde den nästan omöjlig att 
slå av. Då fick man använda mejsel och hugga 
av bulten vilket krävde mycket större besvär och 
kraft. Att slå av bultar förbjöds senare eftersom 



olycksfall inträffade av flygande muttrar. Svetsaggregat 
började användas och man skar av bultarna 
med gas. 

Rälsfoten skavde sig ner i träsliprarna, och för 
att få ett jämnt underlag för nya underläggsplattor 
vid bytet måste sliprarna laftas ner. Ett besvärligt 
och tidsödande arbete då yxorna snabbt 
blev slöa av grus och i värsta fall av en gammal 
rälsspik som satt kvar i slipern, och de måste 
oupphörligt skärpas. En laftmaskin uppfanns 
bestående av trehjulig tralla med motor och en 
horisontell fräs som fräste bort en del av slipern 
och lämnade en jämn och fin yta efter sig med 
alla sliprar i samma höjd. Nackdelen var att sten, 
grus, träflisor och gamla rässpiksbitar yrde omkring 
så maskinisten fick skaffa benläder av gammal 
artillerimodell för att inte bli skadad. En säkerhetszon 
fick skapas runt maskinen för att inte 
olyckor skulle inträffa. 

Tidsödande kapning 

Vid kapning användes en rälssåg som skruvades 
fast på rälen. En man drog sågen fram och tillbaka 
och hällde såpvatten i skäret, medan en annan 
man stod på motsatt sida och arbetade med 
en lång hävarm. På själva sågbågen satt en tung 
järnklump för att fa tillräcklig belastning på sågbladet. 
Kapningen tog cirka tjugo minuter. Vid 
borrning av hål i rälslivet för skarvbultar använ

des en spärrsock -ett mothåll for en borrchuck 
med ett handtag -som man förde fram och åter, 
och med en gänga trycktes borren hårdare in i borrhålet. 
Arbetet tog cirka 15 minuter att utföra. 

Sedan laftningen utförts lades underläggsplattorna 
på sliprarna och de nya rälerna baxades på 
plats. Lagbasen hade en låda med olika expansionsbleck 
och det var han som hade ansvaret 
att avläsa lufttemperaturen och sätta bleck med 
rätt tjocklek i skarvöppningarna. Ju högre temperatur 
desto tunnare bleck. Rälerna spikades 
därefter fast med sex rälsspikar i varje sliper -en 
på rälernas yttersida och två på insidan -och 
skarvjärnen drogs fast med rälsskarvbult med 
fjäderbrickor under muttrarna. Man avläste bara 
lufttemperaturen, men temperaturen i rälen var 
ibland betydligt högre om den legat i solen, varför 
skarvöppningarna vintertid kunde bli mycket 
stora. Befästningen med rälsspik och den dåliga 
friktionen mellan rälen och underläggsplattorna 
gjorde att rälsvandring uppstod, vilket man försökte 
förhindra med olika typer av rälsvandringshinder. 



Rälsvandringen var oftast störst i lutningar 
där tågen bromsade utför och loken drog 
hårt i uppförsbacken, men det var inte säkert. 
På en del platser vandrade rälerna åt var sitt håll 
så mycket och starkt, att skarvsliprarna som var 

spikade i skarvjärnen drogs snett i spåret med for 
liten spårvidd som följd. 

Rälsgeometri 

I kurvor måste passräler -20 cm kortare skenor 
-läggas in i innersträngen eftersom radierna är 
olika i ytter-och innersträng och skarvarna annars 
hade blivit sneda. Lagbasen bestämde vilken 
skena som skulle kapas och ett par gubbar fick ta 
fram rälssågen. På senare tid beställde man passräler 
direkt vid leveransen och mätte i förväg ut 
var de skulle ligga. De markerades i ändarna med 
gul färg. Då de sista rälerna i bytet under bandispositionen 
lagts fast, fattades en bit under tio 
meters längd fram till det gamla rälsändarna. För 
att tillfälligt koppla ihop de gamla och nya rälerna 
använde man passbitar i olika längder som 
man skarvade ihop, men oftast fick man kapa 
till den sista biten. Det var bråttom och att såga 
av två räler tog for lång tid. Istället högg man 
med en huggmejsel en anvisning runt en räl. En 
kort rälsbit lades tvärs över spåret. Sju-åtta man 
lyfte så rälsskenan som skulle slås av högt upp 
och släppte den mitt över brottanvisningen. Var 
turen med gick rälen rakt av efter anvisningen, 
men ibland blev ändarna ojämna och ett nytt 
försök fick göras. Skenan som lyftes upp och kas-

Rälsslossningpå linjen 1949. Platsen är troligen Skärmnäs nära Brunsberg på Nordvästra stambanan. 

tades kunde studsa, varför gubbarna fick hoppa 
åt sidorna, och olycksfall förekom. Ofta utfördes 
dagens arbete på två bandispositioner med några 
timmars mellanrum för tågpassage och matrast 
för gubbarna. Tågen gick med nedsatt hastighet, 
varför sammankopplingen efter det första arbetspasset 
kunde utföras ganska provisoriskt med en 
rälsskarvbult i skarvjärnen. Under natten var mer 
noga med minst en bult i varje skena och med 
borrade hål och sågade rälsändar. Då användes 
också så kallade övergångsskarvjärn. En smed fick 
smida om några skarvjärn för de olika rälsmodellerna 
så halva passade för den gamla och halva för 
den nya rälsprofilen. På en bandisptid om cirka 
tre timmar byttes ungefär två hundra spårmeter. 
De gamla rälerna och övrigt skrot lastades upp 
på järnvägsvagnar. En skena vägde cirka 400 kg 
och åtta man gick utmed spåret och kastade upp 
dem på vagnen, ett drygt arbete. 



Ballastplogning 

De maskiner som fanns förutom tidigare nämnd 
ånggrävmaskin var bland annat en manuell 
ballast-eller som den ofta kallades ogräsplog. 
Mycket ogräs trivdes i den många gånger dåliga 
ballasten, och från banvallen växte ogräs och 
rötter in. Ballasten skulle ha en sidolutning på 

1: 1,5 vilket kunde vara svårt att hålla, eftersom 
regn och smältvatten ofta drog med sig den ballast 
som skulle finnas utanför slipersändarna och 
gjorde spåret instabilt. Mitt i spåret och utanför 
rälerna höll banvakten bort ogräset vid knycklyf-
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ten med sin gångskyffel, men en justering av ballastprofilen 
gjordes normalt en gång per sommar 
med plogen. På en vagn var en stålkonstruktion 
uppbyggd med vevar, linspel och bryttrissor som 
kunde lyfta och sänka de kraftiga plogarna och 
avjämningsskären. Hela farkosten drogs med 
lok, gubbar vevade och en man dirigerade det 
hela. Man plöjde grus och torv från banketten 
upp på ballastkrönet där ett skär skrapade jämnt 
och gav ballasten rätt lutning. Många banvakter 
tyckte inte om att plogen plöjde upp och lämnade 
torvor och stenar på ballasten och hade ett 
styvt jobb att snygga till efteråt. 

Banvallarna var ett kärt tillhåll för sly, buskar 
och övrig vegetation, och om den rikliga växtligheten 
i och i närheten av spåret hade med dåtidens 
öppna toaletter att skaffa vet jag ej. Bär 
såsom blåbär, hallon och framför allt smultron 
frodades på banvallarna, men far förbjöd oss 
barn att plocka bär inom stängslen. Banvakterna 
och buskarna förde en ständig kamp, och en och 
annan visste att lite dieselolja i rotsystemet tog 



död på de mest seglivade buskarterna. I vanliga 
fall rycktes buskarna upp för hand innan de blivit 
för stora. Användes yxa eller busksax bildades 
nästa år ett stort antal nya skott. 

Snöröjning 

Vintertid kom snöplogarna fram. Även de var 
monterade på öppna vagnar och var av olika konstruktion. 
Den enklaste var spårrensaren, där två 
skär körde upp cirka 25 cm breda och några cm 

djupa rännor intill rälernas insidor. På utsidan 
jämnades snön av utmed räls överkant cirka 75 
cm brett. Man ville inte skrapa helt rent i spåret 
för att hindra att tjälen trängde ner alltför djupt 
med uppfrysning som följd. Spårrensarna kördes 
ganska ofta och då hängande sist i godstågen, 
som inte hade så hög hastighet. Plogarna lyftes 
manuellt av gubbar med vevspel eller hävarm vid 
vägövergångar, växlar, broar eller andra hinder i 
spåret. Bemanningen var en utkik och två man 
som skötte vevarna. På 1940-talet utrustades en 
del spårrensare med tryckluftsmanövrering. En 
något större variant av plog behövdes vid häftiga 
snöfall. En plog gick ner några cm mellan rälerna 
och röjde hela spåret, och även utanför rälerna 
fanns kraftigare och längre plogvingar. Två vevsystem 
fanns, ett för att höja och sänka själva plogen 
och ett för att föra ut och in vingarna, varför 
bemanningen var fyra man plus en utkik. Plogen 
drogs med lok som extratåg. Den största varianten 
var vingplogen som hade en plog i mitten av 
spåret, långa vingar på sidorna och en nosvinge 
som kunde svängas åt ena eller andra sidan. Man 
kunde på en bangård plöja snön från ett spår 
över till nästa etc. och vid ymnigt snöfall lägga 
igen ett spår mitt på bangården för att sedan lasta 
upp snön och transportera bort den. Denna plog 
var tryckluftsmanövrerad med luft från loket. 

Ett annat arbete som förr i tiden tog mycket 
tid för banvakterna var att hålla stängsel och 
stenmurar hela, då man sommartid normalt 
släppte korna på bete i skogen och järnvägen 
enligt stängsellagen var skyldig att hålla stängsel 
för klövdjur. Stängslet bestod oftast av ekstolpar 
med cirka tre meters mellanrum och tre ståltrådar 
eller av en stenmur. Grindar skulle underhållas 
och ett vanligt höst-eller vårarbete var att byta 
uppruttnade stolpar. Stenmurarna rasade ibland 
på grund av tjälskjutning och oftast gjordes reparationen 
under vintern. 

På bottnen av brunnen 



Under 1940-talet byggdes ett nytt stationshus 
vid hållplatsen Rudsberg på linjen Ölme-Väse 
i Värmland. Platsen ligger på stora slättmarker 
med mäktiga lerlager som grund och med en 
moränhöjd någon kilometer därifrån. Bebyggelsen 
bestod bara av en banvaktsstuga, vattenförsörj 
ningen hade i många år varit ett stort 
problem och vattenflaskor sändes med tågen från 
Ölme station. Samtidigt med stationshusbygget 

skulle en ny brunn grävas i närheten. En grundundersökning 
visade att det fanns bra och rikligt 
med vatten under lerlagret, som var 12-13 
meter djupt. Betongrör, verktyg, en stubbrytare, 
en bask eller tunna med mera sändes dit tillsammans 
med några gubbar, där jag själv ingick i laget 
som skulle gräva brunnen. En gammal lagbas 
som varit med om många brunnar visste vad som 
skulle göras och med spadar grävdes ett cirka två 
meter djupt hål ner i blåleran. Över hålet ställdes 
stubbrytaren med vars hjälp de första rören sattes 
på plats och sakta fick sjunka ner av egen tyngd. 
I fortsättningen fick en gubbe klättra ner i röret 
och med en kort spade gräva upp leran i tunnan, 
som sedan allt eftersom hissades upp och tömdes. 
Gubbens ner-och uppfart gick också med 
tunnan. Efter sex-sju meters djup sjönk inte 
rören längre av sig själva utan fick belastas med 
räler. Arbetet nere i röret var tungt och slitsamt 
eftersom det var trångt och man nästan måste stå 
dubbelvikt för att kunna fa upp ett spadtag och 
sedan skrapa av leran från spaden i tunnan. Att 
man själv såg ut som en lergubbe var helt naturligt. 
Vi turades om i tvåtimmarspass att vara nere 
i brunnen och efter en frukostrast var det min 
tur att åka ner i tunnan. Djupet var då cirka tolv 
meter. Efter några spadtag gick spaden genom leran 
och en vattenstråle sköt upp. Som tur var var 
tunnan nästan tom, men innan jag hade hoppat 
i den och ropat till gubbarna att hissa upp mig, 
stod jag till midjan i vatten. Efter någon halvtimma 
var brunnen full med vatten som även 
rann över kanten på grund av det övertryck, som 
fanns i moränlagret under leran. 

Man kan ibland fundera över hur arbeten utfördes 
förr i tiden utan skyddsåtgärder och hur 
personalen gick med på att arbeta under sådana 
förhållanden. Man kan föreställa sig vilka risker 
folk utsattes för vid exempelvis brunnsgrävning. 
Tänk om en vajer-eller kättningkrok gått sönder 
då man hissade upp en full tunna medan det i 
botten av brunnen stod en man utan möjlighet 
att skydda sig! Skyddsombud och arbetarskydd 
har gjort stor nytta under senare tider. 

Primitiva arbetsförhållanden 



Arbetsmiljön var hård och jag tror inte att dagens 
arbetare med bra överdragskläder, fordon 
och personallokaler kan göra sig en föreställning 
om hur personalen hade det. Folk fick hålla sig 
med egna kläder oavsett vilka arbeten som skulle 

Jag, ''Staren" och Erik har matrastpå linjen Svartå-Degerfors 1944. Mjölk var en vanligare måltidsdryck for vuxna 
på 1940-talet än idag. 

utföras i ur och skur, sommar som vinter. För 
ordinarie personal var uniform föreskriven och 
för e.o. personal åtminstone uniformsmössa, 
att anskaffas för egna pengar. Uniformsknappar 
och övriga beteckningar tillhandahölls. Någon 
egentlig skyddsutrustning fanns inte. Det enda 
jag kommer ihåg var oformliga handskar med en 
tumme ofta tillverkade av ogarvad älghud, varför 
då de blev våta hängde som en trasa på handen 
och blev stenhårda då de torkat. Dessutom var 
de på några ställen försedda med nitar som var 
vassa och kunde skava sönder skinnet. Vintertid 
kunde ibland stora svarta farskinnspälsar lånas 
ut till gubbar som skulle köra en öppen snöplog 
och stå i drag och kyla. Pälsarna luktade hemskt 
av far och naftalin, eftersom de ofta förvarades i 
stora, täta trälådor för att skyddas mot råttor och 
mal. De var en kvarleva sedan tiden före tryckluftbromsens 
införande i början av 1920. Innan 
dess hade man på vagnarna bromskurar, där gubbar 
fick åka med i tågen och sköta bromsen då 
lokföraren gav signal. 

Rastbodarna kommer 

På de större orterna där banmästaren var placerad 
fanns som regel någon typ av personallokal 
och kanske en toalett med tvättställ men knappast 
några skåputrymmen för klädbyte. De flesta 
gubbarna kom på morgonen och åkte hem på 
kvällen i sina arbetskläder. Matsäck i unikabox var 
obligatorisk och någon kamin eller spis fanns för 
att värma matdosan på. Bedrevs arbetena ute på 
linjen satt man på banvallen och åt sin matsäck. 
Kanske fanns det någon gammal presseningsbit 
man kunde lägga över stängslet och tände en brasa 
utanför, så man fick någon form av skydd mot 
regn och rusk under matrasten.Toalettbestyren 
sköttes i närliggande skog -medhavd spade. 

Vid 1940-talets mitt tillverkades en typ av små, 
oisolerade rastbodar för åtta man med en liten 
oval plåtkamin. Kaminen eldades så den var röd 
och spred värme till de närmast sittande, men så 
fort den slocknat var boden iskall. Det var föregångaren 
till dagens mobila personalutrymmen 
försedda med diverse moderna utrustning såsom 



toalett, dusch, omklädningsrum, kaffeautomat 
och mikrovågsugn. 

Vissa arbeten såsom gruslastning, höglyft och 
rälsbyten utfördes på beting eller ackord enligt 
överenskommelse mellan banmästaren och lagbasen. 
Ackorden var ofta satta på en höft eller 
efter gammal vana. I början och mitten av 1940

De mobila rastbodarna gjorde det radikalt bekvämare 
for banarbetarna. Vedkaminen kunde bytas mot gasolvärme. 
SJ lät inreda en husvagn av standardkonstruktion 
for sina särskilda behov. Svjvm. 

talet blev tidsstudier allmänt använda inom industrin, 
och SJ började också utföra studier på 
större arbeten. Gubbarna var väl inte så trakterade 
av dessa tidtagningar och försökte ibland 
maska med arbetet. Det var naturligtvis också 
stor skillnad att studera ett tempoarbete på en 
fabrik mot ett arbete i spåret med olika väderlek, 
tågför ·eningar som rubbade bandispositionstider 
etc. Det var också viktigt att gubbarna blev 
ordentligt informerade hur och varför studien 
skulle utföras, då det i annat fall kunde bli bråk. 
Ett sådant inträffade vid ett rälsbyte. Två man 
från Kungliga Järnvägsstyrelsen hade sänts ut för 
att göra studier på bytet och hade inte anmält 
sin ankomst ens för banmästaren utan smög omkring 
i skogen och mer eller mindre spionerade. 
En man behövde gå åt skogen och göra sina behov 
och upptäckte tidsstudiemännen under en 
gran med sina klockor. Under hot om en rejäl 
omgång fick de packa ihop sina grejor och snarast 
möjligt åka hem och kom aldrig åter, i varje 
fall inte till det jobbet. 

I början av 1950-talet började mer maskiner 
användas i spårarbeten, och ett flertal uppfinningar 
och förbättringar gjordes för att underlätta 
och rationalisera det ofta tunga arbetet. 
Många hade förslag om hur olika moment kunde 
göras lättare, förslagsverksamheten uppmuntrades 
och en organisationsavdelning bildades 
på Järnvägsstyrelsen. Förslagen granskades och 
en del förkastades medan andra belönades. Avdelningen 
hade bland annat som mål att sprida 
kunskap om goda förslag så att hela banavdelningen 
kunde dra nytta av och använda de nya 
förbättringarna. 

"Fogelbergare" och andra maskiner 

Ett tungt arbete var slipersbytet, som sporrade 



många att hitta på olika lösningar. En banmästare 
Andersson i Mörbylånga på Öland hade många 
ideer, och dagens slipersbytare är en mer raffinerad 
efterföljare till hans prototyper. En annan 
uppfinning som många gamla bangubbar säkert 
känner till var "fogelbergaren", uppfunnen av 
baningenjör Fogelberg med tjänstgöring i bland 
annat Nä. sjö. Då spåret till exempel skulle lyftas 
mer än 20 cm eller makadamiseras användes 
denna uppfinning, som bestod av en cirka 2x3 
meter stor plåt förstärkt med stålbalkar och skenor 
och i två hörn öglor för dragkrokar. Hela plåten 
grävdes in under sliprarna, vajrar med krokar 

sattes i öglorna och fästes i koppelkroken på ett 
lok, som drog plåten under sliprarna och pressade 
upp hela spåret. Plåtens bakkant var utformad 
med en taggig balk, som jämnade till ballasten, 
och sliprarna låg därefter ovanpå en avjämnad 
grusyta. Grus eller makadam kunde sedan lossas 
och spåret lyftas så mycket som var avsett och sedan 
justeras. Nackdelen var, att om sliprarna var 
så dåliga att spikarna lossnade kunde flera sliprar 
dras samman, och man fick efteråt sära dem för 
hand till deras rätta läge. 

Man började se sig om i andra länder hur man 
arbetade med spåren och snart inköptes den första 
spårgående stoppmaskinen, en Matisa. Det 
var i stort sett en stor tralla försedd med motordrivna 
stoppaggregat och var ett stort framsteg 
i spårarbetet. Maskinerna har sedan utvecklats 
under årens lopp med olika finesser, och genom 
datorernas intåg sköter operatören maskinen 
från en bekväm stol i en luftkonditionerad hytt. 
Från styrelsen drevs olika utvecklingsobjekt, 
bland annat en prototyp för en spårbytesmaskin 
i Falköping, men innan den kom i arbete fanns 
fungerande maskiner som först inhyrdes och 
provades varefter någon maskin inköptes. 

Klorex med ersättare 

I och med att spåren makadamiserades blev jordmånen 
för ogräs sämre, men fortfarande finns spår 
med grusballast och bangårdar där ogräset trivs. 
I slutet av 1940-talet började man bespruta ballasten 
med i första hand klorexlösning. Klorexen 
levererades i plåttunnor och blandades med vatten 
i en tank uppställd på en tralla. Blandningen 
spreds med självtryck genom hål borrade i ett rör 
som placerats vinkelrätt över spåret, och besprutningen 
reglerades med en vanlig kran. Vid varm 
väderlek avdunstade vattnet snabbt och man 
kunde se klorexpulvret som små vita kristaller på 
sliprar och räler om blandningen varit för kraftig. 



Medlet var ganska eldfarligt och små eldsvådor 
kunde flamma upp om någon gnista från 
en broms hamnade på olämpligt ställe. Effekten 
av klorexbesprutningen var inte så mycket att 
skryta med och andra ogräsmedel med skiftande 
effektivitet började komma ut på marknaden såsom 
Karmex 80 och Round-Up. Ånga, hett vatten 
och gasollågor har också provats såsom mera 
miljövänligt men med mindre gott resultat. Nya 
typer av besprutningsaggregat har tagits fram 
under årens lopp för att inte utsätta personalen 
för ohälsa och för att kunna manövrera besprutningen 
så inte intilliggande mark, trädgårdar och 
vattentäkter skadas. 

Buskröjningen på banvallarna som förr utfördes 
för hand görs numera av traktorer eller spårgående 
maskiner, försedda med en roterande 
slaghacka på en manövrerbar arm som slår sönder 
vegetationen. Nackdelen är alla skott som växer 
upp med en förfärande hastighet, varför behandlingen 
måste göras om vart tredje-fjärde år. 

Under slutet av 1950-talet började spårmaterielen 
bli tyngre med betongsliprar, makadam, 
grövre och helsvetsade räler, varför en ensam banvakt 
inte kunde göra några egna spårjusteringar. 
Man omorganiserade. Begreppet banvaktssträcka 
försvann och ett antal banvakter blev istället så 
kallade besiktningsmän, som inspekterade spåren 
på sin hjuling och rapporterade till banmästaren 
vad som behövde åtgärdas. Man bildade 
också större eller mindre mobila lag som reste 
runt och reparerade och underhöll spåren. 

Mätvagnar 

Kraven på spåret ökade med höjd hastighet och 
ökad axellast, och instrumenten för mätning av 
cirkulära kurvor och övergångskurvor förbättrades 
från den allt igenom manuella kurvmätningen 
till den numera mycket noggranna koordinatberäkningen. 
Ett stort framsteg gjordes i 
början av 1930-talet då Hallades spårmätningsvagn 
introducerades och man kunde mäta spåret 
i full fart och med normal axellast. De värden 
man mätte var i början spårvidd och rälsförhöjning, 
och de redovisades på pappersremsor 
där kilometertal, broar, växlar och annat var 
angivna. Om större fel upptäcktes kom en felrapport 
direkt till banmästaren som omedelbart 
kunde vidta åtgärder. Registreringen gjordes av 
ritstift kopplade till ett pendelsystem som påverkades 
av vagnens skakningar och lutning och 
skalenligt överförde utslagen på pappersremsan. 
Halladesvagnen ersattes under 1970-talet av en 
ny mätvagn, Mouzain, som var utrustad med 



modernare mätutrustning och kunde registrera 
fler mätresultat såsom skevning. Vi samma tid 
kom även en mindre typ av mätdressiner som 
kunde skötas av två man och kördes över linjerna 
med kortare intervaller än den stora vagnen. De 
flesta spåren är idag koordinatberäknade och kan 
justeras genom databeräkningar direkt i de stora 
nivelleringsmaskinerna. 

-----
So4 4610, foto 1958. Vtzgnen målades i samma farg som de forsta Rapidloken. Alla boggierna avslöjar även for den  
oinitierade att det inte är fråga om någon vanligpersonvagn, även om korgkonstruktionen överensstämde. Svjvm. 

Med ökad person-och godstrafik såsom pendeltrafik 
runt storstäderna, systemtransporter för 
godstrafik i speciella tåg och tidtabeller och inte 
minst nya krav från trafikanterna på rättidighet, 
försvåras ofta underhållsarbeten som fordrar 
längre bandisptider. På senare år har man börjat 
tillämpa hel avstängning av spåret eller spåren 
ett antal veckor för att koncentrerat kunna 
utföra alla underhållsarbeten på sträckan såsom 
spårbyte, tjälisolering, kontaktledningsbyte, signalarbeten 
etc. Detta fordrar en lång och noggrann 
planering för att tidtabellsmässigt kunna 
lägga över godstrafiken till andra vägar, meddela 
resande i god tid att viss del av resan ska ske med 
buss, planera för personal-och materialresurser, 
reservera maskiner etc. 

Dressinerna förbättras 

Fram till mitten av 1940-talet var man i stort 
sett hänvisad till spåren för personal-och materialtransporter. 
SJ hade praktiskt taget inga bilar 
varför motordressiner och trallor fick användas, 
enligt beskrivning ovan. Till tyngre materialtransporter 
fanns trallor med tjocka gjutjärnshjul, 
grova axlar och glidlager. För att lyfta en sådan 
tralla på eller från spåret behövdes minst fyra 
man. En motordressin kunde man ensam vrida 
av spåret på en vägövergång eller med en vändskiva. 
En träkonstruktion lades på spåret, dressinen 
kördes upp, alltsammans vreds 90 grader 
och drec-;inen fick rulla ut på sidan av spåret. De 
stora tr lorna gick tungt och användes mest för 
slipers-och rälstransporter, och i uppförslut fick 
gubbarna ofta gå och skjuta på då motordressinen 
inte orkade dra eller slirade på rälsen. Att 
sedan dessa små motorer under kriget utrustades 
med gengasaggregat gjorde inte saken bättre, och 
många svordomar som osade värre än aggregatets 
avgaser kunde höras från trallkuskarna då de försökte 
fa sur gengasved att brinna. 

Nyare och modernare dressiner kom fram, och 



jag minns med förtjusning när en ny framhjulsdriven 
dressin med ett presseningstak kom till 
Kristinehamn 1949 och jag fick köra den. Motorn 
var mer kompakt än den gamla och surrade 
som ett bi. Dressinen hade betydligt bättre dragkraft 
genom framhjulsdriften, och att sitta under 
ett tak då det regnade var som himmelriket. Trots 
allt fanns lite smolk i glädjebägaren. Då dressinen 
rekvirerades tyckte dåvarande överbanmästaren 
att en självstart för två hundra kronor var 
en onödig utrustning. 

På 19 0-talet kom de första helt täckta dressinerna 
med kraftigare motor. Olika modeller 
fanns för personal-och materialtransport. Typ 
112 var försedd med hytt och lastflak och vissa var 

Nufortiden behöver ingen banvakt trampa sig.fram som 
Rickard Westlund i Björneborgfick göra 1943. 

även utrustade med en liten kran. Utvecklingen 
har gått vidare, och dagens rälsgående fordon för 
spårarbeten är stora, tunga maskiner som kan dra 
ett par vagnar och är väl utrustade med diverse 
hjälpmedel och bekväma förarutrymmen. 

Utbildning 

Oavsett hur mycket maskiner och hjälpmedel 
som anskaffas måste personalen kunna sköta 
dem och man måste genomföra utbildning i 
olika former. SJ:s utbildning i början av 1940talet 
sköttes i stort sett genom praktik hos äldre 
medarbetare med lång erfarenhet. De läroböcker 
som användes var i huvudsak skrivna och författade 
av tjänstemän på Kungl. Järnvägsstyrelsen, 
såsom "Järnvägars byggnad och underhåll", författad 
av baningenjör T. Hedbäck och utgiven 
1947. Det handlade inte bara om läroböcker 
utan också också särtryck som skulle följas vid 
arbetet i spåret. Behovet av utbildning ökade 
efter modernisering av anläggningar och maskiner, 
och SJ öppnade en skola i Ängelholm för 
sin personal i en nedlagd lokstation med några 
fast anställda lärare men i huvudsak kompetenta 
och intresserade tjänstemän från hela Sverige, 
som undervisade i kortare eller längre perioder. 
För banavdelningens del gällde undervisning 
av ban-, el-, signal-och telepersonal. Undervisningen 
växte, lokalerna blev för trånga och på 
1970-talet byggdes nytt med moderna undervisningssalar 
och en välkommen matservering 
inom området. Nackdelen med Ängelholm var 
naturligtvis de långa resorna för personal från 
norra delen av landet. 



Efter delningen av SJ 1988 gjordes stora rationaliseringar 
både inom SJ och Banverket 
varför behovet av både utbildningsplatser och 
skollokaler minskade. Det gamla lokstallet blev 
över och samtidigt delades SJ:s museum i Gävle i 
ett SJ-och ett Banverksmuseum, varvid de övertaliga 
lokalerna i Ängelholm kom till nytta och 
rustades upp. Med pompa och ståt invigdes så 
Banverkets museum den 12 juni 1998 och har 
redan fatt mycket gott betyg för sina samlingar 
och sin presentation av dem. 

Vad beträffar min egen skolning börjades den 
redan som liten eftersom jag ofta följde min far 
ute i spåret och såg på hur arbetet gick till. Alltnog, 
min första formella utbildning till kurvmätare 
skedde i Kungl. Järnvägsstyrelsens lokaler i 
Stockholm och lärare var personal från bantekniska 
kontoret såsom Gudmundsson, Schäder 
och Nord. Efter något år blev jag uttagen till förprövning 
i matematik och svenska språket för att 
fa söka till banförmanskursen. Dessa kurser hölls 
av Hermods Korrespondensinstitut, men banförmanskursen 
sköttes helt av styrelsens tjänstemän 
med SJ-litteratur. Under min tjänstetid har jag 
genomgått åtskilliga olika kurser och utbildningar 
både inom och utom verket. De större utbildningarna 
var Betong-och cementinstitutets kurs 
1957, Högre företagsekonomisk kurs 1969-70 
samt Entreprenadupphandling 1975. 

Många inom verket har deltagit i olika arbetsgrupper. 
Dessa uppdrag sköttes på sidan av det 
ordinarie arbetet vilket var på ont och gott, då 
många kanske inte tyckte sig ha tid med extra 
åtaganden. Jag anmodades 1982 att vara med 
i en arbetsgrupp som döptes till Siesta, uttytt 
Samordning Integrering El-Signal-Tele-Arbeten. 
Arbetet pågick med diverse praktiska försök, där 
personal samlades i olika konstellationer och 
med olika förutsättningar, för att arbeta gemensamt 
med olika arbeten och projekt. Avsikten var 
att pröva möjligheten att vid till exempel en växelrevision 
spår-, el-och signalreparatörer skulle 

hjälpa varandra. Uppdraget redovisades den 15 
december 1983 för banavdelningens chef P-G 
Andersson. 

SJ-andan försvagades 1964 

Relationerna mellan olika avdelningar inom 
gamla SJ upplevde jag som mycket god ute på 
fältet. Det fanns en SJ-anda som tyvärr delvis 
försvann vid den första stora omorganisationen 
1964, då ban-och trafikdistrikten bildades. 



Plötsligt blev vissa saker mitt och ditt, inga höll 
riktigt ihop verket och drog åt samma håll. Olika 
avdelningschefers inbördes relationer spelade 
stor roll även för den övriga personalen och detta 
märktes än mer efter omorganisationen. 

Åldersfördelningen var olika på olika avdelningar, 
och i arbetslagen drev och skojade väl de 
äldre gubbarna med de yngre och framförallt med 
de nyanställda, som skulle gå igenom ekluten. 
Man arbetade ofta på gemensamma beting eller 
ackord såsom gruslastning, höglyft, lastning eller 
lossning av sliprar etc. Då måste alla göra sin del, 
och om de nya gjorde sitt bästa var de efter några 
dagar upptagna i laget och gemenskapen. Jag har 
en känsla av att samhörigheten bland gubbarna 
var bättre förr. I arbetslagen levde man närmare 
varann. I stort sett hade alla samma bakgrund 
och levnadsstandard och levde ett lugnare fast 
ofta ett slitsammare liv. Brådskan och hetsen var 
inte så stor då praktiskt taget allt arbete utfördes 
för hand och många arbetsmoment måste utföras 
samtidigt och med hjälp av varandra. I dag 
utför en eller två man på en nivelleringsmaskin 
samma arbetsmängd som tjugo man utförde för 
hand för sextio år sedan. I dessa stora lag fanns 
alltid hyss och upptåg bland gubbarna och om 
inte annat alltid någon som drog en bra historia 
under matrasten. 

Sista tiden på banan 

Jag skulle ha pensionerats i början av 1990 men 
ombads att stanna kvar ett år, vilket jag gärna 
gjorde. Efter pensioneringen fortsatte jag med 
konsultuppdrag på min gamla arbetsplats i ytterligare 
cirka fyra år. Konsulttiden innebar mycket 
intressanta arbetsuppgifter och jag fick förmånen 
att arbeta tillsammans med flera yngre, duktiga 
anställda och konsulter. Jag tror mig veta att jag 
kunde förmedla en del erfarenheter och kunnande 
om spår-och broarbeten till de yngre och 
speciellt till många nyanställda på regionkontoret 
i Gävle, som vid denna tid genomsyrades av 

"I dessa stora lagfanns alltid hyss och upptåg bland gubbarna': Lite vänskapligt bråk i väntan på tåg någon gångpå 
1940-talet. 

stora investeringsobjekt som dubbelspårsutbyggnaden 
Uppsala-Gävle, nya linjesträckningar 
Ljusne-Söderhamn-Enånger, dubbelspår Ockelbo-
Holmsveden och flera stora broarbeten såsom 
ny bro över Dalälven vid Krylbo. Min fru 
Anna-Greta pensionerades 1993 och vi hade en 
mycket angenäm tid med resor, sammankomster 
med goda vänner och barn och barnbarn. Tyvärr 



insjuknade Anna-Greta i november 1996 och 
gick bort våren 1997. Då jag inte hade någon 
direkt anknytning till Gävle och mina barn och 
övrig släkt och vänner fanns längre söderut i landet, 
sålde jag vårt hus i Gävle och flyttade hösten 
1997 till Linköping. Jag följer med intresse utvecklingen 
och vad som händer med mitt gamla 
företag i SJ-Nytt och Rallaren. 

De rationaliseringar som genomfördes tidigare 
inom SJ var begränsade. Små avdelningar 
slogs samman och i samband med utbyggnad 
av nya linjer behövdes vissa förändringar. Detta 
pågick i mindre omfattning fram till 1964, då 
SJ splittrades i den första större omorganisationen 
när ban-och trafikdistrikten organiserades. 
SJ:s förfall började och man kan väl säga att det 
idag är fullbordat. Banverket är fortfarande en 
enhet förutom den bolagiserade industridivisionen, 
men ett antal utomstående entreprenörer 
knackar allt högljuddare på dörren för att fa delta 
i spårarbeten m.m. Trafiksidan har ju redan delats 
upp i sex mindre bolag och endast ett av dem 
kallas fortfarande för SJ. 

Jag har inte varit särskilt politiskt intresserad, 
men avreglering och utförsäljning av Sveriges 
järnvägs-, post-, och telekommunikationer samt 
elförsörjning till bland annat utländska köpare 
och bolag anser jag vara helt felaktigt. Konkurrens 
behövs säkert, men alltför många trafikentreprenörer 
på spåren med egna mindre enheter 
i lok, vagnar och personalgrupper medför 
totalt sett en för stor administration. Man kan 
fråga sig varför praktiskt taget alla enskilda järnvägar 
förstatligades den 1 juli 1948. De små bolagen 
var för små och gick med förlust och kunde 
inte fortsätta. Jag tror att vi själva målat in oss i 
ett hörn på grund av den uppdelning som skett. 
Alla andra företag försöker bli större för att möta 
konkurrensen, och det kommer säkert inte att 
dröja förrän mindre trafikbolag slås samman och 
på nytt bildar större enheter. 

Linköping 2005. 

''Sippan" byter sliprar utanfor banvaktsstugan 333 i Björneborg 1943. Notera rälsvandringshindret. 

Anders Olsson 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1959? 

Liksom under föregående år krympte det svenska 
järnvägsnätet. Årets enda pluspost bestod av 
att den sju kilometer långa Storå-Stråssa järnväg 
åter öppnades för malmtågstrafik. Stråssa gruva 



är känd sedan medeltiden men fick järnvägsförbindelse 
ganska sent. Banan som öppnades 1915 
ägdes av gruvbolaget men trafikerades av FröviLudvika 
järnväg. Gruvdriften upphörde 1923 
men trafiken på banan pågick till 1932. Spåret 
låg kvar och järnvägsbolaget blev 1938 dotterbolag 
till TGOJ. Under andra världskriget förekom 
lite trafik men sedan förföll banan åter. I mitten 
av 1950-talet ville man åter använda Stråssa gruva 
och 1956 började arbetet med upprustning 
av såväl gruva som järnväg (som del av ett stort 
investeringspaket som inte minst finansierades 
med medel som frigjorts genom förstatligandet 
av Lapplandsmalmen). För den senare innebar 
det bland annat elektrifiering. Banan återöppnades 
den 29 oktober 1959. 

Första eltågetpå Storå-Strössa järnväg flr här avgång 
från Storå. Eldriften avvecklades 1981 och kvar

varande trafik upphörde 1987. 

Nedläggningar 

Flera järnvägssträckor drabbades av någon form 

av nedläggning. 

På före detta Börringe-Östratorps järnväg som 

förlorat persontrafiken 1957 nedlades godstrafi

ken på den nordligaste biten Börringe-Anders

löv. Den för godstrafik kvarvarande mittdelen 

av BÖJ, Anderslöv-Klagstorp, hade nu sin för

bindelse via den ännu intakta före detta Trel

leborg-Rydsgårds järnväg (där persontrafiken 

upphörde 1956). Sträckan Börringe-Anderslöv 

revs 1959-60. 

Enköping-Heby-Runhällens järnväg öppnades 
för trafik 1906. Den blev som många andra 
relativt sent byggda järnvägar ingen lysande investering. 
Redan 1908 övertog Stockholm-Västerås-
Bergslagens järnvägar (som från starten 
skött trafiken) banan. Den första delen av EHRJ 



som drabbades av nedläggning var persontrafiken 
Enköping-Enköpings hamn som upphörde 
redan 1909. Den 1 april 1952 kortades banan 
i norr när all trafik Heby-Runhällen nedlades. 
Den återstående persontrafiken upphörde den 1 
oktober 1959 och samtidigt nedlades godstrafiken 
Enköping-Fjärdhundra. 

Dalslands järnväg som öppnades 1879 hade 
sin östra punkt i Sunnanå vid Vänern. Persontrafiken 
mellan Mellerud och Sunnanå (3 km) 
nedlades redan 1925 och 1959 avvecklades godstrafiken 
och spåret kortades men en del närmast 
Mellerud sparades ( och användes länge för uppställning 
av godsvagnar). 

Huvuddelen av 1959 års nedläggningar drabbade 
dock smalspårsbanor med spårvidd 891 
mm. Falkenbergs järnväg var en 102 km lång 
bana utan anslutning till det övriga smalspårsnätet. 
Banan öpnnades i etapper mellan 1894 och 
1904. Frånsett införandet av rälsbussar var banan 
mycket ålderdomlig. Den 1 november 1959 
nedlades godstrafiken helt. Persontrafiken försvann 
också utom på den tre mil långa sträckan 
Axelfors-Älvsered där vägnätet tills vidare ansågs 
för dåligt för överförande av trafiken till landsvägsbuss. 

Den 19 km långa sträckan Lilla BjörnmossenJädraås 
på privatbanan Dala-Ockelbo-Norrsun

En Hilding Carlsson-buss anländer till Falkenbergs 1959 Plattformstrucken till vänster tillhör Postverket. 

dets järnväg nedlades den 1 september. Därmed 
var all persontrafik på DONJ nedlagd. Få anade 
då att en del av sträckan elva år senare skulle 
återfa persontrafik i form av museitåg. Godstrafiken 
på DONJ bestod 1959 till största delen av 
transporter för ägaren Kopparfors AB. 

Ljungbyholm-Påryd eller som den ursprungligen 
hette Ljungbyholm-Carlslunda järnväg 
var en 19 km lång sidobana till Kalmar-Torsås 
järnväg. Banan öppnades 1908 och hade redan 
under byggtiden en mycket dålig ekonomi vilket 
var nära att resultera i att banbygget aldrig fullföljdes. 
Bolaget gick i konkurs 1911 och Karlslunda 

Mönsterås-Asheda järnväg kom aldrig längre västerut 
än till Fagerhult. Foto 1959. 

kommun ropade in den för 190 000 kr på exekutiv 
auktion. Detta ledde till att Karlslunda 
hade en av landets högsta kommunalskatter. Aktiemajoriteten 



övertog 1929 av KTJ. Tio år senare 
var det ekonomiska läget åter akut på grund 
av dålig trafik under 1930-talet. Trafikeringen 
övertogs 1940 av SJ. En ansökan om nedläggning 
1941 avslogs med hänsyn till kriget. Banan 
kom istället att övertas av staten 1941 men först 
1948 blev SJ ägare. 1940-talet blev banans bästa 
trafikperiod, men i slutet av 1940-talet minskade 
trafiken åter. Rälsbussar sattes in utom i ett tågpar 
som kördes som blandat tåg. Persontrafiken 
nedlades 1 oktober 1959. 

En annan Smålandsbana med stora ambitioner 
men magert resultat var Mönsterås-Åseda 
järnväg som 1899 fick koncession. Första delen 
av banan öppnades 1902. Sedan fortsatte 
man bit för bit och 1916 nådde man Fagerhult. 
Längre än så kom man aldrig, och redan efter 
första världskriget gick trafiken på banans västra 
del bakåt. Från 1910 ingick MÅJ i Kalmars 
smalpårsbaneförvaltning. Den svaga trafiken 
ledde till att man 1932 och 1937 ansökte om att 
fa lägga ner sträckan Sandbäckshult-Fagerhult. 
Ansökningarna avslogs och 1940 övertog staten 
banan. Persontrafiken Sandbäckshult-Fagerhult 
nedlades den 1 september 1959. 

::,--, r. 
SRJ-s verkstadsorganisation ändrades inte stort när SJ tog över. Lennart Ameen fotograferade motorvagn 2016 (fd 
16, Asea 1919) 25 dagar fore nationaliseringen utanfor verkstaden i Ösby. 

Östgötasmalspåret hade krympt betydligt 
1958 och 1959 nedlades den 27 km långa sträckan 
Skänninge-Bränninge. Banan var en del av 
den 1913-1914 öppnade Väderstad-Skänninge-
Bränninge järnväg. Även denna bana 
hade svag ekonomi och 1926 övertog SJ trafiken. 
Den gick 1930 vidare till Mellesta Östergötlands 
järnväg och 1934 införlivades banan i detta bolag. 
Persontrafiken Väderstad-Skänninge nedlades 
samma år och godstrafiken på den sträckan 
upphörde 1942 med undantag för sockerbetstransporter. 
All trafik Skänninge-Bränninge 
nedlades den 1 september 1959 och rivningen 
av banan påbörjades samma år. 

Upprustning 

Arbetet med breddning av smalspårbanor till 
normalspår fortsatte 1959 med den 6 km långa 
sträckan Hästholmen-Ödeshög. 

Även arbetena med utbyggnad till dubbelspår 
fortskred. Under året öppnades sträckorna Strångsjö-
Andebol (5 km) på Östra stambanan och 
Norrhög-Mellansjö (6 km) på Norra stambanan. 



Två sträckor elektrifierades under året. Förutom 
ovannämnda Storå-Stråssa även den 62 
km långa Dellenbanan Ljusdal-Hudiksvall. De 
dieseldrivna motervagnarna av YBo6-typ kunde 
nu avlösas av elektriska YBoa6 (sedermera XI 6) 
vilka sedan fanns i trafik på banan till nedläggningen 
1985. 

Utbyggnade av fjärrblockering på Malmbanan 
fortsatte 1959. Sträckan Vassijaure-Riksgränsen-
Bj0rnfjell fjärrstyrdes nu från Kiruna. Andra 
relativt hårdtrafikerade enkelspår där utbyggnaden 
av fjärrblockering fortsatte var "stambanan" 
Krylbo-Mjölby och TGOJ-nätet. 

Roslagsbanan 

Det sista stora överförandet av privatbanor till 
SJ genomfördes 1959. Det var Stockholm-Roslagens 
järnvägar och Dannemora-Hargs järnväg 
som nu uppgick i SJ. Sedan 1951 hade banorna 
varit stadiga bolag. Det linjenät som nu införlivades 
med SJ omfattade 257 km. Fack och 
politiker hade drivit på statsövertagandet (berättade 
Stig Svallhammar i Spår 1998) eftersom de 
tyckte att alla banor skulle drivas enligt samma 
villkor. Övertagandet hade också fördröjts av 
planer på att överföra de sydligaste linjerna till 
Stockholms Spårvägar. SRJ förblev tämligen 
autonom och bildade en egen driftsektion. SJ 
strävade efterhand mot att renodla driften och 
trodde inte på någon lång framtid för annat än 
lokaltrafiken kring Stockholm och malmtrafiken 
i norr. Bedömningen verkar riktig -de senare 
transporterna är på väg att återuppstå. 

Ånglok 
Ånglokens reträtt fortsatte om än antalet slopade 
normalspårslok på SJ verkar något färre än föregående 
år. Flertalet var även 1959 gamla privatbanelok. 
Två lok som slopades under året var 
Tidaholms järnvägs första lok. De hade levererats 
till trafikstarten 1906 som TJ 1 Vulcan och TJ 
2 Tidaholm. Det kan noteras att det 1906 var 
ovanligt att ånglok på nya banor fick namn. Loken 
kom till SJ 1939 och fick 1942 nr 1587 och 
1588 med littera LlO. Litterat ändrades 1947 till 
S12. Loken skrotades i Östersund 1960. 
Om antalet normalspårsånglok som slopades 
var måttligt så försvann det däremot många 
smalspårslok. Flertalet var byggda i början av 
1900-talet och hade gjort daglig tjänst på sina 
banor innan rälsbussarna ersatte. Nu tog lokomotorer 
över den kvarvarande godstrafiken 
och loken blev överflödiga. Dessutom nedlades 
många 891-banor. Ytterligare en orsak var breddningen 



av smalspår. Inte mindre än åtta av SJ:s 
1067-lok skrotades 1959. Det äldsta av var före 
detta BKB 15, byggt av Nohab 1895. 
I slutet av 1950-talet elektrifierades hela 
TGOJ. Detta gav överskott på ånglok. Ett antal 

lok såldes 1957 till SJ som då såg ett behov av 
dem. Återstoden ställdes nu undan som reserv 
eller såldes till skrotning. 

Ånglok gjorde dock fortfarande daglig tjänst 
som växellok på många industrier. På den 1940 
öppnade normalspåriga banan mellan Sösdala 
och Store mosse tjänstgjorde sedan öppnandet 
före detta BLHJ 5 (levererat till Revingebanans 
öppnande 1905 och överflödigt 1939 då BLHJ 
nedlades). Loket fick 1959 delta i 100-årsjubileet 
för Södra stambanans öppnande till Sösdala. Tre 
år senare ersattes fet av ett SJ K4-lok och BLHJ 
5 skrotades. Ångdriften på banan Sösdala-Store 
mosse upphörde 1970. 

Ellok 
Nyanskaffningarna av ellok 1959 var måttliga 
sju Ma-lok nr 958-964. 
Elloken från Malmbanans första år med eldrift 
var nu på väg ut. Loktyper som Oa, 06, Pa och 
Pb hade gjort sitt. Det sista O6-loket togs ur 
tjänst 1959. 

SJ-s reklamavdelning uppmärksammade starten for 
Paprikatågen som ansågs innebära ett kvalitetslyft och 
lockade nya resenärer. 

I 

Flera av foto

grafierna från 

Pakrikapremiären 

är uppenbart ar

rangerade och tagna 

på ett verkstads

område. Det kan 

hända att bildens 

smörgåsar är gjorda 



av papier-mache. 

Det forhindrar inte 

att serveringen vid 

sittplats var en väl

kommen bekväm

lighet for många 

resenärer. 

Motorlok 

Det sista loket i SJ:s T3-serie, nr 76, levererades 
1959. Loket fick senare littera T22 och var en 
svenskbyggd (Falun) version avT2/T21. Lok 76 
kom senare (1964) att ombyggas till T21. 

Ett annat nytt lok i SJ:s nummerserie var T6 nr 

206. Det var ett provlok som från början hyrdes 
av tillverkaren Motala Verkstad. 
Under 1959 anskaffade SJ ytterligare tretton 
lokomotorer littera Z43 från Kalmar Verkstad. 
Johannisberg-Ljungaverks järnväg anskaffade 
1959 en lokomotor från Falun som fick nr 6. 

Även på smalspåriga DONJ var ångdriften på 
reträtt. Man anskaffade därför 1959 sina första 
fyra motorlok (lokomotorer) som fick nr 1-4. 

Motorvagnar 

Tjugofem motorvagnar av littera YBo7 levererades 
under 1959 till SJ från Märstaverken i Eksjö. 

Det första tågsättet i SJs nya lättviktselmotorvagnstågsserie 
Yoa2 levererades 1959. Det var 
en utveckling av de motorvagnståg som Hilding 
Carlsson tidigare levererat till TGOJ och NKIJ. 
Hos SJ blev det en mer snabb tågsinspirerad front 
eftersom tågen var avsedda att gå i fjärrtrafik. 

Grundorsaken till beställningen var att SJ önskade 
annullera en order på smalspårsmotorvagnar 
som efter trafikminskningen på smalspårsnätet 
inte längre behövdes. De nya motorvagnarna 
hade en ny klarröd färgsättning som snabbt gav 
dem smeknamnet "Paprikatåg". En annan nyhet 
var servering vid sittplatsen. 

Ett udda fordon som slopades hos SJ 1959 



var den elektriska provmotorvagnen Yoal nr 31. 
Den skrotades påföljande år i Örebro. Slopningen 
av Hilding Carlssonbyggda boggirälsbussar 
fortsatte under året. Ett stort antal såväl normalspåriga 
som smalspåriga ansågs överflödiga trots 
att många endast hade tjänstgjort den för järnvägsfordon 
korta tiden av tio år. 

Till TGOJ levererade Hilding Carlson i Umeå 
de tre sista motorvagnarna i Yoa202-serien. 
Det skulle bli TGOJ:s sista motorvagnsanskaffning. 

Personvagnar 

De sista vagnarna av 1950-talsstuk med runda 
hörn, bredräffiiga sidor och träfönster levererades 
lämpligt nog under 1959. Leveranserna omfattade 
sovvagnar littera WLABo6 (sedermera 

Liksom många gånger tidigare var det bokforingsmässigtfordelaktigare att rad 
bygga om vagnar än att bygga nytt, och dessutom måste Kalmar ver: 
ras for en annulerad order. före detta Co8 2557 .från 19 -ar på Hagalund som 

· 
ompense-
nyombyggd till BFo16 2557. Foto den 18 nov ber 1959. 

WL3) och kombinerade sitt-och resgodsvagnar 
BFo4 (sedermera BFl). Behovet av kombinerade 
sitt-och resgodsvagnar var tydligen stort för mellan 
1959-1961 ombyggdes åtta gamla trävagnar 
av Bo8-typ från 191 7-1919 till stålvagnar littera 
BFo16 (sedermera BF3). 

Samtidigt pågick arbetet med SJ:s nya personvagnsserie 
som kom att kallas 60-talsvagnar 
eftersom de levererades mellan 1960 och 1969. 
Dessa vagnar kom att innebära ett helt nytt tänk 
när det gällde personvagnsinredning, den största 
förändringen sedan 1910-talet på detta område. 

Övrigt 

Även godsvagnsparken förnyades 1959. Nya 
vagntyper var littera Lu för transport av flis och 
träkol samt den öppna boggigodsvagnen Rs. 

Under 1958 bildades den första järnvägshobbyföreningen 
i Sverige nämligen Svenska Järnvägsklubben. 
Året därpå kunde en sektion inom 
SJK öppna den första svenska museijärnvägen. 
Den fanns vid Lina tegelbruk nära Södertälje. 
Banan kallades Östra Södermanlands järnväg, 
lämpligt med tanke på banans geografiska läge 
och som travestering av de båda privatbanorna 



Norra Södermanlands respektive Mellersta Södermanlands 
järnväg. 

Namnet bibehölls när man 1966 började trafikera 
Mariefred-Läggesta trots att den banan 
var en del av före detta N rSlJ. Spårvidden i Lina 
var 600 mm vilket var vad man räknade med att 
klara av som museijärnväg. Spårvidden tog man 
med sig till Mariefred där alltså normalspår blev 
smalspår. 

På de svenska spåren rullade 1959 många fordon 
som var femtio år eller äldre. Av de fordon 
som levererades till järnvägarna 1959 är det väl 
bara några Ma-lok som är i aktiv tjänst. Något 
fordon kanske ännu rullar hos någon industri eller 
museibana. 

RobertSjöö 

Sveriges Järnvägsm.useum. 2008 

Förändringarna i samhällsstrukturen går med rasande 
fart och som dokumenterande verksamhet 
i en sådan process kan det vara svårt att hänga 
med. För museets del har det som vanligt, de senaste 
åren, varit de organisatoriska frågorna som 
varit i fokus; kultur-och museiutredningarna, 
Banverkets interna uppdragsstyrning och förberedelserna 
för sammanslagning av Banverket och 
Vägverket kräver engagemang och även omställning 
av arbetssätt. Det mest bestående verkar 
vara våra basutställningar och de inte helt tillfredssällande 
förutsättningarna för förvaringen 
av våra samlingar. Följaktligen sparkade vi också 
igång en egen utredning om museets behov och 
framtid. Utredaren, f.d. chefen för Tekniska 
Museet, Ann Louise Kemdal, ska presentera sina 
slutsatser och rekommendationer för Banverket 
vid hal vårsskiftet 2009. 

Vi halkar efter! 

För att i möjligaste mån påverka den omvärld 
som har inflytande på vår verksamhet har nätverksarbetet 
varit viktigare än någonsin. Jag har 
genom styrelseplatsen i Riksförbundet Sveriges 
Museer och nätverket för verksmuseerna haft direkta 
ingångar i museikoordinatorns utredning. 
Även kulturutredningen har fått ta del av museets 
behov vid ett besök i Gävle. Vårt eget museiråd 
har fungerat utmärkt för omvärldsbevakningen 
och med Ann Louise Kemdals uppdrag har rådet 
fått en operativ roll som styrgrupp. De internationella 
jämförelserna är också mycket viktiga 
och de har tillgodosetts genom mitt engagemang 



som sekreterare för lnternational Association of 
Transport and Communications Museums samt 
diverse kontakter och studiebesök. Vi kan definitivt 
konstatera att vi trots en stadig tillväxt och 
två publika anläggningar inte tillhör världens ledande 
järnvägsmuseer längre. I många andra länder 
har man helt enkelt satsat mycket mer på sitt 
industriarv. De bästa exemplen på utveckling av 
järnvägsmuseer på senare år hittar vi i Frankrike 
(Mulhouse), Holland (Utrecht), Japan (Saitama), 
Norge (Hamar) och Storbritannien (York) 

Utblick 1. Den senaste och troligen största satsningen på ett järnvägsmuseum är det japanska "Railway Museum" i 
Saitama, som ägs av Japanese Railways East. En gigantisk, ny anläggrzing invigdes år 2007for att uppmärksamma 
att bolaget då hade etablerats for tjugo år sedan. Foto Lennart Lundgren. 

och ser man även till museer som spänner över 
hela transportsektorn så har stora anläggningar 
blivit ännu större i Schweiz (Luzern), Tyskland 
(Miinchen) och USA (Washington). Det är min 
förhoppning att vi far till en kursändring även i 
Sverige som kan garantera det sena 1800-talets 
och 1900-talets kulturarv för kommande generationer. 
Mycket av detta har skapats inom den 
svenska staten och förvaltas i dag av verksmuseer 
med tämligen blygsamma resurser jämfört med 
statens så kallade centralmuseer för till exempel 
arkeologi, allmogekultur eller naturhistoria. 

Utblick 2. Järnvägsmuseet 
i 

Utrecht, Holland, 
har mångdubblat 
sina besökssiffeor 
efter en jättesatsning 
på en ny 
besöksanläggrzing 
som stodfordig 
2005, uppenbart 
inspirerad av 
Disney med bland 
annat tre upplevelsevärldar. 
Foto 
Robert Sjöö. 

Museernas vårmöte 10-11 mars blev ett utmärkt 
tillfälle att lyfta fram dessa frågor för våra 
museikollegor på hemmaplan. Min kollega Andrew 
Scott höll ett föredrag om kunden i centrum 
på järnvägsmuseet i York för närmare 500 
åhörare, som kunde publiceras redan i förra årets 
Spår. Ett särskilt seminarium om verksmuseerna 
hölls också med Banverkets senior advisor 
tillika museirådets ordförande Lars Berggrund 
som moderator. Man kan konstatera att det i de 



statliga verken finns ett genuint intresse för kulturarvsfrågorna, 
kanske i synnerhet i Banverket, 

Jubileums.firandet 
"Tio år på spår" 
bidrog till nytt 
besöksrekord i 
Angelholm. Foto 
Peter Törnqvist, 
Nostalgia. 

Per-Ake Lampemo 
är arbetsledare 
for Järnvägsmusei 
vänners verksamhet 
i Herrljunga 
där B-loket 1038 
har sin hemmastation. 
Foto Peter 
Törnqvist, Nostalgia. 

men att det samtidigt kan bli en ickefråga om det 
inte finns ett tydligt uppdrag från ägaren. I det 
ljuset är naturligtvis kulturdepartementets utredningar 
väldigt viktiga. Båda presenteras i början 
på 2009. 

Även om mycket fokus ligger på framtiden och 
omvärldsbevakning så kan naturligtvis den dagliga 
verksamheten inte försummas. 2008 var ett 
synnerligen framgångsrikt år, i synnerhet i Ängelholm 
där besöksrekordet från året innan rök all 
världens väg. Det nya rekordet lyder på 42 652 
besökare och det var till och med något fler än 
i Gävle ( 41 967). Vi har nu nått målsättningen 
med två jämnstarka, publika arenor där vi kan 
hitta samordningsvinster. Någon större konkurrens 
om publiken finns inte med tanke på det 
stora avståndet. Det senare är dock ett problem 
för trafikinsatserna vars bas av praktiska skäl 
måste koncentreras till en geografisk plats. Vad 
som kan göras blir en resurs-och organisationsfråga, 
vilket också kommer att beaktas i museets 
utredning. Det ska också framhållas att det stora 
behovet för oss inte är utveckling av besöksverksamheten 
-även om vi naturligtvis vill det också 
-utan ändamålsenlig förvaring och hantering av 
samlingarna. Mer om vad som gjorts i de enskilda 
verksamhetsområdena följer längre fram. 

Anvisningar för ideellt arbete och samverkan 

Samarbetet med den ideella verksamheten är 
viktig för oss och vår förhoppning är att det ger 
ömsesidig nytta. För att göra vår relation med 



våra egna museivänner tydligare upprättades och 
beslutades anvisningar för det ideella arbetet vid 
museet. Dessa utgör numera ett officiellt dokument 
inom Banverket, godkänt av både arbetsgivare 
och fackliga parter, vilket underlättar för 
alla. Det är naturligtvis värdefullt att känna till 
hur anvisningarna lyder så jag tar här tillfället att 
använda lite av mitt utrymme i Spår för att delge 
dem. 

• Alla som utför ideellt arbete för museet skall 
vara medlemmar i Järnvägsmusei Vänner. 
• Den som arbetar frivilligt är en ambassadör 
för hela museiverksamheten och ska vid sidan 
om det faktiska arbetet prioritera värdskapet 
och på samma sätt som anställda följa gällande 
rutiner vid museet i sitt uppträdande gentemot 
arbetskamrater, besökare och kunder. 
• Varje projekt med ideell arbetskraft ska utgöra 
-eller vara en del av -en arbetsorder i museets 
årliga verksamhetsplan efter godkännande 
av museiledningen och Banverket. 
• Varje projekt ska ha en ansvarig från museets 
personal som utses av museiledningen. 
• För varje projekt med ideell arbetskraft ska 
finnas en av vänföreningen och museets projektansvarige 
utsedd arbetsledare. 
• Alla arbetsuppgifter som utförs ska ingå i ett 
definierat projekt och vara godkänt av den för 
museet utsedde projektansvarige. 
• Projekt med ideell arbetskraft ska vara begränsade 
till sin storlek eller vara tydligt uppdelade 
i mätbara delmål så att målen kan uppnås 
inom rimlig tid. 

• Varje enskild frivillig ska finnas dokumenterad 
i en personallista inom respektive projekt 
som ska finnas tillgänglig hos både museets projektansvariga 
och vänföreningens arbetsledare. 
• Arbetsmiljöansvaret för de frivilliga ligger 
på Järnvägsmusei vänners styrelse. Som en del i 
skyddet för den enskilde tecknar Järnvägsmusei 
Vänner en ansvarsförsäkring. 
• Varje enskild frivillig som ingår i ett projekt 
ska delges dessa anvisningar, förutsättningarna 
för det enskilda projektet samt försäkringsskyddet 
av antingen museets projektansvarige eller 
ideell arbetsledare. 
• Synpunkter, frågor och förslag från enskilda 
frivilliga i ett definierat projekt ska kanaliseras via 
vänföreningens arbetsledare. 
• Synpunkter, frågor och förslag från museets 
anställda på ett projekt med frivilliga ska kanaliseras 
via museets projektansvariga. 



• Om någon av museets anställda vill arbeta 
frivilligt som medlem i vänföreningen är denne 
underställd museivännernas arbetsledare för arbetsuppgifter 
i ett aktuellt projekt. 
• Den som inte följer dessa anvisningar kan 
utestängas från frivilligarbete genom beslut av 
ideell arbetsledare, museets projektansvarige eller 
museiledningen. 

Jag hoppas och tror att ingen avskräcks av eventuella 
misstankar om byråkrati utan i stället ser en 
ökad attraktionskraft i att hjälpa museet genom 
en tydligare styrning. Handen på hjärtat så vet jag 
att den många gånger har saknats. Det sätter naturligtvis 
också press på museets personal att leva 
upp till krav och förväntningar, men som framgår 
ovan så handlar det om framförhållning, dialog 
och ömsesidigt ansvar. Vi ser alltid fram emot fler 
medarbetare från Järnvägsmusei Vänner. 

Många ideellt arbetande kommer också i kontakt 
med museet genom en järnvägsmuseiförening 
man är aktiv medlem i. Våren 2008 var 
synnerligen intensiv i Gävle med traditionsenligt 
branschseminarium och Järnvägshistoriska 
Riksförbundets QHRF) årsmöte i mars, följt av 
Järnvägsmusei vänners forskarseminarium och 
årsmöte i april. Branschseminariets huvudfrågor 
var trafiksäkerhet och föreskrifter. En del 
av JHRF:s årsmöte ägnades åt vår restaureringsverksamhet 
där Thom Olofsson delade med sig 
av sina kunskaper och det nystartade projektet 
att göra restaurangvagn igen av Ro2 nr 2702, 
ett tålamodsprövande arbete som kommer att 
sysselsätta Thom och vår snickare Stefan Carlsson 
under åtskilliga år framåt. Det förtjänar i 
det sammanhanget återigen att poängteras att 
det inte bara handlar om att återskapa ett fordon 
utan i än högre grad att arbeta med metoder 
och material som inte längre används för att vidmakthålla 
eller till och med återvinna kunskap 
om 1900-talets industriella hantverk. 

Skånska järnvägar fick köpa E2 1183 som man disponerat sedan 2006 Här med extra bröllopståg vid hållplatsen 
Ravlunda bränneri den 9 maj 2009. Foto Anders Lundquist. 

Depositionsinnehavare blev ägare 

Något som engagerade både järnvägsföreningar, 

privatpersoner och media var utförsäljningen av 

utgallrade fordon strax efter årsskiftet. Det sym



boliska priset, 1000 kronor per fordon, gav en del 
eko och antydningar om oseriös verksamhet, men 
när väl fördelningen var gjord och det visade sig 
att allt enligt ursprungsplanen kunde fördelas mellan 
föreningarna och att staten ägde kostnadsfritt 
hembud så lade sig omvärldens intresse. Förutsättningarna 
for försäljningen var att deponerade fordon 
erbjöds befintlig depositionsinnehavare och 
i övrigt fick alla föreningar lämna önskemål med 
prioriteringsordning for lok respektive vagnar. 
Om ingen förening visat intresse for ett fordon så 
kunde även kommuner eller andra museer kunna 
fungera som mottagare, varför vi fick ett tiotal intresseanmälningar 
därifrån. Alla fordon gick dock 
som sagt till föreningar och de flesta kunde fördelas 
genom att forstahands·:alen tillgodosågs men 
tyvärr fick lottning tillgripas i tre fall. Lottningen 
övervakades av Ann-Mari Olofsdotter, sekreterare 
i JHRF och Torsten Nilsson, ansvarig for arbetslivsmuseerna 
på Arbetets Museum i Norrköping. 
Utgallringen av nio ånglok, tre ellok och 17 personvagnar, 
den största sedan 1998, resulterade i 
följande fördelning: 

Ånglok Köpare 
B 1037 Bergslagernas Järnvägssällskap, Göteborg 
B 1290 Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. 
F.d. deposition 
B 1312 Landeryds Järnvägsmuseum 
B 1366 Stambanans Vänner, Katrineholm. 
F.d. deposition 
B 1428 Museiföreningen Gefle-Dala Järnväg, 
Falun 
E2 1092 Ångrike Fryksdalen, Torsby. 
F.d. deposition 
E2 1122 Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng. 
F.d. deposition 
E2 1183 Skånska Järnvägar, Brösarp. 
F.d. deposition 
N 1129 Malmbanans Vänner. 
F.d. deposition 
Ellok 
Hg2 755 Ostkustbanans Vänner. 
F.d. deposition 
Hg2 780 Föreningen Ångtåg i Västerboccen. 
F.d. deposition 
Hg2 787 Stockholms Kultursällskap for Ånga 
och Järnväg. Lottning 

Personvagnar 

B8 2803 Arvidsjaurs Järnvägsforening. 
F.d. deposition 
B 1 5104 Landeryds Järnvägsmuseum. 
F.d. deposition 
B 1 5157 Landeryds Järnvägsmuseum. 
F.d. deposition 



B 1 5123 Landeryds Järnvägsmuseum. 
WL2 4424 Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. 
F.d. deposition 
WL2 4478 Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng. 
Lottning 
DF25 3182 OrsaJernvägsforening 
F7 3380 Landeryds Järnvägsmuseum 
F7 3382 Stambanans Vänner, Katrineholm 
F2 25819 Stockholms Kultursällskap for Ånga 
och Järnväg 
FVl 25855 Landeryds Järnvägsmuseum 
FVl 25978 Engelsbergs-Norbergs Järnvägshistoriska 
Förening 
F33 55219 Nora-Bergslags Veteranjernväg. 
F.d. deposition 
F33 55220 Bergslagernas Järnvägssällskap. 
Lottning 
F52 55436 Nora-Bergslags Veteranjernväg. 
F.d. deposition 
F52 55439 Nora-Bergslags Veteranjernväg. 
F.d. deposition 
F52 5 5441 Nora-Bergslags Veteranjernväg. 
F.d. deposition 

Andra uppdrag for den ideella järnvägsverksamheten 
var det årliga engagemanget i Riksantikvarieämbetets 
fördelning av stöd till arbetslivsmuseer 
samt ett bidrag åt Svenska Järnvägsklubbens 
jubileumsbok till föreningens 50-åriga tillvaro 
och museets inblandning i dess tillblivelse. 

Publik verksamhet Ängelholm 

2008 började vi med helårsöppet. Detta kombinerat 
med ett rejält tioårsfirande lade grunden for 
det fina besöksrekordet. Med hjälp av två projekt 
lånade från kollegorna i Gävle, pepparkakstågstävlingen 
(prisutdelning) och utställningen Tag 
plats!, med järnvägsstolar ur samlingarna, fick 
det dagliga öppethållandet en bra start. Sportlovsaktiviteterna 
anpassades även till det danska 
lovet, vilket gav oss artiklar i danska tidningar. 
Lokala media följde regelbundet och nyfiket ångloket, 
E 902, under dess renovering till trafiklok 
i Ängelholm. Att ansträngningarna givit resultat 
framgick med önskvärd tydlighet av att det vid 
ankomsten tämligen anskrämliga loket beskrevs 

som en "ångande skönhet". 
påsk.lovet gav Gubben Pettson (Peter 
Lindholm) och katten Findus föreställningar 
i Lekstallet till mångas 
förtjusning oavsett ålder. 

Så var det dags för det stora jubileumskalaset 
"Tio år på spår". Den 



hittills största satsningen i Ängelholm 
lockade cirka 7 500 besökare under 
två intensiva dagar, 3-4 maj. Hela personalen 
och mer än det var engagerad 
och en trio bestående av Mai Kurdve, 
Lars Olov Karlsson och Henrik Reuterdahl 
höll i projektledningen. E 902 
blev färdigt i tid och kunde tjänstgöra 
i en ångpendel. Från Herrljunga kom 
ångloket B 1038 och ett antal museivänner, 
med Per-Åke Lampemo i 
spetsen, som såg till att det gick ångtåg 
på linjerna mot Båstad och Åstorp 
och Årgångståget med elloket Ra 846 
var nere för dagsturer från Malmö. 
Gästande ånglok kom från Föreningen 
Veteranjärnvägen, Ohsabanan, 
Föreningen Förstlingen Il och Danmarks 
Jernbanemuseum medan Nässjö 
Järnvägsmuseum deltog med sitt 
Rapidloksdragna 1960-talståg. Rälsbussar, 
dressiner, moderna fordon, 
modelljärnvägar och en marknad gav 
järnvägsintresserade valuta for besö-

Stora insatser har 
gjorts på E-loket 
902, under ledning 
av Martin Öhlin, 
for att fl till ett 

anständigt dri.ftlok 

i Angelholm. Foto 
MaiKurdve. 

Lön for mödan. 
Angloket E 902 i 
trafik under jubileet. 
Foto Peter Törnqvist, 
Nostalgia. 

¼ har nu en 
miniatyrjärnväg 
även i Angelholm. 
Foto Lars Olov 
Karlsson. 

Museets ångdressin 
från Uddevalla

Vänersborg-Herr

ljunga järnväg, 



togs nedfrån 

Gävlefor att köras 

under "Tio år på 
spår" och sedan 

visas i basutställ

ningen. Foto Peter 

Törnqvist, Nos

talgi,a. 

TV-profilen 

Björn Hellberg 
från grannkommunen 
Laholm 
extraknäckte som 

konduktör på 

några av uifårdstågen 
under "Tio 
årpå spår': Lyckligtvis 
fanns museivännen 
Thomas 

Nevanderfrån 

Göteborg med som 
ombordansvarig. 
Foto Peter Törnqvist, 
Nostalgia. 

ket. Till feststämningen bidrog invigningen av miniatyrjärnvägen 
i den engelska parken, öppningen 
av sommarutställningen "Bygga broar" och att 
Banverkets då relativt nytillträdda generaldirektör, 
Minoo Akhtarzand, höll jubileumstalet. 

Under sommaren slogs ännu ett rekord när 
danska modelljärnvägsbyggare satte samman 
världens längsta modellbana, om än tillfällig. 
E 902 hade anledning att förgylla ytterligare ett 
jubileum när loket gästade Eslöv för järnvägens 
150-årsfirande där man till vår stora glädje lyfte 
fram sina stolta rötter som järnvägsort. Under 
hösten hölls två jobbmässor på museet, dels traditionsenligt 
Järnvägsskolans och dels Arbetsförmedlingen 
Utland. Höstlov med trashtrain 
och spökjakt, gränslösa dagar med fri entre för 



danska gäster, utsålda Luciatåg. Till Åstorp och 
Båstad och följetången i lokalpressen, "att klä en 
julgran" avslutade det mycket framgångsrika året 
för museet i Skåne. 

Publik verksamhet Gävle 

I Gävle började det publika året med julgransplundring, 
ett familjearrangemang som lockade 
fler besökare än vad organisatörerna hade räknat 
med. Priset till bästa pepparkakståg kunde 
också delas ut av Gefle IF:s fotbollsstjärna Andreas 
Wikström. De lyckliga vinnarna fick en 
rälsbussresa under våren. Årets stora, tillfälliga 
utställning "Klimatgreppet" hyrdes från Tekni-

Flera hundra me

ter Märklinbana 

täckte stora delar 
av golvet i utstäffningen 
under 

några sommardagar. 
FotoMai 
Kurdve. 

kens Hus i Luleå. Meteorolog Anders Nylund 
från TV4 invigde och bidrog till att en i många 
delar ny publik kom till museet. Programverksamheten 
under våren och även sommararrangemangen 
anpassades till utställningens tema, 
klimathot och järnvägen som ett klimatsmart 
transportalternativ. Sportlov, påsklov, lärarkvällar 

Klimatsmart teater med Peter !fler och Helen Linander 
i utstäffningen ''Klimatgreppet" som hyrdes in från Teknikens 
Hus i Luleå. Foto Anna Toräng. 

Kvällsöppet på 

museidagen, 

'Mat&Mu

sik': tillfalle 

till stämningsfull 
njutning. 
Foto Katarina 

Sandberg. 



och samarbete med gymnasieskolans natur-och 
teknikprogram blev alla framgångsrika delprojekt 
i satsningen. Under sommaren uppfördes 
klimatteater i utställningen i egen regi. 

En vecka i maj stod miniatyrjärnvägen i centrum 
där besökarna fick möjlighet att komma 
nära våra frivilliga minitågsrallare. Veckan avslutades 
med en barnkulturvecka i samarbete med 
Gävle kommun med trafiksäkerhet på schemat. 

"Smaksatta väggar" invigdes av utställningmakaren Ida 
Sixtensson och vår hovmästare på Argångståget, Mårten 
Duner, som även är expertpå tågrestaurationens historia. 
Foto Christina Engström. 

Programverksamheten gav genomslag i media och 
den utgjorde naturligtvis också marknadsföring 
av verksamhetens pedagogiska program och sommararrangemangen. 
En nyhet för sommaren var 
"Byggtåget" där barn och vuxna fick sätta form 
och färg på en äldre godsvagn. Byggledare var 
Anna Ahlberg som även hade en "byggblogg" på 
nätet. Efter sommaren åkte det färdiga resultatet 
in i utställningen, vilket uppskattades mycket av 
somliga men inte alls av andra. Nåväl, det var bara 
tillfälligt. Efter återfinnandet av väggmålningarna 
från järnvägsrestaurangen på Stockholms Central 
blev det också en egenproducerad, tillfällig utställning 
signerad Ida Sixtensson, som lånades in 
från sektionen för samlingar och dokumentation. 
"Smaksatta väggar" öppnades i augusti för att stå 
kvar året ut. Inför utställningen rengjordes de intressanta 
målningarna av konservator. 

Museidagen i september hade ett annorlunda 
upplägg med målsättningen att återigen nå en 
ny publik. Temat och namnet för endagsarrangemanget 
var "Mat och musik". Restaurangvagnar 
från Sverige, Norge och Danmark, menyer 
från alla nordiska länder och musik från scenen 
både dag och kväll erbjöds besökarna. Årgångståget 
hade premiär för tre körningar i september, 
dagen till ära med den danska restaurangvagnen 
från Wagon-Lits som extra krydda. Eftersom vädergudarna 
var emot oss är det svårt att säga om 
det kunde ha blivit succe. Nu regnade dagen bort 
så den tilltänkta lokalpubliken stannade hemma. 
Gävle kommun konkurrerade också med liknan

de aktiviteter i centrum så här kan man tala om 
en "lose-lose-situation". Drygt 1100 betalande 
av totalt 2800 besökare täckte inte kostnaderna 
på långa vägar. Sannolikt lockade inte heller utbudet 
vår trogna museidagspublik. 



Modelltåg 08 under museivännernas Anders 
Larssons ledning blev en större framgång och 
arrangemanget har kommit för att stanna. Höstlovet 
blev återigen "spöklov" och husskådespelare 
Iller fick förstärkning av Maria Pihlström 
och Helene Linander i spökguidandet. Den 
lokalt kände historieberättaren och författaren 
Ulf Nilsson hjälpte till under några föreläsningar 
om spöken i Gästrikland. Under Arkivens dag i 
november valdes temat "Cirkus på väg". För programmet 
stod sektionen för Dokumentation och 
samlingar under ledning av Christina Engström. 
En mindre skärmutställning kompletterades med 
cirkuståg på film och kåserier av Henry Bronett 
och en kändis från museibanornas värld, ordföranden 
i Museiföreningen Stockholm-Roslagens 
Järnvägar, Johan Vinberg, som även är underhållande 
expert på cirkushistoria. 

På Arkivens dag 
uppmärksammades 
sambandet 
mellan tåg och cirkus. 
Foto Lennart 
Nilsson, ur museets 
samlingar. 

Andra annorlunda aktiviteter som förtjänar att 
nämnas är broderisymposiet "Detaljer av järnväg" 
när tjugo brodöser tog plats i utställningen 
för att skapa järnvägsbroderier, vilket resulterade 
i en tillfällig utställning, trafikantveckan med 
300 barn på cyklar, som fick lära sig trafikvett 
och se klimatteater, och studenttåget som blivit 
en tradition, när museiområdet, en rälsbuss och 
slutligen Gävle Central invaderas av vitmössade, 
lyckliga studenter från John Bauer-gymnasiet, på 
väg ut i vuxenlivet. Skräddarsydda arrangemang 
för företag blev ganska många under året, vilket 
bidrog till mycket goda intäkter. Nämnas bör 
också Banverket Produktions kundmässa som 
hölls i våra lokaler. Kombinationen framtidsinriktad 
järnvägsbransch med starka, historiska 
rötter är något som borde utnyttjas mer. 

Samlingar och dokumentation 

Vi påminns ständigt om våra bristfälliga lokaler 
för förvaringen av samlingarna och den utredning 
som nu har startat har samlingarna som utgångspunkt. 
Vi har ju faktiskt en av världens bästa i sitt 

slag och för den måste staten ta sitt ansvar. Även 
om vi hoppas på framtiden så finns en vardag att 
ta hand om och mycket har åstadkommits under 
2008. Möbelmagasinet i f.d. målningsboxen i Nynäsverkstaden 



färdigställdes och i ett intilliggande 
utrymme har pallställ satts upp för förvaring av 
skrymmande föremål, det vill säga sådant i storlek 
mellan möbler och fordon. Rekvisitaförrådet 
på Nynäs drabbades av vattenläcka, vilket tyvärr 
resulterade i mögelskador och att en hel del måste 
kasseras. En annan jobspost var beskedet att det 
skjulliknande förråd som huserat stora föremål i 
Ängelholm måste rivas för anläggning av nya infartsspår. 
Registreringen nådde trots allt årsmålet, 
1000 föremål. Föremål och en hel del bilder har 
också lånats ut till D B Museum i N i.irnberg för 
utställningen "Unterwegs zum Polarkreis" om en 
resa för tyska järnvägsintresserade på nordliga spår 
i Skandinavien, även inkluderande ett besök på 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Ljudband har överförts till dvd-format. Särskilt 
kan nämnas flera intervjuer från 1970-talet om 
livet längs lnlandsbanan. Hans Karlsson-Nyhlen 
avslutade sin anställning hos Järnvägsmusei vänner 
och därmed saktade bildskanningsprojektet 
ned högst avsevärt. Hans har gjort ett jättejobb 
för museet under sina fyra år i Gävle. Som externt 
köp har delar av Nybergska samlingen 
skannats och indexerats. Det så kallade Avis-arkivet 
ordnades och förtecknades och gallring av 
150 hyllmeter dubblettlitteratur gjordes genom 
att Järnvägsmusei 
vänner övertagit 
dem för 
försäljning. Biblioteket 
i Gävle 
har hållit öppet 
för allmänheten 
varje onsdag. 

Det var sedvanlig, 
stor efter-

Förberedelser in i 

det sista for IBOB

resan. Museivän

nernas arbetsledare 

Bengt Lindberg i 
fall ford med dragning 
av elkabelfor 

extern elforsö-rjning 

i tåget. Foto Chris



tina Engström. 

frågan på bilder för publikationer, till exempel för 
en brokig samling litteratur, förlag inom parentes; 
SJK 50 år (SJK förlag), SJ:s ånglok och Ölandsboken 
(Stenvalls), Stinsens son -Fritiof Nilsson 
Piraten och järnvägen (Piratensällskapet), Järnvägen 
i Eslöv 150 år (Eslövs hembygdsförening), 
Järnvägens trädgårdskultur (Fogelbergarna), SJ 
personvagnar av 1940-och 1950-talsmodell 
(Stockholms Modelljärnvägsklubb), Vanliga 
järnvägare (privat), En historia om kraftmaskiner 
(Riksantikvarieämbetet), Rälsbussboken, Lokförare 
i Stockholmsområdet och Pendeltrafiken i 
Stockholmsområdet (Trafiknostalgiska förlaget) 
och så naturligtvis vår egen Spår 2008. 

Effektivitet genom samverkan har också uppnåtts 
genom ömsesidiga kunskapsutbyten med 
framför allt Postmuseum, Vägverkets museum 
och Riksarkivet. Sektionen har även engagerat 
sig i ett lokalt arkivnätverk i Gävleborg för kunskapsutbyte 
på handläggarnivå. Rådgivning för 
arkiv och föremål i Linköping har också givits 
till medlemmarna i Järnvägarnas museiförening 
som förvaltar våra samlingar i Linköping. Övergripande 
råd och riktlinjer för museets insamling 
och gallring har tagits fram, vilka väsentligt underlättar 
vårt arbete i framtiden. 

Fordon och trafik 

Årets nordiska järnvägsmuseimöte hade tema 
trafik och säkerhet och avhölls bland annat i 
DSB:s utbildningslokaler i Köpenhamn. Där

Två !BOB-resenärer och ungdomsvänner underhöll sina reskamrater medfiol och nyckelharpa. Ovetande om 
varandra 
hade de anmält sig till resan och tagit med sina instrument. Det blev ett glatt återseende for dem, de hade inte 
träffats på trettio år. Foto Christina Engström. 

utöver gjordes studiebesök i Danmarks Jernbanemuseums 
verkstäder i Köpenhamn och Roskilde. 
Något som utmärker den danska modellen är en 
väl fungerande organisation för en mycket stor 
andel ideella renoverings-och underhållsarbeten. 
Då trafiksektionen skonades från körning under 
sportlovet kunde första delen av året koncentreras 
till förberedelser för "Tio år på spår" i Ängelholm. 

Vändskivan ut

anfor OKB-stallet 



efter renovering. 

Först utpå skivan 

blev F 1200 som 

skulle vidare på 

äventyr i Dan

mark. Foto Robert 

Sjöö. 

Dubbla F-lok, eller E-lok om man är dansk, i full fort under danska museidagar i augusti. Efter danskt mönster har 
vårt F 1200 fatt en skorstensprydnad som talar om härkomsten. Foto Siegfried Nörenberg. 

Martin Öhlin tog huvudansvaret för E 902. Det 
andra stora åtagandet var iordningställandet av 
fordonen för museivännernas storartade reseprojektet 
IB08. Merparten av arbetena gjordes dock 
i ärlighetens namn av ideella krafter under Bengt 
Lindbergs ledning. F.d. F33 55216 fräschades 
upp och rödmålades, den så kallade Sahlins vagn 
återfick också sin brunröda kulör och vagnen fick 
en ordentlig interiör översyn, liksom att fönstren 
helrenoverades. I övrigt gjordes stora insatser på 
toaletter, tak och inredning på tre WL2-sovvagnar. 
Belöningen blev som bekant en synnerligen 
framgångsrik resa på lnlandsbanan i början av 
juni, mycket nöjda resenärer och ett fint tillskott 
till Järnvägsmusei Vänners kassa. 

Underhållsarbeten har gjorts på ångloken 
R 976, EIO 1746 och SI 1923. I Herrljunga har 
Järnvägsmusei vänner föredömligt underhållit 
och använt B 1038, varvid bland annat förberedelser 
har gjorts för byte av tender. Den avstannade 
renoveringen av KA 692 i Grängesberg 
återupptogs men fortfarande återstår problem 
med svetsning av sprickor i fyrboxen. Projektet 
att ställa i ordning reservdelsförrådet startade efter 
sommaren. För ändamålet projektanställdes 
Staffan Källström, som byggt upp stora fordonskunskaper 
under många år hos Museiföreningen 
Gefle-Dala Jernväg i Falun. Vår plusjobbare, Lars 
Lunden, engagerades också i projektet. En del av 
Nynäsverkstaden kommer att användas för förrådet 
och reservdelarna, vilka när projektet startade 
fanns i de flesta utrymmen i och utanför museets 
lokaler. En ytterst välkommen insats som vi 
har skjutit på allt för länge. Ett annat uppskjutet 
projekt var renoveringen av vändskivan utanför 
OKB-stallet som genomfördes på entreprenad av 
Banverket Produktion. Skivan var i sämre skick 



än beräknat så när arbetet var färdigt var det i 
stället museets ekonomi som blivit försämrad. 
Tillsvidare kommer vändskivan att behållas öppen, 
det vill säga utan brädtäckning, dock inte av 
ekonomiska utan av pedagogiska skäl. 

Årets mest spektakulära trafikinsats genomfördes 
i Danmark när vår F 1200 var nere på återbesök 
för körningar ihop med sin danska lillasyster 
E 991 från Danmarks Jernbanemuseum. Årgångståget 
firade tio år och körningarna genomfördes 
planenligt efter mycket hårt förarbete. Helena 
Lutz ryckte in som projektledare. Elva säsongers 
trafik börjar dock visa sig i form av slitage, varför 
vi är i behov av Ber trafikvagnar så att nödvändigt 
underhåll kan genomföras. Totalt genomförde 
sektionen tjugo trafikdagar utöver växling och 
transportkörningar. 

Personal 

Vi kunde hälsa en ny och efterlängtad medarbetare 
välkommen i Ängelholm. Annette Thomasson-
Söderlund heter vår museipedagog som 
dragit i gång flera nya aktiviteter mot olika målgrupper. 
Annette är filmpedagog och har hjälpt 
museet tidigare både som timarvoderad i receptionen 
men också som filmskapare, inte minst 
dokumenterade hon "Tio år på spår". Vår skådespelande 
guide i Gävle, Peter Iller, knöts också 
hårdare till museet, genom projektanställning 
och därefter ett långtidsvikariat. Som nämnts 
ovan fick också trafiksektionen förstärkning med 
Staffan Källströms projektanställning. Museets 
organisation och personal 2008 såg ut som följer: 

Museiråd 

Lars Berggrund Ordförande, Banverkec, Gd stab 
Karin Englund Nordiska Museet, ekonomidirekcör 
Yngve Handspik Banverkec Leverans, produktions 

samordnare 
Ann Louise Kemdal Tekniska museet, museidirekcör 
Per-Magnus Nilsson Riksancikvarieämbecec, 

biträdande riksantikvarie 
Mathias Persson Banverket Verksamhecsscöd, enhetschef 
Rolf Scen Järnvägsmusei Vänners ordförande 

Museichef 

Robert Sjöö 

Adminstration och Projekt 



Thomas Bjercner administration och ekonomi, Ängelholm 
Göran Jäderholm administration, ekonomi och IT 
Thom Olofsson projektledare restaurering 

Lars Olov Karlsson cimanscälld, järnvägshiscoriker 

Publik verksamhet Gävle 

Mia Lundscedc sekcionschef 
Anna Ahlberg utställningar och program 
Olle Andersson reception och butik 
Peter Iller program, vik. Marknadsföring (juli-dec.) 
RolfJansson fasci ghecscekn iker 
Gunilla Lundberg marknadsföring, 

specialarrangemang, hemsida 
Stefan Nilsson assistent, vaktmästeri 
Claes Zachrisson museitekniker 

Annette Thomasson-Söderlund anställdes som museipedagog 
i Angelholm. Foto Mai Kurdve. 

Kajsa Allermalm 
Anders Larsson 
Helen Linander 
Helena Lutz 
Karin Meyer Lunden 
Anna Nygren 
Maria Pihlström 
Margareta Widmark 

Linda Jansson-Forsmark timanställd, minitåg 
Joakim Lindström 

Publik verksamhet Ängelholm 
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timanställd, lokförare 

timanställd, växlare 
inlån, trafiksäkerhet och projekt 

Det har blivit en ansenlig skara som arbetar för 
museet och då är inte den ideella hjälpen inräknad. 
Totalt sett omfattar verksamheten med anställda 
drygt 30 årsverk, ändå inte särskilt mycket 
för ett museum med nationellt ansvar. Vi far väl 
se vad som händer efter utredningen ... 

Stickspår 

HNJ och Tabergsmalmen igen 

I Spår 2006 skrev jag under rubriken "En små

ländsk malmbana'' om malmbrytningen på Små

lands Taberg och om transporterna på Halm

stad-Nässjö järnvägar till exporthamnen Halm

stad -under krigsåren ett malm tåg om dagen för 

de tyska stålverken. 

Historien om den småländska malmbanan 
är ett gott exempel på hur sammanflätad järnvägshistoria 
är med annan historia, det må gälla 
finanser, näringspolitik eller teknik. Tabergsgruvan 
var till hälften tyskägd och erbjöd liksom 
andra av de så kallade tyskgruvorna malm med 
låg järnhalt. Ekonomhistorikern Martin Fritz 
har nu i en bok Sveriges tyskgruvor redogjort hur 
Tyskland kom att investera i ett antal gruvor i 
Mellansverige och då även Taberg. 1 Det är en läsvärd 
bok som besvarar frågan varför deras malm 
blev intressant. Svaret är kort uttryckt: säkrade 
leveranser och låg fosforhalt. 

En annan ekonomhistoriker, Håkan Lindgren, 
med god kännedom om Wallenbergssfären, har 
ägnat Taberg och HNJ en fyllig behandling i 
en uppsats "Wallenberg, HNJ och Tabergsmalmen".
2 Han har kunnat arbeta med tillgång till 
Wallenbergs arkiv omfattande bland annat HNJ 
och AB Smålands Taberg och tvekar inte för att 
kalla HNJ en av Wallenbergssfärens släktklenoder. 
Intressantast är den tydliga dokumentationen 
av hur Jacob Wallenberg efter en ide av den 



liberale politikern och advokaten Eliel Löfgren 
kringgick den svenska lagstiftningen som förbjöd 
utländskt majoritetsägande av gruvbolag. 
Den bild jag fick fram med hjälp av andra källor 
fördjupas här med stöd av Wallenbergsarkiven. 
Ett system av bulvaner inom och utom Wallenbergskoncernen 
upprättades med pengar från 
Tyskland. Lindgren är tydlig: "Hela ägarkonstruktionen 
i Smålands Taberg tyder på att den 
tillkom för att maskera den utländska kontrollen 
av gruvbolaget och tillgodose den svenska förvärvslagstiftningens 
krav." Det är precis vad den 
av järnarbetaren Sigurd Lindgren företrädda lokala 
naturskyddsopinionen hävdade 193 7 men 
som förnekades av företag och myndigheter. 

HNJ-och Tabergshistorien har många fler tu

rer och avslutades som bekant med att Svenska 
Naturskyddsföreningen 1986 köpte gruvan efter 
en sammansvärjning mellan Wallenbergsföretaget 
och naturskyddarna mot Jönköpings kommun 
som ville göra slalomanläggning av det hela. 
Tabergs framtid? Ja den beror av evventuella nya 
metallurgiska framsteg och på världsmarknadspriserna 
på titan och vanadin. 

Sten Henriksson 

1 Fritz, Martin (2007), Sveriges tyskgruvor. Tysk

ägda gruvor i Sverige under andra världskriget. 

Lund, Sekel Bokförlag. 
2 Lindgren, Håkan (2008), "Wallenberg, HNJ 

och Tabergsmalmen", s. 73-90 i Det ansvars

falla uppdraget. En vänbok till Mats Svegfors 

den 23 augusti 2008. Hjalmarsson & Hög

berg, Stockholm. 

Banhallar igen 

I Spår 2008 gav jag kompletterande (och korrigerande) 
uppgifter till min banhallsartikel i Spår 
1993 men missade en uppgift som Lars Olov 
Karlsson fäst min uppmärksamhet på, nämligen 
att virket från hallen i Norrköping kring 1920 
användes vid bygget av torvpulveranläggningen 
i Vislanda. 



Skåne har haft tolv av landets drygt tretti banhallar. 
Nu är en trettonde på gång, i lilla Hjärup, 
hållplats mellan Lund och Malmö. Lokalbefolkningen 
bråkar efter känt mönster inför 
utbyggnaden till fyrspår, och för att lösa knuten 
har Banverket, regionen och kommunen enats 
om tilläggskostnaden för ett 220 m långt glasvalv 
över hela plattformssträckan. Blir detta normbildande 
vid andra utbyggnader kan vi räkna 
med många nya banhallar. 

GS 

Medverkande i årsboken 

Kjell Aghult arbetade länge som fjärrtågklarerare!tågledare vid tågledningscentralen 
i Hallsberg och som tidtabellskonstruktör och säo-handläggare vid Örebro marknadsregionkontor, 
senare som ekonom inom Green Cargo och EuroMaint. Lång 
aktivitet inom järnvägshobbyn. 

Christina Engström, fil.kand. med historia som huvudämne. Anställd på Sveriges 
Järnvägsmuseum sedan 2001, arbetar i museets arkiv och bibliotek. 

Sten Henriksson, lektor i datavetenskap vid Lunds universitet, ansvarig för området 
datorer och IT i Nationalencyklopedin 1989-1996, aktiv skribent och forskare 
inom teknikhistoria. 

Björn Linn, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, forskar också i bil-, 
lokomotiv-och designhistoria. 

Ingrid Nilsson var sömmerska i sitt arbetsliv. Hennes bidrag har förmedlats av Kjell 
Palen. 

Anders Olsson arbetar på Systembolaget i Lund och är flitig järnvägshistorisk skribent, 
med skånska banor som specialitet. 

Rune Pettersson, baningenjör. Hans långa yrkesbana vid järnvägen sammanfattas 
på sidan 125. 

Gunnar Sandin är översättare och medlem av redaktionen för Spår. 

Ida Sixtensson är antikvarie och arbetar på sektionen Samlingar och dokumentation 
vid Sveriges Järnvägsmuseum, där hon anställdes 2006. Tidigare arbetade hon vid 
Värmlands Museum. Ida har sin utbildning från Umeå universitet där hon läste 
Museologiprogrammet med historia som huvudämne. 

Robert Sjöö är chef för Sveriges Järnvägsmuseum och medlem av redaktionen för 
Spår. 

Erik Sundström är också med i Spårredaktionen. Han är civilingenjör med ett 
mångårigt och mångsidigt järnvägshistoriskt författarskap. 
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Banbygget österut från Boden fortskred trots militärens tvekan i etapper. Några nya arbetsmetoder hade hunnit 

introduceras, såsom användning av motoriserad decauvillemateriel. Bansträckan på bilden kommer att nedläggas 
2012 då den nya Haparandabanan via Kalix är färdig. Foto 1910 Borg Mesch. 
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vagnarfrån Berlin till Mölle. Tyska båtar anlände emellertid 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 191O? 

Statens järnvägar 

Förutom det nät som kallades SJ ägde svenska 
staten två andra banor, Visby-Visborgslätt som 
tillhörde försvaret men trafikerades av Gotlands 
järnvägar som en spårvägsförbindelse till regementet, 
och Bånghammar-Kloten, som tillhörde 
Domänstyrelsen sedan det 1900 övertog Klotenverken, 
och som trafikerades av Frövi-Ludvika 
järnväg. SJ trafikerade dessutom några andra banor: 
Örebro-Skebäck, som tillhörde Örebro stad 
och trafikerades av SJ med normalspårsmateriel 
och av Norra Östergötlands järnväg med smalspårsmateriel, 
samt Gammelstad-Karlsvikshyttan 
och Höganäs-Mölle. 

• Ett speciellt förhållande var också att Svartälvs 
järnväg 1910 inropades av Riksgäldskontoret 
vid konkursauktionen efter Metallurgiska AB, 
som hade satsat på att små nedlagda järngruvor 
skulle kunna återupptas med hjälp av moderna 
magnetiska anrikningsmetoder. Eftersom Svartälvsbanan 



inte hade spårförbindelse med SJ och 
var så klent byggd att SJ-lok inte kunde gå där, 
och dessutom varken BJ eller NBJ var intresserade, 
valde man att låta den fortsätta som enskild 
bana ägd av Järnvägslånefonden och administrerad 
av SJ-personal i Kristinehamn. 
• Genom speciella avtal fick norska statsbanorna 
köra in till Charlottenberg och Storlien. 
Nynäsbanan fick trafikera sträckan mellan Älvsjö 
och Stockholm C. 
• Endast en 46 km ny sträcka öppnades under 
1910 från Morjärv till Lappträsk, men ett 
stort arbete utfördes över hela landet med förstärkning 
av broar och viadukter för att tåla de 
nya, tyngre loken. Byggnadsarbetet fortsatte 
med lnlandsbanan Östersund-Ulriksfors, Bastuträsk-
Skellefteå, Gällivare-Porjus och JärnaNyköping-
Norrköping. 
• Ett industrispår byggdes i Stockholm, från 
Nybodatunneln söder om Liljeholmen till slakthuset 
i Enskede. Dessutom byggdes spårvägen 
Liljeholmen-Fridhem med sidobana till L.M. 
Ericssons fabrik vid Tellusborg. Den hade koncession 
som järnväg, förlängdes senare till Mälarhöjden 
och ingår nu delvis i tunnelbanan mot 
Norsborg och Fruängen. 

• Inga nya ånglokstyper tillkom, men SJ köpte 
många lok av de moderna överhettningstyper 
som konstruerats de senaste åren: åtta persontågslok 
litt B, femton godstågslok litt E, sjutton 
växlingslok litt Ke och tio lokaltågslok litt 
S. Tillverkningen fördelades mellan de svenska 
tillverkarna Motala, Nohab, Atlas, Falun, Ljunggrens 
och Helsingborg, som hade ett kartellavtal 
för fördelning av produktionen. 
• Ett lok nr 651 ändrades från litt Mb till Ma 
genom större och tyngre panna för att kunna dra 
malmtågen norr om Kiruna, och man började 
modernisera loken litt L genom montering av 
överhettare. 
• För färjetrafiken till Tyskland köptes två vagnar 
litt AFo2 som hade sex sovkupeer, en tjänstekupe, 
resgodsrum och täckta plattformar. 
• För trafiken på Malmbanan köptes 100 nya 
malmvagnar litt M3 och väggarna höjdes på 314 
äldre vagnar. 
• De fällbara plåtväggar man året före hade 
provat på stolpvagnar litt NN3 visade sig så bra 
att man köpte 5 5 nya vagnar med sådana. 
• För transport av stora tunga föremål som 
fartygsmotorer och kraftverksgeneratorer köptes 
två vagnar litt So, där golvet delvis kunde lyftas 
bort för att ge större utrymme. 
• Vagn-och Maskinfabriken i Falun presenterade 
ritningar från Siemens på föreslagna elektriska 



lok för Malmbanan, tretton dubbla godstågslok 
och två snälltågslok. Skillnaden mot vad 
som fyra år senare byggdes var att godstågsloken 
inte planerades med löpaxlar. 

Enskilda banor 

Vid de flesta banor ersatte man bemannade 
grindar vid vägkorsningar genom mekaniska 
fällbommar styrda från stationerna. 

• Malmö-Simrishamns prnväg arbetade 
med ett stort projekt för en bana till Kristianstad 
och öppnade den första delen av den nya 
linjen från Dalby till Skartofta, medan arbetet 
fortsatte mot Bjärsjölagård. Man köpte två stora 
persontågslok från Falun, sedermera SJ litt B3, 
och två begagnade godstågslok som ursprungligen 
hade tillhört Köping-Hults järnväg, sedan 

Örebro-Svartå och SJ, där de haft litt Hd, samt 
ett växellok, ursprungligen SJ litt Pa. Några av 
de senare hade använts vid banbygget men varit 
inhyrda från närstående skånska banor. Genom 
patentproblem blev de stora loken inte försedda 
med överhettare förrän några år senare. Samtidigt 
köpte MSJ nio nya tvåaxliga personvagnar, 
två resgodsvagnar, tio täckta vagnar, fem kylvagnar 
och fem stolpvagnar. Dessutom övertogs 
tjugosex tyskbyggda öppna lådvagnar som varit 
inhyrda från Malmö-Genarps järnväg för byggarbetena. 

• Banan Höganäs-Mölle hade öppnats, tills 
vidare alltså trafikerad av SJ. 
• Lund-Trelleborgs järnväg väntade ökad 
trafik efter öppnandet av färjetrafiken från Trelleborg, 
köpte tre nya ångfinkor och planerade 
förbättringar av spår och signalsystem. 
• Kalmar järnvägar hade i Kalmar byggt en 
ramp med anslutning till smalspår för användning 
av överföringsvagn som anskaffats av Kalmar-
Torsås järnväg. 
• Mjölby-Hästholmens järnväg öppnades, en 
normalspårig konkurrent till Fågelsta-Vadstena-
Ödeshög. Man räknade med att jordbrukens 
trafik med betor skulle gå med smalspåret, och 
inriktade sig på lokal persontrafik med två mycket 
små ånglok av en typ med överhettare men 

bara en drivaxel, och hoppades på persontrafik 
i samarbete med färjetrafik Hjo-Hästholmen. 
Dessutom köpte man en ångvagn byggd av Arlöv 
av samma treaxliga typ Purrey som Dalslands 



järnväg och järnvägen Sölvesborg-OlofströmÄlmhult, 
med 43 sittplatser. Dess maskin var 
tyvärr svag, skadades lätt och togs redan 1914 
bort, varefter vagnen 1921 blev ombyggd till tvåaxlig 
personvagn litt BC. Den ersattes då av en 
rälsbuss som var ombyggd från en Fiatlastbil och 
1929 av en tvåaxlig Devavagn. MHJ skaffade senare 
en modern rälsbuss från Nohab 1936. 

• Mönsterås-Åseda järnväg arbetade med banan 
bortom Alsterbro, men nådde aldrig Åseda 
till följd av konkurrensen med banor från Oskarshamn, 
Växjö och Kalmar. MÅJ blev 1910 i stället 
en av de samarbetande smalspåriga Kalmarbanorna. 
Med tanke på de minskade framtidsplanerna 
köptes från Arlöv en liten smalspårig 
tvåaxlig Purreyångvagn, med 16 sittplatser och 
största hastighet 50 km/h. Den slopades 1931 
och ersattes då av en Volvo rälsbuss. 
• Lidköping-Kållands järnväg satte i trafik en 
treaxlig Purreyångvagn med 34 platser, som skulle 
kunna köra 35 km/h, men fick nu anmärkning 
av Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen angående 
dess beskaffenhet, som ansågs för svag. Den slopades 
redan 1919. 

Leveransbild från Arlöv av MHJ-s Purreyångvagn. Liksom sina motsvarigheter på andra banor, som 
KävlingeBarsebäck 
och Sölvesborg-Olofitröm-Almhult, vållade den vissa problem. 

Mönsteråsbanan nådde aldrig_fram till Aseda, men A-et 

avlägsnades aldrig.från bansignaturen, och inte heller 
från växelklotet ovan ens sedan det hamnatpå Växjö 

bangård Foto Lennart Petersson. 

• Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg köpte 
från Atlas tre stora Malletlok, de största smalspårsloken 
i landet, för användning i de allt 
tyngre timmertågen till Norrsundet. 
• Bergbanan vid Åreskutan öppnades, med en 
stigning av 225 m per 1000 m bana. 
• Sista delen av 600 mm-banan från Nättraby 
öppnades fram till Älmeboda så att Nättraby-Alnaryd-
Eringsboda järnväg nu var 49 km lång. 
• En kortare bana med 600 mm spårvidd 
öppnades Malma-Haggården på södra sidan av 
Kinnekulle för kalktransport från Haggårdens 
kalkbrott. Banan förlängdes 1918 till kalkbrotten 
vid Brattefors, Ödbogården och Kinne-Kleva 
så att man då fick anslutning till 891 mm-nätet 
i bägge ändar. 



• Vagn-och Maskinfabriken i Falun byggde 
två små eldlösa ångackumulatorlok, det ena för 
egna interna transporter och det andra för AB 
Bruzafors-Hellefors som hade massafabrik i Mariannelund 
vid Nässjö-Oskarshamns järnväg. 
• Tre normalspåriga banor var under byggnad: 
Varberg-Ätran, Uppsala-Enköping och Johannisberg-
Lj unga verk. 
• Sträckan Åseda-Virserum var under byggnad 
och järnvägsbolaget Växjö-KlafreströmÅseda 
förberedde namnbyte till Växjö-Virserums 
järnväg. 
• Arbete pågick med en liten 600 mm-bana 
från Sala station till silvergruvan. 
• Fortfarande fanns kvar tre hästbanor med 
koncession för allmän trafik: Vintersjön-Örlingsjön 
med 742 mm spårvidd som passerade två 
vattenfall i Svartälven och var en del i Helleforsbolagets 
led från Älvsjöhyttan till Hällefors, Y ngenSaxen 
med 787 mm spårvidd som var Saxå bruks 
transportled för malm och tackjärn samt StripaGuldsmedshyttan 
med 700 mm spårvidd, som 
lät vagnar med malm rulla själva från gruvan och 
använde hästar för återtransport av tomvagnarna. 
• Den smalspåriga Bredsjö-Degerfors järnväg 
hade tidigare förmått olika gruvbolag att bygga 
anslutningsspår och då utlovat trafikering till 
obegränsad tid, exempelvis för Rödbergs gruva 
som fick behålla spår till Vikersvik ända till 
1952. Rössbergs gruva hade spår till Säghedens 
station, men då gruvan 1909 lades ned krävde 

Malletloket DON] 12 (Atlas 11411910) står vid trettiofem års ålder i Jädraås med ett timmertåg i kroken. Foto 
Tore Westerman, Sveriges Järnvägsmuseum. 

man ändå att banan skulle kunna trafikeras om genheter" och att "om drängar och pigor skulle 

gruvan öppnades igen, så trots att huvuddelen av 
BDJ blivit breddad som en del av Nora Bergslags 
järnväg behölls till 1910 smalspår RössbergSågheden-
Grängen, med ett lok och några små 
malmvagnar vid lokstallet i Grängen. Först 1923 
accepterade gruvans ägare att smalspåret revs. 

Jubileum i Stockholm 

Den 1 november hade femtio år förflutit sedan 
det första tåget lämnade Stockholm södra, vilket 
ledde till en artikel i Dagens Nyheter med roliga 
citat från de gamla riksdagarna, där Leonard Rääf 
från Ydre hade sagt att "ångkraften endast tjäna

de till att förslappa både kropps-och själsförmö



unnelba!)Or geno~ Stockholm -1913'i 

mmunikations ommittens förslag till för tadstrafikens ordnande nu färdig 

De sex tvärbalkarna 
på djuplastningsvagnen 
litt So 
kunde anbringas 
antingen ovanpå 
långbalkarna eller 
i deras urtag. 

ta åka på bantåg, vilka skulle då förrätta deras 
sysslor?" Diskussionen var livlig om en eventuell 
tunnelbana från Centralstationen till Stureplan, 
och om hur man skulle kunna få en bättre infart 
till Stockholm C genom att dra banan på västra 
stranden av Riddarholmen, på en ny bro till Söder 
Mälarstrand och en ombyggd Stockholm S, 
samt över Årsta holmar till Älvsjö. Det tog tjugo 
år innan de södra delarna var klara, och ytterligare 
hundra år för Stockholm C infart. 

De tunnelbaneplaner som beskrevs i tidningen 
innebar en tunnel från Centralstationen till 
Stureplan där den delar sig i en gren upp till Stadion 
med anslutning till Djursholmsbanan och 

Lidingöbanan. Den andra 
grenen går under Kungsgatan 
till Fridhemsplan med 

anknytning till Brommaspårvägen 
eventuellt via Ulvsunda 
till Sundbyberg. En andra 
tunnel går söderut till Slussen 
med anknytning till spårvägen 
mot Midsommarkransen, 
och vidare till Skanstull 
med anknytning till Örby, 
Enskede och Saltsjöbanan. I 
en följande artikel visar man 
med en bild hur detta skulle 
leda till att man vid Kungsbron 
skulle ta rälsbanor i tre 
våningar, spårväg överst på 
bron, SJ bangård i marknivån 
och tunnelbanan därunder. 
Kanske mest fascinerande är 
att man trodde att det skulle 
vara klart 1913! 

Svante Runberger 

SJ ånglok litt F -en fantastisk berättelse 



Jag har tidigare skrivit en komprimerad historia 
om F-loket ("Historien om F", Modelltåg 8 
[2008]). Den var kanske lite förenklad och sannolikt 
kan man hitta felaktigheter i den versionen. 
Nu har jag lagt ned en hel del tid och arbete 
för att klara ut en del oklarheter och funnit ännu 
mer att gräva i. Denna berättelse har säkert en del 
stora likheter med den förra, men innehåller även 
flera tillägg och förklaringar. Samtidigt försöker 
jag fa andra att ta vid när det gäller områden som 
jag egentligen inte behärskar, och det nämner jag 
i berättelsen. Jag är trots allt bara tekniker och 
teknikhistoriker. 

Lite historik 

Litterabeteckningen F för ånglok har förekommit 
två gånger i SJ:s historia. De första lokleveranserna 
till Södra och Västra stambanan (SSB 
och WSB) från Beyer, Peacock & Co innefattade 
en sexkopplad godstågsmaskin som fick littera F. 
Endast 14 lok av denna typ levererades. När man 
började bygga järnvägar på 1850-talet hade man 
ringa begrepp om hur trafiken skulle komma att 
utvecklas. Ganska snart stod det klart för herrar 
järnvägsbyggare att godstågloken litt F var både 
för fa och för små. Godsloksparken måste därför 
förnyas vid flera tillfällen, och därmed fick man 
de större maskinerna litt G och I från Beyer, Peacock 
& Co samt litt H från Sharp Stewart, innan 
man vände blicken söderut och började beställa 
nya lokuppsättningar från Tyskland. 

Det andra loket litt F om vilket denna berättelse 
handlar är mera sägenomspunnet, ett ånglok 
som av många betecknades som det vackraste 
på svenska spår. Loktypen fick dock ett ganska 
kort liv, i drygt tjugo år var F-loken i drift. Sedan 
såldes de till Danmark, där de gick i trafik i nära 
trettio år till. Den korta tiden i Sverige har säkert 
bidragit till att de blivit lite mytiska -tänk att 
ha rest efter ett F-lok! I min berättelse försöker 
jag skildra hur det gick till när loken anskaffades, 
tekniken bakom dem, drifterfarenheter, något 
om trafiken under de aktuella åren samt deras 
avställning och försäljning. 

Bakgrund 

På 1880-talet drogs snälltågen av lok litt Ca, 
fyrkopplade lok med en enkel löpaxel framtill. 
Vagnarna i tågen var tvåaxliga och vägde i medeltal 
cirka 10 ton. Ett tåg om tio vagnar fick då 
en tågvikt om 100 ton. Ca-loket hade en dragkraft 
om 3,0 Mp. År 1886 började fem provlok 
litt Cb levereras. Cb-maskinerna var fyrkopplade 
som litt Ca men med större panna och tvåaxlig 



ledboggi istället för enkel ledaxel. Dragkraften 
höjdes marginellt till 3,4 Mp. Erfarenheterna av 
Cb-loket låg som bas för utvecklingen av nästa 
generation snälltågslok som kom under 1890talet. 

Så introducerade SJ boggivagnar 1891 och 
med detta ökade tågvikten dramatiskt. Vagnvikten 
låg nu i medeltal på 25 ton och sex vagnar 
gav en tågvikt om 150 ton. I början av 1890-talet 
fick man ofta koppla två Ca-lok framför snälltågen. 
Så började från 1892 leveranserna av litt 
Cc, med dragkraften ökad till 3,8 Mp. Det är 
viktigt notera att hittills nämnda lok var av våtångstyp, 
det vill säga inte hade ångtorkare eller 
ångöverhettare. 

Tågvikterna ökade ytterligare och även Ccloken 
blev otillräckliga. År 1906 kom det moderna 
A-loket av Adantictyp, tillika SJ:s första lok med 
överhettare av Schmidts patent. I specifikationen 
föreskrevs att ett snälltåg omfattande sju boggivagnar 
skulle kunna framföras i långa stigningar 

1: 100 med en hastighet av 50 km/h, och med 90 
km/h på horisontell bana. Vagnvikten beräknades 
till 210 ton, det vill säga 30 ton per vagn. 26 A-lok 
anskaffades och motsvarade i stort sett förväntningarna 
när det gällde dragkraft och effekt. 

Lok litt Ca med tvåaxliga vagrzar, 1880-talet, ritning Svante Runberger, SRr. Där inget annat anges är bilder .från 
Sveriges Järnvägsmuseum och ritningar .från SJ Maskinbyrå. 

Lok litt Cc med boggivagrzar 1890-talet. SRr. 

I och med öppnandet av tågfärjeförbindelsen 
Trelleborg-Sassnitz 1909 ökade dock tågens vikt 
ytterligare då tyngre vagnar kom till användning. 
45-tonsvagnar med täckta övergångar av 
tysk modell började sättas in i direkttågen Stockholm-
Berlin och Kristiania (Oslo)-Hamburg/ 
Berlin. A-loken kom därför med tiden att ansträngas 
i överkant. Behovet växte av kraftigare 
lok, med större dragkraft och ökad uthållighet i 
motlut (större ångproduktion). Dessutom önskades 
en förkortning av gångtiden mellan Stockholm 
och Trelleborg, vilket var omöjligt med det 
lokbestånd som var för handen. 

År 1910 började det sexkopplade B-loket levereras. 
Det var enligt dåvarande specifikation 
avsett att framföra tunga persontåg, militärtåg 
och snabba godståg men kunde även användas i 
tunga snälltåg. Lokets fartprestanda på horisontell 
bana var 90 och i stigningar på 1: 100 45-50 
km/h. Dragkraften var 9,6 Mp. 



F-lokets födelse 

Tankarna på anskaffning av ett nytt, sexkopplat 
snälltågslok tog nu fart. I specifikationerna 
angavs en kontinuerlig fart av 100 km/h på horisontell 
bana och 60 km/h i långa stigningar 
på 1: 100, allt med en tågvikt om 360 ton vilket 
skulle innebära åtta vagnar av kontinentalmodell. 
Ett sådant tåg om 360 ton beräknades inklusive 
lok väga 500 ton. För att nå de hastigheter som 
specificerats ansågs att lokets effekt måste vara 
minst 1 900 indikerade hästkrafter. Denna effekt 
kunde inte nås om inte loket försågs med 
ångöverhettare och fyra cylindrar. Detta kom att 
bli F-loket. 

Carl Flodin ledde som chefkonstruktör på SJ 
Maskinbyrå utvecklingsarbetet. Valet av konstruktion 
gjordes av honom och hans medarbetare. 
Den höga effekten fordrade en relativt stor 
panna. I det fortsatta arbetet gjordes därför antagandet 
att vikten måste bäras av sex axlar för 
att inte överskrida axeltrycket på banan (max 16 
ton på de kopplade axlarna). Det innebar att litt 
F blev det första ( och enda) loket av Pacifictyp i 
Sverige. 

Med fyra cylindrar som förutsättning sågs två 
möjligheter. Alternativ 1 var ett fyrcylindrigt lok 
med fyrlinggång, alternativ 2 ett lok med dubbla 
tvåcylindriga kompoundmaskinerier. Valet föll på 
det senare, i första hand med tanke på driftsekonomin. 
Konstruktionslösningarna tyder på att 
Carl Flodin tänkte sig lokanvändning i tåg med 
hög medelhastighet och ta stationsstopp. F-loket 
konstruerades för en marschfart på 100 och en 
högsta konstruktionsfart på 128 km/h. 

Kompoundsystemet 

För att ge lite bakgrund till de tekniska val som 
gjordes och det konstruktionsarbete som så småningom 
skulle resultera i F-loket, är det av intresse 
att spegla ångmaskinens tekniska utveckling 
och utvecklingen utanför Sveriges gränser. 

Kompoundsystemet innebär att ångans expansion 
sker i två steg, en lösning som tidigt hade 
tillämpats i ångfartyg och fasta anläggningar. Så 
småningom byggdes maskiner med tre ( trippel) 
respektive fyra (kvadruppel) expansionssteg för 
fartyg. I järnvägssammanhang har dock aldrig 
fler än två steg kommit ifråga. 

Det absolut första kompoundlok som såg dagens 
ljus var en liten tvåcylindrig tankmaskin för banan 
Bayonne-Biarritz, tillverkat av firma Schneider i 



franska Le Creusot. Konstruktören var Anatole 
Mallet, som senare fick sätta sitt namn på de mer 
kända lok med dubbla drivenheter. 

F-loket i all sin glans på ritningsstadiet. SRr. 

Carl Flodin 

Carl Flodin föddes 1868 i Motala. Efter folkskolan fortsatte han 1884-1887 på mekaniklinjen 
vid Norrköpings högre tekniska läroverk, där han vid nitton års ålder gick ut som kursetta. Han 
fick 1887 arbete på Motala Verkstad som maskinarbetare och ritare. År 1898 anställdes han som 
ingenjör på Kungl. Järnvägsstyrelsens maskinbyrå. Han avancerade 1908 till byråingenjör och 
1910 till 1:e byråingenjör. 

Maskinbyrån hade från sin start till 1895 inte haft någon byråingenjör anställd. Ar 1900 var 
de tre och 1905 sex. Under 1910-talet fanns det tio eller fler förste byråingenjörer och nästan lika 
många byråingenjörer samt åtskilligt fler ritare eller konstruktörer. 

Carl Flodin kom att ägna sig åt ånglok och medverkade vid konstruerandet av de första överhettningsloken 
littera A, E, B och S (dels med överhettare, dels med ångtorkarsystem ClenchGölsdorf). 
När SJ beslutade att anskaffa en helt ny typ av snälltågslok, F-loket, fick han uppdraget 
att leda konstruktionsarbetet. Han deltog även vid konstruktionen av R-loket. Han gav 
namnet åt en ventil, Flodinventilen, som automatiskt öppnade en förbindelse mellan kolvens 
fram-och baksida så att luft kunde strömma fram och tillbaka utan hinder då ångtillförseln 
stängts av. Flodinventilen installerades första gången på B-loket. 

Flodin pensionerades från maskinbyrån 1936 och fick då erkännande av SJ-chefen Granholm för 
sina insatser bakom de olika ånglokskonstruktionerna. Detta tröstade nog honom då han kanske 
var besviken över den tekniska utvecklingens gång mot elektrisk drift. Carl Flodin gick bort 1947. 

Man var dock tidigt ute även i USA. Vid denna 
tid var ännu inte överhettningen uppfunnen, 
och det ständiga problemet med att öka effekten 
löstes genom höjt ångtryck i lokpannorna. 
Loken var alltså fortfarande vad man kallar våtånglok. 
Därvid fick man stora svårigheter med 
att expandera ångan i ett steg, och avloppsångan 
som blåstes ut genom skorstenen hade ett ganska 
stort energiinnehåll. Då väcktes tanken att 
utnyttja erfarenheterna från sjön och från fasta 
anläggningar, att expandera ångan i två steg. På 
det sättet fick man bättre bränsleekonomi genom 
att en större energimängd utvanns som expansionsarbete 
i cylindrarna. 

Först utfördes kompoundsystemet med två 
cylindrar, men ganska snart kom man på att 
utnyttja ångan i fyrcylindriska maskinerier. Systemet 
med expansion i två steg blev snart känt 
runtom i världen bland järnvägsförvaltningar 
och loktillverkare. Bayerska statsbanorna fick 
exempelvis redan 1889 sitt första kompoundlok 
med två cylindrar från Krauss, och sedan blev 
det allt vanligare med tvåcylindriga kompoundlok 
lite varstans i Europa. 



SJ:s första försök med tvåcylinders kompounddrift 
enligt Gölsdorfs system gjordes med lok Cc 
535 som levererades av Nydquist & Holm 1898. 
Nästan samtidigt anlände de första T-loken från 
Richmond i USA där kompoundsystemet var 
allmänt utbrett. De erfarenheter SJ nu gjorde 
ledde till att man vid anskaffandet av de första 
stora malmtågsloken litt Ma/Mb, som inleddes 

Badische Staatsbahnen 
!Ve. Samlingforf 

Förslagsritning visandefyrcylindrig kompoundvariant av A-loket. Maskinbyrån 1905. 

1901, valde kompounddrift, med Gölsdorfs typ 
170 som förebild. Ma-lokets panntryck var 14 
och Mb-lokets 12 bar. 

Det kan vara värt att nämna, att det bland de 
förslag som låg till grund för A-loket fanns en 
fyrcylinders kompoundvariant. 

Fyrcylinders kompound kom tidigt i USA. 
Det första patentet togs redan 1887 av Vauclain 
på Baldwin Locomotive Works i Philadelphia. 
I Europa var Badische Staatsbahnen först 1894 
med sitt lok !Ve av 2'C-typ från Grafenstaden 
och Karlsruhe Maschinenfabrik. Bayerische 
Staatsbahnen kom 1896 strax efter med typ CV 
från JA Maffei i Miinchen. 

Pacificförebilder 

Pacificutförandet hade sitt ursprung i USA med 
leveranserna till Lehigh Valley Railroad 1886. I 
Europa sattes de första Pacificloken i trafik i juli 
1907 på banan Paris-Orleans, och tyskarna var 
inte långt efter med de badiska statsbanornas litt 
IVf, levererat av Maffei. Man vet att Carl Flodin 
även intresserade sig för de wiirttembergska statsbanornas 
Pacificlok med beteckningen Gruppe C 
och von Borries fyrcylinders kompoundsystem, 
men han valde inte detta system för F-loket. 

Vauclains forsta patent med kolvstänger arbetande mot 
ett gemensamt tvärstycke. Till höger hans andra patent. 

Naturligtvis påverkades Carl Flodin av dessa 
Pacificlok och deras konstruktionslösningar. 
Det är dock min bestämda uppfattning att han 
noga studerade olika tekniska lösningar på kompoundmaskinerier 
och då inte bara på lok av Pacifictyp. 
Det är därför av intresse att belysa dessa 
olika konstruktioner. 



Olika slidlösningar 

Man skulle tro att det för de fyrcylindriga kompoundlokens 
ångreglering krävdes en slidstyrning 
per cylinder. Det byggdes några få sådana 
lok, men de flesta lösningarna tog sikte på en 
gemensam slidrörelse för ett maskineri med en 
högtrycks-och en lågtryckscylinder. Flera varianter 
fanns, och jag skall i korthet beskriva hur 
de såg ut. 

Vauclains patent. Vauclain på Baldwin tog som 
nämnts ut patent redan 1887. Hans lösning var 
en gemensam slid innanför de bägge cylindrarna, 
som var vertikalt placerade utanför ramarna. 

År 1902 tog Baldwin ett nytt patent, även detta 
skapat av Vauclain, som innebar att cylindrarna 
placerades på samma horisontal-och vertikalplan 
med en gemensam överliggande slid. Man kallade 
systemet totalt utbalanserat maskineri. Naturligt

Samuel Matthews Vauclain 

Samuel Matthews Vauclain levde mellan 1856 och 1940. Han började sin bana vid Pennsylvania 
Railroad Company, och hans första stora uppgift kom som kontrollant för en beställning om 
sextio lok hos Baldwin Locomotive Works. Vaudain imponerade stort på Baldwins tjänstemän, 
så när det 1883 uppstod en vakans som förman på 17th Street Shops erbjöds han jobbet. Han 
avancerade snabbt inom företaget, blev först superintendent på 17th Street Shops och fick sedan 
vid trettio års ålder samma befattning vid Baldwin Locomotive Works. I januari 1896 erbjöds han 
att ingå i direktionen. Han avancerade till VD-posten 1919 och blev styrelseordförande 1929. 
Han var knuten till Baldwin fram till sin pension 1940. 

Tidigt konstruerade Vaudain det första kompoundloket. Första patentet från 1887 beskriver 
ett system med högtrycks-och lågtryckscylindrarna liggande ovanpå varandra och kolvstängerna 
anslutna till ett gemensamt tvärstycke. Det betyder att kolvarna arbetade i tandem. Lösningen 
gav stora vridande moment på lokets ramverk, varför Vaudain 1902 utvecklade vad han kallade 
det balanserade kompoundmaskineriet. I detta låg högtrycks-och lågtryckscylindrarna på samma 
centrumhöjd över räls. Gemensamt för bägge systemen var att maskineriet använde samma kolvslid 
för högtrycks-och lågtryckscylindern. Alla lok med Vaudains system var av typen fyrcylinders 
kompoundlok. 

Första leveransen av den första varianten gick till Baltimore & Ohio Railroad, Philadelphia 
Division. Sedan följde flera tillverkningar för ett antal amerikanska järnvägsförvaltningar, främst 
snälltågslok men även några större godstågslok. På världsutställningen i Paris 1900 ställde Baldwin 
ut fyrcylinders kompoundlok (ett 2'B och ett 2'Bl') som levererats till de franska statsbanorna 
samt ett 2'B l '-lok för banan Paris-Lyon-Mediterranee. Som följd av detta köpte Bayerische 
Staatsbahnen 1902 fyra lok av Vaudaintyp från Baldwin, och 1907 beställde de italienska 
statsbanorna tjugo 2C-lok (som fick beteckningen Gruppo 720) med samma maskineri. Nästan 
samtidigt beställde DSB, med maskiningenjör Otto Busse i spetsen, P-lok med Vaudainmaskineri 
(av Atlantictyp) hos Hannover MaschinenAG (Hanomag). 19 P-lok byggdes hos Hanomag 
1908 och 14 av Schwarzkopff 1910. 

Loket till vänster byggdes Bayrische Staatsbahnen och hade vertikaltplacerade cylindrar enligt Vauclains forsta 
patent. Loket till höger (Chicago, Burlington & Quincy Railroad) hade balanserat maskineri enligt hans 



andra patent, som visas på ritningen ovan. Samlingforf 

Uppsala-Gävle Ba 25 var ett fyrcylindrigt kompoundlok med Coles slidstyrning 
som visas nedan. Av ritningstekniska skäl har 
högtryckscylinderna vridits 180°. 

vis var alla de övriga lösningarna som jag komColes 
system. Francis J. Cole på American Locomer 
att visa utbalanserade då cylindrarna arbetade motive Works byggde fyrcylinders kompoundmed 
nära nog 180 graders förskjutning. Det är maskiner med en annan lösning för ångregleringockså 
denna lösning som användes för F-loket. en. Han valde att förlägga högtryckscylindrarna 

August von Borries 

August von Borries föddes 1852 och fick tidigt intresse för järnvägsdrift. Sin tekniska utbildning 
erhöll han i Kgl. Gewerbeakademie i Berlin, och samtidigt arbetade han i järnvägsdepåer i 
Hamburg under ferierna. Sina första egentliga järnvägserfarenheter fick han från Hannoverische 
Staatsbahn. Han blev 1875 konstruktör på banans maskintekniska byrå. År 1880 skrev han en 
kritisk artikel om Mallets kompoundsystem i Organ for die Fortschritte des Eisenbahnwesens och 
kom med ett epokgörande förslag för en nytt sådant. Hans förslag lade grund för beräkning av 
cylinderdimensioner, fyllningsgrader och dragkraft. Tysklands första kompoundlok, byggt av F 
Schichau i Elbing för Hannoverische Staatsbahn, bekräftade hans teorier. Loket var ett "omnibuslok'' 
av typ lA, likt bland annat HBJ 4 Lärkan som levererades av Nohab 1888. Det hade 
även en resgodsdel. 

Senare byggdes även gods-och snälltågslok i enlighet med von Borries konstruktionsprinciper. 
Han fick erkännanden för sitt banbrytande arbete med kompounddrift genom att han erhöll flera 
priser. Detta bidrog till att även de preussiska statsbanorna införde kompounddrift 1895. 

Under tiden framkom fyrcylinders kompoundlok av system Henry och de Glehn, med lösningar 
som von Borries kritiserade. Han förordade en enklare konstruktion enligt amerikanska 
principer som innebar att cylindrarna skulle ligga i samma vertikalplan, alltså inte förskjutna i lokets 
längdriktning, och arbetande 180 grader i förhållande till varandra. I tal och skrift förordade 
han det amerikanska systemet. När överhettning började diskuteras menade han att den primärt 
skulle användas i kombination med kompounddrift. 

Under tiden hade von Borries blivit chef för verkstäderna i Leinhausen. Han blev senare medarbetare 
i Hannovers Eisenbahndirektion och utnämndes hösten 1902 till geheime Regierungsrat 
som professor i Verkehrs-und Maschinenwesen vid tekniska högskolan i Berlin, en befattning 
som han behöll till sin förtidiga död 1906. 

Alfred George de Glehn 

Alfred de Glehn föddes i Sydenham i södra London. Hans pappa kom från Baltikum och hans 
mamma från Skottland. Han studerade maskinteknik vid King's College i London och arbetade 
som mariningenjör i Frankrike när fransk-ryska kriget bröt ut 1870. Han började då studera vid 
Polyteknikum i Zi.irich och kom sedan till Societe Alsacienne des Constructions Mecaniques i 
Mulhouse, som hamnade i Tyskland efter kriget. Redan tidigare hade han varit intresserad av att 
tillämpa kompoundlokets principer. Det första de Glehn-loket var ett fyrkopplat kompoundlok 
som hade två högtryckscylindar utanför ramarna drivande den bakre av drivaxlarna och två 
lågtryckscylindrar mellan dem som drev den främre drivaxeln (jämför med Webb). Hans mest 
berömda lok var en Atlanticmaskin (2'Cl') byggd från 1890 för Chemin de Fer du Nord, av 
vilka tre exemplar skickades till Great Western Railway i England 1903 och 1905. Han påverkade 
starkt företagets lokutveckling och intresserade även de preussiska statsbanorna som beställde 79 
lok (serie S7, tillverkade av EMBG i Graffenstaden). De Glehn-lok byggda i Alsace återfanns på 



flera ryska järnvägar, i Frankrike och Schweiz. De Glehn samarbetade på 1890-talet med Anatole 
Mallet, kompoundlokens verklige pionjär. Då franska trupper tidigt under första världskriget 
ockuperade Mulhouse organiserade han ambulanstransporter åt dem, vilket föranledde tyskarna 
att fängsla honom. Sedan det ryska företaget Siemens & Halske protesterat hos sin regering 
släpptes han och repatrierades till England. Efter kriget flyttade han till Schweiz där han bodde 
till död 1936. 

långt fram med drivning på den första drivaxeln 
och lågtryckscylindrarna lite längre bak, drivande 
på en annan axel. Systemet krävde två slider 
per maskineri, men de kunde drivas av en enda 
slidrörelse och slidstång eftersom slidskåpen låg 
efter varandra på samma horisontalaxel. Nohab 
levererade 1913, året före det första F-loket, 
UGJ Ba 25 och 26 som Sveriges första fyrcylinders 
kompoundlok. De hade en lösning liknande 
Cole med långt framskjutna HT-cylindrar drivande 
på den första och LT-cylindrarna drivande 
på andra koppelaxeln. Dock var sliderna placerade 
i anslutning till cylindrarna varvid den inre 
drevs av den yttre slidrörelsen via en vickaxel (se 
för övrigt system de Glehn). Fyra ytterligare lok 
levererades senare men då i fyrlingsutförande. 
System von Borries. August von Borries konstruerade 
1889 de preussiska järnvägarnas första 
fyrcylindriga kompoundlok. Hans system för 
slidreglering, där en slidstyrning via en vickaxel 
reglerar två slidstänger till slider för HT-och 
LT-cylindrarna, framgår av illustrationen. Värt 
att observera är att LT-cylindern har en planslid. 
Många av de tyska loken byggdes med lösningar 
som såg ut på detta sätt. 
System de Glehn. Alfred de Glehn, konstruktör 
vid Societe Alsacienne de Constructions Mecaniques 
(SACM), hade ytterligare en lösning. I 
detta fall förlades LT-cylindrarna långt framme 

axeln, medan HT-cylindrarna låg utanför ramarna 
verkande på den bakre. I detta sammanhang 
kan nämnas att systemet liknar Webbs system 
där axlarna var okopplade (det vill säga saknade 
koppels tång), vilket även provades av de Glehn. 
Slidrörelsen togs upp av en invändig slidstyrning 
typ Stephenson och överfördes till de fyra plansliderna 
via vickaxel och gaffelanordning. 

Det finns ytterligare patent och ideer om slidregleringen 
av fyrcylindriga kompoundmaskinerier, 
men nu gäller det att komma tillbaka till 
Carl Flodin och hans konstruktion av F-loket. 
Det är mycket säkert att han studerade flera av 
de nu beskrivna lösningarna, men att han valde 
Vaudains system ( det andra patentet) kan även 
bero på att hans motsvarighet i Danmark, DSB:s 
maskindirektör Otto Busse, valde Vaudain när 



Sfidstyrning enligt von Borries respektive de Gfehn. 
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mellan ramarna och verkade på den främre driv

konstruktionsarbetet med DSB litt P startade 
omkring 1907. Flodin påverkades säkerligen 
av lösningarna för detta lok. P-loket var av Atlantictyp 
och hade förutom Vauclains system 
en bred eldstad för att anpassa rostytan till pannans 
storlek. Panntrycket var hela 15 bar, vilket 
var mycket högt för den tiden. DSB beställde 
alltsål9 P-lok från Hanomag 1908 och 14 från 
Schwartzkopff 1910. 

F-lokets konstruktion 

Det finns anledning att fördjupa sig i F-lokets 
konstruktionsdetaljer då flera av för SJ oprövade 
lösningar skulle komma till användning. Ett antal 
förfinades, ändrades eller togs till och med 
bort under dess drifttid. Därmed blev F-loket 
något av en provbänk för utveckling av system 

DSB litt P Leveransbildfrån 
Hanomag 
och idrifttagen 
hos DSB. 

som kom till användning i senare lokbeställningar. 
Ändå kan man med visst fog säga att F-loket 
var höjdpunkten av svensk ångloksutveckling. 
Strax bortom hörnet lurade elektrifieringen och 
utvecklingen av de elektriska loken. 

Pannan. Pannans konstruktion överensstämmer 
i stort med BGb-pannan, det vill säga den 
panna som introducerades med B-loket 1909. 
Dock gjordes den längre, den skulle ju producera 
en större ångmängd. Eldstaden gjordes 
bredare än rambredden för att erhålla tillräcklig 
rostyta utan att eldstaden blev lång och smal. 
Därför måste den förläggas mellan axel V och 

VI. Eldstadsgavlarna gjordes framåtlutande för 
att flytta tyngdpunkten längre framåt och inte 
belasta axel VI för mycket. Även ångdomen förlades 
långt fram av samma skäl. Rundpannan 



var 5 585 mm lång och bestod av tre plåtar, alla 
nitade utom den främre som hade en svetsad 
långskarv. Pannan var sedan nitad till rökskåpet. 
Tuberna var av mjukt stål och 5 300 mm långa. 
För att fa ett jämnare expansionsarbete mellan 
de stora, tjockare överhettningstuberna och de 
små och tunnare tuberna för enbart rökgaser var 
de förra vågformade vid eldstaden efter en längd 
av 500 mm. Rökskåpet var 2 900 mm långt och 
rökskåpsluckan konformad i likhet med BGbpannans. 

Observera att pannritningen visar 160 rökgastuber 
och 26 överhettningstuber, vilket gällde 

F-lok: överstpanna, se

dan eldstadsgavlar som 

flankerar skorsten, nedtill 

rökskåpsanordning. 

för F 1200 vid leveransen. Dock insattes ytterligare 
två överhettningstuber i övre tubraden på 
övriga lok, som då fick 28 sådana, vilket minskade 
antalet rökgastuber till 154. När F 1200 
erhöll ny tubplåt fick även det 28 tuber. Längre 
fram redogörs för de förändringar som gjordes 
för att höja ångtemperaturen efter överhettaren. 

Ångpannan bars upp dels av ett kraftigt sadelstycke 
i martinstål framför rökskåpstubplåten, 
dels vid eldstaden av en vertikal plåt, anordnad 
så att den kunde ta upp rörelser vid pannans 
expansion. 

Skorstenen hade diametern 400 och längden 
825 mm. Då pannan låg högt kunde skorstenen 
endast sticka upp 500 mm över rökskåpet. Blästerkonans 
mynningsdiameter var 142 mm och 

Angcylinder for reglering av överhettarspelet. 

den låg 575 mm under skorstenens minsta diameter. 
Av ritningen framgår hur avloppsångan från 
vakuumejektorerna leds in i den dubbelmantlade 
skorstenen för att dämpa ljudet från ejektorerna 
och lyfta röken över loket vid stillastående. 

Överhettaren var av Schmidts patent. Spjällen 
framför de stora tuberna i rökskåpet reglerades 
automatiskt via en ångcylinder som låg utanför 
rökskåpet på dess högra sida. Ångtemperaturen 
förväntades komma upp i 320 grader som på 



andra lok med liknande överhettningssystem 
och samma förhållande mellan överhettningsyta 
och eldyta. Ingen utrustning uppsattes därför i 
förarhytten för att reglera ångtemperaturen. 

F 1208, hytt med armaturer. 

Armaturen var densamma som återfanns på 
andra överhettningslok hos SJ. De två injektorerna 
var av Greshams modell, storlek nr 10. 
Rökskåpet isolerades på samma sätt som pannan 
i övrigt. 

Ramverket utfördes av viktskäl som plåtramverk 
till skillnad från på A-och B-loken, som 
hade martingjutna stavramar. Ramarna var 
gjorda i två delar, den främre av 30 mm tjocka 
valsade plåtar medan den bakre var gjuten i martinstål. 
Skarven låg strax bakom axel V och hölls 
samman av 23 mm nitar. Ramarna var förbundna 
med vertikala och horisontala plåtar. Utanför 
axel VI fanns kraftiga bärplåtar som framtill var 
inbockade mot huvudramen och baktill sammannitade 
med ramverkets bakplåt. I bärplåten 
lagrades lagerboxgejdrarna för axel VI. 

På två meters höjd från rälsöverkant gick ett 
400 mm brett gångbord på varje sida. Mellan axel 
III och IV fanns anordnat fotsteg med ledstänger 
för att ge möjlighet att komma upp på gångbordet 
utan att gå genom hytten. 

Anordningen med fyra cylindrar och därmed 
sammanhängande vevanordning gav bland annat 
fördelen att de fram-och återgående maskindelarna 
till varje cylinderpar balanserade 

F-lokets plåtramverk och bakre ramverk med lagring av 
axel VI 

varandra. Motvikterna i hjulen kunde då göras 

mycket mindre och avsåg endast att utbalansera 

de roterande massorna. 

Hytten var av vindklyvarmodell av samma slag 
som introducerades på A-loket och även på Bloket. 
Dock var takets framkant neddragen i nivå 
med pannans överkant. Hytten var tillverkad i trä 
med utvändig plåtbeklädnad. Den hade dörr mot 
både vänster och höger gångbord. Ett antal hytter 
försågs under 1920-talet med en bakre skärm. 

Hjul och axlar 



Främre löpboggin var till sin konstruktion lika 
B-lokets men försedd med kullager, vilket var en 
nymodighet i lokbranschen. Boggin gavs möjlighet 
till sidoförskjutning, bestämt av att axel V 
skulle gå radiellt i en kurva med 300 m radie. 
Ytterhjulen vid såväl första boggiaxeln som första 
koppelaxeln skulle löpa mot ytterskenan. Det 
bakre löphjulet kunde sidoförskjutas 50 mm åt 
vardera hållet genom radiell förskjutning i axelboxgejdrarna. 

Lokets samtliga hjul var gjutna i mjukt martinstål. 
De båda koppelhjulparen var lika, varför 
man kunde skifta om dem för att fa jämnare 
slitage på hjulflänsarna. Utbalansering av framoch 
återgående maskindelar skedde inom maskineriet, 
inga balanser på hjulen behövdes för 
detta. Därmed minskade påverkan på rälsen då 
skentrycket inte längre var beroende på lokets 
hastighet. F-loket skulle alltså kunna gå fortare 
på lättare bana än till exempel B-loket. För att 
utbalansera de roterande maskindelarna försågs 
vänster drivhjul med en motvikt om 112 kg och 
höger drivhjul med en om 125,5 kg samt koppelhjulen 
med en 56,6 kilos motvikt på 730 respektive 
760 mm tyngdpunktsavstånd. 
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Drivaxeln var gjord av nickelstål (3 procent 
nickel), minsta sträckgräns 40 kN/cm2 och kontraktion 
minst 40 procent av den ursprungliga 
arean. För att minska påkänningarna på drivaxelns 
ramtapp försågs vevskivorna med "fremontska 
urtag". De gjorde drivaxeln mer fjädrande 
och kraftflödet från vevtapp till axeltapp fördelades 
bättre över vevskivan. De övriga axlarna 
smiddes av martinstål med minsta sträckgräns 
28 kN/cm2 och kontraktion minimum 35 procent 
av ursprunglig area. 

Bärfjädrarna var genom balanser uppdelade på 
två system. Det främre omfattade boggins axlar, 
det bakre de övriga axlarna III till VI. 

Bromsrörelsen var uppdelad i två system: ett 
för boggin, liknande B-lokets, och ett för de 
kopplade hjulen. Detta senare fick sin bromskraft 
från antingen två vakuumbromscylindrar 



i ramverket mellan axel IV och V eller från en 
ångbromscylinder. Handtagen för vakuum-och 
ångbromsens manövrering var förbundna med 
varandra så att endast ett i taget av bromssystemen 
kunde aktiveras. Bromskraften för de kopplade 
axlarna uppgick till 265,5 och för boggin till 
82 kN, vilket motsvarade totalt 41 procent av 
lokets tjänstevikt. 

Maskineriet 

Det intressantaste var väl ändå maskineriet. 
Carl Flodin hade ju tidigt valt två tvåcylindriga 
kompoundmaskinerier till loket, med två högtryckscylindrar 
liggande mellan ramarna och 
två lågtryckscylindrar placerade på var sin sida 

utanför dem. Det gjordes främst av utrymmesskäl, 
men lösningen skapade även kortare väg för 
färskångan och därmed mindre värmeförluster. 
Nackdelen med kompoundmaskineri var att det 
behövdes ett högre ångtryck än som tidigare varit 
brukligt. Detta ledde naturligtvis till ett mer 
omfattande pannunderhåll. Ångan skulle ju expandera 
först i högtrycks-och sedan i lågtryckscylindrarna. 
Driftsekonomi var emellertid det 
styrande vid valet. 

Sättet att fördela ångan var en annan intressant 
sak. Man beslöt att ha endast en slidrörelse 
per maskineri, det vill säga att samma kolvslid 
reglerade ångan till både högtrycks-och lågtryckscylindern. 
Carl Flodin valde ju Vauclains 
slidsystem som också fanns på DSB:s litt P. Som 
jämförelse visar jag nedan båda maskineriernas 
uppbyggnad. Intressant är att studera själva sliden 
i detalj. Ganska tydligt framgår ångans vägar 
från panna genom de bägge cylindrarna och ut 
genom skorstenen. 

Beträffande kolvens och slidens tätningsringar 
diskuterades vid denna tid om det skulle vara 
flera smala eller en bred. Maskinbyrån hade 
redan tidigt valt smala ringar av Daros (Davy 
Robertsons maskinfabrik, som bland annat tillverkat 
fotogenmotorer) patent, men de första 
kolvsliderna utfördes med breda tätningsringar. 
Så småningom erfor man att slider med breda 
tätningsringar tätade cylinder-och . slidfoder 
sämre och gav ångförluster. Det visade sigiattJ flera 
smala ringar bättre anpassade sig till slitna slidfoder. 
A, B och E-loken hade från början breda 
slidtätningsringar men fick så småningom slider 
med smala ringar. Carl Flodin valde fler smala 

DSB litt P respektive SJ litt F 



F-lokets slid med foder och dess tätningsringar: en bred 
ring respektive flera smala. 

ca) 

tätningsringar från början och F-loket fick aldrig 
några större problem med slidtätningen. 

Ångans väg vid olika gångmoder 

Av den schematiska bilden över cylinderanordningen 
framgår att högtrycksångan insläpps i 
mitten och receiverångan på ömse sidor samt att 
avloppsångan släpps ut från lågtryckscylindern 
vid kanten på slidskåpet. Denna anordning har 
fördelen att den hetaste ångan kommer innerst 
och den kallare ytterst. Även om sliden är gemensam 
för högtrycks-och lågtryckscylinder 
inom varje cylinderpar är fyllningen cirka 4 procent 
större i lågtryckscylindern. Detta har realiserats 
genom att slidens täckning gjorts större för 
hög-än lågtryckscylindrarna. Vevarna ligger inte 
heller exakt i 180° vinkel mot varandra. 

Lågtryckscylindern är försedd med Flodins 
kombinerade luftvägs-och säkerhetsventiler, 
anordnade likdant som på B-loket. Cylinderns 
utblåsningsrör är dessutom försedda med säkerhetsventiler. 
Sådana finns även på högtryckscylindrarna 
och receiverröret. Den senare ventilen 
är inställd på att blåsa vid 7,5 bar. För att minska 
motståndet vid gång med avstängd ånga finns på 
högtryckscylindern luftvägskranar som manövreras 
från hytten. Genom att öppna dem förenas 
cylinderns båda ångkanaler med varandra. Öppnar 
man samtidigt regulatorn kommer färskånga 
direkt in i receiverröret. Lågtryckscylinderns 
luftvägsventiler hålls då stängda av ångans tryck i 
slidskåpet. Eftersom säkerhetsventilen i receiverröret 
är ställd på 8 bar, kommer högtryckscylindern 
att arbeta med 13-8 och lågtryckscylindern 

med 8 bar, ett lämpligt läge vid start då loket 
knappast kan dra igång ett stort tåg med enbart 
högtryckcylindrarna, vilket skulle vara fallet eftersom 
ångan inte nått receivern. Så fort tåget 
rullar kan man återgå till kompoundgång. 

Lågtryckscylinderns l uftvägsven tiler stängs 
samtidigt som regulatorn öppnas genom att 
högtrycksånga släpps in när kranen intar läge A. 
Genom att från hytten vrida kranen till läge B 
sätts rummet ovanför kolven i förbindelse med 
fria luften. Ventilerna hålls då öppna av fjädern 



under kolvarna. Lågtryckscylinderns båda ångkanaler 
kommunicerar därmed inbördes och 
lågtryckscylindern sätts ur spel. Loket arbetar 
nu endast med högtryckscylindrarna, vilket är 
lämpligt vid gång med ensamt lok på bangård 
och lokstallsområde. 

Ställs luftvägsventilerna i läge 2, det vill säga att 
förbindelsen mellan högtryckscylinderns bägge 
sidor bryts, håller ångtrycket lågtryckscylinderns 
utblåsningsventiler stängda och loket går i kompoundgång. 
Se bilden med alla ventillägena inritade. 
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Läge hos manöverspakarfor cylinderutblåsning och luftvägskanaler 
och forenklad bild av kranarnas ställningar: 

I Cylinderutblåsning (ingreppen på bågens ovansida). 

A Alla ventiler öppna. 

B Ventilerma till LT och receiver öppna. 

CAlla ventiler stängda (gångläge). 

Il Luftvägskanaler (ingreppen på bågens undersida). 

1. Gång med endast HT 

2. Kompoundgång (gångläge). 

Själva slidityrningen var av klassisk typ. Man 
valde (som på bland annat A-, B-och E-loken) 
Walschaerts eller som den-då kallades Heusinger 
von Waldeggs slidstyrnirrg. Den placerades utvändigt 
och påverkade den innerliggande sliden 
med en vickaxel. 

Cylindrar 

Cylinderpaketet för en maskin, det vill säga 
högtryckscylinder och lågtryckscylinder jämte 
slidskåp med ångkanaler, var gjutet i ett stycke. 
Eftersom höger och vänster sida var gjutna av 
samma modell och det sammanfogade cylinderpaketet 
monterades lutande måste lösa mellanlägg 
användas vid anslutningen till rökskåpsplåten. 
Paketet gav en stabil sammanbyggnad av 
ramplåtarna. 



Högtryckscylindern är i bilden märkt med 1, 
lågtryckscylindern med 2 och sliden med nr 3. 
Genom ångtilloppen 18 och inloppet 7 kommer 
högtrycksångan till rummet 26 i slidskåpet. 
Öppningarna 27, som mynnar från rummet 24, 
är vid varje sida förenade genom ett gjutet gren

3. Igångsättning och rullning,. 
III Kanalerna till luftvägsventilernas regleringskran. 
a Från HT--cylinderns slidskåp. 

b Till rummen över luftvägsventilernas kolvar. 
c Till fria luften. 
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rör 20, som ansluter till det stora receiverröret 21 

i rökskåpet. Avloppsångan avgår via slidskåpets 

ändar och leds genom kåporna 23 och de i cy

lindern ingjutna kanalerna 8 till blästerröret 19. 

För att åstadkomma balansering är högtrycks

cylinderns ångkanaler 4 och 5 korsade, vilket 

innebär att den baktill i slidskåpet belägna kana

len 25 mynnar vid lågtryckscylinderns framände 

och tvärtom för den andra kanalen. Anslutning

arna 12 är avsedda för förenade luftvägs-och sä

kerhetsventiler och 13 för högtryckscylindrarnas 

1uftvägskran. 

Ångkanalerna inklusive kolvsliden förstorades 



från och med F 1201 genom ökad sliddiame

ter. Senare utbyttes hela cylinderpaketet även 

på F 1200 -se nedan under drifterfarenheter. 

Smörjning av cylindrar och slider utfördes på lok 

1200 med två smörjpressar av Dicker & Werne

burgs system. Från och med F 1201 användes 

samma företags system "Multiplex". 

i I tur och ordning 
r-----· / slidstyrning, cylin. 
-;___~~ ~ derparti och smörj

rT~1 

~:e;p~::::: 
.~J --~ ""_~ ~ -_ Werneburg, hade 
'\ , en mycket karak

. __\___ I teristisk kåpa på 
\ I gångbordet strax 
~ bakom lågtrycks-----
J_ cylindern. 

Ledboggi och tenderboggi F 1200 med kullagerinstallation. Man kan även se regleranordningarna for 
cylinderutblåsningen 
och luftvägsventilerna, samt kåpan över smörjpressen. SKE 
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Tender 

Tendern var även den lite speciell. Här frångick 
Carl Flodin den av Gölsdorf inspirerade utformningen 
så som den tagit sig i uttryck i R-tendern 
och A-tendern (använt till lok litt A och B). 
Vid utställningen i Milano 1906 ställde ungerska 
statsbanorna (MAV) ut ett lok av Atlantictyp 
(för övrigt fyrcylinders kompound) med en 
Vanderbilttender (influenser från USA). Det var 
första gången en sådan konstruktion såg ljuset i 
Europa. 

Tendern var helcylindrisk. Den stora fördelen 
var att det inte fanns några skarvar i rät vinkel 



under tankens vattennivå när den var full, vilket 
eliminerade de vanliga "lådformade" tendertankarnas 
stora korrosionsproblem. Dessutom var 
den billigare att tillverka och lättare. Nackdelen 
var att volymen vatten var mindre än i motsvarande 
lådformiga tendertankar, vilket gjorde att 
man på kontinenten i många fall återgick till de 
traditionella tenderutformningarna. 

Kullager 

Redan 1911 insatte Karlstad-Munkfors järnväg 
kullager på prov, och några år senare testade 
SJ kullager i 07-boggin samt i två av de fjorton 
framtagna provboggierna modell 13. Installationerna 
bestod av två tvåradiga spårkullager. Även i 
spårvägsfordon provades kullager. Det visade sig 
emellertid att järnvägsapplikationerna i fordon 
avsedda för höga farter och med höga belastningar 
gav stort slitage och skador på kulorna i lagren. 
Vi återkommer till kullagerproblematiken. Först 
1919 hade SKF tagit fram och i laboratorium utprovat 
en sfärisk rullagerkonstruktion som provmonterades 
i en boggi modell 07 och placerades 
under vagn Bo5 2285. 

Leveranser 

F-loket var i grunden en Maskinbyråkonstruktion 
med de influenser som tidigare belysts. Förfrågan 
om offert gick till de stora svenska loktillverkarna, 
Nohab och Motala -Falun hade inte 
licens för användning av Schmidts överhettare 
vilken var ett krav från Maskinbyrån. Det första 
loket beställdes den 18 februari 1913 hos Nohab, 
med en kontrakterad leverans 1 mars 1914 till en 
kostnad av 103 000 kr. Leveransen av F 1200 
skedde den 28 mars 1914 och provkörningarna 
påbörjades omgående. De första turerna gick på 

F-lokens fortsatta leveranser 

F 1201 beställd 1914-09-25. Kontrakterad leveranstid 
1915-06-01, pris 107 600, exklusive smörjpress men 
inklusive kullager (5 000) 
Levererad 1915-09-11 . Provkörd samma dag 
Tilldelad I distriktet 

F 1202 beställd 1914-09-25. Kontrakterad leveranstid 
1915-07-01, pris 107 600, exklusive smörjpress men 
inklusive kullager (5 000) 
Levererad 1915-10-11 . Provkörd samma dag 
Tilldelad I distriktet 

F 1203 beställd 1914-09-25. Kontrakterad leveranstid 
1915-08-01, pris 107 600, exklusive smörjpress men 



inklusive kullager (5 000) 
Levererad 1915-10-29. Provkörd samma dag 
Tilldelad I distriktet 

F 1204 beställd 1914-09-25. Kontrakterad leveranstid 
1915-09-01 , pris 107 600, exklusive smörjpress men 
inklusive kullager (5 000) 
Levererad 1915-11-29. Provkörd samma dag 
Tilldelad III distriktet 

F 1205 beställd 1914-09-25. Kontrakterad leveranstid 
1915-10-01, pris 107 600, exklusive smörjpress men 
inklusive kullager (5 000) 
Levererad 1915-12-28. Provkörd samma dag 
Tilldelad III distriktet 

F 1206 beställd 1914-12-12. Kontrakterad leveranstid 
1915-11-01, pris 107 600, exklusive smörjpress, 
avdrag med 5 300 for anskaffande av eldstadsplåtar 
och stagbult, och med 3 570 for kullager. 
Levererad 1916-03-31. Provkörd samma dag 
Tilldelad III distriktet 

F 1207 beställd 1914-12-12. Kontrakterad leveranstid 
1915-12-01, pris 107 600, exklusive smörjpress, 
avdrag med 5 300 for anskaffande av eldstadsplåtar 
och stagbult, och med 3 570 for kullager. 
Levererad 1916-05-09. Provkörd samma dag 
Tilldelad III distriktet 

F 1208 beställd 1915-03-13. Kontrakterad leveranstid 
1916-01-01, pris 107 600, avdrag med 5 300 for 
anskaffande av eldstadsplåtar och stagbult, och med 
3 569:85 for kullager. 
Levererad 1916-07-08. Provkörd 1916-07-08 
och 1916-07-11 
Tilldelad I distriktet 

F 1209 beställd 1915-03-13. Kontrakterad leveranstid 
1916-02-01, pris 107 600, avdrag med 5 300 for 
anskaffande av eldstadsplåtar och stagbult, och med 
3 569:85 for kullager. 
Levererad 1916-08-23. Provkörd samma dag 
Tilldelad I distriktet 

F 1271 beställd 1915-03-13. Kontrakterad leveranstid 
1916-03-01, pris 107 600, avdrag med 5 300 for 
anskaffande av eldstadsplåtar och stagbult, och med 
3 569:85 for kullager. 
Levererad 1916-09-28. Provkörd 1916-09-28 
och 1916-09-30 
Tilldelad III distriktet 

Till höger: Effekt och dragkraftfor litt A, !itt A2, litt B 
(med och utan forvärmare) samt !itt F 
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Jämförelse mellan lok litt A, A2, B och F 

littA littA2 litt B* littF 
Cylinderdiameter högtryck, mm 500 500 590 420 
Cylinderdiameter lågtryck, mm 630 
Slaglängd, mm 600 600 620 660 
Drivhjulsdiameter, mm 1 880 1 880 1 750 1 880 
Ångtryck effektivt, kg/cm2 12 13 12 13 
Eldyta, eldstad, m2 11,8 12,7 12,7 12,3 
Eldyta tuber, m2 122,1 131,5 132,9 178,0 
Eldyta överhettare, m2 32,5 50.7 47 68 
Eldyta total, m2 133,8 144,2 145,6 257,2 
Rostyta, m2 2,6 2,6 2,6 3,6 
Rostyta/ eldyta 1/51,5 1/55 1/56 1/71,4 
Antal tuber 141 128 136 154 
Antal överhettartuber 18 28 26 28 
Avstånd mellan tubplåtar, mm 4 600 4 600 4 600 5 300 
Rundpannans invändiga diameter, mm 1 500 1 500 1 500 1 667 
Hjulbas, total för lok, mm 8 200 8 200 8 200 11 100 
Hjulbas, total med tender, mm 16 200 16 200 16 150 18 200 
Längd över buffertar, mm 19 525 19 525 19 490 21 315 
Axeltryck axel I, kg 9 100 9 800 11 000 11 900 
Axeltryck axel Il, kg 9 500 10 600 11 500 12 600 
Axeltryck axel III, kg 15 400 15 700 15 900 16 000 
Axeltryck axel IV, kg 15 500 15 800 15 900 16 000 



Axeltryck axel V, kg 10 700 15 800 15 900 16 000 
Axeltryck axel VI, kg 15 300 
Adhesionsvikt, kg 30 900 47 300 47 700 48 000 
Materialvikt, kg 54 700 61 500 64 000 79 300 
Total vikt i tjänst, kg 60 200 67 700 70 200 87 800 
Total vikt i tjänst med tender 106 800 114 300 116 800 142 800 
Dragkraft vid kompoundgång, kg 8 700 
Dragkraft vid tvillinggång med lågtryckscylinder, kg 9 400 
Dragkraft vid tvillinggång med högtryckscylinder, kg 6 200 6 750 9 620 6 300 
Dragkraft/ adhesionsvikt 1/5 1/7 1/5 1/5,5 

Tender 

Hjuldiameter, mm 970 970 970 970 
Hjulbas, mm 5 400 5 400 5 400 5 400 
Vattenförråd, kg 20 000 20 000 20 000 25 000 
Kolförråd, kg 6 000 6 000 6 000 6 500 
Vikt i tjänst, kg 32 700 32 700 32 700 55 000 
Materialvikt, kg 13 500 13 500 13 500 23 500 

*De tidigaste B-loken hade 24 överhettartuber, men normalleveranserna fick ganska snart 26. 1929-1930 infördes 28  
tuber på B-lok och BG-pannor vid större pannrevisioner. 

BJ:s bana i närheten av Trollhättan, 
och en av provkörningarna slutade i 
en mindre olycka. Vid en station visade 
infartssignal stopp, men då föraren 
var ovan hann han inte bromsa 
i tid utan körde in i ett stillastående 
godståg och formligen mosade dess 
sista vagn. F-loket uppvisade endast 
mindre skador på buffertar och buffertbalk. 

Från olyckan i Alvhem. En av de skadade 
B]-vagnarna. 

F 1200 uppställt utanfor Nohabs fabriksområde efter provkörningen. Bland annat saknas vänster .frambuffert. 

Under tiden 15 maj-4 oktober 1914 visades 
loket på Baltiska utställningen i Malmö. Länderna 
runt Östersjön var representerade och 
de största utställarna var Danmark, Tyskland, 
Ryssland och Sverige. Utställningen fick dock 
ett avbräck i och med att första världskriget bröt 
ut och de krigförande länderna drog sig ur, men 
den stängde först den 4 oktober. 

På utställningen passade Nohab på att visa 
F-loket stående tillsammans med sitt först tillverkade 
lok Trollhättan, levererat till UWHJ 
1865. I samma hall kunde det senaste svenska i 
järnvägsväg beses, moderna vagnar som Ao4 och 
Kockums restaurangvagn vilken SJ senare köpte 
som ABo3. Även ett Pa-lok fanns med och visade 
vad framtiden bar i sitt sköte, eldriften. Tyskarna 



visade framför allt sin järnvägsutveckling i form 
av lok-och vagnmateriel från de preussiska statsbanorna 
men höll till i en annan hall. 

I novembernumret 1914 av The Railway Engineer 
refereras F-loket på följande sätt: 

The Swedish Stare Railways has just re-introduced 
che compound system of steam expansion for its 
most powerful locomotives, these taking the place 
of che simple-expansion superheated engines "Atlamic" 
cype series A and six-coupled cype, series B, 
which up till now have worked the express services. 
[...] The new Swedish Stare engines, series F, are designed 
ro haul trains of 500 tons ar 62 mph on the 
level or ar 37 mph up ro 1 in 100. Their maximum 
speed is 127 km per hour, or close on 80 miles per 
hour. -They represent the most advanced and 
progressive form of compound engines and, constructively, 
are much simpler chan most 4-cylinder 
simple engines -as appears from drawings and official 
descriptions. They have che furcher advamage 
of a simplicicy which facilitates erection, repairing 
and inspection. 

Efter Baltiska utställningen utprovades F 1200 
på sträckan Tomteboda-Uppsala. Under dessa 
provturer gjordes flera mätningar av kol-och 
vattenförbrukning samt ångproduktion och ångförbrukning. 
Loket visade att det var en snabblöpare, 
och vid ett tillfälle när Carl Flodin deltog 
kommenterade han: "Nu har vi kört i 120 kilometer 
i timmen! Och detta med tung tågvikt!" 

''Hjulning': ram 
med cylinderparti 
sänks ned över drivoch 
koppelhjul 

Pannan nedläggs i 
ramen. 

Under proven drog loket under en provserie 13 
vagnar med totalt 50 axlar som gav en tågvikt om 
534 ton. Vid ett senare tillfälle drogs 11 vagnar 
med 42 axlar och 527 tons total tågvikt. B-loken 
hade en kolförbrukning på 45 kg per 1000 tonkm, 
under det att mätningarna i F-loksproven 
visade 3 5 kg per tonkm, en besparing på 15 procent. 
Även vattenförbrukningen är intressant. 
Med ett tåg på 485 ton förbrukade B-lok 275 
kg vatten per km mot F-lokets 250 kg, och då 
skall man komma ihåg att F-lokets panna var be-

Pannan isoleras. 
Hytt och maskineri 



är monterade. 

Till vänster: Tenderkorg 
monterad på 
tenderramen. 

F 1200 sett från vänstersida infor Leverans. Värt att observera är lampbestyckningen med toppstrålkastare samt täck

plåtar över smörjpress av typen Dicker & Werneburg. 

tydligt större. Siffrorna förklaras till stor del med 
F-lokens kompoundmaskineri kontra B-lokens 
tvillingdito. Till F-lokens nackdel kan anföras 
att det var betydligt mer komplicerat att köra 
ett kompoundlok och att underhållskostnaderna 
ökade markant. Mera om detta längre fram. Men 
kompound låg i tiden och var teknikens svar på 
större krav rörande ekonomi och snabbhet. 

Så började drifterfarenheter från proven 
komma in. I synnerhet två saker framstod som 

F 1204 under revision vid Centralverkstaden i Örebro 

allvarliga. Ångtemperaturen efter överhettaren 
var inte den önskade 320-350°C. Ångflödet 
genom receiver och slidskåp var inte tillräckligt. 
För trånga kanaler genom slidskåpet åtgärdades 
omgående på efterföljande lok genom ökning av 
sliddiametern från 260 till 280 mm. F 1200 fick 
sina cylindrar med slidskåp och receivrar utbytta 
1921. 

Efterföljande lok erhöll som nämnts två överhettningstuber 
till på bekostnad av sex rökgas

Esstuber som provades men forkastades. 

Överhettningstuber. 

Överhettningstuber typ 2 vidgade och insatta 
i de ursprungliga hålen i eldstadsgaveln. 

tuber. Ytterligare åtgärder för att höja ångtemperaturen 
provades längre fram i flera av de levererade 
loken, vilket vi också skall återkomma till. 

Efter dessa prov tilldelades F 1200 I distriktet 
och sattes främst i trafik på sträckan StockholmKatrineholm. 
Sedan beställdes resterande F-lok 
enligt tabellen på sidan 24, som ger alla uppgifter 
kring lokens beställning, leverans och placenngar. 



Leveransförseningarna torde kunna tillskrivas 
det rådande krigsläget och svårigheterna med 
materialförsörjningen. Dock kan tilläggas att 
det utöver de kvalitets-och funktionsproblem 
som beskrivs längre fram fanns stora klagomål 
på bristande tillverkningskvalitet, möjligen beroende 
på stress inför leveranserna och den höga 
beläggningen hos Nohab och dess underleverantörer. 

En intressant anmärkning är att III distriktet 
inte var nöjt med fördelningen utan begärde 
ytterligare ett F-lok varför F 1200 sändes ned. 
Klagomål kom omgående på loket. I distriktet 
var nog angeläget att bli av med det, men fick ta 
tillbaka F 1200 och istället sända F 1209 till III 
distriktet, där det blev kvar. Detta skedde redan 
1920, innan F 1200 fatt sitt cylinderparti utbytt 
mot ett med den större sliddiametern. 

Då Södra stambanans elektrifiering var klar 
1932, överfördes så småningom resterande F-lok 
med nr 1200-1203 samt 1208 till III distriktet. 
Den tid som återstod till avställningen fanns 
alltså samtliga lok samlade där. Mera om detta 
längre fram. 
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Så kan man fråga sig varför lokens numrering 
blev som den blev. Det sannolika är att målet 
från början var att skaffa tio lok, och nummerserien 
1200-1209 avsattes. Innan den sista beställningen 
i mars 1915, som innehöll ett elfte lok, 
hade nr 1210-1270 redan avsatts för maskiner 
av andra slag som Ke, W, J, E, N, S samt några 
B-lok. Samtliga dessa beställdes och levererades 
innan F-loksserien fullbordades. Ke 1210 levererades 
redan 1914. B 1270 levererades 1916 men 
var beställt före F-loken. 

Övriga drifterfarenheter 

Här har jag tagit med de händelser och justeringar 
som gjorts utöver traditionella revisionsarbeten. 
Således nämner jag inte hur ofta man fick gjuta 
ny babbits i lager, omborrning av cylindrar och 
slidskåp, slipning av slider eller byte av kolvringar. 
Sådant tillhör standardarbetena vid revisioner, 
även om olika lokkonstruktioner kan ge upphov 
till större eller mindre slitage i utsatta delar av 
maskineriet. Jag kommer att peka på sådant som 
av olika skäl fatt repareras eller behandlas och 
inte var att betrakta som normalt. 



Överhettningen. För att förbättra överhettningen 
provades flera förändringar. I lok 1271 
vidtogs 1917 några mindre åtgärder i det att 

överhettningsspjället spärrades så att det aldrig 
stängde helt, och i 93 av de små tuberna insattes 
ett spiralvridet plattjärn för att öka flödet av 
heta rökgaser. Resultatet visade på en viss kolbesparing, 
men man hade inte mätt ångtemperaturerna 
så resultatet var endast en uppskattning. 
I lok 1205 och 1206 insattes på prov ringar i 
småtuberna vilket gav vissa förbättringar. Sedan 
beslöts att förse alla loken med esstuber som 
skulle ersätta småtuberna (se bild). År 1922 var 
F 1205 och 1207 försedda med dessa tuber, och 
nya prover gjordes med temperaturmätningar 
enligt konstens alla regler. De utfördes på sträckan 
Malmö-Alvesta. Efter proven stoppade man 
dock införandet av esstuber. Istället kom man att 
vid fortlöpande pannrevisioner sätta in släta tuber 
med större diameter, i form av vidgade överhettningstuber 
som monterades i eldstadsgavelns 
ursprungliga hål (se bild). Dessa åtgärder var genomförda 
1928. 

Kullager. Kullagerinstallationen i F-lokets ledarboggi 
och tenderboggier såg vid leveransen 
ut som på nedanstående bild. Den helt slutna 
lagerboxen av stålgjutgods är utförd i två delar 
som bultars ihop. Boxen innehåller två tvåspåriga 
bärlager (radiallager) och ett enkelverkande 
axiallager. Eftersom boxens fjädersystem deltar i 
boxens rörelse hände det att delar av fjädersystemet 
kom i kontakt med boggiramen och bärlagret 
fick ta upp stora delar av de axialkrafter 
som uppträdde. För att undvika detta förbättrade 
SKF lagret genom införandet av dubbelverkande 
axiallager. Ytterligare försök till förbättring 
genomfördes med en tredje lösning. Här hade 
ett dubbelverkande enspårigt axiallager placerats 
mellan de bägge bärlagren. I det fortsatta arbetet 
med att lösa lagerproblemen kom även rullager 
upp till diskussion, men då inga lösningar fanns 
utprovade rekommenderades inte detta. 

J 1./ 

Fotot: Kullagerbox. 
SKF. 

a. Kullagerinstallation. 

b och c. Förändrade 
kullagerinstallationer 
(Anglokliira 



1921). 

F-lokets vevaxel av Z-utjorande. 
Bräckorna uppträdde i de ftemontska 
urtagen i de bägge vevskivorna 
mellan ramtapp och vevtapp (ÄngBräckor 
i vevaxel på lok nr 
loklära 1921). 1271 {ur revisionsprotokoll). 

Fortfarande uppträdde skador efter en viss tids 
trafik, och F 1200 fick tidigt sina kullager utbytta 
mot glidlager. År 1918 beslutades att om kullager 
till löpboggin och tenderboggierna måste kasseras, 
skulle vanlig glidlagerkonstruktion sättas in. 
Det sannolika skälet till skadorna var att kulorna 
i kullagren hade alldeles för små kontaktytor för 

att kunna bära de krafter det var fråga om. i drivaxelns vevskiva. År 1925 hade den växt till 
Bräckor i vevaxel. Vid reparation av F 1205 de49 
mm. Samma typ av bräcka upptäcktes även 

cember 1922 upptäcktes en 27 mm lång bräcka på F 1200, 1202, 1204, 1207, 1209 och 1271. 

Fremontska urtag 

Lok med maskineriet mellan ramarna försågs med en vevaxel. I början var denna byggd av delar 
som innefattade vevskivor, lagertappar och vevtappar. Det var vanligt att på den raka axeln mellan 
vevarna förlägga excentrarna till slidstyrningen (vanligen fyra när det gäller Stephensons slidstyrning). 
Vid övergången mellan vevskivorna och lager-respektive vevtappen var påkänningen på 
materialet stor, och en spricka som uppstått vid övergången mellan vevskiva och vevtapp kunde 
lätt fortplantas genom vevskivan till lagertappen i ramen. Detta gav upphov till olika försök att 
mildra de stora påkänningarna. Vanligtvis krymptes tappar och vevskivor samman. För något av 
de tidigare loken till Badische Staatsbahnen rekommenderade de Glehn 1904 att smida den del 
av vevaxeln som omfattade de bägge vevtapparna och mellanliggande axeldel. Detta utförande 
brukade i Sverige kallas Z-vevaxel och krävde att drivningen av slidstyrningen förlades utanför 
ramarna. Se flera av BJ:s H3-och N3-lok. 

Nu kom 1909 metallurgen Charles-Louis Fremont (1856-1930) med förslaget att helt enkelt 
ta bort material i det högpåkända området och därmed få ett bättre kraftflöde genom vevskivorna 
och minska risken för sprickbildningar. Detta anammades fort av de europeiska järnvägsförvaltningarna 
och var infört redan på SJ:s E-lok. Resonemanget bakom dessa urtag är ganska 
avancerat. Med tanke på de ringa resurser som stod till buds på den tiden är det imponerande 
slutsatser som Fremont drog genom att bara studera de sprickbildningar som uppstått i axlar 
efter lång användning. Man hade ingen möjlighet att mäta spänningar med trådtöjningsgivare 
och saknade också tillgång till de avancerade beräkningsmetoder (FEM) som vi har idag. Men 
trots urtagen var påkänningarna i flera fall så stora att sprickor uppstod, vilket vi erfar hände på 
F-lokets vevaxlar. 

(Läs på föregående sida om nyttan av fremontska 
urtag.) Tanken var ju att avlasta det starkt 
påkända området i hålkälet vid övergången från 
lagertappen respektive vevtappen till vevskivan. 
Intressant att notera är att sprickorna uppträdde 
vid sidan av urtagen, vilket indikerar att F-loket 



hade en svag zon där. I och för sig fungerade 
alltså den fremontska lösningen, men materialet 
i övrigt höll inte fullt ut. 

Från och med 1932 började man byta ut drivaxlarna 
mot nya och inledde med F 1202. Det 
finns inga indikationer på att utbytesaxlarna saknade 
urtag. Det är sannolikt så att de nya axlarna 
var formmässigt identiska med de som byttes ut. 
Möjligen var man nu mer noga med material 
och smidesprocess. 

Det fanns andra SJ-lok med fremontska urtag, 
både A-och E-lok hade sådana. När det gäller 
E-loken finns på ritning angivet "uppfräsning 
av fremontska urtagen på särskild order för axlar 
med bräckor". Bräckor var egentligen ingen 
ovanlighet. 

Sprickor i cylinderpartier. På F 1207 upptäcktes 
1916 i vänster cylinderparti gjutfel som lagades. 
Samtidigt gav Nohab garantier om det skulle 
uppstå nya sprickor. År 1917 krävde Järnvägsstyrelsen 
att garantin skulle utlösas, och ett nytt 
cylinderparti skickades till SJ Centralverkstad 
för utbyte i lok 1207. Då fler gjutfel uppdagades 
gav Nohab garantier även för F 1208 och 1271. 
Gjutfelen kan kanske förklaras med kristidsmaterialens 
dåliga kvalitet. 

Sprickor i drivhjul. Sprickor uppstod i hjulnavets 
hålkäl på flera av loken. Eftersom sprickorna 
inte växte lämnades de utan åtgärd men 
besiktigades vid varje revision. 

Andra ombyggnader 

Bromsutrustning. Loken var från början utrustade 
med ång-och vakuumbroms för lok och tender. 
Tågbromsen var dock en ren vakuumbroms. Som 
tidigare beskrivits förhindrades samtidig ansättning 
av lokets vakuum-och ångbroms. Samtliga 
lok försågs 1921-22 med Kunze-Knorr tryckluftsbroms, 
varvid en luftpump uppsattes på lokets 
högra gångbord. Tryckluftstanken hängdes 
under gångbordet på vänstra sidan. Samtidigt 
kopplades vakuumbromssystemet bort, men 
nedmonteringen skedde först i samband med revisioner. 
För vissa lok skedde det 1926, för andra 
lok 1927 och den senaste nedtagningen gjordes 

F 1206 i full karriär 1931 eller 1932. Observera 
gastuben under hytten (vänster sida) och tryckluftstanken 
under gångbordet. Vakuumbromsen med ledningar 
är nu nedtagen. 

på lok 1201 i februari 1928. Vid nedtagningen 



av vakuuminjektorns utloppsrör ändrades inte 
stosen på skorstenen. Den hängde kvar på loken 
under hela deras tjänstgöring i Sverige. 

Belysning. Lokens belysning utgjordes vid leveransen 
av fotogenlampor. Buffertlyktorna hade 
rundbrännare insatta i större lykthus av plåt med 
bakomliggande reflektor av nysilver. Loken försågs 
även med en huvudlykta som var placerad 
på en konsol ovanför sotskåpet. Samtliga lok fick 
redan 1918 belysning med dissousgas system 
Dalen. Gasbehållaren placerades under hytten 
på lokets högra sida. Någon huvudstrålkastare 
på platsen ovanför sotskåpet uppsattes mig veterligen 
inte då dissousgas infördes, så loken gick 
den mesta tiden med enbart buffertlyktor. 

Uppsättning av kylchapbläster. I mars 1929 beslutades 
att montera en provbläster typ Kylchap 
på F 1200. Den var tillverkad av den franska 
firman Carboneconomie i Paris och levererad av 
ingenjörsfirman Teknik i Stockholm. Vid detta 

F 1271 vid Alvesta station med Knorrbromsens luftpump 
väl synligpå gångbordet. Loket är forsett med 
Dalens dissousgasbelysning, dock återfinns gasbehållaren 
på lokets vänstra sida under hytten. 

F 1208 framfar St 8 på Alvesta station (1931 eller 1932 då ingen kontaktledning ännu är uppsatt) med Friedmans 
avloppsinjektor uppsatt. Notera nytt läge for gastuben till dissousgasanläggningen system Dalen. Notera dessutom 
att 
skorstenen är vänd med stosen till den nedtagna vakuumejektoravloppet åt höger sida (foto O Ekvall). 

tillfälle befann sig F 1200 i Örebro för byte av 
överhettningstuber. Avsikten med kylchapblästern 
var bränslebesparing och jämförande studier 
skulle göras med F 1207 under likvärdiga förhållanden. 
Då ingen förbättring kunde förmärkas 
togs blästern ned i februari 1931 och den ursprungliga 
sattes åter upp. 

Friedmans avloppsinjektor. F 1201 fick Friedmans 
avloppsinjektor 1929, F 1200, 1202, 1204 
och 1208 fick injektorn 1930 och F 1203 erhöll 
den 1931. Avsikten med injektorn var att 
återföra avloppsångan till pannan och på så sätt 
förbättra den termodynamiska verkningsgraden 

Kylchapbläster namnet 
bildat av VR 
chefingenjör Kylälä 
och maskindirektör 
Chapelon, PLM i 
Frankrike. 



något. Installationen gjordes även på andra SJlok 
som litt E och B, men vinsten var troligen 
ytterst marginell i förhållande till insatserna. 

Ökat kolrum på tendern. För att minimera kollämpningen 
på linjen försågs en del av F-lokstendrarna 
med en träuppbyggnad som ökade 
kollasten från 6,4 till 8,4 ton. Med råge kunde 
man fa med 8,8. Detta föranledde beslutet att 
förlänga kolrummet så som ritningarna visar. 
Det gav inte riktigt samma resultat men med 
råge kunde 6,7 ton ras med. Kolrummet förlängdes 
till 4 150 mm. F 1204 och 1205 fick 

Tender med forlängt kolrum jämfort med ursprungligt. 

F 1207 efter revision 
på Malmö 
huvudverkstad 
1924. Bytet till 
AGA dissousgasbelysning 
har 
gjorts. Toppstrålkastaren 
är borta 
och loket har både 
vakuum-och 
tryckluftsapparater 
monterade. 

F 1209 i Haga

lund 1918. Man 

kan ana vakuum

tanken under 
gångbordet och 
dissousgastuben 

monteradpå gång

bordetpå lokets 
högra sida. Foto 
Axel Swinhufvud. 

F 1201 i Mjölby 
1930 under nya 
kolbryggan. 

F 1201 omkring 1929 i Södertälje forsedd med Friedmans 
avloppsinjektor, vars isolerade rör syns tydligt liggande 
på gångbordet. Notera att loket saknar toppstrålkastare. 



Notera även att elektrifieringen är genomford i 

Södertälje vid denna tid 

förlängt kolrum 1916 medan F 1206, 1207 och 
1271 byggdes om 1917. Det är osäkert om de 
övriga loken ändrades. 

Under en tid provades Ho/torps smörjningsanordning 
på tenderboggins lagerboxar. 

Konsekvenser av elektrifieringen 

Prov med elektrisk drift startades redan 1905 
med försök på banan Tomteboda-Värtan. Redan 
tidigt stod det klart vilken form av drift som 
var den mest lämpliga i det fortsatta elektrifieringsarbetet, 
och 1906 års riksdag medgav inköp 
av diverse vattenfall för generering av elenergi. Så 
beslutades att elektrifiera Kiruna-Riksgränsen, 
och för detta ändamål byggdes anläggningarna 
i Porjus som stod färdiga 1913. I januari 1915 
gick det första provtåget med elektriskt lokomotiv, 
och under sommaren 1915 kunde den 
slutliga utprovningen ske. I mars 1922 var hela 
Malmbanan elektrifierad. 

De positiva erfarenheterna från Malmbanan 
resulterade i diskussioner om elektrifiering av lokaltrafiken 
runt Stockholm och Göteborg, men 
redan 1919 fanns ett i detalj utarbetat förslag om 
eldrift på hela Västra stambanan (StockholmGöteborg). 
Arbetet tog sin början 1923. En 
första provdrift gjordes januari 1926 på sträckan 
Katrineholm-Hallsberg, och första eltåget från 
Stockholm till Göteborg avgick den 15 maj 1926 
kl. 12.40 och anlände tidtabellsmässigt korrekt 
till Göteborg 21.40. 

En preliminär utredning om det fortsatta elektrifieringsarbetet 
kom i januari 1930 och omfattade 
inte bara sträckorna Järna-Åby-Malmö och 
Katrineholm-Åby utan även linjerna ÖrebroHallsberg-
Mjölby, Falköping-Nässjö, Malmö-

Trelleborg och Arlöv-Lomma. I februari 1931 

godkändes planerna. Elektrifieringen av Södra 

stambanan gick fram med oanad hastighet. Re

dan 1932 hade man klart till Mjölby, vilket med

förde att F-loken tog över Malmötågen först där. 



Året därpå kom man fram till Hässleholm sam

tidigt som sträckan Trelleborg-Malmö blev klar. 

I början av 1934 kunde snälltågen Stockholm

Malmö dras av elektriska lok. Västkustbanorna 

elektrifierades nära nog samtidigt och 1936 var 

sträckan Malmö-Göteborg fullbordad. 

Naturligt nog gav detta F-loken allt mindre 
att göra. Under elektrifieringsarbetet på Södra 
stambanan övertog de elektriska D-loken mer 
och mer av transportarbetet. Allt eftersom elektrifieringen 
framskred flyttades bytet av ellok till 
ånglok söderut. Så småningom stod alla F-lok i 
Malmö och väntade på nya trafikuppgifter, och 
då beslutades att försöka sätta in dem på Västkustbanan 
som en sista tjänstgöring. 

F-lokens tjänstgöring på Västkustbanan 

F-loket kunde på Västkustbanan i gynnsamma 
väderleksförhållanden framföra en vagnvikt om 
400 ton, men de tyngsta snälltågen skapade problem 
för loken. F-loket hade tendenser att slira 
i Hallandsåsens backar och vissa ombyggnader 
krävdes. Möjlighet att framföra loken i de långa 
branta stigningarna med gång endast på lågtryckscylindrarna 
(verkande i tvillinggång) önskades. 
För att höja lokens adhesionsvikt borde 
man ombalansera viktfördelningen. År 1932 
byggdes F 1204 om för detta ändamål enligt 
nedan. Samma år i oktober gjordes jämförande 
prov med F-och B-lok (F 1204 i ombyggt skick 
och B 1367) Malmö-Halmstad retur. Det beslutades 
att genomföra ändringarna även på övriga 
F-lok utom 1205 och 1207. 

Ombalansering av ramverk. Den bakre vinkelbalansen 
vid axel VI byttes ut mot nya balanser 
varvid adhesionsvikten ökat från 48 till 51,2 ton 
( enligt nedanstående tabell). 

Tvillinggång med enbart !ågtryckscylindrarna. 

De luftvägskranar som satt på slidskåpen byttes 
mot nya, större kranar. Anslutningsöppningarna 

Axel! 11 111 IV V VI 

Tidigare axeltryck 
11 900 12 600 16 000 16 000 16 000 15 300 



Nya axeltryck 
11 100 11 700 17 100 17 000 17 100 13 800 

Cl0

... 

0 
0 

~ 
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i slidskåpet förstorades. Säkerhetsventilerna på 
lågtryckscylindrarna ställdes in att blåsa vid 10 
bars tryck och motsvarande säkerhetsventiler på 
receivern att blåsa vid 9 bar, vilket senare ökades 
till 9,5. Samtidigt ändrades manöverbågen för 
reglering av luftvägskanalerna så att det mellersta 
uttaget i bågens underkant fick en klack för att 
hindra omläggning till det främre urtaget. (Se urtag 
2 i bilden vid beskrivningen av ångans väg i 
maskineriet.) Denna senare ändring föranleddes 
av att de nya luftvägskranarna endast hade två lägen: 
öppet (tvillinggång på lågtryckscylindrarna) 
och stängt (kompoundgång). Därmed förhindrades 
tvillinggång på högtryckscylindrarna. 

Lokens tjänstgöring och avställning 

Av leveranslistan framgår var loken hamnade efter 
leverans. Här nedan redogör jag för lokens tjänstgöringsställen, 
placeringar och avställning enligt 
noteringar gjorda av Thomas Tell och Bo Hasselqvist. 
År 1928 ändrades dock de aktuella maskinsektionernas 
beteckning så att l /2 ms blev 1 ms 
Stockholm, 7/8 ms blev 10 ms Malmö, 9 ms blev 
11 ms Nässjö och 16 ms blev 2 ms Norrköping. 
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Förändring av luftvägskranarfor högtryckscylindern. 

F 1200 

1914 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm 
1919 överfört till III distriktet 7/8 ms Malmö 
1920 åter till I distriktet Stockholm 
1932 överfört till III distriktet 11 ms Nässjö 
1933 placerat 10 ms Malmö 
april 1935 avställt orepararat och fullslitet i Malmö efter 
kollision med personbil 
1936 överfört till Örebro 

F 1201 

1915 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm 
1931 överfört till 2 ms Norrköping 
1932 överfört till III distriktet 10 ms Malmö 
1933 avställt oreparerat i Malmö 
1935 avställt i stall i Ängelholm 
1936 överfört till Örebro 

F 1202 

1915 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm 
1932 överfört till III distriktet 10 ms Malmö 
1933 avställt tills vidare i Malmö, placerat i stall i Ängelholm 
1935 
1936 överfört till Örebro 



F 1203 

1915 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm 

1932 överfört till III distriktet 10 ms Malmö 
1935 avställt utomhus oreparerat i Malmö 
1936 överfört till Örebro 

F 1204 

1915 levererat till III distriktet 7/8 ms Malmö 
1919 placerat i 9 ms Nässjö 
1933 åter till 10 ms Malmö och satt i trafik på Västkustbanan, 
i december avställt Malmö 
1935 placerat i stall Alvesta 
1936 överfört till Örebro 

F 1205 

1915 levererat till III distriktet 7 /8 ms Malmö 
1919 placerat i 9 ms (11 ms) Nässjö 
1923 åter placerat i 7 ms Malmö 
1931 åter i 11 ms Nässjö 
1934 avställt i stall i Nässjö 
1936 överfört till Örebro 

F 1206 

1916 levererat till III distriktet 7 / 8 ms Malmö 
1919 placerat vid 9 ms (1 1 ms) Nässjö 
1921 åter placerat vid 7 ms Malmö 
1930 placerat vid 11 ms Nässjö 
1935 avställt oreparerat efter fullslitning vid 10 ms Malmö 
1936 överfört till Örebro 

F 1207 

1916 levererat till III distriktet 7/8 ms Malmö 
1921 placerat vid 9 ms (11 ms) Nässjö 
1923 åter placerat vid 7 ms Malmö 
1933 avställt oreparerat vid 11 ms Nässjö 
1935 i stall i Nässjö 
1936 överfört till Örebro 

F 1208 

1916 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm 
1932 överfört till III distriktet 10 ms Malmö 

1933 i trafik på Västkustbanan 
1934 avställt oreparerat i Malmö 
1935 avställt i stall i Alvesta 
1936 överfört till Örebro 

F 1209 



1916 levererat till I distriktet 1/2 ms Stockholm 
1920 överfört till III distriktet 7 ms Malmö 
1930 placerat vid 11 ms Nässjö 
1933 åter till Malmö och satt i trafik på Västkustbanan 
1935 avställt i stall Alvesta efter fullslitning 
1936 överfört till Örebro 

F 1271 

1916 levererat till III distriktet 7 / 8 ms Malmö 
1919 placerat vid 9 ms Nässjö 
1921 åter placerat vid 7 ms Malmö 
1928 åter vid 9 ms (11 ms) Nässjö 
1935 avställt ute i Malmö 
1936 överfört till Örebro 

Vad tyckte man om F-loken? 

Det är intressant att läsa hur man på olika håll 
uppfattade F-lokens entre i SJ-trafiken. Redan 
1906 hade ju A-loken kommit och satts in i 
snälltågstrafik på flertalet stambanelinjer. Med 
B-lokens entre tycktes behovet av lok för tunga 
tåg vara tillgodosett. Vi startade denna berättelse 
med behovet av kraftigare lok för att kunna dra 
tyngre tåg och hålla högre hastighet även i stigningar. 
Det var bakgrunden till F-lokens anskaffande. 
Men ett annat motiv var säkerligen att ta 
fram ett lok som utnyttjade de tekniska landvinningar 
som vunnits på de europeiska järnvägarna. 
Flodin var här mycket internationellt orienterad 
och informerad, vilket vi skall se nedan att vissa 
andra inte var. 

Snälltåg i Hässleholm 1916 med lok F 1206 Tiff höger WHJ nr I Wittsjö, Nohab 1889. 

När man exempelvis läser artiklar ur Lokomotivmanna 
och Maskinist-Tidning finner man ur 
presentationen av det nya F-loket formuleringar 
som: "Lokomotivet är sedan några veckor uppställt 
på sin plats inom S. J. utställningsavdelning 
på 'Baltiskan', där det skall tävla med några nog 
så aktningsbjudande kolosser inom branschen 
från 'Das Grosse Vaterland'. -Själva maskinen 
(F.) gör ju i och för sig ett både kraftigt och tilltalande 
intryck, men tendern ... brrr!" 

Så lät det där, och tidningen fortsätter med 
nedgörande kritik som med tiden blir allt häftigare 
och till slut omfattar lokets alla delar, 
med en slutkommentar att lokpersonalen inte 
lär uppskatta det på något sätt. Det är inte bara 
den kritiska inställningen som är det anmärkningsvärda 
utan kanske mer de formuleringar 
som används, eller vad sägs om detta som skrevs 
i september 1914 i ett referat från Baltiska utställningen? 



Samtliga de utställda loken äro tidigare illustrerade 
och utförligt beskrivna i denna tidning. Och med 
undantag av F-loket äro de även under åtskilliga år 
använda i trafik, därvid de visat sig mycket ändamålsenliga 
vart och ett efter sin konstruktion. Floket 
däremot, som ur lokmannasynpunkt är en i 
åtskilliga avseenden tråkig företeelse, torde utan tvivel 
fa undergå åtskilliga förändringar, innan det blir 
ändamålsenligt för trafiktjänst. Och någon favorit 
hos lokpersonalen blir det säkerligen aldrig. Man 
må därför hoppas att detta första F-lok allsidigt 
provas i ordinarie trafiktjänst, innan det efterföljes 
av andra av samma konstruktion. Därjämte skulle 
vi vilja rekommendera vederbörande konstruktörer 
vid S. J. maskinbyrå, att göra en jämförelse mellan 
F-lokets förarehytt och de i tyska hallen utställda 
lokomotivens, då de tvivelsutan skola se vilken 
himmelsvid skillnad i utrymme och anordningar 
till lokpers. bekvämlighet och praktiska anordning 
av armatur m. m, de senare har att uppvisa, jämfört 
med vårt så lovordade F-lok. 

Så fortsätter redaktören i flera nummer, och man 
kan fråga sig vad han har för fog för denna mycket 
kritiska inställning. Loket fanns ju vid detta 
tillfället i endast ett exemplar och hade ännu inte 
genomgått tester och prov, vilket skulle komma 
att ske sedan Baltiska utställningen hade avslutats. 
Man kan jämföra redaktören för Railway 
Engineer som baserat på F-lokets ritningar och 
beskrivningar ansåg att loket låg långt framme i 
den tekniska utvecklingen -se referatet ovan. 

Vid ett annat tillfälle uttalar sig redaktören 
för Lokomotivmanna och Maskinist-Tidning om 
skönheten i ett lokomotiv. Här gällde det återigen 
ett av de tyska loken som var försedd med 
Knorrs matarvattenförvärmare, förlagd ovanpå 
pannan strax bakom domen. Loket hade således 
en cylindrisk apparat liggande ovanför pannan 
med en hel del röranslutningar som ormade sig 
utefter sidan. Det sköna i lokets utseende låg i 
att dess funktion syntes väl från utsidan. Vackra 
lok och fula har i flera artiklar behandlats av flera 
av våra stora lokentusiaster, och frågan är ju väldigt 
personlig. Många har framhållit de engelska 
rena linjerna som vackrast hos ett ånglok, och jag 
är möjligen beredd att hålla med. De engelskälskande 
lokentusiasterna kan då kallas anglofiler 
och de som framhåller det majestätiska i tyska 
lok med mycket funktionella apparater på lokets 
utsida för germanister. Med en sådan indelning 
av personliga böjelser kan man säga att redaktörerna 
på Lokomotivmanna och Maskinist-Tidning 
var germanister och beundrade den tyska tekniken 
så som den exponerades på de tyska loken 



från de preussiska statsbanorna. 

Nog om detta. Vad tyckte egentligen personalen 
om loken? Tyvärr finns det knappast någon 
levande kvar som kan berätta. Man f"ar söka bland 
bevarade dokument i olika arkiv. Det finns en hel 
del notationsböcker från lokförare som kört Floket. 
Ur dem kan man fa en hel del uppgifter 
av faktakaraktär som talar om vilket tåg loket 
drog, antalet vagnar och vagnvikter med mera, 
men inte förarens personliga synpunkter. I vissa 
fall kan man i revisionsrapporter läsa önskemål 
om förändringar, såsom uppsättande av gavelvägg 
bakom föraren (vilket även genomfördes för 
en del av loken). På samma sätt kan man läsa de 
protokoll som hölls mellan Lokomotivmannaförbundets 
avdelning 34 i Mjölby och maskinsektionernas 
ledning, där det dock visar sig att man 
är mest missnöjd med tidtabellsläggning och 
tjänstgöringsscheman. Vid något tillfälle kom 
önskemål att Bytta en konsol för gångbordet för 
att underlätta inspektion av det inre maskineriet. 
Gasbehållarens under hytten försämrade åtkomligheten 
till axel VI. Det kan vara ett skäl till att 
en del lok fick gastuben placerad på vänster sida 
ovanpå gångbordet. Dock är det svårt att finna 
klagomål på själva loket och önskemål att fa köra 

alternativa maskiner (exempelvis B-lok). Inte heller 
finner man att någon höjer loket till skyarna. 

Uno Malmström 

En källa finns dock som vi skall se lite närmare 
på. Uno Malmström fick köra det hemvändande 
F 1200 vid ett tillfälle och stifta bekantskap med 
det lok han under trettiotalet eldade, och dessutom 
har han efterlämnat material till en bok 
som vi hoppas kommer ut så småningom. Här 
skall jag bara ge några glimtar av vad han tyckte 
om loket. 

Eldningen av F-loket var lite speciell då eldstaden 
var förhållandevis kort men bred, till skillnad 
från B-lokens som var lång och smal. Dessutom 
lutade rosten nedåt och framåt, varför det 
var viktigt att lägga kolen i fyrens bakre hörn. De 
brinnande kolen skakades ner över rosten under 
gång och bildade en lagom tjock fyr. Detta kunde 
uppfattas som en svaghet hos loket om man var 
van vidA-och B-loken, men lärde man sig tekniken 
borde F-loket uppfattas som lättare att elda. 
Dock var det så att fick man för mycket kol under 
valvet, det vill säga inte lyckades lägga kolen 
i de bakre hörnen, så slaggade fyren lätt igen och 
eldaren fick svåra problem. Det betyder att man 



plötsligt fick behov att slagga ur. Det var även eldarens 
uppgift att vid lite längre stationsstopp gå 
över de inre vevarna och kontrollera smörjning 
och varmgång. Man hade nog vissa svårigheter 
med detta, och som sagts tidigare kom önskemål 
att öka tillgängligheten genom flyttning av 
en hindrande gångbordskonsol. För att komma 
åt vevarna fick man krypa ganska långt in under 
gångbordet, och vissa eldare hade för detta ändamål 
ett speciellt blåställ. Får man tro Uno hade 
han tillgång till varmvatten och såpa ombord och 
kunde tvätta både sig själv, träsits och verktyg efter 
en sådan operation. 

På de flesta lok användes under sommartid 
förutom fast monterade gnistsläckare ett gnistgaller 
på skorstenens överdel. IF-lokens skorsten 
monterades istället en upp-och nedvänd tratt 
som orsakade stora besvär genom att hindra ångbildningen. 
En del eldare klättrade upp på skorstenen 
och monterade bort denna tratt i smyg för 
att underlätta arbetet. 

Loken kunde även vara individuella, och 1200 
hade ju en del inledande egenskaper som föranledde 
förändringar i efterföljande loks konstruktion 
(som tidigare nämnts beträffande ångbildning 
och igångsättning). Även F 1200 fick efter 
hand de nya lösningarna (när det gällde tubning 
i pannan och sliddiameter). Ändå tycks det fin-

Uno Malmström som lokforare på Pt 5340 i Hudiksvall på väg mot Ljusdal Till höger lokeldareJohansson. 

Klaffbron över Södertäije kanal 1925. 

nas synpunkter om att F 1200 och 1201 hade 
dålig ångbildning medan övriga lok var lätteldade. 
Det är ju alltid en fråga varför två identiska 
tekniska produkter far olika egenskaper. I detta 
sammanhang är det kanske av intresse att veta, 
att på de lok som DSB lät nytillverka ändrade 
man asklådan så att draget genom rosten blev 
bättre och därmed bidrog till bättre förbränning. 
Senare byggdes även de före detta SJ-loken om 
på detta sätt 

Den smörjning som krävdes var minst sagt 
ymnig. Som regel fanns det två 16 kg oljekannor, 
och skulle man smörja fullt ut gick de åt på 
ett pass (som regel cirka 200 km). Skedde varmgång 
var det vanligtvis ett tenderlager eller någon 
av innervevarna som berördes. Tenderlagren var, 
även efter utbytet av kullager mot glidlager, hårt 
belastade sedan man ökat utrymmet för kol. 

Man kan läsa ur Unos anteckningar att den 15 



april 1923 gick F 1200 med 50 axlar, och vid ankomsten 
till Linköping befanns höger innervevs 
lager vara varmt men ej nersmält. Tåget fortsatte 
men i Gistad stoppades det med nedsmält lager 
varför reservlok B 1316 fick rycka in. 

Den 17 februari 1927 drog F 1200 snälltåg 
12 med 36 axlar och bromsvikt 270 ton. I Linköping 
konstaterades varmgång i ett tenderlager. 
Reservlok var denna gång B 1374. 

Den 24 januari 1929 drog F 1203 snälltåg 12 
med 32 axlar, vagnvikt 290 och bromsvikt 240 
ton. Vid ankomsten till Södertälje upptäcktes 
varmgång i tenderlager. 

Det finns flera berättelser om dylika händelser, 
och som nämnts satte man en tid in automatsmörjning 
på tenderlagren, men inte ens detta 
tycktes avhjälpa olägenheterna med varma lager. 
Bland klagomålen över oljeförbrukningen i tenderlager 
kan läsas att man borde byta till reparatör 
Nilssons i Norrköping uppfunna anordning 
som många i driftpersonalen ansåg vara bättre. 
Något byte kom dock aldrig till stånd. Klagomålen 
på boxarna kvarstod länge, och som vi sett 
drabbades man allt som oftast av varmgång. 

Hur var arbetet som förare på F-loket? Man 
skulle anta att ett fyrcylindrigt kompoundlok 
var mer komplicerat att köra. Loket hade ju flera 
körmoder -körning med tvillinggång på högtryckscylindrar, 
reducerad fyrlinggång och kompoundgång. 
Tvillinggång på högtryckscylindrar 
tillämpades nog aldrig i tågtjänst, men vid start 
av tunga tåg användes i de flesta fall den reducerade 
fyrlinggången, det läge då man fick ut störst 

startdragkraft. Detta syns på bilder av startande 
tåg med F-lok i spetsen då färskånga leds in i 
både högtryckscylindrarna och receivern. Receiverns 
säkerhetsventil blåste vid ett övertryck på 8 
bar varför en hel del överloppsånga gick ut den 
vägen. När tåget startat övergick man i regel till 
kompoundgång som var det normala läget för 
loket. 

Som vi tidigare beskrivit byggdes loken om 
inför tjänsten på Västkustbanan, så att man förhindrade 
tvillinggång på högtryckscylindrarna 
och höjde säkerhetsventilens utblåsningstryck 
till cirka 9 bar. Det ökade dragkraften i fyrlinggångsläget 
högst väsentligt, och tillsammans med 
en höjning av adhesionsvikten förbättrades möjligheterna 
att klara Hallandsåsens stigningar. 



Förmodligen upplevdes allt detta komplicerat 
i jämförelse med exempelvis A-eller B-lok. De 
hade ju endast en körmod, tvillinggång. 

Trafiken 

F-loken var avsedda att i första hand trafikera 
Södra stambanan och insättas i tung snälltågstrafik 
Det handlade inte bara om de tunga 
kontinenttågen utan även om övriga snälltåg på 
sträckan. 

Under vissa perioder trafikerade F-loken också 
andra sträckor, som Västra stambanan. Från 
1918 fram till 1926 då denna i sin helhet var 
elektrifierad drog F-lok en del tåg till Hallsberg 
där lokbyte skedde. Det är som nämnts oklart 
om F-loken drog tåg ända till Göteborg. 

På försök sattes F-loken även i trafik på Norra 
stambanan. 1929 och några år framåt drogs St 21 
och 22 av F-lok mellan Stockholm och Krylbo. 

F-lok med tåg vid 

Karlberg i mitten 
på tjugotalet med 
sju boggivagnar, 

tågvikt cirka 280 

ton. Foto Axel 

Swinhufvud. 

Från och med 1932 var dock alla F-loken förflyttade 
till sydligare maskinsektioner. 

Vid öppnandet av Berlinförbindelsen via 
Trelleborg-Sassnitz 1909 insattes nya vagnar av 
tysk typ. Redan tidigt fanns det två tågpar med 
anslutning till färjeförbindelsen i form av St l /2 
och 11/12. Trafiken inskränktes dock vid krigsutbrottet 
1914 till en färjeförbindelse per dygn. 
Detta var således läget när F-loken började komma 
i trafik, varför man även insatte dem i persontåg 
med flera stopp, företrädesvis i P 421/422. 
Det var ett av dessa tåg som råkade ut för raset i 
Getå 1918. 

Förbindelsen till Berlin via Trelleborg-Sassnitz 
omfattade två färjeturer, den nyöppnade linjen 
och färjan över Strelasund för att komma från 
Rilgen till det tyska fastlandet i Stralsund. Många 
initiativ togs och ideerna var många på hur man 
skulle åstadkomma en broförbindelse över sundet, 
men när kriget kom 1914 hade ingen av 



dem realiserats. Efter krigsslutet var den tyska 
ekonomin sådan att inget bygge kunde genomföras. 
Inte förrän 1936, 27 år efter invigningen 
av tågfärjeförbindelsen Trelleborg-Sassnitz, kunde 
tågen framföras över en bro till Stralsund och 
vidare mot Berlin, i vissa fall med förbindelse till 
Hamburg. 

Ser man till sammansättningen av de snälltåg 
som hade vagnar till Berlin visar det sig att endast 
fyra till fem vagnar var kontinentvagnar och 
gick hela vägen. De övriga vagnarna stannade i 
Malmö eller i vissa fall i Trelleborg. Dock samordnades 
med kontinentvagnar i tåg från Oslo 
(via Göteborg), som även de hade fyra till fem 
vagnar med destination Berlin i tåget. Konti

nentvagnarna sammanfördes i Malmö för vidare 
transport mot Trelleborgs hamn och färjeläget. 
Detta är anledningen till att tågen på Västkustbanan 
är intressanta att studera då man forskar 
om Berlintrafiken. Det är min förhoppning att 
någon tar upp frågan och kartlägger denna trafik. 
Ämnet är mycket stort och dess detaljer platsar 
inte i berättelsen om F-loket. 

Studerar man tidtabellerna från de aktuella åren 
f"ar man en bild av hur snälltågstrafiken utvecklas 
och ibland ställs in då orosmolnen hopas i Europa. 
Jag har här valt att studera några intressanta 
sträckor under några år då F-loken var i tjänst. 

År 1915 

Södra stambanan 

St 1 /2 nattåg med anknytning till Berlin via TrelleborgSassnitz 
St 11/12 nattåg med anknytning till Berlin via Trelleborg-
Sassnitz 
St 7 /8 dagtåg 
Komplementtågen St 17/18 
Tågparen 1/2 och 7/8 är de klassiska kontinenttågen 
till Berlin över Trelleborg-Sassnitz. Efter krigsutbrottet 
är emellertid natturen över till Rligen inställd. Tågparet 
7 /8 har därför endast förbindelse med Köpenhamn via 
färja från Malmö. Tågparet 11/12 är komplementtåg till 
tågparet 1/2 med fler uppehåll, men når samma färja i 
Trelleborg. Tågen tar även upp passagerare från Hamburg 
via Rostock och Stralsund. 

Snälltåg passerar Tumba. Samling Thomas Tel/. 

Västra stambanan 

St 3/4 nattåg 



St 9/10 dagtåg 
Tågen är Göteborgssnälltågen men innehåller även vagnar 
till Kristiania. 

Västkustbanan med BJ 

St 43/44 dagtåg 
St 41/42 
St 37 /38 nattåg 
St 37/38 har anknytning till Stockholmstågen St 1/2 och 
innehåller NSB-vagnar till Berlin. Normalt skulle även St 
41/42 ha förbindelse med Berlin via tågparen 7/8, men 
har under denna period endast anknytning till Köpenhamn 
via färja från Malmö. 
Våren 1917 var dagsnälltågen 7 /8 inställda hela sträckan 
Stockholm-Malmö. Dagförbindelsen upprätthölls av tåg 
51 och 421 över Katrineholm. Senare kom tåg 422 från 
Malmö att via Nyköping upprätthålla dagförbindelsen 
norrut mot Stockholm samtidigt som tåg 421 omdirigerades 
till att gå över Nyköping. Tågen 421 / 422 medförde 
restaurangvagn mellan Stockholm och Mjölby. 

År 1920 

Södra stambanan 

St 11/12 nattåg, förbindelse med Berlin via färja Trelleborg-
Sassnitz 
St 7 /8 dagtåg till Malmö med förbindelse till utlandet 
enbart via Köpenhamn 
De inskränkningarna som infördes vid krigsutbrottet 
finns kvar, och endast det långsamgående tågparet 11 / 12 
hade förbindelse med Berlin. 

Västra stambanan 

St 3/4 nattåg 
St 13/ 14 nattåg med vagnar till Kristiania 

F-tåg passerar Gripenberg. Samling Thomas Tell. 

Västkustbanan med BJ 

St 37/38 nattåg med NSB-vagnar till Berlin 
Man kan notera att inskränkningarna i trafiken inte bara 
drabbade Sassnitzförbindelsen. Också flera snälltåg på 
övriga stambanor var indragna. 

År 1924 

Södra stambanan 

St 5/6 nattåg till Malmö, förbindelse med Köpenhamn 
St 7 /8 dagtåg till Malmö med förbindelse till utlandet 
endast via Köpenhamn 



St 11/12 nattåg, förbindelse med Berlin via färja Trelleborg-
Sassnitz 

Västra stambanan 

St 3/4 nattåg 
St 5/6 nattåg med anknytning till Kristiania 
St 9/10 dagtåg 

Västkustbanan med BJ 

St 37/38 nattåg med NSB-vagnar till Berlin 
St 41/42 dagtåg med anknytning till Köpenhamn via 
tågfärja från Malmö 
Fortfarande gäller inskränkningar i färjetrafiken TrelleborgSassnitz, 
men övrig snälltågstrafik har kommit igång. 

År 1928 

Södra stambanan 

St 17118 dagtåg med förbindelse till Berlin via färja Trelleborg-
Sassnitz 
St 1/2 nattåg med förbindelse med Berlin via färja Trelleborg-
Sassnitz 
St 11/12 nattåg med förbindelse till Berlin via färja Trelleborg-
Sassnitz 
Dessutom helgtrafik i form av 
St 7/8 dagtåg med förbindelse med Köpenhamn 
St 33/34 och 35/36 nattåg till Malmö 

Västra stambanan 

St 3/4 nattåg till Göteborg 
St 9/1 Odagtåg till Göteborg 
St 5/6 nattåg till Oslo via Charlottenberg 

Västkustbanan med BJ 

St 37/38 nattåg med vagnar till Berlin via TrelleborgSassnitz 
St 41 / 42 dagtåg med sovvagnar till Berlin via TrelleborgSassnitz 

Norra stambanan (1929-1930) 

St 21/22 Stockholm-Krylbo 
Nu har trafiken kommit igång igen på allvar. Notera att 
viss förstärkning tillkommit under helgtrafiken på Södra 
stam banan. 

År 1932 

Södra stambanan 

St 17 / l 8 dagtåg med sovvagnar till Berlin via färja Trelleborg-
Sassnitz 
St 1/2 nattåg med förbindelse med Berlin via färja Trelleborg-



Sassnitz 
St 11/12 nattåg med förbindelse med Berlin via färja 
Trelleborg-Sassnitz 
St 5/6 nattåg med vagnar till Köpenhamn via färja från 
Malmö 
Dessutom helgtrafik: 
St 718 dagtåg med förbindelse till Köpenhamn 
St 33/34 och 35/36 nattåg till Malmö 

Västra stambanan 

St 3/4 nattåg till Göteborg 
St 27128 dagtåg till Göteborg 
St 9/10 dagtåg till Göteborg med vagnar till Oslo 
St 5/6 nattåg till Oslo via Charlottenberg 

Västkustbanan med BJ 

St 37 /38 nattåg med vagnar till Berlin via TrelleborgSassnitz 
St 41 / 42 dagtåg med sovvagnar till Berlin via TrelleborgSassnitz 
Dessutom helgtrafik St 47/48 (nattåg) och St 61/62 
(dagtåg med sovvagnar till Berlin), bägge med anslutning 
till Berlin via Trelleborg-Sassnitz. 

Trafiken hade nu under trettiotalet utvecklats fullt 
ut. Vid sidan av snälltågen fanns det naturligtvis 
även persontåg som hade vissa internationella anslutningar, 
exempelvis till Oslo. Att jag tagit med 
Västra stambanan beror på de internationella tågen, 
men även på att F-loken under en period sattes 
in i vissa omlopp Stockholm-Hallsberg. 

Elektrifieringen medförde i början av 1930talet 
att F-loken fick allt mindre att göra, så trafiken 
efter 1932 är ur F-loksberättelsens perspektiv 
ointressant. Återstående trafik för våra vackra 
lok var ju bara experimentet med Västkustbanan, 
men det är ganska troligt att lokens omlopp 
inskränkte sig till Malmö-Halmstad. Vid deras 
avställning var de närmast fullslitna, och om 
ingen försäljning till Danmark hade skett skulle 
sannolikt alla ha gått till skrot och vi hade varit 
en upplevelse fattigare idag. 

Exempel på tågsammansättning 

I samband med behandlingen av trafiken under 
den period som F-loken var i drift, skulle det naturligtvis 
vara givande att beskriva hur tågsammansättningarna 
såg ut från år till år, och inte 
minst för seriösa modellbyggare att visa upp 
tågsätt som speglar verkligheten. Här finns plats 
för verkligt intresseram forskning som naturligtvis 
berör all trafik och inte bara F-lokstrafiken. 
Många är säkert mer kompetenta och intresserade 
av detta än jag, och jag ser fram emot att fa 



veta mera i detalj hur alla tågen såg ut. 

Under arbetet med denna berättelse har jag 
kommit i kontakt med flera tågintresserade som 
har dessa kunskaper, och jag vill ge exempel på 
hur tågsammansättningar kunde se ut under 
några olika perioder. 

År 1915, det första året F 1200 var i tjänst, kunde ett 
tågsätt se ut så här: 

St 11 12/12 (Stockholm-Malmö, F-lok dock bara mellan 
Katrineholm och Mjölby): F-lok, Do2, CFol, C3d, 
Co6, Bo3, Aol, ABol, ABCo2, F2a, eller så här (St 1 
22/12 1916 på samma sträcka): F-lok, AFol, Ao4, Aol, 
ABol, Ao2, CFo2. 

I en film om kontinenttrafiken och Södra stambanan 
som visats i TV hade tåget följande sammansättning. 
Tidpunkten var sannolikt krigsåren 1916-1918, St 17 
eller 18: F-lok, CFo, Col, Col, ABo3, Bo3, Bo3, Bo2, 
DFol. 

Andra iakttagelser från Södra stambanan: 
St 2 1920 (Stockholm-Malmö): F-lok, BFol, Ao2a, 

Co6, BCol, BCo3, Co8, Col 1, Ao2a, Ao2a, Ao2b, 
Fo2, Do2. 
St 1 1921 (Stockholm-Malmö): F-lok, CFo2, ABCo3, 

Ao2a, Ao2b, ABCo3, BCo7, Fo2, Do2. 

St 11 1923 (Stockholm-Malmö) : F-lok, Do2, Fl, Co8, 
Co8, Bo3, Col 1, Aolb, Ao2a, BCo3, Fl, ABCol. 
Samma tåg vid ett annat tillfälle samma år: F-lok, Do2, 

Fo2, BCo3, Col l, Ao2b, Aol, Col l, Co8, Ao2a, BFo, 

ACol, F2d. 
St 11924 (Stockholm-Malmö): F-lok, Fo2,Ao2b,Ao2a, 
Col l, Co8, BCol, ABCo3, ABCol. 

Stl 1925 (Stockholm-Malmö): F-lok, Fo2, Ao2b, Ao2a, 

Col 1, Co8, BCo3, ABCo3, ABCol. 
St 1/2 1929 (Stockholm-Malmö): F-lok, DR Pw4u, 
Ao2, ABCo2, ABC4u, Aolc, ACol, Col2, ACo3, 
ACo3 = 36 axlar. De fyra första vagnarna till Berlin och 
Hamburg. 

St 7/8 1929 (Stockholm-Malmö): F-lok, DR Pw4u, 

Bo5, Bo4, Co8, ABo3a, Co8, Co8, Co8 = 32 axlar. 
St 1 1932 (Stockholm-Malmö): F-lok, DR Pw4u, DR 
ABC4u, Ao2b, ABCo2, Aolc, Col4 (stålvagn), Co12, 
ACo3,ACo3. 



St 7 1933 (Stockholm-Malmö): F-lok 1201, DR Pw4u, 

Bo5, Bo4a, Co8a, Ro2, Co8b (stålvagn), Co8a, Co8a. 
Tåg på Västkustbanan har också studerats, och enligt Bo 
Hasselqvist hade St 43 i december 1933 följande sammansättning: 
F-lok 1209, Gsh, Fl, BCo7b, Co8a, Rol, 
Co9b, Co9a, BCo9. 

St 42 på samma sträcka som ovan hade april 1935 sammansättningen: 
F 1200, NSB DFo, Ro2, BJ ABo2, DJ 
Co8e, DSB Au, CFo5, BCo7b (stålvagn). 

Andra tåg på samma sträcka: 

St 37 1935: F-lok, Grh, BJ F3, Aolc, BCo5, ACol, 
ACo3, ACo2b, ACo2a, ABCo3, CFo5, Do5. 
St 41 1935: F-lok, Fl, BCo9, BCo7b (stålvagn), Co8b 

(stålvagn), CFo5, BJ ABCo5, Ro2, DJ Co2, BJ ABo2, 

NSB Do. 
St43 1935: F-lok, Fl, Fl, Co8b (stålvagn), BCo7a, Rol, 
BCo7a, BCo9, ABCo3b. 

St 42 1935: F-lok, NSB Do, Ro2, BJ ABo2, DJ Co8b 

(stålvagn), DSB Au (stålvagn), CFo5, BCo7b (stålvagn). 
Detta är ju ganska varierande och intressanta vagnsammansättningar. 
Vad kul det skulle vara att fa fler uppgifter 
i detta ämne! 

På Västra stambanan kunde tågsammansättningarna 

1924-25 se ut som följer: 
St 9 mot Göteborg: F-lok, Fol, Bo5, Bo4, ABo3, Co8, 
Co8, BCo7, C3g, BCo5. 

Ar 1917 skedde en urspårning i Malmö när ett tåg skulle undanrangeras. En hel del materielskador uppstod, som 
framgår av bilden, men som tur var uppstod inga personskador. 

St 3 mot Göteborg: F-lok, Fol, Co8, Co8, Bo3, Coll, 

Aolb, ACo3, DFo3. 
Under den korta tid som F-loken gick på Norra stambanan 
till Krylbo kunde tågsammansättningarna se ut så 
här sommartid: 

St 21: CFo4, ABCo3, BFo ABCo3, Co8, Co9, ACo3. 
St 22: CFo4, ABCo3, BFo, ABCo3, ACo3, Co8, Co9. 
Och vinterns St 21: CFo4, ABCo3, ACo3, BCo7, 
ABCo3, BCo6, Co9, F/G, DFo, Gi. 

Så såg tågen ut på den tiden. Man kan allmänt 
säga att det var en ganska stor blandning av vagntyper 
i tågsätten. När de nya vagnarna kom till 
användning i exempelvis kontinenttågen var de 



uppblandade med äldre vagnar mot mer lokala 
mål (Malmö, Trelleborg F och ibland Helsingborg). 
Det kunde vara vagnar med öppna plattformar 
av 1891 års typ, och i vissa fall kopplades 
finkor av F eller G-typ in i tågen. 

Det var också vanligt att vagnarna i tågen hade 
olika destinationer, vilket innebar att man vid 
de större uppehållen var tvungen att genomföra 
diverse rangeringar med avkopplingar. Så var till 
exempel fallet med vissa tåg på Västra stambanan, 
där en del vagnar var destinerade till Oslo, andra 
till Göteborg och ytterligare några till Malmö. 
Redan i Katrineholm gjordes avkopplingar och 
ett väntande F-lok tog vagnar vidare till Malmö. 
I Hallsberg, där för övrigt F-loket från Stockholm 
kopplades bort, avgick en del av tåget till 
Oslo och resten mot Västkusten. Detta gällde 
även i hög grad trafiken på Norrlandsbanorna. 

Olyckan i Hallsberg 1917 
Följande kunde läsas i Lokomotivmanna och Maskinist-
Tidning om natten mellan den 5 och 6 
september 1917: 

Svår tågolycka vid Hallsberg 

Ett tiotal vagnar urspårade och ramponerade. En konduktör 
dödad. 

En svårartad j ärnvägsolycka inträffade kl 1, 14 natten 
mellan den 5 och 6 dennes, då nattsnälltåget n:o 3 
vid ingående till Hallsbergs station påkördes i en korsning 
av det kommande matvarutåget (fjärrgodståg) nr 
1364, vilket på grund av otillräcklig bromsning icke 
kunde bringas till stopp utanför den fasta signalen, 
som reglementsenligt stod på stopp vid tillfället. Snälltåget 
hade vid tillfället en hastighet av ungefär 30 km/c 
och godstågets hastighet, ehuru icke med visshet känd, 
torde hava varit ung. lika stor då sammanstötningen 
ägde rum. 

Om olyckans förlopp föreligger då detta skrivs följande 
uppgifter: Nattsnälltåget från Stockholm, som 

framfördes av lokf. 0. Thoren från Stockholm, bestod 
av ett F-lok n:o 1203 och 24 vagnar (varje bogievagn 
räknas som 2 vagnar). Sist i snälltåget var det s.k. 
norska tågsättet inkopplat, vilket bestod av 3 bogiesovvagnar 
som skulle avkopplas i Laxå för vidare befordran 
till Kristiania över Charlottenberg. Närmast 
framför dessa sovvagnar gick en kombinerad post-och 
resgodsvagn (bogievagn) i vilket nattågskonduktören 
Axel Fröling, Stockholm, åkte och vilken vid sammanstötningen 
kom under vagnen som kullvräktes, därvid 
Fröling krossades till döds. 



Då nattåget, som enligt tidtabellen skulle ankomma 
till Hallsberg kl. 1,4 fm., ungefär 15 min försenat, nalkades 
stationen var semaforen ställd på kör och inget 
hinder syntes i tågvägen, varför tåget med vanlig fart 
ingick på bangården. Det hade också med mer än sin 
halva längd passerat den ödesdigra korsningen, då föraren 
vid en blick tillbaka fick syn på godstågets lok, 
som med bromsarna tillsatta så att det gnistrade om 
hjulen, kom inrusande snett bakifrån mot snälltåget. 
Omedelbart därpå skedde sammanstötningen, vacuumet 
föll till noll då bromsledningen vid kollissionen 
avbröts och tåget stannade. Någon vidare känning av 
sammanstötningen märktes inte i tågets främre del. 
Passagerarna voro till en början omedvetna om anledningen 
till att tåget så plötsligt stannade, och en del 
sovvagnsresande i Göteborgsvagnarna sovo fortfarande 
i god ro. Emellertid var förödelsen stor i den del 
av snälltåget där godstågets lok törnade på detsamma 
och det var en underbar ödets skickelse att det träffade 
just postvagnen. Hade sammanstötningen skett ett 
ögonblick tidigare, så hade godstågsloket träffat med 
resande fullsatt C3 vagn; och om det skett ett ögonblick 
senare, så hade det träffat den norska sovvagnen, 
som även den var fullsatt med resande. I båda fallen 
hade det således blivit en olycka av samma ohyggliga 
omfattning som Malmslättsolyckan år 1912. 

Det från Mjölby kommande godståget, som framfördes 
av lokförare V Kindblad, Hallsberg, bestod av ett 
B-lok n:o 1220 samt 38 lastade vagnar, därav en del av 
de främsta voro lastade med levande boskap, hade enligt 
uppgift passerat den närmast från Hallsberg belägna 
stationen Åsbro 3 min för tidigt och kom med stor hastighet 
utför den 5,8 km långa lutningen som finnes å 
den 11 km. långa sträckan mellan dessa båda stationer. 
På långt håll hade föraren iakttagit att semaforen visade 
stopp och han hade givit upprepade broms-och stoppsignaler 
utan att erhålla någon verksam bromshjälp av tågpersonalen. 
På grund därav kunde han icke stanna tåget 
i tid, oaktat han hade grusledningen och lokets bromsar 
fullt tillsatta och banan närmast utanför Hallsberg stiger 
något efter förutnämnda långa lutning. Då kollissionen 
syntes oundviklig hoppade eldaren av loket. 

Till lycka i olyckan skedde sammanstötningen, som 
förut nämnts, just då den kombinerade bagage-och 
postvagnen skulle passera korsningen, och denna 
jämförelsevis tunga och motståndskraftiga vagn fick 
mottaga den värsta stöten. Därvid törnade lokets och 
vagnens framändar mot varandra, men det runga Bloket 
behöll övertaget och blev stående upprätt, därvid 
endast den främre bogiehjulparet urspårade. Postvagnen 
däremot urspårade och kastades fullständigt 
på sidan, därvid den drog med sig såväl den framför 
gående korta 3:e klass vagnen som den efterföljande 
bogiesovvagnen, vilken dock icke fullständigt kantrade. 
Båda vagnarna voro som förut nämnts fullsatta 



med resande och bestörtningen blev naturligtvis stor, 
särskilt bland de så brutalt väckta sovvagnsresandena, 
då vagnen krängde över och fönstren splittrades. Men 
man lugnade sig snart då man fann att ingen av de 
många passagerarna blivit nämnvärt skadade. 

I godståget urspårade sex vagnar, däribland ett par 
boskapsvagnar, vilka vräktes omkull, därvid flera djur 
antingen dödades eller skadades så att de genast måste 
nedslaktas. 

Omedelbart efter olyckan igångsattes en noggrann 
undersökning. Man fann därvid nästan genast konduktören 
Fröling. Han låg framstupa under den 
kullstjälpta postvagnen, illa tilltygad och med blodet 
framträngande genom de vita linnekläderna. Döden 
syntes ha varit ögonblicklig. Hela motsatta sidan av 
postvagnen blev vid sammanstötningen uppriven av 
godstågsloket, men ingen av de i vagnen varande postmännen 
blev skadad. Det vill därför synas som om 
Fröling i sista ögonblicket varsnat faran och skyndat 
ut på vagnens plattform och hoppat eller vid stöten 
kastats av vagnen, som sedan vält över honom. Man 
fann nämligen såväl hans mössa som de papper han 
hade omhand inne i konduktörskupen, som var belägen 
i postvagnens främre ända. 

Olycksplatsen företedde en förödande bild med 
upprivna spår, kullvräkta vagnar, krökta vagnsaxlar, 
tillbucklade underreden, upprivna plåtar och träsplintar 
från vagnskorgarna. Och postsäckar och resgods 
lågo kringspridda överallt på platsen. Den materiella 
skadan var dock mindre än den såg ut, och särskilt 
godstågsloket syntes vara helt obetydligt skadat. Orsaken 
är helt naturligt den, att tågen träffades i samma 
farriktning i korsningen och i en mycket spetsig vinkel 
mot varandra, så att de så att säga trängde varandra ur 
spår, därvid de lättaste och svagaste fordonen naturligtvis 
måste ge vika. 

Detta om olyckan som den beskrives i rubricerad 
tidning. Vid utredningen av skuldfrågan 
kom man fram till att det var godstågets 
personal som på ett eller annat sätt orsakade 
sammanstötningen. Vid denna tid var vakuumbromsar 
den vanliga bromsutrustningen, 
men huvudsakligen bara på personförande tåg. 
Godståget hade ett antal bromsare, och som tidigare 
beskrivits befanns ett antal av bromsvagnarna 
ha kalla bromsar. Om detta berodde på 
att bromsarpersonalen inte ansatt sina bromsar 
eller om dessa inte var kontrollerade vid tågets 

Urspåringen i 
Hallsberg, NSB 
sovvagn. 



Bärgningen påbörjas. 

start är oklart. A andra sidan skulle kanske lokföraren 
förvissat sig om att vagnbromsarna var 
kontrollerade. 

För snälltågets fortsatta färd mot Göteborg 
kunde reservvagnar ganska snart anskaffas. Med 
en timmes försening kunde tåget åter startas söderut. 
Värre var det för nordgående tåg, då utfarten 
norrut från Hallsberg var helt blockerad 
på grund av olyckan, och röjningsarbetet tog sin 
rundliga tid. När blockeringen av utfarterna mot 
Örebro, Stockholm och Mjölby var hävd har jag 
inga uppgifter om. 

Getåolyckan 

"Den 1 oktober 1918, vid 7-tiden på kvällen, 
inträffade en ohygglig järnvägsolycka i det att 
uppgående persontåget nr 422, som avgick från 
Malmö kl 7.00 och skulle inträffa i Stockholm 
kl 10.56 em, urspårade på den 8 meter höga 
järnvägsbanken som går utmed stranden av Bråviken 
norr om Getå." Detta kunde man läsa i 
Lokmanna och Maskinist-Tidning nr 20 1918. 
F 1200 som var dragkraften hamnade på höger 
sida. Lokföraren klarade sig men lyckades inte 
rädda sin eldare som omkom, bränd av läckande 
ånga. 

Tåget hade på morgonen avgått från Malmö 
med B-lok framför ett 36-axlars tåg. I Nässjö byttes 
loket ut mot F 1271 för färden mot Mjölby. 
Tåget kom 15.52 till Mjölby där personal-och 

Flygbild över rasområdet. 

F 1200 ligger på sidan efter raset. 

lokbyte skedde. Lok F 1200 kopplades till med 
lokförare Axel Wahlström och eldare K.E. Karlsson. 
Tåget bestod nu av följande vagnar från 
loket räknat: DFo 1107, Fl 25591, C3d 2050, 
Co2 2039, Col 1235, Co5 2044, ABo3 2466, 
Bol 1015, BCo4 1429 och G3 19003. Således 
34 axlar om man inte räknar med den fangvagn 
(litt E) som skulle ha kopplats av i Linköping. 
Tåget hade en vagnvikt av 262 ton, vilket var 
betydligt mindre än de 44 axlar och max 330 ton 
som angavs i tidtabellen. 

Tåget avgår från Norrköping tolv minuter för 
sent, anländer till Åby 18. 5 3 och avgår därifrån 



18.54. Kl 18.40 anmäler Krokek "Tåg in" för tåg 
2138, som passerat olyckplatsen ungefär 18.26, 
och ger samtidigt "Klart" för tåg 422 till Krokek. 
Bryggskjutsen passerar platsen 18.50 och då finns 
inga tecken till ras. Kl 18.52 försöker Krokek nå 
Åby för att efterhöra avgångstiden för tåg 422 eftersom 
man inte erhållit "Tåg ut" men far ingen 
kontakt. Tåg 422 avgår 18.54 från Åby och strax 
därefter försöker Åby nå Krokek för att anmäla 
"Tåg ut". Genom att räkna ut gångtiden mellan 
Åby och rasplatsen kan tidpunkten för urspåringen 
uppskattas till mellan 18.59 och 19.01. 
Raset måste alltså skett någon gång mellan 18.50 
och 18.52 med reservation för respektive klockors 
onoggrannhet. 

Den medfoljande 

restaurangvagn-en 
ABo3 som kom att 
reparerades. Arkiv 
Linköpings Järnvägsmuseum 
(på 
detta uppslag). 

Getåolyckan är Sveriges största tågolycka genom 
tiderna i antal offer räknat. I början var 
man lite oviss om hur många som omkommit, då 
det var besvärligt att identifiera flera av de svårt 
brända offren, och av vissa människor hade man 
bara funnit enskilda kroppsdelar. Med tiden fastslogs 
att man hittat 42 omkomna, men det finns 
uppgifter om att det kunde ha varit 44. 

F 1200 bärgades under mycket svåra förhållanden 
och reparerades i Örebro. Den 21 maj 
1919 provkördes loket och var därefter klart att 
tas i tjänst igen. Av övrig materiel skrotades samtliga 
vagnar som låg i rasområdet utom restaurangvagnen 
ABo3. Tågets sista vagnar Bol, BCo 
och G3, var oskadade och gjorde flera års tjänst 
efter olyckan. 

Panna 1 2 3 
F 1200 1248 1326 1380 
F 1201 1325 1351 1326 
F 1202 1326 1325 1327 
F 1203 1327 1350 
F 1204 1328 1367 
F 1205 1329 1367 1325 
F 1206 1350 1351 
F 1207 1351 1380 1368 
F 1208 1367 1248 1328 
F 1209 1368 1368 
F 1271 1569 1329 



F-lokens avställning 

När även Västkustbanan var elektrifierad fanns 
det ingen egentlig användning för F-loken. Allt 
eftersom det blev dags för revision eller större reparation 
avställdes de. Beslut togs att inget fortsatt 
underhåll skulle ske. Enligt tidigare tabell 
var loken 1936 överförda till Örebro för vidare 
beslut. 

Pannrevisioner under lokens drifttid gjorde att 
pannorna utväxlades loken emellan enligt tabellen 
härintill. 

DSB och Frichs 

Nu behöver vi en kort genomgång av förhållandena 
hos DSB i Danmark för att förstå varför 
en försäljning överhuvudtaget kom till. Redan 
1933 hade DSB deklarerat att ånglokens tid var 
förbi och att Danmark byggt sitt sista ånglok. 
Förmodligen var detta något överilat, med tanke 
på att behovet av dragkraft hade ökat och att utvecklingen 
av diesellok gick mycket långsamt. 

År 1932 mottog DSB för prov de två första 
diesellok (Mx 131 och 132) som hade beställts 
hos Frichs i Aarhus på uppdrag av regeringen. 
Deras effekt låg dock klart under vad ett ånglok 
kunde prestera, och dessutom var möjligheterna 
att temporärt överbelasta loken lika med noll. 
Viktförhållandena var inte heller de bästa. Kort 
sagt var loken för tunga och för svaga. Därtill var 
dieselloken dubbelt så dyra i inköp som ånglok. 

I början av 1930-talet levererades till DSB motorvagnarna 
M Qoch MP. De senare blev insatta 
i expresståget "Nordpilen" till Tyskland. Dock 
kunde inte motorvagnarna konkurrera med ångloken 
vad gällde effekt, och därmed gick de tåg 
som krävde större transportkapacitet fortfarande 
med ånglok i spetsen. Motorvagnarna kunde endast 
ha tre vagnar tillkopplade. De första dieseldrivna 
"Lyntogen" (blixttågen) om fyra enheter 
kom 1935 och ytterligare fyra tågsätt 1937. Lyntogen 
blev succe men hade effekten att resandet 
ökade, och därmed växte också antalet ånglokskilometer 
med cirka 5 procent då även de tunga 
tågen ökade i mängd. 

Frichs hade redan 1919 fatt ensamrätt i fem 
år for bygge och leverans av lok till DSB. Det 
var resultatet av ett politiskt beslut. Efter stora 
påtryckningar från fackföreningar och dansk industri 
hade ett avtal slutits mellan Ministeriet for 
offentlige Arbejder och Frichs. Dock fick DSB 



infört i kontraktet att nya ånglok kunde projekteras 
och de första provloken även byggas utomlands. 
Efter prov fick så Frichs ordern att bygga 
seriernaskiner. Fördenskull levererade DSB allt 
ritningsunderlag från det företag som byggt 
provloken. I allmänhet var Borsig i Berlin det 
företag som stod for konstruktion och provlok. 
Enligt avtalet skulle DSB under denna period 
beställa 60 lok hos Frichs. Behövdes fler kunde 
överskottet beställas annorstädes (främst i Tyskland). 
Då avtalet upphörde 1926 ville DSB inte 
ingå ett nytt, medan Frichs ville förlänga det med 
tio år. Efter förhandling med samma parter som 
tidigare kom också ett tioårigt avtal till stånd. 
Enligt detta skulle DSB vid behov av nya lok i 
första hand begära offert av Frichs. Om DSB inte 
kunde acceptera offerten och man i efterföljande 
förhandlingar inte kom överens, kunde offert 
begäras från utländsk leverantör. Dock skulle 
Frichs fa tillgång på dessa främmande offerter 
for att kunna justera sina egna. 

Detta senare avtal gav Frichs en särställning 
gentemot andra leverantörer. Nu hade även 
möjligheterna att beställa provlok från utländska 
leverantörer upphört. Så var läget 1936 
då tanken att inköpa övertaliga lok från SJ 
uppstod. I en skrivelse från DSB:s dåvarande 
maskiningenjör Munck till Kungl. Järnvägsstyrelsen 
(KJS) ställdes en sådan förfrågan. Kunde 
SJ tänka sig att sälja övertaliga lok och -med 
hänsyn till de nämnda danska förhållandena 
-behandla denna fråga strängt konfidentiellt? 
Kontakten som nu togs kunde ju resultera i 
problem med Frichs. 

Strax därefter reste en dansk delegation till Sverige 
for att närmare besiktiga F-loken. I november 
1936 erbjöd sig KJS att sälja dem till DSB 
för deras skrotvärde, som då uppskattades till 

DSB E 964, fore 
detta F 1200, vid 
remissen i Frederi.
cia 
1968 

23 700 SEK per lok. DSB kunde inte motstå 
detta erbjudande. Bara materialkostnaden för 
ett nytt lok uppskattades till dubbla priset, och 
skulle ett sådant beställas i utlandet blev priset 
minst 300 000 kr. Nu inleddes förhandlingar 
mellan Ministeriet for offentlige Arbejder och 
Finansministeriet för att ordna ett tillstånd för 
köpet. Förhandlingarna gick snabbt och redan 
i december 1936 kunde Nationalbanken i Danmark 



meddela att inköps beloppet fanns allokerat 
i budgeten för 1937. I januari 1937 informerade 
DSB officiellt KJS om att loken fick köpas. 

Det gick ju i raketfart. DSB:s intentioner var 
att fa loken driftklara till sommartidtabellen, vilket 
innebar maj 1937. Köpet av loken gick på 

~ 

336 000 kr, vilket inkluderade 16 500 för reservdelar 
som fanns tillgängliga i Örebro. 

Överföringen av F-lok till DSB 

1936 fanns alla loken avställda i Örebro i olika 
tillstånd. Redan tidigt hade man beslutat att inte 
ge dem mer än A-reparation. 

I ett PM daterat mars 1937 angående försäljningspriset 
kan man notera: 

F-loken ifråga hava en genomsnittlig ålder av 21,5 
år. Livslängden för ett lok med så pass stort och invecklat 
maskineri kan uppgå till högst 35 år och 
återstår sålunda endast ungefär 1/3 av totala påräkningsbara 
livslängden. Medeltalet per st av lokens 

På de nedre bil

derna DSB E 966, 
fore detta F 1202, 
i Fredericia 1968. 

anskaffningskostnad utgör 113 000.-. Den till 
förnyelsefonden gjorda sammanlagda avsättningen 
belöper sig till i genomsnitt 70% av anskaffningsvärdet. 
Loken står sålunda nu bokförda till ett värde 
per st av 0,3 x 113 000.-= 34 000.-vilket värde 
dock gäller för loken i fullvärdigt, det vill säga nyreparerat 
skick. Loken är emellertid i de närmaste 
helt nedslitna såväl vad gäller maskineriet som pannorna 
varför ett uppreparerande av loken till sådant, 
det vill säga fullt tjänstedugligt skick, kräver mycket 
genomgripande reparationsarbeten, vilka helt visst 
komma att betinga en kostnad av minst 25 000.-/ 
lok. Det erhållna försäljningspriset 23 700.-/st måste 
således betecknas såsom för SJ mycket fördelaktigt, 
vilket förhållande blir ännu mera påfallande av 
följande skäl. Någon användning för loken kan icke 
beredas vid SJ och ej heller vid de enskilda järnvägarna. 
Hade icke denna affär med DSB kommit 
till stånd, skulle lokens öde helt visst ha blivit att de 
efter ytterligare kortare eller längre avställningstid 
som fullkomligt tjänsteodugliga måst nedskrotas 



varvid allt som kunnat f°as ut ur desamma utgjorts 
av skrotvärdet cirka 5 000.-/st. 

Så försåldes loken i "befintligt" skick för 23 700.per 
styck fritt mittsjöss Helsingborg-Helsingör 
exklusive tull. Därtill levererades reservdelar. 
Totalpriset blev alltså 336 000 kr. I detta ingick 
även ritningar och modeller som SJ inte längre 
hade användning för. 

Loken var för tunga för att kunna passera anslutningsbryggan 
till färjan i Helsingborg, varför 
pannan fick lyftas ur ramverket och transporteras 
på en särskild godsvagn. Axeltrycken blev efter att 
pannan avlägsnats enligt nedanstående tabell. 

Väl framme i Helsingör togs loken hand om 
av DSB. Innan de blev driftklara måste de byggas 
om till danska förhållanden. Bland annat 
gjordes de högerkörda med allt vad det kunde 
innebära. Säkert var det ett antal punkter som 
måste åtgärdas. Icke desto mindre kunde det 
första loket provköras på danska spår redan 
hösten 1937. 

I Danmark gav DSB loken beteckningarna 
E 964-974. Senare fick Frichs uppdraget att 
bygga ytterligare 25 lok, som levererades 19431950. 
Det sista E-loket utrangerades av DSB 
1976, men det är en helt annan historia. 

Axel I Il III IV V VI Totalt 

Axeltryck 9,05 9,55 8,05 9,10 8,05 5,7 49,5 ton 

F-loket åter till Sverige 

I juni månad 1963 utväxlades E 964 (f.d. F 1200) 
mot R 975. Precis som vid försäljningen 1937 
sattes priset på loket till dess skrotvärde, men 
nu slapp vi betala utan ersatte skrot mot skrot. 
Väl kommet över sundet Helsingör-Helsingborg 
återtog loket sin forna beteckning och blev 
F 1200. Loket transporterades till Östersund, 
där hon stannade drygt ett år innan SJ arrangerade 
en första provkörning den 25 september 
1965, i vilken även Svenska Järnvägsklubben 
deltog. Färden gick från Östersund till Nälden 
och tillbaka. Den 15 maj 1966 förevisades loket 
på nytt i samband med Furuviksbarnens jubileum. 
I september 1978 gjordes en resa mellan 
Gävle och Tierp med kung Carl Gustaf i förarhytten. 
Loket är numera stationerat på Sveriges 
Järnvägsmuseum i Gävle, tillsammans med ytterligare 
ett F-lok (1202) som så småningom 
skall göras körklart. 



Slutord 

Idag är vi stolta över att på Sveriges Järnvägsmuseum 
ha bevarade två F-lok, en loktyp som 
enligt många var väl så avancerad då den kom i 
trafik. Ändå får jag efter allt arbete med att analysera 
lokets historia en känsla av att dess storhet 
inte utnyttjades av SJ. Lite förenklat kan man 
säga att F-loket hade två fiender. Den första var 
elektrifieringen som ganska snart kom att ersätta 
loken med fyrkantiga och kanske ganska fula ellok. 
Den andra fienden var SJ:s trafik-och driftssektioner. 
De snälltågspar som kunde komma 
ifråga för F-loken hade alldeles för många stopp 
och hastigheten hölls fortfarande nere på 90 
km/h. SJ hade ingen konkurrens och uppfattade 
inte värdet av att förkorta restiderna till kontinenten. 
F-loken sattes in i samma trafik som Bloken 
kunde klara av, och det är sannolikt att Bloken 
föredrogs av lokpersonal då de var enklare 
att hantera. Det var först när F-loken kom till 
Danmark och DSB omgående höjde maxhastigheten 
till 110 km/h som deras verkliga egenskaper 
kom fram. Där tyckte man ju att loken var så 
pass bra att man nybeställde ytterligare 25. DSB 
disponerade således 36 E-lok för sin trafik. 

Möjligen insåg somliga på trettio-och fyrtiotalet 
att snabba förbindelser var av värde, men 
det skulle dröja ytterligare ett årtionde innan SJ 
började korta restiderna för att på allvar konkurrera 
med biltrafiken. 

Loket i Sandviken 
1966 infor den 
forsta resan på 
svenska spår efter 
renoveringen i 
Östersund Jämfor 
med bilden ovan 
där loket stårpå 
Nohabs spår i 
Trollhättan infor 
leveransen och den 
stundande provkörningen 
på B] 
spår som slutade 
lite överraskande i 
Alvhem. 
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Karl Bergman 

Början på min järnvägsbana 

Härmed en fortsättning på Karl Bergmans järnvägsminnen 
som vi började publicera i Spår 2006. 
Fortsättning foljer sannolikt. 

På eget initiativ, men med mina föräldrars vetskap 
och gillande, for jag in till Kalmar. Nu hade 
den dag kommit då jag skulle tala med trafikinspektören 
angående anställning. Jag hade sett 
honom flera gånger hemma på station, men inför 
en så mäktig person höll vi oss långt borta från 
stationsområdet när han kom på inspektion. 

Jag stod i vänthallen på centralstationen och 
läste på hänvisningstavlan till förvaltningsexpeditionerna, 
när en oväntad händelse inträffade. 
Dörren öppnades och den som kom var trafikinspektören. 
Först blev jag rådvill, men tog mig 
hastigt mod och skyndade ifatt honom, lyfte på 
mössan och bugade. Han stannade och såg forskande 
på mig. Sedan jag talat om vem jag var, 
varifrån jag kom och att min far var stationskarl 
därstädes, gick jag rakt på sak och begärde att fa 
börja vid järnvägen. Utan att fundera svarade trafikinspektören: 
"Det far du visst, men du är bara 
så rasande liten till växten än, så du far väl vänta 
en tid ännu. Jag ska ha dig i åtanke och meddela 
till stins därhemma när du kan börja." 

Trafikinspektören fortsatte sin avbrutna färd, 
men vartenda ord fastnade och varenda gest han 
utfört med handen nitade sig fast i mitt sinne. 
Detta att han sagt "det far du visst" tog jag särskilt 



fasta på, ty det var ett bestämt löfte. Undantaget 
fäste jag mig mindre vid. Jag fylldes av en obeskrivlig 
glädje. Redan nu började jag räkna mig som i 
viss mån järnvägsman, och jag kunde icke förmå 
mig att lämna stationen ens för en promenad ute 
i den okända staden. Jag satte mig att fundera. 
Villkoret var ju en smula genant. Vad skulle far 
och mor säga, när jag berättade att jag för närvarande 
var för liten? Skulle de föra detta vidare? Vad 
skulle mina jämnåriga då säga? Villkoret nämnde 
jag därför ingenting om, utan låtsades som att besked 
till stins skulle komma när som helst. Under 
tiden var jag varenda ledig stund på stationen: 
än hjälpte jag till med utearbetet, än var jag inne 
på expeditionen. Alltid fanns det något att syssla 
med, många blanketter att stämpla upp etc. 

En dag var överkonduktören med kvällståget, 
och medan min far var sysselsatt med växlingsarbetet 
och stins inne på expeditionen, övervakade 
överkonduktören lossningsarbetet med fraktgodset. 
Där fanns också mycket gods att lasta 
in. Utan anmodan högg jag in i arbetet, vilket 
tacksamt noterades av såväl bromsarepersonal 
som packmästare och överkonduktör. Plötsligt 
fick jag en ingivelse efter det att arbetet avslutats. 
Jag nämnde för överkonduktören vad trafikinspektören 
lovat, men förteg medvetet villkoret. 
Överkonduktören lyssnade intresserat till vad jag 
sade. "Javisst ska du bli järnvägsman. Du kan 
börja med att följa med mig som bromsare. Du 
far sköta min broms." Han visade mig välvilligt 
var jag skulle taga plats. Kort därpå avgick tåget, 
och jag vinkade och ropade till far att jag skulle 
följa med och praktisera som bromsare. 

Godståget medförde en personvagn och en 
hel del resande. Sedan överkonduktören granskat 
biljetterna kom han till mig. Först förhörde 
han mig noga om signalerna från ångvisslan, 
sedan övergick han till frågor om signaler vid 
växlingsrörelser. Detta förhör pågick hela tiden 
och mellan varje station under färden till Kalmar. 
Samtidigt beskrev han linjen. "Du ska lära känna 
linjen, varje kurva, varje skärning, varje lutning 
och varenda stigning. Du måste känna linjen så 
noga, att du utan att behöva se ut genom fönstret 
när som helst kan veta var du befinner dig även 
om det är alldeles beckmörkt. På varje station ska 
bromsaren därjämte skynda fram till godsfinkorna 
för att biträda med lossning och lastning av 
gods", tillade överkonduktören. 

På hemresan fick jag praktiskt utföra bromsning. 
Det började med att överkonduktören 
i en utförsbacke drog åt bromsen ganska kraftigt. 
"Nå", undrade han i det att han pekade på 



bromshandtaget, "kan du dra åt hårdare?" Jag 
försökte, och mot all förmodan lyckades jag med 
uppbjudande av alla krafter att fa åt bromsen 
en aning hårdare. "Se, du var inte så svag som 
jag först trodde", sade överkonduktören. Han 
var inte alls så märklig, stor och mäktig som jag 
förut föreställt mig honom. När han förmanade 
mig att man inte fick draga åt bromsen så hårt 
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att hjulen släpade, och berättade om risken för 
att åstadkomma slag i hjulen, anlade han en rent 
faderligt vänlig ton. 

Fjorton dagar senare fick jag hämta ut mitt första 
bromskort. Det skedde på stinsexpeditionen 
i Emmaboda. Varje bromsare måste för ersättningens 
beräkning ha bromskort. Det upptog 
namnet på innehavaren, tågets nummer, datum, 
sträckan på vilken bromsning skulle utföras, stins 
namnstämpel samt den utfärdande tjänstemannens 
signatur. Beräkningen av den erforderliga 
bromskraften tillgick så att man räknade med en 
bromsare på var femte vagn, oavsett om vagnen 
var tom eller lastad. Avdrag gjordes med tio vagnar, 
fem för konduktörens och fem för packmästarens 
vagn. Eftersom lokens dragkraft var ganska 
minimal var det sällan som antalet bromsare efter 
nämnda avdrag uppgick till mer än tre. Vintertid 
tillkom därjämte en ångfinka för uppvärmning 
av person-och resgodsvagnarna, och eldarens 
broms inräknades då i avdraget. Det var först 
på konduktörens anmodan som man fick uttaga 
bromskort. På slutstationen skulle bromskortet 
ånyo företes på stinsexpeditionen för bestyrkande. 
Behövdes ingen bromsare fick man i alla fall 
följa med tåget som passåkare, vilket vanligtvis 
betydde att man fick biträda med godslastning i 
vanlig ordning utan någon som helst ersättning. 
Dock hände det att någon förstående konduktör 
tog hänsyn till godsets myckenhet och beviljade 
bromskort, även om antalet vagnar inte erfordrade 
ytterligare bromskraft. 

Betalningen för arbetet verkade litet egendomlig. 
Tog man till exempel ut ett bromskort 
i Emmaboda betalades bromsningen till Kalmar 
med kr 1.50, men från Kalmar till Emmaboda 
fick man bara en krona. Följden blev att man 
alltid i första hand sökte fa ut bromskort från 
Emmaboda. 

Jag vet inte om trafikinspektören från sitt fönster 
i tjänsterummet en trappa upp i stationshuset i 
Kalmar hade upptäckt mig. Det är möjligt fastän 



han ingenting låtsades om. I varje fall var det inte i 
överensstämmelse med gällande säkerhetsbestämmelser 
att en trettonåring användes i säkerhetstjänst. 
Första tiden märkte jag hur lokförare ett 
antal gånger företog kontroll genom att känna på 
bromsblocken för att utröna den kraft som bromsningen 
utförts med, men eftersom jag aldrig fick 
mottaga någon anmärkning, f'ar väl antagas att 
undersökningen ifråga givit fullgott resultat. 

I början av augusti 1910 gick jag in på stinsexpeditionen 
i Kalmar för att för första gången fa mitt 
bromskort bestyrkt. Det var på återväg ut genom 
bagaget som jag gjorde en betydelsefull bekantskap. 
"Vem är du?" frågade en ett par år äldre 
grabb, samtidigt sade han att han hette Torsten 
och att han åkte på Bergalinjen som bromsare. 
Bekantskapen ledde snart in på frågan om jag 
kunde fa tag på ett rum. Torsten förklarade att 
jag kunde fa dela rum med honom. Priset var 
7 kr per person och månad. Beslut fattades på 
stående fot och överenskommelse med värdinnan 
skedde samma dag. Torsten kunde också rekommendera 
mig till samma matställe som han 

själv hade. På så sätt erhöll jag oväntat både rum 
och matställe utan att behöva betala någonting i 
förskott. För maten överenskoms ett pris av 25 
kr per månad. För detta pris erhölls antingen två 
mål mat om dagen eller motsvarande matsäck. 
Även om jag inte med bestämdhet kunde beräkna 
min avlönings storlek, tog jag i alla fall risken. 
Ja, så var saken med mat och husrum klara. Allt 
hade börjat riktigt bra. 

Min första avlöning, som gällde för augusti 
månad 1910, uppgick till 35.50. Sedan jag betalt 
mat och rum hade jag alltså 3.50 kvar. Något 
morgonkaffe hade jag aldrig räknat med, ty 
sådan lyx var otänkbart. Däremot tog jag mig en 
grundlig funderare över hur jag skulle klara upp 
kläd-och skokontot. I gynnsammaste fall visade 
beräkningarna att avlöningen knappast skulle 
komma att överstiga 45 kr per månad och att utgifterna 
svårligen kunde nedbringas. Minimum 
ansåg jag borde utgöra 43 kr per månad, därest 
jag skulle kunna klara mig. Kalkylerna visade sig 
dessbättre riktiga. Första halvåret uppgick avlöningen 
till mellan 40 och 45 kr per månad. Då 
kom plötsligt en skrivelse från trafikinspektören, 
vari han påbjöd en nedsättning från en krona till 

1.50 för bromstur från Emmaboda till Kalmar 
för all personal som icke fyllt 18 år. Detta var ett 
hårt slag, ty det betydde ett minus i inkomsterna 
som för min del motsvarade cirka 12 eller upp 



till 15 kr per månad. 

Att vara bromsare betydde att man fick lära 
sig att tåla köld och att man inte så sällan fick 
gå genomvåt hela dagen utan att ha den ringaste 
möjlighet att byta kläder eller skor. Vintertid 
fick man till exempel ofta sitta ute i öppna 
bromskurar, blott med skydd av träväggar upp 
till midjan. I detta bås var man prisgiven åt 
vindarnas lek i den bitande kölden. Snön yrde 
omkring och regnet piskade ansiktet under höststormarnas 
slagregn. I detta lilla bås, knappt en 
meter i kvadrat, fanns ingen möjlighet att hålla 
sig varm. Järnvägen bestod visserligen en tjock 
farskinnspäls och halmskor liksom regnkappa, 
men det hjälpte föga när temperaturen gick ner 
till eller under minusstrecket. Hade man därtill 
framför sig exempelvis ett antal vagnar i tågets 
farriktning lastade med torvströ eller stenkol, 
då var det nästan omöjligt att öppna ögonen 
på grund av kringflygande partiklar. Därtill 
kom stenkolsröken från loket. Efter en färd på 
en öppen bromsvagn såg man vid framkomsten 

till slutstationen närmare ut som en sotare. En 

stor olägenhet beredde även det hetsiga arbetet 

på stationerna med in-och utlastning av gods. 

Efter tio-femton minuters hårt arbete var man 

genomsvett. Därefter hade man att rusa upp på 

sin iskalla plats igen för att hinna bli ordentligt 

genomfrusen till nästa station etc. Förunderligt 

nog klarade jag de första åren riktigt bra. Man 

kan faktiskt lära sig att tåla både köld, väta och 

smärta. Särskilt ordet smärta kommer mig att 

tänka på de många klämda naglar på fingrar och 

fötter som man ådrog sig utan ringaste tanke på 

att det gjorde ont. 

Även om min huvudsakliga linje var mellan 
Kalmar och Emmaboda, hände det likväl enstaka 
gånger att jag fick åka på andra linjer såsom till 
Berga, Torsås, ja en gång rentav till Alvesta. Då 
det var dåligt eller icke alls sörjt för överliggning 
av tillfälliga bromsare på sådana orter, lärde man 
sig att leva provisoriskt anpassad efter förhållandena. 



Nästan ständigt utan pengar lärde man sig 
att sova i personvagnar. Det var blott att dra den 
tjocka bromsarpälsen över sig och att lära sig att 
vakna utan väckare på ett fixerat klockslag. Även 
sådant gick bra efter en tids viljeansträngning. 
Det hade sina risker att sova i en andraklasskupe, 
med dess mjuka och behagliga soffor, därest man 
skulle bli ertappad vid en inspektion, och därför 
valde jag att sova på tredjeklassvagnarnas hårda 
träbritsar eller, om det var vinter, inne på golvet 
i ångfinkan, även om värmen i den senare ibland 
var nästan outhärdlig. 

Den av trafikinspektören föreskrivna nedsättningen 
visade sig för min del fa ödesdigra konsekvenser. 
Det var nästan omöjligt att fa avlöningen 
att räcka till. Mat och rum måste ju i första 
hand klaras upp. Men vad blev det över till tvätt, 
skoslit och till kläder? Hur jag än funderade fick 
jag det inte att gå ihop. Det fanns intet att minska 
på något konto. Ännu hade jag till exempel 
icke ens haft råd att gå på den nya förströelse som 
kallades biograf, och som alla mina jämnåriga i 
Kalmar talade om. 

En dag kom räddningen oväntat. Överkonduktören 
frågade mig efter tågets ankomst till 
Kalmar om jag ville följa med honom hem och 
hjälpa till att bära upp ved från vedboden till 
bostaden två trappor upp. Sedan jag burit upp 
fyra stora vedkorgar var vedlåren fylld. Efter slutat 
arbete fick jag kaffe med rikligt dopp samt 
25 öre. Frun frågade därjämte om jag hade lust 

att under samma villkor utföra detta uppdrag en 
gång varje vecka, vilket jag med största tacksamhet 
åtog mig. Detta blev ett riktigt gott uppslag. 
Snart hade jag skaffat mig ytterligare ett par vedställen, 
och åter var mina löneförmåner ungefär 
desamma som i början. I många fall lärde jag mig 
i hemlighet att hjälpa resande med tunga väskor 
vid tågombytet i Emmaboda. Jag begärde aldrig 
någon ersättning men fick i alla fall en slant. Ja, 
en gång fick jag av konsul Jeansson, en av Kalmars 
rikaste män, hela två kronor, vilket ju var 
ett betydande belopp på den tiden. 

Tjänstgöringstiden var krävande. Varje morgon 
kl. 5 började jag arbetet. Tåget gick 5.10 
från Emmaboda och jag slutade kl. 22. Längsta 
uppehållet var två och en halv timme på eftermiddagen 
i Kalmar. I övrigt var hela dagen fylld 
med arbete. Det var lika söndag och vardag. 
När man om kvällen kom i säng var man nästan 
dödstrött och somnade omedelbart. Arbetet med 
godslossning och godslastning var det mest krävande. 



Särskilt besvärligt var godset på isoleringsvagnarna, 
enär stuvningen sällan överensstämde 
med reglerna för lossningen på bestämmelsestationen. 
Långa knippen med bandjärn längs hela 
vagnsgolvet kunde försvåra till exempel lossning 
av tunga fotogenfat, damejeanner med frätande 
syror, lantbruksmaskiner etc. Ibland gällde det 
att godset därjämte låg på "fel" sida i förhållande 
till kajen och att man först måste lossa en mängd 
till framförliggande stationer innan man kunde 
komma åt det till platsen adresserade godset. 
Eftersom isolvagnarna var öppna, försedda med 
fasta, cirka 30 cm höga träväggar, måste man sålunda 
släpa det tunga godset över utlagda landgångar. 
På isolvagnarna lastades allt det gods som 
av en eller annan anledning icke kunde lastas i 
finkvagnarna. Oftast var vi blott tre man till detta 
arbete, två bromsare och packmästaren. Stationskarlen 
skötte växlingen och konduktören, som 
var arbetsledare för godslastningen, deltog ytterst 
sällan i arbetet. Stins såg man sällan till annat än 
då tåget vid ankomsten stoppades. Därefter gick 
han in på expeditionen, där han i regel vistades 
ända tills att konduktören gick in, gläntade på 
dörren och anmälde "Klart för avgång". Alltid 
var det knappt om tid och ytterst sällan var den 
enligt tidtabellen anslagna tiden tillräcklig. Arbetet 
bedrevs därför under ständig brådska och 
hets. Minuterna var dyrbara, ty på nästa station 
kanske det gällde ett ordinarie tågmöte med till 
exempel ett persontåg. Tidsförlusterna måste 
därför i regel kompenseras med tidsinkörning. 
Lossade man sålunda gods i någon av de sista 
vagnarna i tåget, men hade bromsplats framme 
i närheten av loket, då gällde det att vara kvick 
nog att springa bort och taga plats, ty lokförarens 
enda strävan var att såvitt möjligt ta in tid. Det 
gällde också att lära sig att hoppa på och hoppa 
av ett i gång varande tåg, även om farten till exempel 
var högre än den man orkade springa så 
lärde man sig den teknik som fordrades för att 
haka sig fast utan att hamna under hjulen. På 
vintern när fotstegen var hala genom isbeläggning 
eller marken var ojämn genom snövallar, då 
gällde det att särskilt skärpa uppmärksamheten. 
Minsta felbedömning kunde fa livsfarliga konsekvenser. 

Pennalism förekom också i någon mån. De 
några år äldre kamraterna ville på något sätt hävda 
sig gentemot den yngste. Själva hade de fatt gå 
igenom ekluten och ansåg det därför naturligt att 
nybörjaren skulle fa sitt hundår. Denna oskrivna 
lag tillämpade i synnerhet några av ångfinkeldarna. 
Ett par av dem var i tjugoårsåldern, men hade 
redan hunnit med några år som skeppspojkar och 
seglat vida omkring. Det var hårdföra grabbar 



vilkas nävar man inte glömde i brådrasket. Att 
trettonåringen inte hade någon som helst chans 
att försvara sig säger sig självt. Å andra sidan gick 
det inte att blott vika undan för övermakten. Då 
blev man beskylld för feghet, så det gällde att såvitt 
möjligt bjuda motstånd i alla lägen. 

Julle var en av dessa grabbar. Vid solskenshumör 
berättade han om äventyrliga vistelser 
i avlägsna hamnar som Marseille och Genua. 
Trovärdigheten föreföll mig första gången ställd 
utom allt tvivel. Det var först sedan han inför 
andra kamrater återupplivade minnena genom 
att ändra på några väsentliga punkter, som jag 
högljutt protesterade och ville försöka tillrättalägga 
enligt den första versionen. Men då började 
det. Jag fick ett relativt lätt men ändå snärtande 
och välplacerat slag i solarplexus och kippade i 
hukande ställning en lång tid efter andan. "Vill 
du ha mer?" undrade Julle efter en stund. Till 
kamraterna som åsett händelsen kommenterade 
Julle med orden: "Antingen orkar han inte bjuda 
motstånd eller är han feg, och då skulle han ha 
haft en dosis till." Denna händelse blev inledningen 
till en mängd hårda duster, där jag på 
grund av min fysiska underlägsenhet alltid drog 

det kortaste strået. Men motstånd bjöd jag alltid 
så gott det gick, och framför allt hade jag stor 
nytta av att jag var betydligt kvickare och snabbare 
i vändningarna. Jag lärde mig vissa småknep 
med känsliga grepp i till exempel grenen, vilket 
ofta gjorde min jättelika motståndare till ett fogligt 
redskap under några minuter. 

En svinkall vinterdag led Julle just av sviterna 
från föregående dags tampning. Jag skulle just 
gå in i ångfinkan under tåguppehållet för att 
tina upp mina stelnade lemmar. Men jag hann 
inte längre än till dörren förrän jag kände ett par 
hårda grepp och kort därpå en spark i ryggslutet. 
Av farten for jag med huvudet före ner i en hög 
snödriva. Julle nästan kiknade av skratt när jag 
efter mycket stort besvär lyckades frigöra mig. 

Efter en tid kom jag dock underfund med en 
annan sida av Julle, som för mig innebar något 
nytt och som ävenledes gav mig en anvisning om 
orsakerna till att han så gärna tampades. Efter 
den upptäckten tyckte jag det var olustigt att dela 
överliggningsrum, varför jag vid sådana tillfällen 
föredrog att sova på en hård brits i en personvagn. 
Julle led av sexuell perversitet. 

På hösten vid lövfällningen var det alltid en 
kritisk period för godstågen, särskilt när vädret 



var disigt. I de stora stigningarna slirade drivhjulen 
på loket. Snart tömdes sandbehållaren på 
sitt innehåll, och var den eller de bromsare som 

åkte närmast i riktning mot loket icke påpassliga 
nog, då blev loket stående i backen. Då återstod 
inget annat än att antingen koppla av hälften av 
tåget, bromsa fast den kvarvarande delen säkert 
och fortsätta med främre hälften till nästa station 
för att därefter återvända ut och hämta den 
kvarvarande delen. Det andra alternativet, som 
dock var det riskablaste på grund av alla ovissa 
faktorer, bestod i att backa tillbaka ett par kilometer 
för att med forcerad fart söka taga stigningen. 
En sådan fruktad stigning var den mellan 
Örsjön och Eskilsryd belägna Kolflybacken, 
en stigning med 1:60 cirka två kilometer. Det 
var en sådan disig höstkväll i november, då det 
var alldeles mörkt, som vi stretade uppför KolBybacken 
när jag på grund av slirningarnas antal 
förstod att sandbehållaren var tömd. Farten var 
när jag skyndade fram till loket så låg, att tåget 
i det närmaste stod stilla. Föraren, som genast 
förstod mitt ärende, räckte mig en kolskyffel, 
och medelst skyffeln öste jag av banvallens grus 
utöver rälsen. Sakta kröp tåget fram under det 
att jag skyndade framför loket några meter, vägledd 
i mörkret av lokets båda skinande, blanka 
fotogenlyktor. Så hade det nu fortsatt väl en kilometer, 
då stigningen övergick till jämn terräng 
ett hundratal meter, för att därefter åter övergå 
till stigning. Föraren kunde därför endast inrikta 
sig på en sak, nämligen att fa högsta möjliga fast 

)arnvägsstalione , a mar. 

till kommande stigning, utan att taga hänsyn till 
om jag lyckades kravla mig upp på min bromsvagn 
eller inte. Så snart jag märkte att stigningen 
forcerats skyndade jag bakåt. Skyffeln kastade jag 
i förbifarten upp på lokets tender. I samma ögonblick 
öppnade eldaren fyrluckan för att skyffla 
in kol. I det starka eldskenet från fyrluckan blev 
jag fullkomligt bländad, under det att tågets 
hastighet ökade starkt för varje hjulpar som rullade 
förbi. Jag såg ingenting utan tog risken och 
kastade mig mot något som jag tyckte var en 
bromskur. Som genom ett under hamnade jag 
på buffertarna mellan tvenne öppna vagnar och 
lyckades klamra mig fast. Hängande på en sådan 
buffert och i en ytterst obekväm ställning lyckades 
jag hålla ut de två kilometrarna till Eskilsryd. 
Ännu idag kan jag minnas de ångestkänslor som 
behärskade mitt sinne den kvällen, och många 
gånger har jag under nattsömnen vaknat i ångest 
och svett av att ha genomlevt dessa ödesmättade 



sekunder och minuter, som den kvällen syntes 
mig oändligt långa. 

Förtjänsterna under hösten 1913 blev mindre 
till följd av minskad vagnslasttrafik. På matstället 
hade priset ökat från 25:00 till 27 kronor per månad. 
För vårt rum fick Torsten och jag vidkännas 
redan på våren samma år en ökning med 50 öre 
per man och månad, dvs från 7,50 till kr 8:00. 
Men vad värre var, jag saknade kläder. Allt vad 
jag ägde i klädväg, utgjordes av min uniform, 2 
ställ underkläder, 3 par strumpor och 2 par skor. 
Trots mina vedställen utgjorde den månatliga 
förtjänsten cirka 40:00 kr., därav från järnvägen 
omkring 35 kr. per månad. Situationen var besvärlig 
och eftersom Torsten var min förtrolige 
vän och kamrat, så nämnde jag om för honom 
lägets allvar. Även han var i precis samma situation, 
kanske med den skillnaden att han begärde 
och fick litet hjälp från sitt föräldrahem när han 
hade det som svårast. Enligt mitt tycke var han 
närmast att anse såsom kapitalist, ty han ägde 
en oklanderlig cheviotkostym, hatt och ett par 
snygga skor. Han kunde klä sig civil och träffade 
flickor. Ett par gånger hade han varit generös nog 
att låta mig fa låna alltsammans. Armarna på kavajen 
var litet för långa, men annars passade både 
hatt och skor. Hur som helst så rådgjorde vi med 
varandra och fann därvid såsom enda lösning i 
krisen, att vi inskränkte på maten. Vi föreställde 
oss att vi skulle kunna fa äta ett mål mat om dagen 
på matstället för 15 kr. per månad och då 
maten icke utportionerades räknade vi med att 
i alla fall bli mätta åtminstone för stunden. Torsten 
åtog sig att föra ordet och han framförde 
sitt ärende i väl valda ordalag. Han till och med 
råkade nämna det pris per månad som vi hade 
räknat med. Men till det ville matvärdinnan inte 
alls lyssna. Tror ni verkligen, sa hon, att ni kan fa 
äta för 15 kr i månaden hos mig? Ja, det tyckte vi 
båda icke var så orimligt begärt. Nej tack, sa hon, 
då äter ni naturligtvis i alla fall lika mycket som 
förut, men låt gå för 20 kr per månad och man. 
Det blev så som värdinnan ville ha det. Samtidigt 
hade vi båda räddats undan en ekonomisk misär, 
även om vi nu fatt lära oss att försaka. 

Vårt rum var ingalunda någon lyxbostad. Sovplatsen 
utgjordes av en stor och bred utdragssoffa, 
där Torsten och jag delade bädd. Där fanns 
en byrå, ett fönsterbord med blommor, två stolar 
och en kommod med handfat samt en porslinskanna 
med rent vatten, på golvet en spann för 
tömning av tvättvatten. Golvet var belagt med 
trasmattor. Rummet hölls mycket rent och vädrat. 
Kakelungnen höll vintertid god värme. Men 
det var lågt till tak, ty vi bodde i ett gammalt lågt 



trähus. Stod man utanför väggen, kunde man 
från gatan sträcka upp handen och nå stuprännan. 
En söndagsmorgon inträffade en händelse, 
som på ett hår när höll på att förverka vår hyresrätt 
med omedelbar uppsägning och avflyttning. 
En kamrat till oss, som var nyantagen bromsare 
på Torsåslinjen, hade ännu sedan en vecka tillbaka 
icke lyckats att till rimligt pris anskaffa rum. 
I avvaktan härpå hade vi mot en ersättning av 
25 öre per dygn förhyrt ytterligare en liggplats i 
soffan. Torsten och jag låg såsom vanligt, medan 
den nye tillfälliga hyresgästen fick ligga med huvudet 
mellan våra fötter. Allt hade nog gått bra, 
därest icke värdinnan en söndagsmorgon tvärt 
emot vad som var vanligt kom in med en kaffebricka. 
Vi sov då alla tre när hon förargad väckte 
oss med en ordentlig tillrättavisning och vi måste 
genast fa iväg vår olycklige hyresgäst, med risk att 
i annat fall genast fa avflytta. Värdinnan fick sina 
krav tillgodosedda och friden var återställd. 

Inga tillfällen till små extraförtjänster fick försittas. 
På linjestationerna tex var många arbetare 
sysselsatta med lastning av trävaror. Med dem 
blev man snart bekant. Någon gång då och då 
behövde de ett bud till stan. Särskilt gällde det 
spirituosa. Utan att säga någonting lämnade de 
kr. 1.75. Det innebar att vederbörande ville ha 

hem en liter tiodubbelrenat brännvin till ett pris 
av kr. 1.50. Överskjutande 25 öre utgjorde ersättning 
för budskickningen. För att dölja det förbjudna 
tillvägagångssättet, doldes flaskan i matboxen. 
Vid lämplig station, kort före ankomsten 
till bestämmelseorten, skrev man på namnet och 
smusslade över flaskan till en i tåget till stationen 
ifråga adresserad vagn. Först sedan godståget avgått 
sökte rättmätige ägaren upp sitt paket. Jag 
fick också så småningom förtroendet att åt högre 
tjänstemän pantsätta eller lösa ut deras pantsatta 
värdeföremål och sådana ärenden brukade ävenledes 
honoreras med en tjugofemöring. 

Snöstorm har alltid varit ett svårt problem för 
järnvägsdriften och inte minst beträffande växlarna. 
Med de dåtida anordningarna var det särskilt 
besvärligt. Lokens dragkraft var begränsad 
och när snön hopade sig i drivor krävdes det att 
hålla god fart, om drivorna skulle kunna forceras. 
Med kvällståget från Kalmar råkade vi fast i 
en två meters hög driva ett par kilometer norr om 
Trekanten. Vanligtvis brukade lokföraren kunna 
backa för att fa ny, kraftigare fart, men denna 
gång satt vi ordentligt fast. Det gick varken att 
komma framåt eller tillbaka. Efter samråd mellan 
konduktören och lokföraren bestämdes det att 



hjälplok skulle rekvireras. Jag fick order att söka 
ta mig fram i den hårda stormen till Trekanten 
station och framföra ärendet. Det var en verkligt 
strapatsrik färd mellan delvis barmark delvis drivor 
i vilka jag ibland sjönk ner ända till midjan. 
Till råga på olyckan förlorade jag min handsignallykta 
i en driva och kunde icke återfinna den. 
När jag kom fram var jag alldeles genomvåt av 
svett efter den ansträngande promenaden. Särskilt 
besvärligt blev det med tillkopplingen av 
hjälploket, enär framför sista vagnen hade blåst 
ihop en snödriva på ett tiotal meters längd. De 
sista meterna närmast framför vagnen måste vi 
skotta upp för hand enär lokföraren inte ville ta 
risken att törna emot tåget. Med de båda lokens 
hela dragkraft tagen i anspråk lyckades vi så småningom 
komma loss. 

En kväll bemannade jag bromsen i en godsfinka. 
För varje station jag återkom till min bromskupe 
efter avslutad godslossning, förnam jag en 
intensiv doft av granris. De första stationshållen 
trodde jag först att det blott var en inbillning, 
men då den starka granrisdoften snarare tilltog i 
styrka trots vädring började jag fundera på orsaken. 
I vissa sådana vagnar som denna, fanns från 
bromskupen en dörr till lastrummet. Jag kände 
på dörren, den var olåst. Emot mig slog en mycket 
stark doft av granris och jag trodde först att 
finkan var lastad med färskt granris, men beslöt 
i alla fall se efter. Jag lyste in i mörkret och jag 
kände en kall kåre genomila ryggraden så att det 
kändes såsom isstycke hade glidit längs min rygg. 
Inom en vackert utförd dekorering av unggranar, 
fästade vid en i svart dekorerad trähäck stod en 
likkista. Jag var trots mina unga år, eller borde 
jag kanske hellre säga, tack vare min ungdomliga 
spänstighet föga blödsint, men den här kvällen 
kändes det litet kusligt i ensamheten i finkan. 

Med de senare kvällstågen reste även luffarna. 
Redan på rangerbangården i Kalmar smög de sig 
in i en bromskur i lämplig finka. Det var ju bara 
att studera på vagnskortet så fick de besked om 
vart finkan skulle gå. Ett par gånger hade ja sällskap 
med sådana. Trevliga, okonstlade, glada och 
sorglösa hade de mycket att berätta som i högsta 
grad intresserade en yngling och då en av dem 
därtill tog upp ett munspel och spelade glada 
vandringsmelodier, då blev det riktigt trevligt. 
På den tiden med dess vandrande gesäller var det 
mycket svårt att för övrigt draga gränsen mellan 
gesäll och luffare. 

När våren kom med sol, värme och fagelsång, 
då var det en underbar tid för bromsaren. Man 
satt ute på de öppna bromsvagnarna och lyssnade 



med välbehag till sången och gladdes över 
naturens skönhet och alla de ständigt skiftande 
vyerna från de väna små insjöarna till ängens spirande 
grönska och storskogens dunkla vrår. 

I och med tryckluftbromsens införande omkring 
år 1920 upphörde yrket att finnas. 

Katarina Sandberg 

Restaurering, bevarande 
och antikvariskt hantverk 

Deltagarna i workshopen samlade utanför Kungliga slottet i Stockholm. Foto författaren (samtliga).
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Rapport från en workshop om restaurering, konservering 
och antikvariskt arbetssätt vid IATM:s 
transportmuseer, hållen på Sveriges Järnvägsmuseum 
i Gävle 13-16 oktober 2009. lnternational 
Association ofTransport Museums är en organisation 
for samarbete och erfarenhetsutbyte mellan 
transportmuseer världen över. 

Restaureringsverksamhet -varför det? 
Sveriges Järnvägsmuseum har bedrivit restaurering 
av fordon sedan 1997. Verksamheten består 
av en heltidsarbetande målare, anställd av museet 
som ansvarig for helheten och en finsnickare på 
heltid. Övriga yrkeskategorier såsom verkstadstekniker 
tas in vid behov. 
Verksamheten med restaurering har flera syften. 
Ett är att iordningställa trafikfordon på ett 
varsamt sätt for museitrafik, där de används i det 
museipedagogiska arbetet med att levandegöra 
våra samlingar. Ett annat är att finna ut kunskap, 
som inte finns dokumenterad och som tyvärr redan 
hamnat i glömska, om material och tekniker 
vid framställningen och användningen av historiska 
järnvägsfordon. Arbetet ingår därvid som 
en del i att dokumentera det industrihistoriska 

arv som finns bevarat genom Sveriges Järnvägsmuseums 
unika samling av järnvägsfordon. 

När man arbetar med restaureringsverksamhet 
kommer man ovillkorligen att ställas inför en 
mängd frågor. Inom den internationella byggnadsvården 
har dessa restaureringsetiska frågor 
varit ett hett ämne under de senaste trettio åren. 
Internationella sammanslutningar såsom lcomos 
har arbetat med Kulturarvs-och Världsarvsfrågor 
på ett vidare plan, bland annat i städer och länder 
som utsatts for krig. Men hur ser det ut inom vår 



bransch -i transportmuseernas värld? 

Workshop -varför det? 
På Sveriges Järnvägsmuseum har vi kommit 
att ställa oss frågan om vad som görs inom vår 
bransch, på detta område. I Europa och i världen. 
Vilka frågor diskuteras? Hur har man löst 
de ekonomiska frågorna? Hur ser kunskapsuppbyggnaden 
ut? Vilka metoder ska man använda? 
Är det någon skillnad på museifordon och trafikfordon, 
och vad är den i så fall? Får man använda 
moderna material och metoder eller ska 
man specialtillverka enligt traditionella metoder? 
Vilka olika begrepp används: renovering, restau

Delar av gruppen 
ftamfor en restaurangvagn,, 
museets 
pågående restau

reringsprojekt. 

rering eller konservering? När ska man göra vad? 
Vilka metoder for dokumentation används? Och 
slutligen -görs det några utvärderingar och hur 
det i så fall ska gå till? 

Frågorna som vi ställt oss är många, såväl av 
praktiskt som av etiskt slag. De museer som ingår 
i IATM har ungefär samma utgångspunkter 
for typen av föremål att ta hand om. Sveriges 
Järnvägsmuseum ville därför sätta igång ett 
samtal över nationsgränser och inspirera till nya 
frågor. Av denna anledning bjöd museet in till 
en workshop i ämnet att restaurera svåra och 
stora föremål. Meningen var att fa med personal 
som var ansvarig for eller medverkade vid sådana 
restaureringsprojekt. De fyra dagarna inrymde 
föreläsningar, diskussioner, studiebesök och 
praktiska moment "hands on" i anslutning till 
ett pågående projekt på vårt museum. 

Spännande föredrag och diskussioner 

Första dagen hälsade Robert Sjöö samtliga välkomna. 
Deltagarna kom från England, Tyskland, 
Ungern, Danmark, Norge, Finland och Sverige. 
De presenterade sig och sina institutioner eller 
sin roll inom området. Sedan gjordes en guidad 
tur genom museet. Dagen avrundades med en 
tur till Nynäs, museets lokaler på norra sidan 
av Gävle, som inrymmer såväl fordonsmagasin 
som verkstad och snickeri for restaurering. Här 
visades bland annat deltagarna runt av museets 



fordonsansvarige, Sten Holm. 

Den andra dagen gick i föredragens tecken och 
hölls på Länsmuseet Gävleborg. Här bidrog de 
flesta av deltagarna med längre eller kortare föredragningar, 
och man delade med sig av praktiska 
erfarenheter. Leif Malmberg, ansvarig for fartygen 
på Statens Maritima Museer, inledde med 
att berätta om erfarenheter av att ta hand om 
isbrytare och regalskepp. Sådana föremål, stora 
som en smärre byggnad, medför att framförallt 
frågor om ekonomin hamnar i fokus -stora projekt 
innebär stora kostnader! Hur löser man det? 
Livliga diskussioner fördes om hur mycket bevarandet 
far kosta. 

Stathis Tsolis, konservator från järnvägsmuseet 
i York, talade därefter om museets tankar och förhållningssätt 
till restaurering och konservering. 
Han visade också ett restaureringsprojekt med 
flera identiska fordon som därför kunde bevaras 
i olika tillstånd. Ett restaurerades till fabriksskick, 
ett hölls som trafikfordon och ett konserverades 
och visades som museiföremål. Ett idealscenario, 
men en ganska ovanlig situation. Hur gör man 
när man bara har ett fordon? 

Stephen Middleton, privat järnvägsentusiast 
från Stately Trains, berättade sedan om sin kärlek 
till järnvägen och tågen. Han beskrev olika 
projekt där han tagit hand om äldre utrangerade 
järnvägsvagnar som annars skulle ha skrotats, 
for att köra resenärer i. Diskussioner uppstod 
om hur äldre föremål kan bevaras, och om vilka 
metoder och material som används. Är det OK 
att använda nya material och metoder om man 
räddar en vagn och vagnens "ande"? 

Isbrytaren 

S: t Erik, ett 
mycket stort och 
komplicerat restaureringsobjekt. 

Målerikonservator 
under arbete med 
rengöring i ett av 
slottsgemaken. 

Stefan Carlsson, finsnickare, demonstrerar 
olika trätekniker. 

Deltagarna flr möjlighet attprova på olika tekniker 
och material inom trähantverk. 



Efter detta kom Michael Cope, Vintage Carriage 
Trust, och talade om hur frivilligarbetet 
inom järnvägsbranschen organiseras. Han tydliggjorde 
ett stort problem, nämligen föryngringen 
av de järnvägsintresserade, genom att 
visa en svit bilder på de frivilliga personerna i en 
förening från 1960-talet fram till nu. Det var i 
princip samma personer på bilderna! På 60-talet 
unga män, raka i ryggen med pipan i munnen, 
idag äldre grånade gentlemän med böjda ryggar. 
Detta problem hade fler deltagare liknande 
erfarenhet av, Roar Stenersen från Norsk jernbanemuseum 
sa bland annat "vi järnvägsintresserade 
är ett utdöende släkte". En motvikt till 
dessa tongångar var dock Joachim Breuninger 
från de tyska statsbanornas järnvägsmuseum. 
Han berättade om hur man arbetade inom frivilligverksamheten 
där, och gav konkreta tips 
för att få en bättre fungerande verksamhet. 
Några råd var bland annat att inte ha för stora 
projekt som aldrig blir klara, att de frivilliga får 
se ett resultat och att ha professionella ledare, 
som sätter mål och följer upp arbetet -tillsammans 
med de frivilliga. 

Jozef Soltesz från ungerska transportmuseet 
gav oss därefter en bildexpose, över utvecklingen 
och bevarandet av ungerska ånglok fram till idag. 
Här diskuterades frågor om kulturkrockar, politik 
och betydelsen av olika politiska förhållningssätt 
för eller emot ett bevarande. Han följdes slutligen 
av E. Bertil Persson, representant från en av våra 
svenska museiföreningar, Malmbanans Vänner, 
som berättade om deras verksamhet. 

Efter de olika föredragen gjordes en guidad tur 
i museets fordonsmagasin. Därefter intogs en 
god middag på restaurang Bistro Nord -lämpligt 
belägen i Gävle Central. 

Studiebesök med tyngd i huvudstaden 

Tredje dagen ägnades åt studiebesök i Stockholm. 
Deltagarna blev hämtade med veteranbuss 
vid Stockholms Central. Dagen inleddes därefter 
med besök på Sveriges mest berömda museum, 
Vasamuseet. Där visas regalskeppet ½isa som 
sjönk på sin jungfruresa 1628. Deltagarna fick 
exklusivt lov att stiga ombord på det konserverade 
skeppet. De ansvariga intendenterna berättade 
om arbetet med att komma åt nedbrytande 
faktorer, såsom rostande bultar som förstör träet. 
Stort arbete och stora kostnader har också lagts 
ned på Vasamuseets klimatanläggning för att fa 
en godtagbar relativ fuktighet året runt. Efter 
detta spännande besök fick var det dags att gå utomhus 



för att äntra den stora isbrytaren S:t Erik, 
som ligger för ankar strax nedanför Vasamuseet. 

Lunchen intogs på Vasamuseet och därefter 
gick färden vidare till Kungliga slottet. Där 
fick gruppen en trevlig guidning och studerade 

jozsefSoltesz, Transportmuseet i Budapest, talar om ungerska ånglok genom tiderna. 

Vasaskeppet var imponerande, både i storlek och i komplexitet. 

hur konservatorer arbetade med rengöring och 
iordningställande av bland annat måleri, textilier 
och träarbeten med parkettgolven. Det är bland 
annat prinsessbröllopet i sommar, med stora 
festligheter på slottet, som har medfört dessa 
aktiviteter. Efter en kaffepaus i Gamla stan fortsatte 
färden till Tekniska museet, med ännu fler 
restaureringsdiskussioner och guidning. 

Metoder och teori -i praktiken 
Den avslutande och mest kreativa dagen ägnades 
åt praktiska frågor och hands-on. Den hölls 
i restaureringsverkstadens lokaler på Nynäs. Per 
Mattsson, konservator som arbetat som konsult 
åt Sveriges Järnvägsmuseum, visade som inledning 
på dagen bilder från konservering av ett 
par olika objekt som han utfört åt museet. Olika 
konserveringsetiska frågor diskuterades livligt. 
Därefter tog de två ansvariga hantverkarna 
över. Thom Olofsson är målare och huvudansvarig 
för Sveriges Järnvägsmuseums restaureringsverksamhet, 
Stefan Carlsson är finsnickare. 
De berättade om och visade exempel på antikvariskt 
synsätt i teori och praktik, vid arbeten med 
ytbehandling och färgkemi samt olika trätekniker 
i restaureringssammanhang. Olika metoder 
demonstrerades. Man fick därefter möjlighet 

att själva prova på att laga trädetaljer och lära 
sig om metoder att måla på rätt sätt. Denna del 
av programmet var mycket uppskattad. Deltagarna 
gick med liv och lust in för sina uppgifter 
i de praktiska momenten. De var fullt upptagna 
med att ta till sig av de kunskaper som bjöds, 
och flera hade svårt att avsluta när tiden började 
rinna ut och taxin väntade för att ta dem till 
deras respektive tåg och flyg för hemfärd. Det 
får väl sägas vara ett gott betyg. 

Sammanfattningen av dessa dagar är att de 
gav en mersmak. Många frågor ställdes, livliga 
diskussioner hölls och praktiska övningar för att 
förena teori och praktik genomfördes. Vår förhoppning 
på Sveriges Järnvägsmuseum är att 
detta var inledningen på ett fortsatt samarbete 



mellan våra olika transportmuseer, i restaureringsetiska 
och praktiska frågor. Och vi ser gärna 
att den stafettpinne som nu tagits upp vandrar 
vidare ... 

Eller för att citera Humphrey Bogarts slutord 
i den klassiska filmen Casablanca: "I think this is 
the beginning of a beautiful friendship." 

Finn Stendevad 

Vinghjulets historia som järnvägslogga? 

I början av 1980-talet ställdes jag som tjänstgörande 
läsesalsbibliotekarie inför rubrikens 
fråga. Jag tog mig an den och trodde att det var 
en av de lättaste frågor jag haft att göra med. Låntagaren 
ville ta reda på vinghjulets historia, varifrån 
det kom och vem som hade uppfunnit denna 
den bästa järnvägslogga som någonsin existerat. 
Här hemma hade DSB använt det överallt, 
från uniformsknappar till MY-lok, från stationer 
till gamla järnvägsbroar, till exempel den första 
över Limfjorden vid Aalborg. Dessutom hette en 
personaltidning Vingehjulet. 
Jag kollade allt på biblioteket: danska och utländska 
lexikon, ordböcker, symbolhandböcker 
och alla sorters järnvägslitteratur. Allt förgäves. 
Därefter vände jag mig till den dåvarande 
chefen för DSB:s järnvägsmuseum, som då låg 
på S0lvgade i Köpenhamn. Han hette William 
Dancker-Jensen och kunde bara upplysa, att allt 
man visste där var att loggan hade använts redan 
på de första danska järnvägarna Altona-Kiel och 
Köpenhamn-Roskilde. 
En hänvändelse till den tidens ledande symbolforskare 
Sven Tito Achen gav inte heller något. 
Han hade publicerat flera handböcker med 
genomgång av snart sagt alla möjliga symboler i 
världen och förundrade sig högljutt över varför 
det inte tycktes finnas någon som hade forskat 
om denna symbol. 
Nu vände jag mig till Europas, ja kanske 
världens ledande järnvägsmuseum, Technisches 
Museum i Miinchen. De skrev långt om länge 
tillbaka att de själva hade undersökt allt möjligt 
samt ställt frågan till ledande tyska symbolforskare, 
men utan resultat. De kunde bara säga att 
symbolen hade använts på allra första järnvägarna 
i Tyskland, som också var de första på kontinenten, 
samt att man inte kunnat konstatera 
vinghjulet i de anglosaxiska länderna. 
Jag tvingades därmed skriva till låntagaren farare, avbildas alltid med vingar på hatt, skor 
och berätta om de sorgliga resultaten samt säga och stav. 
att jag inte kunde komma längre. Jag kompletPå 
den tiden var IT och Internet inte uppfunna, 



terade med min egen teori att vinghjulet nog framför allt inte inom biblioteksväsendet, så först 
var inspirerat av Hermes och Merkurius från idag kan jag komma med en mer uttömmande 
Grekland respektive Romarriket. Han, som ju redogörelse för vinghjulets uppkomst. Dels har 
är en gud för handel, tjuvar, resenärer och väg-jag hittat upplysningar på diverse hemsidor och 

i Internetlexikon som Wikipedia, dels har jag 

därefter fatt relevanta litteraturhänvisningar från 

föreståndaren for Staatliche Munzsammlung i 

Munchen. Det leder till följande förklaring: 

Redan den allra första järnvägen i Tyskland, och 
därmed den första på kontinenten, "Bayerische 
Ludwigsbahn" som gick mellan N urnberg och 
förstaden Furth, använde sig av vinghjulet. Och 
detta trots att man inte flög fram. Bara två tåg om 
dagen framfördes av ett ånglok, det namnkunniga 
Ad/er, medan de övriga avgångarna verkställdes av 
hästar. Hastigheten torde ha varit 15-20 km/h. 
(Längre fram utkonkurrerades banan av en spårvägslinje.) 
Detta skedde 1835. År 1839 invigdes 
Magdeburg-Leipzig där vinghjulet också användes 
och säkerligen inspirerade H.C. Andersen, 
som åkte med detta tåg, till hans klassiska beskrivning 
av de framflygande järnvägarna. 

Men åter till 1835. Med anledning av banans 
öppnande utgavs en Geschichtskonventionstaler eller 
enbart Geschichtstaler. Eftersom den dåvarande 
bayerska kungen Ludvig I ägde, som myntmuseet 
i Munchen upplyser, ett starkt intresse både for 
den antika världen och for mynt, hade han när 
han 1829 anställde den likaså starkt antikintresserade 
myntmästaren och medaljören Carl Friedrich 
Voigt startat en produktion av sådana dalermynt. 
De var av silver och hade valören tio mark. 

Voigt hade åren innan och under 1835 gjort 
flera sådana mynt, bland annat i samband med 
avtal om tullunioner etc. De hade naturligt nog 
en vingad Merkuriusstav på baksidan och Ludvigs 
porträtt på framsidan. År 1830 kom också 
en taler som på baksidan har en sittande kvinna. 
Hon lutar sig mot en bruten kolonn. Vid fötterna 
har hon en hund, symbolen for trohet, och 
i höger hand eklöv som också symboliserade troheten. 
Baksidestexten är Bayerns Treue. 

Detta relaterat for att visa vad Voigt hade gjort 
tidigare och som pekar fram mot de mynt som 
det nu ska berättas om. År 1835 tillverkar han 
en taler till minne av att den första järnvägen 
Nurnberg-Furth öppnades. Framsidan är den 
vanliga men baksidan är spännande. Den har en 



inskription: Erste Eisenbahn in Deutschland mit 
Dampfwagen von Nurnberg nach Fiirth, erbaut 

1835, Tysklands första järnväg med ångvagn, 
byggd mellan Nurnberg och Furth 1835. 

Det allra mest intressanta är att Voigt har kombinerat 
följande från tidigare egna och från klassiska 
mynt: en sittande kvinna med en milpåle 

på vilken det står I. I höger han håller hon en 
vingad Merkuriusstav och en lagerkrans. Hon lutar 
sig mot ett vinghjul. Detta är av allt att döma 
det första vinghjulet i järnvägssammanhang. 

Vi kan alltså konstatera att vi har hittat upphovsmannen 
till järnvägsloggan vinghjulet. Han heter 
Carl Friedrich Voigt, född i Berlin 1800 och död 
i Trieste 187 4. Han var utbildad medaljör, gravör, 
stämpelmakare och diamantslipare. Från 1829 
till 185 5 ledde han Bayerisches Hauptmi.inzamt, 
som motsvarade vad som i andra länder kallades 
Kungliga myntverket. Han har utformat medaljer 
åt engelsmännen, präglat mynt och medaljer 
för Otto I av Grekland och för Vatikanen. Han 
var alltså känd och uppskattad. 

Men har han då uppfunnit vinghjulet helt på 
egen hand? Nej, ett silvermynt, en as, präglat av 
kejsar Trajanus redan 112-115 med anledning 
av att Via Trajana mellan Benevento och Brindisi 
blivit färdig, hade minsann också en sittande 
kvinna med vinghjul, fast hon höll det framför 
sig i höger hand. Dessutom finns det många romerska 
mynt med en Merkuriusstav (caduceus) 
på baksidan. Detta stämmer ju väl med det starka 
intresse som både Ludvig och hans myntmästare 
hade för antiken. 

Men det räcker inte med detta. Det kan till sist 
nämnas att redan assyriernas och babyloniernas 
huvudgud Assur ofta ses avbildad med ett vinghjul. 
Fast längre tillbaka än så kommer vi inte. 

Återstår att säga att jag inte har kunna finna 
vinghjulet i USA medan det under 1900-talet 
har fatt ett litet insteg i Storbritannien. Sålunda 
har London General Omnibus Company och ett 
järngjuteri i Wales använt det, om än i ett utförande 
som något avviker från kontinentens. Slutligen 
har det uppstått i jugendstil på Genevalstationen 
i den sydbelgiska staden Brabant, också 
på 1900-talet. 



Idag används vinghjulet i en mängd länder på 
kontinenten, till exempel Schweiz och Frankrike, 
i mer eller mindre stiliserade utformningar. Det 
är bara i Danmark som man inte vill utnyttja det 
starkaste och bästa varumärke som järnvägarna 
någonsin haft. 

Detta var min historia om vinghjulet. 

Översättning Gunnar Sandin 

Den danska ur

sprungstexten, pu

blicerad i Jernba

nen 6/2009, hade 

danska bildexempelpå 
vinghjul. 

Till den svenska 

översättningen, 

som forfattaren 

och tidningen gett 

benäget tillstånd 

till har Lars Olov 

Karlsson valt mot

svarande svenska 

exempel 

Anders Nilsson 

Järnvägens litteraturhistoria 
-litteraturens järnvägshistoria 

När jag kör fast i min forskning -vilket händer 

ganska ofta -framhåller min handledare vikten 

av några uppslagsrika och kanske lite udda sido



spår. Det kan röra sig om fotbollens roll i den 

skandinaviska prosan under 70-talet eller saxo

fonens betydelse i 50-talets svenska poesi. Det 

handlar alltså om ämnen som tillsynes är relativt 

begränsade men som vid en närmare granskning 

kan öppna upp nya perspektiv både på ett forsk

ningsområde och på den svenska och nordiska 

litteraturhistorien. 

Sedan en tid tillbaka är det emellertid ett mer 
bokstavligt sidospår som upptagit mina tankar nämligen 
järnvägens roll i litteraturen. Det ärnaturligtvis 
ett hopplöst brett och vagt ämne som 
kräver mängder av avgränsningar och definitioner. 
Samtidigt ser jag det som en mycket fruktbar 
infallsvinkel på de senaste 150 årens litteratur för 
det är ju i det direkta eller indirekta mötet 
med dessa maskindrivna fordon och det snart 
världsomfattande nätet av räls som mängder av 
romaner, dramer, noveller, dikter och sångtexter 
har blivit till. Inte bara för att järnvägen under 
en period i slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet var det kommunikationsmedel och 
den teknik som var det absolut modernaste, 
snabbaste och lyxigaste -utan därför att den 
konkret tar plats i såväl skrivande som distribution 
och läsande av text. 

Det är därför förvånande att järnvägen -och 
dess nära släktingar spårvagnen och tunnelbanan 
-aldrig har ägnats annat än ett förstrött intresse 
av litteraturforskare i Sverige. Visst nämns järnvägen 
betydelse för moderniseringen av landet, 
för distributionen av trycksaker, för förflyttningen 
av människor och för ett nytt sätt att 
förhålla sig till och uppleva verkligheten -men 
allt detta sker i förbifarten och på en viss till intet 
förpliktigande abstraktionsnivå. Visst nämns 
också järnvägen -eller den lite mer privata tågresan 
-i studier över Pär Lagerkvist, Eyvind 
Johnson, Sara Lidman, Tomas Tranströmer och 
Kerstin Ekman. Och ibland kan den till och med 
framhållas som en symbol för stora världen, vägen 
ut eller -rent av moderniteten. Men jag har 

inte hittat någon större teoretisk eller historisk 

studie som sätter in den svenska skönlitteratu



rens förhållande till järnvägen i något större eller 

djupare sammanhang. Några mindre undantag 

finns dock -exempelvis Per Meurlings artiklar 

i Svenska Järnvägsmannaförbundets veckotid

ning Signalen i slutet av 40-talet, Örjan Lind

bergers uppsats: "Järnvägarna och den svenska 

litteraturen" i Ekonomisk revy 1951:2 och Mats 

Eklöfs avhandling Ernst Didrings Malm (1975), 

där framförallt avsnitten om den första delen i 

Didrings romansvit Malm (1914-1919) berör 

byggandet av Riksgränsbanan -eller det vi idag 

kallar Malmbanan mellan Kiruna och Narvik. 

Järnvägshistorikern Gunnar Sandin har också 
berört järnvägens förhållande till den skånska 
skönlitteraturen -med tonvikt på Fritiof Nilsson 
Piraten. Det gäller hans uppsats "Fritiof 
Nilsson Piraten och järnvägen" i tidskriften 
Spår från 1986 och hans bok Stinsens son: Fritiof 
Nilsson Piraten och järnvägen (2008). Båda dessa 
är av stort värde för alla som är intresserade 
av Piratens författarskap i allmänhet och skånsk 
järnvägshistoria i synnerhet. Men de visar också 
på järnvägens centrala roll i författarskapet från 
debuten med Bombi Bitt och jag (1932) till 
Bombi Bitt och hans mor (1974). Samtidigt är 
det i första hand texternas förhållande till den 
faktiska järnvägen, med dess tåg, stationer och 
människor som intresserar Sandin. Lite förenklat 
kan man säga att han berättar historien om 
YEJ: det vill säga Ystad-Eslövs järnväg, med 
stationen i Vollsjö i centrum, genom Fritiof 
Nilsson Piratens författarskap. Sandin visar 
alltså inte direkt vad järnvägen och tågen gör 
med Piratens litterära uttryck eller stil -alltså 
med själva texten. Men det är inte heller hans 
ärende, utan snarare en uppgift för litteraturvetenskapen. 
Däremot visar han både hur påtaglig 
järnvägen är i Piratens texter och hur kunnig 
författaren faktiskt var. 

Går man till Lönnroths och Delblancs litteraturhistoriska 
standardverk Den svenska litteraturhistorien 



III -som behandlar det moderna 
genombrottet och den stora järnvägsbyggar

perioden i vårt land nämns knappast ordet järnväg, 
även om det är uppenbart att järnvägen är 
en ytterst viktig förutsättning för det moderna 
samhälle som växer fram. Något förenklat kan 
man säga att järnvägen -och den i stationshus 
och på tåg ständigt återkommande kartan över 
Sveriges järnvägsnät -fungerar som en konkretion 
av den framväxande moderna nationalism 
som skapar "Det nya Sverige" med allt vad det 
innebär. Att Strindberg hade synpunkter på detta 
i sin bok med samma namn är självklart -vilket 
jag återkommer till lite längre ner. 

Lika ointresserad av järnvägens roll i litteraturen 
är tvåbandsverket Skånes litteraturhistoria, 
trots att den första delens framsida pryds av Johan 
Johanssons målning "Tåget till Mölle". För 
när bilden -med ett ångloksdraget tåg i ett idylliskt 
sommarlandskap -sedan dyker upp inne 
i boken har den inget med framställningen att 
göra, och bildtextens överraskande upplysning 
om att det gick direkta sovvagnar från Berlin till 

Genom att välja forfattarinnans pseudonym lyckades 

man smyga in en kvinna blandpågatågens namnlåtare. 

Faktum är att ½ctoria Bendictsson har flera intressanta 
tågskildringar, till exempel novellen ''J kupen" 

(1886), men hon skrev också en dikt till invigningen av 
ångspårvägen Höör-Hörby. XI 1 3175 Ernst Ahlgren 
på underjordsstationen Helsingborg C den 7 december 
2009. Foto Anders Lundquist. 

den mondäna badorten Mölle lämnas utan kommentar. 
Visst nämns järnvägen kort i samband 
med Fritiof Nilsson Piraten, men bland alla ambitiösa 
texter om städer, spex och naturfenomen 
saknar man ett uppslag om järnvägen -eller mer 
konkret: det skånska stationssamhället, tågresan 
genom Skåne och det direkta mötet med världen 
i och utanför Skåne. Skåne var -och är -faktiskt 
ett av Sveriges mest järnvägstäta områden. 

Men om nu järnvägen knappast uppmärksammas 
i den svenska eller skånska litteraturhistorieskrivningen 
från slutet av 90-talet verkar 
järnvägen faktiskt uppmärksamma litteraturhistorien. 
Falnum är att en stor del av de många lila 
pågatågen i Skåne har litterära namn som Piraten, 
Nils Holgersson, Bombi Bitt, Gabriel Jönsson 



och Hjalmar Cullberg. Och reser man lite norrut 
till Småland hittar man Krösatåg med namn 
som Pär Lagerkvist, Alf Henrikson, Alf Hambe 
och Astrid Lindgren. Att döpa tåg efter litterära 
personer är vanligt också i utlandet. Så kan man 
exempelvis åka med såväl Leo Tolstoj och Hans 
Christian Andersen som Stefan Zweig och Thomas 
Mann om man ger sig ut i Europa. 

Det enda inslaget i modern svensk litteraturhistorieskrivning 
som tar upp järnvägens roll i 
litteraturen lite mer ingående är en uppslagsrik 
artikel av Mikael van Reis om Erik Beckman i 
Den Svenska Litteraturen VI. Han skriver: 

Hos Erik Beckman går tågen överallt. I den tidiga 
fabeln Attan (1963) är livet en evighetsfard per tåg, 
i experimentromanen Inlandsbanan (1967) far läsaren 
färdas med rälsbuss mellan Kristinehamn och 
Gällivare. I Kameler dricker vatten (1971) avgår 
arabexpressen från Bergslagen. I Hertigens kartonger 
(1965) far läsare tåga med i Churchills begravningskortege, 
och drygt två decennier senare, i den märkvärdiga 
Två dikter (1987), går ett tåg mot Auschwitz. 
Men Beckman utsträcker också sina texter till 
Budapest, San Francisco och Volgograd, fast inte 
alltid per tåg. 

Att järnvägen, stationen, tågbytet och resan är 
viktiga faktorer i Beckmans författarskap är naturligtvis 
ingen hemlighet -men här an tyder 
artikelförfattaren vilka rika möjligheter ett mer 
strukturerat sökande efter dessa olika spår kan 
ge, både vad gäller Beckman och själva litteraturen 
i allmänhet. Här finns ju också den vidd och 
blandning av det lokala och det globala, det idylliska 
och makabra, det gränslösa och det starkt 
begränsade som är så typisk för järnvägens struktur. 
Att det finns gränser "är en tillsynes harmlöst 
upprepad fras, som plötsligt blir blytung när en 
tysknationell ande växlar in tågkommunikationerna 
på spåret mot det Auschwitz som är alla 
samhällens underjord", skriver van Reis. 

Här öppnar sig en avgrund för alla som likt 
den pensionerade judiske järnvägstjänstemannen 
E.S. i Danilo Kis märkliga roman Timglaset 
(på svenska 1986) vill se järnvägen som ett 
system som står ovan krig och konflikter, och 

Eyvind Johnson 
växte upp vid 
södra delen av 
Malmbanan 
som figurerar på 
flera ställen i hans 



verk. Bilden är 
från Nattavaara. 
Sveriges järnvägsmuseum. 

egentligen inte har något att göra med de totalitära 
regimerna i andra världskrigets Europa som 
förstör hans och miljoner andra människors liv. 
En avgrund som inte går att bortse ifrån när litteraturens 
järnvägshistoria skrivs -och som blir 
plågsamt påtaglig i böcker som Heinrich Bölls 
Tåget var punktligt (på svenska 1972) eller, än 
värre, i Primo Levis Ar detta en människa? (på 
svenska 1988) där det just är järnvägen med dess 
räls, fordon och tjänstemän som bokstavligen för 
människor mot döden. 

I Danmark och Norge är den litteraturhistoriska 
situationen likartad, även om järnvägen 
nämns i samband med det moderna genombrottet 
och industrialiseringens genomslag. Ett 
intressant undantag är den danske litteraturforskaren 
Bjarne Thorup Thomsen som har publicerat 
uppsatser med titlarna "Maskine, nation 
og modernitet hos Andersen og Almqvist" TFL 
1988 och "Nation og roman: om konstruktionen 
af rum i Andersens O . T. og Almqvists Det 
går an" (British Association ofScandinavian Studies, 
1996) 

Internationellt förefaller situationen delvis likartad 
-i alla fall vad jag kan överblicka i nuläget. 
Här finns förvisso ambitiösa tyska, engelska, 
amerikanska och indiska antologier med skönlitterära 
texter med järnvägsmotiv. Det gäller 
exempelvis Edward C. Goodmans Writing the 
rails (2001) -med engelskspråkiga texter från 
Dickens och Whitman till VS. Naipul och Paul 
Theroux. En annan antologi är The penguin book 
ofIndian railway stories (1994). I den engelsk

\ 

Högtidlig invigning av banan vid Kolbotten eller vad nu stationen kan heta. Vagnarna med honoratiores har ställts 
upp till vänster. Flagga med sillsalat, granar dekorerarfasaden på stationshuset där stinsfamiijen har samlats på 
balkongen. 
Sveriges järnvägsmuseum. 

språkiga världen finns det också uppsatser och 
böcker som går ett eller par steg längre och som 
skulle kunna vara användbara när man skriver 
ett större arbete om järnvägens många roller i litteraturen. 
Ett exempel på det är en ny ambitiös 
studie, Paul A. Youngmans Black devil and iron 
ange!: The railway in the nineteenth-century German 



realism (2005). 

Går man istället till den svenska litteraturvetenskapens 
många monografier eller biografier 
hittar man en del -men finner sällan något om 
järnvägens och tågresandets samspel med texten 
eller berättarens estetik. Så tar exempelvis Ingrid 
Schöier upp Pär Lagerkvist närhet till järnvägen 
i sin Pär Lagerkvist: en biografi (1987) . Och i sin 
framställning om Eyvind Johnsons tidiga författarskap 
i Norrbottningen som blev europe (1986) 
tar Örjan Lindberger upp järnvägsmotiv i hans 
självbiografiska romanserie om Olof. Lindberger 
gör en ansats till att se på tågresans roll i Johnsons 
självbiografiska roman Nu var det 1914 (1934), 
men mer än så blir det aldrig. Detsamma gäller 
böcker om Sara Lidmans "Järnbaneepos" och 
Kerstin Ekmans "Katrineholmssvit". 

En given utgångspunkt för en genomgång 
av järnvägens roll i den svenska litteraturen är 
väl annars August Strindberg. Där finns en hel 
del att hämta, men viktigast är han kanske i sin 
motvilja mot järnvägen som en exponent för en 
modernitet han inte vill ha. I hans Rousseauinspirerade 
bondesocialism förefaller järnvägen 
bara vara något som överheten använder för att 
erövra och införliva det omland som tidigare delvis 
kunnat undandra sig statsmakternas kontroll 
och den framväxande kapitalistiska industrialiseringen. 
I texten "Svenska folket" i Det nya riket 
från 1882 är Strindberg synnerligen negativ till 
järnvägen och vad den står för -även om hans 
kritik i huvudsak drabbar de många järnvägsinvigningarnas 
pompösa retorik: 

Hans majestät ska inviga en ny bibana uppe i Kolbottens 
bergslag; det är visserligen bara en enskild 
smalspårig banbit, men den har statsanslag och 
grundlagarna ålägga som bekant konungen att 
övervaka all hushållning med statsanslag. /---/ 

Kungen kommer. Smörgåsbordet angripes. Soppan 
serveras. Korkarna smälla. Fågeln uppäten. 
Champagne! Tal!-En ny pulsåder öppnad(= en ny 
åderlåtning)! Nytt blod (= pengar) skall strömma 
genom den svenska statskroppen, vars hjärta ligger 
på Slottsbacken; nationen (d.v.s. järnbruksbolaget 

Kolbotten) skall andas lättare, då nya syremängder 

tillföres. Talaren känner sig lycklig och rörd av den 

hyllning som hans trogna folk (de otrogna synes 

icke!) visat honom. Höjer sitt horn(= champagne



glas) för Kolbotten, en urgammal härd för svensk

mannatrohet (Obs.: alla nya järnvägsstationer äro 

sådana härdar). 

Fanfarer; folket (banvakterna) sjunger Ur svenska 

hjärtan. /---/ 

Detta är på många sätt en träffande -om än överdriven 
-framställning av en järnvägsinvigning i 
slutet av 1800-talet. Men precis som det kungahus, 
de landshövdingar och präster texten kritiserar, 
följer den bara öppningsceremonin. Vad 
som händer med människorna vid banan efter 
spektaklet lämnas därhän. Det är alltså mer en 
kritik av den språkliga och ceremoniella retorik 
som är en del av den framväxande järnvägskulturen 
i Sverige. Däremot är texten ointresserad 
av de människor som har byggt eller ska leva och 
arbeta i närheten av järnvägen -det man skulle 
kunna kalla järnvägens vardag. 

Det är därför intressant att se att trots sin välkända 
nyfikenhet på ny teknik -som kameror 
och telefoner -förefaller Strindberg relativt likgiltig 
inför järnvägens och tågets litterära möjligheter. 
För honom verkar den delvis militäriskt 
utformade järnvägen snarare vara en del av det 
förgångna med sin nationella och strikta inramning. 
Det är väl därför hans sympatier finns hos 

Stationshus, godsfastningsbrygga, 
ångtåg och rälsbuss 
någonstans mellan 
Kristinehamn och 

Gällivare. Bilden 
är som synes något 
skev, men inte 
heller handlingen 
i Erik Beckmans 
roman Inlandsbanan 
är särskilt 
rak. Sveriges järnvägsmuseum. 

den bonde som längre bort på åkern kör sina 
oxar i svetten och som hälsar det regn med glädje 
som överrumplar den i öppna vagnar rullande 
festmåltiden. Strindbergs berättare verkar själv 
mest njuta av att hovmarskalken och trafikchefen 
inte lyckas nå fram till lokomotivföraren och 
därmed stoppa tåget. Strindberg skriver: "Tåget 



rusar fram, fram och överröstar kammarherrarnas 
förbannelser. Men ute på åkern står bonden med 
mössan i hand och välsignar himmelen som gav 
honom ett välsignat regn." Med de avslutande 
formuleringarnas förvisso lite spöklika betoning 
av tågets framrusande anar man såväl den nya 
teknikens makt, också över den elit som tror sig 
styra skeendet, som ett slags samförstånd mellan 
lokomotivföraren och bonden, trots att de -åtminstone 
skenbart -har olika syn på järnvägen. 
Att bonden snart fick möjlighet att närma sig mer 
avlägsna och lönsamma marknader är bara outtalat. 
Snart tog ju både mjölk och spannmål tåget. 

Att det sistnämnda knappast var Strindbergs 
uppfattning vid den här tiden framgår av Martin 
Kylhammars bok Maskin och idyll: Teknik 
och pastorala ideer hos Strindberg och Heidenstam 

(1985), där Strindbergs hyllande av bondesamhället 
och hans teknik-och industrikritiska drag 
diskuteras utförligt. Samtidigt finns det sammanhang 
där järnvägen letar sig in i Strindbergs 
verk på ett annat sätt. Ett sådant exempel är när 
den uppåtsträvande betjänten Jean i Fröken Julie 
med en internationell tidtabell i fickan visar 

på järnvägens möjligheter att snabbt och enkelt 
flytta också vanliga människor i tid och rum. Efter 
en längre utläggning om hur han och Julie 
ska bedriva hotellrörelse söder om Alperna utbrister 
han: "ack! -låt oss resa härifrån -[ tar upp 
en kommunikationstabell ur fickan.] -Genast, 
med nästa tåg! -vi äro i Malmö klockan sex och 
trettio; Hamburg åtta och fyrtio i morgon tidigt; 
Frankfurt-Basel en dag, och i Como genom 
Gotthardsbanan om, låt mig se, tre dar. Tre dar!". 
Att Jeans plan om ett hotell vid Comosjön i sig 
inte har så mycket med verkligheten att göra betyder 
ändå inte att hans kunskap om det snabbt 
växande järnvägsnätets nya möjligheter inte har 
med verkligheten att göra. Här talar en modern 
man som vill visa både sig själv och Julie att han 
vet hur saker och ting ligger till. Ändå kan man 
säga att Strindberg -precis som den till järnväg 
betydligt mer positive H.C. Andersen -inte är 
född och uppvuxen med järnvägen. De kommer 
fore och ser järnvägen utifrån. Det gör också Leo 
Tolstoj, men trots det är han en av de första författarna 
som på allvar använder järnvägen i sina 
texter. Jag tänker då inte bara på Anna Karenina 
-där både resorna och olyckorna med tåg är 
centrala -utan i första hand på hur järnvägen, 
eller själva tågkupen, ramar in och strukturerar 
själva berättelsen i kortromanen Kreutzersonaten 



från 1891. 

Tre svenska författare som definitivt föds med 
järnvägen är Pär Lagerkvist, Eyvind Johnson och 
Erik Beckman. Hos alla tre finns det som ovan 
nämnts ett antal olika spår av järnväg och tågresande. 
Enklast är det naturligtvis att se det på 
titlar som Inlandsbanan eller skildringar av stationer 
och tågresor. Men det handlar inte bara 
om att järnväg nämns i titeln eller är ett motiv 
i framställningen. För i samtliga dessa fall verkar 
järnvägen ha fler och djupare betydelser. 
Som exempel på detta -och hur en studie om 
järnvägens roll i litteraturen skulle kunna se ut 
-tänker jag använda några avsnitt i Pär Lagerkvists 
välkända roman Gäst hos verkligheten från 
1925. Att järnvägen är viktig för huvudpersonen 
Anders i den självbiografiskt färgade romanen är 
uppenbart. Hela inledningskapitlet beskriver en 
lätt igenkännlig Växjömiljö som är helt präglad 
av järnväg. Den unge Anders och hans familj bor 
ovanför en järnvägsrestaurant, fadern arbetar vid 
järnvägen och den mjölk som barnen dricker 
kommer spenvarm i en bleckspann "med ett tåg 
som var inne 7 .15" och med denna spann fanns 
också en lapp med hälsningar från släkten på landet. 
Här -och i hela romanen -kan man alltså se 
järnvägen som något som förenar landsbygdens 
och stadens människor på ett praktiskt och relativt 
okomplicerat sätt. Visst tar den staden till 
landet och landet till staden så som Strindberg 
befarade -men det uppfattas inte som något 
problem för människorna eller berättaren utan 
är snarare något som ger dem möjlighet att ta 
tillvara både det som finns i staden och på landet. 
Den kommer dessutom med spenvarm mjölk till 
Anders och hans syskon -en bild som förstärker 
järnvägens centrala roll i barndomen. 

Av störst intresse i bokens första kapitel är 
emellertid beskrivningen av barnens upplevelser 
av världen utanför lägenhetens fönster. Det 
är inte det vilda eller odlade landskapet som 
tilldrar sig barnens intresse där de sitter på sina 
pallar. Det är inte heller någon gård, byväg eller 
stadsgata. Istället är det här järnvägen som är den 
scen, eller det landskap, som Anders och hans 
syskon betraktar och njuter av. Om det som de 
kunde se utanför de sotiga fönsterposterna skriver 
Lagerkvist: 

Tågen gick där ständigt fram och tillbaka, växlande 
in på de olika spåren, lokomotiven visslade, skjutsade 
iväg vagnar inåt bangården, stationskarlarna 
sprang utefter dem och viftade med armarna. Där 
fanns alltid fullt upp att se på. Ibland när vinden 
låg på strök röken utefter fönstren, och om de stod 



öppna måste man skynda sig att stänga. Då kändes 
det hur tyst det egentligen var där inne, bullret utanför 
hördes bara som någonting långt borta. Men 
man såg alltsammans som förut, tågen som stod och 
höll vid perrongen och så gav sig iväg och försvann 
med den vita brickan på sista vagnen, lokomotiven 
som växlande av och an som alltid. (s. 10-11) 

Med tanke på textens självbiografiska karaktär 
kan man se detta som ett slags urscen for författarens 
upplevelse av världen. Här finns ju resan, 
uppbrottet och vägen ut hela tiden som en 
möjlighet. Men här finns också upplevelsen av 
ett av människor skapat, genomtänkt och välfungerande 
system som inte har något med de 
Bibeltexter att göra som Anders föräldrar läser. 
Dessutom finns här en estetisk dimension som 
pekar fram mot författaren Lagerkvists sätt att 
uppleva och beskriva tillvaron. Detta blir än tydligare 
i samband med en utförligt skildrad dress

Växjö bangård, en bit in på forra seklet när Pär Lagerkvists barndomsmiijö ännu var tämligen intakt. 891-tåg med 
karakteristisk trälast på treskensspåret till höger. Sveriges Järnvägsmuseum. 

inresa där den unge Anders ser delvis nya sidor av 
världen och sin pappa. Där upplever han också 
fartens tjusning och kopplad till den en ny perception 
där farten och vinden tillsammans med 
dressinens framfart genom landskapet skapar 
ett nytt sätt att uppleva både landskapet och sig 
själv. Han skriver: 

Det blev snart fart. På ett litet vänd var de långt 
utanför stan. Staken tog fasta, jämna tag i gruset, 
hjulen snurrade allt vad de orkade, vid skarvarna 
knäppte det som ett riktigt tåg. Fast det var alldeles 
lugnt blåste det om dem så att de fick dra mössorna 
långt neråt öronen. -Håller du fast? skrek fadern 
dit ner, hukade sig för att fa fart. -Ja! skrek han 
tillbaka och tittade upp och skrattade. 

Först var det en rak bit över ängsmark. Blommorna 
störtade förbi som små prickar, man såg inte 
vilka det var, upp mot vallen slog en lukt av dem allesammans. 
Så for de in i skogen. En stark granlukt 
kom in i draget och en fin lätt lukt av björk, som 
ändå väl kan kännas, och av en al och tall, det var 
blandskog, lite av varje. Så kom en liten smultronlukt, 
för att de for förbi några stånd högst uppe på 
vallen, de lyste så röda att de syntes långt efteråt, 
men förbi for man, alltihop for man bara förbi. Där 
neråt slinten stod alla möjliga blommor, prästkragar, 
kärringtand, smörblommor, natt och dag, små 
tuvor med klöver som förvillat sig hit, vildhavre, 
hallonsnår och mycket annat. Allt luktade och lyste 



ett tag och rusade förbi, granarna, björkarna och 
enbuskarna nere i skogen likaså. Telefonstolparna 
störtade sig baklänges som om de sprang hem, inte 
ville med. 

Anders satt med uppspärrade ögon, slukade allt, 
kinderna var lite bleka av draget men han var het 
av spänning och hänryckning, hjärtat bankade och 
slog. Han var som i extas [...] (min kursivering) 
(s. 52-54) 

Faktum är att dessa raders skildring av den unge 
Anders spänning, hänryckning och extas är bokens 
starkaste och mest laddade uttryck vid sidan 
om den ångest som han upplever i samband med 
döden. Men i motsats till ångesten rymmer resan 
starkt positiva känslor. Det är intressant att 
se hur berättaren talar om hur "allt störtar förbi", 
hur perceptionen -om än momentant -förändras 
genom att dofter och färger dyker upp, glider 
ihop och försvinner utan att kunna iakttas var för 
sig. Strax efteråt heter det också med Lagerkvists 
exakt formulerade prosa: 

Det visslade om öronen. Lilla hjulet framme vid 
fötterna på Anders snurrade runt så att ekrarna inre 
syntes, det hoppade och struttade av glädje. Det var 
som en fölunge om morronen först när den släpps 

ut. Skenan låg som ett streck, prästkragar, smörblommor, 
gullvivor blev också raka streck , telefontrådarna 
blänkte snörräta uppe i solen, sparvarna 
på dem störtade sig förskräckta in i skogen där träd 
och buskar växte ihop till en slät vägg, en ekorre 
sprang vettskrämd uppe på gärdsgården som om 
den inte kunde komma in. (s. 57-58) 

Denna inkännande och muntra beskrivning av 
en dressinresa genom ett sommarlandskap far en 
osökt att tänka på Lagerkvist intresse för det moderna 
måleriet. Språket är här förvisso inte uppbrutet, 
utan mer som den syntes av modernt och 
förmodernt, lantligt och urbant som den öppna 
men ändå relativt långsamma dressinfärden är. 
(Vi befinner ju oss här långt från en del kontinentala 
författarnas beskrivningar av väldiga 
bangårdar, stora lokomotiv och långa tågresor.) 
Denna blandning förstärks också genom att 
dressinen liknas vid en fölunge -och inte en stor 
järnhäst! -som släpps ut om morgonen. 

Utan att överdriva tror jag därför att man kan 
se dessa centrala avsnitt i Gäst hos verkligheten 
som något viktigt också för andra delar av Lagerkvists 
författarskap. Inte bara för att det är barndomen 
och hemstaden som gestaltas med hjälp 



av järnvägen, utan också därför att så många 
tankar och känslor far sitt uttryck genom järnvägen 
och tågresan. Det är som om själva mötet 
med världen utanför familjen och hemmet äger 
rum längs rälsen -tänk bara på det ångestladdade 
mötet med ett främmande tåg i den kända 
novellen "Far och jag" i samlingen Onda sagor 
från 1924. Det är därför knappast någon tillfällighet 
att berättaren i slutet av Gäst hos verkligheten 
finner tonåringen Anders tillsammans med 
en flicka vid en järnvägsövergång utanför staden. 
Och med en bild som för rakt in i hjärtat av den 
moderna litteratur heter det: "Där fanns inga tåg 
så här sent, kändes tomt som det gör vid en järnvägsövergång 
då man bara ser spåren försvinna åt 
bägge hållen." (s. 198) 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1860? 

Av de stambanor som byggdes under ledning av 
Nils Ericson hade Västra stambanan som skulle 
gå från Göteborg till Stockholm redan 1859 nått 
Töreboda där man hade kontakt med Göta kanal, 
och den första bandelen i östra änden öppnades 
från Stockholm till Södertälje. 

• Södra stambanan som skulle gå från Malmö 
till Falköping Ramen hade 1859 nått Sösdala 
och öppnades 1860 fram till Hässleholm, som 
tills vidare kallades Finja. Stor tvist om hur banan 
sedan skulle gå, där järnvägskommitten ville 
dra den längs Lagan genom Ljungby och Värnamo, 
alltså den sträckning som 150 år senare 
anses lämpligast för en snabblinje från Malmö 
till Stockholm, medan Nils Ericson som hade 
rätt att personligen besluta föredrog att låta den 
gå via Alvesta och Nässjö. Östra stambanan som 
skulle grena av från södra stambanan och nå 
Stockholm via Linköping och Norrköping var 
ännu bara på planeringsstadiet. 
• Det stora enskilda projektet Köping-Hult 
hade bara byggts från Örebro till Arboga, där 
man hade båtförbindelse till Mälaren och Stockholm. 
Finanserna var så dåliga att inget arbete 
pågick för att nå de tänkta ändpunkterna. 
• Gävle-Dala järnväg var fullt färdig och trafikerad 
men de flesta järnbruken längs banan 
hade ännu inte byggt några anslutningar. Marma-
Sandarne var också öppnad och hade liksom 
GDJ och SJ engelskbyggda 
lok. 
• Landshövding 
Sparre i Vänersborg 
hade föreslagit att enskilda 



ångloksdrivna 
banor skulle kunna 

Bilden .från Västra 

stambanans passage 
över Liljeholmsviken 
präglas mer av livfull 
fantasi än av verklig

hetstrogen återgivning. 
Ar det inspiration.från 
Bellman som ligger 

bakom höbåten till 
höger? 

byggas något billigare genom reducerad spårvidd, 
men så att de längre fram skulle kunna ändras till 
SJ normalspårvidd, och den första "snålsparriga'' 
banan Norberg-Ängelsberg med 1188 mm= 4 
svenska fot trafikerades med lok från Munktell 
liksom den 1860 öppnade Vessman-Barken 
från Ludvika till Smedjebacken, bägge i samtrafik 
med Strömsholms kanal. Även Åtvidabergs 
bruk hade denna spårvidd och Munktell-lok för 
malm från Bersbo gruva. Banan KristinehamnSjöändan 
med 1099 mm= 37 svenska decimaltum 
var utfart från Filipstads Bergslags kanal och 
Frykstabanan motsvarande från Frykensjöarna. 

Under 1860 öppnades också HudiksvallForsa 
med 121 7 mm = 4 engelska fot och engelskbyggda 
lok, och arbete pågick med banan 
Söderhamn-Bergvik. 

• Spårvidderna för vissa av dessa äldsta banor 
anges ibland i något olika millimetertal, beroende 
på att vi i Sverige hade verktum = 24,7 
mm, sedan 1855 också decimalrum= 29,7 mm. 
och vissa konstruktörer som Claes Adelsköld använde 
engelska inch = 25,4 mm. Även om man 
försökte välja något jämnt mått berodde det på 
vilket måttsystem som användes, och om man 
räknade om mellan olika system kunde det bli 
avvikelser. Värst var det om man inte hade angivit 
på ritningarna vilket system man menade, 
och två banor råkade fa lok som inte passade på 

Hudikvalls järnväg 
öppnades 
1860 men fotot är 

~



.I 

spåret. I vissa fall var man inte heller tydlig om 
var på rälsen man skulle mäta, innerkant eller 
topp. 

• I Bergslagen fanns över två hundra järnbruk, 
utspridda i små orter eftersom man måste ligga 
vid vattenfall för att kunna driva blåsbälgar och 
smideshammare, då det vid denna tid inte fanns 
några motorer. Under 1850-60-talet byggde 
man en mängd hästbanor som i samtrafik med 
pråmar på sjöar och kanaler transporterade malm 
till bruken och järn till hamnarna, speciellt kring 

tidigast från 1871 
eftersom loket är 
nr 3 Forssa, lämpligt 
nog avbildat 
på Forsa station 
under Forsa kyrka. 

,, HJ var liksom sina 
senare motsvarigheter 
vid Sundsvall 
och Söderhamn en 
utpräglad trävarubana. 

Persberg och Storfors. Hällefors bruk hade börjat 
bygga ett stort nät av hästbanor och kanaler som 
via Saxå skulle leda till Filipstads bergslags kanal. 
Gravendalsverken arbetade med ett liknande nät 
från Grängesberg till Bredreven strax söder om 
Lesjöfors. Finspångs bruk byggde hästbanor som 
tillsammans med sjöfart slutligen ledde till Fiskeby 
nära Norrköping. Under högkonjunkturen 
i början av 1870-talet fick man till sist råd att 
bygga flera och längre banor med ånglok, men 
fortfarande mest smalspåriga. 

De flesta sjöbanorna fanns i Värmland men ett par även i Östergötland såsom Fiskeby järnväg, här i Finspång. 

Gunnar Sandin 

Alla järnvägar bar till Roma 

De svenska järnvägarnas relation till sockernäringen 
är ett stort ätnne som ännu inte har fatt 
någon systematisk och övergripande behandling. 
Vi har anledning att vara avundsjuka på danskarna 
med deras bok Roer på skinner. ]ernbanernes 
rolle i dansk sukkerproduktion som utkom 2008. 

Gotland som provyta 



Ett sätt att närma sej det stora ämnet är att börja 
med en avgränsad del, en provyta. Och vad kan 
i sammanhanget vara mer avgränsat än Gotland? 
Öland hade visserligen också sockerbruk och 
sockerrelaterade järnvägstransporter, men Mörbylånga 
fick mycket betor även från fastlandet, 
från sydöstra Småland och östra Blekinge.* Gotland 
var långt mer självtillräckligt, även om det 
ett slag i början av 1900-talet skeppades betor till 
Mörbylånga från Kappelshamn och 1909-1918 
från Katthammarsvik och Ljugarn. Den sistnämnda 
verksamheten upphörde i och med att 
nyckelpersonen "Bet-Anders" förolyckades i den 
stora tågolyckan vid Getå 1918. (Ännu så sent 
som 1952 fraktades emellertid en del betor från 
Klintehamn till Mörbylånga sedan uselt väder 
hade sinkat den gotländska skörden.) 

Inspiration till öperspektivet ger Yngve Holm-
gren i en artikel om Gotlands järnvägar: 

Öar uppvisar ofta mycket intressanta exempel på 
uppkomst och utveckling av järnvägs-och spårvägssystem. 
På en klart avgränsad yra kan man studera 
fall av helt avslutad järnvägshistoria. På öar av den 
storleksordning som det här handlar om har nämligen 
den s.k. konkurrensen med andra trafikmedel i 
regel lett till järnvägens fullständiga undergång och 
försvinnande ur samhällslivet. 

*Det fanns även både skillnader och likheter mellan 
Gotland och Öland. En skillnad var att sockerbruket i 
Mörbylånga efter en kort tid av självständighet från 1914 
tillhörde Mellersta Sveriges Sockerfabriks AB innan detta 
1936 gick upp i SSA. Det vidsträckta odlingsområdet 
med många småbrukare, inlastningsplatser och becvågar 
var en likhet, liksom den lokala järnvägens beroende av 
sockernäringen. Södra Ölands järnvägs tillkomst var korrelerad 
med sockerbrukets. Sockret stod så småningom 
for tre fjärdedelar av de fusionerade Ölandsbanornas 
godsvolym och var därmed vitalt for deras existens. Ännu 
1960 tågfraktades betor till Mörbylånga. 

Yngve Holmgren är en av dem som har berört 
denna artikels ätnne. Annat finns att hätnta här 
och var i det material som förtecknas i referenslistan. 
Arkivstudierna har delvis fatt bedrivas i 
Visby -också när det gäller arkiv och historia 
är öar ofta en sluten värld. Men sockerbolagets 
stora arkiv (400 hyllmeter) har jag haft på bekvätnt 
cykelavstånd från mitt hem i Lund. 

I begreppet provyta ligger en önskan om representativitet, 
att delen ska belysa helheten. Så 
är också i huvudsak fallet med Gotlands sockerproduktion 
och bethantering i förhållande till 
fastlandets och särskilt Skånes. Men det finns 



intressanta skillnader, och löpande jätnförelser 
kommer att göras. En summering av relationerna 
formuleras avslutningsvis. 

De sju järnvägsbolagen 

Först en liten sammanfattning av Gotlands järnvägshistoria 
-ön hade hela sju banor med koncession 
för allmän trafik (se även tabell I). 

Efter diverse planer och projekteringar och ett 
lätt järnvägsbygge i den plana terrängen startade 
allmän trafik på Gotlands järnväg (GJ) mellan 
Visby och Hemse den 16 september 1878. Spårvidden 
var 891 mm vilket sedan blev norm för öns 
trafikbanor. Det ekonomiska utfallet var en besvikelse, 
driftsöverskottet räckte inte för att betala 
kapitalkostnaderna och i början av 1890-talet befann 
man sej nära konkursens brant. Vändpunkten 
kom just med etableringen av Roma sockerbruk. 
Pengarna som de nya frakterna inbringade 
bekostade förutom upprustning och ny rullande 
materiel etappvisa förlängningar som hade funnits 
med i planerna redan från början. Kristider och 
konkurrerande vägtrafik skapade så småningom 
problem här liksom på fastlandet men lånen kunde 
återbetalas och en viss aktieutdelning ges. 

Sockerbrukets etablering föranledde också anläggning 
av fler banor. Ar 1898 öppnades KlinteRoma 
järnväg (KlRJ). Den förlängdes 1924 med 
Sydvästra Gotlands järnväg (SGJ), som dock genast 
hamnade i ekonomiska svårigheter och fick 
övertas av KlRJ efter mindre än tre år. 

Slite-Roma järnväg (SlRJ) som öppnades 1902 
motiverades ännu mer med betfrakterna, som 

-betlastning 
0 betvåg 
e med lastanordning 

 kalkbrott 

0 

0 

Tabell 1. Gotländska trafik.banor 

Sträcka 

Visby hamn-Hemse 
Visby-Väskinde 
Roma-Klinrehamn 
Väsk.i nde-Tingstäde 
Hemse-H avdhem 



Slite-Roma 
Ronehamn-Hemse 
Visby-Vis bo rgsslätt 
Havdhem-Burgsvik 
Klin tehamn-Klin te bys 
T ingstäde-Lärbro 
Visborgssläcc-Hallvards 
Klintehamn-Hablingbo 

Längd 

57 
11 
23 
13 
9 
33 
10 

2 

15 
3 
12 
5 

.n. 

220km 

Öppnad* 
1878 
1896 
1898 
1899 
1900 
1902 
1903 
1904 
1908 
1909 
1912 
1912 
1924 

emellertid inte räckte för att göra banan lönsam. 
I likhet med KlRJ klarade den inte att avbetala 
statslånet, och staten ställde som villkor för avskrivning 
att de båda bolagen skulle samarbeta 
i en trafikförvaltning, som bildades 1927. Den 
var emellertid inte populär hos banorna utan de 
särades åter 1940 sedan deras ekonomi repat sej, 
inte minst tack vare betodlingens uppsving. 

De tre övriga gotländska järnvägarna var korta 
och mer eller mindre misslyckade men hade alla 
en relation till sockret. Klintebys järnväg trafikerades 



bara åtta år och Ronehamn-Hemse järnväg 
(RHJ) i cirka sjutton. Den senare finns det anledning 
att återkomma till eftersom dess födelse och 
död hängde nära samman med sockernäringen. 
Mer långlivad, 28 år, blev ½sby-½sborgsslättBjärs 
järnväg (VY), en lustig kombination av 
militärspårväg och bygdebana, där GJ stod för 
godstrafiken och därmed också transporten av 
sockerbetor och betmassa. 

KlRJ och SlRJ var alltså nedläggningshotade 
under mellankrigstiden men överlevde länge 
nog för att tillsammans med GJ förstatligas reellt 
1947 och formellt 1948 -smalspåren låg generellt 
sist i nationaliseringen av de svenska järnvägarna. 
I och med freden förnyades emellertid 
den tidigare konkurrensen från bilarna och inte 
minst från de lastbilar och traktorer som forslade 
betor. Öns sista järnvägssträcka med allmän trafik 
lades ner 1960. 

Därutöver fanns ett antal små-och industriNedlagd 
banor, de flesta betjänande kalkbrott, cement1960 

fabriker och torvmossar, inklusive ett system av 

1960 
1953 

skogsbanor på Gotska Sandön. Sockerbolagets 
1960 kalkbrotts banor berörs i artikeln. Det etablerades 

1960 

också en lokal järnvägsindustri i form av främst

1953 
1918 Fole mekaniska verkstad och P.A. Otter & Co., 
1940 

som båda tillverkade bland annat betvagnar men

1960 

1917 även annan järnvägsrelaterad utrustning. 
1960 
1940 Betodling och sockerbolag 

1953 
D en tidiga svenska sockerraffineringen byggde 

* Allmän trafik. Provisorisk bettrafik i vissa fall tidigare. främst på importerat rörsocker och det fanns 
82 

1806-1826 ett litet sockerbruk i Visby. Den 



moderna betbaserade sockertillverkningens ge

nombrott med bruket i Landskrona och Arlöv 

hade föregåtts av åtskilliga mindre projekt. Det 

hade försöksvis odlats betor på Gotland i mitten 

av 1800-talet, och redan kring 1860 fanns det 

vidlyftiga planer på ett sockerbruk just i Roma. 

Vid sockerproduktion av någon betydenhet 

krävdes ett större omland än det som kunde 

täckas med häst och vagn. Vattentransport var 

en möjlighet och har förekommit vid ett halv

dussin svenska sockerbruk, men för ett inlands

bruk var järnvägstransport oundgänglig. I länder 

som Danmark, Tyskland och Österrike byggde 

sockerbruken omfattande egna nät av smalspårs

banor, men i Sverige har det bara funnits några 

embryonala sådana.* 

Den stora ruschen kom sedan under 1890

talets första hälft, och 1894 etablerades hela sju 

sockerbruk och betsaftsstationer. Ett av dessa 

bruk var Roma. Det var ett av tre som det året 

fick skattelättnader eftersom det låg på tillräck

ligt avstånd från de befintliga bruken. Roma 

Sockerfabriks AB hade bildats två år tidigare. Ini

*Det korclivade sockerbruket i Vadstena anlade en elva 
kilometers hästbana och Säbyholmsbruket en cvå kilometer 
lång bana, så småningom med motorloksdrifc, 
från hamnen i Borstahusen där betor från Ven och ecc par 



kustbryggor landades. Helsingborgs sockerbruk byggde 
cvå hästbanor och en ångbana från egna gårdar till närmaste 
järnvägsstation. Ecc par andra skånska jordbruksbanor 
hade sockerbetor som sicc viktigaste godsslag. 

Staffanstorp var 

ett av de skånska 

sockerbruk som 

GJ-s kunskapare 

studerade. Notera 

bangården ovan.
for bruket. Den 
anlades I 875 av 

Lund-Trelleborgs 
järnväg, och spåret 
åt höger leder till 
Lund Till vänster 
om vägviadukten 

delas spåret mot 

Trelleborg och 

Malmö Den sen

tida flygbilden till

hör Sockermuseet i 
Arlöv. 

tiativet var lokalt och nyckelpersonen var landshövding 
P.G. Poignant. Han hade tidigare tjänstgjort 
som jurist i södra Skåne och där upplevt 
sockernäringens positiva effekter för jordbruket. 
Som landshövding och ordförande i länets hushållningssällskap 
hade han goda möjligheter att 
agera för både sockerbruk och järnvägar. 

Skånska studiebesök 

Till de gotländska förberedelserna hörde två studieresor 
till Skåne. På den första, 1892, besöktes 
sockerbruken i Trelleborg och Örtofta samt 
Kockums verkstad. Men även Gotlands järnväg 
ansåg sej behöva ta del av de skånska erfarenheter 
och skickade i december 1893 stinsen i Visby, 
Axel Boberg, till fastlandet. Med utgångspunkt 
från Trelleborg studerade han trafikorganisationen 
och transporterna av betor och betmassa på 



järnvägarna Malmö-Trelleborg och Lund-Trelleborg 
inklusive Lund-Kävlinge. 

Stins Bobergs skånska värdar varnade honom 
bestämt för att ha otillräckligt med vagnar, och 
på Gotland fanns ju inga grannbanor att tillfälligt 
låna av. Några av de sockerbruk han besökte 
(Kävlinge och Svedala) hade egna lok men de flesta 
fann det mest fördelaktigt att järnvägsbolagen 
växlade. Ett erfarenhetsbaserat råd från stinsen 
i Staffanstorp var att ha skilda spår för betlossning, 
kollossning och sockerlastning. Ännu en 
rekommendation var att inte oljemåla trävirket i 
vagnarna, eftersom betmassan frätte bort färgen, 
utan i stället behandla det med karbolineum. 

Betor lossades under den "klassiska" epoken i vattenbassänger kallade svämmor. I Roma ersattes forst under 
1940talet 
de ursprungliga ytsvämmorna av trä medgjutna djupsvämmor. En svämma är klar och en annan under byggnad 
vilket tidfaster bilden till sommarhalvåret 1942. Gotlandstågets arkiv. 

Boberg fäste sej vid betvågarna som gjorde att 
lastningen gick snabbare. De skånska betvågarna 
förestods oftast vid denna tid av stationscheferna 
som kunde fa en betydande extrainkomst 
genom sysslan, men de största stationerna hade 
särskilda vågmästare, anställda av vederbörande 
sockerbruk. 

Att tillverka betsocker 

Den industriella tillverkningen av betsocker var 
och är en tämligen komplicerad process. Här 
ska främst skisseras de moment under den "klassiska'' 
epoken som var relaterade till järnväg eller 
annan spårteknik. 

Sedan de inkommande betlasterna fatt vikten 
fastställd och registrerad på en vagnvåg skulle 
vagnarna i princip växlas fram till en svämma för 
att tömmas. Det kunde dock uppstå stockningar 
i proceduren och under söndagsdygnet kom på 
Gotland inga järnvägsleveranser utom tidvis från 
Klintebanan, samtidigt som fabriken gick kontinuerligt. 
Betor fick därför lagras på brukets område, 
i vagnar eller urlastade i högar om de inte 
fick plats i svämmorna. 

Svämmorna var stora bassänger. Eftersom betorna 
var lättare än vatten flöt de, och vattnet 
befriade dem från en del av deras vidhäftande 
jord. Rengöringen fortsatte sedan de genom ett 
skovelhjul eller senare med hjälp av en "mammutpump" 
(tryckluft) lyfts upp till bettvätten. 
Därefter skedde en myndighetsövervakad kontrollvägning 
av betorna sedan de fördelats på 



vagnar som löpte efter en ringbana. Så kom skärmaskinen 
som förvandlade betorna till snitsel. I 
cylindriska kärl urlakades socker med hett vatten, 
varefter kvarstod råsaft och betmassa. Den 
senare avsattes i mer eller mindre pressad och 
torkad form som kreatursfoder. Om anläggningen 
var en saftstation pumpades råsaften till ett 
sockerbruk, annars togs den om hand lokalt och 
förädlades till råsocker eller strösocker. Som en 
"andraprodukt" utvanns bland annat sirap och i 
sista steget melass, en foderingrediens. Kalkmjöl 
var en viktig ingrediens i processen (för utfällning 
av föroreningar) och kalksten till sockerbruken 
ett betydelsefullt fraktgods för järnvägen. Bruken 
var stora konsumenter av ånga och hetvatten och 
därmed av kol eller annat bränsle ( under första 
världskriget torv, under det andra en del ved, till 
kalkugnarna koks), ytterligare exempel på bulkvaror. 

Råsockret skulle fraktas till ett raffinaderi om 
detta inte var integrerat med bruket. Betmassa 
eller betfor och melass skulle ut till jordbru

karna. Det fanns mycket för järnvägen att om

besörja. 

Tillverkningen bedrevs då som nu intensivt 

under "kampanjer" med en längd som först väx

lade mellan två och drygt tre höstmånader men 

i Romas fall så småningom stabiliserades kring 

halvannan månad. Långa kampanjer riskerade 

att avbrytas av frost och snö och betfolket slet 

ofta ont på fälten, liksom dragdjuren. 

Även tågtrafiken drabbades av väderstörningar. 
I en oktoberstorm 1931 blåste en gran ner 
över Klintebanan strax söder om Hogrän, och 
eftersom det blandade tåget med sina många 
betvagnar var tungt kunde det inte bromsa i tid. 
Skorstenen på lok och på ångfinka bröts av och 
några bromsare på öppna vagnar fick huka sej. 
Hjälplok sändes ut från Roma och Klintehamn 
till tågsättet som delades. 1937 års kampanj 
drabbades av en ovanligt tidig vinter, och när 
snöovädren kom fick G J lägga om bettågens tidtabell. 



Värst var problemen på den öppna slätten 
mellan Barlingbo och Roma samt på backkrönet 
vid Etelhem. * 

Från Roma Sockerfabriks AB till SSA 

Det var oftast aktörer inom det sista förädlingssteget, 
raffinaderierna, som initierade anläggningen 
av råsockerbruk. Roma var ett undantag 
såtillvida att merparten av aktiekapitalet insamlades 
bland de berörda odlarna. Finansmannen 
Louis Fra::nckel som hade stora intressen i sydskånska 
sockerbruk besökte visserligen Gotland, 
hyrde ett extratåg och besökte Roma, men det 
största externa tillskottet kom från Helsingborgsintressen. 
Redan sockerbrukets anläggning 
som inleddes 1893 innebar uppdrag och fraktintäkter 
för Gotlands järnväg. Förutom den maskinella 
utrustningen kom exempelvis allt tegel 
från fastlandet. 

Under 1800-talets senare decennier ökade 
sockerkonsumtionen och produktionen följde 
med. Sockerbolagen gjorde allmänt goda vinster 
men konkurrens, skiftande skördeutfall och ändrade 
stadiga bestämmelser skapade stora fluktuationer. 
Producenternas reaktion var att genom 

*Det kan i sammanhanget noteras att den svåraste olyckan 
i samband med de gotländska järnvägarnas sockerrelaterade 
transporter inträffade i november 1941 när en stationskarl 
i Visby fick ena underbenet krossat vid växling 
av cisternvagnar. I oktober 1955 urspårade och skadades 
lokomotordragna cisternvagnar på Visby hamnspår. 

överenskommelser och fusioner reglera utbudet 

och utestänga nya konkurrenter, vilket var ett 

komplicerat spel. 

Roma omfattades av dessa pris-och arealavtal 

men krävde särskilda villkor, bland annat hänsyn 

till att den gotländska odlingsmarken i allmän

het inte var täckdikad vilket minskade den fak

tiska arealen. Så småningom fastställdes denna 

till cirka 2 500 hektar. Det var emellertid inte alla 

år som denna blev fulltecknad vilket ironiskt nog 



delvis bodde på just betodlingen, som med sina 

krav på gödsling och djupplöjning förbättrade 

även konkurrerande grödors avkastning. 

Konvulsionerna kring förra sekelskiftet med 
dess planer på andra gotländska sockerbruk eller 
saftstationer berörs något nedan i samband med 
sockerbolagets relation till järnvägarna. Resultatet 
blev emellertid att främst skånska intressen 
förvärvade en majoritet av aktierna och 1902 
tillsatte en ny styrelse. Därmed ingick Roma i 
"sockerringen" som 1907 formellt omvandlades 
till Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, SSA, och 
den gotländska sockernäringen styrdes i fortsättningen 
väsen di gen från fastlandet. 

Romabruket, SSA och järnvägarna 

Sockerbolaget hade 150 av drygt 3 000 aktier i 
GJ och åtminstone på 1940-talet en representant 
i järnvägsbolagets styrelse. Men det stora engagemanget 
gällde två andra gotländska järnvägar.* 

Åren kring det förra sekelskiftet var turbulenta 
för den svenska sockernäringens del. Tidvis goda 
vinster lockade till överetablering, försök gjordes 
att reglera produktionen och därmed prisnivån 
genom överenskommelser, men det var frestande 
för enskilda aktörer att bryta sej ur dessa. På 
Gotland uppstod planer på ett andra, konkurrerande 
sockerbruk, på vilket Roma svarade med 
egna planer på ett dotterbruk eller en saftstation. 
Eftersom vattentillgången var en kritisk faktor 
på Gotland var de reella lokaliseringsalternativen 
inte så många. Som en försäkring inför framtiden 
men väl främst för att utestänga konkurrenter 
förvärvade Romabruket gården Oxarve ett 
par kilometer väster om Hemse. Den avyttrades 

*Karl-Gösta Alvfors har (i Skånska "tankebanor': 2003) 
visat att betodlingens betydelse for etableringen av skånska 
järnvägar ofta överdrivits. Däremot blev med tiden 
några av dem minst lika beroende av sockernäringen som 
de gotländska, och sockerbolaget kom att äga järnvägen 
Trelleborg-Rydsgård. 

först på 1930-talet.* En gård vid Tingstäde som 
förvärvats av motsvarande motiv såldes redan 
1904. 

I stället för att bygga nya fabriker kunde man 
vidga sitt upptagningsområde med hjälp av nya 
järnvägar. År 1898 beslöt Romabolaget om ett 
stort engagemang i två projekt. Det satsade närmare 



halva aktiekapitalet i järnvägarna Ronehamn-
Hemse och Slite-Roma, hade makten i 
deras styrelser, samordnade anläggning och materielköp, 
hjälpte den förra banan med anskaffning 
av lok och vagnar och den senare med ett lån för 
att säkra färdigställandet. En bolagsstämma 1900 
stoppade dock ytterligare expansionsplaner. 

Både RHJ och SlRJ var problemtyngda från 
starten och från den förra banan tog SSA sin 
hand. I gengäld fick det stötta Klintebanan där 
man inte hade samma ägarintresse men stod i 
ett ömsesidigt beroendeförhållande till. Betodlingens 
uppsving på 1930-talet innebar en viss 
lättnad för båda sidobanorna, men nästa decennium 
kom med nya problem, och nu gällde det 
för Roma att hålla dem vid liv tills staten skulle 
ta över. Romabrukets "dirigent", det vill säga 
platschef, fick under kriget årligen vädja till sin 
koncernledning om kontanta bidrag till KlRJ, 
där bilrörelsen inte längre gav något överskott 
på grund av restriktionerna, och han var numera 
trafikchef för båda banorna. Slitebanan fick betydande 
förskott. En annan hjälp var att Roma tog 
in en del kol via Klintehamn och att man betalade 
överpris till både KlRJ och SlRJ för utfraktad 
andraprodukt. Saken var känslig och det står 
i korrespondensen att saken inte borde komma 
till GJ:s kännedom. 

Starten 

Den 19 september 1894 annonserade Romabolaget 
att betor mottogs direkt till bruket och 
till alla ställen på järnvägen där stickspår fanns, 
efter rekvisition av vagnar. Odlaren hade rätt att 
leverera alla sina betor genast och bolaget betalade 
frakten. Men tre veckor senare fick man backa. 
Tillförseln hade skapat stockningar och leveranser 
krävde nu tillstånd av fabrik eller vågmästare. 

*Vattenrätter och safcstationer var strategiska brickor i 
konkurrensen mellan olika skånska sockerintressenter. 
Skivarpsån stod i centrum for en uppmärksammad 
etableringskonflikt, och åtminstone safcstationerna i 
Gärsnäs och Klågerup tillkom for att blockera rivalers 
möjligheter. 

Tabell 2. Betlastning 1894 

* vågstation Tjängdarve uppges 
Visby* 
Rosendal 
3 600 [ton] 
918 
som betiastplats i 
GJ-s årsberättelse 



Sylfaste 820 men det är osäkert 
Barlingbo* 5 725 om det har fannits 
Bjärges 
Buttle 
Etelhem 
1 152 
195 
444 
något sidospår. Från 
och med foijande år 
Stånga 1 213 uppträder i stället 
Tjängdarve 
Hemse* 
686 
4 458 
Ronemyr i statistiken. 

Det talades redan om vagnbrist, ett långdraget 
bekymmer i de gotländska järnvägarnas sockerbetstransporter. 
Och den 24 oktober blev det 
en veckas stopp i inlämningen till Roma och de 
tre ursprungliga vågstationerna Visby, Barlingbo 
och Hemse. På den sistnämnda orten hade man 
en dag räknat till 59 väntande betlass. Odlarna 
uppmanades nu att köra fram sina betor senare, 
fast inte så sent att dessa hade hunnit frysa. 

En orsak till produktionsproblemen var brist 
på vatten, ett annat återkommande ämne i rapporterna 
från Roma, där kampanjen hade startat 
den 11 oktober. Det blev mer fart på järnvägens 
leveranser sedan GJ nya lok nr 5 hade kommit på 
plats i början av november. I mitten av månaden 
insattes ett extra tågpar Stånga-Roma. 

För att stimulera till senare leveranser betalade 
sockerbolagen extra för "vinterbetor". Denna 
första gång var 26 november gränsdag på Gotland 
men detta datum försköts år från år. Vinterbetorna 
innebar extra arbete för odlaren. Högarna 
skulle täckas med jord och/eller halm för att 
isoleras från frost, men jordtäckningen fick inte 
vara för tjock för då kunde värmen som alstrades 
i högarna bli för stark. Sista mottagningsdag var 
1894 den 15 december. 

Vid kampanjens slut hade 18 000 ton betor 
levererats från 626 hektar av 835 odlare. De sydligaste 
odlarna fanns på Sudret och deras betor 
hade fraktats med båt från Burgsvik till Visby. 
Råsockret förädlades sedan på Tanto sockerbruk, 
och den 1 december kunde Visbytidningarna annonsera 
om försäljning av äkta Gotlandssocker. 

De följande åren 



Den gotländska betodlingen växte snabbt och 
därmed produktionen i Roma där fabriken byggdes 
ut betydligt redan 1896. Men variationerna 
från år till år i kampanjlängd, produktion och 
ekonomiskt utfall var betydande allt efter odlad 
areal, skörderesultat, sockerhalt, väder, odlarstöd 

och regleringar (se nedan), och därmed skiftade 
också järnvägarnas inkomster. Detta var år då 
bannätet byggdes ut, och mönstret var att nya 
sträckor användes för bettrafik innan den allmänna 
trafiken inleddes. 

En stundom begränsande faktor var tillgången 
på arbetskraft, där de större gårdarna var särskilt 
utsatta. Betupptagning var länge inte något särskilt 
populärt extraknäck bland gotlänningar. 
Det brukade varje år komma omkring tvåhundra 
smålänningar med båt från Kalmar till Klintehamn, 
och åren före första världskriget engagerades 
på Gotland liksom i Skåne betupptagare 
från södra Polen, galizier. När sådana kontingenter 
anlände fick de berörda järnvägarna sätta in 
extra vagnar. 

Staten stödde den inhemska betodlingen genom 
importtullar, vilket inte var populärt bland 
konsumenterna och fick riksdagens vänsterpartier 
att agitera mot "sockenrusten". Till försvar 
anförde de gotländska språkrören odlingens stora 
betydelse för hela öns näringsliv och bland annat 
för dess järnvägar. Roma tillhörde de åtta bruk 
som var igång 1922 och de blott tre som producerade 
under betodlarstrejken 1926. Även 1929 
höll ett antal sockerbruk på fastlandet stängt. 

Till och med 1902 års kampanj betalade Roma 
hela järnvägsfrakten för betor och betmassa, till 
skillnad från i Skåne där odlarna stod för hälften. 
Från 1903 fick även de gotländska odlarna bidra 
med en skiftande andel, där ett maxbelopp per 
deciton (den viktenhet som användes vid prisuppgörelser) 
innebar en extra subvention för odlare 
med lång fraktsträcka. 

1920-talets kriser för betodlingen hejdades 
genom reglerande uppgörelser 1930 och 19 31, 
som följande år ledde till ett stadigt garanterat 
minimipris och sen beseglades i 1933 års krisuppgörelse 
mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna. 
Regleringen berörde även järnvägarna, 
som ju redan var drabbade av allmän 
lågkonjunktur och konkurrens från vägtrafiken. 
Som underlag för 1930 års regeringsproposition 
fanns en utredning (1926 års sockerkommission) 
som bland annat belyste sockernäringens betydelse 



för järnvägsbolagen och konsekvenserna av 
en nedläggning. Tabell 3 ger gotländska siffror 
för detta. I klarspråk sades om öns banor: 

Gotlands [järnväg]: driften måste omläggas, de 
finansiella förpliktelserna kunna ej uppfyllas och 
driftsförlust kunde sannolikt ej undgås. Slite-Roma, 
som tillkommit på initiativ av sockerbolagets 
ledning, har även med bettrafik alltid fört en tynande 
tillvaro. Klinreharnn-Roma och Sydvästra 
Gotlands bleve dödsdömda. 

Därtill skulle komma de indirekta effekterna 
för järnvägarna av det regionala näringslivets allmänna 
försvagning om sockertillverkningen föll 
bort. Men den gjorde de alltså inte. Den gotländska 
betnäringen fick ett uppsving som varade till 
andra världskrigets början, med rekordodling, rekordskördar 
och rekordproduktion i Roma med 
upp till 1 600 ton hanterade betor per dygn. Den 
senare möjliggjordes av en rad kapacitetshöjande 
samt bränsle-och arbetsbesparande investeringar 
som fortgick under många år. 

Bettåg 

Gotlandsbanornas grundläggande trafikmönster 
utanför sommarperioden var länge två blandande 
tågpar om dagen. Under betsäsongen medtog 
dessa tåg även betor och massa, men det räckte 
inte utan rena bettåg måste sättas in, vilket kunde 
leda till att de ordinarie tågen fick maka på sej 
tidsmässigt. Eftersom kampanjernas både startdatum 
och längd varierade betydligt -en stark 
väderförsämring kunde skjuta upp starten med 
bara några dagars varsel -förutsattes stor flexibilitet 
hos både järnvägsförvaltningar och resande 
allmänhet. Under de första decennierna stannade 
under kampanjerna inga eller bara vissa tåg på 
hållplatserna Stora Vede på GJ respektive Stenstu 
och Varbos på KlRJ, förmodligen på grund av 
betvagnarnas och därmed tågens tyngd. 

Sockerbruket gick alltså kontinuerligt under 
kampanjen om inga störningar uppträdde. Järnvägsleveransen 
av betor inleddes någon eller några 
dagar innan fabriken körde igång. Direktlevererade 
betor kom och avverkades i princip under 

Tabell 3. Gotlandsbanornas sockerrelaterade transporter och ekonomi 1925 

Betor Betrnassa Råsocker Melass, Summa 
ton ton slamkalk 
Gotlands järnväg 31 471 7 220 5 730 389 49 086 
Slire-Roma järnväg 3 370 1 148 280 32 5 673 
Klintehamn-Roma järnväg 10 334 2 062 1 445 83 13 924 
Sydvästra Gotlands järnväg 3 809 810 35 4 654 



%av Vinst Inkomst av 

godsmängd kr socker, % 
34,3 95 000 20 
37,1 -23 000 19 
60,0 -2 000 41 
53,2 -17 000 21 

dagen och järnvägsbetor om natten, även om de 
varierande relationerna transportslagen emellan 
gjorde dag och natt till relativa begrepp. Sockerbruket 
fick då matas med betor som lagrats på 
marken eller i godsvagnar. 

När konkurrensen från vägtrafiken föranledde 
GJ att skilja på gods-och persontåg och ge de 
senare högre hastighet, kunde persontågen inte 
längre ta med betvagnar eftersom dessa fortfarande 
handbromsades och inte fick köras med 
mer än 30 km/h. Ett nytt par bettåg fick därför 
sättas in. Men när odlingen och bettransporterna 
ökade starkt på 1930-talet behövdes ännu ett bettåg 
till Roma från de största inlastningsstationerna 
Hemse och Stånga. För SlRJ :s vidkommande 
rapporteras om sporadiska vagnuttagningar från 
Roma till de närmaste stationerna T ule och Hässelby 
förutom de bettågspar vid middagstid som 
brukade köras både där och på SlRJ. Eftersom de 
medförde personvagn fick allmänheten en extra 
resmö j lighet. 

År 1936 tillkom på sträckan Roma-Visby 
hamn tåg med råsocker i cisternvagnar. Fyra tågpar 
om dagen kördes länge tills SJ 1950 tyckte 
att det räckte med tre. 

Tidtabellsarbetet komplicerades ytterligare 
när rälsbussarna efter andra världskriget gav fler 
persontåg. Kjell Aghult visar i kommentaren till 
tabell 12 (sidan 117) hur uppgiften löstes 1952. 

Vi har hittatja, bilderpå gotländska 

bettåg men här är en från kampanjen 
1956, det vill säga en av de 
sista. Personvagnen i aktern (märk 
slutsignalen) var primärt tifffor 

växlingspersonalen. Den bakersta !vagnen 
har som synes bromshytt och 
eventuefft skymtar även en sådan i 

bildens högerkant -var det bromsa

ren som tog bilden? Stationens namn 



behöver inte nämnas. Foto Lennart 
Holmberg. 

Tiff höger: Vagntipparen på sin 
ursprungliga plats. En vagn från 
Kfintebanan håffer på att tömmas 
i ytsvämman med dess träkanter. I 
forgrunden märkta korgar som ska 
tiff provtvätten for faststälfande av 
smutshalt. Gotfandstågets 
arkiv (båda). 

Inkallade reserver 

Bettrafiken innebar en mobilisering av både 
materiel och personal. Stationskarlarna i Roma 
hade normalt en lindrig tjänstgöring men annat 
var det under betkampanjen, berättar från 
mellankrigstiden John Kvarnstedt, som var en 
av dem som då fick förstärka expeditionspersonalen. 

År 1953 skulle det normalt finnas totalt 91 man 
på trafik-och maskinavdelningarna vid SJ:s 37:e 
driftsektion men under kampanjen, då bland annat 
sidobanorna återupplivades, svällde styrkan 
till 146 personer, alltså en drygt 50-procentig 
ökning. Det fanns lyckligtvis reserver att kalla 
in, inte minst i form av pensionerade järnvägare, 
och det året uppgavs att en enda man behövde 
hämtas från fastlandet. Man kan förmoda att det 
även förekom en hel del övertid, inte minst för 
vägvakter. 

Tre år tidigare berättas om hur stationskarlar 
och rälsbussförare provisoriskt utbildades till 
lokförare inför kampanjen, medan verkstadsarbetare 
fick ta över rälsbussar. Lokförare bosatta 
i Visby som skulle ta över ett tåg i Roma fick tillstånd 
att åka med i ett annat loks hytt på vägen 
dit -men de skulle ha biljett, regler var till för 
att följas på trafikinspektör Charles Gildons tid 
som chef På stationerna insattes extra stationskarlar 
och skötare av elevatorer där sådana fanns. 

Handspelen till vagnflyttning och vagntippning 
erfordrade arbetskraft i dubbel bemärkelse, de 
maskinlastade betvagnarna behövde ofta jämnas 
till och spillda betor skulle plockas upp. 

Också Roma fick naturligtvis mobilisera till 
kampanjen. Utöver personalen på bruket skulle 
vågar och bettvättar bemannas. På vågstationer 
kunde vågmästare och tvättmästare behöva två 
till fyra medhjälpare var, även om tvättpersonalen 
försvann när provverksamheten centraliserades. 



På de större vågstationerna övervakades 
ruljangsen tämligen kontinuerligt av betodlarföreningens 
kontrollant. 

Men när vågstationernas inlastning minskade 
under avvecklingsåren träffade sockerbolaget och 
SJ avtal om personalreducerande arbetsbyte -en 
SSA-utredares påstående att grundbemanningen 
fyra personer bara kunde motiveras med behovet 
av en fjärde man för kortspel diskuterades flitigt. 
Öppethållandet reducerades också. 

Bettippning 

Åttatimmarsdagens införande 1920 var problematisk 
för processindustrier av sockerbrukens 
typ där den innebar övergång från två-till treskift, 
även om vissa dispenser gavs. Sockerbolaget 
vidtog målmedvetna rationaliseringsinsatser 
för att minska behovet av arbetskraft. 

Mycket av verksamheten handlade om lastning 
och lossning, där kalksten och kol stod för stora 
volymer vid sidan av betorna. Flera skånska bruk 
skaffade spårgående ångkranar och även Romas 
ledning var intresserad, men fick beskedet att sådana 
inte tillverkades för smalspår. 

Bättre gick det med den arbetsintensiva bettippningen 
där godsvagnarna hade lossats i 
svämmorna för hand. Nu infördes vid sockerbolagets 
anläggningar två sinsemellan olika lossningsanordningar. 
Med den ena, Elfa-apparaten, 
spolades betorna ur vagnen med en högtrycksspruta. 
Den infördes vid drygt hälften av bruken 
och fungerade väl, men var inte aktuell i Roma 
som redan led brist på vatten. 

Alternativet var att tippa vagnen. Det fanns en 
tysk konstruktion som tömde vagnen i längsled, 
men man fastnade för den svenska Cassellossaren 
som användes för malmtippning i Västerås 
hamn och vid andra anläggningar i Mellansverige. 
Den tillverkades av Hässleholms mekaniska 
verkstad på licens från dess motsvarighet i Morgårdshammar 
och smalspåret gjorde anläggningen 
relativt lätt och billig, 20 000 kronor. 
Nackdelen var att öns alla 199 I-vagnar på sockerbolagets 
bekostnad måste förses med luckor 
till en kostnad av 73 kr per vagn. Men pengarna 
sparades in genom att lossarlaget kunde halveras. 

~}V 

Ritningen drestäuer inte vagntipparen 
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i Roma utan den i Trelleborg, som var 
sockerbolagetsforsta. Uiformningen var 
emellertid i princip lika, även om den_ 
gotländska ~onstruktionen blev lättare 
och billigare tack ·vare--smalspåret. 
Något for en modellbyggq,_re att 
inspireras av? 
SSA, Lunds landsårkiv. 

Vagntipparen, som först stod i den stora bedadan 
och sedan placerades under ett skärmtak, var 
eldriven och en reporter berättade att en vagn 
kunde lossas på mindre än en minut, men normalt 
var takten inte så hög. Tippbordet vältes 30 
grader vilket inte var tillräckligt för att alla betor 
skulle ramla ur, så de sista fick fösas. Att inte hela 
vagnsidan kunde öppnas var också ett hinder. En 
högre vinkel hade varit tekniskt möjlig men då 
riskerade oljan i vagnarnas axelboxar att rinna 

1', 

·, 

/ 

ut. Sockerbolagets egen historik talar om några 
minuter tippningstid per vagn, och på de enskilt 
lastade vagnarna skulle smutsprov tas så tidsåtgången 
blev i genomsnitt sex minuter. Ytterligare 
fyra man eliminerades 1923 när ett elektriskt 
nockspel skaffades att dra de fyllda vagnarna 
med, fast tomvagnarna fick fortfarande skjutas 
för hand. GJ:s treaxliga I-vagnar var inte så lätta 
att hantera i tippen och fick under kampanjerna 
företrädesvis sköta andra transporter. 

Infor den mekaniska 
bettippningens 
start fick öns 
samtliga I-vagnar 
forses med extra 
sidoluckor, upphängda, 
i överkant. 
Gotlandstågets 
arkiv. 

Tabell 4. Gotländska vågstationer och lastanordningar 

Hk Högkaj Mp Mekanoelevator, parallell "Till" avser sista säsong. 
Kv Kalmarelevacor, vertikal Mv Mekanoelevacor, vertikal Tjuls och Tingstäde hade aldrig körvåg 
Lk Lågkaj men fick lågkaj 1947 respektive 1948. 
Vågstation Från Till Våg, ton Lastanordning Anmärkning 
Alva 1900 4, 1936 12 Öv 1947, från Simlinge flyttad 1947 



Autsarve 1901 1918 
Bander 1899 1955 4, 1952 12,5 
Barlingbo 1896 1955 3,5, -1930 5 Öv 1949, tippbrygga våg 15 1938, Öv från Hemse 
Bjärges 1899 1955 4, 1931 6 
Burgsvik 1909 1957? 4, 1936 12 Kv 1946, tippbrygga 
Dune 1919 <1936 
Ecelhem 
Fidenäs 
1915 
1911 
1955 
1957? 
4, 1951 12 
4, 7, 1944 12 Öv 1948 
odlarvåg tom 1950 
först odlarvåg, till SSA 1944 
God. Hässelby 1945 1955 15 Öv 1945 Öv från Skåne 
Hablingbo 1923 1954? 4, 1942 12,5 Öv 1945 först odlarvåg, till SSA 1942, ny våg< Roma 
Hallvards 1903 1939 10 först odlarvåg, våg > Sanda 
Havdhem 1899 1956? 4, 1935 12 Öv 1942, tippbrygga Öv < Stånga 
Hemse 1894 1956? 3,5, 1928 5 Öv 1940, Mp 1949 Öv, Mp < Hammenhög, våg 12,5 1935, tippbrygga 
Isums 1899 1955 4, 1930 5 
Klintebys 1909 1916 ev. potatismjölsfabrikens våg 
Klintehamn 1897 1955 4, 1935 12 Öv 1944 Öv < ]ordholmen 
Larsarve 1901 1955 4, 1933 8 Hk 330 cm 1944 våg 12 1951 
Levide 1923 1954? 3, 1937 12 Öv 1945 först odlarvåg 
Martebo 1928 1957? 5, 1937 12 Hk 320 cm 1942 
Sanda 1914 1955 4, 1941 10 Öv 1946 först odlarvåg, 10 < Hallvards 
Silteby 1928 1954? 3, 1928 5 odlarvåg, äldre ursprung 
Simunde 1932 1955 4, 1936 12 Öv 1945, tippbrygga äldre våg< Visby 
Sproge 1926 1954? 4 odlarvåg 
Stjärnarve 1926 1954? 4 odlarvåg 
Stånga 1896 1956? 4, 1928 5 Öv 1940, Mv 1942 våg 12 1935, el. vagnspel, tippbrygga 1942 
Sylfaste 1896 1956 ?, 1929 5 Lk, Ö 1948 våg 12 1937 
Visby 1894 1955 ?, 1936 12 först två vågar 
Väskinde 1899 1957? 4, 1931 6 Hk 320 cm 1942 våg 15 1938 

År 1942 färdigställdes en dubbel djupsvämma rensen upphörde i och med SSA:s tillkomst var 
(åter sent jämfört med de skånska sockerbruken) systemet med "utevågar" fast etablerat.* 
som inte minst underlättade tippningen av kör-En stor eller medelstor betleverantör med 
betor, även om dessa tills vidare inte var så många ett antal hästar och flera anställda fyllde lätt en 
på grund av restriktionerna för vägtrafiken. På godsvagn med betor, och en sådan vagn vägdess 
insidor drogs järnvägsspår. Samtidigt löses des sedan vid mottagningen. Roma fick från 
Romas gamla vattenproblem genom ett system början en 10 tons vagnvåg. Men för Sverige i 
för rening och cirkulation, och därmed fanns det allmänhet och Gotland i synnerhet gällde att 
kapacitet för en spolanordning som komplement odlingsenheterna var små och leverantörerna 
till vagntipparen. Denna tömde nu betorna i en många. För transportekonomins skull borde en 
kulvert som mynnade i djupsvämmorna. Spol-godsvagn fyllas mer eller mindre helt, och för 
ningen underlättade rengöring av tomvagnar en bonde med en enda häst (även oxar använliksom 
lossning av hopfrusna betor. Det senare des länge på Gotland) och bolstervagn krävde 
hade varit ett slavgöra vittnade veteraner om i detta normalt tre vändor redan för den äldsta 
en intervju. vagngenerationens femtonnare, vilket ledde till 

att det behövdes relativt stort spårutrymme och 

Betvågar och vågstationer 



många godsvagnar, som fick en lång omloppsI 
de stora betodlingsländerna Danmark och tid. Med vägning på stationen kunde flera odTyskland 
utfördes den vägning som låg till grund lares betor blandas i en vagn. 
för betalningen till odlarna vid mottagande bruk 
och saftstation. Det förefaller ha varit speciellt *När det 1896 gjordes ett (misslyckat) försök att etablera 
för Sverige med betvägning ute på järnvägssta

ett odlarägt sockerbruk i Lyckåker upprättade detta betvågar 
på ett antal nordvästskånska järnvägsstationer där 

tionerna. En högre tjänsteman på Sockerbola

Helsingborgs-och Ängelholmsbruken redan hade såda

get förklarade det 1923 med den ursprungliga 

na. Sedan de äldre bolagen övertagit Lyckåker (och döptkonkurrensen mellan sockerbruk. Det gällde att om bruket 
och stationen där till Hasslarp) behölls under 
knyta odlare till sej. När den faktiska konkur-lång tid den dubbla uppsättningen vågar. 

Den decentraliserade vägningen och provtvättTabell 
5. Betlastning på gotländska trafikplatser 

ningen drog stora kostnader för anläggningar och 
personal -177 000 kr i Romas fall 1939. Bokföringsarbetet 
var omfattande, även om det lindrades 
i och med 1930-talets nya vågar som hade 
automatisk viktstämpling. Att sockerbolaget likväl 
underkastade sej kostnaderna berodde på att 
odlarna betraktade vågarna som en nödvändig 
service. Det var framför allt under tider då och 
i trakter där efterfrågan översteg tillgången och 
odlingen behövde stimuleras som nya vågstationer 
etablerades. 

Några dagar innan fabriken körde igång öppnades 
betvågarna och påbörjades leveranserna till 
Roma. Om godsvagnar saknades vid avlämningen 
fick betorna läggas upp i högar som kunde bli 
stora och inte alltid rymdes på stationstomten. 
Några stationsföreståndare erhöll årlig ersättning 
för att bethögarna inkräktade på deras trädgårdsmark 

Från tre ton till femton 

Gotland torde ha haft 28 vågstationer utöver 
invägningen i Roma och vågar i de inledningsvis 
nämnda hamnarna (se tabell 5). Det fanns 
betvågar på alla de sju banorna, och de tre första 
"utevågarna'' inrättades redan till Romas första 
kampanj 1894. Detta var relativt fler i förhållande 
till arealen än i Skåne och landet i stort 



men speglade just strukturen av småbruk och 
småleverantörer samt det stora odlingsområdet. 

Det beräknades att en någorlunda plan och 
jämn väg kunde två starka hästar dra ett betlass 
om fyra ton. Plant var det ofta på Gotland men 
ekipagen var i regel lättare, kanske bara ett ton. 
De första betvågarna klarade en max.last av 3,5 
ton. Snart blev 4 ton ett slags gotländsk standard, 
men när på 1920-talet de äldsta och hårdast använda 
vågarna började bli slitna bytte man till 
5-och 6-tonnare. 

Sen började man köra betor med lastbil -inte 
odlares egna traktorer, det kom senare. De tidiga 
lastbilarna tog dock inte mer än tre-fyra ton och 
betorna bilfraktades i regel inte direkt till sockerbruket 
i Roma, där mottagningen var baserad på 
godsvagnstillförsel och där det inte fanns någon 
rationell körsvämma förrän 1942, utan till närmaste 
vågstation. Nu började man därför byta 
till 10-och 12-tonsvågar, och 1938 fick Gotland 
två 15-tonnare. Utbytena mot större vågar avslutades 
1952 då Bander erhöll en 12,5-tonsvåg. 

Trafikplats 1934-1938 Betmassa 1948 

Lärbro 3 300 1 700 534 
Othem 1 600 700 546 
Tingstäde 4 900 1 800 355 
Marcebo* 22 200 7 000 2 386 
Väskinde* 21 300 8 700 1 796 
Häscnäs 7 600 1 400 415 
Visby* 7 100 3 300 198 
Hallvards* 11 700 2 200 
Högklinc 2 000 1 100 
Kneippbyn 300 
Stora Vede 300 200 
Rosendal 2 100 600 
Sylfaste* 19 800 6 600 1 268 
Barlingbo* 12 100 4 000 908 
Stava 2 200 100 
Viklau 100 70 
Bjärges* 6 900 3400 580 
Buccle 1 300 1 100 329 
Etelhem* 7 800 4 700 628 
Stånga* 63 900 23 700 4 110 
Hemse* 46 700 17 700 4 205 
Alva* 11 100 4 100 1 125 
Havdhem* 20 700 9 400 2 926 
Gröclingbo 4 100 2 900 912 
Fidenäs* 6 300 3 200 765 
Burgsvik* 8 000 3 900 2 061 

Slite 200 100 48 
Boge 600 500 185 
Gane 900 400 



Bäl 4 100 2 000 814 
Larsarve* 13 100 3 500 1 538 
Källunge 3 300 2 300 355 
Simunde* 8 500 3 700 1 266 
Dune 4 500 2 400 1 115 
God. Hässelby* 5 500 3 100 859 
Tule 1 200 600 96 

Isums* 11 000 1 600 614 
Hogrän 2 600 1 600 304 
Bander* 10 600 3 100 824 
Skogs 700 1 400 75 
Tjuls 2 400 2 700 895 
Sanda* 12 800 5 100 1 529 
Klincehamn 19 600 5 500 1 125 
Kaupe 1 300 1 800 418 
Levide* 15 400 6 500 2 545 
Stjärnarve* 5 800 2 900 539 
Sproge* 3 400 1 800 586 
Silceby* 5 600 3 000 926 
Hablingbo* 9 500 4 700 1 467 

* Vågstation 

Det var meningen att Silteby skulle fa en likadan, 
och då skulle nog dess odlarvåg ha övertagits av 
SSA, men beslutet om bandelens nedläggning 
kom emellan. Intill slutet fanns dock ett par 
"hästvågar" kvar med maxvikten 4 ton. 

Regeln var att sockerbolagen bekostade vågarnas 
anläggning och drift. Men det fanns åtminstone 
nio vågar som etablerades av lokala 
betvågsföreningar, ett exempel bland åtskilliga på 
gotländska jordbrukarkooperativ. Burgsvik torde 
ha haft en sådan sjövåg innan järnvägen nådde 
dit och när Gotland fick sin sista bana, SGJ, var 

Kring 1930 
moderniserades 
sockerbolagets 
bestånd av våghus, 
och i den lugna 
mellankampanjen 
tillverkades 
i standardiserat 
utforande ett antal 
på sockerbruket. 

De forsta gotländska 
vågstationerna, 
däribland Visb~ 
erhöll efter några 
år dubbla vågar 
( med gemensamt 
våghus), men den 



låga invägningen 
där motiverade 
inte i längden en 
dubbel uppsättning. 

Byggmaterialet 
tegel avslöjar att 
vågen i Etelhem 
inte uppfordes av 
sockerbolaget utan 
av en odlarforening. 
Gotlandstågets 
arkiv (samtliga). 

Tabell 6. SSA:s våg-och tvätthus 1935 

* regel 
** kombinerat våg-och tvätchus 

Vågstation Våghus Tvätthus 
Barlingbo 1893 1930 
Hemse 1893 1921 
Visby* 1893 
Sylfaste 1890 1928 
Stånga 1890 1927 
Klincehamn* 1898 
Väskinde 1899 1928 
Bjärges 1899 
Havdhem 1899 1931 
Isums 1899 1931 
Bander 1899 1931 
Alva 1900 
Aucsarve 1901 
Burgsvik* 1909 
Martebo 1928 
Sanda 1931 
Levide 1931 
Si munde** 1932 
Larsarve 1933 

Märk att Aucsarves våghus fanns kvar och i sockerbolagecs ägo 
ännu 17 år efter RHJ:s nedläggning. 

det odlarna som ägde betvågarna på dess fyra 
stationer. Sockerbolaget övertog de flesta av odlarvågarna 
och bytte samtidigt till kraftigare don 
men de tre småvågar som fanns kvar i det längsta, 
i Levide, Sproge och Stjärnarve, inlöstes aldrig. 
Det var emellertid sockerbolaget som bemannade 
även odlarvågarna. Vågarna låg oftast på järnvägens 
fastighet men fick inte alltid plats där. År 
1910 arrenderade sockerbolaget annan mark för 
ändamålet vid Alva, Bjerges, Burgsvik, Hemse, 
Stånga, Sylfaste och Väskinde. 



Eftersom odlarna i första hand fick betalt efter 
nettovikt ( och efter sockerhalt, men denna fastställdes 
till 1957 årsvis för hela ön) var detta med 
betvägning och provtvätt (se nedan) en känslig sak 
som kunde vålla konflikter mellan sockerbolag 
och odlare eller deras ombud. SSA hade som princip 
att vågmästare skulle hämtas utanför orten för 
att starka lojalitetsband med grannar skulle undvikas, 
och deklarerade 1921: "Vågmästarne böra 
i största utsträckning uttagas bland förutvarande 
eller nuvarande militärer, vilka lärt sig lyda order 
och hålla ordning." Vi vet att åtminstone Romas 
körvåg sköttes av en fanjunkare på 1930-talet. 

Betodlarnas intresseorganisation, som på 
Gotland tillkom först 1917, krävde och fick så 
småningom lov att ha egna kontrollanter, som 
avlönades genom ett visst belopp per odlat tunnland. 
Inför kampanjen kallades odlarna till överläggningar 
om kontrollanternas arbete. 

Som framgår av tabell 7 var det en minoritet 
av betvågarna som höll öppet alla vardagar. På de 

Tabell 7. Vågstationers öppethållande 1923 

Vågstation Dagar 

Väskinde må-lö 
Visby må-lö 
Sylfaste må-lö 
Barlingbo må-lö 
Roma (bruket) må-lö 
Bjerges må-on 
Ecelhem co-lö 
Stånga må-lö 
Hemse må-lö 
Alva må, co-lö 
Havdhem må-lö 
Fidenäs må-on 
Burgsvik ci-lö 
Isums må-lö 

Bander on-lö 
Sanda må-ro 
Klincehamn må, ci, fr, lö 
Levide må-on 
Hablingbo co-lö 
Dune må-on 
Larsarve co-lö 
Simunde må-on 

flesta motiverade inte volymen en sådan service. Vi 
ser hur vågar som låg nära varandra, till exempel 
Hablingbo/Levide och Larsarve/Simunde, kunde 
bilda par som delade på arbetsveckan. Ändrad 
invägning påverkade naturligt nog öppettiden. 



Visby förblev inte en sexdagarsvåg sedan många 
odlare fatt närmare till Väskinde eller Hallvards. 

Outrett 

Det finns några oklarheter kring de gotländska 
betvågarna. Ragnar & Hardings berättar att RHJ 
hade intäkter av betfrakter höstarna 1918 och 
1919 trots att trafiken inställts och bolaget gått i 
konkurs tidigare under 1918. Vågen i Autsarve 
var enligt annonser öppen då men nämns inte i 
tidningarna året därpå. 

I järnvägen till Klintebys skriver Martin Ragnar 
att trafiken på banan ifråga "inleddes troligen 
på sommaren 1910" och återger en annons från 
Klintebys potatismjölsfabrik om mottagning av 
potatis detta år. Annonserna härintill talar emellertid 
indirekt om trafik redan hösten innan. Då 
var banan ännu inte grusad, men eftersom den 
nyligen var skenlagd kunde väl en eller annan 

Meddelande från Akt.-Bolaget 
Klintebys Potatismjölfabrlk. 

Frdn och med onsdagen den 6 Oktober emotlager Akl.·Bol. Klln· 

tebvs PotallsmJOlfabrlk potatis som bellllu efter ett pris af 15 nre per 

procent starkelse d. v. s. 3 kr. fOr 100 kg. och z kronor far bl. vid 

zo proc. sfarkelse; och am sauaren ratt att. valla anllmn mdtt eller 

vikt. Fnr potatis som levereras pd Jarnvausvagn betalar fabriken balf· 

va frakten, men emottages sddan oolatls endast efter matt ocb ar od

lare skvldlg att pd !Orband umnra om dag fGr leverans. Sddan an

maian emottages per telefon 1111 Edv. Chrlstlansson, SnGgrlnda.

Kllnlehamn den n September 1909. 

Btyrel.een. 

Till och med 1929 annonserades 
kampanjstart och vågstationernas 
öppethållande utforligt i de gotländska 
lokaltidningarna. Därefter 
har det varit svårare attJa, .fram 
dessa uppgifter. 

Meddelande 
till }(rr Socker betsoalare, 



~om önska lever~ ra betor vill den nyanlllgcla Klintt'jårorägcn : 

8v..lct•1betor cmottagns ,-Id ,·lgcn A Kllotebys Mln1lagar och 1'isclaJ(
llt uncl er 4 ve ckor C. o. m. Mlnclllgen don 2ö Oktober t. o. m. Tisdagen 
1G ~o,cmher frln kl. 8 !. m. till !!lcymningen med tn timmes mid

dagera!lt. 

Bet.odlarne fa 11nderlm1ta aig att. för vid denna v~g levererade betor 
betala halfva jilrnvägel,akten till l(lintehamn eller 3 1/2 örn pr 100 kg. 
förutom half va frakten lrln Klintehamn till ll.oma. . 

Som IIAgot upplag af Betor ,,j kommer att göraa vid Klintebys, fl 
Let.odl11.rne med ,lgmbtare Jtm,ondahl uppgöra om det kvantum betor 
aom för hvurjo dag fAr llmnu. 

De dagnr vAgen vid Klintehya lr Op::,en atllogoa vlgen vid Klin~ebamn. 

ltomu i Oktober lOO!l. 

Sockerfabriken. 

vagn växlas in. Vågen torde ha tillhört en odlarförening 
eller potatismjölsfabriken eftersom 
den inte har återfunnits i sockerbolagets förteckningar. 
Man kan för övrigt notera att betvågarna 
i Klintebys och Klintehamn hade alternerande 
mottagningsdagar och väl också alternerande 
personal under de åtta år som vågen i Klintebys 
fanns. "I regel", för 1911 mottogs om onsdagarna 
betor på båda ställena. Här behövs mer forskning, 
för att använda en sliten klyscha! 

Dune läggs ner någon gång mellan 1929 och 
1935 men årtalet är obekant. Det vore också intressant 
att veta om några gotländska körvågar 
tillverkades av Fole mekaniska verkstad som 
hade detta på sitt program. 

Bilden, .från K/,intehamn 
1944, 
är mysteriös. Det 
fanns ingen rimlig 
anledning att blanda 
betor som skulle 
till Roma med 
betmassa som skulle 
diirifrån. Gåifull 
är även anordningen 
iforgrunden, 
for klen for att vara 
ett vagnspel Det 
räckte med enkelsidiga 
extraluckor 
på I-vagnarna 
eftersom de gick 



vända åt samma 
håll Gotlandstågets 
arkiv. 

Som vi ser av tabell 5 var det inte bara på vågstationer 
som det lastades betor. Tabellen upptar 
49 platser, och då hade fyra fallit bort på nedlagda 
banor samt de som betlastplatser kortlivade Havdhems 
tegelbruk och Tjängdarve på GJ. Dessutom 
rapporteras något år om linjelastning. Rosendal 
och Stava var efter gotländska förhållanden stora 
gårdar med mer eller mindre egna lastplatser och 
hade inte något större behov av betvågar, eftersom 
de fyllde många vagnar på egen hand. 

Betmassa, melass, betfor och kalkslam 

Sedan sockerlösningen tvättats ur snitseln återstod 
som ovan beskrivits betmassa. Denna användes 
alltså som foder, och till en början hade i 

I bristpå konkreta uppgifter gissas härmed att bilden foreställer upplastning av kalkslam som ska användas for 
cementtillverkning 
på fabriken i Slite. Vtzgnens nummer (539) visar att den tillhör SlRJ Sådana transporterforekom 
under några år i början av 1930-talet. Gotlandstågets arkiv. 

princip alla gotländska betodlare kreatur. (Även 
betblasten användes som foder men var inget 
transportobjekt för järnvägarna.) Betmassan gav 
under kampanjerna Roma men även returstationerna 
en karakteristisk lukt som inte alla upplevde 
som behaglig. 

Odlarna fick för en billig penning köpa betmassa 
i proportion till sina betleveranser och 
under normala tider volymer därutöver. Också 
returtransporten från bruk till leveransstation var 
lågt prissatt. Den var till en början koncentrerad 
till veckorna efter kampanjen men från 1933 
började odlarna på sin förenings initiativ ta hem 
betmassa under kampanjen, vilket var en fördel 
för utfodringen eftersom näringsvärdet sjönk 
under lagringen. 

Man finner av tabell 5 en viss diskrepans mellan 
leveransstationer för betor och mottagningsstationer 
för betmassa. En orsak är att odlarna, 
särskilt i början, använde järnvägen mindre för 
hämtning av betmassa än för lämning av betor 
och själva fraktade hem massan, gärna med släde 
efter vinterns inbrott, en annan att de utnyttjade 
taxegränserna och beställde hem massan till den 
billigare sidan, en tredje att många större gårdar, 
framför allt efter andra världskriget, övergick till 
kreaturslös drift. 



Melass var ett annat foder från Roma. Den 
levererades i tvåhundralitersfat av vilka det normalt 
rymdes sexton på en godsvagn. År 1942 
inleddes så tillverkning av betfor: betmassan 
torkades och blandades med dels melass, dels 
äggvita som återvunnits ur processvattnet. Det 
nya fodermedlet distribuerades i säckar. De första 
åren reserverades betforn för odlare med lång 
transportväg för betmassa. Tillverkningskapaciteten 
stärktes sedan och så småningom fanns inte 
avsättning för all betfor på ön utan överskottet 
fick avyttras på fastlandet. 

År 1923 rationaliserades lastningen av betmassa 
i Roma. Det anskaffades ett elektriskt spel som 
drog upp lastade tippvagnar till en brygga över 
järnvägsspåret, varifrån de tömdes i godsvagnar 
undertill. När dessa var fyllda flyttades de undan 
med ett nockspel. Åtta man klarade att lasta 
uppemot 200 ton massa per dag. År 1944 effektiviserades 
utlastningen ytterligare vilket påskyndade 
vagnomsättningen. Samtidigt kom starkare 
pressar som höjde torrhalten och minskade den 
volym som behövde transporteras. 
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Sockerbrukens restprodukt kalkslam hade på 
fastlandet god avsättning som gödnings-och 
jordförbättringsmedel men var föga attraktiv på 
Gotland med dess redan kalkrika jord. Några år 
i början av 1930-talet användes den vid cementtillverkningen 
i Slite, men transporten på SlRJ 
blev för kostsam. 



Betodlingen förutsatte betfrö och krävde mer 
konstgödsel (cirka ett halvt ton per hektar), två 
godsslag som länge väsentligen transporterades 
med tåg och inledningsvis subventionerades av 
Roma. Sockerverksamhetens indirekta fördelar 
för och multipeleffekter på de gotländska järnvägarna 
var naturligtvis stora men är svåra att 
mäta. 

Spår i Roma 
Roma (som nyåret 1952 fick namnet förlängt 
till Romakloster) var ingen märkvärdig station 
innan sockerbruket var påtänkt. På andra sidan 
huvudspåret fanns ett längre rundspår och vid 
godsmagasinet ett kortare med ett litet utdragsspår. 
Men det skulle bli annorlunda. Sockerbrukets 
etablering gjorde att GJ 1893 byggde till stationshuset, 
uppförde ett enloksstall med vändskiva i 
norra änden av bangården (för den växlingsmaskin 
som behövdes tills sockerbruket skaffade en 
egen) samt lade ut ännu ett rundspår. År 1898 
öppnades KlRJ med ett eget litet spårsystem och 
dito godsmagasin i bangårdens södra ände, var

vid godsmagasinet och ett vattentorn flyttades. 
Strax därefter, 1898, var det dags för SlRJ, och då 
behövdes bland annat tre nya rundspår förutom 
att stationshuset förstorades ytterligare. Vändskivan 
flyttades till södra änden av bangården. 
Denna hade som mest hela tio spår i bredd, eller 
tretton om man räknar in spåren till sockerbruket 
och till Centralföreningens lagerbyggnad. 

Det kunde behövas under kampanjerna eftersom 
spårsystemet på sockerbruket inte var så 
stort. Anslutningsspåret till bangården var ursprungligen 
cirka 700 meter medan sammanlagda 
längden av sockerbolagets spår så småningom 
uppgick till 1,7 kilometer. 

Några förändringar skedde där genom åren. 
Vagntippen med dess elspel från omkring 1920 
har redan nämnts. År 1930 förlängdes svämrännan 
vilket gjorde att järnvägsvågen fick flyttas till 
ett läge utanför den första växeln, något som underlättade 
vägningen eftersom vagnar inte längre 

Har tyvärr ingen 

· bättre bild av 

fabrikens spår att 

visa, men decau



villespåren kan 

urskiljas vid sidan 

av 891-systemet. 
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behövde backas. Året därpå tillkom drygt 600 m 
spår till ugnar för bränning av slamkalk (se ovan) 
samt uppställning av vagnar. År 1934 byggdes ett 
spår väster om sockermagasinet så att spåret öster 
om detta kunde reserveras för sockerlastning ett 
skånskt råd från 1893 som äntligen åtlyddes. 
Tio år senare uppfördes ett lokstall i gjuten betong, 
en enligt Darphin udda konstruktion. Loket 
hade tidigare inhysts i den betlada (med två 
spår) som revs 1941 när djupsvämmorna byggdes 
och sedan haft ett provisoriskt väderskydd. 
1945-46 kom en ny järnvägsvåg som klarade 
30 ton medan den gamla vågen avdelades för 
utfrakt av betmassa. I samband därmed rätades 
vågspåret, vilket enligt utförda prov hade betydelse 
för en korrekt vägning. Inför kampanjen 

1930 uppsattes vid infartsspårets korsning med 
huvudvägen en vägskyddsanläggning med ljusoch 
ljudsignaler samt handmanövrerade bommar. 
År 1948 fick bommarna eldrift och fjärrstyrning 
från järnvägsvåghuset, vilket sparade in 
en vägvakt. 

Från början fanns också ett system av 600 
mm-spår med tippvagnar för betor, betmassa 
och kalksten. 

Betlok och betvagnar 

Betornas fysiska mängd och sockernäringens 
ekonomiska vikt för de gotländska järnvägarna 
blev naturligt nog dimensionerande för deras 
rullande materiel. Under kampanjerna ansträngdes 
resurserna ofta till bristningsgränsen, mellan 
kampanjerna fanns det ledig kapacitet. 

GJ:s anskaffning av lok 5 Roma 1894 och 
6 Framåt 1896 samt av lok 8 1939 kan direkt 
kopplas till bettransporterna, liksom SlRJ:s förvärv 
av lok 3 Dalhem. Järnvägsbolagens ekonomi 
tillät dock inte den löpande modernisering som 
hade behövts. In på 1940-talet var till exempel 
GJ:s lokpark allmänt sliten, och det rådde brist 
på både koppar (till fyrboxar) och verkstadsarbetare. 



Den tillkallade konsulten Nils Ahlberg 
rekommenderade 1945 förvärv av bättre begagnade 
lok från fastlandet men därav blev inget. 

Efter statsövertagandet återupptogs den motorisering 
av dragkraften som så smått hade inletts 
på persontrafiksidan före kriget. År 1948 kom 
de båda första lokomotorerna och de följdes av 
fler. Men på grund av bettransporterna kunde 
ångloken inte elimineras helt. Ännu i 1953 års 
kampanj tjänstgjorde tre ånglok, och ett stod i 
reserv, vid sidan av de sex lokomotorerna, varav 
en var inlånad från fastlandet. 

Romas kol och kalksten fraktades i första hand 
med N-vagnar, men den stora kategorin var I-vagnar 
som behövdes till betorna (på fastlandet föredrog 
SJ för bettransporter O-vagnar men sådana 
saknades på Gotland). Den gamla I-vagnsparken 
dominerades av fem-och sjutonnare. 1930-talets 
stora produktionsökning framtvingade anskaffning 
av relativt storbäriga I-vagnar hos både GJ 
och SlRJ ( det senare med direkt stöd från sockerbolaget), 
som fick kapaciteten ytterligare höjd 
med hjälp av lastkragar. Dessutom ombyggdes 
både personvagnar och andra godsvagnar till littera 
I. Vagnbrist var dock en problem under kampanjerna 
ända fram till början av 1950-talet. Allt 
sattes in, reserver saknades.* 

Sockerbrukets rullande materiel 

GJ skötte sockerbrukets växling under de första 
tjugofem åren men ville sluta eftersom man 
skulle fa ont om lok i och med utbyggnaden 
till Lärbro. Sockerbolaget tog då varaktigt hem 
RHJ-loket Ronehamn som man för övrigt aldrig 
hade fatt någon hyra för. Det konstaterades 
1920 att originalpannan var kass och SlRJ:s reservpanna 
inlades 1921. År 1936 ersattes denna 
i sin tur med en nytillverkad panna. Loket fick 
allt mindre att göra under det senare 1950-talet, 
och för den lilla växling som återstod efter produktionsomläggningen 
1957 räckte oftast den 
lokomotor som överfördes från det då nedlagda 
sockerbruket i Linköping.** 

Romas ursprungliga bud var att GJ skulle 
skaffa så många vagnar som behövdes för bettrafiken. 
Detta fann järnvägsbolaget oantagbart 
eftersom det skulle leda till en stor överkapacitet, 
och lösningen blev liksom i Skåne att sockerbruket 
köpte och blev ägare till en del av de I-vagnar 
som erfordrades. Vagnarna registrerades emellertid 
på G J enligt myndigheternas krav. 

Sockerbruket fördelade beställningen mellan 



Fole mekaniska verkstad som fick tillverka tjugo 
vagnar och P.A. Otters mekaniska verkstad som 

*Mer kunde förvisso sägas om de gotländska järnvägarnas 
rullande material i anslutning till de sockerrelaterade 
transporterna, men det är etc ämne som har behandlats 
väl av andra skribenter. 
** Ångloket beskrivs närmare av Ragnar & Hardings och 
den aktuella lokomororrypen i Bjurström-lokomotorer, 
1989. 

Loket Ronehamn var ett av de sista som tillverkades vid anrika Kristinehamns medkaniska verkstad Det fick 
närmare 
sextio års tjänst, men hade inte så mycket att bestyra under de /,ånga mellankampanjerna. Foto W Lönnies, 
Gotlandstågets 
arkiv. 

gjorde tio. Beställaren höll själv med axlar och 

hjul. En femtedel av vagnarna hade broms. Lik

som GJ:s motsvarande vagnar lastade de sju ton 

men hade till skillnad mot dessa järnunderrede. 

Vagnarna märktes på ena långbalken med 
"Egare Roma Sockerfabriks AB". Enligt förordningen 
skulle de emellertid även ha GJ-märkning 
vilket påpekades vid den årliga besiktningen 
1898, och vagnarna numrerades GJ 001-030, 
med Ottervagnarna först. 

Inga sockerbruksvagnar inregistrerades på KlRJ 
medan RHJ försågs 1901 med fem I-och fem 
N-vagnar, tillverkade av Otter. Inte heller för vagnarna 
förmådde Ronehamnsbanan betala någon 
hyra. När SlRJ besiktigades året därpå befanns att 
vagnparken var mindre än i det godkända kostnadsförslaget. 
Lösningen blev att SlRJ fick överta 
hälften, det vill säga femton, av sockerbrukets GJvagnar, 
alla ur den serie som var tillverkade i Fole. 
Hos SlRJ fick de nummer 500-514. 

År 1906 "uthyrdes" fem av Romas GJ-vagnar 
till RHJ. Efter den banans faktiska nedläggning 
1918 återgick de till GJ. År 1945 ombyggdes en 
GJ-vagn till finka för bruksinterna transporter 
av framför allt betfor mellan fabrik och magasin. 
Den rymde en skiftproduktion. Vilken individ 
det gällde är obekant, men vagnlistan i Spårstum

pen 3-4/ l 979 antyder två kandidater, vagnar som 
aldrig övertogs av SJ: N 1 och I 42.* 



Det uppgavs 1950 att sockerbrukets egen järnvägspersonal 
uppgick till nio man. 

Sockertransport och cisternvagnar 

Råsockret från Roma levererades som sagt i princip 
till raffinaderierna i Norrköping och Stockholm, 
någon gång även till Göteborg. Det fylldes 
ursprungligen i svårhanterliga hundrakilossäckar 
och fraktades ut främst via Visby men också över 
Klintehamn. 

I Skåne började man kring 1920 lagra och 
transportera sockret i lösvikt. Också i detta avseende 
var Gotland sent och omställningen kom 
först 1936. Sockerbolaget förhandlade med GJ 
och SlRJ, men det förra bolaget kunde lägga bäst 
bud och fick kontrakt på leveranserna. Därmed 
miste KlRJ en fraktvara. 

*Tre råsockerlastade vagnar omtalas av Gotlands Allehanda 
som "ramponerade" efter en växlingsolycka i 
Visby hamn 1901. Säckarna med råsocker fraktades 
naturligt nog på N-vagnar. I GJ:s årsberättelse för 1901 
sägs visserligen inget om olyckan trots att Bera mindre 
missöden nämns, men det uppges att man vid årets slut 
äger 33 "plankvagnar" mot 34 årsslutet innan, och inga 
ombyggen rapporteras. Det är fördenskull troligt att N 1 
blev ohjälpligt skadad, samtidigt som det är en fascinerande 
gåta varför årsberättelsen teg om detta, som måste 
ha varit känt för alla berörda. Därmed är det I 42 som 
blev ombyggd till internvagn för SSA-och Jannesson & 
Ronanders vagnförteckning kan göras komplett. 

Inte bara våghus 

utan också cistern

vagnar tillverkades 
på sockerbruket. 

Både underreden 

och cisterner var 

befintliga, men 

ombyggrzaden var 
ändå omfattande. 

Fyra av Romas ursprungliga cisternvagnar 
fick behålla sina tre axlar. De små 
cisternerna var inte det enda begagnade 
materialet .från den skånska sockerverksamheten 
som Gotland fick överta. Foto 



1958 Erik Sundström. 

Inte bara axelantalet utan även märkningen, med 
romerska siffror istället for arabiska, skilde de nyare cisternvagnarna 
.från de äldre. 

Cisternvagnarnas påfyllningsluckor syns tydligt tack vare det ovanliga perspektivet. Personerna har kommit med 
extratåg 
for att fira sockerbrukets femtioårsjubileum den 19 september 1944. SSA, Lunds landsarkiv (båda). 

I Roma byggdes en hundratons silo for utlastning 
och i Visby hamn en lagringssilo for tio tusen 
ton råsocker. En lucka i kajspåret öppnades mot 
en kulvert i vilken ett transportband förde sockret 
till en elevator, och 75 ton kunde lossas i timmen. 
För den mellanliggande transporten anskaffades 
tolv vagnar med cisterner överflyttade från Skåne, 
där de tillhörande vagnarna varit inregistrerade på 
Malmö-Trelleborgs järnväg. Cisternerna hade blivit 
överflödiga där sedan sockret 1933 börjat köras 
med tankbil mellan sockerbruket och hamnen i 
Trelleborg. Romas sockervagnar kompletterades 
1938 med fyra nya, varav en med broms, som 
bruket självt sade sej bygga. Cisternerna hade denna 
gång ett förflutet på Köpingebro sockerbruk. 
SSA:s I-vagnar GJ 011-026, som de numera 
hette, fick underredet kompletterat med en mittaxel 
och överbyggnaden utbytt mot de gråmålade, 
tvådelade cisternerna som hade bottentömning 
och lastade tio ton. I slutet av 1930-talet byggdes 
åtta av vagnarna om till tvåaxliga med förlängt 
underrede och ökat axelavstånd. Fem av dem fick 
tryckluftsbroms. Ny GJ-littera blev Q vid förstatligandet 
ändrat till Isp och SSA-registrering. Innan 
denna hantering inleddes hade råsockerlastade 

vagnar ofta stått bundna i Visby hamn väntande 
på att lossas. 

Det kunde dock fortfarande förekomma utlastning 
av socker i Klintehamn. SlRJ fick ta 
hand om "andraprodukten", det vill säga sirapsvarianterna, 
men även säckat råsocker kunde 
gå ut den vägen. I Spårstumpen berättas 2002 hur 
banvakten i Gane utkommenderades till Slite for 
att vakta den under ransoneringsåren begärliga 
varan. 

Extratågets vagnar tillhörde G], men brukets eget lok 
drog in dem på området. 

Tre studier i lastning av råsocker. 
På den övre bilden, 
från 1935, visas det traditionella, 
arbetsintensiva och slitsamma 



hanterandet av hundrakifossäckar. 
Arbetskraft och 
slit sparades när cisternvagnarna 
kom foijande år och kunde 
fyllas från en särskild silo. Men 
vad ska man säga om bild 3 
med dess märkliga blandning 
av gammal och ny teknik? En 
gissning är att kameran togs 
fram just for att dokumentera 
en ovanligforeteefse. Det var 
någon vajsing med påfyffningssifon 
och därför fick cisterna 
fyffas med säck. Säckhantering 
och med tillhörande paternosterverk 
fanns nämligen kvar 
for utlastning.från sockerhuset 
av ''produkt 11" som fastades 

-ut i Sfite. Gotfandstågets arkiv. 

Problematisk schemaläggning* 

Efter positiva erfarenheter från framför allt Hö

köpinge sockerbruk beslöt sockerbolaget att bet

leveranserna från och med 1923 helt skulle sche

maläggas. Varje odlare fick föreskrift om vilken 

dag hans betor skulle levereras direkt till sock

erbruk, vågstation eller lastplats, och i hur stor 

mängd. Betor som inte levererades enligt plan 

skulle få vänta till kampanjens slutskede. Bland 

odlarna rådde först viss tvekan men systemet föll 

på det hela taget väl ut. 

Dock inte på Gotland. Skörden var stor detta 
år, hästvädret började bra, betorna fick tid att växa 
till sej och Roma körde inte igång förrän den 24 
oktober. Men sen kom ihållande regn som förvandlade 
betfält och snart nog även landsvägar 
till gungflyn. Folk och dragdjur slet ont och 
upptagningen försenades. Den 20 november 
bedömdes att en tredjedel av betorna ännu stod 
kvar i jorden. Så slog vädret om med snö och kyla 



som fick betorna att frysa fast. Fabriken inställde 
produktionen i förtid. Den startade åter efter ett 
nytt väderomslag och kampanjen varade till tre 
dagar före jul, men cirka 200 hektar skördades 
aldrig. Och på de betor som skördades klibbade 
ovanligt mycket jord fast. "Sedan vågmästaren 
svarvat biljardbollar av betorna, återstår ej mycket 
betvikt att få betalt för", klagade en insändare. 
(Fast det var nog tvättmästaren som "svarvade" 
när smutshalten skulle fastställas.) Skribenten 
föreslog att järnvägarna denna gång skulle sänka 
frakttaxan och kompensera för mängden jord 
som forslades. Men järnvägsbolagen gjorde i ett 
gemensamt svar inga medgivanden. Försöket till 
leveransplanering hade misslyckats för Gotlands 
del och följande år återgick man till den gamla 
ordningen. 

1930-talets växande odling gjorde att anstormningen 
till bevågarna kunde bli stor, och 
det utfärdades en rekommendation om leverans 
av ett lass betor (cirka 1,8 ton) per tunnland och 
vecka. Men det skulle dröja till 1938 innan ett 
mer ambitiöst försök gjordes. Det skedde denna 
gång på initiativ av betodlarföreningen vars medlemmar 
ogillade att behöva köa långa tider vid 

*Exempel på bettransporternas invecklade logistik har 
tidigare getts genom Richard Berglund, "Så gick betvagnarna", 
ÖSJ-bladet 2/2006 (Arlöv 1915) och Jan-Olov 
Svensson, Ölands Järnväg, 2009 (Mörbylånga 1951). 
Den sakkunniga behandlingen av järnvägens bethantering 
är en av de många förtjänsterna hos Svenssons bok. 

betvågarna, och dess reseinspektör från Skåne 

hade varnat för sjunkande sockerhalt i de stora 

upplagen och därmed sämre ersättning till od

larna. Bristen på godsvagnar fick däremot sock

erbolagets platschef att tveka för sin del. 

Också denna gång kom dock vädret emellan. 

En långvarig torka vållade vattenbrist i Roma. 

Leveransplanen fick skjutas fram tre hela veckor, 

kampanjen pågick från de sista dagarna i oktober 

till de sista i december och snön gjorde att odlare 

fick byta vagn mot släde för leveranserna. Pla



nen kunde inte hållas utan bethögarna växte åter. 

Dessutom blev odlarna oense inbördes eftersom 

det enligt den ambitiösa planen inte skulle be

höva betalas extra för vinterbetor. 

Följande år gjordes ett nytt, ambitiöst försök 
till leveransplanering sedan man försökt säkra 
tillgången på tillräckligt många godsvagnar. SlRJ 
sa sej ha många nog. G J påpekade att man under 
senare år hade investerat 110 000 kr i lok och 
vagnar för bettransporternas behov. 170 vagnar 
fanns men det behövdes 30 till, och man var beredd 
att skaffa dem bara om man garanterades 
oförändrad volym bettransporter under tio år. 
KlRJ hade 60 lämpliga vagnar men 25 till krävdes 
inklusive reserv. De skulle kosta 96 000 kr 
och järnvägsbolaget hade i brist på medel bett 
kommunerna borga för beloppet. Men betodlarföreningen 
hotade med ökad övergång till biltransport 
om inte järnvägarna ställde upp. 

286 lämpliga vagnar fanns inberäknat sockerbolagets 
egna medan behovet var 310, räknat på 
63 transportdagar. Vagnarnas omloppstid kalkylerades 
till i medeltal 1,6 dygn -normalt ett 
dygn utan, två dygn med returlast av betmassa. 
Alla öns godsvagnar var från 1900-talets början 
numrerade i en gemensam serie (GJ:s vagnar fick 
behålla sina nummer medan KlRJ:s och SlRJ:s 
serier startade på 301 respektive 501) och deras 
insatser schemalades nu noggrant. Tabellerna 
8-10 (nästa uppslag) antyder transportorganisationens 
komplexitet. 

Nytt försök, nytt misslyckande. Sommarens 
och förhöstens torka gjorde att kampanjstarten 
kom ännu senare, den 1 november. En annan 
svårighet var krigsutbrottet som gjorde att militärens 
transportbehov fick prioriteras. Fast vagnbristen 
lindrades av att skörden var ovanligt skral. 
De följande årens leveransplaner blev mycket lösare. 
Först 1945 återkom en schemaläggning dag 
för dag, och även därefter konstaterade socker

Tabell 8. Betor till Roma, ur leveransplanen 1939, dag 3 

Bedossning pågick dygnet runt (i regel åtta vagnar i timmen), beclastning 12-08. Här utelämnas uppgift om 
lastvikt/lastkapacitet, 

som ju växlade mellan olika vagnindivider. 



Kl. Trafikplats Antal 
GJ litt. A 
5.1 5 Visby ~ 
6.00 Roma ank. 18 
GJ tåg 21 
5.30 Rosendal 1 
5.45 Sylfaste 2 
6.05 Barlingbo 2 
6.23 Roma ank. 5 
GJ litt. B 
9.35 Havdhem 2 
9.50 Alva 2 
10.19 Hemse 6 
10.53 Stånga 8 
11.52 Bjärges -2 
12.10 Roma ank. 20 
GJ tåg 5 
10.00 Lärbro 2 
10.26 Tingstäde 2 
10.43 Marcebo 3 
10.58 Väskinde --2 
13.22 Roma ank. 10 
GJ tåg 6 
9.50 Burgsvik 2 
10.34 Havdhem 1 
11.08 Hemse 2 
11.38 Stånga --2 
12.57 Roma ank. 8 
GJ lite. C 
14.30 Visby 3 
14.45 Sylfaste 5 
15.03 Barlingbo -2 
15.20 Roma ank. 11 
GJ!itt.G 
17.10 Stånga 11 
17.59 Bjerges 3 
18.10 Viklau _l 
18.20 Roma ank. 15 
GJ lire. D 
17.40 Burgsvik 4 
18.25 Havdhen 5 
18.35 Alva 4 
18.50 Hemse 10 
19.28 Stånga -2 
20.30 Roma ank. 26 
GJ tåg 35 
16.35 Martebo 5 
16.50 Väskinde 6 
17.10 Häscnäs 4 
17.25 Visby ank. 2 
(Högklinc _l) 
18 
KIRJ tåg 1 
6.35 Silteby 1 
8.09 Sanda 6 
8,15 Tjuls l 
9.02 Roma 8 



104 

vagnar 

74-77,23,24, 5,6, 88, 
18-20, 134,162,163, 
125, 17,27 

81 
32,33 
14, 15 

155, 156 
133, 143 
158-161 , 128, 129 
7,8, 179,180,176,177, 
168, 169 
145,146 

78,82 
83,84 
147-149 
25,26,51 

53, 54 
157 
12, 13 
124, 131, 132 

108, 103, 130 
136-139, 119 
144, 95,96 

135, 126, 127, 118, 
85-87,62-64, 106 
28,164,165 
37 

36, 55-57 
110, 111, 50-52 
11,2 1,39,43 
16,38,29-31,40,41, 
45,46, 107 
170, 171, 174 

321, 15~ 7~73, 101 
152-154,67-69 
60,61, 79,123 
98,99 
80 

334 
340-344,354 
367 

Kl. Trafikplats Antal 
KIRJ tåg 5 



11.50 Klincehamn 4 
12.05 Sanda 4 
12.43 Isums -2 
12.59 Roma ank. 10 
KIRJ tåg 3 
15.40 Hablingbo 6 
16.24 Levide 10 
17.10 Klincehamn 5 
18.04 lsums -2 
18.28 Roma ank. 26 
SlRJ tåg 5 
12.20 Larsarve Q 
13.19 Roma ank. 6 
SIRJ tåg 3 
17,35 Larsarve 7 
18.03 Depps 3 
18.15 Hässelby _Q 
18.30 Roma ank. 16 
509,517, 528-532 
508,515,516 
522-524,507, 518,514 

GJ: tomma vagnar kvar 

Väskinde 
Visby 
Rosendal 
Sylfaste 
Barlingbo 
Stava 
Bjärges 
Stånga 
Hemse 
Alva 
Havdhem 
Burgsvik 

GJ: lastade vagnar kvar 

Lärbro 
Othem 
Tingstäde 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
_l 



20 

2 
1 
.3. 
6 

KIRJ: tomma vagnar kvar 

Hablingbo 
Klincehamn 
Sanda 
Tjuls 
Hogrän 
Isums 
Kaupe 

2 
2 
3 
1 
2 
1 
_l 
12 

KIRJ: lastade vagnar kvar 

Hablingbo 2 
Sanda 5 
Hogrän 2 
9 

SlRJ: tomma vagnar kvar 

Hässelby 4 
Oune 2 
Larsarve 3 
Boge _l 

10 

vagnar 

307,336,361,362 
310-313 
303,304 

335,366,368,369,322, 
317 
363-365,358,345-349, 
330 
356,331,338,355,357 
305,309,314,323,324 

519-521, 525-527 



47,48 
100 
122 
120, 121 
114, 115 
104, 105 
166,167 
117,175 
108, 109 
44 
65,66 
58 

140-142 
159 
141, 142, 71 
går dag 4 med tåg 5 

320,359 
332,333 
337,202,308 
301 
315,316 
329 
360 

318,319 
325-328,336 
352,353 

501-504 
509,517 
510-512 
513 

bolaget att leveransplanen Tabell 9. Leveransplan för vissa trafik.platser 1939 

aldrig upplevdes som lika Station Vtzgnar Betor/betmassa 
i veckan Må Ti On To Fr Lö Totalt

helig av de gotländska bet

Martebo 51 ,9 9/4 9/4 9/4 9/4 8/3 8/3 52/22odlarna som av de skånska. Högklinr 5,3 2/2 -/-2/2 -/-1/-1/ 1 5/4 
Stånga 149,6 25/13 25/13 25/13 25/12 25/13 25/12 150/75 
Hablingbo 25,9 -/-9/5 9/5 -/-8/5 -/-26/15

Primitiv betlastning 

Hässelby 16,9 -/-5/3 -/-6/3 6/4 -/-17/10 
Bethanteringens svenska 
modell innebar att en Tabell 10. SIR]: utsättning av massa-(kursiv) och tomvagnar 1939 

mängd bönder odlade betor KL Trafikplats Antal Vtzgnar Antal Vtzgnar 
Tåg4



med fastställda arealkvoter 

18.45 Roma 
men efter eget gottfinnande 19.06 Oune 1 506 

samt stod för upplastningen 19.16 Simunde 3 510-512 (från Larsarve) 

19.35 Bäl 4 501-504 (från Hässelby) 

av betor i godsvagnar om 

19.50 Boge 1 513 
sådana fanns till hands, att 20.00 Slire _l 505 (från Oune) 
sockerbolagen höll med vågTåg2 
10 

9.30 Roma

stationer och att järnvägarna 

9.57 Oune 2 519,520 3 530-532 
stod för transporten. Den 10.06 Simunde 4 521,525-527 5 508, 515, 516, 522,533 

10.16 Källunge 2 509,517 4 524,507, 518, 514

gotländska profilen i detta 

10.29 Bäl ...2 528, 529 

var som vi sett att odlarna 

10 12 
var relativt fler med ännu 
mindre genomsnittlig betproduktion, att vågsattes 
upp i Skurup och Vintrie. De var dyra i anstationerna 
var relativt fler och mindre och att läggning och drift och dessutom impopulära hos 
järnvägarna hade relativt sett sämre ekonomi. många odlare. De fick heller inga omedelbara 
Detta ledde till att det inte fanns något starkt efterföljare. SSA förlitade sej i stället på leveranstryck 
att rationalisera den tunga och arbetskräplanerna 
(se ovan) som försköt lastningsansvaret 
vande betlastningen och framför allt inga stora till odlarna. 
ekonomiska resurser därtill. Annorlunda var det Handlastning var slitsamt, oavsett om det gälli 
USA där sockerbruken ansvarade för lastningen debetvagnar eller upplag, även om det i det senaoch 
där det tidigt utvecklades en rad kapacitetsre 
fallet kom ett avtal om att ingen behövde kasta 
starka lastningsanordningar. De studerades tidigt upp betor mer än 2,5 meter. Från Stånga berättas 
under 1920-talet av ombud för sockerbolaget. att betlastare i början av 1930-talet tjänade 44 
Detta hade redan decenniet innan gjort prov öre per ton, 49 vid oväder, 56 öre nattetid -och 
med mekaniserad betlastning på ett par skånska 2 kronor extra på juldagen. Man jobbade i trestationer 
men de hade inte fallit särskilt väl ut. mannalag (två fyllde kärran, en tippade den) som 
Stort bättre gick det inte med de "bethjul" som kunde fylla sju godsvagnar på ett skift. De äldsta 
med amerikanska ritningar byggdes och 1928 vagnarna lastade ju bara fem eller sju ton, men 

Det i princip enda 
sätt att lasta sockerbetorpå 
svenska 



godsvagnar som 

rådde från 1870till 
1940-talet. 
Fotot från 1935 
är taget i Stånga 
som periodvis var 

Gotlands största 
vågstation. Gotlandstågets 
arkiv. 

GJ:s Kalmarvagnar som kom på 1930-talet klarade 
tio ton och tretton med de lastkragar som 
anskaffades 19 3 8. 

Inom sockerbolaget påpekades att bethögarna 
och handlastningen inte var ett så stort problem 
på Gotland då ju arbetskraften var billigare där. 

Och så bröt kriget ut 

Ett rationaliseringsbehov kvarstod emellertid, 
inte minst på grund av lantarbetarnas höjda löner. 
År 1938 tillsatte järnvägarna och betodlarna 
en gemensam utredning. En inventering, som 
begränsade sej till Skåne, visade att ett antal stationer 
hade förhöjda kajer som underlättade lastningen, 
men att betlasset i de flesta fall stod på 
samma nivå som godsvagnen vilket innebar höga 
och tunga lyft. Som en billighetslösning föreslogs 
anläggning av halvhöga lastkajer som lutade mot 
spåret och därmed underlättade både tippning 
och fösning. Några provisoriska sådana byggdes 
av begagnade sliprar och provades. 

För 800 000 kr kunde de 120 största betstationerna 
fa sådana kajer vilket innebar att ett halvdussin 
gotländska skulle kvala in. Men odlarna 
och järnvägarna ville inte betala. Ville sockerbolaget? 
Svaret blev nej. SSA tänkte använda sina 
pengar till att anpassa sina mottagningsanordningar 
till det växande antal betor som kom med 
bil och såg fram mot att detta transportsätt helt 
skulle ta över betfrakterna. 

På våren 1939 konstaterade utredningen att 
den hade misslyckats med sin uppgift. Den 1 
september utbröt andra världskriget. 

Fyrpartsöverläggningar 

Kriget påverkade sockernäringen och bethanteringen 
på flera sätt: 

1. Efterfrågan steg på socker som konserveringsmedel 



för frukt och bär. 
2. Importen av rörsocker ströps. 
3. Bristen på bensin och framför allt däckgummi 
lade en stark hämsko på vägtrafiken. 
Gengasdrift satte ner de resterande lastbilarnas 
effekt. 
4. Inkallelser och andra krigstidsrelaterade fenomen 
(bunkerbyggen, torvtäkt, vedhygge etc.) 
skapade brist på "prima'' arbetskraft. Det gällde 
inte minst på Gotland. 

Problemen visade sej under betkampanjen 
1939, och i början av följande år tog Sveriges 
betodlares centralförening upp frågan om bet-
lastningen i samband med de reguljära förhandlingarna 
inför årets skörd. Folkhushållningsdepartementet 
utsåg som enmansutredare Erik 
von Friesen som tidigare varit chef för SJ:s tredje 
distrikt, vilket hade sin tyngdpunkt i det betodlande 
Skåne. von Friesen tog kontakt med privatbanor 
och SJ, med betodlarna och sockerbolaget, 
och hans preliminära rapport i april, som delvis 
kunde bygga på föregående års utredning, lades 
till grund för en proposition. Genomsnittskostnaden 
per anläggning beräknades till 15 000 kr. 

Betalningen blev en stötesten även denna gång 
men det nåddes en blandekonomisk lösning. 
Staten skulle för det nationella allmänintressets 
skull betala hälften och järnvägarna och odlarna 
dela på den andra halvan. Odlarna skulle betala 
genom en kajavgift om 20 öre per ton betor att 
upptas under fem år (beloppet täckte inte driftkostnaderna 
enligt GJ), men anläggningen villkorades 
med att tre fjärdedelar av odlarna i stationens 
upptagningsområde förband sej till detta. 
Emellertid bedömdes snart att det var omöjligt 
att samla in förbindelser från tusentals gotländska 
småodlare. Sockerbolaget behövde för sin 
del inte betala något för lastningsanordningarna, 
men lovade i gengäld att under motsvarande 
femårsperiod inte ta emot några axelbetor från 
berörda områden. Det skulle dessutom upprätta 
ett antal nya vågstationer. Det tillkom visserligen 
inga "kristidsvågar" på Gotland där nätet redan 
var tätt, men bolaget löste in några vågar som 
ägdes av odlarföreningar. En inte minst på Gotland 
viktig poäng med mekaniseringen var att 
vagnomsättningen blev snabbare. 

Privatbanorna var tveksamma till uppgörelsen, 
trots femårsgarantin. De skulle ju enligt riksdagsbeslutet 
året innan förstatligas. Och några 
sa sej inte ha råd fastän det erbjöds statligt lån. 
Dit hörde på Gotland KlRJ.* Nedläggningen av 
VVJ med dess vågstation i Hallvards var redan 



beslutad, även om bettransporterna på det resterande 
spåret till Högklint fortsatte en tid ännu. 
Återstod gjorde tills vidare GJ och SlRJ. 

Stödet kunde även gälla hårdgöring (med betong, 
gatsten eller makadam) av stationers tillfartsvägar 
och lastplaner. Genom det senare blev det 
lättare att ta tillvara spilld betmassa, som genom 
avspärrningen hade fatt ökat värde som foder. 

*KlRJ fick likväl några elevatorer innan staten tog över. 
Det är tills vidare oklart hur det gick till. 

En nackdel med de fasta betlastningsanordningarna 
(några andra fanns inte på Gotland) 
var att det behövdes längre lastspår eftersom det 
nu skulle finnas plats för både tomvagnar och 
framspelning. 

Problematiska österslövare 

Denna gång hade våg och minst 2 000 ton betor 
satts som villkor för att en station skulle vara berättigad 
till stadigt understödd lastanordning. Men 
resurserna räckte inte for att redan till 1940 års 

Klintehamn 1944. De mekaniska betlastarna fongerade 
bäst ihop med tippvagnar, men sådana var tills 
vidare inte så vanliga på Gotland Hjul och axlar tog 
stryk när de gamla bolstervagnarna lyftes och tippades. 
Österslövselevatorerna forsågs senare men upphöjd provtagarbrygga 
över tråget. Men någon sådan hade heller 
inte monterats på österslövaren som uppsattes i Hablingbo 
1945. Det varformodligen enklare att bygga en låg 
ramp än att sänka lasttråget. Två lass kunde som synes 
tippas samtidigt men då blev det lätt stockning, enligt 
samtida rapporter. Sockermuseet i Arlöv. 

kampanj täcka behovet. På Gotland var det Hemse 
och Stånga som utrustades i den första omgången 
1940 sedan GJ studerat betlastning i Blekinge 
och Skåne -förmodligen lågkajer respektive österslövare. 
Under den första kampanjen hade dock 
inga tippningsspel levererats och odlarna slapp i 
gengäld betala kajavgift. För Stångas del hade von 
Friesen förordat högkaj men godtagit elevator. 

Det som anlades var elevatorer av Österslövstyp, 
uppkallade efter den nordostskånska station 
där den första apparaten anbringats året innan. 
Den var konstruerad och tillverkad av Hässleholms 
mekaniska verkstad. Med hjälp av ett spel 
upphängt i en balkstomme över elevatom tippades 
odlarens vagn, och betorna stjälptes ner i ett 



trätråg som var delvis nedsänkt i en 0,8 m djup, 
betongklädd grop. Från trågets öppningar föll 
betorna ner på ett horisontellt transportband av 
gummi som överlämnade dem till ett nytt band 
i en uppfordringstransportör. I övre änden fanns 
en rörlig avlastningsränna från vilken betorna 
rann ner i godsvagnen -på dess hitre eller bortre 
sida alltefter hur rännan lutades. En fyra hästkrafters 
elmotor drev gummibanden. (Den likartade 
Nordströmselevatorn förekom inte på Gotland.) 

Österslövselevatorn var relativt billig i anskaffning 
men behäftad med två stora svagheter. Det 
ena var gummibandet som slets, inte minst av 
skarpa gotländska kalkflisor, och var svårt att ersätta 
i dessa kristider (banden togs av efter kampanjen 
och eventuella reparationer gjordes i Trelleborg, 
men i övrigt underhölls lasrarna på öns 
järnvägsverkstäder). Det andra var den allmänt 
svaga konstruktionen och otillräckliga motorstyrkan. 
Dessutom följde nästan all spilljord med 
ner i godsvagnarna. Redan efter två kampanjer 
beslöts att för de större betstationernas del satsa 
på andra konstruktioner. 

Däremot kunde man inte utan vidare skrota 
de befintliga apparaterna. Motorerna började 
bytas till dubbelt så starka redan efter det första 
året, men sedan blev principen att flytta österslövarna 
till mindre betstationer. Därmed fick 
Gotland överta ett antal sådama elevatorer från 
Skåne -se nedan. 

Mekano till Stånga 

I Hemse fick man tills vidare nöja sej med motorbyte 
1942, och samma år kom en Österslövselevator 
till Klintehamn. Den största vågstatio-

Stångas Österslövselevator 
byttes redan 

efter två år mot en 
Mekanodito som 
kompletterades med 
ett tippbord som var 

manuellt manövrerat, 
motsatt forhållandetpåfastlandets 
största vågstationer. 
Ettfoto ur en annan 

vinkel visar att bilen 
i fråga hade gengasdrift. 
Foto Helge 
Beckman, Gotlandstågets 
arkiv. 
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De tre elevatortyper som forekom på Gotland· Österslöv, 
Mekano och Kalmar, uppifrån räknat. 

nen Stånga överlät samma år sin österlövare, 
sedan den fått ny motor, till Havdhem ( där den 
till följd av bristen på arbetskraft dock inte kom 
i drift förrän den 9 november) och erhöll en ny 
mekanisk betlastare. 

Den var av märket Mekano, tillverkad av verkstads 
bolaget med samma namn i Helsingborg. 
Ett första exemplar hade med gott resultat provats 
i Lund 1940, och Mekano blev den elevatortyp 
som SJ satsade på. Den var allmänt mer robust 
än österslövaren, gropen var rymligare och lättare 
att rengöra, motorn hade effekten tio hästkraf
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ter. En stor skillnad var att ett enda band skötte 

både den horisontella och den lutande transpor

ten och att bandet inte bestod av gummi utan av 

stållameller. Medbringare förde undan spilljord. 

Avverkningsförmågan var betydligt större, upp 

till 12 500 ton på en säsong -vilket ju var vida 

mer än vad som behövdes på någon gotländsk 

betstation. En väsentlig nackdel med Mekano 

var det drygt 50 procent högre priset. 

Österslövselevatorerna var på Gotland av den 

vertikala typen, det vill säga stod vinkelrätt mot 

spåret. Det var den variant som föredrogs och 

som användes när utrymme fanns. På skånska 
betstationer med stor inlastning i förhållande till 
spårlängden fanns en rörlig elevatorvariant som 
gick på ett parallellt spår, men denna relativt dyrbara 
lösning behövde inte tillgripas på Gotland. 
Stångas Mekanoelevator var däremot uppställd 



parallellt med lastspåret. 

Med en fast lastningspunkt krävdes att vagnarna 
successivt förflyttades vilket i huvudsak gjordes 
med spel. På fastlandet skaffades tidigt eldrivna 
spel men Gotland med dess lättare, smalspåriga 
godsvagnar fick nöja sig med spel som var handdrivna, 
utom så småningom i Stånga, vars elspel 
som drevs av den utbytta motorn till en Österslövselevator 
drog vagnsättet med en hastighet av 
3,5 meter i minuten. 

Högkajer och tippbord 

Det hände mer på lastningsfronten 1942. Martebo 
och Väskinde på GJ:s norra linje fick högkajer 
av betong. Också för deras del planerades 
först elevatorer men det stupade på att tillräcklig 
eleffekt saknades vid stationerna, och i Martebo 
ansågs utrymmet dessutom vara för litet för en 
vertikalställd elevator. Villkoren vid anläggningsarbetena 
kunde vara primitiva: sex man som 
byggde lastkajen i Martebo, där det var ont om 
närbelägna bostäder att hyra in sej i, fick sova på 
halmmadrasser i en godsfinka. 

Martebo fick 
högkaj 1942. 
Lastningen 
underlättades 
starkt men 
tippbordet 
behövde hjälp 
av mannakraft 
for fosning och 
tilijämning. 
De båda bakre 
betvagnarna 
harforsetts med 
lastkragefor att 
öka volymen. 
Den icke hårdgjorda 
lastplanen 
var sumpig 
och väckte 
klagomål Foto 
Helge Beckman, 
Gotlandstågets 
arkiv. 

Högkajer hade 1940 uppförts på ett antal 
skånska SJ-stationer. De hade fördelen att flera 
godsvagnar kunde fyllas samtidigt utan att behöva 
förflyttas och underhållskostnaden var låg. 
Men nackdelarna var betydande. Priset var högt, 
det krävdes ett långt lastspår som i stort sett inte 
kunde användas till annat och lutningen upp till 



lastplanet (50 promille) begränsade de hästdragna 
betlassens storlek. Därför avrådde numera SJ 
även från denna lösning. 

Ännu var dock G J inte förstatligat utan anlade 
på grund av omständigheterna sina två högkajer. 
Det introducerades också en förbättring jämfört 
med de skånska. Både kajer och elevatorer av den 
första generationen hade haft balkramar med 
handspel där krokar fästes i sidan på vagnen som 
skulle tömmas. Det innebar stora påfrestningar 
på vagnen och särskilt på dess hjul. Nu hade 
Hässleholms mekaniska verkstad konstruerat ett 
hand-eller eldrivet tippbord som gjorde manövern 
både snabbare och mera skonsam -fast då 
måste godsvagnarna flyttas successivt eftersom 
bara en skjuts i taget rymdes på tippbordet. Betkajerna 
i Martebo och Väskinde försågs med 
sådana liksom Stångas Mekanoelevator och flera 
av de lossningsanordningar som senare tillkom 
påön. 

År 1944 fick också SlRJ en högkaj med tippbord, 
på sin största betstation Larsarve. Här hade 
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Larsarves högkaj låg i en naturlig sluttning vilket .forbilligade anläggningen. 

man hjälp av den lokala terrängen: bangården 
begränsades i väster av en brant i vilken kajen 
byggdes in så att ingen större nivåskillnad var att 
övervinna för betlassens dragare. Det var på bara 
gotländska smalspårsbanor som det byggdes högkajer 
-betkajerna på Blekinge kustbanor, Östra 
Blekinge järnväg och Ölands järnväg var låga. 

Fortsatt mekanisering 

Stora betstationer prioriterades naturligt nog 
framför mindre och Gotlands var i genomsnitt 
små. Men mot krigsslutet var de väsentliga behoven 
tillgodosedda på fastlandet och det kom 
en våg av mekanisering och annan rationalisering 
på både Gotland och Öland. Samtidigt hade 
gränsen för statsbidrag sänkts till 1 500 ton. 

I Klintehamn uppställdes 1944 en Österslövselevator 
som tidigare hade tjänstgjort i Jordholmen 
på f.d. Malmö-Kontinentens järnväg. 
Hablingbo, Levide och Simunde fick alla nytillverkade 
betelevatorer av modifierad (förstärkt) 
Österslövstyp 1945 medan Gotlands Hässelby 
erhöll en begagnad sådan.* Det skulle de ha fatt 

*Det framgår av arkivhandlingar att elevatom levererades 



från Lund, och en skribent har framkastat tanken 
att den ursprungligen funnits på Bjärred-Lund-Harlösa 
järnväg. Men den banan hade ingen mekanisk bedastare 
under sin självständiga tid, och de elevatorer som 
SJ 1942 ställde upp i Fjelie och på Lund Ö var av typ 
Mekano. Det fanns heller inga andra österslövare i Lund 
eller dess närhet. En gissning kan vara att apparaten hade 
genomgått någon form av reparation, i så fall troligast på 
Lunds mekaniska verkstad eller Holmgrens mekaniska 
verkstad. Ingen skånsk Österslövselevator försvann 1944, 
men Tommarp fick sin utbytt året innan och monteringen 
på Gotland blev ju uppskjuten. 

året innan men bristen på arbetskraft bromsade 
planerna. Hässelby försågs samtidigt med betvåg 
som sista gotländska järnvägsstation, och ett 
bimotiv var att tidtabellen på SlRJ kunde förbättras. 
Sanda fick 1946 en österslövare. Även 
Burgsvik försågs det året (försenat på grund av 
Metallstrejken) med en elevator, som dock inte 
var tillverkad i Hässleholm utan av Kalmar verkstad 
-skillnaderna mot originalet var enligt ritningarna 
små, men Kalmarelevatorn hade liksom 
Mekano stållameller i stället för gummiband. I 
Burgsvik betalade odlarna dessutom tillägg för 
att fa en eldriven skjutslyftare. Samma år fick odlarna 
SlRJ att kräva en elevator till Bäl, men Statens 
sockernämnd bedömde lastningen som för 
liten, och sockerbolaget hade behövt anlägga en 
våg. Alva fick 1947 från skånska Simlinge överta 
en "äkta'' österslövare, som placerades på den 
nya håll-och lastpats dit vågen flyttades. * Året 
därpå hade turen kommit till Fidenäs, trots att 
sockerbolaget tvekade med tanke på stationens 
relativt ringa betmängd. (Enligt en ny ordning 
1951 fick SSA betala en tredjedel av sådana kostnader 
vilket stärkte bolagets tvekan.) Samma år 
kom en Österslövselevator till Sylfaste som dittills 
hade lastat betor från en statssubventionerad 
lågkaj. Sista Gotlandsstation att fa en mekanisk 

*Planer på att flytta till ett för bedasrning lämpligare läge 
fanns redan under mellankrigstiden. Nu fick den nya 
lastplatsen (som först tog med sej namnet Alva från det 
förra läget men snart bytte namn till Alva kyrka, medan 
hållplatsen i det gamla läget fick heta Bingevägen) en relativt 
kort användningstid. Man kan jämföra med de sent 
etablerade rena bedastplatserna Källingemöre på Öland 
och Navladal i Skåne. 

·(,~f 

Den sent anlagda håll-och lastplatser;, Alva kyrka kan 
representera de flesta gotländska vågstation;rs'enkla ut-' 
rustning. Gotlandstågets arkiv. 



bedastare var Barlingbo som 1949 övertog Hemses 
österslövare från 1940, vilken måtte ha varit 
ett lyckat exemplar eftersom den typen oftast 
slets ner på kortare tid. Hemse kompenserades 
med en begagnad Mekanoelevator från Hammenhög. 

Även i Etelhem ville odlarna närmast efter 
kriget ha en elevator, men nu började villkoren 
lätta för biltrafiken, och på grund av det måttliga 
avståndet till Roma förordade sockerbolaget 
vägtransport därifrån vilket skulle lätta trycket 
på godsvagnarna. En annan åtgärd var att låta 
de av sockerbolaget organiserade lastbilstransporterna 
av betor från sydöstra Gotland (främst 
socknarna Lau och När) gå hela vägen till Roma 
och inte stanna för omlastning i Stånga, där de 
hade bidragit till att göra vågstationen till öns 
största. Också statsrevisorerna anmärkte på de 
sista, statsunderstödda betlastningsanordningarna 
eftersom de förutsåg en allmän övergång till 
vägtransport. 

Högkajerna i Larsarve, Martebo och Väskinde 
samt åtta elevatorstationer ( de som inte hade 
tippbord) kompletterades 1949 med provtagningsbryggor, 
samtidigt som fem äldre plattformar 
förbättrades. Det gjorde arbetet säkrare för 
provtagaren, och provet blev även mer rättvisande 
i och med lättåtkomligheten. I samband med 
de sena mekaniseringarna förstärktes bangårdsbelysningen. 

För den sista fasen i fastlandets (och Ölands) 
mekanisering av mindre betstationer stod mobilkranar 
men den utvecklingen nådde aldrig 
Gotland. 

Handlastning kvar 

I motsats till betvågar och bettvättar, som tillhörde 
sockerbolaget eller odlarna, var alltså lastanordningarna 
järnvägens egendom. Kajavgiften 

Elevatorerna lyckades inte eliminera betupplag och handlastning. De kunde krångla, spårutrymmet kunde vara 
otillräckligt och leveransen av betor kunde ha stora toppar eftersom odlarna inte alltid var så noga med 
leveransplanen. 
Foto Helge Beckman, Gotlandstågets arkiv. 

Betprovstvättarna var länge primitiva på de mindre gotländska vågstaionerna: en enkel handvevad trumma placerad 
i det fria: Bilden är från Stjärnarve som hade en odlarvåg. Gotlandstågets arkiv. 

på 2 öre per deciton, odlarnas bidrag till investeringen, 
upptogs som sagt enligt det ursprungliga 
avtalet i fem år, vilket innebar till och med 1944 
års kampanj för de äldsta anläggningarna. Men 



den försvann inte efter den tiden utan halverades. 
Den resterande ettöringen skulle kompensera 
järnvägsbolagen för underhållet och tillsynen. 
Den behövde dock inte betalas vid högkajerna 
eftersom de inte krävde någon extra personalinsats 
från järnvägens sida. 

En olägenhet med de nya lastanordningarna 
var att smutsprocenten steg. På fastlandet gjordes 
olika försök att sålla bort jord i anslutning till 
lastningen men de var föga framgångsrika. 

Det kan synas anmärkningsvärt att handlastningen 
var fortsatt omfattande trots de mekaniska 
möjligheterna. Från 1942 års kampanj 
rapporteras att Hemse drygt hälften och i Stånga 
närmare hälften handlastades. Sockerbolagets 
ledning ställde kritiska frågor kring detta. Någon 
systematisk utredning av orsakerna tycks inte ha 
gjorts men man kan peka på flera omständigheter. 
Elevatorerna kunde krångla, särskilt innan de 
var justerade och personalen hade lärt sej dem 
tillfullo. Vissa odlare stod utanför avtalet. Det 
fanns en viss oro för att den mekaniserade lastningen 
skulle leda till sämre ersättning, just för 
att smutsprovningen blev noggrannare. Fast den 
viktigaste faktorn var nog bristen på godsvagnar 
som gjorde att leveransscheman inte fungerade 
utan att det fortfarande lades upp stora bethögar 
på stationerna. Det kunde vara smidigare 
att handlasta betor som lagrades ett stycke från 
elevatom än att frakta dem dit. I Stångas fall begränsades 
elevatorlastningen av den otillräckliga 
längden på lastspåret, som inte hade gått att bygga 
ut på grund av berörda markägares ovilja. 

Förlängning av lastspår var en annan rationaliseringsåtgärd. 
Den nya lastplatsen Alva rymde 
femton vagnar. Sockerbolaget vill 1950 ha längre 
spår även i Martebo, Väskinde, Levide och Silteby 
men SJ tvekade på grund av de växande direktleveranserna. 

Jordfrågan 

I de ursprungliga leveranskontrakten stod att 
sockerbetorna skulle levereras "väl rengjorda''. 
Det var ett krav som var svårt att leva upp till 
med det ackordsarbete som betupptagningen i 
praktiken var, och särskilt svårt var det om jorden 
var våt och klibbade fast, ett inte ovanligt 
fenomen under senhösten. Redan i Gotlands 
Allehandas första reportage från Roma talas om 
"de ännu af jord halft svarta betorna''. I januari 
1903 enades sockerfabrikerna om att betpriset i 
stället skulle utgå för tvättade betor. I Romas fall 
innebar detta att brukets undervikt sjönk från 



9 till 2,5 procent, och Ulfheden & Svahnström 
beräknar att fabriken fatt betala för cirka 3 000 
ton jord om året. 

En konsekvens var emellertid att "smutsprocenten" 
skulle fastställas för varje leverantör, och 
detta blev upphovet till ett omfattande, invecklat 
och omstritt kontrollsystem. Betodlarföreningen 
hade från början av 1920-talet ambulerande eller 
på de största vågstationerna fasta kontrollanter 

för att bevaka odlarnas intressen, inte minst när 
det gällde jordhalten. 

Principen var att slumpvis uttagna prov på 
leveranserna skulle ren tvättas och därmed fa 
smutsprocenten fastställd på leveransstället, antingen 
detta var fabriken eller en vågstation. En 
korg rymmande omkring 50 kilo betor fylldes ur 
hästskjutsen eller godsvagnen -efter en normering 
minst var fjärde av en odlares skjutsar och 
två prov ur varje godsvagn. Provet skulle tas efter 
föreskrivna regler för att vara representativt, i 
princip på halva lassets höjd eftersom jord under 
transporten skakades och/ eller sköljdes ner mot 
bottnen. Men det fick inte tas på samma ställe i 
lasset varje gång eftersom detta inbjöd till fusk. 
I en sen rapport från sockerbolaget anmärktes 
på att de gotländska godsvagnarna alltid gick 
vända åt samma håll därför att det inte fanns 
något triangelspår på ön, och att mindre nogräknade 
odlare därmed kunde lägga särskilt smutsiga 
betor eller rentav stenar på ställen i vagnen 
som var svåråtkomliga för provtagarens grepe. 
En påträffad sten på 23 kilo anfördes som avskräckande 
exempel. Men allt behövde inte vara 
medvetet fusk: jord koncentrerades till vagnens 
lastningssida som var en och densamma. Inspektören 
föreslog att sockerbolaget skulle anlägga en 
vändskiva, vilket dock inte realiserades eftersom 
vagnvändning skulle sinka hanteringen. 

Provtvättningen tillgick så att betprovet vägdes 
varefter det sköljdes i en roterande trumma som 
var nedsänkt i vatten. Smutsprocenten fastställdes 
genom en ny vägning. Det var för likformighetens 
skull föreskrivet hur länge provet skulle 
tvättas och med vilken hastighet veven skulle 
dras. 

En bettvätt inrättades alltså på varje vågstation. 
Den sköttes normalt av en tvättmästare som på 
de större leveransstationerna hade särskilda medhjälpare, 
fast på de minst belastade stationerna 
kunde vågmästaren tvätta betprov. Det anmärktes 
i nationella översikter att förhållandena på 



Gotland var primitiva och att provtvättningen 
mestadels genomfördes utomhus. Hemse fick 
tvätthus 1921 men sockerbolagets övriga uppfördes 
först under åren 1927-1931 (se tabell 6). 
Ett antal mindre vågstationer erhöll aldrig tvätthus. 
I de äldre bettvättarna vevades trättrumman 
för hand. Senare mekaniserades drivkraften och 
Sylfaste fick en 1921 en dubbeltvätt med fotogenmotor. 
Bränsleransoneringens år 1943 rap
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porteras att åtta råoljedrivna bettvättar övergått 
eldrift. 

På fastlandsbruken började tvättningen redan 
på 1920-talet centraliseras så att provkorgarna 
fick åka med tåget till en rationell provtvättsanläggning 
på fabriken, men på Gotland skedde 
detta sent. Först 1943 indrogs de första 18 av de 
24 externa tvättstationerna (de söder om Stånga 
återstod) och två år senare var centraliseringen 
fullbordad. Proven fick till en början åka tåg, 
men 1947 övergick man till bilfrakt vilket sparade 
fyra man. Det beräknades att sockerbolaget 
genom den exaktare centraltvätten årligen slapp 
betala för 120 ton jord. I Roma samlades proven 
på en plattform vid våghuset och forslades sedan 
på räls i tippvagnar till tvätten. 

I ett centralt avtal 1930 reglerades att om 
smutsprocenten översteg 10 procent skulle odlaren 
betala frakten för den överskjutande jordvikten. 
Översteg den 20 procent skulle han stå 
för all jordfrakt. Frigränsen höjdes till 25 procent 
under andra världskriget när det gällde att hålla 
sej väl med odlarna. 

En part som vann på en hög smutsprocent 
var järnvägen. Den fick ju betalt för hela vikten. 
Sockerbolaget knorrade och fick så småningom 
fram en relativt effektiv avskiljningsapparat som 
i första hand skulle monteras på Mekanolastarna, 
men den nådde aldrig Gotland. Smutshalten 
ökade generellt i och med betlastningens mekanisering 
och bristen på arbetskraft under 1940talet. 
Det upprättades tabeller över vilket påslag 
som skulle göras för olika typer av betlastare. 
Anmärkningsvärt är att Gotlands smutsprocent 
generellt var och förblev betydligt lägre än hela 
rikets (se tabell 11), vilket så småningom ledde 
till att ön fick en egen avdragskvot. 

Kalk 

Redan inför starten inköptes en kilometer söder 



om Buttle station ett nio hektar stort område 
med kalksten som lämpade sej för bränning, genom 
senare förvärv vidgat till dubbla arealen. I 
trakten fanns flera kalkbrott och även kalkugnar. 
Fyndigheten låg helt nära spåret. En lastplats 
etablerades redan 1895 men Kvarnstedt talar 
därtill om linjelastning invid Buttle. Brytning 

Tabell 11. Smutsprocent i riket och på Gotland 

Ar 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
Riket 7 6 8 7 13 11 
Gocland 5 3 5 4 5 4 

Också hanteringen av kalksten tillhörde det tunga 
arbetsuppgifterna vid Roma. Den underlättades i mitten 
av 1920-talet då stenen började forslas på decauvillevagnskorgar 
som lyftes upp till kalkugnens intag via 
en hundbana. 

Kalkbrottet i Smöjen. "Den store lokföraren" KG. 
Gröndahl i hytten på sitt lok "Märren" 1947 och den 
elektriska grävmaskinen Lima (Laima) under montering 
1948. Foto Ake Stenberg, Gotlandstågets arkiv 
(samtliga). 

och lastning bedrevs länge under primitiva former 
av lokala entreprenörer. Men under andra 
världskriget fick dessa (förmodligen på grund av 
arbetskraftsbristen) svårt att leverera tillräckligt 
och Roma tvingades köpa kalksten från Othem, 
vilket dubblade fraktkostnaden på grund av den 
längre transportsträckan. År 1945 förlängdes 
därför lastspåret vid Stenbrottet, som lastplatsen 
numera hette, och det uppfördes en 16 meter 
lång lastbrygga på vilken tippvagnar spelades 
upp. 

För att fullständiga bilden av sockerbolagets 
gotländska kalkverksamhet måste emellertid något 
sägas om ett par anläggningar som inte hade 
med Roma att göra. SSA förvärvade nämligen 
1907 respektive 1923 kalkbruk i Bungenäs och 
Smöjen på norra Gotland, som i olika omgångar 
byggdes ut och vars produkter gick till sockerbruken 
på fastlandet men till största delen såldes 
utanför koncernen, exempelvis till pappersmassefabriker. 
På 600 mm-banor mellan brott och 
krossverk samt vidare till utlastningsbryggor 
användes från 1923 respektive 1933 sammanlagt 
fyra ånglok och tolv motorlok -i Smöjen 
övervägdes först tryckluftslok eftersom kompressorer 
ändå fanns för borrmaskinerna. Tre av motorloken 
hade ett förflutet vid SSA:s torvmosse 
Flåssmyr i nordvästra Skåne där verksamheten 



avvecklades 1947. Båda bruken nedlades 1964 
och deras spårtrafik överlevde därmed den på öns 
trafikbanor med några år.* 

Nya planer i söder 
Planerna på ännu ett gotländskt sockerbruk 
återupplivades 1938 då öns hushållningssällskap 
ställde sej bakom ett initiativ. Motivet var 
att Gotland på grund av sitt klimat lämpade sig 
bättre för sockerbetor och boskapsskötsel än för 
odling av stråsäd. En sådan expansion förutsatte 
en överföring av 2 100 hektar betareal från 
Skåne. 
Trycket att öka sockertillverkningen och därmed 
betodlingen var starkt under andra världskriget. 
Problemet var att odlingen på ön minskade, 
trots propaganda. I en intern utredning 
som presenterades i december 1942 förordade 
"sockerbruksdirigenten" (sockerbolagets platschefer 
hade länge denna titel) Torsten Ulfheden 
en decentralisering till Stånga för att stimulera 
*Loken beskrivs utförligt i Industri/ok på Öland och Gotland. 

odlingen på södra Gotland. Den kunde anta tre 
olika former: 

1. En saftstation. En sådan skulle ha motsvarande 
mottagningsanordningar som ett sockerbruk, 
det vill säga svämma, vågar och vagntippare 
samt sönderskärning till snitsel och diffusion, men 
tunnsaften skulle sedan pumpas i rörledning till 
Roma för vidare förädling. Ledningen skulle bli 
cirka 24 kilometer, i klass med de längsta som fanns 
eller hade funnits mellan saftstationer och bruk i 
Skåne, och priset beräknades till 2 800 000 kr. 
2. Dyrast med drygt 4 miljoner kronor var 
det andra alternativet, en linbana för betor från 
Stånga till Roma med betmassa i retur. Det var 
emellertid den mest personalbesparande lösningen 
eftersom det skulle räcka med fem man. 
3. Den tredje utvägen var billigast, 1,2 miljoner 
kr, och kanske mest intressant ur det här 
aktuella perspektivet, eftersom den innebar att 
sockerbolaget skulle ha en central uppsamlingsplats 
i Stånga och sedan frakta betorna till Roma 
med egna vagnar och tåg-eventuellt också eget 
lok, skriver utredaren. Vagnbehovet beräknades 
till 33 fjortontonnare och bangården skulle behöva 
byggas ut. Det redovisas inte vari vinsten 
låg vid de båda senare alternativen eftersom det 
fortfarande var knappt om vatten i Roma, fast 
om ön tillfördes över trettio lastdryga godsvagnar 
skulle vagnbristen lätta. Utredningen säger inte 
heller något om hur en uppgörelse skulle kunna 
nås med spårägaren G J. 



Inget av alternativen förverkligades emellertid. 
En försöksteckning utlovade 2 000 nya hektar, 
men av dessa godkände sockerbolaget bara 600 
och det var for lite för en extra anläggning. Ett 
bisyfte med förslaget var kanske att demonstrera 
for GJ att det fanns alternativa lösningar och därmed 
hålla fraktpriserna nere. 

Tillbakagång 
Roma var i slutet av 1890-talet Sveriges fjärde 
största sockerbruk. Som vi sett kom det efter en 
lång tillbakagång ett nytt uppsving på 1930-talet. 
Sen minskade teckningen åter trots ansträngningar 
från både sockerbolaget och myndigheterna, 
och det var först ett hot om nedläggning 
1953 som fick kurvan att vända. Sockerbruket 
överlevde ytterligare fyra decennier men de gotländska 
järnvägarna försvann långt tidigare. 
Den 1 juli 1953 nedlades den allmänna trafiken 
på de gotländska sidobanorna, det vill säga 

Tabell 12. Gotländska bettåg 1952 

Tåg Tider 
65 Romakloster 05.20-Hablingbo 08.50 
68 Visby 06-05-Lärbro 07.50 
69 Lärbro 08.20-Visby 09.55 
75 Slite 16.25-Romakloster 17.40 
76 Romakloster 13.55-Slite 15.20 
78 Romakloster 19.05-Larsarve 19.50 
79 Larsarve 20.10-Romakloster 21.10 
81 Visby 04.30-Burgsvik 09.00 
82 Hemse 10.30-Romakloster 12.05 
83 Romakloster 13.00-Burgsvik 15.35 
84 Burgsvik 16.30-Visby 21.55 
85 Romakloster 14.30-Hemse 15.30 
86 Hemse 16.00-Romakloster 18.05 
95 Visby 10.15-Romakloster 11.00 
96 Romakloster 11.15-Visby 12.05 
97 Visby 15.25-Romakloster 16.10 
98 Romakloster 17.05-Visby 17.50 
99 Visby 21.30-Romakloster 22.00 
100 Romakloster 22.35-Visby 23.20 

Anmärkning 

TUT tåg 40 (rälsbuss) i Stjärnarve. Trolig återgång i ordinarie godståg 64 
(Hablingbo 11.00-Romakloster 13.10) 
TUT tåg 21 (rälsbuss) i Tingstäde 
TUT tåg 24 (rälsbuss) i Martebo 
TUT tåg 56 (rälsbuss) i Källunge 

Oklar tåganmälan gentemot föregående tåg 54 (rälsbuss) 
Tåganmälan med Slite station 
Ej växling Visby-Hemse. Trolig återgång i ordinarie godståg 62 (Burgsvik 
11.30-Visby 15.25) 



Troligen anordnades tåg 81 då enbart på delsträckan Visby-Hemse 
TUT tåg 8 (rälsbuss) i Fidenäs. Spänt tidtabellsläge lördagar RomaklosterHavdhem, 
strax före rälsbusståg 17 

Ej växling undervägs 

Ej växling undervägs 
Ej växling undervägs 
Ej växling undervägs 
Ej växling undervägs 
Vagnhämtning i Sylfaste och Barlingbo, från tåg 84 dagen innan 
Ej växling undervägs 

Kjell Aghult som förmedlat tidtabellen kommenterar bland annat: "Alla tåg var inplanerade som extratåg som fick 
aktiveras med 
'gångorder'. Jag måste uppfinna 'nödbegreppet' TUT-möte (tågmöte utan tågklarerare på mötesplatsen) då det inte 
fanns någon 
koncis Säo-term (mest användes paragrafnummer). Saken var främst en Inlandsbaneföreteelse och användes mycket 
sparsamt 
i Mellan-och Sydsverige. I Skåne tilläts den dock Barsebäckshamn-Sjöbo och Ängelholm-Klippan. Båda tågens 
personal fick 
kvittera påminnelseorder på stationerna före. Ändå inträffade två svåra kollisioner på Inlandsbanenätet, 1954 och 
1956. Efter den 
senare (Akkavare) avskrevs snabbt systemet." 

Tåg 95-100 (utom 99) torde vara råsockertransporter med cisternvagnar. 

Diagram ur Uljheden 
& Svahnström 1944.

Tabell 13. Gotlands järnväg: 

Uppmå"II helar,,al ia"m/örl m,,d hela !andels

inkomster från sockernäringen 

Ar Procent Källa: Kvarnstedt, stencilupplaga. 
1925 21 
1926 9 
1927 18 
1928 20 
1929 14 
1930 22 
1931 18 
1932 24 
1933 34 
1934 39 
1935 36 
1936 34 
1937 36 
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Under mellankampanjerna då det fanns lediga arbetare 
och vagnar utfördes underhållsarbeten. Gotlandstågets 
arkiv. 
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Vägtrafiken gjorde sej bred efterhand liksom huvudvägen genom Roma. När vykortsbifden togs hade denna dock 
inte 
fatt fjärrstyrda bommar som manövrerades från våghuset på fobriksspårets vänstra sida. 

sträckan Slite-Hablingbo, som hade stått för en 
fjärdedel av järnvägsbetorna. Ett så stort bortfall 
klarade inte Roma som fortfarande bara kunde 
hantera 35-40 procent axelbetor på grund av de 
otillräckliga mottagningsförhållandena. SJ var 
berett att låta bettrafiken på gamla KlRJ och SlRJ 
fortsätta till 1958, men sockerbolaget tyckte att 
det räckte med tre säsonger. Den resterande trafiken 
bedrevs som växlingsrörelse där tågpersonalen 
bland annat skötte bomfällning, utom på 
tre (senare två) ställen där vägvakter fanns kvar. 
Klintebanan var i sämst skick och 900 sliprar 
fick bytas 1953 trots den begränsade trafik som 
återstod. I annonser varnades för denna inför 
starten, och tågen drogs av lokomotorer eftersom 
anläggningarna för kol-och vattengivning 
var borttagna. Trafiken handlade emellertid inte 
bara om betor. Produktionen av betfor översteg 
nämligen dessa år lagringsmöjligheterna i Roma 
så cirka 500 ton fick lagras i de nu lediga godsmagasmen. 

Och 1953 tycks rälsbusståg ha körts på hela 
sträckan i samband med "Betans dag". Trafikinspektör 
Gösta Billstrand tog gärna sådana 
initiativ. "Betans dag" arrangerades under ett 
antal år för att stimulera odlingen. Konkurrerande 
grödor som oljeväxter och hampa krävde 
mindre arbetskraft -och betydde vida mindre 
för järnvägarna. Viktigast för att hejda betodlingens 
tilbakagång var säkerligen den mekanisering 
av betupptagningen som inleddes på 
bred front och drastiskt reducerade behovet av 
betplockare. * 



Det var stor aktivitet på sidobanorna ännu i 
1955 års kampanj med två dagliga bettågspar. 
Det är emellertid ovisst om de gick sydligare 
än till Klinte, och Slitebanan var uppriven norr 
om Boge. Sju-åtta järnvägsmän som fått flytta 
över till fastlandet efter den allmänna trafikens 
nedläggning lånades tillbaka ännu detta år, berättades 
för intervjuaren John Kvarnstedt på 
driftdistriktets trafikexpedition. När betbristen 
i Roma ett slag blev akut gjorde järnvägen en 
kraftansträngning och levererade under en dag 
1 946 ton på 183 vagnar. 

Avveckling 

Tabell 14 visar den under 1930-talet påbörjade 
övergången till vägtransport för betor. Kriget 
kom ju emellan, men det förutsattes att förskjutningen 
skulle fortsätta när tiderna blivit 
normala. 

*"Betans dag" tycks inte ha arrangerats efter 1953 men 
ännu i december 1954 kunde man i SJ-regi åka rälsbuss 
från Klintehamn och Slite till Visby i samband med julskyltningen. 

Tabell 14. Leveranssätt för betor 

Ar Axel (väg) Järnväg 
1913 10 90 
1938 20 80 
1943 17 83 
1948 32 68 
1949 32 68 
1952 36 74 
1953 39 61 
1954 41 59 
1957 85 15 
1958 99 1 

Av de 83 procenten "toppåret" 1943 var 70 vägda och 
13 direktlastade. 

Så skedde också, och det var tredubbla krafter 
som drev på. Den första var naturligtvis den 
allmänna motoriseringen och upprustningen av 
det gotländska vägnätet. För det andra gjorde SJ 
19 5 2 en grundlig utredning och fann att bet transporterna 
inte var tillräckligt lönsamma. 
Det var visserligen bara den skånska trafiken 
som studerades men slutsatserna gällde även för 
andra betdistrikt. Bidraget till SJ:s stora overheadkostnader 
var bara 8 procent. Inte heller 
betlastningsanordningarna täckte via kajavgifter 
sina fulla kostnader. Resultatet blev att SJ ökade 
sina frakttaxor för sockerbetor och betmassa med 



mer än 50 procent på två år. Inflationen var visserligen 
stark vid denna tid men realhöjningen 
blev stor. 

Detta förstärkte ju för det tredje den utveckling 
som var på gång hos sockerbolaget. Dess överdirektör 
Theodor Wintzell tillhörde de pådrivande 
och visade ofta sin otålighet över att omställningen 
inte gick snabbare. SSA stimulerade övergången 
genom att från 1952 betala fraktbidrag 
även till direktleveranser. Sådana hade dittills 
varit förbehållna järnvägar. Under kampanjen 
1955 besökte Wintzell Gotland där bland annat 
några vågstationer inspekterades, och platschefen 
i Roma berättar: "Jag har en känsla av, att 
han tyckte det hela verkade både ålderdomligt 
och leksaksmässigt." Enligt sockerbolagets kalkyler 
skulle transportkostnaderna minska med 
30-40 procent vid övergång från järnvägs-till 
vägtransport. 

I Skåne var detta i stort sett redan genomfört. 
På Gotland gick det långsammare, och det aktuella 
året fanns det ännu 19 vågstationer kvar 
på ön medan enskild lastning förekom på hela 
21 ställen. SJ sänkte ett slag sina frakttaxor, men 
lastbilscentralerna följde efter och 1956 skedde 
en kraftig utbyggnad av Romas mottagningsanordningar 
för axelbetor, delvis med hjälp av 
Mekanoelevatorer som blivit friställda på fastländska 
vågstationer. Hela tio vågstationer stängdes 
detta år, men fortfarande gick ett och annat 
extratåg med betor. I oktober var en allvarlig 
olycka nära sen en personbil kört igenom bommen 
strax söder om Havdhems station och blivit 
stående på spåret, men det lokomotordragna bettåget 
kunde stanna med mycket knapp marginal. 
År 1957 nedlades ytterligare tre vågstationer så 

Under toppåren avverkade Roma över hundratusen ton betor vilket krävde drygt fyra tusen ton kol forutom koks. 
Man forstår att mycket arbetskraft sparades vid övergången till oljeeldning, som dock berövade järnvägen ett viktigt 
godsslag. Gotlandstågets arkiv. 

Inger Schagerström fotograferade 1972 cisternvagnen SSA Q 022 (SJ Isp 022) under dess relativa forfollsperiod i 
Roma. Den är numera mycket väl iståndsatt och forvarad hos Gotlandståget i Hesselby. Ett besök rekommenderas! 

att sex återstod. Nu gick bara 15 procent av Gotlands 
betor med tåg, och året därpå strök de sista 
vågstationerna med. Den gången återstod tusen 
ton handlastade betor eller lasten i cirka åttio 
storbäriga vagnar.* 

År 1950 hade Romabruket övergått från koltill 
oljeeldning, och det nya bränslet kom på 
tankbil från Slite. Det fanns planer på att förse 
Nn-vagnar med cisterner och köra oljan på SlRJ, 



men det föll på att cementfabriken inte ville 
upplåta sina kajspår. Kalkstenstransporterna från 
Buttle skulle enligt planerna överföras till traktortåg 
195 5, fast på grund av försenad utrustning 
skedde det inte förrän året efter. År 1957 byggdes 
Roma, som ett av de sista bruken inom SSA, om 
från råsocker-till strösockertillverkning, och färdigvaran 
fick åka lastbil till silon i Visby hamn. 
Bilen kunde i returfrakt ta det fastbränsle som 
ännu behövdes. 

*Det har inre gått att i detalj klargöra nerläggningsprocessen. 
Känt är att nio vågsrarioner fanns kvar 1956 
nämligen (från norr räknar) Martebo, Väskinde, Sylfaste, 
Stånga, Hemse, Alva, Havdhem, Fidenäs och Burgsvik. 
Förutom på sidobanorna var det alltså GJ:s minsta återstående 
vågsrarioner och de närmast Roma som lades ner 
först. Vilka sex som fanns kvar det sista vågsrarionsåret 
är till vidare oklart. De hade då öppet bara tre dagar i 
veckan. 

Dit torde ha hört kol till loket. För gamla 
Ronehamn tjänstgjorde ännu och fungerade 
väl. Det betygade föraren Hans Niklasson och 
växlaren Allan Öman som i december 1957 
intervjuades av Gotlands Allehandas utsände, 
den sedermera rikskände tidningsmannen Bertil 
Torekull. De berättade att loken som mest hade 
lyckats dra 26 lastade betvagnar, fast då krävdes 
sandning. Detta år krävdes inte detta eftersom 
bara cirka 50 vagnar behövde hanteras per pass 
mot tidigare 150-160. Däremot tycks tempot ha 
ökat vid järnvägstippen eftersom upp till nittio 
vagnar per skift renspolades. 

Ännu 1959 var det några betodlare som tecknade 
sej för järnvägstransport men de övertalades 
att byta.* 

Vad som återstår 

Joel Herlitz (som även har skrivit intressanta artiklar 
om sockerbrukets första år) var den som 
främst såg till att järnvägsmateriel som hade 

*Roma nedlades 1994. Den gotländska betodlingen 
fortsatte under en femårig omsrällningsperiod. Betorna 
landades i Simrishamn och kördes till sockerbruket i Köpingebro. 
Sydråg AB ville sköta den transporten men fick 
inte. Det hade blivit komplicerar eftersom både kajspåren i 
Simrishamn och lossningsspåren i Köpingebro var rivna. 

använts i de gotländska järnvägarnas sockerrelaterade 
verksamhet bevarades. På det då ännu 
kvarliggande spåret drogs våren 1963 ett tågsätt 
från Visby till Roma. Det bestod av bland annat 



f d. SlRJ 3 Dalhem, tillhörigt Järnvägsmuseum, 
jämte KlRJ I 340 och GJ N 47 som hade deponerats 
hos Roma kommun av SJ samt de sex 
vagnar som sockerbolaget hade behållit för internbruk 
efter nedläggningen -nr 01, 07, 806, 
812,813 och 815. 

Många kommuner har fatt lära sej att uppställd 
järnvägsmateriel kräver löpande underhåll och 
inte minst skydd för unga vandaler. År 1971 tröttnade 
de styrande i Roma och sa upp depositionen. 
Räddningen blev det ideella järnvägsintresset. Följande 
år bildades föreningen Gotlandståget som 
förvärvade Gotlands Hässelby station på den 
1955 slutgiltigt avvecklade fd. SlRJ, som hade 
mist sin räls tre år senare, och tågsättet flyttades 
dit. Föreningen har utvecklat en förtjänstfull aktivitet, 
och hundra år efter Romabrukets start 1894 
arrangerades åter "Betans dag". 

Några våghus och tvätthus finns bevarade på 
gotländska stationsområden. Själva sockerbruket 
med dess spåranläggningar är rivet. Föreningen 
Gotlandståget hoppas kunna förlänga sin bana 
till Roma, men där planeras inget som specifikt 
har med sockret att göra. 

Inga betelevatorer finns kvar på Gotland och 
det gör det tyvärr inte på fastlandet heller. De 
försvann i tidsluckan mellan beredskapsintresset 
och bevarandeintresset. Däremot återstår några 
betkajer. Om marken inte har något större alternativvärde 
blir kostnaden för stor för att riva 
och forsla bort sådana betongklossar. Gotlands 
inland är inte bland Sveriges hetaste fastighetsmarknader 
och två av landskapets högkajer finns 
kvar, om än i skiftande kondition. Någon förtjänar 
att sparas åt framtiden. 

Likheter och skillnader 

Är då Gotland en representativ "provyta'' för den 
som vill studera järnvägarnas roll i den svenska 
sockernäringen? Ja och nej. Den allmänna bilden 
stämmer. Fram till 1950-talet hade en omfattande 
produktion av betsocker inte varit möjlig utan 
järnvägar i någon form. Från 1900-talets första 
år var Roma inlemmat i vad som 1907 blev det 
stora sockerbolaget och dettas transportpolitik 
gällde även på Gotland. Betlastningens mekanisering 
skedde ungefär samtidigt på öarna och på 
fastlandet. 

Men skillnaderna mot till exempel Skåne var 
betydande och intressanta. Odlarstrukturen var 
en annan och ålderdomligare. På Gotland spelade 
sockret en ännu större roll för banornas 



Betkajen i Martebo, värd att bevara. jämfor sidan 110. Foto den 8 mars 2008 Lars OlofLind. 

både tillkomst och fortbestånd. Betvågarna hade 
genomsnitt betydligt mindre invägning, vilket 
påminde om odlingsdistrikten i Östergötland 
och på Öland. Kvalifikationsgränsen för erhållande 
av mekaniska betlastare var i motsvarande 
grad lägre. Nyheter kom senare till Gotland om 
de över huvud taget kom. Det schemalagda leveranssystemet 
är det mest intressanta exemplet. 

Fast resonemanget om provyta och representativitet 
behöver inte hårddras. De gotländska 
relationerna mellan socker och järnväg är värda 
att studera helt av egen kraft. 
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Lars Olov Karlsson 

Danniark -Sverige 

Danmark fick sin forsta järnväg åtskilliga år fore 
Sverige. Hur har järnvägarna i de båda länderna 
påverkat varandra? Spårforbinde!se fick man forst 
med Öresundsbron år 2000, men redan tidigt 
fanns det beröringspunkter. Vi ska se på några av 
dem. Det blir inte en detaljerad och djupgående beskrivning, 
utan det ska mer ses som ett kåseri med 
olika nedslag i järnvägshistorien. I stort och smått. 
I forna dagar och idag. I någon mån objektivt, men 
främst subjektivt och med en tonvikt på den rul



lande materielen. 

Det första tåget rullade 1847 mellan Köpenhamn 
och Roskilde i kungariket Danmark. Men 
redan 1844 hade banan Altona-Kiel öppnats i 
det då danska hertigdömet Schleswig-Holstein. 
I Sverige öppnades den första järnvägen med allmän 
trafik vid Fryksta 1849, då med hästdrift. 
Ångloken, och därmed de första "riktiga" järnvägarna, 
dröjde till 1856 då fem banor öppnades: 
Nora-Örebro, Malmö-Lund, GöteborgJonsered 
och banorna vid Fryksta (nu med lokomotiv) 
och Norberg. 

Många svenskar fick sannolikt sina första intryck 
av den nymodiga järnvägen vid besök i 
Danmark. Några direkta spår i järnvägshistorien 
satte inte det danska exemplet, men det visade i 
alla fall att det var möjligt att bygga järnväg även 
i vårt avlägsna hörn av Europa. Innan den första 
riktiga järnvägen i Sverige öppnades 1856 hade 
till och med Norge fatt järnväg. Det var linjen 
Kristiania (dagens Oslo)-Eidsvoll som kom 
igång 1854. Men, vi kan ju trösta oss med att 
Norge var i alla fall i union med Sverige, så på ett 
sätt kan vi ju rädda äran. Finland däremot kom 
först 1862, så sist i Skandinavien blev vi ju i alla 
fall inte. Och Island har inte kommit ikapp än 
(med undantag för några byggnadsbanor i Reykjaviks 
hamn ...). 

Järnvägarna i Danmark litade till stor del på 
engelsk och tysk sakkunskap, något vi tog efter 
även i Sverige. Men snart började egna järnvägskulturer 
utvecklas i båda länderna. En del 
blev lika, som spårvidd och en hel del tekniska 
mått. Vissa saker utvecklades dock helt olika. 

I Danmark var det exempelvis vanligt långt in 

på 1930-talet med särkupevagnar, med ingång 

direkt från sidan till varje kupe. Utmed hela vag

nen fanns fotbrädor och handtag. I Danmark 

var det vanligt att konduktören under gång gick 

utanpå tåget vid biljettviseringen. Sverige hade 

också särkupevagnar till att börja med, men de 

blev snart omoderna då de snabbt blev utkylda 

vid stationsuppehållen i vårt kärvare klimat. Inte 



heller kunde man acceptera konduktörer klätt

rande på utsidan av tågen. Från början var det 

alltså samma förutsättningar, men med tiden 

olika förhållningssätt. 

Ett annat, också det klimatpåverkat, skeende 
var införandet av tryckluftbroms. Det skedde tidigare 
i Sverige (under 1920-talet, mot på 1940talet 
i Danmark), när det blev allt svårare att anställa 
bromsare som var villiga att sitta ute eller i 
trånga bromskurar i den svenska vintern. 

Vid järnvägsbyggandet, främst i södra Sverige, 
kom flera danska entreprenörer i arbete. De 
hade med sig såväl materiel som viss arbetskraft 
till byggena. Materielen, och även rallarna, eller 
"banebörster" som det heter på danska, återvände 
till Danmark när banorna var klara. Danska 
arkitekter kom också till stor del att användas vid 
olika stationshusbyggen i Sverige. Det var främst 
vid enskilda järnvägar danskarna användes, men 
även en del stationshus på SJ:s linje MalmöHöör 
ritades av "okänd dansk arkitekt", som 
det brukar stå i de äldre minnesskrifterna. Ett 
exempel är stationshuset i Lund, en av de första 
svenska järnvägsbyggnader som förklarades som 
byggnadsminne. 

I modern tid har danska företag skött underhåll 
på spår och signalanläggningar i Sverige, och 
på motsvarande sätt svenska företag i Danmark. 
Green Cargo låter modernisera sina lok i Randers. 
Öresundstågen som ägs av både svenska 
och danska intressenter sköts huvudsakligen i 
Danmark. 

Ånglok 

De danska järnvägarna köpte sina första lok från 
England, och det gjorde man i Sverige också. Det 
var i stort sett engelska standardkonstruktioner 

som kom till användning i båda länderna. Danmark 
fortsatte att köpa lok utomlands, ganska 
snart huvudsakligen från Tyskland, och det blev 
då gärna tyska konstruktioner, även om man 
med tiden konstruerade en hel del standardlok 
som man sedan lät bygga i tyska verkstäder. 
I Sverige köpte vi engelska lok men man hade 
även en ambition att bygga lok inom landet. Till 
att börja med byggdes helt engelska typer (jag 
undrar hur det var med rättigheterna, jag har 



inte funnit något som tyder på att man betalat 
licenser eller andra avgifter ...) , men med tiden 
köptes lok också från Tyskland. Men framför allt 
utvecklades den svenska lokindustrin, så att i slu-

På Jernbanemu

seet i Odense har 

, E-maskinen 991 
varit driftlok fram 
till 2009. Det är 
tillverkat av Frichs 
i Ärhus 1947 Här 
är det i Randers 
1993. Foto forfattaren 
om inget 
annan anges. 

tet av 1800-talet var vi i princip självförsörjande 
vad gällde lokomotiv. 

En liten lokindustri uppstod även i Danmark, 
men där importerades fortfarande de flesta loken. 
Svenska lokfabriker exporterade en del till både 
statsbanorna och privatbanorna i Danmark. De 
flesta av dessa expordok var byggda efter danska 
specifikationer, men några rent svenska konstruktioner 
blev det också. Bland annat kom 
några lok, snarlika SJ:s lokal tågslok littera Y, att 
byggas för privata Amagerbanen. De levererades 
från 1907 och kom att bli Danmarks första 
överhettarlok. Några andra rent svenska lok var 
de relativt stora smalspårsmaskiner som Nohab 

Gärds härads järnväg var en av de skånska ångspårvägarna. Man hade två ångvagnar byggda 1881 av Scandia i 
Randers med maskinboggi,erfrån Nohab i Trollhättan. Detta är vagn 1, som också kalla,des 'Micker Den hadefrån 
början även sittpla,tser på taket, men de hade tagits bort 1888. ¼gnen fanns kvar som ångvagn till 19 20 då den 
byggdes 
om till en kombineradforsta-och tredjekla,ss boggivagn. Den andra ångvagnen, kalla,d "Tjuren" hade blivit dela,d 
långt tidigare då vagnskorgen blivitpersonvagn och maskinboggien växellok. Sveriges järnvägsmuseum. 

byggde för järnvägarna på Bornholm. Totalt tillverkade 
Nohab 42 ånglok för danska järnvägar, 
och två maskinboggier till danska ångvagnar. 

Runt sekelskiftet 1900 hade Europas lokverkstäder 
fullt upp, och när nya lok skulle beställas 
fick såväl de danska som svenska statsbanorna 
vända sig till USA för att snabbt fa fram fler lok. 
DSB valde att beställa danska konstruktioner, 
medan såväl SJ som några svenska och danska 
privatbanor beställde mer eller mindre amerikanska 
standardlok. 



Enstaka begagnade ånglok kom också från 
Danmark till Sverige, men det rörde sig då om 
huvudsakligen tysktillverkade lok som företrädesvis 
användes vid danska bolags olika banbyggen 
i Sverige. 

Två små udda smalspårslok med spårvidd 
600 mm kom omkring 1905 från Danmark 
till torvmossar i trakten av Emmaljunga. Ett av 
dem såldes omkring 1919 till gruvbanan Åkers 
styckebruk-Skottvång. Loken ska ha varit tillverkade 
vid Esbjerg Jernst0beri och var av synnerligen 
enkel konstruktion. De användes båda bara 
en kort tid innan de skrotades. Uppgifterna om 
dessa lok är synnerligen osäkra. Det har också 
spekulerats i ett tredje lok, men kanske var det 
bara ett som användes först i Emmaljunga och 
sen kom till Åkers styckebruk? Här finns en uppgift 
för småbaneforskare. 

Efter sekelskiftet 1900 kom allt fler lok i Danmark 
att byggas inom landet, även om det behövdes 
nära tvingande nya handelsregler för att förmå 
DSB att köpa lok från i huvudsak Frichs i Åhus. 
Så några fler ånglok från Sverige blev det inte förrän 
man i slutet av 1930-talet köpte de begagnade 
elva svenska F-loken, för ett mycket förmånligt 
pris, och byggde om dem till danska littera E. Typen 
blev snabbt populär och 25 nya lok byggdes 
1942-1950 i Danmark efter de gamla svenska 
ritningarna. Två av de svenska loken, 1200 och 
1202, finns idag bevarade av Sveriges Järnvägsmuseum, 
medan dansktillverkade lok finns på 
flera håll i Danmark och ett i England. Intressant 
är att när det första loket, det före detta F 1200, 
skulle köpas tillbaka till Sverige 1963 var det exportförbud 
på skrot i Danmark, och för att kunna 
genomföra affären fick SJ ersätta DSB med lika 
mycket skrot, vilket blev ett svenskt R-lok som 
togs över till Danmark och skrotades där. 

I modern tid har ett SJ-ånglok hamnat i Danmark 
som museilok. Det är Sb 1307 som köptes 

från Skånska Järnvägar i Brösarp och nu finns 

finns på norra Själland. Det används sporadiskt i 

utflykter på statsbanesträckningar i området. 

Ett annat svenskt lok som hamnat som musei

lok i Danmark är ett litet fyrkopplat tyskbyggt 

lok som till att börja med användes på kalkbanan 



i Limhamn, "Brottets bana''. Loket stod i många 

år som skylt på en skrotfirma i Ängelholm men 

såldes sedan till Bornholm. Där var det tänkt att 

det skulle byggas om för att likna de smalspårslok 

som förr fanns på ön. Planerna var storslagna, 

men efter det att loket tagits till Bornholm och 

demonterats har det blivit tyst. Det verkar som 

museibaneplanerna vilar. 

Ångvagnar och ångspårvägar 

Den engelske ingenjören Rowan var på 1800-talet 
verksam i Danmark, bland annat som chef för 
vagnfabriken i Randers. Han uppfann och införde 
ett vad vi idag skulle kalla lättbanesystem, där 
små ånglok och ångvagnar användes på ett klent 
byggt normalspår. Första banan i Danmark var 
Gribskovbanen på Själland 1877. Banan kom att 
inspirera flera bolag i Skåne som byggdes enligt 
samma principer. Lätta lok, ångvagnar och små 
vagnar köptes delvis från Danmark men tillverkades 
även i Sverige. Exempel på sådana ångspårvägar, 
som de kallades i Skåne, var Gärds härads 
järnväg, Höör-Hörby järnväg och några till. 

Kapaciteten blev dock i de flesta fall, såväl i 
Danmark som i Sverige, snabbt för liten. Banorna 
förstärktes, större lok och vagnar anskaffades, 
och snart var de som vilka andra järnvägar som 
helst. Ångvagnarna var sällan särskilt driftsäkra 
utan byggdes snart om till lokdragna personvagnar. 
De små ångloken, i vissa fall även drivenheten 
i ångvagnarna, användes som växellok, ofta 
sålda till olika industrier. Ett av dessa ångspårvägslok 
(loktypen som sådan har inte använts i 
Danmark) har blivit bevarat till eftervärlden och 
står uppställt vid stationen i norska Narvik. Det 
är Bifrost från järnvägen Höör-Hörby som hade 
hamnat som växellok hos LKAB långt i norr. 

Waggonfabriken i Arlöv byggde en liten serie 
ångvagnar av fransk konstruktion, system Purrey, 
för några svenska privatbanor. En vagn byggdes 
också för Langelandsbanen i Danmark. Varken 
den eller de svenska vagnarna fick någon större 
framgång. Vagnarna byggdes snart om till vanliga 
personvagnar eller i ett fall (Mönsteråsbanan) 
till dieselmotorvagn. 



Motorvagnar 

Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet hade 
man både i Danmark och Sverige provat ångvagnar 
på trafiksvaga bandelar. Man kunde köra ett 
lätt tåg med bara en förare och en kombinerad 
eldare och konduktör. Dock var tekniken inte 
den rätta. Inte förrän förbränningsmotorer för 
bilar under första världskriget blivit något så när 
driftsäkra kunde man använda tekniken även för 
järnvägsfordon. 

De första motorfordonen i båda länderna 
var lätta dressiner. I Sverige utvecklade LjusneWoxna 
AB en typ av dressin som fungerade bra. 
Förstorade man dessa dressiner fick man de första 
små motorvagnarna. De kom till användning 
i Sverige på exempelvis Tidaholms järnväg, där 
dressinen sattes in i tåg med liten belastning. En 
dressin exporterades 1915 till jylländska AarhusHammel-
Thors0 jernbane, där man fattade 
tycke för den. Man beställde en större variant 
med cirka tio sittplatser. Dressinen, eller motorvagnen, 
som hade tak men inte sidor, levererades 
1920. Den blev dock ingen större framgång utan 
förpassades ganska snart till banavdelningen som 
tjänstefordon. Den hann emellertid en gång användas 
som extratåg vid en begravning och fick 
därmed öknamnet "likvagnen". Fler motorvagnar 
från Ljusne-Woxna blev det inte, vare sig i 
Sverige eller Danmark. 

Istället utvecklades tyngre motorvagnar i båda 
länderna. I Sverige var det främst Asea som tillsammans 
med Atlas Diesel byggde ett antal dieselelektriska 
motorvagnar under firmanamnet 
Dieselektriska Vagn AB, Deva. Ett femtiotal vagnar 
av många olika typer byggdes mellan 1912 
och 1940. Två Devavagnar exporterades nya till 
Danmark. Det var Lollandsbanen och järnvägen 
Helsing0r-Hornb:I:'.k-Gilleleje som köpte 
var sin vagn 1923. En begagnad vagn köptes 
också till Hillernd-Frederiksv:I:'.rk-Hundesteds 
jernbane från TGOJ. Alla vagnarna fungerade 
bra och användes långt in på 1970-talet. De två 
första är idag bevarade som museifordon. Danska 
Scandia byggde också en Devavagn på licens 
för Amagerbanen, men den slopades redan på 
1940-talet. 

För DSB och danska privatbanor bygges en 
stor mängd motorvagnar av Triangelfabriken i 
Odense. Det fanns allt från träklädda två-och 
treaxliga till stora boggivagnar och lok. Inga av 
dem kom dock att exporteras till Sverige. Däremot 
byggdes nästa generations danska motorfordon, 
diesellok och motorvagnar med stålkorg, 



av Kockums i Malmö på dansk licens. Det var 
ett motorlok för Nynäsbanan, SNJ 10, som slutade 
sina dagar på Saltsjöbanan, och en större 
motorvagn för Malmö-Simrishamns järnväg. 
Motorloket är idag bevarat vid järnvägsmuseet 
i Nynäshamn. Motorvagnen hamnade via SJ 
på Nynäsbanan men skrotades när banan blivit 
elektrifierad på 1960-talet. 

Under 1930-talet hade Hilding Carlssons 
Mekaniska Verkstad i Umeå utvecklat en väl 
fungerande motorvagn som till stor del byggde 
på bussteknologi. Flera hundra rälsbussar och 
släpvagnar byggdes för såväl SJ som privata 
svenska järnvägar. Na'.stved-Pr:I:'.st0-Mernbanen 
fick låna, och snart köpa, en boggirälsbuss med 
släpvagn från SJ. Den väckte stort intresse bland 
andra danska privatbanor. Snart kom man överens 
med Scandia i Randers att de skulle tillverka 
rälsbussar av svensk modell för den danska marknaden. 
Det påstås att Hilding Carlsson utan 
större byråkrati skickade över en bunt ritningar 
som fick fritt disponeras. Scandia gjorde vissa 
ändringar i grundkonceptet. Det mest påtagliga 
var att man gjorde korgstommen i stål i stället för 
trä, som i de svenska rälsbussarna. Scandia kom 
att bygga nittio rälsbussar och släpvagnar fram 
till 1952. Nästan alla privatbanor anskaffade 
typen. Den räddade många banor från nedläggning, 
åtminstone under 1950-talet. Rälsbussarna 
såldes flitigt mellan de olika banorna, speciellt 
vid de senare omfattande nedläggningarna, och 
många gick in på 1960-talet. Därefter kom de att 
avlösas av de tyskbyggda Lynettmotorvagnarna. 
Flera Scandiabussar finns idag bevarade som museifordon. 
Två motorvagnar och två släpvagnar 
exporterades till och med som museivagnar till 
Skånska Järnvägar i Brösarp. De målades gräddgula, 
som de svenska rälsbussarna, och användes 
under några år. Därefter ställdes de av och förföll 
allt mer. Till slut skrotades de i tysthet. 

Men lynetterna var dyra och kunde inte helt 
ersätta de äldre fordonen. En del rälsbussar behövdes 
som reserver medan andra bara gick sporadiskt 
med exempelvis skoltåg. Man hade inte 
råd att köpa nya tåg för sådan tjänst, utan då 
kom en omgång begagnade billiga svenska rälsbussar, 
Det var de äldsta motorvagnarna av Y6generationen 
och dess närmaste föregångare som 
såldes först. Det började med att några vagnar 

På stationen i 
Frederiksvark var 
Hilleröd-Frederiksvark-
Hundesteds 



jernbanes 
Devavagn, M2 i 
fall drift som växellok 
denna julidag 
1962. Vtzgn,en är 
tillverkad 1925 for 
Oxelösund-FlenVästmanlands 
järnväg med nummer 
2. Den hade 
då fyra länkaxlar. 
I samband med 
att den såldes till 
Danmark 1926 
blev den ombyggd 
med två boggier. 
Från början hade 
den en sexcylindrig 
Atlasmotor, men 
efterflera motorbyten 
gick den till 

.från 1959 med 
en åttacylindrig 
Leylandmotor. Den 
slopades forst 1973. 

Vtzrde-N0rre Nebel 
jernbane på Jyllands 
västkust var 
en av de banor som 
längst hade Scandia 
skinnebusser 
i trafik. Här ser vi 
banans Sml7 på 
stationen i varde 
1973. 

H0ng-T0llose 
jernbanes S47 var 
innan forsäijningen 
1980S]Y61037. 
Redan 1988 
återkom den till 
Sverige, men nu 
som museifordon. 
Den fick tills vidare 
behålla sin danska 
röda färg, och ses 
här vid en utflykt 
med Svenska 
Järnvägsklubben i 
Norrköping 1995. 

Danska EG-lok drar godståg även i Sverige då de är 
tvåströmslok och utrustade med svensk ATC. Här ser vi 
ett södergående godståg med EG 3102 passera Örtofta 



sommaren 2009. 

Gumminäsan X32 4345 anskaffades av SJfor Kust till kust 
trafiken Göteborg-Alvesta-Kalmar. Här är tåget i Alvesta. 
X32-motorvagrzarna hade något bekvämare inredning än 
lokaltågsvarianten X31, men var i övrigt lika. Senare hamnade 
alla X32-tåg i den skånska regional-och lokaltrafiken 
och inredningen gjordes lika medX31. Litterat fick man 
dock behålla. 

Cementfabriken i R0rddl utan for Alborg på ]yl/and, hade 
en 785 mm bred elektrifierad bana med två små ellok tillverkade 
av Asea i Västerås 1961. De var i bruk till 1973 
och är nu bevarade som musei/ok vid veteranbanan i Hedehusene, 
inte långt.från Roskilde. På grund av den udda 
spårvidden kommer loken nog inte i drift mer, då banan 
har spårvidden 700 mm, en vanlig spårvidd vid sockerbetsbanorna. 

av Hilding Carlssons tillverkning, den första generationens 
stålrälsbussar med littera YCo4 vid 
SJ och YCos vid TGOJ, såldes till Oddsherredbanen 
och H0ng-T0ll0se jernbane. OHJ/HTJ 
hade en chef, Erik Johannsen, som var mycket 
aktiv i Nordiska Järnvägsmannasällskapet och 
därmed hade goda kontakter i Sverige. Han köpte 
dessa rälsbussar, men också en hel del annan 
rullande materiel, till mycket bra priser. Andra 
banor följde hans exempel. Nu har fordonen tjänat 
ut, men några av dessa svenska rälsbussar är 
bevarade som museifordon i Danmark och ett 
par har återbördats till Sverige. 

Sedan dess har åtskilliga nya dansktillverkade 
motorvagnar hamnat i Sverige. Det var Scandia, 
senare ABB eller ADtranz i Randers, som tillverkade 
tredelade dieselmotorvagnståg för DSB kallade 
IC3 eller mer korrekt littera MF/MFA. De 
byggde också en serie för i första hand Blekinge 
kustbana. SJ:s littera blev Y2. Dessa motorvagnståg 
med sina stora "gumminäsor" (övergångarna 
mellan tågsätten) kallades Kustpilen och blev 
snabbt populära. När så Blekinge kustbana hade 
elektrifierats blev de flesta tågen övertaliga. Vissa 
såldes via Danmark vidare till Israel medan andra 
köptes av DSB. Några går kvar i Sverige, numera 
på linjen Linköping-Kalmar och fortfarande under 
namnet Kustpilen. 

Elmotorvagnar 

De första linjer som elektrifierades i Danmark 
var lokallinjerna runt Köpenhamn, S-banelinjerna. 
Det var likströmsdrift som gällde och fordon 
och utrustning togs fram i Danmark. När de ursprungliga 
mörkröda tågen på 1960-talet byttes 



ut mot nyare, röda tåg kom även dessa att tillverkas 
i Danmark. Det var först när tredje generationens 
tåg skulle införas 1979 som svenska Asea 
fick in en fot. Det tillverkades 24 tvåvagnståg 
med Asea-utrustning men i övrigt danskbyggda. 
Tågen fungerade men fler blev det inte denna 
gång. Asea-tågen är nu, liksom de andra äldre 
tågen, helt utbytta mot fjärde generationens Sbanetåg 
som är tillverkade i Tyskland. 

Motorvagnar av tvåströmstyp infördes när 
Öresundsbron togs i drift 2000. Tågen, som utseendemässigt 
är snarlika Kustpilen, heter X31/X32 
(X32 anskaffades av SJ för trafiken Göteborg-Kalmar 
och Västkustbanan och fick en något bekvämare 
inredning. Idag går även de som Öresundståg, 
men har fatt behålla sitt littera) i Sverige och 

ET i Danmark. Vagnarna har antingen danska el

ler svenska ägare, men disponeras gemensamt och 

underhålls alla på den danska sidan. 

För att kunna köra snabbtåg till Köpenhamn 
har SJ byggt om en del av sina X2-tåg till tvåströmsutförande. 
De fordon som kan gå i Danmark 
har fatt ett K lagt till sitt littera. 

Ellok 

Det finns inga elektriska privatbanor i Danmark, 
men det har existerat några elektriska industribanor. 
En var den 785 mm breda banan vid cementfabriken 
i R0rdal vid jylländska Aalborg. 
Den fick två små elektriska lok från Asea 1961. 
Man hade kontaktledningsdrift och en likspänning 
på 500 volt. Banan är nedlagd sedan omkring 
1973, och loken har bevarats vid den smalspåriga 
museibanan i Hedehusene. 

Med tiden insåg DSB att eldrift var lönsam 
även på fjärrlinjer och började på 1970-talet 
elektrifiera huvudlinjerna. Systemet man valde 
var 25 000 volt 50 Hz, ett i och för sig modernt 
system men olikt det som användes i Sverige och 
Tyskland (15 000 volt 16 2/3 Hz). Därför ligger 
nu det danska systemet som en ö mellan de äldre 
elsystemen i grannländerna. Det var inget större 
problem förr. Då skulle i alla fall loken bytas vid 
tyska gränsen, och tågen till Sverige skulle gå på 
färja. Men sedan de fasta förbindelserna kommit 
till har man måst anskaffa tvåströmsfordon för 
att lätt kunna köra igenom. Elloken byggdes i 
Tyskland medan motorvagnarna (se ovan) tillverkades 
av Scandia i Randers. Först på senare år 



har flerströmslok från Sverige (Hector Rail) och 
Tyskland (DB) börjat gå i Danmark. Den andra 
generationens ellok i Danmark, med littera EG, 
är alltså ett tvåströmslok och kan ses i tåg så långt 
upp i Sverige som Hallsberg. 

Motorlok 

Skillnaden mellan de tidigare motorloken och 
motorvagnarna var marginella i både Sverige 
och Danmark. En del motorvagnar hade exempelvis 
bara ett litet godsutrymme, och användes 
i stort sett som diesellok. Den dieselmotorvagn 
som Hillernd-Frederiksv.:erk-Hundesteds jernbane 
köpte från TGOJ kom åtminstone de sista 
årtiondena i trafik att användas som rent växellok. 

Redan 1919 tillverkade J une i Jönköping tre 
små smalspåriga motorlok för danska betbanor. 

½sst är de vackra, Nohabdieshrna. Här är det DSB:s forsta My-lok, 1101, som nu är museilok vid jernbanemuseet 
och återställt till ursprungligt skick. Här ser vi det vid ett Öppet hus-arrangemang vid museets depot i Randers 1993. 

De var för svaga men ersattes med starkare exemplar 
av samma fabrikat. 

Nohab i Trollhättan experimenterade en del 
med motorlokskonstruktioner på 1920-talet. 
Ett provlok byggdes men det kom aldrig i trafik. 
Däremot lyckades Nohab sälja konstruktionen 
till Nakskovs skeppsvarv på Lolland, som byggde 
tre lok med Nohabs dieselhydrauliska kraftöverföring 
för tre danska privatbanor. Inget av loken 
blev lyckat, och de kom aldrig i riktig drift. 

Tågab med bas i Kristinehamn var bla,nd de forsta ope

ratörerna i Sverige att köpa Nohablok ftån Danmark. 
Man köpte i flera omgångar, och en del av loken har 
fatt, ellerfatt behålla, exotiska forgsättningar. TMX 
104 som vi ser här i Kristinehamn 1997 hade denna 
målning som DSB Mx 1021 när det i Danmark an

vändes for prov med ett nytt ATC-system. 

I Sverige utvecklades lokomotorn (i princip 
ett motorlok med lägre motoreffekt än 300 hästkrafter) 
i slutet av 1920-talet. Det var en enkel 
liten växlingsmaskin vars maskineri helt enkelt 
bestod i en Fordsontraktor som man tagit bort 
hjulen på och byggt in i ett lokskal! Framgången 
var stor och AB Slipmateriel Naxos i Västervik 
byggde flera hundra smålok till svenska järnvägar 



och industrier. Två lokomotorer såldes från 
Västervik till Danmark och båda hamnade på 
Hillernd-FrederiksvcErk-Hundesteds jernbane, 
där de slopades och skrotades på 1960-talet. 

I Danmark anskaffades flera typer av smålok, 
en del köpta från Tyskland och andra tillverkade 
i Danmark. Någon export av dessa typer till Sverige 
tycks dock inte ha förekommit. 

När så DSB skulle ersätta sina ånglok efter 
andra världskriget tittade man på utvecklingen 
vid de amerikanska järnvägarna. Här hade General 
Motors stora framgångar med sina långt 
standardiserade modeller. De var lite för stora 
och tunga för Europa, men Nohab hade tillsammans 
med GM utarbetat en konstruktion anpassad 
till våra förhållanden. På licens byggde man 
lok med en eller två förarhytter. Det mekaniska 
hade konstruerats och byggts i Sverige medan 
motorer och kraftöverföring importerades från 

USA. Loktypen byggdes, i några varianter, för de 

danska statsbanorna men kom också till Norge, 

Sverige (dock bara enhyttslok) och Ungern. Lok 

av samma konstruktion tillverkades också i Bel

gien för de belgiska och luxemburgska statsba

norna. Totalt byggdes för DSB 60 My och 45 

Mx-lok (som var något lättare) med deras karak

täristiska USA-design, samt 61 lok av en nyare 

och kantigare modell kallad Mz (som för övrigt 

också byggdes på licens i Spanien). Alla tre lok

typerna var mycket driftsäkra och kom under 

många år att dominera de danska järnvägarna. 

De var mycket populära också bland personalen. 

När de var nya var det flera stolta förare som änd

rade uppgifterna i telefonkatalogen från lokforare 



till My-lokforare! 

Under 1970-talet kom en del begagnade svens

ka diesellok till danska privatbanor. Troldhede

Kolding-Vejens jernbane köpte ett tysktillverkat 

treaxligt diesellok från Degerfors järnverk. Nora 

Bergslags järnväg sålde ett par mindre motorlok, 

"stutar", och de två största boggidieselloken till 

Odsherredbanen. De stora loken såldes dock 

snart vidare till Tyskland. 

När DSB började utmönstra sina Nohablok 
var det flera av de då nystartade svenska privata 
operatörerna som höll sig framme. Först ut var 
Tågåkeriet i Bergslagen som köpte "gammeldanskar" 
och rustade upp dem. Loken var visserligen 
gamla, men efter genomgång visade de sig 
vara både pålitliga och billiga i drift. Loken fick 
oftast förarhytterna moderniserade, men behöll 
platsen på höger sida för lokföraren. Med tiden 

Nora-Karlskoga 
järnväg köpte hela 
sin forsta uppsättning 
personvagnar och en 

hel delgodsvagnar 
på 1870-talet från 

Scandia i Randers. 
En del vagnarfick 
som den här ett långt 

liv. NK] togs över 
av Nora Bergslags 
järnväg i början av 
1900-talet, och flera 
av resgodsvagnarna 
kom attgå kvar i 
NBJ-s godståg långt 
in på 1960-talet. 
Därefter har F 51 
blivit bevarad som 
museivagn i Nora. 

blev det ganska många lok. I början av år 2009 
fanns det i Sverige 15 littera My (varav fyra senare 
såldes åter till Danmark), 11 littera Mx och 



hela 28 littera Mz. I Sverige fick de fantasifullt 
nog littera TMY, TMX respektive TMZ. Många 
av dem fick nya pigga färgsättningar. Elegantast 
är utan tvekan Tågåkeriets TMY 106 som blev 
uppmålad i det amerikanska järnvägsbolaget 
Great Northerns färger. Det var inför inspelningen 
av dansken Lars von Triers film "Dancing 
in the dark'', där loket skymtade i några scener. 
Målningen blev dock så populär att den fortfarande 
sitter kvar på loket. Märklin har gjort en 
modell av det, och det retar en del amerikaner 
som hävdar att det är ett falsarium. Men icke, det 
rullar sedan över tio år i Värmland. 

Vagnar 

När det gäller vagnar byggdes dessa huvudsakligen 
i Danmark respektive Sverige. Till att börja 
med köpte man delar från England och Tyskland, 
men snart hade man helt egen produktion. 
Danska vagntillverkare kom att leverera enstaka 
vagnar till Sverige, och några svenska vagnar 
exporterades till Danmark. Scandia i Randers 
byggde exempelvis för Nora-Karlskoga järnväg 
en rad som kom att leva länge. Ett par är idag 
bevarade som museivagnar i Nora. Även Sveriges 
första två personboggivagnar byggdes i Randers 
1877 för Frövi-Ludvika järnväg. Också en 
av dem finns idag som museivagn. Godsvagnar 
byggdes av danska standardtyper för flera sydsvenska 
enskilda bolag. En serie sockerbetsvag

För att rationalisera sin styckegodstrafik köpte DSB en mängd halvmoderna skjutdörrsvagnar.från SJ under 1990-
talet. 
De målades om, som denna Hbikks, men ställdes snart av då DSB i princip gav upp godstrafiken. Idag körs de flesta 
godståg av privata operatörer. En av de största är ett gemensamt bolag ägt av Green Cargo och tyska DB Schenker. 

nar till Helsingborg-Hässleholms järnväg blev 
förlaga för många senare betvagnar i Skåne. 

Svenska vagntillverkare, som Kockums i Malmö 
byggde redan 1879 de första ölvagnarna till 
Carlsberg, senare också till Tuborg. Kockums tillverkade 
också personvagnar av i stort sett svenska 
typer för danska privatbanor. Liknande vagnar 
kom sedan att byggas även i Danmark. Enstaka 
godsvagnar såldes också begagnade från Sverige 
till olika banor och bolag i Danmark. Vi vet om 
en begagnad kylvagn som köptes av Tuborg och 
sedan blev ombyggd med ny korg. Den finns 
idag bevarad som museivagn, men inte mycket 
torde återstå av den svenska vagnen. 

Några treaxliga vagnar för sockertransport 
såldes 1954 från Säbyholms järnväg (som var 



helägd av Sockerbolaget) till Danmark. Ar andra 
hållet gick redan på 1930-talet åtskilliga öppna 
betvagnar som varit inregistrerade hos danska 
vagn uthyrnings bolag. 

I modern tid kom många begagnade svenska 
godsvagnar att hamna i Danmark. Det var såväl 
kylvagnar som skjutdörrsvagnar. Även ett antal 
äldre grusvagnar och två lokaltågsvagnar littera 
B6 hamnade på den privata Odsherredsbanen. 

När man 2001 fick kapacitetsproblem i Stockholms 
lokaltrafik hyrde man först och köpte 
senare ett antal lokaltrafikvagnar från DSB som 
sattes in i insatståg med inhyrda Green Cargo 
Rc-lok i fram-och bakände. 

Och till sist: den mest danska av alla vagnar, 
ölvagnen från Tuborg med sitt lilla toppiga extrarak, 
"hatten", i ena änden, lär vara designad av 
den svenske prinsen Sigvard Bernadotte. 

Tågfårjor 

I och med öppnandet av tågfärjelinjerna Helsingör-
Helsingborg 1892 och Malmö-Köpenhamn 
1895 fick de båda ländernas järnvägar om 
inte direkt spårförbindelse så dock nästan. Färjorna 
tog till att börja med bara ett fatal vagnar, 
huvudsakligen godsvagnar. I Helsingör drogs 
vagnarna de första åren med häst från stadens 
gamla station genom gatorna till hamnen. Det 
säger sig självt att kapaciteten var begränsad. I 
och med den nya stationen 1891 blev det dock 
bättre, och snart överfördes vagnar livligt. Personvagnarna 
från Sverige, och i viss mån Norge, var 
något bredare än de danska men kunde normalt 
gå till Köpenhamns Hovedbanegård. Enstaka 
vagnar med kontinental profil, exempelvis några 
av de kungliga salongsvagnarna, kunde fortsätta 
söder om Köpenhamn vid behov. 

HH-leden sköttes mer eller mindre helt av 
DSB, som också höll med färjorna. Växlingen, 
även på svensk-mark, sköttes av dansk personal 
och dansk säkerhetsordning gällde. Bland annat 
kunde man i Helsingborg höra växlingssignaler 
ges med visselpipa, vilket inte förekom på andra 
håll i Sverige. 

På leden Malmö-Köpenhamn sattes det in 
svenska färjor, först Malmö och sedan Malmöhus. 
DSB-färjor från Stora Bält-leden var dock reservfärjor, 
men även SJ ställde ibland upp med reservfärjor 
från Trelleborg-Sassnitz. Under större 
delen av första och andra världskrigen hölls färjelederna 



igång, och vagnutbytet fortsatte relativt 
normalt. Efter andra världskriget ökade trafiken 
kraftigt, och med tiden kom en ny färjeled till för 
godstrafiken, från Helsingborg till Köpenhamn. 
All tågfärjetrafik upphörde dock naturligtvis när 
Öresundsbron öppnades 2000. 

En annan tågfärjeförbindelse öppnade 1987 
mellan Göteborg och Frederikshavn. Den används 
fortfararande sporadiskt för godsvagnar, 
men även Sveriges Järnvägsmuseum har vid något 
tillfälle använt leden vid transport av museifordon 
till och från Danmark. 

Öresundsbron 

När Öresundsbron öppnades den 1 juli 2000 
fick Sverige för första gången spårkontakt med 
Danmark. Spårvidden är alltså densamma men i 
övrigt skiljer sig mycket. De danska banorna har 
som nämnts tidigare elektrifierats med ett annat 
system än de svenska. Gränsen mellan de två systemen 
går vid Lernacken, det svenska brofästet. 
För att kunna köra utan problem måste fordonen 
vara utrustade för båda systemen. Tågen byter 
strömart i farten, helt automatiskt. Utrustade för 
de olika systemen är Öresundstågen, vissa X2-tåg 
och en rad ellok, som danska EG, vissa av Hector 
Rails lok och några ryskägda lok. Dieselfordon 
berörs naturligtvis inte. 

Danmark och Sverige har också helt olika signalsystem 
och därmed också olika ATC-system. 
Fordon som passerar bron måste vara utrustade 
med båda. Skiftet mellan de båda systemen 
sker på Pepparholm. För att ytterligare komplicera 
trafiken kör man huvudsakligen på vänstra 
spåret i Sverige och det högra i Danmark. Hela 
Öresundsbrolinjen är byggd för högertrafik (fast 
alla spår kan på sedvanligt vis vid behov köras 
i båda riktningarna) och tågen som utgår från 
Malmö kör redan då på högra spåret. I Arlöv har 
man byggt en spårväxlingsanläggning där uppoch 
nedspår byter plats genom en "undergång" 
för tåg norrifrån. 

Språkmässigt finns också en barriär. Tågpersonalen, 
som kommer från såväl Danmark som 
Sverige, ska behärska båda språken tillfredställande. 
Högtalarutrop kan ske på båda språken. 
Trafikledarna och motsvarande personal talar var 
och en sitt eget språk, men ska förstå även det 
andra. För att undgå missförstånd ska alla siffror 
uttalas som ental. 175, "etthundrasjuttiofem" eller 
"ethundredefemoghalvfjerds", blir alltså "ett, 
sju, fem" eller "et, syv, fem". 



Arbetsfordon 

Arbetsfordonen på järnvägarna har i stort sett utvecklats 
helt olika genom åren. Mycket har framställts 
på lokala verkstäder, och någon export/ 
import verkar inte ha förekommit förrän framåt 
1960-talet då DSB köpte några rälsgående bilar 
för elunderhållet på S-banenätet. De var tillverkade 
av svenska Sjölanders i Osby, byggda på 
chassi från amerikanska lnternational och i stort 
sett lika de bilar SJ banavdelning använde. Samtidigt 
såldes några dansktillverkade motortrallor 
till SJ, men några stora mängder blev det aldrig. 

Ett arbetsfordon av det mer udda slaget var SJ:s 
så kallade Mausinvagn, en mätvagn för att fast-

DSB köpte en serie arbetsbilar av samma typ som SJ 
från Sjölanders i Osby. De var byggda på chassi från 
lnternational Harvester och kunde köras såväl på lands

väg som på järnväg. DSB använde sina i Köpenhamns

området där linjerna var elektrifierade for lokaltrafiken. 
just denna bil har räddats till eftervärlden på museispårvägen 
i SkjoldentESholm, där den vid behov också 
används for arbeten på museibanans kontaktledning. 

användas även på de danska banorna, där DSB 
lät köra av de flesta linjer en eller två gånger om 
året. Oftast hade den svensk besättning kompletterad 
med dansk. Vagnen kördes även regelbundet 
i Norge. För att understryka den nordiska 
gemenskapen hade vagnen en dekal med svenska, 
danska och norska flaggan på sidan (ganska 
säkert en nerklippt dekal från SAS!). Vagnen är 
idag ersatt av modernare mätfordon och musealt 
bevarad av Sveriges Järnvägsmuseum. 
Annat 
Idag råder en stor internationell närvaro bland na i såväl Sverige som Danmark små traktorer, 
tågoperatrörerna. Detta ämne är i sig värt en eller eller truckar, som drog vagnar med bagage och 
flera artiklar. Vi far hoppas att vi med tiden kan ilgods. Många av dessa traktorer såg lika ut. De 
återkomma till detta i Spår. hade små hjul och föraren satt vid sidan av moBara 
några exempel: Öresundstågen körs av torhuven som på en Londonbuss. Det märkliga 
DSB First som till stor del ägs av DSB. Samma är att de svenska traktorerna var tillverkade av 
sak gäller Roslagsbanan, vars driftbolag huvudBergbolagen 
i Lindesberg medan de danska kom 
sakligen ägs av DSB. Svenska bolag som Green från firman Hans Hviid i Hiller0d. De är nästan 
Cargo och Hector Rail kör godstrafik i Danmark identiskt lika. Förekom någon form av licensoch 
på underhållssidan är det numera en salig avtal eller hade man helt enkelt kommit fram till 
blandning med bolag från en rad olika länder samma resultat när man undersökte stationernas 
verksamma såväl i Danmark som i Sverige. transportbehov? Ett bra ämne för framtida forskSlutligen 
en mer udda iaktagelse. Under ning. Vi förväntar oss en redovisning i en kom1940-
och 1950-talen användes på plattformarmande 



utgåva av Spår. 

Bergbolagen i Lindesberg gör reklam for 
sina plattformstraktorer i tidningen Järnvägsteknik 
1945. Om så önskas kan traktorn levereras medgengasdrift, något 
som snart inte längre behövs när nu kriget äntligen håller på att ta slut. 

De danska plattformstraktorerna är nästan identiska med de svenska, men tillverkade i Hiller@d Denna traktor är 
bevarad av danska ]ernbanemuseet i Odense. En snarlik traktor, men tillverkad i Lindesberg, finns i Sveriges 
järnvägsmuseums 
magasin i Gävle. Kanske skulle vi ordna en dragkamp någon gång? Bilden är tagen av Flemming S@eborg. 

ställa spårets status. Den kom under många år att 

Anders Olsson 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1960? 

Det svenska järnvägsnätet omfattade år 1960 

15 399 km. Under 1950-talet hade nätet mins

kat med över 1 200 km. Nätets längd 1960 var 

det minsta sedan 1910-talets senare del. 

Av järnvägsnätet 1960 ägde SJ 12 203 km 

normalspår och 2 255 km smalspår. Av SJ-nätet 

bestod 9 173 km av förstatligade enskilda järn

vägar. De enskilda järnvägarna omfattade 1960 

665 km normalspår och 276 km smalspår. Störst 

av de enskilda järnvägarna var TGOJ och minst 

(två km) var den lilla sockerbruksbanan Säby

holms järnväg i Skåne. 

Vid Statens järnvägar fanns den 1 januari 1960 

1 222 stationer, 94 expeditionsställen, 1 173 håll

platser, 640 håll-och lastplatser, 237 lastplatser, 

2 166 stationshus, 1 972 godsmagasin och 2 138 

banvaktsstugor. 



Ny trafik 
Järnvägsnedläggningarna var 1960 större än de 
varit tidigare men två små tillskott av ny trafik 
blev det under året. Göteborg-Särö järnväg förlängdes 
17 maj med 0,5 km till Linneplatsen, 
och på den av SJ 1959 övertagna Roslagsbanan 
infördes sommartrafik mellan Norrtälje och 
Norrtälje hamn (1 km). 

Upprustning 

Under 1960 skedde ingen breddning av smalspår 
till normalspår men mellan Kimstad och Skärblacka 
inlades treskensspår 891 och 1435 mm. 

Dubbelspår infördes på sträckorna AlbyOvansjö 
och Ramsjö-Norrhög på Norra stambanan 
samt Ändebol-Simonstorp på Östra 
stambanan. Dubbelspårsnätet ökade därigenom 
med27km. 

Ingen elektrifiering slutfördes under 1960. 
Den 1 februari 1960 tog TGOJ i bruk fjärrblockering 
på ytterligare två sträckor. 

Nedläggningar 

Nedläggningarna detta år var bland de största 
i den svenska järnvägshistorien och omfattade 
stora delar av landet från Trelleborg i söder till 
Gällivare i norr, från Dalsland i väster till Gotland 
i öster. 

Redan på nyårsdagen började nedläggning

arna. Den 14 km långa sträckan Trelleborg öv

re-Vellinge nedlades helt. Banan hade öppnats 

av Malmö-Trelleborgs järnväg 1886. Den hade 

förstatligats 1943 och SJ:s största investering på 

sträckan var ett nytt stationshus i Håslöv. Över

föringen av sockerbetstransporterna till landsväg 

bidrog till nedläggningen. 

Det av SJ 1959 övertagna Roslagsbanenätet 
decimerades. Den 1 mars nedlades persontrafiken 
Faringe-Gimo. Detta var en av nätets minst 
lönsamma sträckor. Även godstrafiken nedlades 
men återkom delvis senare. Banan bibehölls tills 



vidare for tjänstetåg. Och den 29 maj nedlades 
persontrafiken Österbybruk-Hargshamn. Banan 
var en del av f.d. Dannemora-Hargs järnväg. 
Persontrafiken Dannemora-Österbybruk hade 
försvunnit redan 1953. Den 1 oktober nedlades 
all trafik, det vill säga persontrafiken, på den 
kilometerlånga sträckan Stockholm Ö-Engelbrektsplan. 

Den 29 maj nedlades persontrafiken FalunRepbäcken, 
öppnad 1904 av GDJ ägda FalunVästerdalarnas 
järnväg. Godstrafiken FalunKvarnsveden 
upphörde också men till Televerkets 
impregneringsanläggning i Källviken kördes 
godståg från Falun till 1972. 

Göringen-Dalfors, 3 km, som var en sidobana 
till Dala-Hälsinglands järnväg, nedlades den 29 
maj. Bandelen öppnades 1902 och hade på slutet 
trafikerats med YBo6-motorvagnar. 

Årets andra nedläggning drabbade Trelleborg 
när stadens äldsta järnväg Lund-Trelleborg 
(öppnad 1875) nedlades den 29 maj. Två km 
närmast Lund behölls som industrispår till det 
relativt nyetablerade företaget Tetra Pak 

Den 29 maj nedlades Landskrona-Billesholm 
som hade öppnats 1876 som södra delen av 
Landskrona-Ängelholms järnväg. Den sydliga 
delen Landskrona-Säby bibehölls for godstrafik 
som anslutning till Säbyholms järnväg och den 
norra delen Billesholm-Ekeby som anslutning 
till Skrombergaverken. Persontrafiken Landskrona-
Billesholm utfördes till slutet med Hilding 
Carlsson-rälsbussar. Det blev Skånes sista 
reguljära trafik med dessa fordon. 

Fjorton avskedstagare hade mött upp på perrongen vid Säby, den forsta stationen efter Landskrona. Ställverk och 
bomvev står fritt, inte vid väggen till (det ännu bevarade) stationshuset. Foto Anders Hilding, Landskrona museum. 

Den 29 km långa sträckan Bäckefors-Bengtsfors 
V av smalspåriga (891 mm) Lelångenbanan 
nedlades helt den 29 maj. Banan som hade öppnats 
1895 revs under året. 

Trollhättan-Nossebro järnväg hade öppnats 
1916 och alltid dragits med dålig ekonomi. Den 
förstatligades 1948 och godstrafiken hade reducerats 
till behovsgodståg 1954. Den 29 maj 
upphörde all godstrafik. Officiellt hade banan 
fortfarande godstrafik men den utfördes nu med 
lastbil. Eftersom vägnätet var dåligt bibehölls 
persontrafiken tills vidare. 

Ljungbyholm-Påryd, som förlorat persontrafiken 



den 1 oktober 1959, miste med juni månads 
ingång även godstrafiken. Banan revs samma år. 

Den 1 augusti nedlades godstrafiken Anderslöv-
J ordberga (6 km). Återstående trafik på fd. 
Börringe-Östratorp utgjordes därefter av transporter 
för sockerbruket i Jordberga och spannmålslagerhusen 
i Klagstorp. 

Den 1 september nedlades Sveriges sist öppnade 
privatbana Ulricehamn-Jönköping, som 
var 60 km lång och fick koncession 1922, men 
såväl ekonomi som terräng gjorde att bygget 
drog ut på tiden. Den 1 mars 1940 kunde banan 
äntligen invigas och samma dag förstatligades 
den. Efter tjugo år nedlades såväl person-som 
godstrafiken. Kvar blev grustransporter närmast 
Jönköping. Efter nedläggningen användes banan 
för militära sprängövningar. Såväl banvallen som 
några ånglok användes i övningarna. 

Sidobanan Kummelby-Arkösund på den under 
1890-talet öppnade smalspåriga (891 mm) 
Vikbolandsbanan nedlades 1960. Den 1 september 
nedlades Östra Husby-Arkösund och 
två månader senare Kummelby-Östra Husby. 
Uppdelningen av nedläggningen som omfattade 
både gods-och persontrafik berodde på vägbygge. 
Rivningen av banan påbörjades hösten 
1960. 

All återstående trafik på Gotlands järnvägar 
( 115 km) med undantag av godstrafiken VisbyVisby 
hamn nedlades den 1 oktober. Bland det 
som försvann fanns Gotlands äldsta järnvägssträcka 
Visby-Hemse som hade öppnats 1878. 
Persontrafiken sköttes till nedläggningen av Hilding 
Carlsson-rälsbussar som var målade i Gotlands 
järnvägars röda färg. Någon ommålning 
till SJ:s klassiska gräddgula gjordes alltså aldrig 
på Gotland och ön fick aldrig trafik med modernare 
YBo4p-eller YBo5p-vagnar. Godstrafiken 
ombesörjdes med Z4p-lokomotorer. Alla gods

Lennart Ameen har berättat hur han som studentfackligt 
engagerad fick göra åtskilliga resor mellan 

Lund och Stockholm och då ofta lade resrutten så att 

intressanta järnvägar passerades. Kanske var det på en 

sådan resa som han i Påryd 1954fotograferade Torsås

banans motorvagn från 1935, tillverkad av Kalmar 



Verkstad. KnutJohansson, den siste banvakten vid 

Pårydsbanan, står vid växeln i Ljungbyholm till den 

i bakgrunden upprivna banan mot Påryd. Foto 1961 

Lennart Petersson. 

Xal 201 och 202 fick ett långt och ganska skiftande 

liv. De byggdes 1912 som dieselelektriska (Deva) motorvagnar 
(XI /CFJ nr 1 och 2), och trafikerade bland 
annat linjen Gällivare-Porjus. Drifterfarenheterna 
var emellertid inte de bästa så de stod avställda 191720 
och ombyggdes 1922 till kontaktledningsdrift. De 
användes sedan i personaltrafiken mellan Kiruna C 
och Kiruna malmbangård, varifrån fotot med Xal 
201 med tåg, härstammar (notera bergbanan i bakgrunden), 
men hamnade senare på linjerna från Gällivare 
till Koskullskulle och Malmberget. 

"' '~\"\::
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Dm3 984+983+982 tillverkat 1960 med tomtåg passerar banvaktsstugan Tornehamns kyrkogård Mellandelen fick 
senare tjänstgöra som sådan mellan Dm2 974 och 975. Foto 16augusti 1979 Anders Lundquist. 

tåg handbromsades till slutet. Det var sista SJsträckan 
med handbromsade tåg. 

Den 1 oktober nedlades persontrafiken på de två 
sidobanorna till Malmbanan, Gällivare-Koskullskulle 
och Gällivare-Malmberget. De hade öppnats 
1899 respektive 1890 och elektrifierats 1923. 
Godstrafiken på de båda banorna fortsatte. 

Den 1 november nedlades godstrafiken mellan 
Nyhammar och Björbo (24 km). Persontrafiken 
bibehölls. Nyhammar-Björbo var en del av 
SWB:s linje Ludvika-Vansbro och hade öppnats 
för trafik 1904. 

Ånglok 

Vid utgången av 1960 hade SJ 361 ånglok i 
trafik. De fördelade sig efter spårvidd enligt följande: 
1435 mm 287, 1093 mm 4, 1067 mm 18 
och 891 mm 52. Sedan 1956 hade antalet driftsånglok 
minskat med 181 . Ånglok hade använts 
i 3 192 tågkilometer (växlingsarbete ej inräknat) 
av vilka de fyra 1067 mm-loken stod för 19 
tågkm. En klart övervägande andel av ånglokens 
trafik utgjordes av godståg och blandade tåg (ofta 



betecknade som godståg) . 

Ånglok användes fortfarande på några pnvatbanor 
(till exempel Malmö-Limhamn och 
Jularbo-Månsbo) samt en del industrier. 

Ellok 

SJ hade vid 1960 års utgång 883 normalspåriga 
ellok och sex ellok med spårvidd 891 mm. De 
sistnämnda hade övertagits med Roslagsbanan 
1959. Därutöver fanns tre elektriska lokomotorer. 
Ellokens tågtjänst 1960 omfattade 72 957 
tågkm för normalspårsloken, 321 tågkm för 
smalspårsloken och 9 tågkm för ellokomotorerna. 
Totalt sett en liten minskning jämfört med 
1959. 

Under 1960 skedde de sista leveranserna av 
Ma-lok till SJ. Tre lok levererades under året och 
därmed hade SJ 32 Ma-lok av vilka flera skulle 
göra tjänst i över femtio år. 

Årets stora händelse på ellokssidan var dock 
den första leveransen av Dm3-lok. Alltsedan 
elektrifieringen av Malmbanan på 1910-och 
20-talen hade det funnits tvådelade malmtågsellok. 
Nu kom de tredelade. Ja, ska vi vara helt 
sanningsenliga så var de första tredelade loken 
tre hopkopplade Of-lok som hade funnits sedan 
mitten av 1950-talet och som genom trekoppling 
kunde dra lika många malmvagnar som 
Dm-loken. Mer om dessa lok kan läsas i Sveriges 
järnvägar 100 år. Dm3-loken var dock något 
annat. Länge var de världens starkaste ellok. 
Med en tjänstevikt på 264,8 ton, 9 750 hk och 

Xoa6259på / 

/

provtur i Stock

holmsområdet 

med folk från SJ 
Maskin byrå. 

en dragkraft som översteg fyra gamla Du-lok var 
de imponerande. Ett sådant lok med fullastade 
malmvagnar i uppförsbacke påverkade både hörseln 
och fantasin hos den som fick uppleva det. 
Lokbygget var ett samarbete mellan Asea, ASJ 
Falun, Nohab och Motala Verkstad. 



Men det var inte bara SJ som skaffade nya ellok 
detta år. Nordmark-Klarälvens järnvägar i 
Värmland hade fått sitt första ellok 1920. Nu 
var det dags för nya lok och de tre första i en 
serie levererades 1960 från Asea och Falun. 
Loken hade fyra drivande axlar, en motor på 
900 hk och en dragkraft som var en sjättedel 
av Dm3-lokets. Den var dock mer än dubbelt 
mot de på 1920-talet byggda gamla elloken på 
NK.lJ. Anmärkningsvärt var att NK.lJ gav loken 
namn vilket varit mycket ovanligt efter 1910. 
De tre under 1960 levererade loken fick nummer 
101-103 och namnen Hagfors, Munkfors 
och Skoghall efter tre av ägarbolaget Uddeholms 
viktiga orter. 

Motorlok 

Man brukar säga att motorloken tog över efter 
ångloken, men inte 1960 för då levererades inga 
nya motorlok till SJ. Däremot köptes fjorton 
lokomotorer litt Z43 från Kalmar Verkstad. 

Vid årets slut fanns vid SJ 118 normalspåriga 
och 27 smalspåriga (891 mm) diesellok. Vidare 
fanns det 43 7 lokomotorer fördelade på 362 
med spårvidd 1435 mm, 11 med 1067 och 64 
med spårvidd 891 mm. 

Motorlokens trafiktjänst som tåglok omfattade 
3 265 tågkm varav knappt en tredjedel på 
891-mm spår. 

Lokomotorernas tågtjänst 1960 utgjordes 
av 1 054 tågkm på normalspår, 132 tågkm på 
1067-spår och 297 tågkm på 891-spår. 

Motorvagnståg 

SJ hade vid utgången av 1960 följande antal motorvagnsfordon: 
17 elmotorvagnssätt (till exempel 
Xoa5), 38 normalspåriga (till exempel Xoa7) 
och 25 smalspåriga (f.d. SRJ) elmotorvagnar. Vidare 
sju elektriska rälbussätt (Yoa2), 30 elrälsbussar 
(Yoa6 och Yoa7), samt 437 dieselrälsbussar. 
Dessa fördelade sig efter spårvidd sålunda: 1435 
mm 362, 1067 mm 11 och 891 mm 126. Vidare 
fanns 7 dieselmotorvagnar för normalspår 
av äldre typ. 

Motorvagnarnas trafiktjänst 1960 var för elmotorvagnar 
4 716 tågkm (varav ungefär en 
tredjedel på Roslagsbanan), elrälsbussar 2 969 
tågkm, dieselrälsbussar 23 478 tågkm. De sju 
dieselmotorvagnarna kördes i 43 5 tågkm varav 
333 på spårvidd 891 mm. 



Nyheten för motorvagnsfordon detta år var tre 
prototypmotorvagnssätt för Stockholms lokaltrafik. 
Motorvagnar som levererades av Asea, ASJ 
Arlöv och Kockums hade ett utseende mycket 
likt de elmotorvagnar som Asea och Kockums 
vid denna tid levererade till Polska statsbanorna 
(PKP) och som senare byggdes i mycket stort 
antal i Polen. Motorvagnarna fick litt Xoa6 och 

Leveransbildpå Bo5 4762. Foto 1961. Den vänstra 
boggin har konsolfor be/,ysningsgenerator men ingen 
sextiotalsvagn levererades med MD-boggi med sådan 
generator. Vid denna tid måladesfortfarande taken 
ljusgråa. Bilden visar kupesidan. 

nr 259-261. Någon serietillverkning för Sverige 
blev det inte. 
Leveranserna av "Paprikatåg" litt Yoa2 fortsatte 
under året. 

Den sista leveransen av rälsbussar litt YBo7 genomfördes 
1960 med nr 1259 som byggdes av 
Märstaverken i Eksjö. Ombyggnaden av YBo6 
till YBo7 med avvikande inredning fortsatte. 

Hilding Carlsson-rälsbussarna var definitivt 
på väg ut på normalspåret. På smalspårsnätet 
gjorde de dock daglig tjänst på Öland, i delar 
av Småland och på Lelångenbanan. Trots att SJ 
konstaterat smalspårsrälsbussöverskott i slutet av 
1950-talet skeppades de röda Godandsrälsbussarna 
till Bohuslän på den under avveckling varande 
Lelångenbanan. 

Personvagnar 

Antalet av SJ:s personvagnar vid 1960 års slut 
var enligt följande: för normalspår 2 285 sittvagnar, 
231 sovvagnar, 44 restaurangvagnar, 
168 postvagnar och 662 resgodsvagnar. För 
spårvidd 1067 mm fanns 23 sittvagnar, 3 postvagnar 
och 6 resgodsvagnar. För spårvidd 891 
mm fanns 154 sittvagnar, 5 postvagnar och 49 
resgodsvagnar. Förutom dessa fanns det 493 
släp till rälsbussar varav en del för post och resgods. 

År 1960 var startpunkten för den största förnyelsen 
av personvagns parken i SJ:s historia. 
Vagnarna hade de avrundade hörn som införts 
under 1950-talet men en ny design på vagnkorgens 
räffling. De träinfattade fönstren hade ersatts 
av fönstervågar i lättmetall. Men den största 
förnyelsen gällde inredningen med fällbara stolar 
och träklädda istället för målade väggar. SJ 
marknadsförde sina nya andraklassvagnar med 



reklamen "Oj jag måste ha gått fel", det vill säga 
en så elegant vagn måste vara första klass. Men 
var alltså "nya'' andra klass. Under 1960 startade 
leveransen av följande vagntyper: 

Litt RBo2 var den nya restaurangvagnen. Den 
hade köket i mitten samt en del med bordsservering 
och en del med självservering, så kallad buffe. 
Vagnarna levererades från Kalmar Verkstad. 

Litt ABo2 var en kombinerad 1 och 2 klassvagn. 
Den hade två kupeer 1 klass och två kupeer 
samt två salonger 2 klass. Vagnarna levererades 
av ASJ Linköping. 

Litt Bo 1 var en andraklassvagn av för SJ ny 
typ i fjärrtågssammanhang. Vagnen hade två salonger 
med fällbara stolar. Leverantör var Kalmar 
Verkstad. 

Litt Bo5 var en andraklassvagn som hade fyra 
kupeer med vardera åtta platser samt två mindre, 
öppna salonger. Dessa vagnar levererades av 
Kockums i Malmö. 

Under 1960 gjorde SJ ett försök med liggvagnstrafik 
Eftersom man inte hade egna liggvagnar 
lånades vagnarna från Tyskland. 

Godsvagnar 

Mängden godsvagnar vid SJ, inklusive malmvagnar 
men exklusive specialvagnar, var vid 1960 års 
utgång48 712 medspårvidd 1435 mm, 274 med 
1093 mm, 412 med 1067 mm och 2 642 med 
891 mm spårvidd. Antalet godsvagnar minskade 
1960 med 575. 

RobertSjöö 

Sveriges Järnvägsllluseulll 2009 
-ett spännande år med fokus på framtiden 

Trots dubbla besöksrekord är naturligtvis årets 
stora händelse beslutet om att museet far en ny 
huvudman i och med att Banverket läggs ned den 
31 mars 2010. Dagen därpå uppstår Trafikverket 
som inte bara tar över Banverkets myndighetsuppgifter 
utan även Vägverkets verksamhet liksom 
mindre delar av Sjöfartsverket, Transportstyrelsen 
och Sika. Denna nya supermyndighet 
ska garantera en ändamålsenlig infrastruktur för 
våra transportbehov men även väg-och järnvägstrafikens 
kulturarv genom att bedriva museiverksamhet. 



Ett positivt besked fick vi när regeringens utredare, 
Gunnar Malm, som också blir Trafikverkets 
första generaldirektör, presenterade sitt beslut till 
organisation i mitten på november. Museerna i 
Banverket och Vägverket kommer att samlas till 
en så kallad resultatenhet och därigenom fa en 
mycket tydlig plats i organisationen och även 
möjligheter till en tillräcklig självständighet. 

Samtidigt innebär detta att det finns andra alternativ 
till placering inom statsförvaltningen. Det 
är jag inte orolig för så länge verksamheten är 
synliggjord. 

En spännande konsekvens av Trafikverket är 
att Sveriges Järnvägsmuseum återigen står inför 
en sammanslagning. Beredda på detta inleddes 
redan under sommaren förberedande samarbete 
mellan företrädare för Banverkets och Vägverkets 
museer som utmynnat i tämligen konkreta planer 
för syfte, mål, verksamhetside och en tänkt 
organisation. I skrivande stund är det för tidigt 
att förmedla något om detta, men självklart 
kommer perspektiven att vidgas i museiuppdraget 
och sannolikt far vi ett ännu större intresse 
utifrån för det vi gör. Vägverkets museum är 
mycket väl integrerat i Vägverket, förnämligt beläget 
i anslutning till huvudkontoret i Borlänge. 
Museet har använts aktivt av Vägverket i samband 
med konferenser, viktiga besök och för att 

Vägverkets museum i Borlänge. Museichefen, Jan-Olof Montelius, något skymd, visar museet for 
verksmuseikollegor. 
Foto Robert Sjöö. 

sprida information om trafiksäkerhet. Samlingarna 
av föremål, maskiner och fordon förvaras i 
Kjula utanför Eskilstuna. Samlingen är unik i sitt 
slag men lokalerna har brister och personalen är 
liten. Något vi känner igen, men i det här fallet 
kan vi betraktas som riktigt stora. 

Mitt i förändringens stormöga har vi själva haft 
mycket fokus på våra tillkortakommanden. Utredningen 
om museet, järnvägsmuseum i världsklass, 
på Banverkets uppdrag levererades i tid till 
sommaren av utredaren f.d. museidirektören Ann 
Louise Kemdal. Uppgiften var att belysa museet 
ur ett ägarperspektiv och föreslå ett rimligt uppdrag 
från staten med åtgärder i tre ambitionsnivåer. 
I utredningen konstateras att lokalerna trots 
deras stora volymer inte är ändamålsenliga för 
vare sig samlingar eller arbete och att det finns behov 
av kompetensförstärkningar inom områdena 
samlingar och kunskap. Kemdal ser också en stor 
utvecklingspotential om man genomför mindre 



justeringar av det publika utbudet men framför 
allt genom om-och tillbyggnader vid arenorna i 
både Gävle och Ängelholm. 

Utredaren har arbetat mycket nära mig och 
personalen så inget kom som några överrask-

Utredningen Järnvägsmuseum i världsklass lyfterfram 
brister men framför allt möjligheter. 

JÄRNVÄGSMUSEUM IVÄRLDSKLASS 
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ningar och vi har nu ett utomordentligt underlag 
att gå vidare med. Förslag har lagts till ledningen 
för Banverket och regeringens organisationskommitte 
för Trafikverket har informerats. Av 
förklarliga skäl har inte Banverket kunnat besluta 
om några åtgärder då de skulle kräva mycket stora 
investeringar för nästa ägare men behov och utvecklingsmöjligheter 
har även de blivit lyfta fram 
i ljuset och sett i perspektivet att museiverksamheten 
är ett regeringsuppdrag i Trafikverket så far 
väl förutsättningarna för åtgärder ändå betraktas 
som tämligen gynnsamma. 

En statlig utredning som förutsades påverka 
hela museisektorn var betänkandet Kraftsamlingmuseisamverkan 
ger resultat (SOU 2009: 15) från 
regeringens tillfälliga museikoordinator Christina 
von Arbin, som lämnades till regeringen i februari. 
Vare sig den eller den något tidigare färdigställda 
kulturutredningen kom dock att innebära 
något verkligt dramatiskt. I vart fall museivärlden 
är sig alltjämt tämligen lik även om det finns ambitioner 
att öka det regionala inflytandet på bekostnad 
av stadig centralstyrning. Samtidigt gav 
utredningarna oss utmärkta möjligheter att peka 
på problem med just styrningen av vissa stadiga 
museer. Ett nätverk av chefer för så kallade verksmuseer 
bildades i syfte att lyfta frågan om statens 
egenproducerade kulturarv inom myndigheter 
som Banverket, Tullverket och Vägverket, stadiga 
bolag som Posten och Vin & Sprit eller stadigt 
finansierade organisationer som Riksidrottsförbundet. 
Alla driver museer men på oklara grunder 
och direktiv och samlingarna skulle i princip när 
som helst kunna skingras. Museikoordinatorn lät 
sig övertygas och föreslog ett stärkt kulturpolitiskt 
stöd för statliga museisamlingar som inte sorterar 
under Kulturdepartementet. Hon menade 
att ansvaret för samlingarna måste säkras och att 



detta borde framgå av regleringsbrev och andra 
styrdokument för respektive myndighet. Tyvärr 
kom förslaget inte med i regeringens höstproposition 
Tid for kultur (2009/10:3) . Värdefulla 
synpunkter i frågan har också kommit i form av 
en skrivelse från Riksförbundet Sveriges Museer 
till regeringen och organisationskommitten för 
Trafikverket. 

Under detta utredningarnas år gjorde jag en 
översyn av organisationen, dels för att åstadkomma 
större tydlighet i rollerna men också som 
förberedelse för en utökad museiverksamhet tillsammans 
med Vägverkets museum. Organisa

Henrik Reuterdahl 

har bytt konsult

hatten mot en fast 

tjänst på museet 
som sektionscheJ 
for den publika 

verksamheten. Foto 

Peter Iller. 

tionen kommer att utgå från våra gemensamma 
tre huvudmål: samla -veta -visa. Ett första steg 
genomfördes vid årsskiftet 2009/2010 då de publika 
verksamheterna i Gävle och Ängelholm 
samlades under en chef. För uppdraget anställdes 
Henrik Reuterdahl, som många känner från vår 
verksamhet med arrangemang och trafiksäkerhet 
under flera år, men då som inhyrd konsult från 
Banverket Produktion. Trafiken kommer också 
att föras till den publika verksamheten medan 
fordonsansvaret läggs till samlingsverksamheten. 
Detta är en logisk förändring som möjliggörs av 
större resurser och kompetensförstärkning. 

Inför bytet av huvudman blev det också nödvändigt 
att se över våra trafiksäkerhetsföreskrifter 
och avtal för nytt trafiktillstånd från Transportstyrelsen. 
Det jobb som startades under hösten 
av konsulten Reuterdahl kan därmed slutföras av 
sektionschefen i en och samma person. 

Nätverk, möten och konferenser 

Museets engagemang nationellt och internationellt 
har varit högt som tidigare år. För min egen 



del handlar det om styrelseuppdragen i Riksforbundet 
Sveriges Museer (RSM) och lnternational 
Association of Transport Museums (IATM). För 
RSM:s räkning fick jag uppdraget att i samverkan 
med Svenska ICOM ta fram riktlinjer och 
ingå i juryn för det pånyttfödda branschpriset 
Arets Museum. Först ut att ta emot 2009 års 
pris ur kulturministerns hand blev Världskulturmuseet 
i Göteborg. För egen del kändes det extra 
bra att det också kunde delas ut ett hederspris 
till Arbetsam, arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation. 
Vi på vårt museum om några vet hur 
betydelsefulla och tyvärr ofta underskattade våra 
ideella museikollegor är. 

Denna hedersbetydelse blev förhoppningsvis 
en viktig signal i rätt riktning. Priserna delades 
ut på Museernas vårmöte, som i år samarrangerades 
av de nordiska museiförbunden, i Malmö 
den 1-2 april. Vår utredare, Ann Louise Kemdal, 
var projektledare för vårmötet och tillsammans 
höll vi i ett seminarium om museerna som 
tillväxtpotential. I Sverige, Norge och Danmark 
har museerna sammanlagt mer än 35 miljoner 
besökare. Majoriteten av besökarna kommer 
från den egna regionen. I England har ekonomiprofessorn 
Tony Travers vid London School of 
Economics visat att museer är de mest attraktiva 
besöksmålen för turister, vilket gör dem till en 
viktig tillväxtfaktor. Detta gäller sannolikt även 
för de nordiska länderna. Men hur tar man vara 
på museernas potential hos oss? Det är en berättigad 
fråga som vi måste ha med oss vid utvecklingen 
av museiverksamheten i Trafikverket. Seminariet 
gav en del goda exempel och självinsikt 
är en god början, men sedan handlar det om att 
åstadkomma attitydförändringar hos såväl politiker 
och medier som i vår egen transportsektor. 

Ett viktigt steg mot större branschnytta togs 
när vi för IATM:s räkning arrangerade en workshop 
under fyra dagar, 13-16 oktober, för experter 
inom ämnet restaurering och konservering av 

stora föremål. Utgångspunkt för seminariet var 
vår restaurering av en teakklädd restaurangvagn 
från 1927, Ro2 nr 2702, under ledning avThom 
Olofsson. Thom och vår snickare, Stefan Carlsson, 
hade bråda dagar att utbyta kunskaper med sjutton 
deltagare från tio länder. Slående är hur lika det ser 
ut på våra respektive museer. Det är fa personer 
och tunna trådar som håller liv i kunskapen om 
ett hantverk som inte ligger allt för långt tillbaka 
i tiden. Man kan säga att det nätverk som bildades 
genom seminariet kom till i grevens tid. Sedan 
återstår att se vilken effekt det kan fa. Vi kunde 



också konstatera att Sveriges Järnvägsmuseums 
restaureringsprojekt i all sin litenhet ligger absolut 
längst fram när det gäller ambition, kvalitet och 
metoder att utföra praktiska arbeten i enlighet 
med det som gjorde på järnvägsverkstäder under 
första hälften av 1900-talet. Katarina Sandberg dokumenterade 
seminariet och har skrivit en artikel 
till IATM Newsletter 33/2010. Se hennes svenska 
version på sidan 62. 

Årets IATM-konferens hölls i Tyskland under 
delat ledarskap av Transportmuseet Dresden och 
Deutsche Bahns järnvägsmuseum i Niirnberg. 
Temat var attraktiva erbjudanden till publiken. 
För museets personal var det inte så attraktivt 
då konferensveckan inneslöt midsommarafton, 
som dessutom var dagen för årsmötet. Jag höll 
i sekreterarpennan under mötet och deltog tillsammans 
med Thom Olofsson i givande diskussioner 
och studiebesök under hela konferensen. 

Inför de förändringar vi står inför var det särskilt 
intressant att se de trafikslagsövergripande 
satsningarna som gjorts i Dresden och framför allt 
på Deutsches Museum i Miinchen där man kan 
finna världens första ellok, från Siemens 1879, intill 
vad som anses vara världens första bil, en Benz 
från 1886. I billandet Tyskland betyder varumärkena 
så mycket att de stora biltillverkarna har egna 
museer som används aktivt i marknadsföringen. 
Jag hade förmånen att leda en session under konferensen 
där marknadscheferna för MercedesBenz, 
Porsche och BMW beskrev värdet av sin 
museiverksamhet. Alla har de investerat mellan 
50 och 100 miljoner euro i sina museer de senaste 
åren, något att fundera på. 

Årets nordiska järnvägsmuseimöte avhölls i 
sträng januarikyla hos våra norska kollegor i Hamar 
med omnejd. Temat var Vad bevarar vi och 
vad bevarar vi inte så vi deltog med hela sektionen 
Samlingar och dokumentation. Christina Engström, 
Robert Herpai och Ida Si:xtensson höll var 
sitt föredrag. Christina berättades om cirkus på 
järnväg, ett Arkivens dag-arrangemang, Robert 
om gallring ur museets boksamling och Ida presenterade 
nyligen framtagna råd och riktlinjer för 
vår samlingsverksamhet. Vi kunde konstatera att 
verkligheten är väldigt likartad på våra museer och 
att det stöd vi kan fa av nordiska kollegor som sitter 
i samma båt är både skönt och kan förenkla 

Trots intressanta 
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beslut om bevarande eller gallring. Sedvanligt avhölls 
ett branschseminarium för våra ideella kollegor 
inom Järnvägshistoriska Riksforbundet och 
Museibanornas Riksorganisation i Gävle i början på 
mars. Ett drygt 30-tal företrädare för museerna, 
museiföreningarna och organisationerna diskuterade 
frågor som trafiksäkerhetsarbete, bevarandeplanen 
och miljömedvetenhet. Ett konkret 
resultat från mötet blev beslut om en gemensam 
dag med öppet hus 20 I 0 för att sprida kunskap 
om våra anläggningar och både besökare och nya 
aktiva medlemmar. 

Efter denna övergripande bakgrundsbeskrivning 
av museet i omvärlden är det dags att gå in 
på själva verksamheten, och då är det till att börja 
med oerhört glädjande att vi nått rekordstora besökssiffror 
i både Gävle och Ängelholm. Vi kunde 
räkna till sammanlagt 88 312 museibesökare på 
våra anläggningar. 

Publik verksamhet Gävle 

Gävledelen av besöksrekordet var 45 440. När 
det gäller jämförelsetal måste vi räkna bort jubileumsåret 
2006 med TÅG I 50 som då stod för 
nästan hälften av det årets resultat. Uppgången 
från fjolåret blev drygt 8 procent och ligger över 
både mål och prognos. Självklart ligger samhällsekonomiska 
orsaker bakom detta. Vi har flest be-

Trångt under John 



Bauer-gymnasiets 
IT-mässa på museet. 
Foto Peter Iller. 

sökare på sommaren när turisterna kommer och 
under 2009 turistades det mer på hemmaplan, 
men vi fär samtidigt ett värdefullt kvitto på att vi 
står oss väl i den inhemska konkurrensen. Vi har 
kunnat konstatera att fler ungdomar har hittat till 
museet och att våra kollegor i Banverket i större 
utsträckning har haft glädje av våra resurser for 
konferenser och specialarrangemang. En medveten 
satsning på pedagogik mot olika åldersgrupper 
har gett effekt. Ett miljöting och en IT-mässa har 
hållits for gymnaisieelever, skolloven har använts 
for riktade aktiviteter mot de lediga och de inträdesfria 
onsdagarna med loklekis har verkligen slagit 
igenom bland småbarnsforäldrarna i regionen. 
Samtidigt har efterfrågan på anpassade aktiviteter 
från skolan ökat. En av kommunen finansierad 
kulturbuss som kostnadsfritt kunde beställas av 
skolan for resor till kultur-och fritidsmål tog 
också bort ett av de stora hindren som lärarna står 
inför i dag. Det f"ar inte kosta ett öre for eleven 
eller snarare elevens föräldrar. 

Barn från Hemlingbyskolan och Brynässkolan 
fick möjligheten att utgöra en festlig inramning 
och dessutom hälsa på kungen och drottningen 
vid deras besök i Gävle den 19 mars. Kungaparet 
hämtades vid första destinationen for besöket, Furuvik, 
med ångtåg och kungavagnen varpå följde 
en tur genom museet i sällskap med ett urval av 
Peter Illers teaterfigurer for att landa i kungavagnarna 
och naturligtvis ångloket F 1200, som majestätet 
stolt kunde förevisa drottningen då han 
vid ett tidigare besök fatt köra loket. Självklart fick 
vi mycket uppmärksamhet tack vare besöket trots 
att ångtåget körde ifrån medieuppbådet. Det var 
en ganska dråplig syn med ett antal tjurrusande 
fotografer springande mot avspärrningarna med 
kamerorna i högsta hugg bara for att sedan f"anga 
månghövdad publik och besökarnas ryggtavlor. 

Det publika året i Gävle började med julgransplundring 
och prisutdelning i pepparkakstågtävlingen 
for fritidshemmen i kommunen. Prisutdelare 
var Johannes Ericsson, fotbollsspelare i 
allsvenska Gefle IF. Vinnarna erhöll en fri resa 
till valfritt resmål i Gästrikland. Valet utföll så 
småningom på Storvik(!). 

Sportlovsaktiviteten inskränkte sig inom citationstecken 
till ångtågstrafik men som så många 
gånger förr visar det sig räcka for att fä många 
att komma. Även påsklovsarrangemanget var ett 



enklare arrangemang men med fokus på hur sakerna 
funkar. Familjeguidningar om hur ångloket 
fungerar, experimentverkstad i regi av gymnasie-

Kungen och drottningen anländer till Gävle och museet med kungavagnen efter ångloket SJ 1923 och for ett varmt 
mottagande av eleverfrån Brynässkolan. Foto ]oe Formgren, en av fl fotografer som hann fram i tid till den tillfälliga  
fotoläktaren framfar Cafe Angvisslan. 

Tågspanardag i Gävle kunde upplevas både på och vid blandat tåg draget av malmtågsloket R 976. Foto Peter Iller. 

elever från Polhemsskolan och en ordjakt signerad 
Margareta Widmark sysselsatte ändå ett drygt tusental 
under påskveckan. 

Efter erfarenheter från tidigare så beslutades att 
dela upp den traditionella museidagen i två aktiviteter 
riktade mot olika målgrupper. Ambitionen 
att nå alla må vara vällovlig men risken finns 
att utbudet inte tilltalar någon. Järnvägsmuseets 
dag på hösten skapades en gång för de riktigt 
järnvägsintresserade. Med jättearrangemang som 
TÅG 150 eller TÅG07 kan man lyckas tilltala de 
flesta, men det är oerhört resurskrävande och kan 
svårligen upprepas år efter år. En särskild dag för 
barnfamiljer ordnades därför den 17 maj med 
ångtåg, javisst, men framför allt artistuppträdanden, 
Banverkets barnmaskot, Bango som pratade 
säkerhet, ansiktsmålning, experiment och öppna 
stationshus och banvaktarstuga. Minitåget och 
modelljärnvägen i källaren kompletterade utbudet 
för de små besökarna. I samband med familjedagen 
inleddes också ett försök att köra Argångståget 
till och från arrangemang i stället för tre-fyra 
helger i rad. Rimliga arbetsinsatser lockade ändå 
över 1500 besökare till familjedagen. 

Efter en väl förberedd sommar med många 
storhandlande turister, i synnerhet i juli, riktades 
fokus mot museidagen för de inbitna, en 
tågspanardag, den 12 september. Vi vet att den 
järnvägsintresserade publiken, med undantag för 
musik-och restaurationstemat 2008, blivit ganska 
bortskämd alltsedan ambitionerna för dagen 
höjdes 2002 efter några år av öppet hus-karaktär. 

Fem ånglok under ånga, bland andra R 979 och 
ElO 1746 med godståg, och uppstart av beredskapsloket 
B 1108, verkade ha gett åtminstone 
godkänt. Argångståget gjorde också årets andra tur. 
2 800 besökare var klart godkänt och allra mest 
glädjande var nog att personalen tyckte att det var 
ett roligt arrangemang som var tillräckligt mycket 
utmaning för det där lilla extra men inte förgörande 
slitsamt som, handen på hjärtat, museidagarna 
har varit för många under den höga ambitionsnivåns 
press. Vi klarar naturligtvis inte större 



arrangemang utan hjälp från frivilliga-och så var 

det även 2009 -men det är också så att om det 
kommer många utifrån in i planlagd verksamhet 
så sätts informationsvägar och logistik för mat och 
bekvämligheter på hårda prov. Det är inte alltid så 
lätt att hitta balansen, men den 25:e museidagen 
i ordningen blev nog den för personalen mest 
harmoniska av dem alla. Besökare som stod i den 
stundtals förskräckligt långa korvkön håller kanske 
inte med men antalet hungriga överträffade 
även korvgubbarnas förväntningar. Vår cateringentreprenör 
hade förra årets osålda berg av mat 
till Mat & Musik-arrangemanget i färskt minne 
och tordes inte köpa in ett för stort lager eller ha 
för många säljställen. Stora skillnader i besökstalet 
är ett stort problem för oss i planeringen, och det 
är alltid stora risker med endagsarrangemang i ett 
land med vårt skiftande klimat. 

Tredje och sista turen medArgångstågetförlades 
till den så kallade Modelltåg 09 den 17-18 oktober. 
Arrangemanget som nu var inne på sin fjärde 

En del av den över 200 meter långa moduljärnvägen under Modelltåg 09 i Gävle. Foto Lennart Lundgren. 

säsong möjliggörs av hundratals modellrallare 
som tillsammans skapar en unik jätteanläggning 
av privat-eller föreningsägda modelljärnvägsmoduler. 
Det är fantastiskt att se dessa landskap 
växa fram utförda med både kunskap, kärlek och 
humor. Slutresultatet slår rekord varje gång och 
det har blivit en av våra största publikdragare. 
Projektledaren, Anders Larsson, såg ännu ett 
år till att mat, övernattning och social samvaro 
fungerade utöver de rent tekniska utmaningarna. 
Drygt 1 600 nyfikna beundrade den över 200 
meter långa modelljärnvägen under de två dagar 
den existerade. Körtiden för ett tåg från den ena 
änden till den andra var 50 minuter! 

Höstlovet användes traditionsenligt till att 
skrämma besökarna, i år med nyskriven spökteater 
i regi av Peter Iller med sex skådespelare från 
Kulturskolan i Gävle, som bevisligen hade roligt 
trots att de fick jobba hårt under sitt eget skollov. 
Spökrälsbussen skjutsade till och från Gävle 
Central. Skräckupplevelserna begränsades något 
av att vi blev tvungna att utöka antalet medföljande 
på varje föreställning på grund av det stora 
intresset. Nästan 2 400 personer teaterguidades 
av greve Axel von Tender och hans olycksaliga 
andar under fem dagar. 

Det publika året i Gävle kretsade kring arrangemangen 
men en tillfällig utställning producerades 



också i samverkan mellan Peter Iller och 
Ida Sixtensson, som tillfälligt fick släppa en del 
uppdrag för samlingarna. Utställningen På Tåget 
-kända och okända berättar -öppnades av en av 
de kända, Täppas Fogelberg, den 7 juni. Utställningen 
kommer att stå fram till sommaren 2010. 
Andra som delat med sig av sina tågminnen och 
låtit sig avbildas för utställningen är Marika Lagercrantz, 
Micke Tornving och ärkebiskopen 
Anders Wejryd. 

Marika Lagercrantz var en av dem som delade med 
sig av sina tågminnen till den egenproducerade utställ

ningen i Gävle, På tåget. Foto Peter Iller. 
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Publik verksamhet Ängelholm 

Den unga publiken har blivit allt viktigare för 
oss även i Ängelholm, men också våra grannar 
i Danmark har hittat till oss. Skollovsaktiviteterna, 
vår och höst, omfattar oftast flera veckor 
då även Danmark är upptagningsområde. Danskarna 
har också visat stort intresse för Meccanoutställningen 
som Jan Myrdal och Mai Kurdve 
producerade redan 2003 och som har visats på 
Danmarks Jernbanemuseum. Under 2009 hyrdes 
den ut till Danmarks Tekniske Museum i Helsingör. 
På sportlovet var temat "gamla lekar" och 
det var det många som ville pröva på. Över 1 800 
kom till museet under två veckor. Den under fjolåret 
invigda miniatyrjärnvägen, i det som blivit 
museets egen järnvägspark, fick ett genombrott 
under sommaren. Utöver enklare kioskförsäljning 
i parken med glass, kaffe och läsk bidrog stora 
uppslag om banan i lokalpressen. Över huvudta-

Ungdomarna bakom Rabalder under cirkushelgen i 
Angelholm. Foto Annette Thomasson-Söderlund. 

get har vi haft bra genomslag i medierna, mycket 
beroende på närmast artikelfärdiga pressmeddelanden 



signerade Krister Månsson. 

Ett specialarrangemang som inte bara var för 
barn utan också med barn var cirkushelgen den 
1-2 augusti. Det var Cirkus Rabalder som anordnade 
cirkusskola för alla upp till 15 år. Sedan 
blev det uppvisning för stolta föräldrar och andra 
nyfikna. Rabalder genomförde också en välbesökt 
föreställning i parken med musik och akrobatik på 
lördagskvällen. Höstlovet som sammanföll med 
den danska efterårsferien, inklusive några dagars 
spökjakt, drog smått fantastiska 3 500 personer. 

Julloven både börjar och avslutar verksamhetsåret, 
vilket innebar ytterligare ett par tusen museibesökare, 
varav många unga entusiaster. De 
riktade aktiviteterna mot barn och ungdomar var 
huvudorsaken till att vi lyckade slå besöksrekord 
i Ängelholm för fjärde året i rad. Det nya rekordet 
lyder på 42 872 besökare, vilket i och för sig 
är en hårfin förbättring från fjolåret men då var 
en stor del av resultatet det storslagna tioårsfirandet 
av verksamheten i Ängelholm. Nu har vi fatt 
ett kvitto på att museet är ett mycket uppskattat 
besöksmål för familjer. 

Något som inte drar horder av besökare men 
som höjer kvaliteten för många är att biblioteket 
har hållit öppet på onsdagar, samtidigt som lekstallet 
med fri entre. Påsklovet är förvisso viktigt 
för våra yngre besökare men till påsken öppnade 
vi också årets första tillfälliga utställning med 
målningar av Lars Krook, som har ett förflutet 

Sommarens utställning 
Övergivna 
platser i Angelholm 
av och med 

Jan jörnmark. 

som arbetsledare på AB Trafikrestauranger och 
som tidigare ställt ut på museet i Gävle, sommaren 
2000. 

Sommarsäsongen inleddes traditionsenligt 
första helgen i maj med museidag anpassad för 
både familjer och specialintresserade. Temat i år 
var lätta järnvägsfordon, det vill säga dressiner. Vi 
hade gästande utställare i museet, gästande ånglok 
på minibanan och gästande dressiner. Körningar 
gjordes med ångdressinen från Uddevalla-
Vänersborg Herrljunga järnväg från våra egna 
samlingar och en före detta SJ bildressin från 
Föreningen Veteranjärnvägen utöver den dressincykling 
som stod till buds för egna försök. Ett 



annat ekipage som väckte stort intresse var den 
hästdragna vagnen från Åmmebergs järnväg som 
liksom UVHJ-dressinen togs ner till Ängelholm 
till Tio år på spår. Ångtågsturer, tur och retur Åstorp, 
var i vanlig ordning fullsatta. Vi hade även 
ett externt trafikuppdrag med ångtåg denna dag; 
förskolan Englakronan med barn och föräldrar 
som chartrade ett eget tåg. 

Den 2 maj invigdes också sommarutställningen 
som stod till och med augusti månad, Övergivna 
platser, av och med Jan Jörnmark. Han höll under 
öppningsdagen ett av två välbesökta föredrag 
i museets hörsal. Jörnmarks projekt har också 
fatt stor uppmärksamhet i media, till och med på 
ekonomisidorna. Över 3 000 besökare kom till 
årets mest framgångsrika, publika arrangemang. 
Dressincykling återanvändes för övrigt som en 
uppskattad programpunkt under hela juli i samarbete 
med Föreningen Veteranjärnvägen. 

Stor potential finns för företagsarrangemang 
i Ängelholm med den fina hörsalen och kopplingen 
till järnvägsskolan. Vi har haft specialarrangemang 
just genom skolan, men lite försiktigt 
har vi också i högre grad börjat med ett 
helt eget utbud. Trafiken med våra i södra Sverige 
placerade driftånglok har också kommit i gång 
på allvar. Utöver museidagens ångtåg var Ängelholm 
bas för flera uppdragskörningar, med 
Banverkets säkerhetskonferens som höjdpunkt. 
I anslutning till det traditionsenliga Luciatåget 
kördes ångtåg med E 902 för kyrkogårdsförvaltningen 
i Helsingborg till Åstorp tur och retur 
medan B 1038 hade ett uppdrag i Landskrona. 
Lucia i Ängelholm är inte bara ett rykande, hett 
lussetåg utan även konsert med Barkarollerna. 
Årets sista stora publika aktivitet drog nästan 
tusen personer, som hade kunnat bli ännu fler 
om det funnits mer platser på ångtågen. En lika 
enkel som genial lösning, att på storbild projicera 
nyheter i museet på väggen vid utgången från utställningen, 
har bevisligen lett till återbesök. Faktum 
är ju att en och samma person kan tillhöra 
ett antal målgrupper. 

Samlingar och dokumentation 

På grund av stundtals total personalbrist på samlingssidan 
har registreringen av föremål släpat 
lite efter. Detta är högst tillfälligt och kommer 
att åtgärdas så snart den nya organisationen i Trafikverket 
har satt sig. Andra problem har varit 
värre. Det i och för sig usla föremålsförrådet på 
norr i Ängelholm blev föremål för rivningsbeslut 



Trafikuppdragen 

runt Angelholm har 

blivitfler. B-loket 

1038 som är statio

nerat i Herrljunga 

har gjort stor nytta. 

Foto Krister 

Månsson. 

på grund av förändrad spårdragning, och evakueringen 
av det som förvarades där blev akut. En 
hel del gallrades medan resten fördelades på det 
varmhållna föremålsmagasinet i Ängelholm och 
magasinen i Gävle. 

Jätteträngsel i arkivlokalerna föranledde i början 
av året en flytt av arkivhandlingar från ett 
utrymme i det så kallade UGJ-stallet till det 
gamla arkivet i källaren under utställningshallen. 
Det evakuerades för några år sedan på grund av 
risken för vattenintrång. Under ett häftigt juliregn 
visade det sig att Gävles avloppsledningar 
var otillräckliga då arkivet på en natt fylldes med 
avloppsvatten från en brunn i ett intilliggande 

En halv hyllkilometer handlingar kräver sitt utrymme. 

Tills vidare har vi inte plats i några ändamålsenliga 
utrymmen for arkiven från TGOJoch AB Trafikrestauranger. 
Foto Christina Engström. 

källarutrymme. Vattenståndet var upp emot 15 
cm och precis upp till arkivhyllornas underkant 
när kvällsarbetande museivännen NilsErik 
Bjärlund anade oråd. Tillsammans med 
vår inkallade arkivarie Robert Herpai och ett 
antal pumpar räddade han arkivet den gången. 
Arkiv ska inte förvaras i källare utan avancerade 
säkerhetssystem. Nästa jobspost kom 
när landstinget Gävleborg tvingades säga upp 
oss från de utrymmen vi hyrt i landstingsarkivets 
lokaler på grund av egen lokalbrist. Detta 
innebar att TGOJ-och TR-arkiven tillfälligt 
måst magasineras externt i flytdådor och följaktligen 
inte är tillgängliga. Arkivpersonalen 
har kämpat tappert men lokalfrågan är akut. 

Och mer kommer. Vi har under flera år haft 
kontakt med Botniabaneprojektet, och inför dess 



avslutande 20 I O har diskussioner förts om vad 
som bör bevaras för framtiden. Botniabanan är ett 
högteknologiskt projekt med ett för Sverige helt 
nytt säkerhetssystem utan traditionella signaler. 
Men det är också av stort allmänintresse för den 
debatt som bygget fört med sig och de mycket stora 
insatser som gjorts för miljön, som till exempel 
grodgångar under banvallen och tillskapande av 
nya våtmarker för fagellivet. Vi kommer att fa ett 
mycket värdefullt material från ett väldigt spännande 
infrastrukturprojekt från 2000-talet. En del 
kommer att visas i utställningen i Gävle hösten 
2010. Baksidan av myntet är att även moderna 
arkiv kräver plats och god förvaring. 

En filmdokumentation har genomförts av en 
staketmaskin i funktion som en privatperson av 
egenintresse funnit hos Nässjö hembygdsförening. 
Anledningen till att vi kom in i bilden är 
att denna typ av maskin använts för att tillverka 
miltals av så kallade idealstaket, av trästavar och 
järntråd, som i olika höjder har hägnat in järnvägsområden, 
alltifrån verkstäder och lokstationer 
till stationer och tjänsteboställen. Vår snickare 
Stefan Carlsson är numera fullärd mäster på 
staketmaskinen som lånades in för nytillverkning 
av drygt 80 meter staket för vår banvaktarträdgård. 
En del av tillverkningen ägde rum inför 
publik på familjedagen i Gävle och av det stora 
intresset att döma finns en presumtiv affärside. 
Tills vidare förvaras maskinen hos oss men då 
av bevarandeskäl och inget annat. Staketet runt 
banvaktarstugan blev uppsatt under hösten. 

Storbritannien erhöll sin första kvinnliga konduktör 
1978 när Helena Wojtczak fick förtroendet 
att axla en traditionellt manlig befattning. 
Helena har numera sadlat om och kan kanske 
närmast beskrivas som forskare och författare i 
kvinnohistoria. För några år sedan kom hon med 
boken Railwaywomen -Betrayal & Triumph in 
the Workplace. Vår kvinna i biblioteket som ofta 
återkommer i Spår, Christina Engström, blev 
fascinerad och tog kontakt med författarinnan 
och så föddes iden om seminariet Järnvägens 
kvinnor. Med Helena som huvudtalare ägde seminariet 
rum i museets konferensrum i Gävle 
den 22 oktober. En annan av järnvägens kvinnor, 
Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand, 
öppningstalade innan Helena underhöll åhörarama 
i en två timmar lång, härlig föreställning 
med både humor och allvar. Professor emeritus 
vid Örebro universitet Ann-Sofie Ohlander, 
journalisten Ingela Östlund och museets tidigare 
medarbetare Hjördis Matti fortsatte med varsitt 
bidrag till en mycket trevlig dag. Sammanhållande 



för diskussionerna var museirådets ordförande, 
Lars Berggrund, inte för att balansera 
genusperspektivet utan för att han är en av de 
bästa Banverket har när det gäller att moderera 
möten och seminarier. 

Två möten med närmast fullständig manlig 
dominans var forskarmöten i huvudsaklig regi av 
Järnvägsmusei vänners Rolf Sten och Göran Engström. 
Första mötet för året hölls i Ängelholm, 
även det med brittiskt inslag i form av Jim Rees, 
fordonsansvarig på National Railway Museum i 
York. Jim höll föredrag om tidiga lokkonstruktioner 
och repliker, men för mig blev det mest 
bestående efter mötet med Jim vetskapen om att 
det existerar en akvarellmålning från 1829(!) föreställande 
John Ericssons Novelty före tävlingen 

Stefan Carlsson tillverkar idealstaket med därfor avsedd maskin underfamiijedagen i Gävle. Foto Katarina Sandberg 

Från seminariet Järnvägens kvinnor. Storbritanniens första kvinnliga konduktör och forskaren i kvinnohistoria, 
Helena Wojtcmk, underhåller bland andra moderatorn Lars Berggrund, museets arrangör Christina Engström och 
generaldirektör Minoo Akhtarmnd Foto Katarina Sandberg. 

i Rainhill och där är loket inte blåmålat utan 
rött, kanske rostskyddsfärgat, vem vet. Vi har fatt 
samma lågupplösta, digitala kopia av målningen 
som Jim hade och jagar en bättre avfotografering. 
När vi har den lovar jag att den kommer 
att publiceras i Spår. Ett andra forskarmöte hölls 
i Gävle med bland andra förre generaldirektören 
vid Banverket, Pelle Granbom, som gav sin syn 
på det som händer vid järnvägen i dag. 

2009 års Arkivens dag den 14 november var 
tillägnad temat På liv och död. Arkivens dag är ett 
nationellt arrangemang med frivilligt deltagande. 
För oss var det ett ypperligt tillfälle att lyfta 
fram vikten av säkerhet i och kring järnvägen. 
Eftersom alla arkiv gör något extra är konkurrensen 
om besökarna naturligtvis stor. Som en 
del i ett pågående ABM-projekt i Gävle gjordes 
en gemensam information och marknadsföring 
av Arkivens dag. För vår del gav detta mer en investering 
i samverkan än ett stort intresse utifrån. 
Antalet arkivbesökare blev mindre än tidigare år, 
men de som kom kunde tillägna sig desto mer 
och fa viktig och värdefull information. 

Viss efterfrågan har funnits på lån av våra 

I: I0-modeller. Två rälsbussar lånades ut till utställningen 
Polarkreis på Tysklands järnvägsmuseum 
i Niirnberg och en boggivagn står alltjämt 
i den av Banverket och Vägverket finansierade 
utställningen Bana väg på Arkitekturmuseum i 



Stockholm. Delar av denna utställning kommer 
att visas på Vägverkets museum, eller vad det nu 
kommer att heta efter I april, våren 20 I 0. 

Fordon och Trafik 

Utöver arbetet med trafiktillståndet har en hel 
del tid lagts på dokumentation av fordonsunderhåll, 
trafik och personal. Det viktigaste målen 
uppfylldes, det vill säga inga olyckor eller personskador. 

För den publika verksamheten har ett stort antal 
trafikuppdrag genomförts, huvudsakligen under 
perioden april-september men med extrainsatser 
i samband med sportlov och kungabesök i Gävle 
och det traditionsenliga Luciatåget i Ängelholm. 
Argångståget kördes från Stockholm vid tre tillfällen 
till arrangemang i Gävle i maj, september och 
oktober. Utöver de goda erfarenheterna från den 
publika verksamheten skonades också en hårt ansatt 
trafikpersonal genom upplägget. 

Efterfrågan på museitåg i Skåne är uppenbarligen 
stor men varje trafiktillfälle som kräver materiel 
och personal från Gävle ställer väldiga krav 
på organisationen. Samordningen med externa 
uppdrag som nämnts ovan är värdefull men på 
sikt är det nödvändigt med mer permanent placering 
av trafikfordon Ängelholm. Förberedelser 
har gjorts, men måste vi avvakta vissa beslut i 
samband med byte av huvudman. 

Ett nytt inslag i Malmös gatubild i samband med en körning for Banverkets internationella säkerhetskonferens. Foto 
Sten Holm. 

Att museet bevisligen kan vara till stor nytta 
för ägaren visade sig när vi fick dubbla trafikuppdrag 
för European Rail Agency, ERA. Först för ett 
marsmöte i Gävle, där vi fick möjlighet att presentera 
trafikverksarnhetens behov, med efterföljande 
elektriskt tåg till Borlänge och Banverkets 
huvudkontor, och sedan ångtåg, tur och retur Båstad-
Malmö, i samband med Banverkets internationella 
säkerhetskonferens. Vi kunde konstatera 
en mycket stor välvilja till museitåg, och många 
framhöll att museet öppnade dörrar även för Banverket 
genom den kombination av lustfylld upplevelse 
med förtroende och kvalitet som vi vill ge 
och uppenbarligen också lyckades med. 

Mest anmärkningsvärt på fordonssidan är 
kanske utlånet av tre av våra största dyrgripar 
till Malmbanans vänner för visning på Norrbottens 
järnvägsmuseum. I den nya expohallen i 
Karlsvik utanför Luleå kommer man att, under 



i första hand tre år, kunna se ångloket Ma 779 
och de elektriska pionjärlokomotiven P 27 och 
Z 31, samtliga viktiga representanter för både 
Malmbanan och svensk järnvägshistoria. För oss 
känns det mycket bra att de kan visas, då vi av 
utrymmesskäl bara har kunnat ha ett lok i taget 
i utställningen. I övrigt har turbinloket TGOJ 
72 flyttats till Grängesberg och Grängesbergsbanornas 
Järnvägsmuseum. 

Genom utlånen öppnades plats för våra sista 
utomhusförvarade så kallade parkfordon från 
hembygdsparken i Hultsfred. Ångloket SJ C7 
nr 177 4, f d. Bergslagernas Järnvägar nr 51 , och 
den tvåaxliga personvagnen, SJ BF4 nr 3896, fd. 
Nässjö-Oskarshamns järnväg, i utmärkt 1950talsskick, 
kunde ställas i betydligt bättre miljö 
inomhus i Nynäshallen i Gävle. Plats behövdes 
också för ett intressant samarbete med affärsverket 
Statens järnvägar som garagerat ett av sina 
Rc6-lok i museets utställning i Gävle. Vi har 
kunnat använda loket för eget bruk till en mycket 
förmånlig kilometerkostnad. Premiärturen i vår 
regi gjordes för övrigt till och från Järnvägsmusei 
Vänners årsmöte i Herrljunga. 

Personal 

Efter flera års kamp mot sjukdom avled Gunilla 
Lundberg den 24 juni. Gunilla lämnar ett stort 
tomrum efter sig inte bara i verksamheten utan 
framför allt hos alla kollegor och vänner. Vi hoppas 
kunna förvalta det arv hon lämnat efter sig i 
form av en väl fungerande varumärkesprofil och 
ett professionellt förhållningssätt till marknaden. 
För att garantera just detta har Maria Davidson 
varit anställd på vikariat under större delen av 
året. Maria har tidigare bland annat arbetat med 
varumärket Absolut Vodka åt Vin & Sprit AB, 
men i museet och Banverket har det naturligtvis 
varit helnyktert fokus på järnvägen. 

Föremålsverksamheten fick en helt ny besättning 
i slutet på året, om än tillfällig, i och med 

att två vikarier kunde ersätta Elisabet Kronhöffer 
som avgått med pension och Ida Sixtensson som 
slutat för att börja som chef för samlingarna på 
Sjöhistoriska Museet. Under ett tillfälligt anställningsstopp, 
föranlett av bytet av huvudman, har 
Margareta Widmark som varit timanställd i receptionen 
och museivännen Lennart Lundgren 
gått in som vikarier. 

Några tjänster kunde dock tillsättas under året. 
Staffan Källström, som varit projektanställd, blev 



tillsvidareanställd som fordonsmekaniker. Staffan 
har under många år varit aktiv i museiföreningen 
Gefle-Dala Jernväg och äger mycket värdefulla 
kunskaper om den speciella teknik vi ansvarar 
för. Med dubbel bemanning i fordonsverkstaden 
uppnås både bättre effektivitet och en anständig 
arbetsmiljö. Tillsammans med Lars Lunden, vars 
plusarbete avslutades i november, har han också 
gjort storverk i reservdelsförråden i fordonshallen 
på Nynäs i Gävle. Den andra tjänsten som 
permanentades gick till vår tidigare vikarierande 
programmakare, skådespelare och annonsformgivare 
i den publika verksamheten i Gävle, Peter 
Iller. Peter har varit hos oss i många år i diverse 
anställningsformer och det känns mycket bra att 
han har fått en fast scen hos oss. Rollspel har blivit 
en självklar del i det publika utbudet som närmast 
förväntas av oss. Eftersom Peter också kan 
regissera så har en och annan skådespelartalang 
också dykt upp i den övriga personalen. En trotjänare 
i den publika verksamheten i Ängelholm, 
Lena Strömberg, som funnits i verksamheten 
ända sedan portarna slogs upp 1998, har fått sin 
timanställning omvandlad till en deltidstjänst. 
Målet är att överhuvudtaget få mer permanent 
besättning i museireceptionerna. Franziska Hug 
i Ängelholm och Maria Pihlström i Gävle anställdes 
därför på heltid för att prova modellen. 

Personalen och organisationen under 2009 såg 
ut som följer: 

Museiråd 
Lars Berggrund Ordförande, Banverket, 
Generaldirektörens stab 
Karin Englund Nordiska Museet, 
ekonomidirektör 
Yngve Handspik Banverket Leverans, 
produktionssamordnare 
Ann Louise Kemdal Tekniska museet, museidirektör, 
c.o.m. 2009-06-30 
Per-Magnus Nilsson Riksantikvarieämbetet, 
bi trädande riksantikvarie, 
c.o.m. 2009-06-30 

Under arrangemangen kommer hjälpen från många håll. Tågpersonal under familjedagen i Gävle, från vänster 
museivännen Roland Birat-Pettersson, Staffan Källström som har blivit fast i fordonsverkstaden efter en tids 
projektanställning, 
Hasse Sjögren timanställd växlare, Mattias Smedberg vårfordonsmekaniker och nu även lokforare samt 
de frivilliga ungdomarna Perlita Naranjo och Ellinor Engström. Foto Katarina Sandberg. 

Nils Olander Tekniska museet, intendent, 
fr.o.m. 2009-07-01 
Mathias Persson Banverket Verksamhetsstöd, 
enhetschef 
Rolf Sten Järnvägsmusei Vänners 



ordförande 

Museichef 

Robert Sjöö 

Adminstration och Projekt 

Thomas Bjermer administration och ekonomi, 
Ängelholm 
Göran Jäderholm administration, ekonomi 
och IT 
Thom Olofsson projektledare restaurering 

Publik verksamhet Gävle 

Mia Lundstedt sektionschef 
Anna Ahlberg utställningar och program, 

föräldraledig fr.o.m. 2009-02-01 
Olle Andersson reception och butik 
Peter Iller skådespeleri, annonser 
RolfJansson fastigherstekniker 
Maria Davidson marknadsföring, vikariat 
Stefan Nilsson assistent, vaktmästeri 
Maria Pihlsrröm reception, provanställning 
Claes Zachrisson museitekniker 

Anders Larsson timanställd reception 
Anja Helldal 
Anna Eriksson 
Helen Linander 
Helena Lutz 
Karin Meyer Lunden 
Anna Nygren 
Margareta Widmark 
Linda Jansson-Forsmark timanställd, minitåg 
Angelica Wahlman 

Publik verksamhet Ängelholm 

Mai Kurdve 
Michael Andreasson 
Franziska Hug 
Ursula Gey Lindgren 

Anders Lindberg 
Thomas Lindberg 
Krister Månsson 

Lena Strömberg 
Annette Thomasson-Söderlund 

Florentina Dedinca 
Robert Eriksson 
Franziska Hug 
Mia Kurdve 



Elin Larsson 
Lena Larsson 
Emilia Lönnqvist 
Susanne Maltesson 
Daniel Nordström 
Emil Sandin 
Marielle Sellberg 
Filip Gällnäs 
Joakim Klinglöf 

Samlingar och Dokumentation 

Katarina Sandberg 
Christina Engström 
Robert Herpai 
Arvid Högberg 
Lars Olov Karlsson 
Elisabet Kronhöffer 

Lennart Lundgren 

sektionschef 
museitekniker, 50% 
reception, provanställning 
reception, marknadsföring 
och butik 
museitekniker, 40% 
museitekniker 
information, hemsida, 
publikt bibliotek 
reception, 50% 
museipedagog 

timanställd reception 

timanställd, miniråg 

sektionschef 
arkjv och bibliotek, 75% 
arkjv och bibliotek 
föremålsregiscrering, 50% 
järnvägshiscoriker, 40% 
föremålsregistrering, 75%, 
c.o.m. 2009-06-30 
föremålsregisrrering, vik. 
fr.o.m. 2009-11-06 

Lena Strömberg 
har gått .från timtid 
till halvtid i 
museets reception 
i Angelholm. Foto 
Krister Månsson. 

Ida Sixcensson föremål, r.o.m. 2009-09-30 
Margareta Widmark föremål , vik. fr.o.m. 2009-11-06 



Bertil Pettersson timanställd, föremålsregistrering 
Fordon och Trafik 
Scen Holm sekcionschef 
Stefan Carlsson verkstad, snickeri 
Staffan Källström projektanställd, trafikverkstad 
Lars Lunden trafikverkstad, förråd, plusjobb, 
c. o.m. 2009-11-30 
Mattias Smedberg trafikverkstad 
Martin Öhlin trafikfordon, underhåll 
Christer Larsson timanställd lokförare, 
c.o.m. 2009-02-28 
Hans Sjögren timanställd, växlare 
Henrik Reucerdahl inlån, trafiksäkerhet 
och projekt 

Parallellt och integrerat med museets verksamhet 
bedrivs ett antal projekt med huvudsakligen ideell 
arbetskraft där åtskilliga timmar läggs ned på 
angelägna projekt. Dessa lyder under projektledning 
från museet men med frivilliga arbetsledare. 
I Herrljunga jobbas det 
intensivt, just nu med 
ångloket B 1135 och varje 
torsdagkväll hittar man 
en grupp idoga museivänner 
i en resgodsvagn som 
ska bli sanitetsvagn i våra 
resetåg. Ett annat exempel 
kan hämtas från veckan 
innan museidagen i 
Gävle då över femhundra 
frivilliga arbetstimmar lades 
ned på våra driftånglok. 
Det är en fantastisk 
hjälp vi far, och även om 
inte alla kan namnges så 
måste i alla fall arbetsledarna 
och deras projekt 
under 2009 omnämnas i 
samband med personalbeskrivningen. 

Några gävleprofiler under 
utställningsprojektet På tåget, 
Ida Sixtensson finns numera 
på Sjöhistoriska Museet och 
Rickard Olsson oftast i TVrutan 
medan Peter Iller har 
fatt en fast scen på museet. 
Foto Peter Iller. 

Ideella arbetsledare 

Göran Engström Forskarmöcen 
Gunnar Jonsson Lokrenovering i Gävle 
Per-Åke Larnpemo Renovering och trafik 



i Herrljunga 
Bengt Lindberg Renovering av sanicecsvagn 

och nordisk resa 20 11 
Lennart Lundgren Informationsmomer i Gävle 
Bertil Pettersson Modelljärnvägen i Gävle 
Rolf Scen Digitalisering och forskar

möten 

Våra förhoppningar står nu till att vi kan locka 
museivänner i södra Sverige till verksamheten i 
Ängelholm. 

Marken är beredd för en ny museiorganisation 
inom Trafikverket. En intressant aspekt är naturligtvis 
hur det förväntat tranportövergripande 
uppdraget kommer att påverka både personalsammansättning 
och förhållandet till vänföreningen. 
Förändringar blir det och de pågår sannolikt under 
en längre tid, men säkert är att det kommer att 
finnas mycket att berätta om i nästa Spår. Sedan 
återstår att se om vad och av vem. 

Stickspår 

Börje Toursie 

Vår redaktionskollega Börje Thoursie avled den 
29 januari. Hans insatser för Sveriges Järnvägsmuseum 
beskrivs i annat sammanhang, men här 
är platsen att säga något om honom som järnvägshistorisk 
skribent. 

I Spår medverkade Börje med ett tiotal artiklar, 
från "Sju banor -sju stationer" 1987 till "El till 
Boden" 2004. De är betecknande för både hans 
ämnesval och hans framställningssätt. Den förra 
är en resume av Gävles järnvägshistoria. Lätt men 
kunnigt och fullt med belysande detaljer berättas 
om de sju koncessionerade banor som har berört 
hans egen och järnvägsmuseets hemstad. Vad 
stationernas antal beträffar fick han i artikeln indirekt 
bekänna att han fallit för 
den goda berättarens frestelse 
att sätta en snygg rubrik, att 
Gävles stationer kanske var sex 
eller åtta eller tio, lite beroende 
på hur man räknar. Börje kunde 
knepen. 

"El till Boden" är självbiografisk, 
eller rättare sagt berättelsen 
om ett arbetskollektiv som Börje 
ingick i under några formativa 



ungdomsår. Det var egentligen 
andra gången han berättade 
historien i Spår så han själv var 
tveksam till publiceringen, men 
vi andra ville ha den med. Den 
nya versionen var ganska annorlunda, 
och så kunde den 
ses som ett inlägg i en aktuell 
diskussion. Nu planerades elektrifiering 
av Blekinge kustbana, 

Börje Thoursie i väntsalen på ]örns 
station den 28februari 1992 under 
resan medjärnvägsmusei Vänner 
for attfira femtio år av eldrift Trelleborg-
Riksgränsen. Börje berättade 
härfor resenärerna några minnen 
ftån elektrifieringen (som han ju 
också skrivit om i Spår). Foto Lars 
Olov Karlsson. 

125 kilometer, och det skulle bland annat kräva 
två års avstängning av persontrafiken. När Börjes 
far John Thoursie arbetade med den stora Malmöelektrifieringen 
tog den bara lite mer än två 
år, och Börje och hans kolleger fick igång eldrift 
utmed den 640 km långa sträckan mellan Ånge 
och Boden på ungefär samma tid. Då fördröjde 
inga samråd eller överklaganden, eller miljöhänsyn 
för den delen. Och arbetet utfördes under 
full trafik: 

Det var inte så roligt alla gånger att resa stolpar 
och dra tråd intill spänningsförande ledning på en 
linje där man pressade fram så mycket trafik man 
orkade. Det var heller inte roligt att transportera 

utsättningsmaterial och stolpar och betonggrus och 
formvirke och cement längs en huvudlinje där man 
ibland körde efter provisorisk tidtabell övertryckt 
med blått och ibland med rött ... men så vitt jag 
minns hade vi inga allvarligare olycksfall, och inga 
förolyckade motortrallor heller, fastän vi strängt taget 
gjorde en hel del transporter på Guds försyn och 
lyfte av i rätt tid. 

Märk drivet i framställningen, inga kommatecken 
att hämta andan vid utan bara en massa 
"och" som jagar på berättelsen! Så skriver den 
som medvetet eller omedvetet har influerats av 
August Strindberg och andra storheter. Då kan 
man också tillåta sej en och annan självmotsägelse, 
som när Börje en sida senare bekänner: "Och 
vi hade roligt." 

Börje ägde både breda och djupa järnvägshistoriska 



kunskaper. Det var i regel inget som 
han dokumenterade genom utförliga litteraturreferenser, 
det bara märktes. Som när han i Spår 
1996 skrev om längdmätningen på svenska järnvägar 
och i farten sammanfattade centrala delar 
av deras historia samtidigt som han gav oss goda 
kuriositeter att suga på. Men han gick till källorna 
när det behövdes, till exempel då UGJ-linjens 
alla broar över Dalälven utreddes (i Spår 1994). 

Bredden i vetandet demonstrerades i hans 
många korta inlägg i Tåg, där han kompletterade 
och när så behövdes vänligt korrigerade 
något som andra hade skrivit. Han följde både 
fack-och hobbypress och kunde därför reagera 
på bidrag i geografiskt avlägsna organ som skånska 
ÖS]-bladet, med den utförligaste lista över 
SJ:s spårgående grävmaskiner som hittills har 
publicerats. 

Mest hade Börje förstås att berätta från södra 
Norrland som var hans arbetsområde under 
många år. Till exempel om ett antal olyckor där 
de dramatiska poängerna inte försummades: 
"SPRING FÖR HELVETE GRABBAR FÖR 
NU KOMMER DET NÅGOT STORT." Enda 
gången som någon har fatt skriva en hel mening 
med versaler i Spår. 

Resonemanget om elektrifieringen och dess 
tidsåtgång visar att allt inte har blivit bättre i 
våra dagar. Men vi har i alla fall fatt Internet och 
Google, och därmed kan vem som helst lätt lokalisera 
vad Börje Thoursie h.;tr skrivit. För att 
sedan läsa om, lära och njuta. 

För redaktionskollegerna 

Gunnar Sandin 

Medverkande i årsboken 

Lars Olov Karlsson har gjort en lång järnvägskarriär som journalist och museichef. 
Han är bland annat tågfotograf och modellbyggare. Med i redaktionen för Spår. 

Anders Nilsson är gymnasielärare, forskarstuderande i litteraturvetenskap och allmänt 
intresserad av järnväg. 

Anders Olsson arbetar på Systembolaget i Lund och är flitig järnvägshistorisk skribent, 
med skånska banor som specialitet. 

Svante Runberger har under åren samlat in flera industriritningsarkiv (numera donerade 
till Landsarkivet i Göteborg) och gjort dessa tillgängliga genom SJK Ritningserbjudande 
under ett tiotal år. Han har dessutom gjort ritningsrekonstruktioner 
för olika publikationer, bland annat i de bägge böcker om SJ Personvagnar som 
utgivits tillsammans med Hans Helmstein som författare. 



Katarina Sandberg är bebyggelseantikvarie och sektionschef för Samlingar och dokumentation, 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Gunnar Sandin är översättare och medlem av redaktionen för Spår. 

Robert Sjöö är chef för Sveriges Järnvägsmuseum och medlem av redaktionen för 
Spår. 

Finn Stenderup är pensionerad referensbibliotekarie och dokumentalist. Har bland 
annat skrivit en stor artikel om järnvägen på hans fördelseö Als, även om Esbjergs 
tidiga fiskerihistoria, om fisken stör i Norden och från cirkusdrottningen Anna 
Stennis till Barn av Himmerland. Huvudintressena är cirkus och järnvägar. 

Erik Sundström är också med i Spårredaktionen. Han är civilingenjör med ett 
mångårigt och mångsidigt järnvägshistoriskt författarskap. 
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Novelty before the Trial 

Notes on a painting sold by Bloomshury Auctions 19th April 2007 

The auction of "A diverse Private collection of 
Prims, Oil Paintings, Watercolours and Drawings 
on Trades and Industry, City Views, 
Maritime and Naval History", at Bloomsbury 
Auctions, Mayfair, contained a previously unseen 
and unrecorded painting of the locomotive 
'Novelty', apparendy dating to the first half of 
the 19th century, and inscribed "Braithwaite and 
Ericsson's 'Novelty' Engine, before the Trial on 
October 16th 1829". The auctioneers described 
it as c.1830. 

Other railway items in the sale were all prims, 
and although they included some rare Hetton 
Collery railway views, none which were unknown. 

The painting accords entirely with the known 
appearance of 'Novelty', with the curious exception 
of the curving handrail, unseen on any of 
the contemporary or near contemporary prims. 



In that sense it promised litde additional information, 
beyond confirmation of the appearance 
ofthe original. 

lnterestingly the proportions of the all important 
air pump seems larger than on many 
other illustrations. 

Stylistically the painting appears to be genuine 
to period, the track type, the riven oak fencing, 
and expecially the costume of the man, and even 
the 'style' of the smoke seem correct. Nasmyth's 
drawing of 'Northumbrian' notwithstanding, 
I am highly suspicious of any 'contemporary' 
views with a surfeit of taller Victorian top hats; 
here is a reassuringly squashy Georgian looking 
cap. 

The handwriting also appears contemporary, 
although of course peoples' handwriting may 
change little over their lifetime, and therefore can 
have a 'time delay' of fifty years or so, so could be 
correct for 1829 or 1869. 

The chief puzzle and difficulty before the painting, 
and the known information on the locomotive, 
is simply that of colour; the original was 
recorded as entered in the competition as being 
'copper and blue'. Most illustrations purporting 
to show the locomotive 'on the day', also included 
a flagor pennant. 

I personally always found the supposed copper 
cladding of the (presumably) wooden lagging, 
surprising in view of the comparative rarity of 
non-ferrous metals at the time. This feature is well 
recorded however, and it has to be said that the 
builders' later locomotives had even more flamboyant 
brass covers and urn features to the boiler. 

At least one contemporary prim I checked could 
show wooden lagging to the boiler, with only the 
top, and most awkward bit, covered with gracefully 
shaped copper. 

This painting shows red, almost orange, wheels 
and all else apparendy plain black iron. 

This at first seems incompatible with recorded 
history, until one remembers the very late entry of 
the locomotive, the hurried build (possibly seven 
weeks) and the record that even such as Hackworth 
helped with the finishing off on the spot ... 

The question to ask then, is what it would have 
looked if it had been recorded, just before that 
trial? 



The answer, very probably, is like this: the boiler 
still unlagged, until steam tested, and even if the 
fancy copperwork, the last detail to worry about, 
was finished, wouldn't it be best kept clean for final 
fitting on the day? The wheels could very well 
still be in primer -the vivid real lead primer ofthe 
period, almost orange in appearance? 

Then, as now, ornament and paint came last. 

The NRM was the underbidder at f3,200, before 
buyers' premium, against an estimate off2-300. 
The successful bidder was William Braithwaite. 
[ ... ] William Braithwaite is a descendant of the 
original Braithwaite, and also believed in the 
painting as a genuine and coeval record. His 
main justification for this being that he believes 
the writing on the painting to exacdy match 
samples of Braithwaite's handwriting in his possession, 
and therefore the painting was not just 
by an eyewitness, but by Braithwaite himself. 

]imRees 

30th May 2007 

The painting is reproduced with kind permission 
from its owner, mr William Braithwaite. 

Novelty före tävlingen 

Om en bild såld av auktionsfirman Bloomshury den 19 april 2007 

I utauktioneringen av "En blandad privatsamling 
tryck, oljemålningar, akvareller och teckningar 
om handel och industri, stadspanoramor, 
sjöfarts-och marinhistoria" på Bloomsbury 
Auctions i Mayfair fanns en tidigare okänd och 
oregistrerad bild av loket Novelty, till synes från 
1800-talets första hälft och med texten "Braithwaites 
och Ericssons lok 'Novelty' före tävlingen 
den 16 oktober 1829". Utroparna daterade 
den till omkring 1830. 

De övriga järnvägsobjekt som bjöds ut var alla 
tryck, och även om där fanns några sällsynta bilder 
på banan vid Hetton Colliery var inget obekant. 

Bilden överensstämmer helt med Noveltys utseende 
med ett lustigt undantag: det böjda räcket 
som inte finns med på någon helt eller nära samtida 
tryckt avbildning. Såtillvida utlovade den 
föga ny information utöver bekräftelsen av originalets 
utseende. 



Intressant är att den centralt viktiga luftpumpen 
tycks ha större proportioner än på många 
andra illustrationer. 

Stilmässigt verkar bilden stämma väl med perioden: 
rälstypen, staketet av kluvna ekstolpar 
och även "stilen" på röken verkar korrekt. Trots 
Nasmyths teckning av Northumbrian är jag 
mycket misstänksam mot varje "samtida" bild 
med en massa höga viktorianska cylinderhattar. 
Här har vi en förtroendeingivande mjuk mössa 
med georgiansk snits. 

Skriften verkar också samtida även människors 
handstil inte förändras särskilt mycket under deras 
livstid och därför kan ha en "eftersläpning" 
om femtio år eller så. Den kan alltså vara "korrekt" 
för både 1829 och 1869. 

Den största gåtan och skillnaden mellan bilden 
och den kända informationen om lokomotivet är 
helt enkelt färgen. Originalet sägs i tävlingen ha 
uppträtt i "koppar och blått". De flesta illustrationer 
som säger sig visa loket "dagen det begav 
sig" har också med en flagga eller vimpel. 

Jag har själv alltid funnit kopparhöljet på 
ångpannans inklädnad (som nog var av trä) 
förvånande med tanke på hur sällsynta andra 
metaller än järn var vid denna tid. Utseendet 
är dock väl registrerat, och det behöver påpekas 
att konstruktörens senare lok hade ännu frikostigare 
mässingshöljen kring och "tekittlar" på 
pannan. 

Åtminstone ett samtida tryck som jag kollat 
visade träinklädnad av pannan som bara på den 
översta och känsligaste delen täcktes med vacker 
formad kopparplåt. 

Den här bilden visar röda, nästan brandgula 
hjul medan allt annat tycks vara enkelt svart 
järn. 

Detta verkar i förstone oförenligt med den 
registrerade historien tills man minns lokomotivets 
mycket sena uppträdande, det snabba 
bygget (kanske sju veckor) och uppgiften att till 
och med Hackworth hjälpte till med finishen på 
valplatsen ... 

Frågan är därmed hur loket skulle ha sett ut 
om det hade återgetts strax före tävlingen. 

Det högst sannolika svaret lyder som så: pannan 
var oklädd tills ångan hade testats, och även 
om de utsirade koppardetaljerna, det sista att bekymra 



sig om, var klara borde de ha hållits rena 
för att anbringas den avgörande dagen. Hjulen 
kunde mycket väl vara enbart grundmålade ännu 
-tidens ljusa, äkta blymönja som nästan verkar 
orange. 

Museet följde med i budgivningen till 3 200 
pund före slutbudet, som på förhand hade uppskattats 
till 2-300 pund. Budgivningens vinnare 
var William Braithwaite. Han är ättling till den 
gamle Braithwaite och trodde också han att bilden 
var äkta och samtida. Hans viktigaste motivering 
är att han tycker att texten på bilden exakt 
stämmer med prov på Braithwaites handstil i 
hans ägo, och att bilden därför inte bara är gjord 
av ett ögonvittne vilket som helst utan av Braithwaite 
själv. 

]im Rees 

30 maj 2007 

Översättning Gunnar Sandin 

Målningen är återgiven med vänligt tillstånd 
från ägaren William Braithwaite. 

Två bilder från anläggningen av statsbanan Bastuträsk-Skellefteå-Kallholmen. Upptill syns hur banan foijer 
Skellefteälvens 
krökning vid Ursviken. Märk sliperupplaget. Ursvikens station öppnades 1912 men så småningom kom 
även hållplatserna Innerursviken och Ytterursviken -detta var en av landets hållplatstätaste bansträckor. På den 
undre bilden tycks man vara i ford med att anlägga en bangård ute på tallmon. Vi ser typiska detaijer som slokhattar 
( men även andra huvudbonader forekommer) och hävstångsverktyget storliv. Vtignen i bakgrunden har nog en 
intressant bakgrund som vi dock inte känner. 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1911? 

"Gränsbanefonden'' 

I de berörda trakterna hade stora förhoppningar 

fästs vid den statsbana från Uddevalla till Sveg 

som första gången utreddes 1900-02. Bakom 

projektet låg bland annat en strävan att leda 

handeln, inte minst med virke, bort från Norge, 

och dessutom var emigrationen ovanligt starkt 

i dessa bygder. Fortsatta undersökningar visade 



emellertid att banan skulle bli svårt olönsam 

och att väsentliga delar av dess syften kunde 
nås på billigare sätt genom att förstatliga privatbanesträckorna 
från Sveg till Kristinehamn. Det 
skulle vara lämpligare att ge gränsregionerna stöd 
genom att anlägga enkelt byggda tvärbanor ut 
mot det befintliga nätet. Till stöd för detta bildades 
vad som kom att kallas Gränsbanefonden, 
som skulle tillföra en miljon om året i fem år. En 
utredning pekade ut elva prioriterde linjer varav 
dock endast två blev byggda och först efter lång 
tid: Billingsfors-Arvika, en del av Dal-Västra 
Värmlands järnväg, och Limedsforsen-Särna, 
båda 1928. 

Statens järnvägar 

• Järnvägen Bastuträsk-Skellefteå-Kallholmen 
kunde öppnas sedan bron vid Slind blivit färdig. 
Den hade fördröjts då vårfloden i Skellefte älv 
1910 varit så stark att delar av arbetsbron raserats. 
• Inlandsbanan byggdes norrut från Östersund 
och öppnades till Lugnvik. Provisorisk anslutning 
till Storlienbanan gjordes vid Häggenås 
strax norr om Östersund medan man förberedde 
en dubbelspårig infart. 
• Dubbelspår blev klart från Tomteboda till 
Ulriksdal. 
• De eldriftsförsök som hade skett 19051907 
från Stockholm till Ulriksdal och Värtan 
med olika spänning upp till 20 kV och frekvens 
15-25 Hz var avslutade och försöksloken avställda. 
Goda resultat från försöken gjorde att riksdagen 
1906 gav SJ uppdrag att skaffa rättighet 
att bygga vattenkraftverk. Man planerade först 
vid små vattenfall på olika håll i södra Sverige, 
men 1909 hade man startat Vattenfallsstyrelsen 

Hagalund var ett tidigt forortssamhälle och fick hållplats redan när Norra stambanan öppnades 1866. Bebyggelsen, 
trafiken och trafikplatsen växte. Vykortet är poststämplat 1904. Märk det typiska forortståget. 

som börjat bygga stora kraftverk i Trollhättan 
och Älvkarleby. När det stod klart att den första 
riktiga eldriften skulle vara på Malmbanan 
byggde man med start 1911 Porjus kraftverk. 
Anslagen för den järnväg som byggdes dit från 
Gällivare -se Spår 2000 -behandlades av riksdagen 
i anslutning till kraftstationsbygget, inte 
som en del av SJ:s äskanden. Asea hade nu fått 
större intresse för lok och byggde ett boggilok 
som åtminstone kunde provköras till Värtan 
där man behållit vissa kontakdedningar. Det 
fick SJ litt. Z nr 31 och var egentligen tänkt att 
ha två drivboggier, men osäkerhet om kuggväxlar 



gjorde att man nöjde sig med bara en. Loken 
kom senare att användas internt mellan Kiruna 

Vid utbyggnaden 
till dubbelspår gick 
Norra stambanan 
i tunnel genom 
berget vid Hagalund 
Lokaltågen 
hade som synesP,tt 
konkurrens från 
spårvägen. Foto A. 
Svinhufvud, Stockholm, 
Svjvm. 

och dess lokstall och finns nu på Sveriges Järnvägsmuseum. 

• Under året levererades åtta lok litt. B med 
överhettare och boggitender, tjugo lok litt. E 
med överhettare och åtta växlingslok litt. Ke. 
Liksom 1910 levererades boggitendrar avsedda 
för snälltågslok litt. A, medan dessas tidigare, 
treaxliga tendrar kopplades till nylevererade litt. 
E. Lokleveranserna var fördelade på flera tillverkare 
enligt ett konkurrensbegränsande avtal 
så att även små tillverkare som Ljunggrens och 
Helsingborgs Mekaniska Verkstad kunde leverera 
några få lok. Denna statliga industripolitik 
hade också ett klart uttalat konjunkturutjämnande 
syfte. 

Vid Tomteboda 

byggdes for järn

vägens räkning 

en av Stockholms 

största kontors

byggnader. Delar 

används just nu av 

~...,: projektkontoret for 

1111111 

Citybanan. Foto 

A. Svinhufvud, 
Stockholm, Svjvm. 



I och med hållplatsen Kvinnevad på MS]-sträckan Dalb:rBjärsjölagård fick Lund-Revinge järnvägs station 
Revingehed 
konkurrens om resenärerna till Södra skånska infanteriregementet. Samling Anders Lundquist. 

• Södertelje Verkstäder levererade 48 kylvagnar 
plus två prototyper byggda 1910 och 
Landskrona Nya Verkstad 50 vagnar. De skilde 
sig från tidigare gnom högt tak och dubbla dörrar, 
alltså tvådelade svängdörrar innanför skjutdörrar. 
Tio av dem hade kylanordning system 
Frigator, där en excenter på en hjulaxel drev en 
mekanisk pump som cirkulerade vatten genom 
isbehållaren till ett takplacerat rörsystem. De 
hade hög bromshytt som nådde obetydligt högre 
än taket. 
• SJ:s centrala administration växte och en stor 
forvaltningsbyggnad uppfördes i Tomteboda. 

Enskilda banor 

• Malmö-Simrishamns Jarnväg arbetade med 
ett stort projekt for en bana till Kristianstad och 
hade 1910 öppnat första delen av den nya linjen 
från Dalby till Skartofta, medan nästa del nu 
öppnades till Bjärsjölagård där man anslöt till 
Ystad-Eslövs järnväg. Resten av projektet blev 
aldrig utfört. 
• Inspirerade av SJ:s lokaltågslok litt. Y skaffade 
Säröbanan och Tidaholmsbanan liknande 
små tvåaxliga tanklok, men med vanlig slidstyrning 
i stället for Y-lokens Gölfsdorfmodell som 
visat sig opålitlig. Tidaholmsloket kom 1942 till 

SJ som litt. Å5 men såldes 1945 till Älvkarleö 
bruk. 

• Varberg-Ätrans järnväg öppnades for att ge 
en alternativ hamn for den småländska träindustrin, 
men den blev ingen framgång i konkurrensen 
med Halmstad. Dess lok och vagnar var 
nybyggda av ASJ i Linköping, men alla av äldre 
modell. 
• Banorna Uppsala-Enköping och Johannisberg-
Ljungaverk var fortfarande under byggnad. 
• Kalmar järnväg följde inte SJ:s standardkonstruktioner 
utan köpte från Arlöv täckta vagnar 
litt. G 1 med korglängd 8,5 m, hjulbas 4,5 m och 
lastförmåga 11 ton, trots att SJ hade de gamla 
måtten 7,0 respektive 3,8 m men redan 1898 
hade ökat lastförmågan till 15-15 ton och 1910 
infört plåtlagergafHar. 
• Arlöv levererade ännu modernare vagnar 
litt. G4, åtta till Helsingborg-Hässleholms järnväg 
och sex till Landskrona & Helsingborgs järnvägar, 



som också hade längre korg 8,0 m, hjulbas 
4,5 m och hög bromshytt samt ett något mer 
högvälvt tak. 
• Man diskuterade definitionerna for spårväg 
i jämförelse med järnväg eftersom flera banor i 
Stockholm och Göteborg hade koncession som 
både spårväg och järnväg for att kunna transpor

TJ 4 fick heta 
Helliden efter 
namnetpå styrelseordforandens 
gård 
utanfor Tidaholm. 
Det användes mest 
som växellok på 
stadens bangård 
NS. 
Pendelmotorvagnen 
StocksundLångängen 
var 
inte det enda 
svenska spår.fordonet 
som lokalt 
kallades Lådan. 
·Göran 
Månsson 
gjorde omslagsteckningen 
till Tåg-. 
~ .... .....; 
.) , posten 1/1980 . 
tera gods till industrier, men för det måste de ning av hela Djursholmsnätet med eventuell ananvända 
egna små vagnar då vanliga godsvagnar slutning till ett tunnelbanenät i Stockholm, men 
var för breda. det skedde in utan 1934 blev linjen ombyggd till 
• Den av Roslagsbanan byggda järnvägen smalspår för att kunna använda samma motorStocksund-
Långängen hade öppnats 1910 som vagnar som Djursholmsbanan. Trots att den aldnormalspårig, 
då man just diskuterade breddrig 
hade godstrafik räknades den som järnväg. 

• Ytterligare ett specialfall var Lidingöbanorna, 
som räknades som järnväg på Lidingö och 
den kommande bron, där man hade så bred profil 
att man kunde ta emot normala godsvagnar, 
men som spårväg från Värtan till Humlegården 
där man utnyttjade vanliga spårvägsspår i gatan. 
• Av de smalspårsbanor som tävlat om att nå 
träindustrierna kring Virserum arbetade Mönsteråsbanan 
med en förlängning förbi Alsterbro, 
men mindre energiskt. Banan från Växjö blev 
däremot klar fram till Virserum, ett industrisamhälle 
med verkstäder, gjuteri och två sågverk. 
• De smalspåriga Kalmarbanorna stärkte sin 
ställning genom köp av Mönsteråsbanan och 



köpte från Falun två tenderlok för persontrafik. 
Det enda tillhörde Kalmar-Berga, det andra 
Kalmar-Torsås. KTJ skaffades sedan ytterligare 
tre lok av samma typ. 

• Västgötabanan VGJ hade 1910 öppnat sin 
norra linje ända till Gårdsjö och började köra genomgående 
persontåg hela vägen till Göteborg. 
För detta skaffades de första smalspåriga tenderloken 
med axelföljd 2B-2. Arbete pågick för att 
ändra infarten i Skara så att man inte skulle behöva 
vända tågen. 
• Asea byggde vid Vittskövle den enda svenska 
banan med trefasström. Spårvidden var 600 
mm. 

Smalspåret åt nordöst från Växjö nådde Virserum 1911 och byggdes forst elva år senare vidare mot Hultsfred 

Den engelska stilprägeln var stark under det svenska lokomotivbyggandets tidiga decennier. Invändiga cylindrar 
gjorde utbalanseringen lättare men forsvårade mekanikens åtkomlighet. Stor vikt lades vid rena och prydliga linjer.

Karlskrona-Växjö nr 10 byggdes av Nydqvist & Holm 1900. NS. 

På 1870-talet kom den tyska stilen till SJ med utvändiga cylindrar (men fortfarande ofta invändig slidrörelse) och 
ökad detaljanhopning. Snälltågs/oket litt Cb nr 339, Hervara, byggdes 1886av Nydqvist & Holm. NS. 

Björn Linn 

Svenska ånglok som satt spår 

Vad kunde falla i ögonen på en observatör som 
såg på det svenska ångloksbeståndet i dess högsta 
utveckling, under nittonhundratalets första 
årtionden? Vad utmärkte den svenska lokstilen 
i teknik och form? Jag skall göra ett försök att 
teckna en sammanfattande och strukturerad historia, 
inte bara räkna upp typer. Det kan också 
ge en anledning att säga något om lokomotivestetik 

Framställningen har medvetet begränsats till 
det lokbestånd man kunde ra se inom landet. 
Svensk ångloksexport är en lockande utvidgning 
av ämnet, men den har inte kunnat rymmas 
inom ramen, och därför lämnar jag den vidare 
som ett uppslag till annan forskare. 

Den svenska järnvägsmiljöns villkor 

Till betydande del hängde förstås lokbeståndets 
profil ihop med den miljö för vilken det skapats. 
Det svenska landskapet är sällan dramatiskt. Det 
är nedhyvlat av landisen. Där finns skogbevuxen 
morän, där finns gott om sjöar men inga stora 



prärier. Det småkuperade är vanligare än berg 
med branter och klyftor. På vissa banor kunde stor 
dragkraft krävas, men sällan mycket höga hastigheter. 
Å andra sidan var de stora avstånden inom 
landet ett argument för snabbare transporter. 

Bebyggelsen var relativt gles, järnvägarna 
byggdes ofta under knappa ekonomiska förhållanden. 
Det betydde till stor del lätta banor för 
måttliga axeltryck. Där det fanns malm tillgångar, 
i Bergslagen och Norrbotten/Lappland, fick man 
emellertid räkna med tunga laster. 

Politiskt bestämdes tidigt att staten skulle 
bygga stambanorna, medan bibanor överläts till 
privata intressen. Många av dem blev smalspåriga, 
med ett rikt sortiment av spårvidder. Icke 
desto mindre uppstod ett antal privatbanor av 
stambanekaraktär, som exempelvis Bergslagsbanan, 
Falun-Göteborg, som på 1870-talet var 
det svenska näringslivets största företag, vidare 
Stockholm-Västerås-Bergslagen, Uppsala-Gävle 
och andra, som hade resurser att låta konstruera 
egna loktyper. Den intressanta utvecklingen 
kom därför inte enbart att äga rum inom Statens 
Järnvägar. Banor som inte konstruerade själva 
lämnade specifikationer som utarbetades i detalj 
inom den ganska betydande industri som 
uppstod, med Nydqvist & Holm i Trollhättan 
(Nohab), Motala verkstad och Vagn-& Maskinfabriken 
i Falun som de viktigaste firmorna. SJ 
skaffade sig ett eget ritkontor 1874 under ledning 
av den nyutnämnde överdirektören Fredrik 
Almgren, som tidigare varit överingenjör hos 
Borsig i Berlin. 

Tidiga konstruktionsdrag 

"Statens järnvägars första lokomotiv beställdes år 
1856 från den välkända firman Beyer, Peacock 
& Co. i Manchester, vilken vid denna tid stod 
högst i anseende bland samtliga lokomotivverkstäder." 
Så sägs det i SJ:s katalog vid Baltiska utställningen 
1914. Kommentaren är intressant i 
betraktande av att den gällde en firma som då 
var nystartad men uppenbarligen från början 
skaffat sig en hög position. Den var pionjär dels 
på modern formgivning utan att tillsätta detaljer 
som klassiska kolonnformer och liknande, dels 
på standardisering av delar så att de kunde flyttas 
från ett lok till ett annat. SJ hade därmed i 
utgångsläget placerat sig vid fronten. 

Med Almgrens tillträde kom en förändrad policy 
i de nya lokomotivtyperna, som hans efterträdare 
Viktor Klemming beskrev det i SJ:s minnesskrift 
1906: 



Dessa lokomotivtyper, som i dagligt tal benämndes 
de borsigska och af hvilka denna firma efter hand 
under åren 1874-1876 erhöll beställning å sammanlagt 
49 lokomotiv, möttes i början af misstroende 
och kritik från både öfver-och underordnade. 
I mycket var denna kritik oberättigad och orsaken 
till densamma torde till största delen sökas i ovanan 
vid det nya, som kom till användning. Vissa detaljer 
voro mera invecklade och mindre praktiskt anordnade 
än å de gamla typerna från Beyer, Peacock 
& Co samt utförandet ej efter sistnämnda firmas 
metoder, hvarigenom skiftandet af delar från ett 
lokomotiv till ett annat stundom ej utan åtskilligt 
ompassningsarbete kunde verkställas. När sedermera 
lokomotiv afdessa typer utfördes afNydqvist 
& Holm från och med år 1875 och afMotala verkstad, 
som år 1876 återupptog tillverkningen af lo

komotiv, så gjorde järnvägsstyrelsen de smärre för

ändringar i detaljerna, som visat sig önskvärda, och 

föreskref de metoder i utförandet, som inhämtats 

hos Beyer, Peacock & Co, och hafva därefter dessa 

typer blifvit synnerligen omtyckta. 
De lok de stora privatbanorna som Gävle-Dala, 
Bergslags-och Västeråsbanorna från början beställt 
från engelska firmor som Beyer Peacock 
och Sharp Stewart blev i mycket stilbildande för 
svenska enskilda järnvägar, även sedan beställningarna 
börjat läggas i Sverige. Det betydde 
att man gärna höll fast vid invändiga cylindrar. 
lnnercylindrade lok var lättare att balansera och 
gick då med mindre vibrationer, en stor fördel 
vid klent byggda banor. 

Särskilt iögonenfallande som svenskt särdrag 
blev under 1870-talet ledskenegnistsläckaren, 
som satt som en tjock krage kring skorstenen 
och hörde ihop med våtångloken. Utländska 
betraktare har ofta sett den som vanprydande, 
men i svensk lokhistoria har den kommit att ingå 
som ett självklart element. Den har ofta kallats 
"turbingnistsläckare", vilket dock är ett oegentligt 
namn eftersom den inte har några rörliga 
delar; en bättre term vore "cyklongnistsläckare" 
i analogi med gengasens cyklonrenare. Den kubiska 
Belpaire-eldstaden gästspelade också under 
samma tid på en del konstruktioner. Sådana detaljer 
försvann i stort sett ur svensk praxis med 
den moderna epokens inträde. 



En ny stil börjar anas -1895-1905 
Den intensiva utveckling som järnvägarna, inte 
bara i Sverige utan internationellt, gick in i mot 
artonhundratalets slut satte sina spår i flera bemärkelser. 
Stor efterfrågan på lok orsakade långa 
leveranstider hos verkstäderna och gjorde att 
man vände sig till USA med beställningar, och 
resultatet blev en del nya impulser. Till Europa 
kom amerikanska lok med förenklade former, 
högre pannläge, högre gångbord och stavramar. 
SJ köpte 1899 sina första 10 T-lok (senare kallade 
Ta), 2C0, från Richmond, och året efter skaffade 
Ystad-Eslöv tre lok med samma axelanordning, 
men något lättare. 
I strävan efter mer effektiva lok började man 
vid mitten av 1890-talet pröva kompoundsystemet 
där ångans expansion utnyttjades i två 
steg. Ett antal tvåcylindriga kompoundmaskiner 
byggdes, däremot aldrig några trecylindriga som 
i England. Det var lok för blandad trafik som SJ:s 
redan nämnda Ta och den följande försvenskade 
versionen Tb. Strax därefter kom malmtågsloken 
av Consolidation-typ (lD0) litt Mb och Ma 
(1901 respektive 1902). Mest anmärkningsvärda 
var dock ett litet antal renodlade snälltågsmaskiner 
som några privatbanor tycks ha velat imponera 
med: Malmö-Kontinentens nr 1, ett 2B0 
från Nydqvist & Holm (1897) med 2 meters 
drivhjul (svenskt rekord), och Gävle-Dalas Falubyggda 
litt K med samma axelanordning och 

Skåne-Hallands järnväg (Helsingborg-Halmstad), en del av den 1896forstatligade Västkustbanan, skaffade sig 
redan 1891 sexkopplade lok i amerikansk stil for att köra de tunga nattsnälltågen. Utvändiga cylindrar och 
slidrörelser, 
höga gångbord och luftiga hytter var typiska. Men SHJ 11 var svenskbyggt (Nydqvist & Holm 1891). NS. 

Gävle-Dala, litt 

K nr 48, senare 

omlittererat till 

C3, är ett fint 

exempelpå de 

tunga och snabba 

kompoundmaski

ner som några av 

de större banorna 

skaffode straxfore 



överhettarepoken. 

Loket levererades 

1903 från Vtzgn

och Maskinfabri

ken i Falun. NS. 

1850 mm drivhjul (1903). Ur det sistnämnda 
utvecklade Falun 1907 B-loket (2C0) för Uppsala-
Gävle, berömt som en av de skönaste svenska 
loktyper som byggts. 

Men när det kom var redan tekniken med tvåcylinderkompound 
överspelad av överhettartekniken, 
som gav ökad effektivitet på ett enklare 
sätt. Wilhelm Schmidt i Tyskland hade 1901 efter 
olika försök utformat sin tuböverhettare som accepterats 
som den bästa lösningen. Nohab och 
Motala skaffade sig 1903 licens på denna, och det 
förändrade hela bilden. Första installationen gjordes 
av Nohab 1905 i Bergslagsbanans C3 nr 52 
(2B0), där man utgick från en existerande loktyp. 
Året efter kom den första konstruktionen som 
från början gjorts för överhettare, SJ:s A-lok. 

Uppsala,-Gävle litt 
B, Sveriges forsta 
sexkoppla,de snälltågslok 
(1907), 
var utveckla,t ur 
GD]'s K-lok och 
liksom detta byggt 
i Falun. Avsaknaden 
av överhettare 
dömde de tre loken 
(här nr 23) att 
åldras i fortid. NS. 

Att UGJ litt B, som dock var Sveriges första 
sexkopplade snälltågslok, ändå var byggt med en 
teknik på utgående kan förvåna med tanke på 
denna banas allmänt avancerade tekniska position. 
Orsaken torde finnas hos Faluverkstaden, 
som drivit ett aktivt ackvisitionsarbete för att fa 
beställningen men själv inte lyckats fa licens på 
Schmidts överhettare. Däremot kunde man leverera 
den misslyckade Pielock-överhettaren, och 
det var ju tur att UGJ-loken inte försågs med 
denna. 

Ytterligare en innovation i lokbyggandet som 
kom vid denna tid var det allmänna införandet 



av Walschaerts' slidstyrning, som hade en bra 
geometri och lämpade sig för utvändig montering. 

Med snälltågs/oket litt A (1906) tog SJ steget in i ånglokens guldålder. Aven internationellt sett var det en tidig 
överhettarmaskin. 
Nr 1010, levererat .från Motala 1907, har nu fått den stora Gölsdorf tendern som gav loken en så fin 
balans i utseendet. Drivhjulsdiametern är 1880 mm, ett mått som foijdes på F-loket. NS. 

Atlantic-loket litra P var danska statsbanornas stolthet när det introducerades 1907. Det var större i dimensionerna 

än SJ-s A (drivhjul 1984 mm). Typisk for den danska stilen var den yttre skorstensmanteln med ett röd-vitt band 

liksom på en ångbåt. Den spetsiga hytt.fronten gav forebild till den ombyggda hytt de svenska F-loken fick i Dan

mark. P 917, byggt av Hanomag 1909, var sannolikt Europas sista Atlantic i drift när Hans Gerner Christiansen 
fotograferade det i N&stved 1963. 

Guldåldern 

SJ:s snälltågslok littA förde in lokomotivbyggandet 
i en ny tid när det introducerades 1906. Det 
var inte bara det första svenska loket från början 
konstruerat för överhettare, utan det betecknar 
genombrottet för den moderna lokstilen med 
högt pannläge och höga gångbord och väckte 
stort uppseende. Som Adantic-lok (2B1) med 
invändiga cylindrar representerar det en ovanlig 
typ där de mest kända exemplen fanns på tyska 
Pfalzbanan ( 1898) och engelska Lancashire & 
Yorkshire (1899). 

En jämförelse som ligger nära till hands är 
med danska statsbanornas P-lok från 1907, likaså 
Adantic, men av kraftigare dimensioner. 
P-loket betraktas på motsvarande sätt som det 
första moderna loket i Danmark, beundrat i sin 
omisskännligt danska form så att det är rimligt 
att se det som "nationallok". Det var av typ fyrcylinderkompound 
men hade från början inte 
överhettare, vilken installerades först från 1910. 
P-loket var också den sista loktyp som konstruerades 
i detalj vid DSB. I fortsättningen lade man 
ut konstruktionsarbetet, i allmänhet till Borsig. 

Även om det på sina håll i Europa byggdes 
tunga, maskinstarka och snabba Adantic-lok, 
som i Baden och Ungern, var typen i det stora 
hela en lösning på kort sikt, snart överspelad 
på grund av stigande tågvikter. "Emedan adhesionsvikten 
hos A-loken är väl liten i förhållande 
till maskinkraften, komma de lätt i slirning vid 
igångsättningar och kunna ej lämpligen insättas 
i tåg av storlek, motsvarande deras effekt." (SJ 



1931.) 1929-30 började en del A-lok byggas 
om till sexkopplade för att öka adhesionsvikten, 
men ångdriftens gradvisa försvinnande gjorde 
att processen aldrig fullföljdes. I Danmark höll 
sig däremot P-lok kvar in på 1960-talet som Europas 
sista Adantics i tjänst, men de loken var 
ombalanserade till 19 tons axeltryck ( de svenska 
A-loken hade 15,5) och körde på tyngre spår i ett 
flackare landskap. 

Nästa nummer i SJ:s serie av moderna lok, det 
åttakopplade godstågsloket lite E (1907), var en 
utmärkt maskin, men i sin smäckra form litet 
enkel och uttryckslös. Det tiokopplade malmtågsloket 
litt R (1908) gjorde genom sina blotta 
dimensioner ett desto mäktigare intryck. Enligt 
Nils Ahlberg var det Europas starkaste tvåcylinderlok; 
det kanske till och med var alltför 
kraftfullt för konstruktionen, eftersom första exemplaret 
slutade sin existens med rambrott. Med 
R introducerades den eleganta Gölsdorf-tendern 
efter österrikisk modell, som med ökat kolutrymme 
sedan infördes som tender litt A "retroaktivt" 
på A-loken och därefter på B-maskinerna. 

SJ hade nära kontakt med en tungviktare inom 
det europeiska järnvägsväsendet, preussiska statsbanorna. 
För den 1909 öppnade färjeförbindelsen 
Trelleborg-Sassnitz delades anskaffningen av 
vagnar (och färjor) upp på de båda länderna. I 
Sverige hade också, som nämnts, preussarnas pi-

Såg man ett svenskt ånglok i drift under senare år, är det ganska sannolikt att det var en EIE2-maskin. Denna 
ganska lätta åttakopplade typ .från 1907 med invändiga cylindrar och stavramar var mycket användbar. Nr 1454 

byggdes av Motala 1919. NS. 

onjärarbete med överhettningstekniken 
följts uppmärksamt. Två framgångsrika 
preussiska loktyper blev förebilder for 
SJ. Först var det persontågslokomotivet 
P8 (2C0, 1906), som stod modell for 
SJ:s B-lok (1909). 1916 köpte så SJ in 
ett antal av det tunga godstågsloket G8 1 
(0D0), här kallat G, senare Ga, av vilket 
en svensk version Gb tillkom 1920. 

Att ställa förebilder och bearbetningar 
bredvid varandra är ett utmärkt sätt att 
tydliggöra guldålderns svenska lokstil. 
De preussiska loken ser ut som montagearbeten, 
där färdiga delar hämtats ur 
hyllorna och satts ihop. Påfallande är 
de fyrkantiga sandboxarna bredvid den 
runda ångdomen ovanpå pannan. Sotskåpet 
har större diameter än pannan. 



Samordningen är svag, och detaljerna 
verkar litet råa. 

På de svenskbyggda loken syns det 
att man arbetat igenom helheten och 
lagt vikt vid det totala intrycket. Man 
har sökt hålla nere antalet lösa detaljer. 
Sandboxen ligger under gemensam kåpa 
med ångdomen. Gb-loket har fatt B:s 
panna med dess koniska sotskåpsfront, 
som ger ett dynamiskt uttryck även åt 
den tunga godstågsmaskinen. Däremot 
är det bara B som fatt vindklyvarhytten, 
av motsvarande form som på det tre år 
gamla A-loket. 

Vi ser hur en svensk lokstil tagit form, 
enkel och ren i linjerna. Pannorna är cy. 
d . k B l . ld d co•·rekom

1m ns a, e pa1re-e sta en 

11 

mer inte längre. Pannorna brukar kläs 
med blåoxiderad blankplåt, något som 
Michel Doerr från sin franska synpunkt 
menar ge ett distingerat utseende. På F-
loket dras denna plåtklädsel till och med 
fram över sotskåpet. 

·· k kl

Skorstenarna ar oc sa O en a, svagt 

. k d l k d l

koms a me e egant urva ans utning 
till sotskåpet. Gångborden ligger 

Preussiska P8 är 
en av de klassiska 
europeiska !oktyperna, 
ett universal/
ok man kunde 

möta i många 

sammanhang. 

Prototypen, byggd 

av Schwartzkopff 

1906, hade vind-
k!yvarform på hytten, 



vilket senare 
ändrades. Denna 
ursprungliga form 
är emellertid sär~~
i!t i_ntressantfor 

;amforelse med SJ-s

B , k fi• .,,_ 
-io , or VttF<et

PB . •

var msptrationskälla. 
Foto 

oftast högt. Kortare tendrar, vanligen från Schwartzkopff 
treaxliga, brukar vara av den klassiska efter Doerr 1971. 
lådtypen. Boggitendrarna blev först av 
Gölsdorf-typ, men med F-loket -som 
skall behandlas for sig -kom 1914 den 
halvcylindriska gondoltypen, och den 
återkom i förkortad, treaxlig form på 
SJ:s båda återstående egna beställningar, 
Gb år 1920 och ElO 1947. 

Det är nog inte fel att utnämna Bloket 
till svenskt nationallok. Många 
kom i kontakt med dess markanta 
profil. Det hade talrika omisskännligt 
svenska detaljer, från skorstenen ned 
till ledarboggin med dess utvändiga lagring, 
med vindklyvarformerna av svensk 
modell och den utvändiga Walschaerts-Ledmotiv for 
rörelsen, och särskilt när det fatt Göls-formgivningen av 
dorf-tender hade det fina proportioner Sj-s B-!ok (1909) 

och såg handlingskraftigt ut. Det var ett 
lok som gjorde intryck. 

Skall man söka något att J0 ämfora den 
svenska lokomotivstilen med, så ligger 
Italien bra till. Där finns en motsva

var styrka och 

snabbhet. På denna 
grund var loket 
väl genomarbetat. 

Detforstärkte stilmotiven 
i A-!oket 
på ett sätt som 
återkom i många 
foljande typer, som 
bilderna visar. De 



sista B-!oken byggdes 
for Västeråsbanan 
så sent som 
1943-44. B 1138 
på bilden levererades 
av Nydqvist & 

Holm 1912. NS. 

Detpreussiska 
godstågsloket G81 
ansågs som mycket 
lyckat och byggdes 
i nära 5 000 ex, 
sammansatta enligt 
den rationel/,a, 
preussiska principen 
''de/,a,r ftån hyl/,
a,n ''. Det var ett 
mycket kraftigt 
lok, vars största 
nackdel var hård 
gång i spåret. Weisbrod, 
Muller & 
Petznick, Dampflokomotiven 
deutscher Eisenbahnen, 
Baureihe 
41-49, 1978. 
Förde/,a,ktiga leveransvillkorfick 
SJ att köpa 20 lok 
1918, här betecknade 
G, senare Ga. 
En forsvenskad 
version, Gb (192023), 
satte en 
genomford stil på 
den tyska konstruktionen 
med b/a,nd 
annat B-panna 
och gondoltender. 

Jämforelsen säger 
mycket om synen 
på lokomotivet som 
form. Bilden visar 
SJ Gb 1451 i leveransutforande. 
NS. 

Italienska FS 685 
var mer av snälltågslok 
än S]'s B 
men spe/,a,de en liknande 
roll av nationell 
ikon. 235 lok 
byggdes 1912-26 
De varfjrlinglok 



med1850mm 
drivhjul liksom 
Uppsah-Gävles 
snälltågsmaskiner. 
Säkerhetsventilerna 
är elegant dolda 
bakom hyttgavelns 
spets. Nr 685 175, 
byggt av Breda i 
Mi/,ano 1920, är 

fotograferat avforf 
på Roma Termini 
1956 

rande enkel renhet i linjerna, men med 
en del andra särdrag. I södern klarade 
man sig med mer öppna hytter. Vindklyvarvinkeln 
är något trubbigare. Skorstenarna 
är inte utförda i ett stycke utan 
sammansatta, men konturen är liknande. 
Sandbehållaren ligger inte framför 
eller bakom ångdomen utan omsluter 
den koncentriskt. I hjulställningen dominerade 
från 1904 "il carrello italiano" 
eller Zara-boggin, en variant på KraussHelmholtz-
boggin som förenade en ledande 
löpaxel med första drivaxeln; det 
var bara de magnifika Pacific-loken typ 

Den talrikaste typen av 
överhettade snälltågs/ok 
på den svenska privatbanesidan 
blev H3, som 
byggdes i 32 exfor olika 
banor. Det började 
med Bergslagsbanans 
nr 59från Nydqvist & 
Holm 1910, här i den 
karakteristiska tillverkarmiijön 
i Trollhättan. 
Mellan olika serier 
fanns små skillnader. På 
de forsta Ej-loken hade 
sotskåpet lutande front 
och var någotframdrageMver 
boggi,n. NS. 

En av de fornämliga 
loktyper som utvecklades 
ur H3:an var 
Västeråsbanans snabba 
godstågslok litt M3 med 
samma panna och maskineri 
inklusive Deeleys 
slidstyrning som SWB 



fastnat for och som också 
kom till användning på 
Dalslandsbanans H3:or. 
Elva M3:or byggdes, nio 
av Nydqvist & Holm 

med nr 641912 som 
den forsta, slutligen två 
av Falun 1920. NS. 

-=---Ett allmänt intryck

-# • 

av de sista årtiondenas 
ångloksbyggande 
världen över är att 
man strävat efter 
underhållsmässigt rationella 
konstruktioner, 
vilket brukar betyda 
utvändiga tvillingmaskinerier. 
Sena 
svenska lokomotivtyper 
har diiremotfor lättare 

.. och snabbare maskiners 
del gärna hållit fast vid 
invändiga cylindrar, 
medan tunga och starka 
lok ofta byggts flercylindriga. 
Här är NässjöOskarshamns 
eleganta 
Mogul-typ från 1931, 
också byggdfor BoråsAlvesta. 
Hos SJ kal/,ades 
typen L5. NS. 

690/ 69 l som hade tvåaxlig ledarö0ggi. Men som 

helhet har själva stilkaraktären' mycket gemen

samt med den svenska. Det självlliL-a italienska 

nationalloket är snälltågsloket Gruppo 685 från 

1912, ett Prairie-lbk (1 C 1), fyrling, något större 

i dimensionerna än.B-loket. 

Det finns också1 llkheter i utseendet mellan 

svenska och tyska loU, främst sydtyska, även om 



tyskarna för svenska1 ögon alltidl H3irr problem 

med skorstensformen. Också ungyrskl.a? lok med 

vindklyvarformer och höga gång~md-illan räknas 

till '.familjen. 

De. svenska privatbanmm1s klassisMa1lok framför 
-andra är litt H3 (hossSjJsenare k'.alllt A6), ett 
2C0 ,lättare än SJ:s A miH1B? från -börj~ utvecklat 
vid Bergslagsbanai:m U>lD ocH i därefter med 
smärre variationer ansklaffiit av ett antal större 
privatbanor. Det vaF en , mycket framgångsrik 
konstruktion, det sistat Öetydelsefulla skottet på 
den engelskinspirerade..: privatbanetraditionen 
med invändiga cylintl±ar, låga gångbord och 
små hjulhus .. Dalslamdsbanan skaffade H3:or 
med något stöne panmr:och vindklyvarformer. 
Ur H3'an utvecklades på 1920-talet Ostkustbanans 
) H och sedan Kalinarbanornas H 4 (hos 
SJ A3•; respektive A'5), båda med höga pannlägen 
1och höjda gångbord. Generna från H3:an 
fanns också i Stockholm-Västerås-Bergslagens 
Consolidation-lok (IDO) litt M3 (hos SJ E6), 
som ,visade sig vara ett utomordentligt universallok. 
Nils Ah1berg berättade att M3:orna ofta vid 
Högtrafik sattes in i snälltåg och att det hände att 
fch-arna glömde att det inte var en H3:a de hade 

Ar 1919 gav Sveriges 
Allmänna 
Exportförening ut 
en 660-sidig bok 
riktad till holländsk 
publik under titeln 
Zweden. I kapitlet 
om SKF fanns den 
här bilden, där kullagren 
fortfarande 

.framhölls som del 

av den avancerade 

tekniken. Kontras

ten mellan lokets 
funktionella skön

het och den dekora

tiva ram det passats 



in i ger en säregen 

verkan. 

under fötterna, och då drevs M3:orna upp i både 
90 och 100 km/h -vilket gick utmärkt. 

En ganska vanlig typ i litet mindre format, både 
på SJ (litt L, 1904) och privatbanor, var Mogultypen 
(1 C0), som förekom både i gods-och persontågsvarianter. 
Höjd-och slutpunkt blev de 
fyra lok för snabb persontjänst som Nohab 1931 
byggde för Nässjö-Oskarshamn och Borås-Alvesta. 
Stilmässigt hade de en del gemensamt med 
Kalmarbanornas ett år äldre H4:or. Efter förstatligandet 
kallades typen L5. 

F-loket: SJ spelar i division 1 
Den lokomotivtyp som i järnvägens guldålder 
kring 1910 nådde högre status än någon annan 
var Pacific-typen, med axelanordning 2Cl. 
Avsikten var att kombinera de tre drivaxlarnas 
goda dragkraft med en stor eldstad och goda 
gångegenskaper. Hjulställningen är i sig vackert 
proportionerad, vilket inte utesluter att det var 
möjligt att bygga fula Pacific-lok. Två sådana 
ytterligheter är den belgiska typ 10 ( 1911) med 
sin korta och tjocka panna, där sotskåpets front 
är tillbakadragen till bakre boggiaxeln, och den 
rumänska 231:an (1913) där drivningen tas på 
första koppelaxeln så att cylinderpaket med sotskåp 
skjutits fram över främre boggiaxeln. Det 
utesluter inte att loken gjorde god tjänst. 
Men majoriteten, de som beundrades när de 
drog de ofta internationella stora snälltågen, var 
sköna maskiner. David Ross har i sin utomordentliga 
ånglokshistorik 'The Willing Servant' 
satt rubriken "Express Elegance" på kapitlet 

om Pacific-loken. Typen, ursprungligen 
amerikansk, kom till Europa 1907, 
först på Paris-Orleans, strax därefter på 
badiska statsbanorna. Axelanordningen 
möjliggjorde inläggandet av en stor 
eldstad, som ofta breddades ut över ramarna. 
Den tidiga Pacific-generationen 
byggdes i allmänhet flercylindrig för att 
få jämn gång även i höga hastigheter. I 
Sydtyskland och Frankrike kombinerade 
man överhettning och kompoundverkan 
för att nå största effektivitet. Priset blev 
högre underhållskostnader. 

SJ:s Pacificlok, vars prototyp F 1200 
kom 1914, ansluter sig närmast till den 
sydtyska modellen och är enastående i 



svenskt lokomotivbyggande. Det jämförs 
ofta med det wi.irttembergska Cloket, 
"die schöne Wi.irttembergerin", 
från 1909, och det finns onekligen likheter 
i profilen, betonade genom hyttakets 
strömlinjeformade neddragning mot 
pannan, men i konstruktionen är skillnaderna 
stora. C-loket hade något större 
panna men mindre maskineri och drivhjul, 
dubbla ramar och lägre gångbord. 
Varje cylinder hade en egen slid, men de 
var trånga och ströp lokets arbetssätt. 

Carl Flodin, som konstruerade F-loket, 
valde i stället Vauclains balanserade 
kompoundanordning med en gemensam 
slid för varje par av hög-och lågtryckscylindrar. 
Svante Runberger antar att 
det måste bygga på studier av danska Ploket, 
som hade samma system. Frågan 
är då om Flodin verkligen förstått konstruktionen 
i detalj. P-loket hade 350 
mm sliddiameter, medan F 1200 hade 
endast 260 mm. Erfarenheter av dåligt 
ångflöde gjorde att sliddiametern på de 

Wurttembergska 
statsbanornas 
Pacific-lok 
klass C (1909) 
brukar jämforas 
med S]'s F-lok, 
men trots vissa 
likheter i yttre 
profil är skillnaderna 
stora såväl 
i konstruktion 
som i formgivning. 
Med sina 
låga gångbord, 
mindre drivhjul 
(1800 mm 
mot 1880) och 
dubbla plåtramar 
gör den 
sydtyska maskinen 
ett mindre 
dynamiskt 
intryck. Maschinenfabrik 
Esslingen byggde 
41 ex 19091921. 
Bild 
ur Deutscher 
Werkbunds 
årsbok om industriformgivning 
1914. 



F-loket ärformat med enastående skicklighet som en skulptur i rena maskinformer, utan något inklädande skal. 
Från främre buffertbalken stiger en "kraftlinje" upp mot skorstenen och tar stöd i de stora cylindrarnas motsatta 
lutning. Eldstad och hyttak samverkar i en nedåtriktad välvning i kontrast mot gondoltendern. Vindklyvarformerna 
ger ftamåtriktningen. Bilden visar F 1207. NS. 

~· ~ 

" 

seriebyggda loken ökades till 280 mm, vilket 
också senare infördes på nr 1200. Vidare hade Ploken 
en tredelad asklåda, alltså även utanför ramarna, 
som gav bättre lufttillförsel till eldstaden. 
F-loken utrustades efter hand likadant sedan de 
kommit i dansk ägo 1937. 

I andra detaljer låg F långt framme. Redan 
från början var kolvsliderna försedda med Daros' 
fjädrande smala tätningsringar. De styvare breda 
ringarna fanns fortfarande på badiska IVh 
(1918-20), toppen av de tyska länderbanornas 
Pacific-lok, men byttes ut under 1920-talet. 
Ännu 1927 lät London, Midland & Scottish 
bygga sina "Royal Scots" med de breda ringar 
som Schmidt ursprungligen rekommenderat, 
vilket ledde till att kolförbrukningen på grund av 
ångläckage efter hand ökade kraftigt. Däremot 
var F-lokens kullager på löpaxlarna en innovation 
som kom för tidigt. Ofta ses uppgiften att 
kullagren bara fanns på F 1200, men alla elva 
loken var utrustade med dem. 

Svante Runberger menar att F-loken aldrig 
kom fullt till sin rätt hos SJ. I konstruktionen 
hade man sökt lägga sig vid fronten, "the state of 
the art", men i trafiken kom loken aldrig att utnyttjas 
till sin fulla kapacitet. Det blev annorlunda 
när de elva loken sålts till Danmark och blivit 
DSB litra E. I det danska slättlandskapet fick de 
framföras med 100, senare 110 km/h, och de 
blev uppskattade för utomordentliga gångegenskaper 
och god ångbildning. Frichs i Århus fick 
1942-50 bygga ytterligare 25 lok efter de svenska 
ritningarna, och därmed blev F/E-loken Europas 
mest långlivade Pacific-konstruktion, med 
36 år mellan första och sista levererade exemplar. 
I dansk järnvägstrafik gjorde de en mycket stor 
insats, även i godstågstjänst under senare år. 

Lokomotivet som skön konst 

Frågan om ett visst lokomotiv är vackert eller 
ej har många trott sig kunna besvara genom att 
ställa upp några enkla schablonregler, till exempel 
att skorstenen bör sitta mitt över främre löpaxeln 
eller ledarboggins centrum, och så se efter 



om loket följer dessa regler. Men då har man 
förenklat frågan till det absurda. Ett stort lokomotiv 
kan också ses som en skulptur där det gäller 
sådant som balansen i helheten, relationen till 
delarna och mellan dem inbördes i proportioner 
och former, och frågan om hur starkt maskinens 
dynamik uttrycks. Det intressanta blir till slut 
om konstruktören förmått smälta samman de 
tekniska villkoren med sådana formsynpunkter 
i en övertygande syntes, så att man kan tala om 

ingenjörskonst. 

Pacific-loken är utmärkta studieexempel, och 
inte minst F-loket. I dess frontparti finns en stigande 
linje från buffertbalken upp till skorstenen, 
och den tar stöd i de stora cylindrarnas motsatta 
lutning. Baktill skapas en liknande balans 
mellan de nedåtriktade välvningarna i den stora 
eldstaden och det mjukt anslutande hyttaket, 
som motvägs av gondoltenderns vattentank. 
Om jag minns rätt kallade Alvar Lenning, en av 
de betydande männen i svensk designhistoria, i 
tidskriften Industria någon gång kring 1950 Floket 
för "ett av de förnämsta arbeten som gjorts 
inom industriell formgivning". David Ross använde 
karakteristiken "an engine ofconsiderable 
presence", vilket kan återges ungefär med "ett 
lokomotiv av imponerande gestalt". 

Vid svenska postverkets 300-årsjubileum 1936 
utgavs en vacker frimärksserie, där 40-öresmärket 
visade ett postförande tåg. Man skulle kunnat 
vänta sig att den moderna tekniken här skulle 
fatt representeras av ett elektrolok, men det är 
ett omisskännligt F-lok som kör fram, även om 
konstnären inte varit helt säker på detaljerna. 
Denna paradbild presenterades oaktat att alla Floken 
då var avställda sedan föregående år. Den 
unika Pacific-maskinen höll sin höga status i 
det allmänna medvetandet och levde kvar som 
legend. 

Till svenska postverkets 

300-årsjubileum 1936 

utgavs en serie om tolv 

frimärken tecknade av 

professor Olle Hjortzberg. 

40-öresmärket medjärn

vägspostens motiv skall 



utan tvivel foreställa ett F

lok, även om konstnären inte varit säker på detaijerna. 
Bilden vänligen tillhandahållen av Erik Hamberg, 
Postmuseum. 

Flercylindriga snälltågslok på privatbanorna 

Ett första försök blev Malmö-Ystads två Hanomag-
byggda fyrcylinder-kompound Atlantics 
från 1907-08. De var försedda med Pielocks 
överhettare och skrotades snart som misslyckade, 
varför experimentet blev betydelselöst. 

Uppsala-Gävle intog en tätposition bland 
svenska privatbanor, vilket manifesterades när 

man 1913 från Nydqvist & Holm skaffade sina 
första fyrcylindriga snälltågsmaskiner. Det var två 
kompoundlok med axelanordning 2C0, lite Ba. 
Ofta har de betecknats som föregångare till SJ:s 
F-lok, men skillnaderna är rätt stora. Ba-loken 
hade "divided drive", där de invändiga högtryckscylindrarna 
drev på första axeln och lågtryckscylindrarna 
på andra. Varje cylinder hade 
egen slid. Drivhjulsdiametern var 1850 mm, 
liksom på de Falubyggda snälltågsloken. Loken 
hade stavramar och var vid sin tillkomst de mest 
utpräglade moderna snälltågsmaskinerna på de 
svenska privatbanorna. De hade utmärkta gångegenskaper 
i hög fart, överlägsna SJ:s B-lok som 
blev oroliga över 80 km/h. Stilmässigt var de ganska 
lika dessa. 

Med sina två 
fyrcylindriga kompoundlok 
litt Ba nr 
25 och 26, byggda 
av Nydqvist & 
Holm, pl,acerade 
sig Uppsa/,a-Gävle 
i en tätposition 
b/,and svenska 

· järnvägar (inte 
bara privatbanor) 
när det gällde 
snälltågsmaskiner. 
De foljande fyrlingloken 
nr 30 och 31 
(1917), 32 och 33 
(1926) skilde sig 
endast obetydligt i 
utseendet. NS. 



Loken blev mycket uppskattade, men UGJ fann 
underhållskostnaderna på grund av kompoundsystemet 
höga, vilket gjorde att man beställde sina 
följande snälltågslok av motsvarande typ (lite Bb) 
som fyrlingar, två stycken 1917 och två 1926. 
Det blev Sveriges enda fyrlinglok. I allt övrigt var 
Ba-och Bb-loken lika varandra och gick i samma 
tjänstgöring. De var UGJ:s stolthet. 

När Nohab fick beställningen på Bergslagsbanans 
stora snälltågslok lite H3s (fyra exemplar 
levererade 1927-29), är det tydligt att man 
körde vidare i samma spår. EJ-loken kunde dock 
fa större dimensioner, frigjorda från de begränsningar 
som gjort UGJ-loken litet kompakta i 
utseendet. Nu blev resultatet en trillingmaskin, 
alltjämt med stavramar, där alla cylindrar driver 

Upprustningen av 
Bergs/,agsbanan 
kring 1930 tog sig 
också uttryck i nya 
och större lok, de 
mest imponerande 
privatbaneloken i 

' Sverige. Snälltågsloken 
litt H3s visar 
k/,art arvet från 
Uppsala-Gävles 
fyrcylindermaskiner, 
fastän det här 
rör sig om trecylindriga. 
Nydqvist 
& Holm (numera 
Nohab) byggde nr 
110-112 1927, 
nr 118 två år 
senare. 

Som ett motstycke 
for godstrafik till 
H3s fick Bergslags

banan.från Falun 

1930 de tre M3sloken 
119-121, 

med samma maskineri. 
NS. 

på första axeln. H3s (A8 hos SJ) blev ett mycket 
ståtligt lok, men uppenbarligen var det inte problemfritt. 
Enligt Nils Ahlberg var cylindrarnas 



utloppskanaler för trånga, vilket ströp maskinen 
vid försök till forcering (se Tåg6/l974). 

Det finns ett givet internationellt jämförelseobjekt 
med den här familjen av snälltågslok, och 
det är den preussiska S 10-gruppen. Den första 
typen, introducerad 1910, var en fyrling med en 
förstorad PS-panna. För att ta bättre ekonomi 
och prestanda gick man -trots viss motvilja från 
banförvaltningens sida -över till en fyrcylinderkompound, 
S 101, som byggdes i två versioner, 
1911 och 1914 års typer. Slutligen kom en trillingversion, 
Sl02, likaså 1914, i syfte att ta lägre 
underhållskostnader och bättre acceleration vid 
många uppehåll. Slutomdömet blev dock att 
kompoundloken var de bästa i tung snälltågstjänst 
med långa stationsintervall -intressant att 
ställa bredvid svenska bedömningar. 

Preussiska banfor

valtningen byggde 
sina snälltågs/ok 
av SJ 0-typerna 
som fjrling-, kompound-
och trillingmaskiner, 
vilket 
kan ge en intressant 
jämforelse med 

UG]-och Ej-loken. 
Här är SJ 01, 
fyrcylinderkompound 
av 1914 års 
typ. lykort. 

Flercylindriga godstågslok 

Tre familjer av trecylindriga godstågslok skapades 
för olika svenska järnvägar, med litet differentierade 
ändamål. 

Tunga malmtågsmaskiner utvecklades på Trafik 
AB Grängesberg-Oxelösunds båda banor 
Oxelösund-Flen-Västmanland och Frövi-Ludvika, 
1931 sammanförda under beteckningen 
TGOJ. OFWJ skaffade 1913 från Nohab Sveriges 
första trillinglok, senare kallade litt M3 
(0D0). För Frövi-Ludvika byggde Nohab 1927 
en tankversion med samma dimensioner på maskineriet, 
M3a (0Dl). Året efter utvecklades för 
Nora Bergslag ett motsvarande lok som fick en 
ledande löpaxel och axelanordning lDl (nr 16), 
varefter Motala fick överta ritningarna för att 
1929 bygga två likadana lok för Nässjö-Oskarshamn 
(senare SJ N5). Sista steget i serien blev 



OFWJ:s tenderlok M3b (0D0), 1929, större i 
formatet både i panna och maskineri, men enligt 

Sveriges forsta trecylinderlok 
blev de 
fem malmtågslok 
som Oxelösund

Flen-Westman

land lät bygga hos 
Nydqvist & Holm 
1913-1926 De 
kallades senare litt 

M3 och var lätt 

igenkännliga på 

sin "engelska"skor

sten med markerad 

krans. NS. 

Halmstad-Nässjö 
var en av de järnvägar 
som aktivt 
bidrog till den tekniska 
utvecklingen. 
Efter att 1922 ha 
köptfyra trecylindriga 
1D0-lok från 
Hanomag skaffode 
man1931-36en 
någotforstorad 
2D0-typ från Nohab 
som visade sig 
mycket användbar 
och efterforstatligandet 
1945 stod 
modellfor Sj:s egen 
El 0 med vissa 
modifikationer, 
som rullager och 
gondoltender. NS 

Nässjö-Oskars

hamns två stora 

trecylindriga tank



lok nr 30 och 
31, hos SJ sedan 

kallade N5, var 

utvecklade ur 

OFW]:s M3:or 
men byggdes av 
Motala, som fltt 

överta ritningarna 
från Nohab. NS. 

Ahlberg med samma problem som H3s i form av 

trånga utloppskanaler. 

Halmstad-Nässjö gjorde också betydelsefulla 

anskaffningar av åttakopplade trecylinderlok. 

1922 köpte man från Hanomag fyra IDO-lok, 

lite M (senare kallade G 1 0; hos SJ blev de E8) 

som syns ha varit inspirerade från Västerås

banans M3:or -HNJ:s förste maskiningenjör 

Walter Betts var bror till T.G. Betts på SWB. 

De båda loktyperna var mycket lika i dimensio

nerna, och den viktigaste skillnaden var som sagt 
cylinderantalet. Ett av loken byggdes 1932 om 
till tanklok efter grannbanan NOJ:s goda erfarenheter. 
HNJ fortsatte med en litet förstorad, 
Nohab-byggd 2D0-typ, Mb (senare G 12, hos SJ 
E9) som anskaffades i sex exemplar 1931-36 och 
blev utomordentligt lyckad. Det blev ett universallok 
som också kunde användas i tunga persontåg. 
Typen blev direkt förebild för SJ:s näst 
sista egna ånglokskonstruktion, ElO (1947), till 
det yttre lätt identifierbar på gondoltendern av 
Gb-typ. 

Dimensionsmässigt ganska nära O FWJ :s 
M3b, men med något större panna, byggde Falun 
1930 Bergslagsbanans M3s på basis av snälltågsloket 
H3s. Det var en Consolidation-typ 
(IDO), som med sin ledande löpaxel gick litet 
bättre i spåren än OFWJ-loken och användes i 



de tunga godståg som BJ:s banupprustning nu 
gjort möjliga. 

De störrejärnvägarna 
ägde talrika små 
växellok som ofta 
hölls vid liv länge 
genom successiva 
ombyggnader och 
blev något av historiska 
dokument. 
Både Sj-s Ke-lok 
och danska DSB:s 
Fgick tillbaka på 
tenderlokstyper 

från 1870-talet. 
Tankloksversionerna 
togform 1889-90 
(Danmark) och 
1902 (Sverige), och 
nyanskaffeingar och 
moderniseringar 

pågick sedan mycket 
länge (sista leverans i 
-Danmark 1949!) . 

....~.,,..__~---"'°"~,.;;.;· 

Tanklok 

Växelloken är för resenärerna en oskiljaktig del 
av stationsmiljöerna. Vi som reste i Danmark på 
1950-talet upplevde överallt DSB:s små livliga 
F-lok med sin ålderdomliga profil, höga smala 
skorstenar och Allans utvändiga slidstyrning 
med sina excentrar. Typen byggdes 1898-1949 
och gick tillbaka på en engelskbyggd typ, ursprungligen 
tenderlok, från 1873. Varför ändra 
på det som fungerar bra för sitt ändamål? 

Även SJ:s växellokstyper var av respektabel ålder. 
De små pigga sexkopplade Ke-loken, sedda 
även i lokaltågstjänst, hade införts 1902, men 
deras stamtavla gick likaså tillbaka till tenderlok 
på 1870-talet (lin K). För tyngre växling, ursprungligen 
på Malmbanan, anskaffades 1900 
de åttakopplade N-loken, men typen visade sig 
snart passa utmärkt för bangårds-och hamnväxling 
även längre söderut och blev välkänd över 
Sverige så länge ångdriften varade. 

Tanklok for tyngre linjetjänst var en typ som kunde bli aktuell där man körde tung lastpå relativt korta b'ansttii:eh-
:or. 
I Nordamerika var typen i princip okänd; där användes i stället tenderlok som växellok. Svenska godståg~tanJ!liJl 



var ofta sekundärt tillkomna, antingen utvecklade ur tenderlokstyper eller ombyggda.från sådana lok. Den 
intteo..;santaste 
och mest imponerande specialskapelsen var Uppsala-Gävles litt L 1 D 1 med invändiga cylindrar, byggg,!avu 
Motala i 3 ex 1917 (nr 27-29). Loken var av tekniskt intresse med samma Z--formade vevaxelkonstruktion .'S0mpftå  
F-loket och visade sig lika användbara i tungpersontågstjänst som i stora godståg. Hos SJ blev de litt N2. NS:'. 

De moderna lokaltågs/oken blev övervägande sexkopplade tanklok med axelanordning 1 Cl och utvändiga cylindfmr  
Från olika privatbanor kom åtskilliga variationer på temat efter hand in i S]'s lokpark. Avvikande var S]'s egetP 
lok.från 1914, 1C2 med invändiga cylindrar, en användbar och långlivad typ. Störst, snabbast och elegantast blev 
dock Sb (senare 52) med samma hjulställningftån 1917, byggtfor 90 km/h och större aktionsradie-en konstruktion 
i en klass for sig. Här är Sb 1306.från Motala. 

J· 

Som en miniatyr av Sb verkade OFW]:s S3, byggt 1915-36av Motala i åtta exemplar, vartill sedan kom fyra lok 
till två skånska banor (Landskrona-Lund-Trelleborg samt Ystad-Eslöv). Typen är värd att uppmärksammas som en 
modern fyrkopplad maskin med livligt arbetssätt i lätta och snabba tåg. 

Av tanklok för linjetjänst har en del godstågsmaskiner 
redan berörts. Särskilt intressanta är 
Uppsala-Gävles tre Motala-byggda, innercylindrade 
I-lok från 1916, Sveriges största tanklok, 
som blev kraftfulla universallok även användbara 
i persontågstjänst (hos SJ N2). För persontrafik 
över medellånga distanser byggdes SJ:s litt S, länge 
kallade Sa ( 1 C 1), en typ som varierades med skiftande 
dimensioner på många privatbanor. Större 
och snabbare var det eleganta Sb (senare S2), som 
Motala 1917 byggde för SJ som ett 1C2 med utgångspunkter 
i E-lokets panna och B-lokets drivhjul 
och boggi. För liknande tjänst, men i lättare 
format, byggde Motala 1915 OFWJ:s fyrkopplade 
litt S3 (1B2), senare också inköpt av ett par 
skånska banor och hos SJ kallat W2. 

Turbinloken 

Den mest självständiga svenska insatsen i 192030-
talens ångloksbyggande blev turbinloken. 
Den historien är så speciell och dessutom väl 
beskriven av Bernt Forsberg (2001), att jag inte 
går in på den här. Det räcker att konstatera att 
TGOJ:s tre Nohab-byggda M3t-lok var en liten 
del av den svenska lokscenen så länge ångdriften 
varade. 

Smalspår 

Smalspårsnätet, med en rik uppsättning spårvidder, 
var en betydande del av den svenska järnvägsmiljön. 
Småbanorna använde mestadels tanklok, 
men de stora systemen, som Västgöta-och Roslagsbanorna, 
använde sig mycket av tenderlok 
som såg ut som förminskade normalspårslok. 
Den intressantaste loktypen på 8 91 mm spår var 
Dala-Ockelbo-Norrsundets tre starka Malletlok 



(0CC0), som byggdes 1910 av Atlas i Stockholm 
och tjänstgjorde till ångdriftens slut. För 
den smalaste spårvidden, 600 mm, fick Motala 
1894 fram en mycket lyckad loktyp, först som 
lBl, på 1910-talet förstorad till lCl och kompletterad 
med överhettare. I övrigt fanns många 
lok inköpta från Tyskland med i bilden. 
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Ragnar Höjer 

Något om transporter inom Göteborgs 
hamnområde med VGJ vagnspråmar 

Upprinnelsen till dessa pråmar och denna pråmdrift 
är egendomligt nog mänsklighetens svaghet 
för brända och destillerade drycker. Det förhåller 
sig nämligen så, att Carnegie porterbryggerier 
något av de första åren järnvägen varit öppen för 
trafik -alltså i början av 1900-talet -fann det 
alldeles för besvärligt att med dåtida transportmedel 
transportera sina varor ända från bryggeriet, 
som herrarna kanske vet ligger helt i andra 
ändan av staden, till lämplig plats, varest lastning 
å smalspårig vagn var möjlig, på den tiden nere 
vid Lilla Bommen. Detta förhållande gjorde sig 
särskilt gällande för transporter till Västergötland 
-närmast städerna Lidköping, Skara och 
Mariestad. 

Bryggeriet ordnade i alla fall saken så, att i en 
gammal pråm av den öppna typen lades stockar 
mellan relingarna, och stödde man under dem 
på mitten och bad sedan järnvägen, om inte den 
kunde låta spika räls på dessa stockar, så att vagnar 
kunde placeras på pråmen. Förvaltningen 
svarade, att det gick den gärna med på och utlovades 
dessutom en anordning för vagnarnas 
påsättning på och ilandsättning från pråmen. 

Efter detta var alltså järnvägsdriften till sjöss 
ett fullbordat faktum. Det visade sig, att det hela 
var så lyckat, att redan ett par år efter skaffade sig 
järnvägen två stycken heldäckade pråmar. Iden 



till dessa pråmar och driften med desamma hade 
alltså Carnegiebryggeriet givit, men själva utformandet 
av driften med ett flertal pråmar har 
utarbetats av förre stationsinspektoren vid VGJ 
Göteborg, sedermera trafikinspektören vid järnvägen 
K.A. Nilsson. 

Det var kanske på den tiden inte så helt ställt 
med underhåll och skötseln av farkosterna, så 

Väsrgötabanans vagnpråmar i Göteborgs hamn har berörts 
. tidigare årgångar av Spår men här kommer en utförlig 
JCh dessutom trevlige skriven information. Den bygger på 
~tt föredrag på ett möte med Sveriges enskilda järnvägars 
ngenjörsförbund 1945, som sedan trycktes i förbundets 
'Vleddelanden som nr 210. Vi vill påminna järnvägsfors<
arna om denna alltför lire utnyttjade källa som finns be:
kriven i Spår 1995. Artikelns illustrationer var emellertid 
nte möjliga att reproducera utan bilderna här kommer 
rån Sveriges Järnvägsmuseum. 

ibland hände det faktiskt, att pråmar inte med 
innehåll utan med det som fanns ovanpå dem 
-järnvägsvagnar -sprungo läck och skyndsammast 
fingo uppsöka närmaste tillgängliga nödhamn, 
Det lär t. o. m. ha hänt, att flytetygen 
icke hunno in i hamn, utan har vagnarna blivit 
offrade till flodguden och sedermera fatt bärgas 
och lyftas ur djupet. Vid sådana tillfällen lär vår 
förre chef, överstelöjtnant Nyström, uttryckt sitt 
ogillande över »de förb. nilssonska ekorna». Men 
det var på den tiden. 

Utvecklingen har gått framåt även på detta 
område, och de första pråmarna ersattes snart 
av andra pråmar, dessa liksom de tidigare helt 
byggda av trä. 

Men innan vi gå vidare att förtälja om och visa 
pråmarna och anordningarna för deras lastning 
och lossning, vill jag bara nämna ett par ord om 
anledningen till' den uppkomna pråmdriften 
och hur densamma är upplagd. 

Då det ligger varje trafikföretag varmt om hjärtat 
att på bästa sätt betjäna sina kunder, fann VGJ 
ganska snart i anordnandet av en pråmtrafik ett 
lämpligt transportmedel, som underlättade lastningen 
och lossningen av gods direkt från smalspårig 
vagn hos sådana kunder, vilka icke hade 
direkt förbindelse med smalspårsnätet, och vilka 
eljest skulle åsamkas dryga kostnader för transporter 
å bil, båt eller genom omlastning från vagnar 
av olika spårvidder. Vidare åsyftades givetvis 
genom anordningen att tillföra förvaltningen 
transporter inom dess trafikområde, vilka eljest 
på grund av lastnings-och lossningssvårigheter 



med säkerhet skulle kommit annat trafikföretag 
eller annat trafikmedel till godo. -Med å pråmar 
placerade järnvägsvagnar ombesörjes vagnslastgodssändningar 
till eller från fartyg vid kaj eller 
på redden eller eljest platser inom hamnområdet, 
dit VGJ ej har egna spår. Att detta förfaringssätt 
bringat kunderna en avsevärd lättnad beträffande 
transportbekymren förstår nog var och en. 

När sedermera pråmantalet växte till sin nuvarande 
numerär upptogs allvarligt till diskussion 
möjligheten av att förvaltningen utöver 
pråmarna även skulle anskaffa en bogserbåt för 

dessas förflyttningar. Så blev emellertid inte fallet, 
utan överenskommelse träffades med ett 
bogseringsbolag, att detta liksom tidigare skulle 
sköta ifrågavarande transporter. En bidragande 
orsak härtill var, att det fanns kunder, som själva 
önskade ombesörja bogseringen, varför i sådant 
fall endast vagnar och pråmar ställdes till förfogande. 

Bogseringen kan givetvis inte ske avgiftsfritt, 
utan debiteras kunden en del av bogseringsavgiften, 
vilken utgår enligt följande: 

1 vagn per pråm 10:-kr. 
2 » » » 14:» 
3 » » » 15:» 

Avgifterna äro för tillfället ökade med 50 %. 
Beställning av vagnar till hamnområdet sker genom 
fraktgodsexpeditionen, och har beställaren 
endast att meddela önskat antal vagnar och destinationsplatsen. 
Några extra utgifter för pråmen 
har alltså kunden ej. Det enda han far betala är, 
som tidigare nämnts, del av bogseringsavgiften. 

En icke ringa fördel erbjuder vidare pråmtrafiken 
kunderna, i det att vid lastning från fartyg 
direkt i vagnar å pråm betalar godsemottagaren, 
enligt gängse bestämmelser gällande för lastning 
resp. lossning från fartyg till fartyg inom hamnområdet, 
endast halv hamnavgift. 

Förvaltningen har vidare allt gods -med en 
del smärre undantag -lastat å eller i vagnar, försäkrat 
till ett max.belopp av 20.000:-kronor. 
Järnvägens egen materiel såväl pråmar som vagnar 
äro däremot icke försäkrade. 

De största utnyttjarna av pråmarna torde för 
tillfället vara Siporexfab riken, som ligger ett stycke 
upp efter älven, kvarnen »Tre Lejon» i trakten av 



Eriksbergs varv, samt Centralföreningen ute på 
Marieholm. Eljest trafikerar pråmarna hamnen 
från dess inlopp upp till Kungälv. 

Åren 1939 och 1944 transporterades på pråmarna 
c:a 40000 resp. 30000 ton vagnslastgods, 
motsvarande ungefär 5000 resp. 3500 stycken 
vagnar. 

Som ett kuriosum och som exempel på förslag 
till transporter med pråmarna kan nämnas, att 
Falkenbergs järnvägar år 1925 inkom med en 
förfrågan, om en av våra pråmar kunde fa disponeras 
för transport av en av dem i Tidaholm beställd 
motorvagn från Göteborg till Falkenberg. 

Falkenbergsbanan är även den smalspårig. Detta 
var en förfrågan som förvaltningen måste lämna 
negativt svar på, emedan pråmarna icke anses 
lämpliga för transporter i öppen sjö, och därför 
icke få lämna Göteborgs hamnområde. 

Men vi återvända till bilden vi ha framför oss. 
Den utvisar Carnegiepråmens närmaste efterföljare, 
den tidigare omtalade heldäckade träpråmen, 
vilken jämte fyra efterföljare till omkring 
åren 1920-28 voro med och ombesörjde pråmtrafiken. 

Pråmen kunde ombord taga tre stycken vagnar 
och hade en totallängd på 21 meter och en 
bredd på 5, 1 meter. Den var helt byggd av trä 
med botten, sidor och däck av 3" ekplank och 
bottenstockar och stagband av dim. 201 0x225 
mm. På bottenstockarna voro i pråmens hela 
längd upplagda bäddar som rälsunderlag. Pråmarna 
reparerades och underhöllos å järnvägens 
egen verkstad, intill vilken en mindre slip var anordnad. 
Denna typ av pråmar gick som sagt sin 
undergång till mötes under åren 1920-28 och 
ersattes successivt av pråmar i järnkonstruktion. 
Tro nu för allt i världen inte att pråmarna helt 
förintats. Den sista pråmen såldes 1928 till en 
tjänsteman vid järnvägen, och för densamma 
byggde han och en kollega icke mindre än tre 
stycken hus, samt -förtäljer historien vidare sålde 
spik för 103:-riksdaler. -Några av de andra 
pråmarna såldes likaledes, och sedan åtminstone 
några av dem sänkts på havets botten användas 
de numera såsom bryggor, varav en skall finnas 
ute vid Hjuvik. Detta blev, om jag så får säga, ett 
mera ärofullt öde för en gammal pråm. 

Omkring år 1920 började de första järnpråmarna 
att levereras. Antalet pråmar har under 
årens lopp stigit till tio stycken. De lasta 45 ton 



eller liksom föregångarna tre stycken vagnar, och 
ha en längd över allt på 22,5 meter och en bredd 
på 5, 1 meter. Djupgåendet är vid tom pråm 0,23 
meter och vid lastad pråm 0,65 meter. Spant och 
däcksbalkar äro i vanligt profiljärn, och är hela 
pråmen nitad. Under däck äro anordnade två 
långskeppsvägare, vilka uppbära skenorna, som 
i akteränden äro uppböjda till en stoppbock. På 
däcket finnes ytterligare 14 stycken beslag med 
dubblingsplåtar för vagnarnas fasthållande, fyra 
beslag för lyftning av pråmen vice dockning eller 
dylikt, samt ringar för bogsering och pållare för 
förtöjning. Avvisarelisten, en detalj på pråmen 
som kanske utsättes för den största påkänningen 
och slitaget, går med mindre avbrott runt hela 
pråmen och upptar stötarna efter de icke så milda 
behandlingarna som herrar bogserbåtsskeppare 
hava förmågan att utsätta pråmarna för. 

Ja, medan vi är inne på skadegörelsen av pråmarna 
och den efterföljande reparationen så kan 
jag berätta en liten lustig episod. För ett par år sedan 
fick jag den stora äran att övervaka skötseln 
och underhållet av pråmarna -en sak som då var 
helt överflyttad till något av varven i Göteborg 
eller dess omgivning, på grund av att vi vid egen 
verkstad varken hade tid eller plats att syssla med 
sådant arbete. Min första kontakt med sådant 
varv inleddes med ett litet hörfel eller misstag 
av varvsledningen, mycket kanske föranlett av 
det marina arbetet jag blivit ålagd, men under 
samtalens gång och i kommande korrespondens 
titulerades jag mariningenjör i stället för maskiningenjör. 

Anordningen för vagnarnas ombordtagande å 
pråmarna har genom tiderna haft olika utseenden 
och konstruktioner. Från en fast punkt i land 
har en rälsbrygga av olika utseenden på ett eller 
annat sätt fällts ner mot pråmen. Så har t. ex. anläggningen 
skett med i en över spåret uppbyggd 
bock fästade taljor, med vilka bryggan höjdes och 
sänktes. Alla dessa olika varianter hava emellertid 
kasserats och ersatts med nu i funktion varande 
anordning. Principen för densamma har utarbetats 
av vår baningenjör Högberg, i samråd med 
Götaverken, vilken firma för övrigt nedlagt ett 
mycket gott arbete på pråmarna och vad därtill 
hörer. 

Vad som huvudsakligen framkallat ändring av 
de gamla förfaringssätten vid lastningen och lossningen 
av pråmarna är framförallt de variationer 
i vattenståndet, som kunna uppstå. Totalförändringen 
kan uppgå till över två meter. Att under 
sådana förhållanden från en fast brygga ombesörja 
lastningen resp. lossningen av pråmarna 



stötte ofta på stora svårigheter. 

Med detta för ögonen framställdes en bro vilken 
i princip arbetar enligt följande. Brons ena 
ände är lagrad och rörlig kring ett på land anbringat 
centrum. Den andra änden vilar å en i 
vattnet fritt flytande ponton, vilket innebär, att 
den å bron anbringade rälsens fria ände ständigt 
har samma höjd över vattenytan. Denna höjd är 
så avvägd, att en obelastad pråm fritt kan införas 
i sitt läge under bron. Med en i bron rörlig 
motviktsvagn belastas pontonen så, att den

samma sänker sig i förhållande till pråmen, och 
sammankoppling av pråm och bro kan äga rum. 
Låsningen av pråmen vid bron sker sedan genom 
en spännanordning, som enkelt kan manövreras 
av en man. 

Med denna anordning för lastning av pråmarna 
emotsågs redan i begynnelsen, att vissa 
svårigheter skulle uppstå under vintertid med rådande 
isförhållanden. Det har emellertid i praktiken 
visat sig att farhågorna icke besannats, och 
en bidragande orsak härtill är de i dessa vatten 
rådande strömförhållandena. 

Det har under den tid anordningen varit i bruk 
endast inträffat två gånger, att pråmtrafi.ken under 
en dag eller så måst upphöra på grund av att 
pontonerna frusit fast, eller pråmläget frusit till. 
Däremot har givetvis under svårare vintrar, då 
hamnen varit isbelagd, pråmtrafi.ken icke kunnat 
genomföras. 

Det pråmläge, där dessa hastigt beskrivna anordningar 
finnas, är beläget vid Säveåns utlopp 
i Göta älv. Ett av detta läge förorsakat mindre 
välkommet extra arbete utgör de anhopningar 
av slam och dylikt, vilket medföljer vattnet från 
framförallt Gullbergsån, ett vattendrag, som utmynnar 
i Säveån omedelbart före dennas utlopp 
i älven. Detta slam m. m. framtvingar nämligen 
ofta renhållning av vattnet, samt föranleder att 
åtminstone vart fjärde år muddring i pråmläget 
måste företagas. 

Pråmläget ger plats för införning av två stycken 
pråmar åt gången, men då det ofta förekommer 
större anhopningar av dessa är anordnat ett pålverk 
en bit utanför pråmläget, där såväl lastade 
som olastade pråmar förtöjas i väntan på plats 
vid pråmläget. 

Innan vi helt lämna denna beskrivning av VGJ 



pråmtrafik, såsom varande ett led i den kundtjänst 
förvaltningen strävar åstadkomma, vill jag 
endast i kompletterande syfte nämna en annan 
förvaltningens åtgärd att tillmötesgå kundernas 
krav på en snabb service. Detta gäller anskaffning 
och ibruktagandet av ett 40-tal normalspåriga 
vagnar, med vilka vi även syfta att nå sådana 
kunder, vilka icke ha tillgång till smalspårsbana. 
Vagnarna, vilka icke må lämna Göteborg, utsättes 
i samband med den allmänna växlingen 
till kunder vid det normalspåriga spårsystemet, 
och gå sedan för dessa kunders räkning till eller 
från vår omlastning, där omlastningen av godset 
sker utan kostnader för kunden. Den avgift växlingsrörelsen 
betingar uppdelas på kunden och 
förvaltningen. För att underlätta omlastningen 
hava vissa av vagnarna försetts med kontainers 
-en åtgärd som visat sig synnerligen ändamålsenlig. 

Stig Svallhammar 

Den oslagbara Roslagsbanan 

I Spår 1998 återfinns en artikel med namnet 
"Den oslagbara Roslags banan". Den var tänkt att 
översiktligt skildra Roslagsbanans överlevnad in 
i modern tid. Att de södra delarna finns kvar efter 
sjuttiotalets tunnelbanehysteri i stockholmstrakten 
är närmast ett mirakel. I dag -tolv år 
efter det att den första artikeln publicerades -har 
Roslagsbanan utvecklats till en av landets modernaste 
järnvägar. Tanken är att följa upp vad som 
hänt sedan sist. 

I arbetet med artikeln har jag sökt upp tre personer, 
vilka på ett eller annat sätt varit inblandade 
i Roslagsbanans nuvarande liv och framtida status: 
Lars-Henrik Larsson, trafikchef vid banan, 
Jörgen Larsson, säkerhetshandläggare och Thomas 
Fylkehed, trafikplanerare vid SL. 

Good old days? 

När vi sitter i Lars-Henrik Larssons trädgård i 
Ormsta och ser de blå tågen susa förbi, kan jag 
inte låta bli att tänka på den skakiga resa Roslagsbanan 
varit med om sedan sextiotalet. På den tiden 
var det nog inte många som kunde föreställa 
sig att någon smalspårsbana i landet skulle finnas 
kvar efter 1975, inte ens Roslagsbanan. Egentligen 
är det ganska mycket som hänt de senaste 
femtio åren -vad som är sig likt kan man likväl 
fråga sig. Lars-Henrik berättar: 

-Den har ju förändrats en hel del. Det är ju så 



att man har dragit ned. Förr skulle tåget stanna 
och så skulle man morsa på "stinsen", det skulle 
lastas in litet resgods och så skulle folk prata med 
konduktören. Konduktören skulle stänga alla 
dörrar och så skulle det åkas. Det är en minut här 
och där. Det drogs ned ganska rejält, bland annat 
Kaj Hagström drog ju ned. Förr stod tågen och 
väntade och nu ligger de gärna på litet undertid. 
Sedan har vi litet uppsamlingsheat här och där, 
dit tågen inte kommer så sent, där det blir ganska 
"rätt" tid igen. 

Lars-Henrik Larsson började sin järnvägskarriär 
som konduktör vid Saltsjöbanan, blev lokförare 
och senare tjänsteman vid SLs tunneldistrikt. 
Han återvände till järnvägen och började vid 
Roslags banan 1979. Han blev sedan kvar i olika 
positioner, bland annat som förare, lokledare 
och personalutbildare, innan han gick över till 
SLi Bansystem för att arbeta med säkerhetsfrågor 
1998. Detta år blev ett ödesår för Roslagsbanan, 
eftersom det var första gången som trafiken gick 
ut på anbud. SL:s eget dotterbolag, SL Tåg AB, 
som dittills drivit trafiken på banan förlorade 
upphandlingen. 

-SL Tåg lämnade anbud, men det var väl inte 
riktigt meningen att ett SL-företag skulle kunna 
vinna, vad jag förstår. Det var Linjebuss som fick 
uppdraget att fortsätta trafiken. 

Hagströms beska medicin 

Grunden till den nya trafikföringen på Roslagsbanan 
hade lagts under nittiotalet av den dåvarande 
vd:n för SL Tåg AB, Kaj Hagström, som 
hade en karriär som trafikinspektör och operativ 
chef vid Lidingöbanan bakom sig. Han var 
kanske ingen järnvägare men väl trafikman, och 
möjligen var det en driven syn på lokaltrafik som 
gjorde honom till en nydanare vid en järnväg där 
verksamheten bedrevs som den "alltid" bedrivits 
-på gott och ont. 

-Kaj Hagström påstår att han fick iden när 
han var ute och tränade på Lidingö. Själva iden 
var ganska genial: att köra betydligt mer till en 
lägre kostnad genom att trimma omloppen. Där 
hade det varit problem, menar Lars-Henrik och 
fortsätter: 

-När de nya vagnarna levererades började man 
bli orolig för att man hade beställt för många. 
Det var 101 vagnar beställda och det var helt och 
hållet efter de gamla normerna. Och så kommer 
Kaj Hagström och gör allting mycket effektivare. 
Då blev man osäker: "Hur skall vi göra med alla 



vagnar?" Kaj ville köra allting som trevagnssätt, 
så han utökade i stället -det var väldigt listigt. 

Kaj Hagström såg till att man byggde nya 
mötesstationer i Ormsta och i Hägernäs. Sedan 
byggdes dubbelspåret ut till Galoppfältet -det 
skulle egentligen ha gått till Viggbyholm, men 
man kortade av det och fick därigenom loss 
pengar för att bygga en ny mötesstation i Hägernäs. 

-Det gynnade hans syften bättre. Det var litet 
glädjekalkyl över tidtabellen. Inget ont om Kaj 

men han var ju gammal spårvägsdirektör. På Lidingöbanan 
går det snabbt att vända spårvagnar 
-man hade ju vändtider i Gåshaga på en minut 
i rusningen! 

Genom omläggningen med tätare trafik fick 
man ut fler "kresu-poäng", vilket används inom 
landstinget och SL vid nyttokostnadskalkyler. 1 
Det fanns pengar tillgängliga för kollektivtrafik 
från den så kallade Dennisöverenskommelsen 
om stockholmstrafiken och Roslagsbanan fick 
nu loss drygt 600 miljoner kronor för investeringar. 
Pengarna kunde användas för byggandet 
av nya mötesstationer, vilket ledde till att man 
fick tre tåg i timmen i stommen plus tre snabb tåg 
i rusningen. Detta betydde i princip sex tåg i timmen, 
med andra ord nästan tiominuterstrafik till 
Åkersberga och Vallentuna. 

-Detta var en kolossal förbättring jämfört 
med förr när det var två tåg i timmen, i vissa 
fall bara ett tåg. Tidtabellen var litet optimistisk, 
för tittade man på graferna som gjordes upp så 
låg "spetsen" inte vid Hägernäs, utan strax norr 
därom. Det var litet undertid och svårt att hålla 
tidtabellen i vissa lägen, menar Lars-Henrik. 

Även Jörgen Larsson minns tydligt ledarskiftet 
på Roslagsbanan när Björn Dalborg, som inte 

1. Kresu = Kollektiv restidsuppoffring handlar om resenärens 
värdering av den upplevda restiden, ett slags viktat 
värde som kan användas i samhällsekonomiska kalkyler. 

var en person med praktiska erfarenheter från 
trafikverksamhet, ersattes av Kaj Hagström: 

-Det var väldigt speciellt med Kaj Hagström. 
Det var säkert folk som inte tyckte om honom, 
men man måste säga att det är han -och delvis 
Roland Svensson -som har räddat banan. För 
hälften av personalen fick han dubbelt så mycket 



tågtid, brukar jag säga. 

-Han slimmade verksamheten, helt enkelt? 

-Ja, jag tycker att han slimmade för mycket 
ibland. Man kunde inte komma in till honom 
och säga: "Vi måste ha en förare-och en konduktörsreserv 
ifall något händer!" -"Varför då?", 
svarade han. "Vill man så kan man!" -det var ett 
typiskt uttryck från honom. Man måste ha saker 
med sig om man skulle prata med honom -man 
kunde inte bara komma in och påstå någonting 
utan att ha det grundat, berättar Jörgen. 

-Han måste i mångt och mycket ha varit 
Dalborgs motsats. Även om han nu hade hållit 
på med spårvägar större delen av sitt liv, så hade 
han ju ändå sysslat med trafik -han var ju trafikman? 

-Han hade ett intresse av att fa det att fungera 
och han fick ju verkligen det här på fötter. Jag 
kommer ihåg förr när man körde de gamla rundgångstågen 
till Österskär till exempel, då kom 
man dit, gjorde rundgång och hade tjugo minuter 
på sig och gjorde bromsprov. Sedan hade man ju 

Så här såg Djursholmsbanans tåg ut under flera decennier. Foto LennartAmeen i Stocksund 1959. 

/ 

en kvart på sig, man köpte glass ... Plötsligt med 
de nya tågen skulle man vända på fyra minuter! 
Alla sa: "Det går inte -det går inte!" Det är ju 
sårbart, men det gick! Han var till och med själv 
där och klockade, berättar Jörgen Larsson. 

Det var i högsta grad en slimmad tidtabell som 
infördes och Jörgen påpekar att detta var på den 
gamla tiden, då spårläget inte var det bästa. Genom 
dessa åtgärder fick man jämn trettiominuterstrafik 
på Österskärslinjen med möte i Rydbo 
-före dess var intervallet 20-40-20. 

-Skall man vara litet elak kan man väl säga att 
detta fick Roslagsbanan -låt vara att den gamla 
personalen var både duktig och kvalificerad -för 
sina synder. Järnvägsfolk är ju ett konservativt 
släkte och det som Hagström genomförde hade 
väl, enligt min mening, aldrig kunnat genomföras 
"inifrån" i den gamla organisationen? 

-Det hade det nog inte gjort, replikerar Jörgen. 

Kaj Hagström lyckades skapa den nya tidtabell 



som gjorde att SL övertygades om att för en avsevärt 
lägre kostnad kunde man fa mycket mer 
trafik. Därmed framstod Roslagsbanan som ett 
alternativ till en utbyggd tunnelbana till Täby 
-detta fattade nog inte Hagströms belackare, 
menar Jörgen. 

-Att man kunde fa stopp på SL-kolossen med 
tunnelbanebygget till Täby är fantastiskt, konstaterar 
Jörgen Larsson. 

Kaj Hagström och Roland Svensson gjorde 
utan tvekan ett bra jobb med tidtabellen. Denna 
utvecklades senare av Christer Göransson, vars 
stora förtjänst var att han fick tidtabellen att fungera 
mer smärtfritt, menar Lars-Henrik Larsson. 

Den nya tidtabellsstrukturen från Hagströms 
dagar lever kvar i förädlad form. Den har inneburit 
mycket positivt för banan -kanske räddat 
den från nedläggning -men den har också en 
klar baksida: Tidtabellen bygger på att ingenting 
hänger upp sig. Ett enda signalfel gör att hela tidtabellen 
spricker, vilket är bekymmersamt, men 
det är så man räknar i dag: Infrastrukturen skall 
utnyttjas fullt ut! Så lyder tidens mantra. 

Vad har hänt sedan 1998? 

När jag skrev den förra artikeln för tolv år sedan, 
pågick heta diskussioner om att bygga ut 
Roslagsbanan till Rimbo igen. Det hade bildats 
en opinionsgrupp, som under namnet "Tåg till 
Rimbo" agiterade för återupptagen tågtrafik. Tra

fiken på sträckan Kårsta-Rimbo hade lagts ned 

av SL 1981, men banvallen lämnades kvar som 

spårreservat inför en framtida återuppbyggnad. 

Om detta var en eftergift för opinionen eller om 

en framtida utbyggnad av banan var något som 

dåtidens politiker i Norrtälje kommun verkligen 

trodde på, kan vi bara spekulera kring. Hur har 

det gått med detta ärende -återutbyggnaden till 

Rimbo -undrar jag och formulerar min fråga: 

-Det fanns ju en förening där som var aktiv 
och jag tror att SL Tåg AB, den dåvarande tågoperatören, 
ville bygga ut, men beställaren SL ville 



inte. Björn Dalborg, som då var på SL:s huvudkontor 
och representerade beställaren, trodde ju 
inte på det här med Rimbo. Kaj Hagström och 
SL Tåg tyckte däremot att man kunde merutnyttja 
personal och fordon när tågen ändå stod 
overksamma vid vändningen i Kårsta (när artikeln 
skrevs men inte nu). Det blev ju aldrig någon 
återupptagen trafik till Rimbo, trots ett positivt 
principbeslut i landstinget. SL ansåg att det var 
omöjligt att "räkna hem" ett nytt spår till Rimbo 
-nyttan var negativ i jämförelse med fortsatt busstrafik. 
Detta var för tolv-tretton år sedan -hur ser 
man på frågan i dag, Lars-Henrik? 

-Kaj Hagström hade förstås rätt. I den dåvarande 
tidtabellen -och det är den vi fortfarande 
har -står tågen en dryg halvtimme i Kårsta. På 
den tiden hinner man köra till Rimbo och tillbaka, 
men det bygger naturligtvis på att man har 
nuvarande tidtabell. Men en förutsättning är att 
Norrtälje kommun är intresserad -och kommunen 
har inte varit intresserad, berättar LarsHenrik 
och tillägger: 

-Sedan kan man ju fundera på om Norrtälje 
kommun inte förstår att det är en modern Roslagsbana 
eller om de tänker sig att det är den 
gamla som körde 50 kilometer i timmen. Det är 
mycket möjligt att det är så, men just nu känner 
jag att det inte är någon som driver frågan, förutom 
föreningen i Rimbo. Det krävs nog en drivande 
kraft för att den skall komma till stånd. 

Gamla vagnar -eller nya? 
Sparsamhetens knappa stjärna lyste svagt ännu 
på åttiotalet och när man anskaffade den generation 
vagnar som rullar på dagens Roslagsbana, 
präglades investeringen av snålhet. Det satsades 
på förhållandevis klena motorer och kravet var 
att kunna köra den nya materielen tillsammans 
med den gamla. "Lappa och laga-principen" låg 

Det blir ingen 

tunnelbana 
till Täby inom 
överskådlig tid 
I stället har Roslagsbanan 
byggts 
ut. Dubbelspåret 
vid Täby centrum 
i januari 2009. 

Täby kommun 
genomfor arbeten 



med nya vägportar 
och järnvägen går 

under arbetet på 
en "krigsbro" över 

bygget. 

Resenärer i Täby 
centrum. Foto 
(båda) Lars-Henrik 
Larsson. 

i botten för mycket av det som gjordes då, banan 

fick inga högplattformar -det var för dyrt och 

krångligt -och så vidare. 

-Det finns ett intressant förkapitel:sL:s dåva

rande vd Ingemar Bäckström hade tydligen sagt 

att: "Måste man verkligen köpa nya vagnar?" i 

samband med att 1983 års beslut togs. "Kan man 

inte rusta upp de nuvarande?" Då tog man in en 

av de gamla grindvagnarna och tittade närmare 

på den. Man tog bort plåtarna för att se hur stort 

upprustningsbehovet var -det var vagn 892 för 

övrigt. Det var ett förfärligt resultat, för vissa av 

de bärande bjälkarna hängde i beslagen. Man bad 

mig att komma ut för att ta bilder. De bilderna 

sändes faktiskt till politikerna i SL:s styrelse, berät

tar Lars-Henrik Larsson, och fortsätter: 

-Bland annat kunde man se varför ett av 

fönstren inte gick att öppna: fönsterhissen hade 

rasat samman innanför plåten. Naturligtvis tog 

man ner plåtarna ibland vid revisioner, men den 

här vagnen var extremt dålig visade det sig. Men 



genom att man nu gjort detta och vagnen be

hövdes i trafik åkte man på att rusta upp den, så 

just 892 var i väldigt bra skick. Den hade många 

bärande bjälkar utbytta, skrattar Lars-Henrik. 

Historien med SLJ Bp 892, som alltså inte var 
så fräsch som SL:s dåvarande vd hade hoppats, 
bidrog till att SL bestämde sig för att köpa nya 
vagnar. Det finns uppgifter om att det gavs order 
uppifrån om att de nya vagnarna inte fick bli för 
lyxiga, uppgifter som i dag är svåra att verifiera. 
Vagnarna skulle byggas helst för 60 km/h, men 
specifikationen kom sedermera att bli 75 km/h. 

Roslagsbanan tvingades rusta upp gammal materiel 
till dess att de nya fordonen levererats. Det 
talades länge om att man skulle behålla de bästa 
individerna ur den gamla vagnparken, men "grönvagnarna'' 
försvann snabbt. Berodde detta på de 
äldre fordonens status eller på att man hade för 
många av de nya så att de gamla inte behövdes? 

-Det fanns ett upprustningsbehov och det 
fanns ingen föryngring av vagnparken. Det hade 
inte levererats någon ny motorvagn sedan 1962. 
Man hade hoppat över en hel generation fordon 
och man hade fortfarande vagnar från 1906 och 
1908 i trafik. När man sedan tog ett beslut att 
rusta upp, bestämde man sig för att rusta upp alltihop 
på en gång -att skaffa en massa nya vagnar, 
så många att det täckte hela behovet. Samtidigt 
var men medveten om att det fanns ett behov av 
att snabbt byta ut de allra äldsta vagnarna. 

-Vilka uppfattar du som de sämsta vagnarna 

som gick i trafik på slutet och som man ville ha 

bort först? 

-De var de äldsta personvagnarna -jag tror 

att man gick rätt mycket på revisionsdatum och 

sådant, berättar Lars-Henrik. 

UBp som blev "bupp" 

En av de första större åtgärderna Roslagsbanans 

ledning och SL vidtog efter 1983 var att ta fram 

en serie manövervagnar för att underlätta tåg



föringen vid banan. Lars-Henrik Larsson berät

tar: 

-För att klara trafiken med de allra äldsta 
fordonen -motorvagnarna började bli dåliga 
-konstruerade man de där manövervagnarna. 
De byggdes om från personvagnar och var en 
sorts övergångslösning för att spara dragkraft. Så 
mycket dragkraft sparade man aldrig, men man 
hade litet bättre reservkapacitet på det sättet. 
Man slapp släpa omkring en massa "rävar" till 
Hägernäs -man kunde köra trevagnståg i stället 
och dessutom vända mycket smidigare. Det 
var ju en klar arbetsmiljövinst att man slapp göra 
rundgångar, menar Lars-Henrik. 

Egentligen var det inte något radikalt med 
manövervagnsdrift-sådan hade införts vid Saltsjöbanan 
redan på 1910-talet-men vid Roslagsbanan 
var det något nytt. Med illa dold glädje 
konstaterade Roslagsbanans dåvarande ledning, 
att man hunnit före "storebror SJ". Efter åratal 
av utredande saknade Uppsalapendeln fortfarande 
manövervagnar och fick dras (!) med tidskrävande 
lokrundgångar ett tag till. Men manövervagnar 
vid Roslagsbanan var ändå något nytt 
och obeprövat för myndighets-Sverige: 

-Dåvarande järnvägsinspektören Avander 
trodde inte att det gick att skjuta mer än två vagnar 
med de koppel som fanns. Därför bestämde 
man sig för att bara skjuta två vagnar och att i 
stället ha ett system med manövervagnar åt båda 
håll. Man körde "femvagnsbuppar", som det 
kallades.2 Det blev ett komplicerat system med 
norr-och södervända "trevagnsbuppar", berättar 
Lars-Henrik. 

-Ni körde alltså: manövervagn + passvagn + 

2. Det roliga var att manövervagnarna kallades "buppar" 
och tåg med manövervagn för "bupptåg". Det berodde på 
att när den första manövervagnen littera UBp levererades 
hade den fatt fel littera -BUp -och vagnarna kom därför 
att kallas "buppar". 

motorvagn + passvagn + manövervagn, vad jag 
kan minnas? Lars-Henrik nickar instämmande: 

-Ja, så var det. I lågtrafik hade man alltså motorvagnen 
i ena änden och sedan mellanvagn och 
manövervagn. Så kom man in till Stockholms 
Östra vid rusning för att koppla till den andra 



delen. Det fungerade bra på papperet, men då 
kunde man drabbas av att man kom in med 
en felvänd "bupp", för vissa var norrvända och 
andra södervända. Då var det spännande att vara 
lokledare när det blev förseningar och man fick 
försöka räkna ut hur man skulle fa allting rätt 
igen, säger Lars-Henrik. 

Jag talar med Jörgen Larsson, numera alltså säkerhetshandläggare 
vid Roslagsbanan, som började 
vid banan 1976, 19 år gammal. Även han 
hade förmånen att fa vara med om den gamla 
epoken och övergången till ny materiel. 

-Ja, "bupparna'' kom först. Det var ju speciellt 
att man bygger om 18 vagnar till manövervagnar. 
Det var inget som främjade motorvagnarna, 
för de kördes sönder i och med att de gick i 
mitten och slirade. "Femvagnsbuppar" med en 
motorvagn i mitten -förarna hörde inte längre 
motorvarvet. De hade ju amperemätare, men det 
gick inte ändå, menar Jörgen Larsson. 

Vi kommer att uppehålla oss vid den mellanperiod 
som rådde under några år innan de nya 
motorvagnarna hade levererats. För att vinna 
tid lät Roslagsbanans ledning, tillsammans med 
tillverkaren Hägglund & Söner i Örnsköldsvik, 
ta fram en mindre serie personvagnar som skulle 
kunna användas tillsammans med den äldre materielen. 

-De första var 306-310, därefter kom 301305 
och sedan 311-332.3 Jag vet inte varför just 
306-310 kom först, men det var de fem vagnar 
som fick den gamla utrustningen. Övriga mellanvagnar 
var inte byggda för att gå som passvagnar, 
berättar Lars-Henrik Larsson. 

För att fa enhetligare tågsätt valde SLJ att 
måla om de fyra större elektroloken från SRJ:s 
mörkgröna till SL:s ljusblå kulör, så att de bättre 
matchade de nya passvagnarna, som var lackerade 
i tunnelbanans blå/vita färgsättning. 

-När man hade tre blå passvagnar och ett lok 
-det var fantastiskt. Dels var vagnarna så lätta, 
så du kunde fa fin acceleration, dels var det fin 

3. Vagnar som från början levererades med 300-nummer 
fick med tiden nya nummer i 800-serien eftersom SL råkat 
placera dem i bolagets serie för spårvagnar typ A30. 

broms på dem. Det är nog det bästa tåg jag kört: 
"Lok och tre blåa ...", säger Jörgen Larsson, närmast 
lyriskt. 



Jörgen berättar att de blå vagnarna ibland 
gick blandade med de gröna vagnarna, vilket såg 
märkligt ut. Vi kommer i vårt resonemang fram 
till att dessa lokdragna tåg aldrig gick med manövervagnar. 

-Nej, det var fyra personvagnar som också 
var anpassade: 927, 928, 929 och 930 -de fyra 
senaste "Norrtäljepassen". De hade också nya typen 
av värmekabel så där körde man tågsätten 
blandat i början. Problemet var att de nya vagnarna 
hade fiberblock och fick en annan bromskurva, 
menar Lars-Henrik. 

De var således inte helt oproblematiskt att 
blanda vagnar med olika bromsblock, eftersom 
vagnar med traditionella gjutjärnsblock lätt kunde 
fa hjulslag om de gick i samma tåg som vagnar 
med fiberblock. Tiden med blandad materiel 
blev kort och de fem passvagnarna, 306-310, 
sändes tillbaka till Örnsköldsvik för att byggas 
om till mellanvagnar, en ganska kostsam provisorielösning 
kan tyckas. 

De nya motorvagnarna 

År 1990 var det dags för leverans av de första 
exemplaren av de nya motorvagnarna, vilka även 

Mock-up som byggts i trä i Malmö, for att visa hur mellanvagnarna 
är tänkta. Foto Lars-Henrik Larsson. 

X1op 224 som sändes till Motala for reparation. Foto Mikael Ek. 

de byggdes av Hägglunds i Örnsköldsvik med 
elektrisk utrustning från den tyska tillverkaren 
AEG. De två första vagnarna av littera X1op var 
numrerade 201 och 202. Leveransen skedde på 
normalspåriga överföringsvagnar och det var det 
sista uppdraget för rampen på "Östra''. Spåret 
från Albano är sedan några år tillbaka rivet och 
i framtiden far man tänka sig andra transportlösningar. 

-När de blå vagnarna kom var jag med rätt 
mycket under provkörningen. Man var osäker på 
om de skulle kunna påverka signalsystemet -man 
har ju en växelströmsutrustning i vagnarna. Vi 
provkörde dem alltid på en sträcka som var isolerad 
från den övriga banan. Då hade man dels 
verkstadsspåret, som var elektriskt isolerat, dels 
körde man på kvällar och nätter mellan Åkers 
Runö och Österskär. Där var jag själv med som 
provforare -det var litet roligt. Vi gjorde alla möjliga 
tester. Då fick vagnen inte gå för egen maskin, 
utan den drogs ut av loket "Grisen'' och så hade vi 



personal som åkte med i den blå vagnen. 

Det var bara de två första vagnarna som testades 
så ingående. Lars-Henrik berättar att man vid 
något tillfälle tog en äldre motorvagn, X3p 36, i 
stället för loket Bap 3250 "Grisen" för att dra 
provvagnen. 

-De tyska ingenjörerna tyckte det var väldigt 
roligt att åka ut med 36-an och vid något tillfälle 
pajade 201 i Åkersberga. Då kunde jag med viss 
skadeglädje gå och hämta 36-an och så släpade vi 
hem den nya vagnen! 

När sedan serieproduktionen kom igång blev 
provkörningen mer rutinartad. Så småningom 
kunde man sätta samman ett trevagnssätt -med 
motorvagn+ mellanvagn+ manövervagn -som 
kunde provköras på hela nätet. Vintern 1991 var 
svår med stor vagnbrist -de gamla vagnarna blev 
knappast friskare med åren, särskilt när det var 
mycket snö, berättar Lars-Henrik. 

-Då råkade jag nämna för dåvarande trafikchefen: 
"Kan du inte fa till att vi kan köra med 
de nya blå vagnarna?" 

Det hände inte så mycket mer det, menar LarsHenrik, 
inte förrän Leif Broberg-som var ingenjör 
vid Roslagsbanan och den som skötte testerna 
-kom och sa: "Vad har du nu ställt till med?" 
Då hade det bestämts att de nya vagnarna skulle 
köras i ett insatståg, det så kallade griståget. Man 
fick i all hast skapa övergångsbestämmelser och 
tåget fick bemannas av någon av banans instruktionsförare. 
Det väckte viss uppmärksamhet när 
det nya tåget kom första gången, berättar LarsHenrik 
Larsson. Föraren kunde dessutom kommunicera 
med passagerarna genom en högtalaranläggning 
-bara fyrtio år efter att SJ rälsbussar 
försett med motsvarande utrustning. 

Den gamla vagnparken mönstras ut 

I samtalet med Jörgen Larsson slås jag av att den 
gamla materielen försvann relativt snabbt. Från 
början, när de nya tågen anskaffades, sades det 
från ledningen sida att man skulle behålla modernare 
fordon som motorvagnarna X7p och 

X9p samt personvagnar med stålkorg. Dessa fordon 
skulle användas som insatståg, men så blev 
det inte riktigt: 

-Plötsligt var det bara blått -"träburkarna" 
försvann ju direkt och en stod avställd i Kårsta, 



"rävar" stod i Stupet4 ••• och de började skrota 
dem på Mörby verkstad. Passvagnar skickades 
iväg till olika museiföreningar -det gick otroligt 
fort, menar Jörgen. 

Det beklagliga med de gamla vagnarna var att 
Mörby verkstad på slutet inte längre ersatte trasiga 
fönsterrutor. I stället tog man reklamskyltar 
i papp för att täcka hålen. Verkmästare Kroon 
gjorde säkert sitt bästa men saknade resurser att 
hålla vagnarna i presentabelt skick. 

Jörgen Larsson, som var utbildad lokförare 
men vid tidpunkten för de nya vagnarnas ankomst 
hade börjat arbeta som trafikledare, 
berättar att alla gamla förare fick en veckas utbildning 
på den nya materielen. Det var otillräckligt, 
så normalt sett klarade förarna inte av 
att göra någon större insats om det hände något 
-det var många fel i början och tågen blev 
stående. 

ATC införs på Roslagsbanan 2004 

En viktig händelse vid Roslagsbanan -och den 
yttersta förutsättningen för dagens omfattande 
trafik -var införandet av automatiskt tågstopp, 
ATC.5 Det diskuterades redan på 1990-talet, 
men genomfördes inte förrän än bit in i detta 
århundrade. 

-När Roslagståg tog över trafiken 2003 fanns 
inte ATC, men vi önskade att det skulle bli, för 
det kändes ju inte bra att sitta och köra denna 
trafik utan någon som helst övervakning. Då 
hade SL handlat upp ett system från Ansaldo 
som verkade rätt bra, och vi fick vara med om att 
utforma symboliken på skärmarna. Vår önskan 
var att det skulle vara enkelt, konstruktivt och 
samtidigt väl anpassat. Det är i hög grad användarvänligt. 
Senaste året har vi haft litet bekymmer 
med systemfel och liknande. Tillsammans 
med Ansaldo utreder man vad det är som händer, 
berättar Lars-Henrik. 

ATC blev således fullständigt genomfört på 
Roslagsbanan 2004 och det hela skedde förvånansvärt 
friktionsfritt. Domedagsprofeterna 

4. Stupet kallades uppställningsspåret nedanför Banken, 
parallellt med normalspåret vid Stockholm Ö. 
5. ATC= Automatic Train Control. 

hade sagt: "Nu kommer vi inte att kunna hålla 
tidtabellen!", men så blev det ju inte alls. 



-Vi visste att tidtabellen var litet "tight", 
men jag hörde till dem som trodde att det skulle 
kunna gå. Som utbildare var jag rätt noga med 
hastigheterna och jag hade noterat att de flesta 
gick att hålla. Ofta handlar det inte så mycket 
om hastighet, även om förarna gärna vill påskina 
det: Det handlar om att köra effektivt. Jag tycker 
nog att det går att hålla även den "hagströmska'' 
tidtabellen. 

När ATC skulle införas kom diskussionen om 
Näsbyparklinjens framtid upp igen. Från SL:s sida 
fanns krafter som ville se en nedläggning eller i alla 
fall en ändring av trafikeringen, så att resenärerna 
skulle byta tåg i Djursholms Ösby till en särskild 
pendelvagn. SL ville helst inte satsa pengar på att 
utrusta Näsbyparkslinjen för ATC. 

-Och då skulle inte Näsbyparkslinjen fa ATC, 
utan tågen skulle fa gå där i 50 km/h fram och 
tillbaka. Det var en del protester och det menades 
att detta var första steget mot en nedläggning. 
Det kan nog säga att det var, men det stoppades 
ju. Det var väl Elwe Nilsson (M), SL:s dåvarande 
ordförande, som talade om för landstingspolitikerna 
vad de skulle tycka i frågan. Därmed blev 
linjen kvar, konstaterar Lars-Henrik. 

Tyvärr måste man konstatera att resandet på 
Näsbyparkslinjen har stagnerat, vilket hänger 
samman med de kringliggande bostadsområdenas 
"förgubbning". Trafikomlandet är ganska begränsat 
för framtida byggande, om man nu inte 
väljer att bygga bostäder på den mäktiga golfbana 
som korsas av linjen. Blotta tanken anses 
nog bland djursholmarna vara lika hädisk som 
att svära i kyrkan. 

-Nej, jag tycker ju själv att Näsbyparkslinjen 
inte har så oerhört många resenärer. Det är ju 
synd att Täby kommun inte bygger så mycket 
-och när man byggt har man byggt för äldre 
människor. 

Upprustningen på sjuttio-och åttiotalen 

-Du kommer förstås ihåg den första epoken när 
det verkligen var "lappa och laga'' som gällde, när 
man byggde "bupparna'', och när Roslags banans 
lade in nya växlar för 30 km/h i huvudtågväg i 
Djursholms Ösby. Då var det verkligen primitivt, 
men ändå -att det hände en del . . . Vad 
minns du av denna epok, när det just hade vänt? 
Jag ställer frågan till Lars-Henrik Larsson. 

-Om jag minns rätt var det 1991 man lade in 



spåret vid Freskati -det var avstängt länge. Man 
lade in 50-kilos räls på "spikspår", eftersom det 
inte gick att fa tag i betongslipers för smalspår. 
Det var ett bekymmer, för man var tvungen att 
använda underläggsplattor som inte var avsedda 
för den rälsen och fick borra ett särskilt hål. Det 
har gjort att det har varit svårt att fa spåret att 
ligga still, framför allt i kurvorna. Rälerna strävar 
efter att räta ut sig och man far väldigt vassa 
skarvar. Det spåret rustades upp förra sommaren 
igen! Det har alltså rustats upp två gånger efter 
upprustnings beslutet. 

Under många år sköttes det så kallade upprustningsarbetet 
på järnvägen genom att tågtrafiken 
stängdes av och ersättningstrafik med 
buss. Kanske kan man tycka att SL missbrukade 
ordet upprustning, eftersom det man egentligen 
gjorde var att man bytte litet slipers. Den verkliga 
upprustningen startade för ett femtontal år 
sedan, då man började lägga in helsvetsade räler 
på betongslipers. Upptakten var dock något 
skakig och en del av de arbeten som gjordes för 
snart tjugo år sedan har fatt göras om under senare 
år. 

Vid sidan av nyanskaffningen av rullande materiel 
var uträtningen av linjen vid Stocksund 
en av nittiotalets stora händelser. Efter mer än 
ett halvsekels diskussioner byggdes äntligen en 
dubbelspårig bro över Stocksundet och samtidigt 
drevs en tunnel genom Sikrenoberget. Därmed 
slapp man äntligen S-kurvan och "flaskhalsen" 
vid Stocksund, vilket gav tågen en körtidsvinst 
på upp till två minuter. 

-Tidigare räknade vi med 10-11 minuter till 
Djursholms Ösby från Stockholm och nu har vi 
8 -det är kanske litet snålt, för det blir ofta 8½. 
Det är en betydande förbättring, intygar LarsHenrik 
Larsson. 

Omläggningen vid Stocksund medförde att en 
ny station fick anläggas, vilken på många sätt ligger 
bättre till än den gamla. En omläggning som 
skett under senare år är sammanslagningen av 
hållplatserna Freskati (sic!) och Universitetet till 
en ny trafikplats i ett bättre läge vid Lilla Frescati. 

-Inför upprustningen frågade projektledarna 
på SL om vi hade någon uppfattning om att man 
skulle göra något speciellt. Då sade vi att man 
borde slå ihop Universitetet och Freskati och 
lägga den nya trafikplatsen där den faktiskt ham-

Spårarbetetpå sträckan Universitetet-Älkistan är nästan klart och trafiken skall inom kort återupptas efter 
sommaravstängningen 



2009. Den nya plattformen vid Universitetet anläggs. Foto Lars-Henrik Larsson. 

nade. Det kändes väldigt positivt att man frågade 
oss, menar Lars-Henrik. 

Vi konstaterar att det känns tillfredsställande 
att hållplatsfrågan vid Universitetet och Freskati 
äntligen fatt sin lösning efter femtio år eller kanske 
ännu längre. 

-Det är så mycket nu. Jag upplever det som 
så märkligt att nu händer så mycket på en gång. 
Bron över Åkers kanal, som var så risig, rostig 
och eländig -tågen körde i 40 km/h över bron i 
alla år -ersattes förra året av en ny bro. Det är ju 
fantastiskt: Nu kan man ju rusa in i Åkersberga 
med 80 km/h. Nu f°ar bron en "tvilling", som 
man bygger precis bredvid. Plötsligt kunde man 
bygga två broar, eftersom man skall ha dubbelspår 
in i Åkersberga. 

Tidtabellen lever vidare 

Vi kommer tillbaka till den tid då SL Tåg AB förlorade 
upphandlingen och Roslagsbanan gick över 
till Linjebuss. Jörgen Larsson tror att detta måste 
ha varit en av Kaj Hagströms svartaste dagar. 

När SL Tåg AB 1998 hade förlorat upphandlingen 
och ansvaret för driften av Roslagsbanan 
gick över till Linjebuss, följde några skakiga år. 
Den nya entreprenören hade uppenbara svårigheter 
med att fa grepp om verksamheten. 

-Det gick ju fullständigt utför där, alltså! säger 
Jörgen. 

Orsaken skall ha varit att Linjebuss hade lagt 
för lågt anbud. Plötsligt infördes ett system med 
obetalda raster, vilket järnvägsfolket inte var 
vana vid. Man började med snäva vändningar 
och mycket tomkörningar. Personalbristen blev 
besvärande och Jörgen berättar hur trafikledarna 
fick tjänstgöra utan hjälp med personalledningen. 
Efter ett par års kaos, med bland annat 
inställda tåg, började personalen drabbas av allvarlig 
utmattning. De tre arbetsledarna på trafikledningen 
"gick in i väggen" efter varandra. 

Jörgen Larsson, som hade sagt till sig själv att 
han skulle kämpa på, gick till slut i väggen även 
han, tvingades överge "det sjunkande skeppet" 
och börja arbeta med säkerhetsfrågor på SL. Han 
menar att alla som jobbade vid Roslagsbanan då 
för tio år sedan kan intyga hur illa det var. Connex 
tog över Linjebuss verksamhet och försökte 



rätta till, men det var för sent -SL hade tröttnat 

Dubbelspåret mellan Galoppfoltet och Viggbyholm anläggs sommaren 2010. En ny viadukt har byggts for att 
eliminera 
plankorsningen med Bergtorpsvägen i bakgrunden. En provisorisk bro ligger i det nya dubbelspårets läge och 
banans enkelspårflr där.for slingra mellan upp-och nedspårslägena. Foto Lars-Henrik Larsson. 

Den upprustade banan norr om Täijö i januari 2010. Planer finns att exploatera området i .framtiden och genom 
dalgången kommer kanske en trafikled, Svinningeleden, att dras ftam. Foto Lars-Henrik Larsson 

och ville ha ny upphandling. Åren mellan 1998 utbyggnaden av järnvägens kapacitet är Thomas 
och 2003 förefaller som litet av en förlorad tid Fylkehed, trafikplanerare vid SL:s huvudkon

för banan och dess personal. 

-Många talar om Connextiden med en rysning, 
avslutar Jörgen, som menar att den nya 
entreprenören Roslagståg blev litet av en frälsare 
i nöden för Roslagsbanan och dess personal. 

Vi kommer tillbaka till tidtabellsdiskussionerna 
och konstaterar att dagens entreprenör, Roslagståg, 
förvaltar en tidtabell som kom till under 
denna tid, även om man givetvis har utvecklat 
den. Lars-Henrik Larsson: 

-Vi hittade ju en del nya lösningar. Vi har lagt 
in en del nya snabbtåg, så det är betydligt fler 
tåg. Sedan kom ett politiskt beslut som har gett 
oss mer pengar för banan, att bygga fler mötesspår. 
Nu ska man bygga mötesspår på linjen till 
Lindholmen och till Åkersberga -det fanns ett 
politiskt tryck att man ville se en förbättring till 
2010, berättar trafikchefen. (Nu verkställt.) 

SL satsar på infrastrukturen 

den senaste omgången görs satsningar på 
Roslagsbanan i storleksordningen två miljarder 
kronor. En som på senare år varit engagerad i 
tor. 

-Vi har gjort en förstudie för dubbelspårsutbyggnad 
på Roslagsbanan och arbetet att 
bygga ut dubbelspår är gjort i två etapper. Jag 
har varit inblandad i förstudien etapp II. De här 
förstudierna berör olika sträckor på Roslagsbanan. 
Det börjar med att man har rustat upp i 
stort sett hela banan, menar Thomas och lägger 
till att upprustningen av Näsbyparksgrenen förra 
sommaren var en av återstående sträckorna. 

Dubbelspårsutbyggnaden har varit prioriterad 
efter ett beslut i SL:s styrelse om att förbättra 
kapaciteten på banan, menar Thomas Fylkehed 



och beskriver den uppdelning i etapper som tillämpats: 

-Etapp I i förstudien skulle möjliggöra 15minuterstrafik 
i rusningen. Där har man koncentrerat 
sig på sådant, dubbelspårsutbyggnad 
och andra åtgärder, som behövs för att man skall 
kunna köra styv 15-minuterstrafik med regelbunden 
tidtabell. Etapp II inriktade sig på en 
fortsatt spårutbyggnad som skulle kunna möjliggöra 
regelbunden 10-minuterstrafik på grenarna 

mot Vallentuna och Åkersberga. Samtidigt innebär 
etapp II ett helhetsgrepp kring kapaciteten 
på hela banan och medför en översyn av såväl 
plankorsningar som stationer och tekniska system, 
tillägger Thomas. 

Planeringen har skett i nära samråd med trafikutövaren 
Roslagståg, och Lars-Henrik Larsson 
berättar hur man under förstudiens gång identifierade 
vilka sträckor som borde få dubbelspår 
för att skapa en tydlig förbättring: 

-Vi föreslog att man skulle bygga ett mötesspår 
i Kragstalund. Det ligger precis mellan 
Ormsta och Visinge. Körtiden Ormsta-Visinge 
är 15 minuter, vilket betyder att vi med ett mötesspår 
i Kragstalund kan köra varje kvart under 
dagtid till Vallentuna. 

För Österskärlinjen fördes ett liknande resonemang. 
När korsningen med Bergtorpsvägen 
i Täby blir planskild förlängs dubbelspåret från 
Galoppfältet till Viggbyholm. Den sträcka som 
då ligger 15 minuter längre ut på Österskärslinjen 
är Åkers Runö-Åkersberga. Där pågår i skrivande 
stund ett intensivt dubbelspårsbygge. 

Är det då tänkt att man i framtiden skall trafikera 
Roslagsbanans båda huvudlinjer med 10minuterstrafik 
ända ut till ändstationerna Österskär 
och Kårsta? Thomas Fylkehed svarar: 

-En möjlighet är att köra tiominuterstrafik till 
Ormsta och färre tåg till Lindholmen och kanske 
halvtimmes-eller timmestrafik sista biten till 
Kårsta, som idag. Trafikutökningen är ju främst 
söder om Lindholmen och i synnerhet söder om 
Ormsta. Sista biten från Åkersberga till Österskär 
får inte heller samma turtäthet -det blir inte 
lika många tåg där som mellan Åkersberga och 
Stockholm. 

Thomas Fylkehed betonar dock att det inte 
på något sätt är beslutat om tiominuterstrafik 



-kanske blir det andra prioriteringar i den 
framtida trafiken, exempelvis fler "snabbtåg" för 
resenärerna längre ut i systemet. 

Som situationen ser ut idag blir det ingen fortsatt 
dubbelspårsutbyggnad ut till ändstationerna 
Kårsta respektive Österskär, menar Thomas Fylkehed: 

-Det behövdes inte, eftersom alla tåg inte ska 
fortsätta, som vi ser det nu. Man har inte bestämt 
någon tidtabell, utan vi har bara tittat på ett antal 
olika möjliga tidtabeller och hur man behöver 
bygga ut banan för att möjliggöra dem. Vi har 
också räknat på vilka tidtabellsupplägg som ger 
flest resenärer och sett att ett av uppläggen är 
bättre än övriga. 

Han betonar dock att man i förstudien inte 
sagt vilken trafikering som skall gälla, men man 
bygger ut dubbelspår för att det bästa alternativet 
skall kunna tillämpas. Näsbyparkslinjen får inte 
någon ny dubbelspårssträcka, eftersom trafiken 
sannolikt inte behöver utökas där. Utbyggnaden 
som förslås möjliggör samtliga studerade trafikeringsal 
ternativ. 

Snabb utbyggnad ger snabba effekter 

Arbetet med de nya mötesspåren pågick för fullt 
när intervjun gjordes, sommaren 2010, och om 
allt gick enligt planerna, räknade SL och Roslagståg 
att ta dem i bruk vid tidtabellsskiftet den 23 
augusti 2010. Detta skulle betyda att man redan 
under hösten 2010 kan köra exakt var 15:e minut 
från Åkersberga respektive från Vallentuna 
mot Stockholm. Därmed når man målet i etapp 
1 med styv tidtabell, med andra ord regelbundna 
avgångar på fasta minuttal. 

Fler mötesmöjligheter och framför allt ökat 
antal dubbelspårssträckningar medför också en 
säkrare trafikföring, men hur blir det med sårbarheten 
framöver? 

-Sårbarheten är fortfarande stor. Vi kommer 
att köra samma tidtabell i rusningstid, men med 
två nya dubbelspårssträckor -även om de är korta 
-så kommer det att göra att marginalen blir 
litet bättre. Vid en försening måste man ju räkna 
den försenade tiden två gånger vid enkelspår, eftersom 
mötespunkten flyttas, så vi räknar med 
att ha en stabilare trafik med de här nya dubbelspåren, 
menar Lars-Henrik Larsson. 

Arbetet med dubbelspåret fortgår och SL räknar 
med att ha byggt ut mellan Kragstalund och 



Vallentuna under 2012. Därefter kommer det 
småningom att byggas dubbla spår ända ned till 
Roslags Näsby samt hela vägen Roslags NäsbyÅkersberga. 

När Lars-Henrik Larsson och jag diskuterar 
dagens planer konstaterar vi unisont, att den 
process som Roslagsbanan är mitt inne i nu, 
2010, egentligen är nästan osannolik för oss som 
följt händelserna vid banan sedan sextiotalet. 
Det som sker i dag hade ingen kunnat föreställa 
sig för femtio år sedan. 

När jag talar med Jörgen Larsson om hans syn 
på vad som pågår i dag har han svårt att dölja sin 
entusiasm -och varför skulle han det? Om fem 

år kanske Roslagsbanan har en ny, jättelik vagnhall 
i Rydbo. Man håller på att staka för nya spår 
utmed banan, förberedelser har påbörjats med 
siktet inställt på att bygga om Roslags Näsby till 
en stor station där två dubbelspåriga linjer löper 
samman. Helt fantastiskt! 

Ny linje till Arlanda flygplats? 

I samtalet med Thomas Fylkehed om dagens 
planering kring framtidens Roslagsbana kan jag 
inte komma ifrån den gamla tanken om att än en 
gång bygga ut banan till Rimbo och, möjligen, 
Norrtälje. Har det diskuterats något sådant inom 
SL på senare tid? 

-Vi har inte haft något uppdrag från vår styrelse 
att titta på någon förlängning av banan. 
Det enda vi haft är att studera befintlig bana, att 
förbättra kapaciteten och sådana bitar. Sedan har 
det kommit ett separat uppdrag att göra en idestudie 
om en förlängning av banan till Arlanda, 
men det är en helt annan studie, menar Thomas, 
och fortsätter: 

-Blir det aktuellt förlänga banan till Rimbo 
någon gång i framtiden så är det bättre förutsättningar 
i och med att man bygger dubbelspår på 
de södra delarna. 

Förutsättningarna for en förlängning blir således 
bättre i takt med dubbelspårsbygget. Om det 
inte blir någon utbyggnad till Rimbo eller Norrtälje 
de närmaste åren, en önskan som fortfarande 
närs av många Roslagsbor, finns det onekligen 
andra intressanta framtidsvisioner -spårforbindelse 
med Arlanda flygplats och arbetsområde. 

Frågan om en anslutning till Arlanda flygplats 



var inte aktuell i slutet av nittiotalet men är en 
av de stora planer som utreds for närvarande. 
Lars-Henrik Larsson konstaterar att frågan om 
en utbyggnad till Arlanda diskuterades redan 
på sjuttiotalet. Då var det väl ingen som riktigt 
trodde på den -det var litet "knätofs" över den, 
menar han. 

-Det var Miljöpartiet och Centerpartiet, om 
jag inte missminner mig, som drev frågan-i första 
hand Miljöpartiet. 

Detta var i samband med besluten om att Roslagsbanan 
skulle bli kvar då -vissa politiker ville 
behålla den och skapa nya trafikuppgifter. Att 
bygga ut banan till Arlanda var ett förslag: 

-Då uppstod ett tankefel, for då skulle det bli 
den (enda) järnvägen som gick till Arlanda. Det 
var ingen som trodde att stockholmaren i gemen 
skulle sätta sig på Roslagsbanan for att komma 
till Arlanda. Människor upplevde på något sätt 
att det inte låg i samma riktning. Det kanske inte 
gick med den hastighet som man hade då, menar 
Lars-Henrik. 

När vi sitter och samtalar framkallar vi plötsligt 
bilden av två gamla motorvagnar -"rävar" -som 

Ett tåg draget av en "räv" (littera Xoa4p) närmar sig Östberga 1970, på den tiden då SJ trafikerade Roslagsbanan. 
Lägg märke till att utrustningen for multipelkoppling sitter kvar. Foto Lars-Henrik Larsson. 

gungar fram genom landskapet i maklig takt. Vi 
kan inte låta bli att skratta åt det hela, även om 
just imageproblemet är något som man i dagens 
diskussion om den moderna Roslagsbanan ofta 
stöter på, menar Lars-Henrik Larsson: 

-Det är intressant det du säger om två "rävar", 
för jag tror att många av de här besluten drabbas 
av tvångstänkandet att man tänker: "Roslagsbanan 
-den där gamla järnvägen!" Man skulle 
behöva kalla den något annat ... 

Det som hände för något år sedan var att man 
inom företaget Roslagståg ville ha ett projekt 
som man kunde driva. Bolaget kunde kanske 
vara medfinansiärer för att fa tillgång till den 
kommande trafiken. Det hör till saken att den 
lilla tågoperatören Roslagståg backas upp av 
mäktiga intressen, som danska DSB och svenska 
Tågkompaniet: 

-Danskarna är intresserade av att satsa litet 
pengar för att naturligtvis fa något i utbyte. Då 
funderade vi på olika projekt. Ett projekt var att 



man skulle bygga en tunnel ned till Centralen, 
vilket skulle vara attraktivt för roslagsborna: Det 
skulle vara ett stort lyft för hela regionen om man 
kom direkt till Centralen. Vi tänkte oss en underjordisk 
station med fyra spår intill Stockholm 
City med namnet Stockholm Roslagen eller 
något sådant. Vi tänkte oss fyra spår och något 
spårmagasin bakom, så att man kunde åka in och 
vända effektivt. 

Det skulle kunna fungera rätt bra och med 
smalspår kan man fa ganska tvära radier i kurvorna, 
så att man kunde hitta fram mellan alla 
vattenledningar och tunnelbanor. Men det var 
väldigt stort motstånd och det skulle kosta en 
massa pengar, så det var ett projekt som inte lät 
så attraktivt för beslutsfattarna. 

-Jag var ute och cyklade en dag utanför Vallentuna 
och då tänkte jag: "Vallentuna ligger ju 
nära Arlanda. Det skulle inte vara så dumt att 
bygga en järnväg här." Det är ju faktiskt så att 
Arlanda i dag är en av stockholmstraktens största 
arbetsplatser. Nu finns det järnväg dit, vilket 
innebär att en bana från Vallentuna och Täby 
till Arlanda skulle kunna ansluta till statens 
spåranläggning, och på det sättet kunde man 
åka till Uppsala, Dalarna och Norrland. Det 
skulle vara ett lyft tror vi. Dessutom har man 
alla flygresenärer som skulle åka med och då 
kan man utnyttja vagnparken betydligt bättre, 
eftersom rusningstrafiken här rimligen kommer 
att gå i motsatt riktning. I dag har vi bekymret 
att tågen på Lindholmenlinjen går tomma i ena 
riktningen, framför allt i morgonrusningen. På 
det sättet skulle vi kunna ha fulla tåg åt båda 
håll. Man skulle kunna räkna in en del vinster 
där också, menar Lars-Henrik Larsson, och 
fortsätter: 

-Vi skissade på ett förslag och nämnde det för 
trafiklandstingsrådets expert, som råkade passera 
Östra i ett annat ärende. Han berättade detta för 
trafiklandstingsrådet och bjöd in Roslagståg för 
att berätta om ideerna vid ett möte med nordostkommunerna. 

Trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm 

(M) tände på alla cylindrar och ville arbeta vidare 
på det. Vi gjorde ett litet bildspel och SL:s 
politiska ledning bestämde sig då för att göra en 
"idestudie", som skulle vara så grundlig att man 
kunde använda delar av den till en förstudie, berättar 
Lars-Henrik Larsson. 

-SL har undersökt tre olika förslag. Vårt förslag 



var att svänga av vid Molnby, att gå i stort sett 
rakt genom skogen över Kimsta för att komma 
in söder om Arlanda. Man har också studerat att 
gå från Lindholmen och komma in norrifrån till 
Arlanda samt en variant att gå från Molnby och 
komma in norrifrån. Det vi föreslog är den mest 
troliga alternativet -och då tycker jag att man 
kan lägga en stor infartsparkering i Kimsta, så 
kan fler ta tåget till Arlanda. Idestudien visade att 
banan till Arlanda är intressant och nu har SL:s 
styrelse beslutat gå vidare med en förstudie. 

-Märsta kommun blev intresserad när de fick 
höra att Roslagsbanan skulle komma till Arlanda 
-de ville ha den till Märsta -så vi har föreslagit 
att man skulle bygga en triangelstation söder om 
Arlanda. Pendlingen från Märsta kommer mest 
att vara inriktad på Arlanda och inte på Vallentuna. 
Om vi skall ha en säcklösning vid Arlanda 
och dessutom komma in från söder vid Benstocken, 
så skulle man kunna ha byte där. 

Nuvarande vagnar "uppspeedade" 

Allt detta med Arlandabanan låter som en fantastisk 
möjlighet för Roslagsbanan att vidga sitt 
trafikomland och få nya transportuppgifter, men 
vad händer då med befintliga sträckor som exempelvis 
spåret upp till Kårsta? 

-Det finns inga planer alls för Kårsta. Man 
talar inte om att bygga ut men inte heller om att 
lägga ned. Man pratar om att rusta upp Kårsta

linjen och i det här stora, ambitiösa 
arbetet med moderniseringen 
av Roslagsbanan har man tittat på 
att bygga ut mötesspår i Frösunda. 
Man har låtit rita en tidtabell 
med hjälp av olika konsulter, så 
det händer saker. 

Det talas också om att bygga två 
depåer -en i Rydbo någonstans 
och en i Lindholmen. Blir det 
både och eller antingen eller? 

-Det blir nog både och därför 
att studien man har gjort visar ett 
behov av 159 vagnar. Det betyder 
att de 101 vagnarna, som man 
trodde var för många, måste kompletteras 
med en ny fordonspark. 
SL har just satt igång ett arbete för 
att ta fram nya fordon, berättar 



Lars-Henrik, som nyligen deltog i 
en studieresa med SL-folk till mo

0 • • 

Spåret norrut .från Kårsta mot Rimbo revs 1981. En återuppbyggdnad 
derna smalsparsb~o_r 1 Schwei~. forutätter både en aktiv opinion och god viija .från Norrtäije kommun. 
Roslagsbanans tidigare lednmg Däremot rustas linjen säder om Kårsta. Foto forf 
har i bland kritiserats för att de 
vagnar som beställdes i slutet av 
1980-talet var för motorsvaga 
och inte tilläts att framföras i mer 
än 75 km/h. Tillverkaren av den 
elektriska utrustningen, tyska 
AEG, har dock hävdat att de skall 
kunna gå i 87 km/h. Hur är det 
med vagnarnas prestanda egentligen? 
-I dag kör vi 80 km/h med vagnarna, 
vilket väl får anses vara en 
rimlig hastighet för dem, menar 
Lars-Henrik Larsson. 
Hur kommer framtidens vagnar 
för Roslagsbanan se ut? Mycket 
talar ju för att "långlinjerna'' kommer 
tillbaka. Då vore det väl ingen 
nackdel om man hade fordon 
som gjorde 90 eller 100 km/h? 
-Man projekterar faktiskt banan 
nu för att köra 120 km/h när 
man rustar upp. Det tycker vi är 
litet spännande. Jag har en känsla 
av att 92 km/h skulle vara en bra 
hastighet. Jag tror att det ligger 
där någonstans -närmare stan 
kan man aldrig köra 120 km/h 

med så tät tågtrafik. Nej, jag tror att högre hastighet 
-det kommer säkert! 

Slutet gott -allting gott? 

-Vad säger du -framtiden ser väl ganska ljus ut 
för tillfället? Samtidigt finns det ju de som menar 
att tunnelbanefrågan inte har kallnat helt? frågar 
jag trafikchef Lars-Henrik Larsson. 

-Nej, "tunnelbanespöket" dyker upp ibland. 
Draken skjuter upp sina tentakler litet här och där 
emellanåt och visst kan det hända att man någon 
gång i framtiden vill satsa på tunnelbana -det vet 
man ju inte, det där är ryckigt och går ju litet i linje 
med vad vi sa förut: Tidigare kunde man inte satsa 
ett öre, men plötsligt kan man satsa hur mycket 
som helst på vad som helst, när som helst. Och det 
går väl an när man har pengar -speciellt i valtider 



finns det många diskussioner om vad man kan 
göra och inte göra. Det kanske är så att det blir en 
tunnelbana i framtiden -vad vet jag? Det kanske 
blir en tunnelbanering så att en ny tunnelbanelinje 
från Täby inte går till Stockholm utan någon 
annanstans -till Sollentuna och Solna? 

-... eller kanske en tvärbana av något slag-det 
verkar idag som om man inom Stockholms läns 
landsting och kommuner kan tänka sig andra 
koncept än tunnelbana, vilket är intressant. 

Att Roslagsbanan på nytt har blivit intressant 
för roslags borna manifesterades under 2010 års 
valrörelse, under vilken flera partier ville lyfta 
frågan om framtida tågförbindelse till Norrtälje. 
När författaren besökte Norrtälje, två dagar före 
valet, delade både Folkpartiet och Centern ut 
pamfletter med ett roslagsbanetåg på framsidan. 
I Norrtälje hoppas järnvägens förespråkare i första 
hand på en ny linje sträckan Arninge-Norrtälje, 
parallellt med motorvägen. 

Den som lever far se. 

Roslagsbanans trafikchef Lars-Henrik Larsson har gått den länga vägen i bolaget. Han kan fortfarande ratta en 
motorvagn 
om det kniper. Foto forf 

Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1861? 

Arbetet med stambanorna fortsatte under Nils 
Ericsons ledning med den stora kraft han var 
känd för och med de stora befogenheter som han 
hade. Av Västra stambanan öppnades under året 
sträckan Södertälje-Gnesta. Arbetet pågick på 
den kvarvarande delen Gnesta-Töreboda med 
bibanan Hallsberg-Örebro, liksom på Södra 
stambanans sträckor Hässleholm-Älmhult-Liatorp 
och Falköping-Mullsjö. 

Nils Ericson var känd som den ende ingenjör 
som kunde utföra ett arbete både snabbare och 
billigare än planerat, men det krävde rätt till personliga 
beslut även om de bröt mot politikernas 
ideer och fick honom att planera sin avgång. I 
Väg-och vattenbyggnadsstyrelsens rapport fick 
han berömmande ord: "Med den sällsporda 
omtanke och drift, som utmärker ledningen av 
dessa storartade anläggningar alltifrån deras påbörjande, 
hafva arbetena å förut omförmälda 
linjer fortgått under denna statsregleringsperiod 
hastigare än man kunnat förvänta." 



Under året reste på statsbanorna 19 446 personer 
i första, 111 570 i andra och 552 829 i tredje 
klass, därav 197 693 på Västra och 338 574 på 
Södra stambanan. Beläggningen var tills vidare 
rätt svag på sträckan Stockholm-Södertälje där 
sjötrafiken konkurrerade. Persontrafiken stod för 
nästan 80 procent av intäkterna. 

91 tjänstemän var anställda vid årets slut medan 
den officiella statistiken saknar uppgift om 
antalet "betjänte". 

Ett samtida citat var: "Hvad vår Nyboda-backe 
är i smått, det är Mont-Cenis i stort. Mont-Cenis 
är Italiens Nyboda-backe." Och August Blanche 
skrev 1861 i Ny illustrerad tidning om "den väldiga 
ånghäst som dagligen löper fram och tillbaka 
mellan hufvudstaden och Södertälje, den 
första vid stationen Stockholm vilken namn han 
också bär. Hästen är av engelskt stuteri, vi hade 
så när sagt fullblod, ehuru vi misstänkt att både 
blod och inelfvor äro af våra egna stuterier eller 
grufvor. Det har alltid förefallit oss besynnerligt 

Theodor Stieler ritade Västra stambanans svängbro över sundet vid Liijeholmen. Brobygget hade varit både 
besvärligt 
och kostsamt men samtidigt varit en stor sevärdhet. Märk längssyllarna som bar upp bro-eller U-rälerna. Den 
kontruktionen användes även på sammanbindningsbanans broar. Ur Tidskrift för byggnadskonst och 
ingeniörvetenskap 
1860. 

just den ånghäst som August Blanche talde om: loket WSB 8 Stockholm (Beyer Peacock 126/1859). 

att Sverige, som äger de bästa materialier och 
dertill yperliga mekaniska verkstädere, icke kan 
sjelf uppföda sådana mekaniska hästar." 

Riksdagsledamöter tog flera initiativ till svensk 
tillverkning av järnvägsmateriel. Det var 1861 
som SJ fick sin första leverans av svenskbyggda 
lok, Malmköping och Nyköping som tillverkades 
av Nyköpings mekaniska verkstad. Tillverkningsorten 
motiverade väl det senare namnet men Nyköping 
berördes inte av det statliga järnvägsnätet 
förrän 1913, och Malmköping 1932. 

För första gången på någon allmän utställning 
visades svenska järnvägsaxlar och hjul av bessemerstål. 
Marknaden bedömdes som så lovande 
att G.F. Göransson som representant för flera 
järnbruk i Gästrikland och Dalarne började i 
Sandviken bygga ett bessemerverk där den viktigaste 
produkten var hjulringar. Produktionen 
kom igång 1862 och fortsatte till 1907. 

Bland enskilda banor fick den 1860 öppnade 



Hudiksvalls järnväg bidrag för planering av en 
förlängning från sjön Dellen till Ljusneälv genom 
norra Hälsingland, men därav blev bara ett 
beslut av bolaget 1862 att förlänga från Forsa till 
Näsviken vid Dellen. Inte ens den byggdes emellertid 
förrän 1872. 

Ett annat planeringsbidrag avsåg en hästbana 
med tre fots spårvidd förbi Hedeforsen i Lule älv 
vid Boden då älven kunde trafikeras med båt efter 
vissa slussbyggen. Inte heller denna bana blev 
utförd. 

Svante Runberger 

Funderingar kring en ritning 

Det hände att min gode vän Jon Fast och jag 
hade diskussioner om frågor kring malmbanor 
och deras fordon. Jon var GMJS (Göteborgs 
Modelljärnvägssällskap) meste vagnbyggare 'kan 
man säga, han hade stor kunskaµ i konsten att 
bygga vagnar och han byggde många på kort tid. 
Så småningom blev det i stort sett bara malmvagnar. 
Jag tror nästan att han kom upp till hundra 
vagnar innan han nådde sin slutstation. De flesta 
av vagnarna var av Bergslagstyp. 

Någon gång kom vi in på frågor om hur lokutvecklingen 
skulle ha ·varit om inte elektrifieringen 
av Malmbanan·i norr kom igång så tidigt. 
Vi till och med skissade på förslag till efterföljare 
till SJ litt. R. 

Jag har tack vare Jonnr, Hallgren fatt tillgång 
till hela ritningsarkivet från SJ:s Maskinbyrå 
(MBR), och det är där jag löser frågan om hur 
vagndetaljer ser ut -allt från bromsutrustningar 
till olika konsoler och interiördetaljer som paneler, 
karaffer och spottkoppar. Ibland letar jag lite 
planlöst genom delar av ritningssamlingen med 
syfte att se vad som finns. Så dök ritning MBR 
7878 upp helt slumpmässigt och startade en serie 
funderingar av det slag som Jon och jag hade 
haft för flera år sedan. 

Ritningen visar exempel på axeltrycken för tre 
loktyper vid maximalt 12 tons skentryck. De två 
första tycker man sig känna igen i form av litt. 
E och litt. R. Observera att ritningen är daterad 
21 juli 1905. E-maskinen befann sig kanske då 
på konstruktionsstadiet, de första individerna 
levererades 1907. Möjligen fanns det tankar på 
att ersätta Ma/Mb-loken med en tiokopplad variant. 
R-loken levererades dock först 1909. 



De låga axeltrycken tyder på att loken var 
tänkta för lätta Norrlandslinjer, och om man 
kalkylerar den möjliga dragkraften, baserat på 
friktionen mellan hjul och räls, kan den beräknas 
enligt formeln: 

P = f xA 

där A =axeltrycket och f =friktionskoefficienten 
mellan hjul och räl, normalt satt till 0,22 för torra 
skenor. Då rar man följande möjliga dragkrafter: 

• För första maskinen (litt. E) 10,5 ton 
• För andra maskinen 13,2 ton 
• För tredje maskinen 15,8 ton 

Låt oss fortsätta våra spekulationer kring fortsatt 
ångdrift på Malmbanan. Med ökat transportbehov 
och därmed större tåg hade det förmodligen 
funnits behov att komplettera R-loken med 
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en kraftigare typ efter några år. Vi börjar med att 
fundera lite kring axeltryck och dragkrafter. Hur 
skulle loken ha sett ut? Den första frågan skulle 
kanske ha varit val av maskineri, fyrcylindrigt 
kompoundlok (system Mallet) eller fyrlinglok. 
Det är sannolikt att kompounddrift vid den här 
tidpunkten hade kommit lite på skam i Sverige, 
så valet skulle nog ha blivit en fyrlingmaskin, det 



vill säga att loket har fyra lika stora cylindrar där 
samtliga far färskånga. I Europa byggdes dock 
wiirttembergska K (lF) ännu 1917-24 som fyrcylinder 
kompound och det finns flera exempel. 
Se speciellt de ungerska Malletloken klass 651 
(CC, 1909-14) och 601 (lCC, 1914-19). 

För att erhålla önskad effekt ur maskinerierna 
krävs också en rejäl panna. Detta betyder att de 
standardpannor som då fanns för handen (BG) 
knappast skulle räcka till. Kanske kan man tänka 
sig en förlängd BG-panna, loket ger ju utrymme 
för en panna med betydligt längre dimensioner. 
Man skulle då fa en konisk front. Att man sedan 
hade valt en hytt med pilfront är knappast 
troligt. Pilfront antyder ju att maskinen är något 
av en snabblöpare, men här handlar det om ett 
tämligen långsamtgående godstågslok. 

Därmed skulle man kunna föreställa sig lokets 
yttre konturer. Tänk Mc (eller G7 som loket 
kom att littereras senare)! Tänk förlängd panna 
och två sexkopplade tvillingmaskinerier under 
gångborden! Lägg dessutom till en R-lokstender. 
Då skulle maskinen ha kunnat se ut så här (nästa 
sida), eller hur? Jämför även med det ungerska 
loket. 

Skulle något av dessa lok vara ämnat för 
Malmbanan? Vi vet ju att försöksdriften med 
el på Värtabanan kom igång 1905. I maj 1907 
beslutade riksdagen att träffa uppgörelse med 
Grängesbergsbolaget om inflytande över och 
delaktighet i de norrländska malmfälten. När 
avtalet var ett faktum infann sig frågan om ångloken 
skulle klara de ökade malmtransporterna. 
Proven på Värtabanan visade att järnvägsdriften 
befann sig i en brytningstid, och diskussioner 
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fördes om vilken bandel som skulle elektrifieras 
först. Valet stod inledningsvis mellan olika delar 
av Västra stambanan. Järnvägsstyrelsen beslutade 
dock 1908 att starta med elektrifiering av 
Malmbanan. En bidragande orsak till den intensiva 
elektrifieringsdebatten var naturligtvis att 
kol inte kunde utvinnas i Sverige (med undantag 
för skånska kol av låg kvalitet), och landets stora 
kolförbrukningen gav i början av 1900-talet problem 
med handelsbalansen. 

Men låt oss fundera vidare kring fortsatt ångdrift 
på Malmbanan, och tänka oss att elektrifieringen 
hade startat med låt oss säga Västra 
stambanan. Vi börjar med att fundera lite kring 
axeltryck och dragkrafter, och anta att de tillåtna 



axeltrycken låg på 20 ton. Man hade redan tidigt 
beslutat om broförstärkningar för detta axeltryck 
på malmbanor. Man far då med användning av 
den tidigare formeln för möjlig dragkraft: 

• För andra maskinen 22,0 ton (för R-loket 
angavs 18,8 ton) 
• För tredje maskinen 26,4 ton 

Som jämförelse kan nämnas att det första elektriska 
malmtågsloket litt. Oa hade dragkraften 
24,8 ton. 

Man kan anta att en sådan maskin hade blivit 
aktuell som ersättare till R-maskinerna runt 
1915/1916. Det var i dessa termer Jon och jag 
diskuterade för länge sedan. Fast den maskinen 
skulle nog sett annorlunda ut än på min skiss. 

Sven Lindblom 

Botniabanans förhistoria 

Arvid Lindman (1862-1936) kom redan 1898 i 
kontakt med de svårigheter det innebär att bygga 
en järnväg. Den 29 juni 1902 skrev han följande 
till frimurarbrodern Per Eriksson: "Har Du någonsin 
byggt eller igångsatt ett jernvägsföretag? 
Har du det så behöver jag ej tala om för Dig huru 
besvär och tråk är förenade dermed, men ha Du 
det inte så giver jag Dig det vänliga rådet att låta 
bli, ty det är ohjelpligc tråkigt." 

När 1886 års riksdag bestämde att en stambana 
skulle byggas från Sollefteå eller annan 
lämplig plats till Vännäs föreskrevs bland annat 
att vissa förenklingar i byggnadssätt skulle iakttagas. 
Under rubriken tekniska bestämmelser kan 
bland annat följande läsas: 

Med anledning häraf hafva följande från de öfriga 

stambanornas byggnadssätt delvis afvikande huf

vudgrundsatser tillämpats vid anläggning af stam

banan genom öfre Norrland, nemligen: 

att samtidigt använts tillåtna skarpaste lutningar 

och krökningsradier öfverallt, der man härigenom 

kunnat erhålla några afsevärda besparingar i anlägg



ningskostnader; 

att vid utläggning av balanslinjen markens yta 

följts med begagnande av skarpa lutningar öfverallc, 

där härigenom någon nämnvärd nedsättning i ter

rasseringskostnaderna kunnat vinnas. 
Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå 
att tankegångar och förhoppningar om en ostkustbana 
från Härnösand till i första hand Umeå 
funnits under hela 1900-talet. 

Stambanan genom övre Norrland stod klar 
upp till Vännäs 1891. 

Ostkustbanan Gävle-Härnösand 

Redan hösten 1897 utsågs vid ett järnvägsmöte 
i Söderhamn en undersökningskommitte för en 
järnväg längs ostkusten enligt jubileumsboken 
Ostkustbanan 1927-1977. Bakgrunden var de 
besvärliga resvägar som systemet med sidobanor 

Större järnvägsanläggningar har ofta celebrerats i bokform. 
Även i samband med Botniabanans invigning kom det en 
bok-men mest som e-bok, tryckt i en extremt begränsad 
upplaga. För oss som ännu befinner oss inom Gutenberggalaxens 
gravitationsfält må detta beklagas, men vi är tacksamma 
för att vi fltt trycka avsnittet om banans förhistoria 
fram till de avgörande besluten. 

från Norra stambanan innebar. Från Härnösand 
var resvägen till Stockholm 76, 1 mil med järnväg 
via Sollefteå och Ånge. Osckuscbanan skulle i det 
närmaste halvera sträckan till 48, 1 mil. Omvägen 
via stambanan var med andra ord nära 30 mil. 
Motsvarande omvägar för Sundsvall var cirka 17 
och för Hudiksvall 12 mil. Det var därför också i 
första hand upp till Härnösand som Ostkustbanan 
planerades som en privatfinansierad järnväg 
i det inledande skedet. 

Ostkustbanan bedömdes dessutom bli ett viktigt 
komplement till Norra stambanan. Investeringar 
i dubbelspår kunde därmed undvikas. 

Markundersökningar 1898 

Sommaren 1898 gjordes undersökningar av 
markförhållanden och de första kostnadsberäkningarna 
upprättades. Samma år lyftes projektet 
in i något som senare kom att visa sig bli ett svårt 
och långvarigt finansieringsskede. I december 



1898 bildades en stor Ostkuscbanekommitte för 
att ta itu med kapitalanskaffningen. Kommitten 
fick tolv ledamöter med landshövdingarna 
i Västernorrlands och Gävleborgs läns som de 
mest framstående. Som sekreterare utsågs Arvid 
Lindman (1862-1936) som då var disponent 
för Iggesunds bruk och som senare kom att bli 
statsminister under perioderna 1906-1911 och 
1928-1930. Han var en respekterad industriman 
och ledare för Högerpartiet. Kostnaden för 
en Osckustbana upp till Härnösand beräknades 
till 14 miljoner kronor och målet för aktieteckningen 
sattes till fem miljoner kronor. 

Osckuscbanekommitten ansökte i september 
1901 om regeringens tillstånd att bygga järnvägen 
Härnösand-Gävle. Järnvägsstyrelsen ansåg 
redan då att ett förstatligande av banan förr eller 
senare skulle bli nödvändig. Regeringens beslut 
om koncession för banan innehöll därför synpunkter 
med krav på högre teknisk standard på 
banan än vad Ostkuscbanekommitten föreslagit. 

Avkall på standard 

1905 beslöt kommitten att försöka fa bestämmelserna 
om kurvradier och maximistigningar 
ändrade så att anläggningskostnaden skulle kun

I söderforbinds Botniabanan med rikets järnvägsnät genom Adalsbanan, eller Härnösand-Skellefteå järnväg som 
sträckans ursprungliga namn var. Nyland ligger strax söder om avgreningspunkten i Västeraspby 

na minskas för den terrängmässigt svåraste delen 
av banan mellan Gnarp och Härnösand. Det nya 
förslaget slutade på kostnader strax över 21 miljoner 
kronor. Regeringen godkände de nya planerna 
i början av 1906. Hösten 1905 hölls den 
första bolagsstämman med Ostkustbanans aktiebolag. 
Bolaget hade då ett aktiekapital på nära 
åtta miljoner kronor. För att finansiera järnvägsbygget 
behövdes således 13 a14 miljoner kronor 
i lån. Staten var dock inte villig att ställa upp men 
en så stor summa till ett privat järnvägsföretag. 
Med i bilden fanns att stadiga SJ beräknade sitt 
inkomstbortfall till 750 000 kronor per år om en 
ostkustbana byggdes. 

Svårt att finansiera 

Under åren 1909-1915 gjordes en rad försök att 
lösa finansieringsfrågan. Ritningarna för banan 
gjordes också om. För sträckan Gävle-Sundsvall 
föreslogs en enhetlig standard medan sträckan 
Sundsvall-Härnösand föreslogs fa större stigningar 
och brantare kurvor. Det nya förslaget 



slutade på 26 miljoner kronor i anläggningskostnader. 

Ostkustbanekommitten ansåg sig kunna skaffa 
tio miljoner kronor i eget kapital och 13 miljoner 
kronor i form av banklån. I oktober 1912 ansökte 
bolaget om att fa låna det felande beloppet 
tre miljoner kronor av staten. Lånet beviljades av 
1913 års riksdag under förutsättning att övriga 
lånefrågor först ordnades. Bolaget förhandlade 
med tre banker utan att nå något resultat och när 
första världskriget bröt ut i juli 1914 kom frågan 
i ett nytt läge. Krigsutbrottet befarades leda till 
stor arbetslöshet och det gjorde att regeringen 
hörde sig för om inte Ostkustbanan skulle kunna 
byggas. Ostkustbanekommitten var positiv till 
detta om lånevillkoren ändrades. Riksdagen fick 
på nytt ta ställning till frågan. 

I maj 1915 godkändes de nya villkoren och i 
februari 1916 tog regeringen slutlig ställning till 
banans sträckning. Den 6 mars 1916 inleddes arbetet 
på banan vid en högtidlig ceremoni söder 
om Sundsvall. 

Kristiden under och efter första världskriget 
ledde till att kostnadsläget blev betydligt högre 
än tidigare. Arbetstakten fick dras ned på grund 
av brist på pengar. Hösten 1918 gjordes en beräkning 
som visade att kostnaderna stigit till det 
dubbla. Staten ökade under åren därefter sitt engagemang 
mer och mer. Staten gick in i bolaget 
som majoritetsägare 1923 genom ett tillskott 
på 15 miljoner kronor. Olika delar av banan 
öppnades för trafik allt eftersom de färdigställdes. 
Delsträckorna Söderhamn-Iggesund och 
Hudiksvall-Njurunda öppnades för trafik den 1 

november 1927 och därmed stod banan klar i sin 
helhet mellan Härnösand och Gävle. 

Byggdes med handkraft 

Ostkustbanan byggdes i stort sett med handkraft, 
med hacka och spade. Vid bergskärningarna användes 
stubbrytare för att lyfta och flytta stenblocken. 
Bönder, drängar och hästar fick arbeten 
längs linjen när järnvägen tog jordbruksmark och 
annan mark i anspråk. Dynamiten användes flitigt 
och en gång blev laddningen uppenbarligen 
för stor. Några lösa stenar flög åt fel håll och slog 
ned genom taket hos närmaste granne. Gumman 
i huset blev mycket arg och kom och skällde på 
rallarlaget. En bondpojke i gänget rusade då upp 
från gropen där han stod och borrade och skrek 
tänt vare här flera gånger. Kvinnan blev mycket 



rädd och rusade sin väg och arbetet kunde sedan 
fortsätta utan störningar. På linjen SundsvallGävle 
lades räls som vägde 34 kilo per löpmeter. 
Sträckan norr om Sundsvall fick nöja sig med 
30-kilos. Inför elektrifieringen under 1950-talet 
gjordes första upprustningen bland annat med 
byte av räls till 43 kilos utförande. 

Trafik i kristid 
Trafiken inleddes under kristid. Den stora depressionen 
kom 1930-1932 med dålig lönsamhet 
för bolaget som följd. 1930 förstatligades 
Ostkustbanan och blev därmed en viktig länk i 
stomnätet. 
Ostkustbanan trafikerades från starten med 
fyra tåg per dygn med direktgående vagnar mellan 
Härnösand och Stockholm dragna av ånglok. 
Restiden mellan Härnösand och Sundsvall var 
drygt två timmar och för sträckan HärnösandStockholm 
cirka 9,5 timmar för snabbaste dagtåget. 
Minst tidsspillan uppnåddes med nattåget 
från Härnösand 21.25 som var framme i Stockholm 
9 .48 följande dag. Det blev en restid på 
över 13 timmar. 
Ostkustbanan Härnösand-Stockholm trafikerades 
inledningsvis enbart med persontåg varav 
många var lokaltåg på tätt befolkade sträckor. 
Exempel på detta var relationen SundsvallSöråker 
som trafikerades med ett lokaltåg som 
stannade 17 gånger på den 27 kilometer långa 
sträckan. Det innebar cirka 2,2 kilometer mellan 
hållplatserna. Lokaltågen konkurrerades ut 
av busstrafiken och redan under 1950-talet försvann 
de sista. 

1952 var sista året som det fanns ånglok på 
hela sträckan mellan Härnösand och Gävle. 

Staten tog över 

Ostkustbanan övertogs av staten i juni 1933 och 
därmed var ett närmare 40 år långt enskilt järnvägsprojekt 
över. Makten i bolagets styrelse hade 
dessförinnan glidit över till staten i takt med att 
staten köpte in sig i bolaget. 

Banan Härnösand-Umeå-Luleå, Ostkustbanans 
förlängning från Härnösand upp till i 
första hand Örnsköldsvik och Umeå, har diskuterats 
sedan 1860-talet. Riksdagen 1862/63 beslöt 
att Stambanan genom övre Norrland skulle 
byggas. 1873 fattade riksdagen ett principbeslut 
om att dra stambanan norrut från Storvik till en 
tvärgående bana Sundsvall-Östersund-Trondheim. 
Denna tvärbanas sträckning fastställdes 
genom riksdagsbeslut 1876. År 1881 drogs 
stambanan till Ånge och året efter var tvärbanan 



genom Jämtland klar. 

Ådalsbanan mellan Härnösand och SollefteåLångsele 
byggdes på 1890-talet som en privatfinansierad 
järnväg. Det var också upptakten 
till önskemålen om skapa en ostkustbana för att 
slippa den långa omvägen via Långsele-Ånge. 
Parallellt med ansträngningar om att finansiera 
en privatbyggd järnväg längs kusten mellan Gävle 
och Härnösand pågick försök för att fa banan 
förlängd till Örnsköldsvik och Umeå. 

Systemfel sedan 1880-talet 

Redan under slutet av 1800-talet konstaterades 
att det var en felbedömning när regeringen på 
1880-talet beslöt att bygga Stambanan genom 
övre Norrland en bit inne i landet. Dessutom 
gjorde Ostkustbanekommitten en bedömning 
om att stambanan inom kort skulle lida av överbelastning. 
Den nya kustjärnvägen skulle utgöra 
en form av dubbelspår till stambanan. Skälen till 
att Norra stambanan fick den nuvarande sträckningen 
var bland annat följande: 

• Försvarsmakten ville på inga villkor att järnvägen 
skulle byggas för nära kusten och därmed 
göras åtkomlig för beskjutning från örlogsfartyg 
eller vara lättillgänglig för landsatta trupper. 
• Älvarna var smalare och mer lätta att forcera 
en bit inne i landet. 
• Marklösenkosmaderna var i stort sett obefintliga 
om banan drogs genom skogsmark i 
Norrlands inland till skillnad från den bördiga 

kustbygden med det odlade landskapet och tätorterna. 

• Kusten hade redan hamnarna och kustlandsvägen 
var under fortgående förbättring. Kusten 
hade därmed, ansågs det, fatt sin beskärda del 
av infrastrukturen. Det ansågs viktigt att ge bygderna 
fyra-fem mil inne i landet den injektion 
som järnvägen innebar. 
• Statsmakten ville inte att den nya järnvägen 
skulle konkurrera med sjöfarten. 

Ostkustbanan förväntades spela en viktig 
roll i det nationella järnvägsnätet. Den berörde 
emellertid endast den södra delen av Ångermanland 
och det innebar att industrierna vid 
Ångermanälvens mynning och i Örnsköldsvik 
stod utan järnväg. Ett förhållande som innebar 
garantier för fortsatta diskussioner. Under 1910talet, 



när privatfinansieringen av Ostkustbanan 
Gävle-Härnösand befann sig ett avgörande skede, 
kontaktade olika aktörer Ostkustbanekommitten 
med önskemål om att fa banan förlängd 
upp till Örnsköldsvik och sammankoppling med 
järnvägen som redan fanns mellan Örnsköldsvik 
och Mellansel. De främsta argumenten var att en 
sådan förlängning bedömdes som taktiskt riktig 
för att öka trafikunderlaget på Ostkustbanan. 
Bakom framstötarna fanns både företrädare för 
industrierna och politiker från de industritäta 
kommunerna. Framstötarna bemöttes mycket 
kallsinnigt av Ostkustbanekommittens styrelse 
som hade nog med sina egna problem. 

Nya framstötar på 1920-talet 

Omkring 1918 lyftes önskemålen om en kustjärnväg 
genom Västerbotten och Norrbotten för 
första gången som eget ärende utan anknytning 
till Ostkustbanekommitten för sträckan GävleHärnösand. 
Det skedde genom att två kommitteer 
tillsattes, en för Västerbotten och en Norrbotten, 
med uppgift att utreda förutsättningarna 
för en kustjärnväg genom de båda länen. De 
båda kommitteerna presenterade sina slutbetänkanden 
under 1922 och 1923. Dessa följdes av 
en kortvarig och icke framgångsrik politisk kampanj 
för att fa kustjärnvägen byggd upp till Luleå. 
Den ursprungliga tanken var att staten skulle 
garantera lån för en enskild järnväg genom de 
båda länen. Järnvägen skulle företrädesvis ägas av 
landstingen och de berörda kommunerna. Som 
alternativ framfördes att staten borde bygga och 
äga banan. Lönsamheten för den planerade järn

vägen beräknades komma efter en inkörningstid 

på 15 år. Projektet föll dock i sin linda. 

Viss projektering utfördes emellertid och ute i 

bygderna fanns en stark tro på att en kustjärnväg 

skulle byggas. Ragnar Nordell i Sörmjöle, född 

1914, hade ett mycket starkt minne av att stakkäp

par för en järnväg genom byn sattes upp 1923. 

Depression på 1930-talet 

1930-talet inleddes med den stora depressionen 
som kulminerade med Kreugerkraschen 1932. 
Den ledde till statsfinansiell kris, massarbetslöshet 



och missmod. Trots detta fanns det aktörer 
som även under detta årtionde förde fram önskemål 
om en kustjärnväg i tidningsartiklar och 
på annat sätt. Mot en förlängning talade alla problem 
som fanns med att fa Ostkustbanan byggd 
upp till Härnösand och bristen på lönsamhet när 
den stod klar. Den förstatligades 1933 efter endast 
sex års drift. Både statsmakten och privata 
finansiärer var brända och grogrunden för nya 
stora järnvägssatsningar i Norrland var därför 
minst sagt urusel. En del andra frågor som biltrafikens 
framväxt och behoven av isbrytare till 
hamnarna kom också upp på dagordningen. 

Ny fart på 1940-talet 

Under 1940-talet tog önskemålen om en kustjärnväg 
ny fart genom två stora Norrlandsutredningar. 
i dessa fördes bland annat kommunikationsfrågorna 
upp på dagordningen. Det 
ledde till en presskampanj i Västerbotten och 
Ångermanland under 1944 med krav om att en 
kustjärnväg skulle byggas. I den andan väcktes 
också en motion i riksdagens andra kammare 
av socialdemokraterna Gösta Skoglund i Umeå 
och Karl Mäler i Sollefteå om att en kustjärnväg 
skulle byggas ända upp till Torne älv. Det blev 
ett så kallat mjukt avslag på motionen. I södra 
Västerbotten och norra Ångermanland bildades 
kommitteer bestående av både politiker och 
företrädare för näringslivet för att driva på för 
grundliga utredningar om de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för en förlängning av 
Ostkustbanan. 

Framstötarna följdes av motioner i riksdagens 
båda kamrar under hösten 1945 med förslag om 
en skyndsam utredning om byggandet av en järnväg 
längs Norrlandskusten från Örnsköldsvik till 
Umeå i en första etapp. Motionärer i första kammaren 
var socialdemokraten Emil Näsström i 

Bjästa med flera (1945:237). Det blev avslag på 
motionerna men framgång på så vis att Statsutskottet 
gav Norrlandskommitten och Järnvägsstyrelsen 
i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna 
för en förlängning av Ostkustbanan till 
Umeå. Järnvägsstyrelsen skulle utreda de tekniska 
och järnvägsekonomiska aspekterna och Norrlandskommitten 
skulle titta på de regionalekonomiska 
effekterna (Statsutskottet 1945: 211). 

Parallellt med detta väcktes också förslag i 
Norrbotten om en järnväg på sträckan MorjärvKalix-
Haparanda. Dessutom lyftes frågan om 
ett industrispår från Översjäla till Gullänget 



och Husum inom Örnsköldsviks kommun. Det 
fanns också aktörer som arbetade för en järnväg 
mellan Köpmanholmen och Umeå för att knyta 
samman viktiga industriorter som till exempel, 
Gullänget, Husum, Rundvik, Hörnefors och 
Umeå. 

I takt med att planerna verkade realistiska 
väcktes också motstånd. Bland opponenterna 
fanns stadiga Järnvägsstyrelsen som redan 1944 
pekade på att lönsamheten skulle bli tveksam. I 
varje fall krävdes noggrannare utredningar under 
normala förhållanden efter kriget. 

Nyland-Umeå utreddes på 40-talet 

I Nordisk Järbanetidskrift 1946 och 1947 omtalas 
att Kungl. majt (regeringen) den 6 juli 1945 
gav Norrlandskommitten och Järnvägsstyrelsen i 
uppdrag att gemensamt verkställa en utredning 
om Ostkustbanans förlängning norrut till Umeå. 
Uppdraget lades ut efter en hemställan från riksdagen. 
Den 23 januari 1947 var utredningen 
klar och överlämnades till regeringen. 

Redan då valdes Nyland som utgångspunkt 
för en kustjärnväg norrut mot Umeå och Haparanda. 
Anledningen var dels de höga kostnaderna 
för en bro över Ångermanälven i dess nedre lopp, 
dels de svåra terrängförhållanden som konstaterades 
med en östlig dragning mot Örnsköldsvik. 
Kostnadsberäkningen betraktades som osäker 
eftersom endast en okulär besiktning av markförhållandena 
gjordes. På grund av svåra terrängförhållanden 
söder om Örnsköldsvik förordades 
en koppling till bandelen mellan Mellansel och 
Örnsköldsvik i Översjäla. 

Följande kostnadsberäkning gjordes i 1938 års 

prisnivå: 
Nyland-Översjäla 90km 25,7 Mkr 
Översjäla-Umeå 134km 28,2 Mkr 
Summa 53,9 Mkr 

Omräknat till 1947 års prisnivå beräknades kostnaden 
till cirka 75 Mkr inklusive stationer och 
kostnaden för rullande materiel. Om en genare 
sträckning skulle väljas för att undvika omvägen 
över Nyland, förslagsvis en bro över Ångerman-

Den kuperade terrängen kring Örnsköldsvik på Höga kusten vållade banbyggarna problem på 1890-talet likaväl 
som deras efterfoijare etthundratio år senare. 

n: M, ~,;;



älven vid Nensjö, beräknades att totalkostnaden 

skulle stiga till cirka 100 Mkr. Omfattande beräk

ningar gjordes över möjliga intäkter. Med tanke 

på den framväxande bil-och busstrafiken hölls 

kalkylerna över resandet med järnväg på en rela

tivt blygsam nivå. Med i bilden fanns också att 

biljettintäkterna på stambanan skulle minska om 

en ostkustbana byggdes. Slutsatsen blev att anta

let resor beräknades till 480 000 per år. Antalet 

personkilometer beräknades till 11 150 000 per 

år med en merinkomst på 400 000 kronor per år. 

Beräkningarna över godstrafiken gjordes med 

ledning av uppgifter från kommuner, städer och 

industriföretag. Godsmängden beräknades mot 

den bakgrunden till 244 000 ton per år med en 

beräknad intäkt på 1 800 000 kronor. 

Den sammanlagda kalkylen över driftsutgifter 
och driftskostnader visade ett överskott på 
18 000 kronor per år vilket motsvarande en avkastning 
på 0,2 procent. I sammanfattningen till 
regeringen underströks att utredningen innehöll 
flera osäkerhetsmoment. 

En sidoutredning gjordes över en järnväg enbart 
mellan Översjäla och Umeå, alternativt Köpmanholmen 
(som då var en stor skogsindustriort) och 
Umeå. Båda dessa alternativ visade sig betydligt 
mer lönsamma med en beräknad avkastning på 
investerat kapital på 2, 1 respektive 1,8 procent. 
Förklaringen till den stora skillnaden var främst de 
höga kostnaderna för bron över Ångermanälven 
och de besvärliga terrängförhållanden som råder 
mellan Nyland och Örnsköldsvik. 

Endast tidningsdebatter 

Trots alla positiva förslag och välvilliga uttalanden 



hände ingenting utöver den debatt som fördes 
i tidningarna. 1954 erinrade kommunisterna 
Helmer Persson och Ola Persson i en motion i 
riksdagen om att åtta år gått sedan Norrlandskommitten 
föreslagit att 1947 års riksdag skulle 
få förslag om att anlägga en järnväg mellan Örnsköldsvik 
och Umeå och mellan Örnsköldsvik 
och Köpmanholmen. 

"Saken tycks inte ha kommit ur Bäcken trots 
att det är ett projekt av mycket hög angelägenhetsgrad", 
skrev de båda motionärerna. De hänvisade 
till den vikande sysselsättningen i Ådalen 
på grund av stora rationaliseringar inom skogsindustrin. 
Motionärerna uppskattade att det 
skulle behövas 2 250 000 dagsverken för att bygga 
järnvägen mellan Köpmanholmen och Umeå. 

Motionen hade starkt stöd av länsstyrelsen i Västernorrland, 
länsarbetsnämnden Västernorrland 
och Ostkustbanekommitten. Frågan dog dock 
bort än en gång. 

Ostkustbanan eller Vindelälven 

Inledningen av 1960-talet förefaller ha varit ett 
lugnt skede i Ostkustbanans långa historia. Men 
helt död var inte frågan. Förutom en lokal fortgående 
debatt och en interpellation i riksdagen 
av Rolf Sellgren (Fp) , Örnsköldsvik, arbetade 
SJ:s utvecklingsavdelning med SJ:s utvecklingsmöjligheter 
under de kommande 15 åren. Utvecklingsavdelningen 
inrättades efter 1963 års 
trafikpolitiska beslut. I en översikt 1969 över 
investeringar som bedömdes företags-och samhällsekonomiskt 
intressanta fanns en kustjärnväg 
mellan Härnösand och Umeå. 

1969 kom centerledaren Gunnar Hedlund 
(1900-1989) på allvar in i debatten. Han var 
den senaste, och än så länge siste, industriledaren 
som gav sig in i politiken. Han var inrikesminister 
i koalitionsregeringen mellan socialdemokraterna 
och centerpartiet 19 51-195 7. 

Gunnar Hedlund gjorde en koppling mellan 
den redan då brännheta frågan om en utbyggnad 
av Vindelälven och en utbyggnad av Ostkustbanan. 
Han hävdade bland annat i en debattartikel 
i Dagens Nyheter 15 juni 1969 att det var 
Ostkustbanan och inte Vindelälven som borde 
byggas ut. Han hävdade att de regionalpolitiska 
effekterna skulle bli betydligt större vid en utbyggnad 
av Ostkustbanan. Gunnar Hedlund var 
initiativtagare till NCB som var en bondeägd 
industrikoncern med verksamhet i bland annat 
Köpmanholmen och Hörnefors. 



Debatten var intensiv. SJ påverkades också. I 
varje fall fick deltagarna i SJ:s högre företagsekonomiska 
kurs 1969-1970 i uppdrag att studera 
lönsamheten för Ostkustbanan som då stod högt 
på dagordningen. 1 Utredningarna visade preliminärt 
att investeringen skulle få viss lönsamhet. 

Symposium i Umeå 
I februari 1973 hölls ett symposium i Umeå om 
vikten av att få Ostkustbanan utbyggd mellan 
Härnösand och Umeå. Arrangörer var Föreningen 
för allmän svensk trafik (FaSt) och studieförbundet 
Vuxenskolans lokalavdelning. Med

1. En deltagare i SJ-kursen var Rune Pettersson som berättade 
om projektet i Spår 2009 s. 139. 

,,_ 
IY.• 
IS-• 
,z.. 
verkande var bland Bera andra rektorn för Umeå 
universitet, Torgny Segerstedt, direktör Mauritz 
Dufva, MoDo AB, kommunalråden Erik Eriksson, 
Umeå, Anund Hedberg, Örnsköldsvik, Abel 
Olsson, Örnsköldsvik, och Lennart Jacobsson, 
Nordmaling, direktör Sten Nilsson, NCB, direktör 
Gösta Nordström, Masonite AB, direktör 
Hans B.S. Pärsson, Västerbottens Företagareförening, 
fil.lie. Jan Stattin, Hola folkhögskola och 
direktör C.G. Östberg, Hägglund & Söner AB. 

Symposiet genomfördes i form av en sluten 
förhandling. De många viktiga företrädarna för 
näringsliv och samhälle gjorde att ordföranden 
för FaSt, Gunnar Granqvist, sammanställde det 
viktigaste av det som kom fram i en liten bok 
med titeln Bygg ut Ostkustbanan HärnösandUmeå. 
Boken kom ut 1974 och trycktes i Uppsala 
där föreningen FaSt hade sin adress. 

Följande uttalande gjordes: 

Transportarbetet på starnbanan har fördubblats 

mellan 1950 och 1970. Med denna tillväxt kom

mer kapacitetstaket att vara nått senast inom 15 

år. Alternativet för SJ är att bygga ett dubbelspår 

eller att anlägga en kustbana. Kostnaderna för en 

'""'' 



1960-talets klimatdebatt 

var inte som dagens. Nu 

talas det om global upp

värmning, då om risken 

for hårda vintrar som 
gjorde det angeläget att 
bygga utjärnvägen som 
ett alternativ till sjöfarten. 
Fast vi har sett av de två 
senaste vintrarna att isproblemens 
tid inte ärforbi. 
Figuren (som inte återgives 
i Lindbloms text) finns i 

Bygg ut Ostkustbanan 
Härnösand-Umeå,1974, 

som i sin tur hämtade den 
från US Cold Region Re

search, 1966. 

modern kustbana kommer att bli lägre än ett dubbelspår 
efter stambanan. Spåret kan byggas för höga 
tåghastigheter. 

För skogsindustrin är transportvolymerna så 
stora att transportapparatens kapacitet i framtiden 
blir hämmande för produktions-utvecklingen. På 
landsvägssidan kommer aviserade restriktioner att 
än mer försvåra transportförsörjningen. 

Symposiets uppfattning är att Ostkustbanans 
förlängning till Umeå kommer att inverka positivt 
också på andra delar av järnvägsnätet. Upptagningsområdet 
kommer att vidgas för bland annat 
virkesförsörjningen till industrierna. 

För passagerartrafiken är en kustbana norr om 
Härnösand nödvändig för en överdagenförbindelse 
Umeå-Stockholm. 

En kustbana till Umeå är en utomordentligt angelägen 
investering, dels för industrietablering, dels 
för servicesektorn. Verkställda utredningar har visat 
på tillfredsställande räntabilitet. 

Symposiet vill därför uttala som sin enhälliga mening 
att Statens Järnvägar omedelbart igångsätter 
en banteknisk stakning för en kustbanas utbyggnad 



till Umeå. 

Slutsatser med bärighet 

Symposiet fick rätt i att kapacitetstaket för Norra 
stambanan skulle uppnås. Antagandet om att en 
kustbana skulle bli billigare än att bygga ut Norra 
stambanan med dubbelspår visade sig också ha 
viss bärighet. De utredningar som låg till grund 
för att bygga Botniabanan visade nämligen att 
det skulle bli nästan lika dyrt att bygga ut stambanan 
med ett dubbelspår. Det beror främst på 
att stambanan är byggd med meandrande slingor 
mellan myrar, sjöar och berg för att minimera 
stigningarna. 2000-talet projektörer säger att 
detta gjordes på ett skickligt sätt av dåtidens 
lantmätare. De många kurvorna på stambanan 
är till för att "gå på skrå" längs berg och åsar. En 
rätning av stambanan enligt dagens krav innebär 
i stort sett en ny järnväg med många tunneldrivningar 
och höga kostnader som följd. Det räcker 
inte med att bygga bort kurvorna. Stigningarna 
blir då alldeles för stora enligt 2000-talets krav. 

Ordföranden för symposiet i Umeå i februari 
1973, Gunnar Granqvist, gjorde följande historiska 
återblick över Osckustbanan och frågan om 
dess förlängning: 

1903 Koncession beviljas för sträckan GävleHärnösand. 

1918 Två lokala kommitteer, en i Västerbot

ten och en i Norrbotten, bildas för utredningar 

om Ostkustbanans förlängning. 

1927 Ostkustbanan tas i bruk på de sträckor 
som då hade byggts. 
1933 Staten övertar Ostkustbanan från det 
privata järnvägsbolaget. 

1944 Motion i riksdagen (II: 126) om Ostkustbanans 
förlängning till Torne älv (Haparanda). 
SJ vill avvakta 1944 års trafikutredning. Landshövdingarna 
i Västernorrland och Västerbotten 
förordar att sträckan Örnsköldsvik-Umeå byggs. 
Norrlandskommitten skriver till SJ med begäran 
om uppgift på kostnad för anläggande av järnväg 
från Härnösand till Haparanda. 

1945 Motioner i riksdagen (II:237, 402) av 
Gösta Skoglund (S) med flera om att bygga Örnsköldsvik-
Umeå som en delsträcka på Ostkustbanan. 



Regeringen uppdrar till Norrlandskommitten 
och SJ att gemensamt utreda alternativet 
Härnösand-Umeå. 

MoDo och Hägglunds gör framställning om 
förtur för Översjäla-Gullänget-Husum. Norrlandskommitten 
ansluter sig till förslaget genom 
skrivelse till regeringen. 

1946 1944 års trafikutredning förordar uppskov 
Örnsköldsvik-Husum till dess HärnösandUmeå 
utretts i sin helhet. 

1947 SJ och norrlandskommitten presenterar 
sin utredning om Härnösand-Umeå. Kostnaden 
beräknas till 5 3, 9 Mkr. 

1948 Särskild utredning (av Briandt) görs om 
U meå-Skellefteå-Byske. 

1951 Särskild utredning ( av Briandt) om Nyland-
Köpmanholmen och alternativ NensjöKöpmanholmen. 

1953 Delegation uppvaktar regeringen om 
Örnsköldsvik-Husum. 

1954 SJ utreder Örnsköldsvik-Husum. 

1956 Motion i riksdagen (II:506) om Ostkustbanans 
förlängning. SJ begär medel hos regeringen 
för att bygga Örnsköldsvik-Husum på 
ett sätt som innebär att SJ:s räntepliktiga kapital 
inte utökas. 

1969 SJ:s högre företagsekonomiska kurs utreder 
Härnösand-Umeå som övningsobjekt i 15 
delutredningar. Motion i Västernorrlands läns 
landsting om utredning av projektet, alla partier 
är överens. Interpellation i riksdagen av Rolf 
Sellgren (Fp) om en utbyggnad i första hand till 
Husum. 

1970 Motioner i riksdagen (I:82, II:101) 

om utredning Örnsköldsvik-Husum respek

tive Örnsköldsvik-Umeå. Motioner i riksdagen 

(I:343, II:379) med direkt yrkande om utbygg

nad av Ostkustbanan. 

1971 Fyrpartimotion (930) med direkt yrkande 
om utbyggnad av Ostkustbanan Härnösand-



Umeå. Motionärer Gunnar Hedlund (C), 
C.H.Hermansson (Vpk), Gösta Bohman (M) 
samt Gunnar Helen (Fp). Dessutom motion 
971 om åtgärder för att förkorta restiden mellan 
övre Norrland och södra Sverige. Riksdagen beslutar 
om en utredning Härnösand-Umeå. 

1971 Regeringen ger SJ i uppdrag att utreda 
tekniska och ekonomiska förutsättningar för 
Härnösand-Umeå. 

1972 Uppvaktning av bland andra landshövding 
Kurt Nordgren om en bana ArnäsvallHusum. 
Länsstyrelsen i Västernorrland ställer sig 
positiv till järnväg till Husum samt Köpmanholmen 
i Länsprogram 1970. 

1973 ny trafikpolitisk utredning börjar arbeta. 
SJ utreder Härnösand-Umeå. Kostnad 870 
Mkr. 

Fyrpartimotion 1971 

Fyrpartimotionen 1971, där de borgerliga partierna 
och Vänsterpartiet samarbetade, var ett 
undantag i svensk politik. Förutom de ovan 
nämnda partiledarna, Gunnar Hedlund (C), 

C.H. Hermansson (Vpk), Gösta Bohman (M), 
och Gunnar Helen (Fp) undertecknades motionen 
av Rolf Sellgren (Fp), Gustav Lorentzon 
(Vpk), Nils-Eric Gustafsson (C) och Tore Nilsson 
(M). Motionen var på hela 14 sidor och utförliga 
motiv för att bygga Ostkustbanan mellan 
Härnösand och Umeå radades upp. SJ:s monopolställning 
och envisa motstånd ledde dock till 
att även den motionen avslogs trots att de fyra 
partierna hade stor majoritet i riksdagen. Den 
socialdemokratiska regeringen var avvisande och 
ledamöterna från Västernorrland och Västerbotten, 
bland dem Gösta Skoglund i Umeå, fronderade 
inte mot sin regering. Flera av dem hade 
i andra sammanhang visat stort intresse av att fa 
Ostkustbanan byggd. 

1976 blev det borgerlig majoritet i riksdagen 
men inte heller detta ledde till att Ostkustbanan 
fick ny aktualitet. Det var lättare att vara entusiastisk 
för järnvägsbygget för partier som var i 
opposition. 

Industrispår till Husum 

Parallellt med debatten om Ostkustbanans förlängning 
har planerna på ett industrispår mellan 
Örnsköldsvik och Husum dykt upp med 



jämna mellanrum. Den 9 september 197 4 ledde 
dessa funderingar till en konkret handling. Då 
begärde nämligen SJ hos regeringen att fa bygga 
industrispåret till Husum som beredskapsarbete. 
Planerna hade starkt stöd av Örnsköldsviks kommun 
samt länsarbetsnämnden, länsstyrelsen och 
arbetsmarknadsverket (AMS). SJ:s planer understöddes 
av Västernorrlands läns socialdemokratiska 
riksdagsgrupp som i en motion 1979 
föreslog att industrispåret skulle byggas. Rune 
Jonsson (S) från Husum var första namn. 

Det var borgerlig majoritet i riksdagen med 
Rolf Sellgren (Fp) som trafikutskottets föredragande. 
Både Rune Jonsson och Rolf Sellgren 
talade varmt för motionen och utskottets välvilliga 
skrivning i riksdagen. Frågan föll dock på att 
MoDo klargjorde att bolaget inte var berett att 
ta på sig andra kostnader än de som följde med 
inom fabrikens grindar. Den 10 juli 1980 avslog 
regeringen den begäran som SJ lämnat in om att 
fa bygga industrispåret som beredskapsarbete. 

Nytt försök 1983 

Det dröjde emellertid inte längre än till 1983 
innan frågan aktualiserades på nytt. Den gången 
beslöt Örnsköldsviks kommun, Mo och Domsjö 
AB och SJ att satsa två miljoner kronor vardera 
för att utreda förutsättningarna för ett industrispår 
till Husum. 
Rolf Sellgren 
var, innan han 
blev riksdagsledamot, 
transportchef 
för kemiska 
produkter 
hos MoDo. Det 
var han som förmedlade 
kontakterna 
mellan 
MoDo och SJ 
och far ses som initiativtagare. Örnsköldsviks 
kommun med Vidar Fahlen (S) som kommunstyrelsens 
ordförande kom med som tredje part. 

Ett trepartskontrakt mellan kommunen, MoDo 
och SJ tecknades och konsultföretaget Kjessler & 
Mannerstråle fick i uppdrag att utreda kostnader 
och förutsättningar. Det skedde under 1984 med 
en hel del protester från föreningar i Husum eftersom 
spåret planerades över Gideälven nära småbåtshamnen. 
Vidare skulle betydande störningar 
uppstå vid två orörda badvikar. 

Utredningen visade att industrispåret skulle 
kosta mellan 235 och 265 miljoner kronor inklusive 



elektrifiering och kostnaderna för lok 
och vagnar. Utöver detta skulle MoDo drabbas 
av investeringskostnader på cirka 175 miljoner 
kronor inom fabriksområdet. Det ledde till att 
MoDo i ett brev till kommunen i februari 1985 
drog sig ur projektet. Företaget meddelade att 
bolaget stod inför andra tunga investeringar och 
att nyttan med spåret inte uppvägde investeringskostnaderna. 
MoDo tog ett strategiskt beslut om 
att satsa på båttransporter i stället. 

I mars 2007 sa den då 88-årige Rolf Sellgren 
att det var tur att spåret inte byggdes eftersom det 
var ett industrispår som planerades. 

-Min dröm under alla mina aktiva år inom 
MoDo och i riksdagen var att fa en ostkustbana 
byggd upp till i första hand Umeå. 

Källor: Ostkustbanans arkiv, Riksdagens arkiv, 
intervjuer. 

Umeå C. Blir det 
även Norrbotniabana? 

Katarina Sandberg 

Botniabanans invigning 

Det är långt mellan järnvägsinvigningarna nuförtiden. 
Förra gången en större järnväg togs i 
bruk var för över 70 år sen, när lnlandsbanan 
invigdes den 6 augusti 1937. Under fyra dagar i 
augusti förra året var det dags igen -denna gång 
för Botniabanan med den kungliga invigningen, 
lördagen den 28 augusti, som höjdpunkt. Sveriges 
Järnvägsmuseum var på plats. 

Dokumentationen 

Det låg en spänd förväntan i luften när jag och 
min kollega Christina Engström kom till Frånö 
Folkets hus, strax utanför Kramfors på morgonen 
den 26 augusti. Vi och två av våra kollegor, 
Lars Olov Karlsson och Lennart Lundgren, 
skulle vara med och dokumentera invigningen 
av Botniabanan för Sveriges Järnvägsmuseum, 
Trafikverkets museers, räkning. Detta var även 
ursprungligen tänkt som ett fältarbete med vår 
samdokpool Tillverkning och tjänster, men av 
olika anledningar gick det inte att genomföra. 
Samdok är ett nätverk för institutioner som 
arbetar med samtidsdokumentation, indelat i 
olika pooler (grupper) med sekretariatet förlagt 
till Nordiska museet. Järnvägsmuseet hade sedan 



tidigare haft kontakt med informationschefen på 
Botniabanan AB om att ta emot informationsmaterial, 
bilddatabas, tidningsklipp och föremål 
till museets samlingar när bolaget Botniabanan 
AB avvecklades. 

Nu var uppgiften att dokumentera hela evenemanget 
genom att delta på plats, skriva ner intryck 
under tågresor, göra intervjuer, fotografera, 
filma och samla in föremål och annat material till 
museets samlingar. Vi ville både dokumentera 
själva invigningsfestligheterna och lyssna av vad 
allmänhet, tjänstemän, politiker och näringsliv 
ansåg att Botniabanan skulle komma att betyda 
för människa och samhälle, här i regionen och på 
ett nationellt plan. Botniabanans informationsavdelning 
som höll i invigningsarrangemanget 
ordnade så att Sveriges Järnvägsmuseum kunde 
vara med hela vägen ut, eftersom vi ju även skulle 
ta hand om övrigt material. Det var därför vi 
kom till Frånö denna torsdagsmorgon. Vi skulle 
få åka med på det så kallade Premiärtåget, med 
personal och entreprenörer som hade arbetat 
med banan. 

Premiärtåget 

Anslutningsbussen till Frånö från X2000-tåget 
i Sundsvall var sen, (Frånö är för övrigt platsen 
där det ödesdigra demonstrationståget samlades 
inför demonstrationen till Lunde, 1931) så vi 
fick springa ned till den provisoriskt uppbyggda 
plattformen, med andan i halsen och fikat i 
handen. Vi hade ett par minuter till godo innan 
tåget skulle starta färden norrut mot Umeå och 
fick plats i vagn 2, bland entreprenörer och personal. 
I den vagnen var det en mycket uppsluppen 
och trivsam stämning -när tåget rullade 
ut från Frånö kl 11.30 applåderades det till 
och med spontant! Här märktes det att det var 
människor som varit engagerade i byggandet, 
vi noterade många initierade och roliga kommentarer 
i våra anteckningsblock. Under resans 
gång berättade olika entreprenörer via högtalarsystemet 
om byggnadsarbetena. Tyvärr var det 
en del tekniska problem med systemet under 
denna premiärtur, så mycket intressant information 
gick våra öron förbi. Det vi hörde var i 
alla fall spännande. 

Nya resecentra 

Det gjordes stopp för avstigning, rundvandring 
och information vid de nya resecentrumen i 
Kramfors, Örnsköldsvik, Husum, Nordmaling 
och Hörnefors. Byggnaderna kändes moderna, 
samtidigt som de var gediget utformade, med 



omsorg om material och detaljer. Örnsköldsvik 
och Umeå som de största var överväldigande som 
stora glaspalats! Umeå Östra kallas redan för 
"Kexchokladen" på grund av det speciella rutlagda 
system av träbalkar som utgör byggnadskonstruktionen. 
De flesta vi talade med denna 
dag var mycket positiva, men det fanns även vissa 
som var missnöjda, till exempel landskapsarkitekter 
som var kritiska till banans branta stenvallar 
täckta med grov makadam -mycket svårskötta 
på sikt. 

Efter 19 mils resa var det så bara kulmen på 
arbetet med banan -personalfesten -som häg

Husums resecenter var inte bara spännande exteriört, det hade många fina interiördetaljer också. Foto (alla) forf 

Hörnefors resecenter, där samspelet mellan ute och innefungerar på ett mycket bra och estetiskt tilltalande sätt. 

rade för de flesta, men så långt sträckte sig inte 
vår ackreditering. Christina och jag tog istället en 
av de väntande bussarna ner till centrum, gick till 
vårt hotell och fyllda av intryck efter den första 
dagen gick vi igenom morgondagens arbete, då 
vi skulle rekognoscera inför filming och fotografering 
av lördagens invigningståg. 

Botniabanans framväxt 

Korta fakta: Botniabanan är en Jarnväg för 
både gods-och persontrafik. Den knyter ihop 
tätorterna längs Norrlandskusten i en cirka 19 
mil lång bana mellan Umeå och Kramfors och 
inrymmer 143 broar och 2,5 mil tunnlar (16 
stycken, varav den längsta är 6 km). Sista biten 
från Ångermanälven till Kramfors -Ådalsbanan 
-beräknas klar i augusti 2011. Banans byggtid 
varade från 1999 till 2010. Den är en av Sveriges 
största infrastruktursatsningar i modern tid. 
Dragningen genom viktiga fagelskyddsområden 
vållade stor debatt och banan prövades mot den 
nya miljöbalken. 

Botniabanan är först i Sverige med att införa 
det nya europeiska trafikstyrningssystemet 
ERTMS utan optiska signaler. Maxhastighet 
för tågen är 250 km/h. Persontrafiken tjuvstartade 
den 30 augusti 2010 med fem avgångar 
per dag mellan Umeå och Örnsköldsvik. Godsoch 
persontrafiken längs hela banan kommer 
att starta hösten 2011. Diskussioner förs om 
det ska bli en fortsättning norrut med Norrbotniabanan. 



Umeå godsbangård 

Medan vi var i Kramfors och Örnsköldsvik 
under fredagen och förberedde dokumentationen 
inför lördagens äventyr invigdes den nya 
godsbangården i Umeå med pompa och ståt. I 
och med detta fick Umeå Sveriges modernaste 
godsbangård! Här kan man både köra med lastbilarna 
ända fram till järnvägsspåren för lastning 
och lossning och växla om tågen. Med den nya 
godsbangården som en länk mellan den nya 
Botniabanan och det befintliga stambanenätet 
till övre Norrland blir kapaciteten för gods på 
järnväg till och från övre Norrland mer än fördubblad. 
Umeå godsbangård inrymmer 19 km 
spår, 10 broar och 50 växlar. Men det storslagna 
fyrverkeriet när godståget bröt bandet till godsbangården 
fick vi tyvärr nöja oss med att se på 
TV-nyheterna på kvällen! 

En av de praktiska detaljer som utformats såväl ge

nomtänkt som snyggt var informationstavlorna med 
punktskrift. 

Öviks resecenter. Här präglas interiören av rymd och 
ljus, det känns väldigt luftigt. Man har dessutom lyckats 
sammanfoga en äldre byggn,ad, "Kulturfabriken': med 
det helt moderna resecentret i glas och stål på ett utomordentligt 
bra sätt. 

Rullande invigning med kungliga förtecken 

Lördagen var annars lnvigningsdagen med stort I. 
Flaggorna var hissade och trumpeterna smattrade. 
lnvigningståget med kungen, VIP-gäster och media 
gick från resecentrum till resecentrum under 
dagen. lnvigningsfestligheter hölls på fyra platser; 
Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå, 

Orange kepsar, med trycket ''Bygg Norrbotniabanan" 
syntes på invigningsdagen. Det var en manifestation 
som hade Anette Novak, chefredaktör på Norrländska 
Socialdemokraten, som initiativtagare. De som stödde 
utbyggnaden av banan norrut bar orange kläder och 
kepsar. Det syntes även plakat .framfar VIP-tältet och 
kungen på resans slutmål Umeå. 

Lokforare Stefan 
Berndtsson basade 
for lokforarna under 
dagarna. Här 
står han .framfar 
Reginan, tåget som 
gick på lördagen 



och söndagen. Det 
susade.fram med en 

, hastighet av 200 
km/h och gick så 
mjukt att vissa av 
passagerarna sa att 
det kändes som att 
det "gick i smör'~ 
De tåg som 2011 
kommer att trafikera 
Botniabanan 
är X63 och X55 
()(2000:s efterträdare). 

Kungen höll tal och slog symboliskt ihop två rälsbitar 
av trä i en högtidlig ceremoni och så var resecentrumet 
invigt! Och järnvägen också förstås. 
Men festligheterna pågick på alla platserna, med 
stora artistuppbåd, hela dagen lång. 

Mitt i allt detta, i "stormens öga'' åkte jag med 
på VIP-tåget, fotograferade och skrev. Jag fick 
exempelvis upplåta min plats åt Sveriges Radio 
när de skulle intervjua ministrar och kommunalråd 
och VD:ar och andra kändisar som var 
med. Mina tre medarbetare åkte i en hyrbil för 
att kunna filma och fotografera när tåget passerade 
de längsta tunnlarna i Sverige och den högsta 
bron på banan, och gled in på resecentrumens 
perronger. Vi hade åkt närmare 30 mil mellan 
Umeå och Kramfors och rekognoscerat under 
fredagen för att hitta platser att filma ifrån. Men 
vår filmare Lennart Lundgren höll på att ramla 
ner från en av höjderna när tåget susade förbi det 
gick ju mycket fortare i verkligheten än när 
han hade tränat dagen före! Och vår fotograf och 
skribent Lars Olov Karlsson, LOK, höll på att 
försvinna i buskagen nedanför. 

Kungamiddagen 

Festligheterna fortsatte under hela dagen, men 
vid 18-tiden lämnade jag Umeå Östra for att 
hinna till hotellet och byta om till festklänning 
-jag skulle delta vid kungamiddagen på Länsresidenset. 
Kl 19 .30 var det mingel med fördrink 
och kl 20.00 var det dags for middagen. Den intogs 
i ett tält i residensets trädgård -landshöv

Här intervjuades näringsminister och dåvarande vice 

statsminister Maud Olofison på tåget -och jagpassade 
på att dokumentera det. 



dingen Chris Heister sa i sitt välkomsttal att så 
många gäster tyvärr inte rymdes inne i residenset. 
Tältet var dock mycket vackert utsmyckat 
med färgad belysning som påminde om japanska 
lyktor, vitt porslin och vitt linne. I mitten stod 
ett runt honnörsbord och de övriga tolv borden 
sträckte sig som strålar ut från det. Vid honnörsbordet 
satt kungen, med en dam på var sida; 
landshövdingen och vice statsminister Maud 
Olofsson. Där satt även Botniabanans VD Lennart 
Westberg, Botniabanans styrelseordförande 
Anna Grönlund, Norrtågs VD Maria Höglander 
och Trafikverkets GD Gunnar Malm. Middagen 
pågick i nästan fyra timmar, ett antal tal hölls 
under avspända former och det bjöds på musikunderhållning. 
Stämningen var lättsam och 
glad och känslan var att många kände sig lättade 
att äntligen ha nått hit. 

På menyn stod: Sikrom med färskostfylld 
kavringbakelse, rödlök, gurka och solrosskott; 
Grillad kalvytterfile med paltmuffins, creme på 
majrova, portvinssky samt ragu på rimskivling; 
Åkerbärsmousse med halloncurd på chokladbotten. 
Drycker: Pongracz Brut (Sydafrika), Brewdog 
77 Lager (Skottland), Rocca Guicciarda Riserva 
(Italien), St Stephan's Crown Tokaji Aszu 
3 Puttonyos (Ungern) samt efter detta Kaffe & 
Avec. 

Allmänhetens tåg 

Under söndagen tjuvstartade allmänhetens tåg. 
Då gick det tåg hela dagen i pendeltrafik mellan 
Umeå och Örnsköldsvik. Norrtåg hade delat ut 
gratisbiljetter och det hade varit strid på kniven 
om biljetterna. De hade tagit slut blixtsnabbt när 
de släpptes eftersom många ville åka en provtur 
med de snabba tågen denna första dag. 

Trots regn i luften var det fullt med glada och 
förväntansfulla människor som fyllde vagnarna 
sedan de serverats kaffe och bulle på perrongen. 
De flesta var mycket positiva till banans framtid. 
Man såg möjligheterna att binda ihop Ö-vik och 
Umeå och arbeta/studera på en ort och bo på en 
annan. Många tänkte sig att åka och hälsa på någon 
bekant på den andra orten eller spendera ett 
par timmar med shopping och kultur. Även boende 
i de mindre orterna såg stora fördelar med att 
kunna pendla till de större för arbetstillfällen och 
studier. Att åka fort och bekvämt till Stockholm 

Många blev nöjda över attja sig en fika innan de klev 
ombord på tåget. 



Två av de tågmästare 
som arbetade 
denna dag ombord 
på "Allmänhetens 

tåg'~ 

hägrade naturligtvis också, även om detta inte går 
förrän 2011. De kritiska var tveksamma till om 
folk skulle pendla, eftersom det var för långt att ta 
sig till resecentrumen, och de trodde även att folk 
skulle tycka att det inte var tillräckligt prisvärt. 

Och sen då? 

När det här skrivs har tågen på banan varit igång 
ett tag. Trafiken har under en inledningsfas lidit av 
olika tekniska problem, och debatten har gått om 
den kanske sattes igång alltför tidigt. Under detta 
första testår när man så smått har smugit igång trafiken 
har man dock naturligtvis arbetat hårt med 
att komma tillrätta med dessa problem. 

Vårt arbete då? Ja, för oss återstår en del efterarbete. 
I oktober hämtade vi materialet från 
projekt Botniabanan i Umeå och Örnsköldsvik. 
Sedan har vi startat genomgången av allt. Vi 
har bland annat sparat programblad, menyer, 
biljetter, banderoller, flaggor, jubileumssaker, 
profilkläder och inbjudningar. Vi har börjat 
gå igenom våra samlade bilder och intervjuer 
och funderar över hur vi ska kunna visa detta 
på bästa sätt. Vi ska redigera vår film. Och så 
ska vi göra oss beredda på att åka upp till invigningen 
av Ådalsbanan i höst. I och med det 
sätter persontrafiken igång på allvar med den ordinarie 
tidtabellen och Stockholmstågen börjar 
gå. Då får vi också ställa alla frågor som vi inte 
ställde den här gången; till exempel om hur det 
går med stationerna och stationssamhällena på 
gamla stambanan. 

Familjen Lundfolt-
Bjurström var 
en av de familjer 
som åkte tur och 
retur UmeåÖrnsköldsvik 
denna premiärdag. 
De skulle gå på 
Aventyrsbadet 
i Övik De var 
mycket positiva till 
den nya banan och 
njöt av åkturen. 
Här syns halva familjen; 
Tuva 3 år 



och pappa Marcus 
tittar ut genom 
fonstret och tycker 
tåget går fort! 

UlfDiehl 

Ostkustbanans misslyckade motorvagnar 

Efter första världskriget var många inom järnvägen 
övertygade om att framtiden tillhörde 
förbränningsmotorn. Problemet var inte i första 
hand motorn, utan hur kraften från motorn 
skulle överföras till hjulen. Eftersom ett tåg var 
tungt, flera hundra ton, erfordras kraftiga motorer 
på över hundra hästkrafter och de växellådor 
av mekanisk typ som fanns klarade inte 
att överföra så höga motorkrafter. Det fanns ju 
sedan gammalt den elektriska kraftöverföringen 
med en förbränningsmotor som drev en generator 
som levererades ström till elmotorer och att 
dessa sedan via mekaniska växlar drev hjulaxlarna. 
Men alla experter var helt överens om att det 
systemet var tungt, klumpigt och otidsenligt. 

Däremot var en hydraulisk växel mycket intressant, 
där motorn drev en pump som via en 
vätska överförde ett tryck och en kraft till ett 
kolvsystem eller turbinsystem. 

Inte bara rysslok 

Nydqvist & Holms välkända verkstad i Trollhättan 
(Nohab) hade 1920 påbörjat tillverkningen 
av Sveriges största lokorder om 1000 lok till 
Sovjetunionen. Ordern var så stor att man var 
tvungen att dela med sig halva ordern till tyska 
lokfabriker. När väl produktionen var igång och 
produktionssidan fullbelagd för flera år framåt 
kan man tänka sig att konstruktionsavdelningen 
fick tid att tänka på nya projekt, och ett av dessa 
var lok och motorvagnar med hydraulisk transm1ss1on. 

En hydraulisk växel system Antenor Nydqvist 
patenterades och det första fullskaleprovet utfördes 
1924 med en hydraulväxel monterad på en 
tralla. Av beskrivningen att döma var det, jämfört 
med en modern hydraulväxel, en rätt enkel 
konstruktion med en till förbränningsmotorn 
kopplad centrifugalpump, som med en blandning 
av glycerin och vatten drev två turbinhjul 
som överförde kraften via en växel till en blindaxel 
på motorboggin. En turbin för gång framåt, 
en för gång bakåt. 



Nästa steg var att motorisera en järnvägsvagn, 
och företagets egen personaltransportvagn utrustades 
med en maskinboggi med koppelstångs

drift och en Sterling-motor på 130 hästkrafter. 

Efter lyckade provkörningar på linjen Väners

borg-Uddevalla med en uppnådd hastighet av 

71 km/h kände man sig säker på framgång och 

gick ut med ett brett program omfattande både 

koppelstångslok, tunga nybyggda motorvagnar 

och personvagnar konverterade till motorvag

nar. Det sista var en nödvändighet, för många 

privatbanor hade en mycket dålig ekonomi och 

genom att använda en befintlig personvagn som 

utgångspunkt kunde en del av kostnaden för att 

anskaffa en motorvagn reduceras. 

Ostkustbanan, linjen Gävle-Sundsvall-Härnösand, 
hade efter många års förhandlingar 
äntligen börjat byggas på 1920-talet. För trafiken 
erhöll man lok och vagnar från SJ som 
en del av statslånet, men O KB beställde även 
ny materiel för persontrafiken. Man hade ett 
samarbete med Uppsala-Gävle järnväg och såg 
med intresse hur UGJ avsåg att minskat sina 
driftskostnader genom att införa motorvagnar 
i lokaltrafiken Uppsala-Tierp-Gävle. De två 
UGJ-motorvagnarna var byggda av Hässleholms 
Verkstäder efter Deutsche Werfts i Kiel 
system och med 32 tons tjänstevikt. Utrustade 
med bensinmotorer på 150 hästkrafter och mekaniska 
växellådor klarade de att dra en eller två 
person-och resgodsvagnar, då de sattes i trafik 
under hösten 1925. 

Bensin, bensol eller gengas? 

Nohab erbjöd i en stor offertinfordran från 0KB 
den 22 december 1924 sammanlagt fyra motorvagnar 
med extra reservboggi, fyra boggivagnar 
typ BCo, tre boggivagnar typ Co, sex personvagnar 
typ C3, tre kombinerade vagnar typ CD3, 
fem kombinerade vagnar typ CF3, fyra resgodsvagnar 



F3, tre ångfinkor, sex tjänstevagnar (två 
spårrensare, två kranvagnar, två snöplogar). Efter 
budgivningen fick Nohab order på fyra motorvagnar 
och sex boggipersonvagnar samt två spårrensare 
och två vingplogar. 

En beställning lades den 28 mars 1925 på fyra 
stora tunga motorvagnar utrustade med bensinmotor 
efter en förslagsritning den 22 januari 
på en vagn med 94 sittplatser. Motorvagnarna 

~ 

skulle drivas av bensin, en blandning av sprit 
och bensin eller bensol. För att förbilliga driften 
skulle motorvagnarna utrustas med gasgeneratorer 
(det vill säga det vi sedan kallade gengas). 
De skulle kunna köras med en blandning av generatorgas 
och flytande bränsle. Växling mellan 
systemen skulle kunna ske under gång. Första 
leverans skulle ske efter 7½, resterande efter 8½ 
månad. Nohab gav ett års garanti på motor och 
gasgenerator, fyra års garanti på kraftöverföring 
och funktion, allt efter en godkänd leverans. Priset 
var 80 700 kronor och 32 000 for en extra 
maskinboggi. 

Översiktsritning. Nohabs arkiv genom Svante Runberger. 

Nohabs egen 
personvagn som 

motorvagn 1925. 

NS. 

En femte maskinboggi i reserv 
Korgen utfördes som en fribärande konstruktion 
med järnramar och plåtklädsel. Den var inredd 
med förarhytt i var ände. I maskinboggins ände 
försedd med plåtskåp med plats for två gasgeneratorer 
och en bränsletank for 800 liter flytande 
bränsle. Två salonger och toalett samt med glasrutor 
i mellanväggarna för sikt genom hela vagnen. 
Allt snickeriarbete utfördes av Dahlström & 
Löfgren, Motala Verkstad. 
Maskinboggin var försedd med en förgasarmotor 
(den var inte specificerad, men skulle 
godkännas av 0KB) om minst 220 hästkrafter 
vid 1800 rpm som drev en centrifugalpump. 

ID  
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Via hydraulsystemet drevs två turbinhjul på 
sekundäraxeln, ett för varje körriktning. Hydraulvätskan/ 
drivvätskan bestod av vatten med 
30-50 % inblandning av glycerol. Sekundäraxeln 
drev via en kugghjulsutväxling en blindaxel, 
sedan med koppelstänger till drivhjulen. En extra 
maskinboggi beställdes också, sannolikt efter 
förebild från UGJ, för att vid revisionerna kunna 
byta boggier och hålla vagnarna rullande. Löpboggin 
var en förstärkt modell 07 (som användes 
till de samtidigt levererade personvagnarna 
till 0KB). Motorn kyldes via flera kylare på taket. 
Tryckluft typ Kunze Knorr för omkastning 
av körriktning, broms och sandning samt för 
bromsning av släpvagnar. Handbroms och dödmansgrepp. 
Elektrisk belysning med elgenerator 
system USL/ AGA som drevs från inneraxeln på 
löpboggin. Start via batterier och motorns generator. 
Uppvärmning skedde via motorns kylvatten 
och avgaser samt med en extra koksgryta. 
Vagnarna målades i OKB:s olivgröna färg med 
mörkare nyans på taket och blå färg i maskinrum 
och förarrum. Märkning som O KB XCo 
1-4 medan maskinboggierna erhöll nummer i 
en separat nummerserie 1-5. Löpboggierna fick 
0KB internummer 79-82. Hos Nohab lades 
motorvagnarna i lokens tillverkningsnummerserie 
med nummer 1755-1758 och med 1759 
för den extra maskinboggin nummer 5. 

Dimensioner 
Längd över buffertar 22 220 mm 
Längd över korg 21 190 mm 
Längd över buffertplankor 20 920 mm 
Bredd 3 130 mm 
Höjd 3 870 mm 
Drivhjulsdiameter 960 mm 

Hjulbas 3 700+15 600+2 400 mm 

Max. axeltryck 13 ton 

Därefter vidtog arbetet på Nohab och leveranstiden 
kunde (naturligtvis) inte hållas. 

Motorn var första problemet och Nohab meddelade 
i juni 1925 att den planerade motorn var 
alldeles för tung. Valet blev sedan en sexcylindrig 
bensinmotor från Sterling Engine Co av typ 
Coast Guard, det vill säga en marinmotor. 

Nästa stora fråga var bränslet och detta var 
inte ett specifikt problem för dessa motorvagnar. 
För alla motorvagnar som då var i drift i Sverige 
gällde att bränslefrågan var stor och omdebatterad. 



Nohab tog hjälp av professor E. Hubendick 
från KTH som under våren 1926 föreslog dels 
lättbentyl, alltså 25 % sprit och 75 % bensin, 
alternativt bentyl med 17 % bensol och 83 % 
sprit eller ren spritdrift. I oktober 1925 beslöts 
att avvakta med motorgasapparaturen, som skulle 
levereras av AB Motorgas. Nohab hade under 
tiden byggt om en motorvagn för Västgötabanan 
på 75 hästkrafter som helt drevs av motorgas och 
den hade vissa besvär med gasrenare och förgasare. 
I avvaktan på att dessa problem skulle lösas 
beställdes inga aggregat till OKB-vagnarna. 

Motorvagnsleveranserna blev närmare ett halvår 
försenade. 0KB klagade bittert och omtalade 
att all den tänkta lokaltrafiken kring Sundsvall 
redan övertagits av landsvägsbussarna. Nohab 
meddelade den 1 maj 1926 att tre motorvagnar 
beräknades levereras i maj, den fjärde i augusti. 

Problematisk provdrift 

Den första motorvagnen blev klar i Trollhättan 
den 3 maj 1926 och två eldare, E. Molen och O. 
Rohlertz, anlände från O KB för att utbildas till 
motorvagnsförare. Provkörningar skedde Göteborg-
Trollhättan den 12-13 maj och Vänersborg-
Vara den 20 maj. Någon representant för 
0 KB var ej närvarande, men däremot de inkallade 
experterna professorna Hjalmar 0. Dahl och 
Edvard Hubendick från KTH i Stockholm. Den 
förra var professor i vattenmotorer och pumpar 
och den senare en mycket välkänd professor i läran 
om förbränningsmotorer. 

Vagn maskinboggi leverans trafik 
1 2 260528 260621 
2 1 260617 260624 
3 3 260621 260628 
4 4 260804 260808 

Den första motorvagnen, 0KB XCo 1 sändes 25 
maj 1926 via Bergslagsbanan till Härnösand, dit 
den ankom 28 maj. Den insattes i trafik den 21 
juni på sträckan Söråker-Sundsvall-Njurunda. 
Noterade tågnummer är 51, 64, 68, 70. Problemen 
började omedelbart, huvudsakligen bottnande 
i alltför höga temperaturer på kylvatten 
och drivvätska/hydraulvätska samt att motorvagnen 
ofta var alltför svag. Vid flera av OKB:s 
hållplatser som Stockvik, Vivsta och Torsboda, 
som var belägna i motlut eller kurva, måste motorvagnen 
backa för att ta sats inför stigningen 
med åtföljande tågförseningar. Bidragande till 
problemen var även ett stort antal resande. 



0KB motorvagn XCo 1 har anlänt till hemmabanan. NS. 

Motorvagn XCo 2 anlände den 17 juni och 
mötte samma svårigheter, och samma sak gällde 
XCo 3 från den 28 juni och XCo 4 när den som 
fjärde vagn sattes i trafik under augusti 1926. 

Ej godkänt 
Dessutom uppstod mer allmängiltiga tekniska fel 
där i synnerhet omfattande startmotorproblem 
och förgasarkrångel (smuts i filtren) var vanligt 
förekommande. 
Man gjorde försök att förbättra situationen genom 
att till exempel byta till den extra maskinboggin 
nummer 5 på XCo 3 i augusti 1926. 
Den första av många provkörningar utfördes 
9 juni med motorvagn 1 på sträckan NjurundaHärnösand 
samt på Härnösand-Veda (ovanligt 
nog på grannbanan Härnösand-Sollefteå järnväg). 
Man fann att det var stort motstånd för maskinboggin 
i snäva kurvor och samtidigt uppstod 
brand i vagnsgolvet vid ljuddämparen. 
Den 8-9 juli utfördes provkörningar med motorvagnarna 
XCo 2 och XCo 3 på sträckan Söråker-
Vivstavarv. Med XCo 2 och en boggivagn, 
sammanlagt 84,4 ton nåddes 10-15 km/h i den 
värsta stigningen mot kontrakterat 30 km/h. Vid 
stopp i Stavreviken med 12,2 %0 och 360 meters 
kurva orkade tåget ej starta. Noterad kylvat

tenstemperatur var 80° C och för "drivvätska'' 
48° C. Motorvagn XCo 3 fastnade i backen vid 
Nolbykullens hållplats, 10 %0 stigning och 500 
meters kurva. 

På morgonen den 11 augusti utfördes provkörningar 
på sträckan Stavreviken-Söråker med dels 

a) tåg med motorvagn plus tvåaxlig släpvagn på 
sammanlagt 67 ton, 
b) tåg med motorvagn och boggivagn på sammanlagt 
84 ton, 
c) tåg med ensam motorvagn. 
Resultaten blev 
a) provturen avbröts vid Gumböle på grund 
av ångbildning i kylsystemet. Tåget klarade 25 
km/h i 14 %0, 
b) provturen avbröts vid km 264, 
c) klarade 40 km/h i 14 %0. 

Tonen kärvar 

Den 23 september utfördes en ny provkörning 
med motorvagn 1 på sträckan Sundsvall-Söråker 
och man fann att en ensam motorvagn klarade 45 



km/h med alltför hög temperatur på kylvattnet. 
Tillkopplades en släpvagn sjönk hastigheten till 
15-16 km/h och kylvattnet nådde kokpunkten. 

Den 24 augusti meddelade O KB att man inte 
kunde godkänna motorvagnarna, då de ej klarade 

av trafiken. 0KB begärde att kontraktsklausulen 
om utbyte av hydraulväxeln skulle gälla. Om 
Nohab inte klarade av det, kunde 0KB själva 
montera in mekaniska växlar. Som synes började 
samtalstonen bli lite ansträngd. 

Nohab meddelade 29 september att man 
påbörjat en omkonstruktion av turbinhjulen i 
växeln enligt professor Hjalmar Dahls ritningar. 
Nohab hade nu också anställt en särskild motoringenjör 
vid namn Åberg. 

Ett nytt problem dyker upp i början i slutet av 
september i form av spruckna avgasrör där vatten 
från värmeelementen blandas med avgaser ( och 
ånga). Nohab vill beställa nya avgasrör från USA, 
men O KB tycker att man inte kan vänta utan 
åtar sig att nytillverka avgasrör i egen regi. Man 
påpekar också att vagnarna redan utan gasgeneratorer 
väger hela 46,8 ton mot avtalade 41,5 ton 
i kontraktet. Vikten på axlarna är 13,73, 13,01, 
10,38 och 9,71 ton. 

Den 7 oktober noterar 0KB att alla motorvagnar 
är ur trafik och ersatta av ånglok. Även den 
femte maskinboggin är sönder. 

Den 9 oktober gjorde ett alltmer missnöjt 
0KB mätningar av bränsleåtgången på insatssträckan 
Söråker-Sundsvall-Njurunda och 
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fann att på samma sträcka drog en motorvagn 
423 liter bränsle och en annan 584 liter. Förklaring 
begärdes. I slutet av oktober samlade sig 
0KB till ett sammanfattande klagobrev över alla 
problem. Man konstaterade att alla vagnarna var 
ur trafik och även den femte maskinboggin var 
obrukbar. Lokaltrafiken hade måst utföras med 
ångloksdrift. 

Generellt sett var motorerna för svaga för de 
höga motstånden i pumpar och kylare vilket ledde 
till överhettningsproblem. Även utan insatta 
gasgeneratorer vägde vagnar 46,8 mot kontrakterat 
41 ,5 ton. Maximalt axeltryck var satt till 13 
ton, men var 13,6 för tom vagn och 15,5 ton för 
lastad. Sterlingmotorn klarade 1320-1410 rpm, 
vilket gav 150 hästkrafter vid drivhjulen. 

Åtgärder 

Den 16 oktober 1926 hölls så ett möte mellan 
0KB och Nohab i Gävle för problemlösning. 
Det framkommer att: 

1 Motorvagn XCo 1 är utrustad med professor 
Dahls nya turbinhjul i motorboggin och ska 

Körda kilometer 1926* 

iordningställas i Härnösand av ingenjör Åberg. 

2 Sex nya kolvar är beställda hos Gävleverken 
och Sterling. Alla motorer har kunnat repareras. 
Femte motorn är under reparation hos Sterling. 

3 Kylarna är inte ändrade. Cirkulationspumpen 
fungerar nog bättre om man går över till slutet 
expansionssystem. 

4 Boggin med nya turbinhjul är provkörd med 
troligen större hastighet som följd. 
5 Nya hastighetsmätare är beställda men ej levererade. 
6 Nya förgasare typ Zenith till motorvagn 1 
och dess motorboggi även inklädd. 
7 Lyktorna har däremot ej kunnat ändras av 

AGA. 

8 Nya fästen på reservboggin. 

9 Skyddsduk kring maskinboggin uppsatt på 

två vagnar. 
10 Inga nya gångbord på taken, eftersom Nohab 
inte vet hur de nya takkylarna skall bli. Kylare till 
XCo 1 är beställda hos Gabrielsssons i Barkarby. 
11 VGJ-vagnen har provats med olika förgasare 



och en avsevärd besparing har uppnåtts i bränsleförbrukningen. 
I efterhand meddelas att samma 
förgasare av typ Zenith skulle provas på en av 
OKB.s vagnar. Det blev på XCo 1. 

Professor Hubendick hade deltagit i prov med 
gengasdrift på Halmstad-Nässjöbanan och rekommenderade 
att man skulle kontakta AB 
Teknik & Handel för att insätta en av deras gasgeneratorer. 
Senare meddelar O KB att man anser 
att uppsättning av gasgeneratorer i en motorvagn 
ska anstå tills vidare. 

Motorvagn XCo 2, som varit i Trollhättan för 
reparation av cirkulationspumpen, blev klar och 
återsänd i slutet av oktober, men samtidigt fick 
motorvagn XCo 4 tas ur bruk för samma typ av 
fel. Major Lagergren, direktör för 0KB, med-

Motorvagn juni juli augusti september oktober november december totalt 

XCol 2287 2196 2540 
XCo2 208 2108 2904 
XCo3 436 2454 1173 
XCo4 3086 

* Km till och från Trollhättan ej medräknat. 

Motorvagn motorboggi km motorboggi 

XCo 1 2 8659 3 
XCo2 1 8427 
XCo3 3 4063 5 
XCo4 4 9841 

1027 624 111 8785 
1324 439 1444 8427 
3957 1890 4500 1638 16048 
3779 2183 793 9841 
43101 

km motorboggi km 

131 

4767 2 7218 

delar att han tvingats hyra två ånglok av SJ för 
att ha i reserv och för denna kostnad avser han 
att debitera Nohab. 

Den 23 november utfördes nya provkörningar 
Härnösand-Stavreviken med motorvagn 1 och 
den omkonstruerade motorboggin 3, men utan 
positiva resultat och den nya kylaranläggningen 
"var otillfredställande". Följande dag provades 



motorn med resultat att man såg att packningarna 
läckte. Tre dagar senare fann man ett fel på 
motorvagn 2 med en skruv som satt rakt in i 
kuggväxeln. Resultatet sammanfattades av 0KB 
med "de upprepade missöden och skador som 
drabbat motorvagnarna ifråga om motorn och 
den hydrauliska växeln ha tydligt visat att hela 
det konstruktiva icke är så genomtänkt som Ni 
vid kontraktets utväxlande gjort gällande. Motorvagnarna 
stå nu i stall i Härnösand och i motorvagnsstallet 
i Söråker." 

Den 10 november har motorvagn XCo 2 
intagits till Gävleverkstaden för reparation av 
kortslutning, ompackning av boxarna till hydraulväxeln 
och uppsättning av segelduksskydd 
för kylarna inför vintern, men man upptäcker 

Med tanke på de 

väntade motorvag

narna etablerades ett 
tätt nät av hållplatser 
på Ostkustba
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vid genomgång att den har andra och större 
problem med obrukbara rullager i maskineriet, 
krökt koppelaxel och stukade kuggar i växeln. 
0KB meddelar i början av december att"de skador 
som motorboggien uppvisar tyder på sådana 
konstruktions-och tillverkningsfel att järnvägen 
inte längre kan tillåta att Edra motorvagnar används 
i bolagets trafik". Motorvagnen sänds den 
2 december till Trollhättan med maskinboggin 
nödtorftigt hopmonterad. 

Nohab rekommenderar tomgång 

Men samtidigt kom vintern med dess problem 
och olika förslag hur de skulle lösas. 0KB meddelade 
att luftsandningen fungerar dåligt och 
föreslår ändringar i sandboxarnas lock och i ventilerna 
så att sanden inte packas. Man meddelar 
även att "turbinvätskan" gärna rinner över i behållaren. 
Nohab föreslår att motorvagnarna ska 
stå med motorn ständigt igång för att undvika 
frysproblem, men det kan 0KB inte godkänna, 
utan kräver ett system för uppvärmning av kylvattnet 
vid stillastående. Nohab tycker "att övriga 
frågor anser vi vara av sådan natur och sådan 
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WBJ Co 36 VBHJ Co 46 SJ ECoS -Bol5 8092 skrot Vislanda 1967 
WBJ Co 37 VBHJ Co 47 SJ ECo5 -Bol5 8093 skrot Vislanda 1966 
WBJ Co 38 VBHJ Co 48 SJ ECo5 -Bol5 8094 skrot Vislanda 1968 
WBJ Co 39 VBHJ Co 49 SJ ECo5 -Bol5 8095 skrot Vislanda 1967 

omfattning att de lämpligen avgörs vid muntliga 
förhandlingar mellan parterna''. Även samtalsläget 
börjar nu helt klart närma sig fryspunkten, 
men Nohab meddelar hoppfullt att motorvagn 1 
med professor Dahls turbinhjul "ger bättre resultat 
beträffande hastigheter". 

Den 13 december meddelade 0KB att motorvagn 
4 dagen innan blivit obrukbar, även denna 
gång på grund av en brusten kolv. Reparation 
kunde inte ske i Härnösand och O KB vill att 
vagnen sändes till Trollhättan. Detta gällde även 
reservboggin som var uppställd Härnösand och 
vars motor fanns i Trollhättan för reparation. Påföljande 
dag fick trafikchefen i Härnösand order 
att även sända motorvagn XCo 1 till Trollhättan. 

Tragedin går mot sin fullbordan och den 1 7 
december 1926 inbjuder 0KB till förhandlingar 
med Nohab. Alla motorvagnar är nu obrukbara 
och tagna ur trafik och O KB föreslår att de 
återtages av Nohab. Som främsta kontraktsbrott 
anges vagnarnas tyngd. 

Efter julhelgen och det nya året 1927 avgår en 
ny skrivelse till Nohab där 0KB kräver återbetalning 
av 198 966:60 kr plus ränta 12 333 kr samt 
ytterligare 5 000 kr och omedelbart återtagande 
av alla motorvagnarna. Om detta accepteras avstår 
0KB från alla vidare anspråk. 

Nohab kapitulerar 

Nohab faller till föga i januari 1927 och reglerar 
mellanhavandet enligt begäran. De två sista 
motorvagnarna hämtas där de står uppställda på 
Sundsvall Central. 0KB erbjuder sig sälja de reservdelar 
som 0KB själv anskaffat och meddelar 



totala antalet trafikkilometer vagnarna har varit i 
tjänst på 0KB (se tabell). 

Ett sista försök med motorvagnarna startas 
den 15 juni 1927 då före detta 0KB XCo 1 
utlånas till Bergslagsbanan för provdrift på sidolinjen 
Rämshyttan-Idkerberget. Trafiken har 
tidigare ombesörjts av två små motorvagnar 
tillhöriga gruvaktiebolaget och insatsen av en 
motorvagn med 94 sittplatser gav nog en viss 
överkapacitet. Försöket avslutades troligen mot 
slutet av sommaren, den 29 juli finns bokfört 
en ilgodssändning av reservdelar från Nohab till 
Rämshyttan. 

Vagnarna står nu i Trollhättan och Nohab funderar 
på vad de skall göra. Hela försöket med 
hydraulväxeln är nedlagt. Den 22 februari 1928 
skriver Nohab till 0KB att de är betänkta att 
bygga om "de på sin tid för O KB konstruerade 
och byggda'' motorvagnarna till personvagnar 
och eftersom de är byggda efter OKB:s specifikationer 
kanske O KB skulle vara intresserade . . . ? 

0KB XCo 1 vid Rämshyttan sommaren 1927 i provdrift på EJ-linjen till Idkerberget. Kylarna på taket är ombyggda. 
Foto R. Camp, Sune Nylens samling. 

.. 

Bo15-LA 8093 (fd 
OKBXCo2) i 
Gävle 1961. Foto 

forf 

i 

\ 

Bo15-LA 8094 

(fd 0KB XCo 3) 

i Vislanda 1967 

Fotoforf 

Varberg-Boråsbanans 
boggivagn 
39 år 1929 efter 
ombyggnadfrån 
0KB motorvagn 
nr 4. Foto NS. 

0 KB hade nog motorvagnarna i friskt minne 



och svarade avvisande att man hade alla behövliga 
personvagnar, men man kunde dock inte 
avstå från att fråga efter "lägsta pris". 

Nohab erbjuder den 2 april 1928 motorvagnarna 
i befintligt skick med motor och drivanordning 
för 30 000 kr/styck, vilket 0KB 
omedelbart avslår. Nohab återkommer efter 
några dagar och erbjuder motorvagn i befintligt 
skick med motor för 30 000 kr eller ombyggd 
till personvagn för 45 000 kr. 0KB företrädd 
av maskiningenjör Höjer anser dock att detta är 
alltför dyrt. Därmed avslutas alla förhandlingar 
medOKB. 

Varför fungerade det inte? 

Läsaren har sannolikt redan bildat sig en uppfattning 
om varför det inte gick. Hydraulväxeln 
tycks ju ha fungerat och utan läckage (till skillnad 
från andra samtida projekt) utan huvudproblemet 
var sannolikt motorn som var alltför 
svag. Med högt motstånd i växeln förvärrades ju 
problemet, och när alltsammans skulle driva en 
riktigt stor och tung motorvagn klaffade det helt 
enkelt inte. Dessutom tycks det tekniska kunnandet 
när det gäller motordrift ännu inte vara 
Nohabs starka sida. 

Motorvagnarna skulle därtill sättas in i lokaltrafiken 
kring Sundsvall, där särskilt den norra 
delen med snäva kurvor och stigningar med 
olämpligt placerade hållplatser gav svåra trafikförhållanden. 
Att man tidigt avstod från gengasdrift 
var ett tecken på viss försiktighet, eftersom 
gengasen avsevärt minskade effekten på motorerna 
(och dessutom ökade slitaget). 

Hur gick det sedan? 

Nohab låter bygga om de fyra motorvagnarna 
till personvagnar och säljer dem för 30 000 kronor 
styck till Varberg-Borås järnväg (VBJ) den 
5 maj 1928 med leverans 22 juni respektive 31 
juli samma år för 40 000 kronor. Men VBJ anger 
30 000 kronor per styck i sin redovisning. Vikten 
var 36,6 ton. De märks WBJ nr 36-39 och 
med 118 sittplatser skall de ha gjort lycka i de 
fullastade badtågen till Varberg från Borås och 
Skene, Dessa anordnades med start sommaren 
1928. Vagnarna anges av VBJ som tillverkade 
1928. Efter sammanslagningen med BoråsHerrljungabanan 
1930 blir vagnarna VBHJ 4649 
och de fyra vagnarna övertas 1940 av SJ som 
ECo5 8092-8095 (senare Co5 och Bo 15) tills 
de på 1960-talet slopas tillsammans andra icke 
rammsäkra personvagnar. 



Med nedläggningen av hydraulväxelprojektet 
fick även den sista personen med namnet Nydqvist 
lämna styrelsen för Nohab. 

Fyra motorlok, varav tre slutmonterade i Danmark, 
återlämnades som obrukbara. Ett användes 
senare för ett nytt experiment, det så kallade 
Gota-loket, övriga synes ha stått kvar länge på 
fabriksgården i Trollhättan. Den danska tillverkaren 
Frichs ansåg sig inte ha tid att utveckla 
en egen hydraulväxel utan tvingades att satsa på 
det utdömda systemet med dieselelektrisk drift 
för att kunna konkurrera med Nohab om den 
danska marknaden, med framgång. 0KB anskaffade 
aldrig några andra motorvagnar, utan 
satte in ånglok av typ U (före detta SJ) försedda 
med extra vattentankar i lokaltrafiken. VGJ:s 
motorvagn 5 återombyggdes till CFo 1023 omkring 
1929 och en ny motorvagn VGJ 5 beställdes 
från Kiel. 

Källor 

Nohabs korrespondens (Landsarkivet Göte

borg) 
Teknisk Tidskrift 13 juni 1925 
Sundsvalls tidning 
Information från Anders Jansson 
Ritningar och sökhjälp Svante Runberger 

Lars T. Stenson 

Kontinenttrafiken Norge-Sverige-
T yskland från 1879 till 1950-talets mitt 

En av de viktigare persontågsförbindelserna i 
Norden under artonhundratalets slut och första 
hälften av nittonhundratalet var den så kallade 
kontinenttrafiken Kristiania( Oslo )-GöteborgHelsingborg/
Malmö/Trelleborg-Berlin/Hamburg. 
Dess upplägg var något säreget eftersom 
den en period bedrevs på åtminstone fem samverkande 
banor: 

0stfoldbanen, NSB, Oslo-Kornsjö 

Dalslands järnväg, DJ, Kornsjö-Mellerud 

Bergslagernas järnväg, BJ, Mellerud-Göteborg 

Västkustbanan, SJ, Göteborg-Malmö 

Malmö-Kontinentens järnväg, MKontJ, 



Malmö-Trelleborg 

Den var något av en nordisk Orientexpress eller 
Ostende-Wien-Express utan alltför många jämförelser 
i övrigt. 

0stfoldbanen 

Norska Stortinget beslutade sommaren 1873 
bygga en normalspårig järnväg mellan Kristiania, 
som Oslo hette på den tiden, och Kornsjö 
vid svenska gränsen. Banans västra linje över 
Fredrikstad öppnades för trafik den 2 januari 
1879, medan den östra över Mysen blev klar 
1882. Från Halden till svenska gränsen var lutningsförhållandena 
svåra, 22 %0, vilket ställde 
stora krav på dragkraften. 

Järnvägen kallades fram till 1930 Smaalensbanen 
varefter dess namn blev 0stfoldbanen. Haldens 
stationshus ritades liksom banans övriga 
stationer av arkitekten Peter Andreas Blix och 
var färdigt 1878. Den byggdes ut med dubbelspår 
mellan Oslo och Ski under 1920-och 1930talet, 
klart 1939. Den västra linjen elektrifierades 
mellan 1936 och 1940 och den östra 1958. 

Dalslands järnväg 

Efter omfattande diskussioner om banans sträckning 
kunde anläggandet börja i slutet av 1875, 
och den öppnades den 18 juli 1879. Den omfattade 
då 65 kilometer normalspår från Kornsjö 
i Norge till Melleruds station på Bergslagernas 
järnväg samt en tre kilometer lång bibana däri

från till Sunnanå hamn med anslutning till ång

båts-och skuttrafiken på Vänern och svenska 

kanaler. En avgörande orsak till att Mellerud val

des till ändstation var att B J :s intressenter hade 

beslutat avskriva Krossekärr till förmån för Göte

borg som slutpunkt vid Västerhavet. 

Norska finansiärer, framför allt trävaruhand

lare, Fredrikshalds kommun och norska staten, 



satsade betydande summor i D J, drygt 1,5 

miljoner riksdaler, då norrmännen hade stort 

intresse av att komma norrut mot Klarälvens 

område och Dalarna där det fanns gott om 

skogsråvara. Det svenska bidraget var bara cirka 

200 000! 

DJ ansvarade mellan 1879 och 1896 för driften 
mellan Halden och Kornsjö enligt avtal med 
norska staten, och banans namn var Fredrikshald-
Sunnanå järnväg till 1896, då den alltså 
fick namnet Dalslands järnväg. Då flyttades 
också dess administration till Ed. 

Banan elektrifierades 1939, samtidigt som BJ 
som 1942 arrenderade D J och 1946 helt övertog 
den. 

Bergslagernas järnväg 

Koncession för en järnväg mellan Göteborg och 
Falun beviljades i september 1871 och den 21 
juni 1879 var bandelen mellan B:s Göteborg 
och Mellerud färdig. Förutsättningar för tågtrafik 
mellan Oslo och B:s Göteborg hade skapats. 
Stora ekonomiska intressenter i Bergslagernas 
järnväg var personer knutna till järnhanteringen 
i Dalsland, Värmland och Dalarna, Göteborgs 
finansfamiljer varav många engagerade i trävaruhanteringen 
och Göteborgs stad som ville förhindra 
att Bergslagens produkter utskeppades 
via Östersjöhamnar. 

B:s Göteborgs station, "Vita huset", var Bergslagsbanans 
administrativa centrum, ritad av 
arkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien och 
invigd 1881. Elektrifieringen av den aktuella 
sträckan var följaktligen klar 1939. År 1947 tog 
staten över hela BJ. Som framgår av finansiärerna 
hade banan från början sin tyngdpunkt i 
godstrafiken. 

Västkustbanan 

Ar 1896 förstatligades de fem banorna MalmöBillesholms 
järnväg (MBJ), Landskrona-Ängelholms 
järnväg (LEJ), Skåne-Hallands järnväg 
(SHJ), Mellersta Hallands järnväg (MHJ) och 
Göteborg-Hallands järnväg (GHB). Därvid 
bildades en sammanhängande statlig järnväg 
mellan Göteborg och Malmö, "Västkustbanan", 



men redan 1892 fanns det direkta vagnar på 
sträckan. Förutsättningar för direkt persontrafik 
mellan Oslo och Malmö hade skapats. 

Sträckans nordligaste del mellan Göteborg och 
Varberg GHB, invigd 1888, hade förvaltats av 
B J vilket medförde att Västkustbanans tåg angjorde 
B:s Göteborg ända till 1930, då järnvägstrafiken 
i Göteborg omorganiserades så att all 
persontrafik samlades på före detta SJ-stationen 
och godstrafiken på BJ:s. 

Elektrifiering av Västkustbanan var klar 1936. 

Malmö-Kontinentens järnväg, "Kungsleden" 
och järnvägen Sassnitz-Berlin 

MKontJ, en järnväg av det lite lyxigare slaget mellan 
Malmö och Trelleborg, öppnades 1898. Då 
hade året innan en postångbåtslinje startats mellan 
Trelleborg och Sassnitz. I början fick passagerarna 
själva byta till båten, naturligtvis med bärarhjälp, 
men 1909-10 sattes de tyska tågfärjorna Deutschland 
och Preussen samt de svenska Drottning Viktoria 
och Konung GustafVin, så att direkta vagnar 
från Stockholm och Oslo kunde överföras till Sassnitz. 
Uppgifter finns om att Malmö-Trelleborgs 
järnväg och hamnspåren i Malmö en kortare tid 
innan MKontJ blivit färdig använts för direktvagnar 
Göteborg-Trelleborg. I samband med öppnandet 
av tågfärjeleden, som kom att gå under 
namnet Kungsleden, förstatligades MKontJ. 

På tysk sida blev järnvägen mellan Berlin/Stettiner 
Bahnhof och Sassnitz färdig 1891 förutom att 
bron mellan ön Riigen och tyska fastlandet ännu 
inte hade byggts. Från Stralsund till Riigen måste 
vagnarna fortfarande färjas. Bron blev färdig först 
1936. 

Nu var infrastrukturen för järnvägstrafik mellan 
Oslo och Tyskland klar. Elektrifieringen av 
sträckan Malmö-Trelleborg färdigställdes 1933. 

Trafiken till Tyskland öppnas 

Redan året efter Bergslagsbanans öppnande 
väcktes frågan om en järnvägsförbindelse från 
Kristiania via Mellerud och Göteborg i kombination 
med ångbåtstrafik mellan Göteborg 
och Fredrikshamn och vidare med de danska 
statsbanorna genom Danmark till Tyskland. Ar 
1886 startade med tåg 51/52 posttrafik mellan 
Kristiania och Tyskland över Göteborg och 
Fredrikshamn till Hamburg/Altona med anslutningar 
till andra europeiska storstäder. Det var 
det så kallade kurirtåget. Tidigare gick norgeposten 



över Charlottenberg, Laxå och Malmö. 

D]Co20med 
destinationsskylt 
''Kristiania': Leveransfoto 
1911. 
]ernbanemuseums 
samlinger. 

SJpersontågpå Västkustbanan utanfor Varberg omk. 1900. Sannolikt ett kurirtåg. 

När Västkustbanan i slutet av 1880-talet började 
ta form aktualiserades Tysklandsförbindelsen 
på nytt, och 1892 öppnades trafik till kontinenten 
via Helsingborg-Helsingör, dit kurirtåget omdirigerats, 
tågfärjan Kronprinsesse Louise och DSB. 
Den mest kända tågfärjan på denna led var emellerid 
Helsingborg som gick mellan 1902 och 1946. 
Senare utvidgades som ovan visats förbindelsen 
till kontinenten både via Malmö-Köpenhamn 
(1895) och Trelleborg-Sassnitz (1909). De första 
tågfärjorna på leden Malmö-Köpenhamn hette 
originellt nog Malmö och Kj@benhavn. 

Norgeposten överfördes 1909 till Trelleborg 
och därmed upphörde trafiken med postvagnar 
på Köpenhamn. 

Så här gick tågen 

Trafik 1900-1914 

De klassiska snälltågen St 41 / 42 började gå sommaren 
1900 och St 37/38 kom igång 1906. Det är 
dessa jag i denna artikel kallar "kontinenttågen''. 

Deras avgångsstation i Norge var Kristiania/ Oslo 
0stbanestasjon. Därifrån gick tågen på NSB-spår, 
0stfoldsbanens västra linje, över Fredrikstad och 
Sarpsborg till Kornsjö där lokbyte ägde rum och 
Dalslands järnväg tog vid och förde tågen till Mellerud, 
där D ]-spåren kom in från söder. Även här 
byttes lok, denna gång till BJ-lok. Tiden för lokbytet 
minimerades genom att från-och tillkoppling 
kunde ske samtidigt tack vare spårföringen från 
söder och norr. BJ-loken drog sedan kontinenttåget 
till B:s Göteborg och efter 1930 till Göteborg 

C. Båda var säckstationer vilket gav samma fördelar 
som i Mellerud vid lokbytet till SJ-lok. När 
elloken infördes hade dessa fördelar spelat ut sin 
roll, men "Mellerudskroken'' försvann inte förrän 
1956 och 1995. Man kan tycka att arrangemanget 
med lok från de olika järnvägsbolagen på de egna 
spåren skulle skapa onödig tidsförlust vid lokbytena, 
men då skall man komma ihåg att aktionsradien 



för ett ånglok vanligen endast i undantagsfall 
översteg 200 kilometer vid denna tid.* 

Till de genomgående Tysklandstågen bestod SJ 
med samtliga sovvagnar (Ao2a), medan de andra 
bolagen delade på övriga vagnar. SJ-vagnarna 
hade tysk profil -cirka 20 centimeter smalare 
och lägre än den svenska -och var av trä med 
plåtklädsel. De var SJ:s första med inbyggda 
plattformar och övergångsbälgar. Restiden mellan 
Kristiania och Berlin var cirka 25 timmar, 
varav ungefär fyra på färjan, men restaurangvagn 
saknades i tåg 37/38. 

* Ett exempel från ett helt annat håll på detta är tåg 422, 
som på morgonen den 1 oktober 1918 avgick från Malmö 
draget av ett B-lok, som i Nässjö byttes mot F 1271 för 
färd mot Mjölby, där det avlöstes av F 1200, vilket sedan 
spårade ur i Getå. 

B:s Göteborgpå 
1910-talet. Kontinenttåget 
rullar 
in. NS. 

DJpersontåg draget 
av DJA-lok 

utanfor Ed 1905. 

DJ lok 9 med 
kontinenttåget 

vid Mon (svensk 
gränsstation) på 
1920-talet. NS. 

Trafik 1914-1939 

Under första världskriget gick inga direkta vagnar 
till kontinenten (se nedan), men de återinsattes 
efter krigets slut och utökades med direkta 
vagnar till bland annat Berlin och Hamburg. En 
tysk ABCo-sittvagn insattes 1926 av Deutsche 
Reichsbahngesellschaft (DRG) i St 37/38 mellan 
Oslo och Berlin. Det var första gången tredjeklassresenärer 
kunde åka direktvagn till Tyskland. 
Den ersattes 1928 av en SJ ABCo3 som 
gav tredjeklassens resenärer sovmöjlighet. I Norge 
anpassades kontinenttågens avgång-och ankomststider 
1923 så att tåg 41 / 42 med avgångstid 
7.30 fick anslutningsmöjlighet för resenärer 
på Dovre-och Bergensbanorna, som därmed erhöll 
direkta förbindelser till Europa. Tåget hade 
restaurangvagn mellan Oslo och Malmö. 



1930-talet var kontinenttågens glansperiod. Inför 
hotet av att Bohusbanan skulle förlängas över 
Svinesund och Hal den och att B J och D J därmed 
skulle förlora Norgetrafiken hade banorna rustats 
upp med tyngre räler och andra anordningar så att 
100 km/h kunde tillåtas. Nya ånglok, fyra stycken 
H3s, hade anskaffats till tågen 37/38 och 41/42. 
BJ:s snälltåg blev de snabbaste ångtågen i Sverige 
med medelhastigheter på cirka 80 km/h. År 1933 
hade alla snälltåg uppsnabbade tidtabeller mellan 
Mellerud och Göteborg och samma år infördes 
tredjeklass sovkupeer i Hamburgvagnen. År 1935 
levererades två tredjeklass stålsovvagnar till B Joch 
1939 satte Aktiebolaget Trafikrestauranger in en 
SJ-restaurangvagn i St 41/42 mellan Malmö och 
Oslo. Lilla Bältbrons och Storströmsbrons tillkomst 
1935 och 1937 förbättrade de kontinentförbindelser 
som gick genom Danmark. 

År 1938, sista året med full ångdrift på BJ, 
var restiden mellan Göteborg och Oslo sex timmar. 
Tolv timmar tog Oslo-Köpenhamn med 
elektrifierad Västkustbana medan Oslo-Berlin, 
med bron mellan Rilgen och fastlandet byggd, 
avverkades på 22 timmar. År 1938 och 1939 blev 
kontinenttågen elloksdragna hela vägen mellan 
Oslo och Trelleborg varvid restiderna snabbades 
upp. En modern Mitropasovvagn i stål sattes in 
mellan Oslo och Hamburg. SJ bidrog med en 
stålsovvagn till Berlin i tåg 3 7. 

Trafik 1940 till omkring 1955 

Också under andra världskriget begränsades, efter 
Tysklands ockupation av Norge den 9 april 
1940, trafiken så att samtliga direkta personvagnar 
till Danmark och kontinenten drogs in, men 
efter en tid gick nattåg Halden-Helsingborg/ 
Malmö/Trelleborg och dagtåg Oslo-Helsingborg/
Malmö. Efter oktober 1944 gick dessa tåg 
bara gick söder om Kornsjö. 

Under de första krigsåren kördes, med början 
i månadsskiftet juni-juli 1940, permittenttåg 
med tyska soldater mellan Oslo och Trelleborg 

F. Trafiken utfördes av tre tågsätt med vagnar 
från SJ (27), BJ (13), DJ (3), NSB (8) och 
Deutsche Reichsbahn (6), från den 8 januari 
1941 med tågnummer 10121/10122, sammanlagt 
63 vagnar. De var huvudsakligen Bo-och 
BCo-vagnar för officerare samt Co-vagnar för 
meniga. DR-vagnarna -Fo (Pw4il) och ABCo 
(ABC4il) -fortsatte till Berlin. Permittenttågen 
vände tidvis i Helsingborg F. De kallades med 
SJ:s dåvarande vokabulär Specialtåg och hade 
upp till tusen passagerare. Permittenttrafiken 



upphörde i augusti 1943 sedan över två miljoner 
tyska soldater rest med "specialtåg" på 
svenska spår. 

Efter krigsslutet återupptogs i första hand förbindelserna 
med och över Danmark. Den direkta 
färjetrafiken till kontinenten hade upphört 
helt den 27 september 1944. Kontinenttrafiken 
till Sassnitz kom inte igång förrän den 16 mars 
1948, men det dröjde länge och ligger utanför 
denna artikels tidsram innan persontrafiken till 
kontinenten över Sassnitz började spela någon 
roll på grund av de ekonomiska och politiska 
förhållandena i Östtyskland. Alltså: persontrafiken 
från Norge och Sverige till kontinenten gick 
under de första efterkrigsåren nästan undantagslöst 
över Danmark. Försök med kontinenttrafik 
över Odra Port i Polen till Prag och andra östliga 
städer blev ett totalt misslyckande. 

Persontågslok vid kontinenttågets banor 

Då kontinenttågen var prestigetåg använde de 
olika bolagen sina nyaste och bästa lok i dem. 
Vilka lok som drog vid olika tidpunkter bör 
framgå av tabellen nedan: 

Anglok 

NSB type 9a (Beyer & Peacock, Nohab 18771882, 
2B-2) 1879-omk. 1910. 
NSB type 13a (Dilbs, Hartmann, Nyland & 
SLM 1891-98, 2B-2) 1891-omk. 1910. 
NSB type 27a (Hamar & Thune 1909-1916, 
2C-2'2') 1910-1931, "Sydbane-racer". 

NSB type 306 ombalanserat (NMI 1920-21, 
2C-2'2') 1931-1940. 
SJ litt. B omk. 1935-1940 (inhyrt). 

DJ 1-3, litt. B, Nohab 1877 & 1879, Bl-2 
(Kronprinsen, Hertig Carl, Landshöfdingen/Eric 
Sparre). 

DJ 7-8, litt. A, Nohab 1901, 2B-2 "American". 
DJ 9-11, litt. H3, Nohab 1914-17, 2C-2 (SJ 
A7). 
DJ 12, litt. H3, Nohab 1913, inköpt 1936 (f.d. 
SJ OKc 1515, f.d. UGJ 25), 2C-3. 

BJ litt. B, Beyer & Peacock 1874-89, Bl-2 (SJ 
C9). 

BJ litt. A, Nohab 1901-05, 2B-2 (SJ C7). 

BJ litt. H3, Nohab, Motala, V&M 1910-16, 



2C-3 (SJ A6). 
BJ litt. H3s, Nohab 1927-29, 2C-4 (SJ AS). 

SJ litt. D, Borsig 1874-. 

SJ litt. Cc, Nohab 1892-. 

SJ litt. A, Nohab 1906-. 

SJ litt. B, Motala 1910-. 

SJ litt. F, Nohab 1915-, i kontinenttågen på 
Västkustbanan 1932-1936. 

MKontJ 1, Nohab 1897, 2B-3, "Glada Änkan" 
(SJ MKa 1029). 
MKontJ 2-4, Nohab 1898, 2B-2 (SJ MKb 
1030-32). 

Ellok 

NSB El 8 (1940-1949, lDol) från omk. 1940 
(D J körde D k till Halden före 1941). 

NSB El 11 (1951-1964, BoBo). 

DJ litt. Dk, Asea, Motala 1939-41, lCl (SJ D 
718-20) 

BJ litt. Ds, Asea, V&M, Motala, Nohab 193940, 
lCl (SJ D 721-29). 
SJ litt. Ds, 1925-, i kontinenttågen från 1936. 

Kontinenttågens vagnar 

Medan det är någorlunda lätt att räkna ut vilka 
lok som ingick i tågen vid olika tidpunkter, är det 
svårare att fa koll på vilka vagnar som användes 
genom åren. Principen var att i tågen ingick vagnar 
i förhållande till hur många kilometer bana de 
olika operatörerna bidrog med. I de något brokiga 
tågsammansättnnigarna ingick alltså vagnar från 
NSB, DJ, BJ, SJ, DSB och tyska järnvägsbolag 

Tågsammansättning i kurirtågen 1892 

Kurirtåget till Hälsingborg bestod 1892 enligt 
Helsingborgs Dagblad av fem stora boggivagnar: 
två förstaklass, en andra-, en kombinerad andraoch 
tredje-samt en tredjeklassvagn. 

Sammansättningar 1911 enligt SJ normalplan på 
Västkustbanan for tåg 37138 och 41142 

Göteborg-Ängelholm, tåg 37: 
Ao, BCo, Do, ABo, F, ABo, C, ABo, F. 
Ängelholm-Malmö, tåg 37: 



CFo, Ao, BCo, Do, ABo, F. 
Malmö-Ängelholm, tåg 38: 
CFo, Ao, BCo, Do, ABo, F. 
Ängelholm-B:s Göteborg, tåg 38: 
Ao, BCo, Do, ABo, F, ABo, C, ABo, F. 

B:s Göteborg-Ängelholm, tåg 41: 
Ao, BCo, Do, Co, ABo, F, F. 
Ängelholm-Malmö, tåg 41: 
CFo, Ao, BCo, Do, F. 
Malmö-Ängelholm, tåg 42: 

CFo, Ao BCo, Do, F. 
Ängelholm-B:s Göteborg, tåg 42: 

Nästa sida upptill: NSB DFo 32 433 
1948. 
Nedtill: NSB sovevogn. ACola 115, 
skyltad Oslo 0-Hälsingborg E 1950tal. 
Anders B, Wilse, Jernbanemu

seums samlinger. 

.-~;,~-~ EJ H3s 111 med St 41 (NSB 
DFo22432, DJABo 11, DJCo21, 
SJ Ro2a m.jl) utanför Göteborg i september 
1939. NS. 

Ao, BCo, Do, Co, ABo, F, F. Direktvagn,ar underforsta världskriget 
Tyvärr finns före detta årtal inga angivelser om I en tidtabell för Dalslands järnväg från 1917 
vilka järnvägsföretag som ägde vagnarna. framgår att direkta sittvagnar I, Il, III klass gick 
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i tåg 41 Kristiania-Hälsingborg F och Kristiania 
och Malmö. Tåg 42 hade samma vagnar i retur. 

Il, III klass direkta sittvagnar gick i tåg 37 Kristiania-
Hälsingborg F och Kristiania-MalmöTrälleborg 
F. Tåg 38 hade samma vagnar i retur. 

Sovvagnar I, Il klass gick i tåg 37 Kristiania-Hälsingborg 
F-Köpenhamn och Kristiania-Malmö 
(varefter vagnen fortsatte till Trelleborg som sittvagn). 
Tåg 38 hade samma vagnar i retur. 

Restaurangvagn gick i tåg 41/42 mellan Malmö 
och Ed och vice versa. 

Tågsammansättningar 1934 

Från Oslo 0 hade tåg 37 efter 15 maj följande 
sammansättning: Do (till Trelleborg), Co & 
Eo (Halden), CFo & ABCo (Trelleborg), ACo 
(Hamburg), ABCo (Berlin), BCo (Helsingborg), 
Ao & F (Köpenhamn) . Tåg 38 bestod av samma 
vagnar. NB! Norsk litt. Eo är restaurangvagn. 

I tåg 41 gick Do, ABo & Co (Trelleborg), Eo 
(Malmö), BCo (Köpenhamn) och CFo (Helsingborg). 
Tåg 42 bestod av samma vagnar. 
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ågsammansättningar 1925 

enligt SJ normalplan for 

tåg 37138 och 41142. 

Tågsammansättningar 1935 
enligt SJ normalplan for 

tåg 37138 och 4114. 

Det finns tyvärr inga uppgifter om vilka bolag 
som ägde respektive vagnar. 

NB! Innan klassreformen 1956 fanns inget 
"WL" i sovvagnslitterat. SJ-vagnar med "A" i litterat 
var sovagnar. 

Tågsammansättningar 1952 

Sommaren 1952 gick i tåg 141/142 (nya nummer 
i Norge på 41/42) från och till Oslo 0 SJvagnarna 
CFo5, CFo4, Co8 och Bo4c till och 
från Köpenhamn. Till och från Helsingborg F 
gick NSB Co3foch Co2d samt SJ Co8b. Malmö 
trafikerades med SJ Ro, BCo7b och NSB CFo2e 
samt DFo. 

Tåg 137/ 138 (jämför ovan) medförde under 
samma period en ABCo-sovvagn från Wagon 
Lit-bolaget till och från Paris, SJ vagn litt. CFo2 
till och från Köpenhamn, SJ sovvagn ACo3b, 
BCo7b och Co9b till och från Hälsingborg F. 
Till och från Malmö medfördes NSB BCo2b, SJ 
sovvagn ACo 36 och NSB DFo33. 

Från fartygen Trelleborg-Sassnitz fanns redan 
1899 tågförbindelser med i stort sett alla Europas 
viktigare städer, men det är en helt annan historia 
som inte skall beröras här. 
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1051 b

tåg 37/38 och 41/42. 

1201 b 
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Tidtabeller: 1914 1950 

St 41 St 37 St 41 St 37 

Oslo0 7.44 5.45 9.34 20.15 

Kornsjö t 

Kornsjö fr 11.31 9.42 12.50 23.34 

Mellerud t 13.05 11.12 14.10 0.50 

Mellerud fr 13.09 11.16 14.20 1.02 

Göteborg t 15.01 13.21 16.03 2.33 

Göteborg fr 15.33 13.33 16.35 3.06 

Malmö t 21.31 19.36 21.40 7.40 

Malmö fr 21.57 19.54 7.55 

Trelleborg 22.33 20.30 8.21

-anslutning till Polenfarja

Epilog 
Kontinenttågen förlorade sin huvudroll som 
norsk persontrafiks förbindelselänk med Tyskland 
och övriga Europa när flygtrafiken hade 
etablerats på 1960-talet, men St 41 gick så sent 
som 1964. Kanske kommer järnvägen i form av 
snabbtåg någon gång i framtiden att återfa sin 
betydelse! 
I tidningen Tåg nr l l /2010 påbörjade Daan 
van Berlekom en serie om "Sveriges tågförbindelser 
med kontinenten efter andra världskriget 
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-
fram till år 2000". Hittills verkar den mest handla 
om förbindelserna söder om Köpenhamn och 
det byråkratiska spelet kring dem. 
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Thor Bjerke, Norsk Jernbanemuseum, Hamar 



(som också låtit mig ta del av eget material). 
Robert Herpai, Sverige Järnvägsmuseum Gävle. 
Statens järnvägar under andra världskriget, Spe

cialtågen (tyska permittenttågen) via Gunnar 

Ekeving. 
Diverse hemsidor på nätet. 
Järnvägshistoriskt forum, olika inlägg. 
Egna iakttagelser. 

PS för modellbyggare 

Att sätta ihop ett kontinenttåg i modell är i princip 
ogörligt. Tågen var oftast mycket långa och 
de flesta fordonen saknas hos kommersiella tillverkare, 
men är man tillräckligt intresserad far 
man korta tåget, bygga och "fuska''. 

NSB sovvagnar, bland andra ACo 1 b 106 och 
Cold 113, har funnits i HO hos Roco (4221 
A & C). Andra vagnar i HO som skulle kunna 
passa i ett kominenttåg är HNJ-verkstads D JCo 
19/238, DJ ABo 70, BJ BCo5 (ABCo5) 7178, 
Heljans SJ Co8d (som kan märkas om till DJ Co 
21), SJ BCollb etc. Någon röd tysk DSG eller 
blå "Wagon-Lit" skulle kanske också passa. 

Jag har vid val av foton forsökt använda sådana som 

inte är så vanliga, med ett undantag som jag inte kunde 

motstå. Gissa vilket! Den som vill fordjupa sig i de 

använda loken hänvisas exempelvis till Bjerkes m.fl., 

Hjort-johanssens m.fl., Wretmans och Diehls mfl. 

ovannämnda verk. 

När man "forskar" i ett ämne händer det ibland att 
man hittar helt utanforstående uppgifter, som man 
finner så pass intressanta att man inte vill undanhålla 
dem for läsarna. Här är en: Detforekom en omfattande 
trafik medforsk fisk medjärnväg.från Norge till 
Tysklandpå banorna som användesfor kontinenttrafiken. 
NSB Hf10050, ''Frische Fische aus Norwegen': 
1925-26 Normann, ]ernbanemuseums sam/inger. 

Curt Freden 

Ett resande geologsällskap 

Något om reseverksamheten i landet för hundra år sedan 



Den första större geologiska kartläggningen av 
Sverige utfördes 1838-50 i första hand för gruvnäringens 
behov och bekostades av brukssocieteten. 
Resultatet blev en berggrundsgeologisk karta 
(1855) som täckte Sverige till norr om Umeå. År 
1858 inrättades Sveriges geologiska undersökning, 
SGU, med uppgift att kartlägga Sveriges 
geologi, det vill säga undersöka och redovisa hur 
berg-och jordarter fördelar sig över landet. Alltsedan 
SGU bildades har kartor utgivits i olika 
skalor för att tillfredsställa skilda behov. På kartorna 
återges de vägar och järnvägar som fanns 
vid den geologiska kartläggningen. 

I början av 1900-talet hade kommunikationsnätet 
utvecklats så mycket att Sverige var redo för 
att arrangera en internationell geologkongress. I 
samband med denna skulle Sveriges geologiska 
förhållanden och utveckling visas. Tillgängligheten 
till nationellt och internationellt uppmärksammade 
geologiska objekt hade ökat främst 
genom utbyggnaden av järnvägsnätet i norr. 

Internationella geologkongressens resor 

Efter drygt fyra års förberedelser hölls den Xl:e 
Internationella geologkongressen i Stockholm 
den 18-25 augusti 1910. Stockholmskongressen 
lockade 625 deltagare från 37 länder och 
sex kontinenter. Förhandlingarna skedde i Riksdagshuset. 
Såväl före som efter kongressen anordnades 
exkursioner. Under kongressen kunde 
geologerna även delta i utflykter i Stockholms 
närhet. Sammanlagt anordnades 24 exkursioner. 
Berörda trafikföretag hade informerats om geologernas 
resplaner och antalet resenärer. 

In i det sista gjordes förändringar av reseprogrammet 
och även under resans gång skedde improvisationer 
på grund av väderförhållandena. 
Exkursionskartorna är hämtade från det andra 
inbjudningscirkuläret, mars 1910. De markerade 
resrutterna stämmer i stora drag med de 
genomförda resorna. 

Geologkongressens exkursioner under tiden 
24 juli till 13 september torde ha varit den dittills 
mest omfattande reseprojektet i landet. Exkursionerna 
krävde tillgång till många olika kom

munikationsmedel. För längre resor inom landet 
var det tåg och båtar som gällde. Förmånliga 
gruppbiljetter förhandlades fram. NSB beviljade 
50 % rabatt och SJ tillämpade olika tariffer. Byråer 
och kontor inom Sveriges statsbanor (SJ) 
organiserade och administrerade flertalet av tågresorna, 



även de som genomfördes på de enskilda 
banorna. Sam trafikavtal förelåg med förvaltningarna 
för privatbanorna. Landsvägstransporterna 
utfördes främst av hästskjutsar. På några platser 
hade ett stort antal skjutsar bokats, till exempel 
27 ekipage i Ragunda (exkursion Al). I södra 
Sverige kunde även automobiler hyras. I Stockholm 
anlitades under drygt två morgontimmar 
cirka 25 automobiler (exkursion B 1), vilket torde 
ha varit en betydande del av den dåvarande 
vagnparken i huvudstaden. Spårvagn utnyttjades 
i Stockholm, Jönköping, Uppsala och Kiruna 
liksom den nyligen öppnade bergbanan där och 
i Åre. I glesbebyggda områden var vandringar till 
fots det enda transportsättet mellan vattendrag 
med ångslupar, motorbåtar eller roddbåtar. 

Av praktiska skäl förlades de tidskrävande 
Norrlandsexkursionerna före kongressen och 
de sista exkursionerna till Skåne. Trelleborg var 
porten till kontinenten och huvuddelen av deltagarna 
återvände till sina hemländer med färjan 
till Sassni tz. 

Geologkongressen och exkursionerna uppmärksammades 
i längre och kortare reportage 
och notiser i riks-och lokaltidningarna. Jag har i 
dessa inte funnit några tågbilder från resorna. Kirunafotografen 
Borg Mesch, som dokumenterat 
bland annat byggandet av järnvägen till Porjus 
och till Riksgränsen, tog några bilder av geologbesöket 
vid Kirunavaara och av ångbåten Aeolus 
i Narvik före avfärden till Spetsbergen. Ett fåtal 
bilder är publicerade i geologiska tidskrifter och 
naturligt nog visar dessa geologiska företeelser 
och bemärkta geologer. 

Extratågen 

Den bästa lösningen för transporter och inkvartering 
av stora sällskap var extratåg med sovvagnar 
-dåtidens form av tåghem. Vagnarna fick 

användas som nattkvarter under uppehåll på stationerna 
mot en avgift av 2 kr/person och natt. 
Lakan, handdukar med mera tillhandahölls och 
vagnarna skulle vara utrustade med tillräckligt 
linne för hela resan. Stationsföreståndaren lämnade 
skriftlig uppgift ( telegram) till Tidtabellsbyrån 
om antalet utnyttjade sovplatser varje natt. 
Ett fåtal resenärer kunde erbjudas hotellrum på 
de besökta orterna. Sovvagnarna ställdes på bangården. 
Under dagtid användes sovvagnen som 
sittvagn på korta sträckor i Jämtland och på 
Malm banan. 



Tidtabell för extratågen mellan Kiruna och 
Narvik uppgjordes i samråd mellan trafikdirektören 
i Kiruna och driftsbestyreren i Narvik. 
Motsvarande befattningshavare i Trondheim 
och Östersund svarade för extratågens tidtabell 
mellan Bräcke och Trondheim. 

I södra Sverige anordnades ett extratåg med 
sovvagnar, exkursion C4. Detta tåg medförde 
även sittvagnar för att hålla gruppen samlad 
under transportsträckorna, som skedde under 
morgon-och kvällstid. Av samma orsak hyrdes 
i några fall även sittvagnar i ordinarie tåg. Hyreskostnaden 
för fyraxlig vagn var 40 öre/km och 
för tvåaxlig vagn 20 öre/km oavsett klass och 
järn vägsföretag. 

Extratåg hyrdes även på sidolinjer med gles trafik 
och med geologiska företeelser som fordrade 
timslånga stopp. 

Extratågen ställdes avgiftsfritt till kongressens 
förfogande. För resorna löstes biljetter i vanlig 
ordning. Vagnsättet behölls intakt även vid 
korta extratågrörelser. Samtrafikavtal fanns med 
flertalet av de enskilda järnvägsföretagen och extratågens 
SJ-vagnar kunde framföras även på anslutande 
enskilda banor (exkursion B5, C3 och 

SJ hade uppenbarligen 
en god reserv 
av moderna sovvagnar, 
alternativt 
ett överskott, när 
man for så lång tid 
kunde avvara så 
mångafor abonnemangstrafik. 

C4). På de enskilda banorna var extratågen korta 
och berörde delsträckor. 

Till Trafikchefen vid Stockholm-Nynäs järnväg 
Då Kungl. Styrelsen ej har sig bekant, huruvida i 
sagda tåg å Eder järnväg kunna framföras erforderliga 
reserverade vagnar, f°ar Kungl. Styrelsen anhålla 
om meddelande huruvida detta låter sig göra eller, 
därest extratåg bör anordnas, en uppgift å de lämpligaste 
avgångstiderna från Älvsjö. 

Brevet avsåg cirka 200 resande i tåg 151 den 21 
augusti, exkursion Bl, och cirka 150 resande 
med tåg 87 den 23 augusti, exkursion B4. 

Sovvagnar 

Aol. SJ förfogade över tio vagnar, byggda 1908. 



7 helkupeer om fyra sovplatser, 42 sittplatser 
under dagtid. Vagntypen var efterfrågad. För 
komfortens skull utnyttjades troligen bara två av 
en kupes fyra sängplatser. Vagntypen användes i 
extratågen för exkursionerna Al och A4. 

Ao3 1412. Salongsvagn med åtta sovplatser 
och 22 sittplatser. Exkursionerna Al, och A3. 

ABol. SJ:s vagnpark omfattade 64 vagnar av 
1891 årsmodell. Tre helkupeer om två sovplatser 
och sex halvkupeer om två sovplatser. I varje 
vagn fanns 18 sovplatser, 30 sittplatser under 
dagtid. Under några av exkursionerna användes 
vagnen som första klass, tolv sovplatser respektive 
24 sittplatser. Exkursionerna Al, A2, A3, 
A4, AS och C4. 

BFo. Sovvagn, 16 sovplatser, 24 sittplatser. 
Resgodsutrymme. Exkursion Al och C4. 

Restaurangvagn 

ABo3 med 24 sittplatser. Önskemål framfördes 
av exkursionsledningen om restaurangvagn 

{ ~'

I klass personboggivagn litt. Aoa nr 1412. 

Det krävdes nog 
särskilda insatser 
for att planera och 
genomfara forne-
ring av restaurang-1 
vagnarna på linjer 
där de normalt 
inte rullade och tiff 
så många personer. 

extratåget 142 Stockholm-Boden den 25 juli 
(exkursion Al) och i extratåget 149 BodenStockholm 
den 15 augusti (exkursionerna 

A2-A5). 

Herr Registratorn m.m. R.F. Petre 
Jag hoppas att det skall lyckas oss att genom Herr 
Registratorns inflytelserika förmedling fa dessa angelägenheter 
ordnade. 

SJ förklarade sig villigt att ställa en restaurangvagn 
till förfogande när överenskommelse med 
restauratör hade träffats. Det var praxis vid 
dylika resor att underhandlingar fördes direkt 



mellan rekvirenten och restauratören. Restauratören 
A. Pettersson i Jörn åtog sig uppgiften. 
Före avresan från Stockholm hade restaurangvagnen 
utrustats i Uppsala av UGJ. Eftersom 
antalet sittplatser var 24 måste flera sittningar 
göras vid varje måltid. 

Herr Byrådirektören m.m. A. d'Ailly, Kungl. Tärnvägsstyrelsen, 
Tidtabellsbyrån 
På det förbindligaste får jag tacka för meddelandena 
att Kungl. Järnvägsstyrelsen bifallit vår vördsamma 
anhållan om insättande av restaurationsvagn 
i Al uppgående extratåg 26 juli Bräcke-Jörn, 
samt iA2 nedgående extratåg 16 aug. ]örn-Bräcke. 
--Jag vågar uttala den vördsamma förhoppningen 
att min igår till Tidtabellsbyrån inlämnade 
vördsamma framställning rörande exkursionerna 
före kongressen skall befinnas till huvuddragen 
genomförbar. 

Vördsamt 

J.G. Andersson 
Undertecknad av överdirektören för SGU. 

Sittvagnar 

Ao3 1246 och 1412. Salongsvagnarna hade 22 
sittplatser och användes i exkursion B5. 

A-exkursionerna

Bo2. Il klass personboggivagn, 38 platser. Exkursion 
BS, 
Bo3. Il klass personboggivagn, 36 platser. Exkursion 
B5, C3 och C4. 
Co5. Il klass personboggivagn, 96 sittplatser. 
Exkursion B 1. 

C3b. III klass personvagn 58 sittplatser. Exkursion 
B1. Vagntypen kan ha förekommit även i 
exkursion CS. 

Utöver dessa utnyttjades boggivagn Il klass i 
exkursion C2 och III klass i exkursion C3. Tvåaxlig 
vagn Il klass var abonnerad för exkursion 
Cl, C2 och C5 samt III klass för exkursion C3 
och C4. 

SJ-s tämligen nya 

tredjeklassvagn far 

representera den 



skiftande flotta av 

sittvagnar som geo

logerna utnyttjade 

under sina resor på 

stats-och privat

banenäten. Som 

framgår av arti

keltexten användes 

även spårvagn och 
-bergbana. 

Exkursionerna före kongressen genomfördes 24 
juli-17 augusti och gynnades av vackert väder. 
Alla utomA7 gick till Norrland. Berörda distrikts-_ 
förvaltningar hade ombetts att där så kunde ske 
beordra språkkunnig tjänsteman av lägre grad 
att tjänstgöra på extratågen. Svarstelegrammen 
visade att antalet efterfrågade tjänstemän med 
viss språkkunskap var litet. Från fjärde distriktet 
medföljde språkkunnig tågpersonal StockholmKrylbo 
(exkA2 ochA4), Trondheim-Stockholm 

(exkursion Al)och Sollefteå-Stockholm (exkursion 
A6/8). I Luleå fanns tre språkkunniga tjänstemän 
(tågmästare, konduktör) tillgängliga. 

Abiskojokk, vid denna tid en säsongshållp/,ats, ib/,and annonserad som Turisthyddan. I bakgrunden banvaktsstuga 
526. 

Nattåg utnyttjades på sträckan StockholmBräcke-
Stockholm. Första stopp norrut var frukost 
på Bräcke järnvägshotell, som även utgjorde 
sista stopp (supe) för några av exkursionerna före 
nattågets avgång till Stockholm. Uppresorna 
företogs vid olika tillfällen beroende på exkursionens 
längd. Återresorna var samordnade och 
Norrlandsexkursionerna ankom Centralen den 
17 augusti. 

Återresan till Stockholm 

Deltagarna i exkursionerna A2, A3, A4 och 
A5, återvände med extratåget 149 från Boden 
till Stockholm. Extratåget utgjordes av 4 



ABol+Aol+Ao3 1412+ABo3+F. När tåget lämnade 
Boden vid 23-tiden fanns drygt hundra 
resenärer ombord. Restaurangvagnen hade tillkopplats 
för servering mellan Jörn och Bräcke 
08.30-23. Troligen kopplades den av i Bräcke 
och transporterades till Stockholm vid senare 
tillfälle. 

Deltagarna i exkursionerna Al, A6 och AB 
hade sammanstrålat i Åre. På bangården i Åre 
fanns därmed 2 Ao 1+2 ABo 1+F. Trafikchefen i 
Östersund ansåg att med disponibel dragkraft 
blev 18 extra axlar för tungt för det ordinarie 
tåget 453 och satte in ett extratåg till Bräcke. 
Detta gjorde ett längre uppehåll i Östersund för 
lunch och ångbåtstur till Frösön. Efter supe på 
Järnvägshotellet i Bräcke (125.25 kr) vidtog sista 
etappen till Stockholm. Två av vagnarna kopplades 
till extratåget 149 från Boden. Detta lämnade 
Bräcke 21.20. De övriga vagnarna medfördes av 
tåg 23 till Stockholm. 

Extratågen på Malmbanan 

Före exkursionernas början hade 13 extratåg lagts 
i tidtabell mellan Stockholm och Riksgränsen. 
Vagnarna numrerades 20-36 och numreringen 
för varje exkursion skulle bibehållas även för 
återresan. Trafikinspektören i Kiruna kom att ha 
en viktig roll för genomförandet av geologernas 
önskemål längs malmbanan. LKAB-chefen Hjalmar 
Lundbohm (framstående gruvgeolog) torde 
med sin auktoritet och smidighet ha medverkat 
till en för alla parter tillfredsställande lösning. 

I det väglösa området mellan Kiruna och Riksgränsen 
var det järnvägen som var ryggraden 
för utflykterna i fjällen och Torneträskområdet. 
Abisko med den intilliggande turiststationen 
Abiskojokk var en centralpunkt. Så även för 
geologerna. Ett växellok, Ke, stationerades i Abi

Deltagarna i Spetsbergenexkursionen. Stavar tillhörde tidens vandringskultur. Skön variation av huvudbonader. 

sko för "pendeltrafiken" med vagnarna mellan 
Abisko och Abiskojokk (Abisko Ö) samt för att 
användas i de korta extratågen, Ke+ABo 1. Extratågen 
gjorde "geologiska'' uppehåll på linjen 
på platser som särskilt angivits i tidtabellen. Order 
om extra telefonpassning längs linjen hade 
utfärdats. 

I Abisko skedde övernattningen i sovvagnarna 
på bangården medan måltiderna intogs i Abiskojokk. 
Tidtabellen anpassades till måltiderna. 



Med hänsyn till väderlek och andra oförutsedda 
händelser kunde mindre förändringar av den 
uppgjorda planen göras efter samråd med stationsbefälet. 
En förteckning över exkursionernas 
måltider iAbiskojokköversändes till trafikinspektören 
i Kiruna för att på lämpligaste sätt ordna 
transporten "för måltidernas intagande ävensom 
eljest framföra och hämta vagnarna i Abiskojokk 
såvitt möjligt enligt reseledarens önskan oaktat å 
planen endast Abisko finnes angivet". 

Exkursion Al Spetsbergen (Isfjorden) 

66 deltagare, varav en läkare. 

Projektet betraktades som ett vågspel beroende 
på is-och väderförhållanden, drivis, packis, 
storm och dimma. Man kan anta att exkursionsansvariga 
hade is i magen när resan startade i 
Stockholm. 

Måndagen 25 juli kl. 19.00 avgick från Stockholm 
extratåget 142 bestående av F+ABo3+Ao3 
l 4 l 2+Ao 1 +Ao 1+Ao 1 +ABo 1 + Bfo (vagnsnumren 
20-25). Inlastning av bagage 4.50 kr. De fem 
deltagarna i exkursion A5 medföljde extratåget. 
Antalet resenärer var 71 och antalet tillgängliga 
sovplatser 126. Troligen disponerades två bäddar 
per kupe i Ao I-vagnarna. Restaurangvagnen 
kopplades av i Boden. Onsdag morgon ankom 
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extratåget till Ki

ltineraires des excursions A 2 A 6 

runa. Extratåget 162 
(26 axlar) lämnade 
Kiruna kl 13 och 
gjorde under färden 
till Abisko uppehåll 
vid Kaisepakte, 20 
min, km 1484 30 
min, och vid banvaktsstugan 
i Pässijokki 
(km 1486) 30 
minuter. Extratåget 
164 från Abisko till 
Narvik hade korta 
stopp vid Kärkevagge 
(km 1533) 
20 och Vassijokk, 
10 minuter. Efter 



ankomsten till Narvik 
återsändes de tre 
Ao I -vagnarna snarast 
till Stockholm. 
De var abonnerade 
av Världsfredskonferensen 
for resan 
Stockholm-Uppsala-
Gävle-Göteborg 
6-8 augusti. Efter 
fredskonferensens 
slut sändes de tre 
Ao I-vagnarna till 
Trondheim där de 
skulle vara senast 
den 13 augusti for 
att möta exkursion 
Al. Övriga vagnar 
återsändes efter 
hand från Narvik till Stockholm for att vara där 
senast 5 augusti (exkursionA3) . Biljettkostnad Il 
klass enkel Stockholm-Riksgränsen 33.06 kr. 

Geologerna embarkerade Svearederiets sis Aeolus 
som vanligen gick i linjetrafik mellan Stockholm 
och Köpenhamn. Inför Aeolus resa till Narvik 
och Spetsbergen hade Svearederiets styrelse i 
juni beslutat att teckna en extra försäkring mot en 
totalförlust till ett belopp av 150 000 kr. På eftermiddagen 
påbörjades sjöfärden från Narvik mot 
norr under festliga former, flaggspel och salut. 

Söndagen 14 augusti klev 32 av deltagarna 
i land i Trondheim och därmed var resan med 
Aeolus slut. Övriga 21 tillbringade en extra dag i 
Narvik och anlände till Trondheim ett dygn senare. 
I Trondheim väntade tre Ao I-vagnar med 
vagnsnumren 21-23. Trafikdirektören i Stockholm 
meddelade vid översändandet av nummerskyltarna 
till NSB:s driftsbestyrer i Trondheim 
hur dessa varit placerade vid uppresan till Narvik. 
Två av vagnarna medfördes av ordinarie tåg 
till Åre. Den tredje sovvagnen med 21 resenärer 
kopplades till ordinarie tågen 91/453/23 och anlände 
till Stockholm den 18 augusti, det vill säga 
dagen efter övriga Norrlandsresenärer. 

A2 
A 3 
A 4 
Geologerna i exkursion Al hade vid ankomsten 
till Stockholm tillryggalagt en 6 750 km lång resa 
varav 2 430 km med tåg och 4 320 km med båt. 

Exkursion A2 Överskjutningar, eruptiva berg



arter och malmfålt i Norrland 
Onsdagen den 27 juli begav sig deltagarna till 
Centralstationen där tre abonnerade sovvagnar 
(ABol med vagnsnumren 26-28) och en resgodsvagn 
väntade. Uppenbarligen ena två resenärer 
per kupe. De fyra vagnarna var kopplade till 
ordinarie nattåget. På morgonen i Ånge växlades 
vagnarna till tåg 454 med ankomst till Bräcke kl. 

09. På Järnvägshotellet intogs en snabb frukost 
(20 minuter) före fortsatt färd till Östersund. Tidigt 
på fredagsmorgonen, kl. 06.00, fördes vagnsättet 
i ett extratåg till Nälden. Därifrån kopplades 
det till eftermiddagståget 454. Övernattning 
i Järpen. Under de följande dagarna drogs 
vagnsättet av morgontåget 452 och ställdes först 
i Åre två dagar och sedan i Storlien en dag. Från 
Storlien kopplades geologernas vagnsätt till tåg 
453 som anlände till Bräcke kl. 20.09 där supe 
intogs på Järnvägshotellet. Sovvagnarna ställdes 
på bangården. 

Vädret skapade ett oväntat problem för reseledaren. 
Från Bräcke drogs vagnsättet i ett extratåg 
till Ragunda och Bispgården där skulle övernattning 
ske på bangården och följande dag fortsätta 
resan i lndalsälvens dalgång med ångbåtar 
från Utanede till Sundsvall. Långvarig torka hade 
medfört ett så lågt vattenstånd i Indalsälven att 
båttrafiken inställts. Programmet fick hastigt göras 
om. Övernattningen i sovvagnarna skedde 
istället på Ånge bangård och därifrån drogs vagnsättet 
till Sundsvall. Det återfördes till Ånge och 
därifrån vidare till Örnsköldsvik. 

Från Sundsvall fortsatte exkursionen med ångbåt 
längs Ångermanlandskusten. I Örnsköldsvik 
återknöts bekantskapen med två av sovvagnarna. 
Till Mellansel fördes de med ordinarie tåg och 
kopplades där till A3-exkursionens extratåg från 
Stockholm till Gällivare och Kiruna. Antalet resenärer 
var nu 83, 34 från A2 och 49 från A3. 
Extratåget 146 avgick från Mellansel kl. 18. Det 
utgjordes av 5 ABol+l F + salongsvagnen Ao3 
1412. Denna önskades vara inkopplad mellan 
första och andra ABo I-vagnen. 

Vid gruvbesöken i Malmberget och Koskullskulle 
bestod de fyra extratågen av det långa 
vagnsättet. Från Gällivare gick extratåget 148 kl. 

16.08 och ankom Kiruna kl. 18.16. Exkursion 
A2 fortsatte till Abisko med extratåget 150. Dagen 
därpå med extratåg 145 till Stenbacken och 
åter till Abisko med extratåg 158. 

Tack vare stort tillmötesgående från distriktsbefälet 



i Kiruna kunde extratåget 160 göra flera 
uppehåll längs linjen till Riksgränsen. Efter frukost 
lämnade tåget Abiskojokk kl. 08.50, uppehåll 
vid Nuoljatunneln 20, Björklidens station 
20 och Kopparåsens station 40 minuter. Vid 
tolvtiden körde tåget fram till Kuokula, 2 km 
väster om Kopparåsen, där geologerna åter äntrade 
tåget efter att ha gjort en kort fjällvandring. 
Efter lunch i Björkliden fortsatte extratåget till 
Narvik med ankomst kl. 16.02. I Narvik mötte 
exkursion A2 deltagarna i exkursion A3 och A4 
samt några från Al. Från Narvik skedde en gemensam 
återresa till Stockholm. Extratåget till 
Gällivare utgjordes av 5 ABol+Ao3 1412+F. Tåget 
lämnade Narvik kl. 14.38. 

Ett dygnsuppehåll gjordes i Gällivare för ytterligare 
ett gruvbesök. Från Gällivare till Boden 
avgick extratåget 147 på eftermiddagen. 

Exkursion A3 Norrbottens malmfält 

Extratåget 162 Stockholm-Mellansel med tre 
ABol+Ao3 1412+F lämnade Centralstationen 
på lördagskvällen den 6 augusti. 

Efter en tidig frukost på Järnvägshotellet i 
Bräcke fortsatte extratåget till Ragunda. Hästskjutsar 
förde geologerna till Hammarstrand. På 
eftermiddagen vidtog avfärd till Mellansel där 
exkursion A2:s vagnar kopplades till extratåget 

146. Exkursionen hade i Gällivare och Kiruna 
samma program som A2. Från Kiruna till Narvik 
fördes vagnarna med ordinarie tåg. Under återresan, 
se exkursion A2, fortsatte några deltagare 
med nattåget förbi Gällivare till Murjek för att 
ansluta exkursion AS i Vuollerim. 

Exkursion A4 Kvartära avlagringar 

i Torneträskområdet 
De 22 deltagarna lämnade Stockholm i en abonnerad 
sovvagn, Ao 1, som kopplats till ordinarie 
tåg med avgång kl. 18.10. Sovvagnen disponerades 
under hela exkursionen. Måndag morgon 
kl. 05.39 anlände deltagarna till Kiruna. Efter 
frukost på Järnvägshotellet tog de spårvagnen 
till Kirunavaara och hade sedan i Kiruna delvis 
samma program som för exkursion Al och A2. 

Med extratåg från Kiruna for geologerna till 
Kaisepahte, ankomst kl. 09.30. Lunch vid Pässijokks 
raststuga. Kl. 17 .30 förde tåget deltagarna 
till Abisko. Under tre dagar ägnade sig geologerna 
åt olika utflykter i fjällen och Torneträsk



området. Växelloket utnyttjades för kortare resor 
med sovvagnen. En tågtur gjordes till Björkliden 
varifrån geologerna vandrade längs banvallen till 
Tornehamnstunneln och Pahtajaure. I Kopparåsen 
äntrade de tåget för återfärden till Abisko. 
Nästa dag gick det korta extratåget till Vassijaure 
och Riksgränsen där sovvagnen kopplades till 
extratåget 160 från Kiruna till Narvik med exkursion 
Al. 

Exkursion AS Sarekfjällen 

och Luleälvens dalgång 

Deltagarantalet i Sarekdelen var maximerat till 
fyra plus en ledare på grund av båtlägenheterna 
i fjällområdet. Gruppen reste från Stockholm 25 
juli tillsammans med exkursion Al Från Abisko 
for gruppen med nattåg till Murjek. När geologerna 
den 15 augusti i Boden klev ombord på 
extratåget 149 till Stockholm hade de avverkat 
cirka 150 km vandring, färd cirka 75 km med 
hästskjutsar, 120 km med ångslupar och 145 km 
med roddbåtar (delvis segelförande). Sista biten 
från Hednoret till Boden företogs med ett extratåg. 

Fyra deltagare från exkursion A4 anslöt i Porjus. 
Dessa hade den 11 augusti lämnat Gällivare 
med tåg till Linaälv. Gruppen följde den minst 
mödosamma leden mellan Gällivare och Porjus 
-järnväg 89, vandring cirka 35 och roddbåt 
cirka 15 km. 

Järnvägsbygget från Gällivare till Porjus, 54 
km, påbörjades 1910 och banan öppnades för 
provisorisk godstrafik 1911. 

I Porjus informerades exkursionsdeltagarna 
om den på våren 1910 beslutade vattenkraftsutbyggnaden 
av Luleälven. På en sträcka av 
två km var den totala fallhöjden 51 m. För eldriften 
av Malmbanan krävdes en stor vattenkraftsstation 
inom ett inte alltför långt avstånd 
och Porjusfallen uppfyllde dessa krav. Arbetena 
med elektrifieringen av banan skedde samtidigt 
med utbyggnaden av kraftverket. Den förste 
arbetschefen i Porjus var Axel Granholm, som 
1913 blev generaldirektör för SJ. Granholm och 
LKAB-chefen Hjalmar Lundbohm hade naturligt 
nog ett nära samarbete. Man hade inte tid 
att vänta på att järnvägen från Gällivare till Porjus 
först skulle bli klar innan kraftstationsbygget 
kunde börja byggas. Det igångsattes 1910 och 
forcerades snabbt. I oktober 1914 startades den 
första generatorn, den 19 januari 1915 var elektrifieringen 



av Malmbanan mellan Kiruna och 
Riksgränsen klar och den 8 februari invigdes 
kraftstationen officiellt. 

Exkursion A6 Ångermanlands och Jämtlands 
kvartärgeologi 

I en abonnerad sovvagn, ABo 1, reste deltagarna 
med ordinarie tåg från Stockholm kl. 18.10 och 
ankom till Mellansel påföljande dag kl. 11.24. 
Dit hade även sovvagnen med geologerna i exkursion 
A8 anlänt. De båda vagnarna kopplades 
till ordinarie tåg till Örnsköldsvik, ankomst 

13.08. I Örnsköldsvik embarkerades s/s Sundsvall 
som anlänt med deltagarna i exkursion A2. 
Sovvagnarna fördes till Sollefteå dit geologerna 
anlände tre dagar senare. Från Sollefteå drogs 
sovvagnarna med ett extratåg till Ragunda. 
Övernattning skedde på bangården i Bispgården. 
Därifrån kopplades vagnsättet i ordinarie 
tåg mot Storlien med nattuppehåll i Bräcke, Åre 
och Storlien. Från Storlien påbörjades återfärden 

s 6 

till Stockholm. Tåg 453 drog vagnarna till Åre 
där övernattning skedde. 

Exkursion A7 Torvmossar i Närke 
Ordinarie tåg användes under hela exkursionen. 
Hästskjutsar förde geologerna till de olika torvmossarna. 
Laxå bruk bjöd på en kvällsutflykt 
med tåg på bruksbanan till Röforshyttan. Exkursionens 
sista dag blev hektisk. Avfärd från Laxå 
tidigt på morgonen, 06.22, ankomst till Hallsberg 
07 .21. Byte till tåg mot Mjölby med avgång 
07.25, fyra minuters omstigning och omlastning 
av resgods. Vid ankomsten till Lerbäck 08.02 
väntade en storartad frukost på Gästgivargården. 
Kl. 14.42 var det dags för återfärd till Hallsberg, 
ank. 15.25. Middag intogs på Järnvägshotellet. 
Kl. 16.59 avgick tåget till Stockholm och drygt 
tre timmar senare, 20.15, var exkursionen avslutad. 

Exkursion AS Malmfält, eruptiva bergarter 

och överskjutningar i Norrland 
Intresset för exkursion A2 var stort och man 
lyckades dubblera den. Exkursion A8 företogs i 
omvänd ordning norr om Bräcke och med i stort 
sett samma program som A2. 

Torsdag 28 juli skedde avresan från Stockholm 
i en reserverad sovvagn, ABo 1, som blev geologernas 



"hem" under tre veckor. Sovvagnen framfördes 
i ordinarie tåg och följaktligen kunde inga 
geologiska stopp göras. Lördagen den 30 juni 
anlände gruppen till Abisko som var det första 
uppehållet. Den 8 augusti mötte gruppen deltagarna 
i exkursion A6 i Mellansel och de båda 
exkursionerna följdes åt i fortsättningen med i 
stort sett samma program. 

Korta exkursioner 

Under kongressen anordnades exkursioner kring 
Stockholm i anslutning till ämnesvisa föreläsningsblock. 
De korta resorna utgjorde ett trevligt 
avbrott och huvuddelen av deltagarna deltog 
i minst en utflykt. Under söndagen den 21 
augusti skedde inga kongressförhandlingar och 
cirka 450 geologer deltog i någon av de två stora 
heldagsutflykterna, exkursion B4 och B 5. 

Exkursion B 1 Berggrunden 

i Stockholmstrakten 
På morgonen kördes 118 deltagare plus ledare 
med automobiler från Gustav Adolfs torg till 

norra delen av Vasastaden och åter till Centralstationen. 
Där tog de tåg 87 till Fagersjö kl. 09.25. 
Vandring längs banvallen till Älvsjö för studium 
i bergskärningarna av den för Södermanland 
typiska gnejsgraniten. I Älvsjö klev gruppen 
ombord på Nynäståget nr 90 med ankomst kl. 

12.44 till Centralstationen. 

Exkursion B2 Kvartärgeologiska företeelser 

i Stockholmstrakten 
Lokaltåg till Bromsten och till Sundbyberg, hästskjutsar 
till Haga, spårvagn från Haga. Utlägg 40 
kr för spårvagnsbiljetter. 

Exkursion B3 Örsmossen 

Tåg 104 till Uppsala, byte till UGJ tåg 2 med 
extra uppehåll i Skyttorp cirka kl.12. Återresa 
med tåg 3 till Uppsala, ank. 17.27. Även detta 
tåg gjorde extra uppehåll i Skyttorp. Efter middag 
i Uppsala och en liten rundvandring avreste 
gruppen till Stockholm 19 .13 med tåg 101. 

Exkursion B4 Bergrundsgeologin på Utö 

123 berggrundsgeologer reste med tåg 151 till 
Nynäshamn där ångslupen Saga embarkerades 
för båtresan till Utö. Åter till Nynäshamn var 
deltagarna plus andra gäster och Ber tillresande 



geologer av paret Sjögren inbjudna till festmåltid 
på Nynäs gård. Sent på kvällen promenerade 
gästerna till hållplatsen Kullsta (belägen vid vägkorsningen 
norr om nuvarande hållplatsen Nynäs 
gård) där ett extratåg med fyra Bo2-vagnar 
väntade. Från Älvsjö till Centralen drogs tåget 
av SJ-lok. Extratåget bekostades av Hjalmar Sjögren. 

Exkursion B5 Kvartära avlagringar i Uppsala 
De många Uppsalaresenärerna delades in i tre 
grupper. Ena gruppen med 167 deltagare klev 
ombord på ångbåten Fyris I (hyra 350 kr) för 
färd till Uppsala via Skokloster. De övriga två 
grupperna tog ett extratåg till Gamla Uppsala. 
Detta utgjordes av boggivagnar Bo2 och Bo3 
samt salongsvagnarna Ao3 1246 och 1412. 
I Bergsbrunna väntade hästskjutsar på de deltagare 
som valt att besöka Linnes Hammarby. Övriga 
resenärer fortsatte med extratåget till Gamla 
Uppsala dit det ankom 11.20. Från Gamla 
Uppsala avgick tåget 14.30 till Uppsala. Efter 
dessa utflykter samlades grupperna i Uppsala 
för middag. Till skillnad från Utöexkursionens 
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deltagare måste Uppsalaresenärerna sprida sig 
till flera matställen: Hörnan (115 kr), Flustret 
(78 kr), Stadshotellet (245 kr) och Gillet (215 
kr). Utöver de kulturella inslagen stod Uppsalaåsen 
på programmet. Efter en mottagning på 
universitetet avgick extratåget till Stockholm 
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klockan halv elva. Kostnaden för extratågen 

683.90 kr, skjutsarna 725 kr. 

Övriga endagsexkursioner var B6 Visby med 
omnejd, B7 Urbergsgeologi Vaxholm-Saltsjöbaden, 
B8 Berggrunden i Stockholm skärgård, 
B9 dubblering av exkursion B2. 

C-exkursionerna 

Exkursionerna efter kongressen ägde rum i 
södra Sverige och många enskilda järnvägar 
berördes. Flertalet av exkursionerna utnyttjade 
ordinarie tåg. Anslutningstiden för tågbyte på 
några stationer var kort, tre till fem minuter. 
Vädret hade nu blivit sämre med blåst, regn 
och dimma och ett flertal improvisationer fick 
göras under resans gång. Hästskjutsarna och 
automobilerna saknade tak och resenärerna var 



utsatta för skiftande väderförhållanden. När 
tillfälle gavs kunde deltagarna byta exkursion. 
Avståndet till Trelleborg blev allt kortare ju 
längre söderut som exkursionen kom och deltagarantalet 
reducerades efter hand. I tabellen 
för C-exkursionerna anges antalet resenärer vid 
resans början. 

Exkursion Cl Urberget i södra Sverige 
Enligt biljettredovisningen från SJ varierade resandeantalet 
mellan 42 (från Västervik) och 31 
(till Trollhättan). Exkursionen började med fyra 
dagars båtresa till Västervik. Resan till Nässjö 
företogs i ordinarie tåg till Hultsfred. Därifrån 
extratåg med en II klass boggivagn. I Lönneberga 
gjordes tre timmars uppehåll och därefter stopp 
i Brevik innan Nässjö nåddes. Biljettkostnader II 
klass Västervik-Hultsfred 1.65, Hultsfred-Nässjö 
3.90 kr. Även resan från Nässjö till Jönköping 
via Vaggeryd med stopp i Malmbäck och Smålands 
Taberg gjordes med extratåg. Biljettkostnader 
II klass Nässjö-Vaggeryd 2.25, VaggerydJönköping 
H 1.80 kr. 
I Jönköping hann gruppen med att resa med 
ordinarie tåg på Gripenbergsbanan till Huskvarna 
innan extratåget till Falköping skulle 
avgå. I Vartofta gjordes ett oannonserat långt 
geologiskt uppehåll i avvaktan på att dimman 
på Mösseberg skulle lätta. Vid den "försenade" 
ankomsten till Falköping hade molnen lättat 
och deltagarna kunde bestiga Mösseberg och 
njuta av utsikten över Falbygden. På eftermiddagen 
for gruppen med ordinarie tåg till Herrljunga 
(biljettkostnad 1.50 kr) och från Herrljunga 
i en abonnerad tvåaxlig vagn II klass till 
Öxnered. Efter byte i Öxnered (fem minuters 
omstigning) anlände gruppen till exkursionens 
slutmål Trollhättan kl. 20.02. Biljettkostnader 
II klass Herrljunga-Öxnered 3.30, ÖxneredTrollhättan 
0.60 kr. 

Exkursion C2 Kambrosilurberggrund 

i södra Sverige 
Exkursionen berörde tre olika områden med 
sedimentär berggrund. Det första var Gotland. 
Efter ankomsten till Visby den 25 augusti kl. 05 
började den egentliga exkursionen med ett extratåg 
till Burgsvik. Och morgonen efter gick detta 
från Burgsvik till Etelhem. Hästskjutsar förde 
geologerna till besöksmålen. Det regniga vädret 
gjorde att långt middagsuppehåll var nödvändigt 
för att få kläderna torra. Först klockan ett 
på natten kom geologerna till Roma och fann 
till sin förtjusning att extratåget till Klintehamn 
fortfarande väntade. Ägaren av Badhotellet var 
en mycket naturintresserad man som bjöd på sen 



supe alternativt tidig frukost O1.30. Övriga dagar 
på Gotland var tågfria. På tisdagskvällen den 30 
augusti tog geologerna nattbåten till Stockholm. 

Efter en lugn sjöresa fortsatte exkursionen med 
tåg till Dalarna i en abonnerad tvåaxlig vagn II 
klass Stockholm-Krylbo (32.20 kr) och från 
Krylbo med direktvagn till Falun, byte till tåg 
mot Rättvik med ankomst 18.30. Biljettkostnader 
II klass Stockholm-Krylbo 6, KrylboBorlänge 
2.40, Borlänge-Orsa 5.40 kr. Efter två 
dagsutflykter i Rättvikstrakten for gruppen till 
Orsa med ordinarie tåg. 

Tidigt på morgonen den 3 september skedde 
avfärd från Orsa till Kallholn. Direktör Sylven 
vid Orsa-Bollnäs järnvägsbolag (vanligen användes 
järnvägens konkreta ändpunkter) ställde 
företagets motorvagn till förfogande utan kostnad. 
Åter i Orsa efter knappt två timmar bjöd 
Kallholns kalkfabrik på frukost. Motorvagnen 
torde ha varit en av de två ångspårvagnarna som 
Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag sålde till 
DHJ år 1901. Kl. 11.35 styrde geologerna kosan 
söderut. Efter byte i Mora-Noret anlände de till 
Mora 12.10. En dryg halvtimme senare, 12.46 
avgick tåget till Kristinehamn med måltidsuppehåll 
i Vansbro 14.43-15.45. Från Mora 
reste geologerna i en abonnerad tvåaxlig vagn II 
klass Tåget ankom till Kristinehamn kl. 21.16. 
Biljettkostnader II klass enkel: Orsa-Mora-Noret 
0.60, Mora-Persberg 6.60, Persberg-Kristinehamn 
2.85 kr. Särredovisningen för resan norr 
och söder om Persberg tyder på att ÖWJ efter att 
ha övertagits av MVJ år 1897 fortfarande i bokförings-
och taxehänseende drevs separat. 

Västgötadelen av exkursionen inleddes med 
tidig avresa från Kristinehamn, kl. 06.33 i abon

nerad tvåaxlig vagn Il klass till Moholm via Laxå. 
Tågbytet i Moholm fick ta tre minuter, 09 .13

09.16. Märkligt kort anslutningstid då gångsträckan 
mellan normalspårs-och smalspårsplattformen 
var cirka 200 m. Även raska stationskarlar 
torde ha funnits till hands för överföringen 
av resgodset. Från Mariestad fortsatte resan till 
Lugnås och efter ett par timmars uppehåll till 
Råbäck utan byte i Forshem. Biljettkostnad Il 
klass Kristinehamn-Moholm 4.50, MoholmMariestad 
0.90, Mariestad-(Forshem)-Skara 
1.35, tur och retur Forshem-Råbäck 0.60 kr. 



Efter en hel dag på Kinnekulle påbörjades resan 
till Skövde 19.10. Byte i Forshem, Skara och 
Axvall. Ankomst till Skövde 22.15. Biljettkostnad: 
Il klass Skara-Axvall 0.20, Axvall-Skövde 

0.42 kr. 

Sista dagen ägnades åt Falbygdens fossilförande 
bergarter. Tåg från Skövde till Stenstorp 
I samtliga tåg till Hjo fanns en vagn som via 
Svensbro gick till Tidaholm. Automobiler mötte 
deltagarna i Ekedalen för den fortsatta färden 
som slutade i Falköping. Biljettkostnad: Skövde-
Stenstorp Il klass 0.60, Stenstorp-Ekedalen 
III klass 0.30 kr. 

Från Falköping avreste 24 deltagare till Göteborg. 
Elva av dem fortsatte därifrån i sovvagn till 
Teckomatorp för att ansluta exkursion D i Eslöv. 
Biljettkostnader: Falköping R-Göteborg Il 
klass 4.20, Göteborg-Teckomatorp 12.60 plus 
snälltågstillägg 1.50 plus sovvagnsbiljett 5.35, 
Teckomatorp-Eslöv 0.40 kr. 

Exkursion C3 Kvartärgeologiska företeelser 

i södra Sverige 
Under resans gång beskrevs olika landskapstyper 
från tågfönstren. Gruppen lämnade Stockholm 
med ordinarie nattåget kl. 21.15. Till tåget hade 
kopplats en reserverad sittvagn, Bo3. Vid ankomsten 
till Herrljunga 05.02 växlades sittvagnen 
till Uddevallatåget. Cirka 08.25 gjorde tåget 
ett extra stopp utan kostnad för avstigning vid 
Kuröd. 

Resan till Strömstad företogs med det ordinarie 
morgontåget i en reserverad tvåaxlig vagn III 
klass. Biljettkostnad till Strömstad 2.40 kr. På 
eftermiddagen hyrd ångbåt till Fredrikshald och 
därifrån tåg 20.41 till Ed med ankomst 22.10. 
Biljettkostnad III klass Fredrikshald-Kornsjö 

1.55 kr i svensk valuta, Kornsjö-Ed 0.35 kr. 

Nivåskillnaden i Dals Ed mellan samhället och 
Stora Le är 43 meter. Geologerna transporterades 
fram och åter på sicksackspåret till Bälsnäs och 
Lee vid Stor': Le. Från Ed togs ordinarie tåg till 

Växeln i zigzag-spåret den 3 juni 1978. Spåret revs något år senare. Fotofoif. 
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GEOLOGICAL MAP OF DAL'S ED Efter utflykter 
med ordinarie tåg 
till Smålands Taberg 
och Tenhult 
lämnade geologerna 
Jönköping 
på morgonen den 
3 september för 
båtfärd till Hästholmen. 
Extratåg 
fram och åter till 
Alvastra kostade 
20 kr. Extratåget 
mellan Hästholmen 
och Mjölby 
var avgiftsfritt -
en märklig omständighet 
eftersom 
banan skulle 
ha öppnats för 
allmän trafik torsdagen 
den 1 september. 
I Östgöta 
Correspondenten 
fanns inga annonser 
eller notiser om 
öppnandet varken 
veckan före eller 
efter 1 september. 
Från Mjölby 
fortsatte resan till 
Norrköping och 
med båt till Visby. 
Fyra regniga och 
blåsiga dagar tillbringades 
på Gotland. 
Ordinarie 
+.e-01dförtilications ; a Teg, br.-Bli ckyiml . '1 : 1.0000 :öö'::;a ArJVOO'illls; lkplhsa•hei'!l>Ls: Hca,J;, tåg från 
Visby till 

Trollhättan med byte i Mellerud (17.00-18.50). Stånga och från Etelhem till Visby. Övriga dagar 
Biljettkostnad III klass DJ Ed-Mellerud 0.70, BJ gällde hästskjuts och ångbåt (Stora Karlsö). 
Mellerud-Trollhättan 2. 5 5 kr. Vistelsen på Gotland avslutades på kvällen den 

Från Trollhättan fortsatte 15 geologer resan till 7 september. Från Visby fortsatte 13 deltagare till 
Skövde. Biljettkostnader III klass Trollhättan-Kalmar, där en kort morgonutflykt gjordes på 
Öxnered 0.60, Öxnered-Vara 1.60, Vara-Skara smalspåret till Läckeby innan 17 resenärer reste 

0.60 kr. Kostnad för en hyrd boggisittvagn III vidare till Alvesta med ett extratåg. Biljettkostnad 
klass Öxnered-Vara 18.80 kr. Från Skara åkte II klass Kalmar-Emmaboda (KJ) 1.90, Emma-
deltagarna till Skövde i automobiler via Valle boda-Växjö 1.90 (CWJ) och Växjö-Alvesta (SJ) 
härad och Hornborgasjön. Även de följande två 0.60 kr. Kostnaden för extratåget 11.40, 11.40 
dagarna nyttjades automobiler och hästskjutsar kr respektive 3.60 kr. 
för färder i Falbygden. Ett extratåg från Vartofta Sex deltagare for därefter vidare från Alvesta 
förde gruppen till Jönköping. till Lund för exkursion i trakten av Tomelilla 



och Trelleborg. Resorna i Skåne gjordes med 
ordinarie tåg. 

Exkursion C4 Mellersta Sveriges malmfält 

Intresset för exkursionen var vida större än planerat. 
Efter en del diskussioner med bland annat SJ 
kundedeltagarantalet utökas från 30 till 56 plus tre 
ledare, inalles 59 personer. Av SJ hyrdes ett vagnsätt 
med fyra vagnar, ABol+ABol+ABol+BFo, 
för resan från Stockholm till Mariedamm. Utöver 
det personliga bagaget krävdes utrymmer för 
insamlade bergarter och mineral för egen del och 
för universitetens studiesamlingar. "Det säger sig 
ju själft att de resande vetenskapsmännen komma 
att ägna all uppmärksamhet åt mineralierna 
i de orter, där de göra uppehåll under sin färd" 
(Filipstads Tidning 1 september 1910). Antalet 
resenärer som övernattade i sovvagnarna varierade 
mellan 43 och 47. Övriga bereddes nattkvarter 
på hotell eller privat. Totalt under resan 
fakturerades 31 7 nattkvarter a2 kr. Under hela 
resan debiterades vagnsättet en avgift för enbart 
en boggivagn med 40 öre/km och för alla sträckor 
gällde biljettkostnaden för Il klass. 

Gruvbolagen undfägnade deltagarna och även 
tågpersonalen rikligt med mat och dryck. 

Fredagen den 26 augusti 09.55 rullade extratåget 
ut från Stockholm C och anlände till Dannemora 
12.37 Till Uppsala avgick tåget kl. 19. 
Supe intogs på Stadshotellet. 

Övernattning skedde i sovvagnarna som ställts 
på bangården. Nattsömnen stördes av rangering 
av godsvagnar. 

Efter besök i Sala gruvor tillbringades natten 
på bangården i Krylbo. På denna stora station 
var tågrörelser igång dygnet runt och geologerna 
led brist på sömn. 

Tidigt på söndag morgon drogs tåget till 
Kallmora. Geologerna delades in i flera grupper 
och kördes med hästskjutsar mellan gruvorna i 
Norbergsområdet. Övernattning på bangården 
i Kärrgruvan. För sträckan Krylbo-Kärrgruvan 
finns en anteckning om kostnad för extratåg 

5.70 kr samt 63 enkla biljetter Il klass å 90 
öre. 

På måndagsmorgonen transporterades deltagarna 
med de egna vagnarna till Klackberget 
och Kolingsberget. Efter lunch fortsatte resan till 



Hagge via Ängels berg. I Hagge förde hästskjutsar 
deltagarna till Flogbergets gruvor. Malmbriketter 
forslades till Hagge station med en linbana 

"aerial wire rope tramway". Övernattning på 
bangården i Ludvika. 

I Falun och Grängesberg ställdes vagnsättet 
inom gruvområdet. Geologerna hade nära till 
geologiska sevärdheter och lekamliga faciliteter. 
Från Grängesberg drogs vagnsättet till Långbanshyttan 
via Herrhult och sedan till Filipstad 
V Dagen därpå besöktes Persberg och därmed 
var gruvexkursionen i Bergslagen avslutad. Från 
Persberg gick extratåget till Kristinehamn och 
därifrån som nattåg till Mariedamm. Biljett-och 
vagnskostnaden för utflykterna kring Filipstad 
särredovisades för sträckorna Herrhult-Persberg 
och Persberg-Kristinehamn ( tidigare ÖWJ) samt 
för sträckan Persberg-Långbanshyttan (MVJ). 

Tidigt på morgonen den 3 september lämnade 
sällskapet sovvagnarna för gott. Ett stort antal 
hästskjutsar transporterade resenärerna och deras 
tunga bagage till Zinkgruvan. På kvällen kördes 
geologerna till Åmmeberg på den normalspåriga 
bruks järnvägen. Öppna godsvagnar hade försetts 
med sittbräden. Övernattning skedde på tre ställen, 
i Åmmeberg och på den vid kajen liggande 
s/s Primus samt på stadshotellet i Askersund. 

Båtfärden till Jönköping blev ej den skönhetsupplevelse 
som var tänkt. Gråmulet, regnigt och 
en kall nordan gjorde att deltagarna höll sig inombords. 
Vättern är ökänd för krabb sjö och ångbåten 
rullade betänkligt enligt passagerarnas uppfattning. 
Jönköping angjordes på eftermiddagen. 

Även den sista exkursionsdagen präglades av 
gråmulet väder och regn. Extratåg (III klass) från 
Jönköpings Hamn förde geologerna till och från 
den nedlagda gruvan i Smålands Taberg. Efter 
återkomsten till Jönköping avslutades exkursionen 
och deltagarna började skingras. Några tog 
tåget till Nässjö för att via Trelleborg (ank. 08.44 
påföljande dag) nå kontinenten. Andra passade 
på att före hemresan ta Gripenbergsbanan till 
Huskvarna för att under några timmar studera 
bergarterna i Huskvarnaåns kanjon 

Exkursion C5 Landskapsformer 

i Mellansverige 
Ordinarie tåg utnyttjades. Geologerna reste 
andra klass där sådan vagn fanns tillgänglig. Eftersom 
inga extratåg anordnades blev det många 
tågbyten. 



Exkursionen inleddes fredagen den 26 augusti 
med tåg från Stockholm kl. 10.10 i abonnerad 
tvåaxlig vagn III klass till Krylbo där byte till 
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tåg till Säter gjordes. Bispbergsgruvan och Säterdalen 
stod på programmet. 

Huvudmålet på lördagen var Falu koppargruva. 
Tåg från Säter 07.08 till Falun 09.10. En rundtur 
med häst och vagn i Falun och dess närhet 
hanns även med innan resan till Mora fortsatte 

14.10. Byte i Rättvik 15.44-16.19 och ankomst 
till Mora 18.30. Biljettkostnad Borlänge-FalunMora-
Älvdalen Il klass 6.30 kr. 

Trots att söndagen var en vilodag blev den 
ansträngande för deltagarna. Morgonprogrammet 
inleddes med hästskjuts 20 km längs Österdalsälven 
(85 kr plus dricks 10 kr till kuskarna). 
Tåg från Mora 12.50 till Älvdalen ank. 14.10. 
Uppehållet var kort och jäktigt. Drygt en timme 
senare, 15.20, avgick tåget till Mora, ank. 16.40. 
Tåg från Mora 16.56 till Vikarbyn 17.58. Med 
häst och vagn (90 kr) fortsatte geologerna till 
Rättvik. Biljettkostnad Älvdalen-Mora-FalunGrängesberg 
Il klass 8.10 kr. 

Även måndagen blev en lång dag. Tåg från 
Rättvik 08.28 till Grängesberg med byte i Falun 
10.00-10.15 och Ludvika 11.55-12.24 där 
snabb lunch intogs. Tåg från Grängesberg 17.41 

På kartan syns fyra 
enskilda järnvägar. 
När Norbergs järnvägfrån 
söder nått 
Norberg avgrenas 
Klackbergsjärnväg 
som rundar Noren. 



Klackberg nås också 
av KärrgruvanKlackbergs 
järnväg, 
ett dotterbolag till 
Krylbo-Norbergs 
järnväg. 

till Örebro 23.10 
med byte i Frövi 
22.38-22.42. 
Några av deltagarna 
fick övernatta 
på järnvägshotellet 
i Vanneboda, 
övriga på Grand 
hotell i Örebro. 
Biljettkostnad Il 
klass Grängesberg-
F rövi 1.65 
kr, Frövi-Örebro 

·-·--1.20 kr plus kostnad 
för reserverad tvåaxlig vagn 5 kr. 

Tisdagen blev något lugnare. Extratåg hade anordnats 
mellan Örebro och Latorpsbruk (20 kr) . 
Tåg från Örebro 15.05 i abonnerad tvåaxlig vagn 
Il klass till Motala 18.57. Biljettkostnad Il klass 

3.60 kr. Ångbåtsturen från Motala till Jönköping 
skedde i dimma och regn. Utlägg för spårvagnsavgifter 
6.20 kr avsåg troligen avgift från hotellet 
till middagen på Alphyddan i Stadsparken. 

På torsdagsmorgonen togs ordinarie tåget från 
Jönköping Ö till Huskvarna och på eftermiddagen 
extratåg från Jönköpings Hamn till och 
från Smålands Taberg. Biljettkostnad tur och 
retur III klass 1 kr. Tåg från Jönköping 17.10 
till Skövde 19.52 med byte i Falköping Ranten 
18.55-19.14. Biljettkostnad Il klass 3.90 kr. 

Under fredagen 2 september stiftade deltagarna 
bekantskap med smalspårsmiljöer i Skaraborg. 
På morgonen tåg från Skövde till Stenstorp och 
därifrån smalspårigt tåg till Bjällum, ank. 11.45. I 
Bjällum väntade hästskjutsar för färd via Varnhem 
och Öglunda till Axvall. Tåget till Skara avgick 

16.10. Efter en timmes måltidsuppehåll fortsatte 
resan till Lidköping. En kort tur med ordinarie tåg 

fram och åter till Risa hållplats hanns med innan 

tåget från Lidköping avgick till Råbäck. Biljett



kostnader Il klass Skövde-Skultorp 30, Skultorp

Stenstorp 60, III klass Stenstorp-Bjällum 28, 

Axvall-Lidköping 60, Lidköping-Risa 20 och Il 

klass Lidköping-Råbäck 80 öre. 

Efter en dag på Kinnekulle fortsatte exkursio

nen med tåg från Råbäck 15.44 till Trollhättan 

19.53 efter byte i Håkantorp 17.35-18.08 och 
Öxnered 19.34-19.40. Biljettkostnader: Il klass 
Råbäck-Lidköping 0.80, Lidköping-Håkantorp 
1.00, III klass Håkantorp-Öxnered 1.40, Öxnered-
Trollhättan 0.60 kr. 

Söndagen den 4 september var sista exkursionsdagen. 
Trollhätte kanalbolag bjöd på ångbåtstur till 
Vänersborg. Tåg från Vänersborg 13.35 till Uddevalla 
14.39 med extra stopp utan avgift vid Kuröd 
för avstigning. Biljettkostnad Öxnered-Uddevalla 
III klass 0.80 kr. Några deltagare avreste 19.43 till 
Göteborg för att ta nattåget till Malmö och därifrån 
till Trelleborg. Övriga for tidigt på måndagsmorgonen 
med hyrd ångbåt till Göteborg. 

Exkursionerna i Skåne, C6 Skånes växtförande 
mesozoiska bildningar, C7 Kritaavlagringar i 
Skåne och D Palaeozoiska bergarter i Skåne, 
lockade ta deltagare beroende på den speciella 
inriktningen och Skånes geografiska närhet till 
kontinentens universitet. Antalet deltagare i exkursionerna 
C7 och D reducerades successivt 
under resans gång. Vädret var ogynnsamt med 
mycket regn vilket medförde improvisationer 
från den ena dagen till den andra. Flera av de 
planerade besöksmålen fick strykas på grund 
av stora vattensamlingar. Översiktskartan av Cexkursionerna 
i Skåne stämmer inte helt med 
de genomförda resorna. Dessa gick relativt lätt 
att ändra för en liten grupp. Geologerna fick en 
viss inblick i enskilda skånska järnvägar och de 
åtskilda stationerna i Billesholm, Kristianstad, 
Lund och Trelleborg. För resan från Klagshamn 
till Malmö ordnades ett extratåg på kalkbruksbanan 
till Tygelsjö (exkursion C7). 

Referenser 
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Sveriges geologiska undersökning 
Sveriges Järnvägsmuseum 

Exkurs: Hjalmar Sjögren 

En av de legendariska geologerna var Hjalmar 
Sjögren (1856-1922) och han kom även att 
ta en plats i den svenska järnvägshistorien. 
Hjalmar Sjögren föddes i Persberg. Pappan, 
Anton Sjögren (1822-1893), var bergmästare 
i Filipstad och även teknisk ledare för driften 
av Persbergs gruvor fram till sin död. Anton 
Sjögren var engagerad i transportproblemen 
av malmen till Filipstads Bergslags kanal. Ett 
av hans förslag var att bygga en stollgång med 
trallbana på 65 m djup mellan gruvområdet 
i Persberg och Daglösenviken i Filipstad. En 
tidig tanke på en form av tunnelbana. Projektet 
beräknades ta tolv år och kostnaderna 
var oöverstigliga. Anton Sjögren var under en 
tid ordförande i stadsfullmäktige och deltog 
livligt i diskussionen om dragningen av Nordvästra 
stambanan i Värmland. Den äldste sonen 
Hjalmar fick således under sin tonårstid 
i Filipstad uppleva den nya järnvägsålderns 
intåg i östra Värmland. 

Hjalmar Sjögren, vanligen skrev han A. 
Hjalmar Sjögren, blev professor i mineralogi 
och geologi vid Uppsala universitet 1882, 26 
år gammal. Två år senare blev han chefgeolog 
vid Nobelbrödernas oljeföretag i Baku. 
År 1889 gifte han sig med Anna Nobel, dotter 
till Ludvig Nobel, och tre år senare köpte 
de Nynäs gods. Sjögren var väl förtrogen 
med järnvägens samhällsekonomiska betydelse 
och en drivande kraft när Nynäsbanan 
byggdes. Ett av motiven var att upprätta en 
snabb ångbåtsförbindelse med lämplig rysk 
Östersjöhamn med järnvägsanknytning till 
St Petersburg och därmed förbindelse till 
Moskva och Baku. Sjögren var bland annat 
styrelseordförande och verkställande direktör 
i Stockholm-Nynäs järnvägsaktiebolag. Han 
medverkade i hög grad till kapitalanskaffningen 
och för täckandet av de första årens 
förluster: obligationslån a 1 700 000 kr från 
Alfred Nobels stärbhus och lån från egen kassa 
500 000 kr. Nynäsbanan öppnades 1901. Efter 
en besiktning i september 1909 lämnades 
tillstånd till att tågen fick framföras med en 
maximal hastighet av 90 km/h -en tåghastighet 
som då inte var tillåten för någon annan 
enskild järnväg. 

Geologkongressen: 40 exkursionsguider finns 



i två boxar (1-17, 18-40). Flertalet av dem 
är även tryckta i Geologiska Föreningens i 
Stockholm Förhandlingar vol. 31, s. 289-346 
och vol. 32, s. 347-1484. 

XI Congres geologique international. Compte 
rendu, s. 1201-1413. Stockholm 1912. 

B. Sundquist & C. Nordlund, Science and 
Honour: The 11th lnternational Geological 
Congress in Stockholm 1910. Episodes Vol. 27. 

no.4,s.284-292.2004. 
Exkursion Resenärer Tärnvägsbolag 
Al 25 juli-17 augusti 65 SJ, NSB 
A2 27 juli-17 augusti 34 SJ 
A3 6-17 augusti 49 SJ 
A4 6-17 augusti 23 SJ 
AS 25 juli-17 augusti 5 ST 
A6 7-17 augusti 16 SJ 
A7 11-1 7 augusti 11 SJ, LRJ 
A8 28 j uli-1 7 augusti 16 SJ, NSB 
Bl 19 augusti 118 SNJ 
B2 19 augusti 145 SS,SWB 

K. Aghult, L.O. Lind, & G. Sandin,järnvägsdata 
1999. Tredje upplagan. Svenska Järnvägsklubben 
nr 68. 416 s. 

E. Anderson, Stockholm-Nynäs järnväg 25 år. 
Stockholm. 22 s. 1926. 

R. Bratten, Bergmästare Anton Sjögren -vetenskapsmannen. 
Vår stad, Filipstad, s. 18-21. 
2006. 

N. Fors gren, Porjus. Pionjärverket i ödemarken. 
Porjus arkivkommitte. 1982. 

Båtar 

Aeolus 
Sundsvall, Nälden 

Abisko 
Dag;rnar. Sagg_at. Skalka. Turist 
Sundsvall 

Sundsvall 

B3 19 augusti 18 SJ, UGJ 
B4 21 augusti 123 SNJ, SJ Saga 
B5 21 augusti 123 SJ 
167 Fyris I 
2 0 s 

B6 21-23 augusti 111 



B7 23 augusti 80 
B8 23 augusti 55 
B9 23 augusti 17 
C 1 26 augusti-3 september 33 
C2 25 augusti-6 september 30 
C3 26 augusti-8 september 23 
C4 26 augusti-5 september 59 

C5 26 augusti-5 september 33 
C6 27 augusti-I september 9 
C7 26-31 augusti 15 
D 7-10 september 16 

Järn vägssignaturer 

BJ 
BKB 

CHJ 
CWJ 
DHJ 
DJ 
FLJ 
FVÖJ 
GDJ 

GJ 
HNJ 
HSJ 
JGJ 
KBJ 
KJ 
KlRJ 
KNJ 
LBJ 
L&HJ 
LRJ 
LSSJ 
LTJ 
Bergslagernas järnväg 
Blekinge kustbanor 

Kristianstad-Hässleholms järnväg 
Karlskrona-Växjö järnväg 
Dannemora-Hargs järnväg 
Dalslands järnväg 
Frövi-Ludvika järm:~g 
Fågelsta-Vadstena-Odeshögs järnväg 
Gävle-Dala järnväg/ar 
Gotlands järnväg 
Halmstad-Nässjö järnväg 
Hjo-Stenstorps järnväg 
Jönköpings-Gripenbergs järnväg 
Kalmar-Berga järnväg 
Kalmar järnväg 
Klintehamn-Roma järnväg 
Krylbo-Norbergs järnväg 



Lund-Bjärreds järnväg 
Landskrona & Helsingborgs järnvägar 
Laxå-Röfors järnväg 
Lidköping-Skara-Stens torps järnväg 
Lund-Trelleborgs järnväg 
SSnJ 

SNJ 

SWBSS 

NVHT, NOT, HNT, TGT, ST, UVHT, Bl 

GJ, KIR], SJ, I SDJ, BJ, GDJ, DHJ, 

MVJ, LSSJ, SA], HSJ,MMJ, VGJ 

SJ, UVHJ, NSB, DJ, BJ, VGJ, HNJ, FVÖJ, 

MHJ, GJ, KBJ, KJ, CWJ, LTJ, MSJ 

ST, UGT, KNT, SWB, Bl, MVT, HNT, TGT 

U1/isby, Tjelvar 

Tor 
Saga 

Saga. Konung, Oscar. Emma 
Hansa 

Valborg, Primus, Albert 
Ehrensvärd, Wisby 
Primus 

SJ, SDJ, BJ, GDJ, FLJ, JGJ, HNJ, LSSJ, UVHJ Primus, Valborg 
SJ, L&HJ, LTJ 
SJ, CHJ, BKB, ÖS], LBJ, MKJ, VKTJ 

YEJ, MSJ, YGStOJ, LTJ 

MHJ 
MKJ 
MMJ 
MSJ 
MVJ 
NOJ 
NSB 
NVHJ 
SAJ 
SDJ 
SJ 
SNJ 
SS 
SSnJ 
SWB 
UGJ 



UVHJ 
VGJ 
VKTJ 
YEJ 
Mjölby-Hästholmens järnväg 
Mariestad-Kinnekulle järnväg 
Mariestad-Moholms järnväg 
Malmö-Simrishamns järnväg 
Mora-Vänerns järnväg 
Nässjö-Oskarshamns järnväg 
Norges Statsbaner 
Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnväg 
Skövde-Axvalls järnväg 
Södra Dalarnes järnväg 
Statens järnvägar 
Srockholm-Nynäs järnväg 
Stockholms Spårvägar 
Srockholm-Saltsjöns järnväg 
Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar 
Uppsala-Gävle järnväg 
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg 
Västergötland-Göteborgs järnvägar 
Västra Klagsrorp-Tygelsjö järnväg 
Ystad-Eslövs järnväg 

Y.GStOJ Y.stad-Gärsnäs-S:t Olofs järnväg 
OSJ Ostra Skånes järnvägar 

Erik V Pedersen 

Lokomotivångaren Svanens danska karriär 

Yngve Holmgren skrev en artikel om Svanen ijärnvägsTeknik 
5/1966 och behandlade även dess danska tid, 
men denna artikel ur banen ger ytterligare detaljer. 

I banen nr 99 skrev Lars Olov Karlsson om Sveriges 
många olika spårvidder, smala som breda, 
normalt använda (normalspårvidden) som mindre 
använda. En av de mer speciella spårvidderna 
var 121 7 mm som bara användes på ett par 
ställen, bland annat till en liten amfibiebåt som 
skulle ha hamnat i Danmark. 

En amfibiebåt på räls! Vad vad då det? 
I Svenska Turistföreningens årsskrift 1892 beskrivs 
Svanen enligt följande: 

Ångbåten "Svanen" trafikerar Viskaån och den en 
half mil norr om Borås belägna Öresjö. Den passerar 
därvid omkring 20 minuters färd från staden på jernvägsrails 
förbi Ålgårds fall. För att undvika slussar har 
båten konstruerats så, att den med sin egen maskin 
liksom ett lokomotiv går vid sidan av fallet. -Det 
är en högst egendomlig syn, då ångbåten säkert och 
stadigt med passagerarne ombord höjer sig ur vattnet 



och knogar åstad på sina hjul, hvilka sticka till 
hälften ut ur bottnen. Propellern svänger under tiden 
rundt i luften. -Båten är flatbottnad med styf bäring 
och kan bekvämt taga några och sextio passagerare. 
Systemets uppfinnare är lektor C.J. Magnell i Borås. 
-Ångbåten kommer under sommarmånaderna att 
dagligen göra turer till och på Öresjö, en ovanligt 
vacker passage med anslående scenerier. 

Ångbåten Svanen hade som amfibiebåt "kläckts" 
1891 i Kristianstad, konstruerad av en ung lektor 
i Borås, Carl Jacob Magnell. Som redan LOK 
nämner var det meningen att Svanen skulle trafikera 
de båda vattnen Viskan och Öresjö, som 
var skilda åt med ett mindre vattenfall och en 
höjdskillnad av fem-sex meter. För att komma 
förbi detta hinder hade man tänkt ut en liten, 
två hundra meter lång järnväg på vilken Svanen 
skulle köra upp respektive ner på sin tur mellan 
de båda ändstationerna. 

Svanen hade emellertid problem med både 
uppstigningen ur och nedstigningen i vattnet 
eftersom den hade svårt att stå stadigt på de hala 
rälerna. Därför måste de ombordvarande passa

gerarna gå föröver och tynga ner framhjulen på 

vägen upp ur vattnet och på motsvarande sätt gå 

akteröver och tynga ner de bromsande bakhjulen 

under nedfärden. 

Till utseendet liknade Svanen en vanlig ångbåt 
med lodrät stäv och rundat akterskepp samt ett 
litet däck i för och akter. I mitten stod ångpannan 
och den tvåcylindriga ångmaskinen med 
27 hästkrafter. 62 passagerare kunde rymmas 
på bänkar utmed sidorna på den 13,10 meter 
långa båten som hade en största bredd av 3, 11 
meter. Den var byggd av stål, utan köl men ändå 
inte helt Barbottnad, och vägde 11 ton. Svanen 
var utöver sedvanlig propeller försedd med fyra 
breda hjul som var dubbelflänsade, alltså med 
Bänsar på både ytter-och innersidan. Spårvidden 
var som sagt 1217 mm. Av de fyra hjulen kunde 
ångmaskinen (bara) driva på det främsta paret. 

När båten nådde land och därmed hindret 
skulle man underlätta för hjulen att träffa skenorna. 
Därför var på skrovet anbringade fenderlister 
som hjälpte till att styra in båten till rälsen 
mellan två stolprader, varefter den med egen kraft 
kunde köra upp ur vattnet på den ena turen och 
ner i vattnet på den andra. 



Ångmaskinen kunde kopplas från så att drivhjulen 
stod stilla under seglatsen, men propellern 
kunde inte frikopplas när båten gick på skenorna. 
När den körde upp på land eller ner i vattnet 
sprutade därför vattnet kraftigt från propellern. 
Dessutom var turen över land mycket obekväm 
eftersom hjulen inte var avfjädrade och för att 
propellern med sin fria rotation i luften fick hela 
båten att skaka. 

Redan på våren 1892 anskaffades en ångvagn 
till järnvägen mellan Borås och Herrljunga. Därmed 
blev Svanen utkonkurrerad och upplagd för 
att invänta en eventuell köpare, dock utan att 
kunna säljas genast. 

Förhistorien till Svanens ankomst till Danmark 
hänger samman med justitierådet Christian 
Frederik Garde (1829-1911). Han blev 1850 
underlöjtnant i armen och senare lantmätare 
vid Bera järnvägsbyggen. Garde var en driftig 
herre som deltog i anläggningen av bland annat 

Utsnitt av rekogrwsceringskarta for järnvägen Köpenhamn-Slangerup, forglagd avforfattaren, norr till höger. Mitt 
på kartan ses den blivande Slangerupsbanans kurva som korsar Fiskeb&k å (en del av M0lleåen) genom landtungan. 
Nederst går Frederiksborgvej. Till höger om ån markeras resterna av anlöpsplatsen i Farum s0. Nedanfor syns 
rampen 
mot Frederiksborgvej, en ramp som på sin tidfortsatte på andra sidan vägen ner till Fures@. Härfanns motsva

rande anordningar men de var inte aktuella for järnvägen och kom därfor inte medpå kartan. Märk till höger en 

liten kvadrat som tangerar det blivande spåret. ''Jsbeholder" står det och harforstås en eller annan anknytning till 
Fiskeb&k Hotel som låg utanfor kartans kant. 

Fakse Jernbane (Fakse Kalkbrud-Fakse Ladeplads) 
som senare kom att ingå i 0stsjadlandske 
Jernbane (0SJS), och han var med och planerade 
en spårväg från Köpenhamn till nöjesanläggningen 
Alhambra i Frederiksberg men drog 
sig ur av ekonomiska orsaker. Garde startade 
1884 "Strandvejens Dampsporvejs-Selskab" och 
etablerade 1893 ångbåtstrafiken på Lyngby s0. 
Han var delägare i Farum Kalkbrud och ville i 
det sammanhanget skapa en direkt transportväg 
från kalkbrottet till Köpenhamn genom bland 
annat ett kanalsystem som följde M0lleåen på en 
stor del av vägen. Därvid ville han fa åns passage 
av landtungan mellan Farum s0 och Fures0en 
vid Fiskeb~k utgrävd till en kanal, så att båtarna 
(amfibiebåtar) kunde segla ända till Frederiksdal. 
Därifrån måste de gå på hjul förbi Frederiksdal 
och ner i den cirka två meter lägre liggande kanalen. 
Sedan kunde de segla vidare till Lyngby 
där det var meningen att lasten inför färden till 
Köpenhamn skulle föras över på godsvagnar. Av 



detta blev det dock inget eftersom det i stället 
anlades en normalspårig godsbana från Vassingernd 
till Allernds station på Nordbanen. Den var 
dock bara i bruk till 1906 då Slangerupbanen 
öppnades med station i Vassingernd och därmed 
direkt förbindelse till Köpenhamn. 

Under sommarsäsongen var ett av köpenhamnarnas 
prioriterade utflyktsmål Hareskovene och 
sjöarna kring Lyngby, varför Garde redan 1893 
tog initiativ till det som skulle bli "Baadfarten". 
Greve Schulin på Frederiksdals gods gav honom 
1894 tillåtelse att anlöpa ett antal närmare utpekade 
platser utmed Lyngby och Bagsv~rd s0 
samt trafikera kanalen från Lyngby s0 till Frederiksdal 
vid Fures0en. 

Garde gjorde 1893-94 vissa försök att hitta 
båtar som lämpade sig för transport av både passagerare 
och gods. Han prövade bland annat den 
ombyggda bogserbåten Svanen vars dragkraft var 
en lokomobil som stod på huvuddäcket och hade 
en hög, vitmålad skorsten upp genom båtens 

överdäck. Ett och annat tyder på att detta var det 
enda som var vitt på denna båt. Passagerarna blev 
för sin del nedsmutsade av rök och sot från skorstenen. 
Båten övergavs därför snabbt som passagerarfarkost 
och användes därefter som bogserare 
av företagets maskinlösa pråmar. Av det skälet fick 
den lida smäleken att bli omdöpt till Hjte/peren. 

Garde blir dock uppmärksammad på den upplagda 
Svanen i Sverige. Båten fraktas på järnväg 
till Danmark där den verkar passa väl in i hans 
planer att använda amfibiebåtar till transporterna, 
och därför köpte "Baadfarten" på sommaren 1895 
Svanen (Svanen Il som i fortsättningen dock bara 
kallas Svanen) och satte in den på rutten. 

Baadfarten ville kunna segla ända från Lyngby 
till Farum men på den leden fanns två stora 
hinder, Fures0ens uppdämning vid Frederiksdal 
och passagen av landtungan mellan Fures0 
och Farum s0. Hindret i Frederiksdal bestod i 
att det i Fures0ens utlopp mot Lyngby var ( och 
fortfarande är) en höjdskillnad på cirka två meter 
i vattenstånd mellan Fures0en och kanalen 
nedanför dämmer. Denna skillnad skulle Svanen 
övervinna på samma sätt som vid Fiskeb~k. 
Frederiksdalprojektet blev dock aldrig förverkligat. 

På grund av M0lleåens naturliga fall mot 
Öresund har det aldrig gått att gräva en egentligt 
segelbar kanal mellan Farum s0 och Furus0en, 



vilket dessutom skulle kräva att Frederiksborgs 

Amflblebaadeo ,,Svanen",

den eneste n,.mpbaad l Verd~n, 
som ved egen Kraft bevreger sig saavel paa Land som 
Vand har paabegyndt regelmressig Fart mollem I<'arum og 
l<'rederiksdal, over 'l'angen ved Fiskebrek i Tihlutning med 
Kanalbaadene Lyngby-I<'rederiksdal. 

Fart p Ian. 

Hverdage: 

Lyngby til Fr1derlk,dal . . .. ... . ÄI. 7, 10, 12,50, 4, 5,25. 7. 8. 
Fred,riksdal v:a Fiskebrok til Farum -8. 10.30. I ,30. 4,30, 7.ao. 
Forum via Fi,~ eb rek t ,) Fnde;iksd•I -6,30, 9,30, I 2,40, 3,30, 6,30. 
Fnduikadal til Lyngby . . . . . . . . -7,30, 10_41, 2,40,4,40. G, 7,30,8,30. 

S~ndage: 

gxtrature med Tilslutning til de flesta llanetog. 

Ved at afgea f,a NorJban,stationen f. fä. Kl. 9,20. 12,6 aller 
3 25 vil man kunne v111ra tilbuge i Kji,benbavn Kl. 4, 6 1 g n for en samlet 
Ila·~-og Dampbaadsf ait d Kr. I 20 til Frtdtrik1d1l og Kr. 2,40 tillig1 
til Farum pr Amfibiebuden. 

T 11 x t,e r. 

Fra 1,yngby til Frederiksrlal Tur 30 0re. Tur & Hetur 50 0r1. 
. Fredorihdal t;J F,ekebru'.{ -50 -80 
-Fiskebrok til Farum -30 -50 . 
Frtd .,ik,.dal til Farum -70 -120 

Bl:lrn det Halva. 

Abonnemu1tsb )!etter, Maantds-og Sai•oakort samt Seskabstyre 
til modererede Taxter, hvorom Oplyaning fans IC I Hennndel3• til 

,,Dllmphaadskontoret" i Lyu~hy 

Annons i K@behavns Amts Avis 1895. 

landsväg höjdes betydligt. En ingenjör Welschow 
lät därför bygga en jämnt lutande ramp från Fures0en 
upp till landsvägen och därefter ner till 
Farum s0. Därmed kunde Svanen på egen hand 
köra tvärs över landtungan och landsvägen med 

Ritning av Svanen. Fures@ Museer. 

en hastighet av 4-5 km/h, alltså samma fart som 
en fotgängare. 



Den engelska tidskriften The Engineer hade 
ett reportage om Svanen inklusive en ritning, 
och dess kommentator förmodade att båttypen 
skulle få betydelse för exempelvis flodseglats på 

Svanen på väg upp 
ur Fures@en ... 

. . . och vidare mot 
Frederiksborgvej 
mellan de stora 
träden i bakgrunden. 
Man anar att 
vattnet piskas tiff 
skum under uppstigningen. 

Här har Svanen 
fotograferats under 
passagen av Fre

deriksborgvej på 

återvägen till FrederiksdaL 
I bakgrunden 
Fiskebak 

HoteL Foto Fures@ 

Museer. 

Nilen och i de brittiska kolonierna. Kommentatorn 
kunde också upplysa om att Svanen följande 
år skulle kunna passera Frederiksdal på samma 
sätt som i Fiskeb~k. 

Också den danska kungafamiljen besökte i sällskap 
med bland andra tsarevnan Dagmar av Ryss

land, prins Edward av Wales och kung Georg av 
Grekland Svanen i Fiskeb~k. Dagmar menade att 
en sådan båt säkert skulle lämpa sig för trafik på 
tsarens domäner i Ryssland och prinsen av Wales 
bad om en ritning. Följande år publicerade också 
den engelska veckotidningen The Graphic en ritning 
och beskrivning av Svanen. 

Båten var till en början en världssensation, 
även om man inte riktigt fick upp ögonen för 
det när båten byggdes 1891 och medan den 
ännu var svenskägd. Först 1895 när den kom i 
trafik på Fures0en blev den uppmärksammad. 
Inget varar dock som bekant för evigt, inte heller 
denna framgång. 



Ett sorgligt faktum var att "seglatsen" över land 
hade fler åskådare än passagerare. Även om den 
korta sträckan Fiskeb~k-Farum s0 bara kostade 
25 öre valde de flesta passagerare att stiga av i 
Fiskeb~k för att betrakta Svanen på dess slingrande 
färd över landtungan. Denna syn var en 
sevärdhet i sig samtidigt som det inte fanns så 
mycket att se i staden Farum. För övrigt var det 
inte längre till Farum än att man gott kunde promenera 
dit, om man inte föredrog att slå sig ner 
i serveringen på det tämligen nyöppnade (1897) 
Fiskeb~k Hotel. 

I slutet av maj 1899 valde man därför att ställa 
in seglatsen på Farum s0, varefter båtfärden till 
Fiskeb~k slutade vid en brygga i Furus0en. Rälsen 
togs dock upp först efter några år sedan godsägaren 
1902 bett om det, och firman Petersen & 
Albeck i Köpenhamn övertog den för 5 öre kilot. 

Uppstigningsrampen 
mot Fures@en, 
fotograferad av 
forfattaren från 
gamla landsvägen 

i mars 2007 

Svanen fick sedan hjulen avmonterade och 
seglade med passagerare som vanlig ångbåt på 
leden Frederiksdal-Fiskeb~k fram till andra 
världskriget 1940. Sedan seglatsen på Fures0en 
hade inställts och eftersom ångbåtar stigit starkt 
i pris på grund av oljebristen såldes Svanen i november 
1940 till entreprenörfirman Rasmussen 
& Schi0tz A/S som lät bygga om båten till bogserare. 
Som sådan användes den i Köpenhamns 
sydhamn till den 20 maj 1942 då den gick på en 
mina och sjönk utanför Kalveboderne. 

Trots att det senare har anlagts både järnväg 
(Slangerupbanen 1906, ersatt av S-tåg 1977) 
och motorväg, förutom att den gamla landsvägen 
förbi Fiskeb~k byggts om, finns det spår av 
"skepps järnvägen" över land tungan efter hundra 
år genom att rester av de ledverk som skulle föra 
in Svanen till rälsen fortfarande kan ses vid båda 
stränderna. På östra sidan av Frederiksborgvej 
kan man se ett litet stycke av den gamla rampen 
från Fures0en upp till landsvägen. Det sägs dessutom 
att man vid uppröjningen efter en rasad 
motorvägsbro 1971 hittade rälsstumpar från det 
gamla spåret. 

Källor 

Baadfarten, div. årgångar av bolagets tidtabeller. 



]ernbanen 5 & 6/1994. 
Jeppe T0nsberg, Baadfarten på Lyngby s0, 1994. 

Översättning Gunnar Sandin 

Spillror av ett angeläget projekt: 
militären och järnvägen 

Järnvägar och krig/försvar är inget nytt ämne i Spår. 
I den fjärde årsboken, 1989, publicerades Urban 
Thiels artikel "Järnvägen och militärt försvar". Thiel 
var väl insatt i sitt ämne med sin bakgrund som 
militärassistent och ansvarig för järnvägsfrågor i 
Försvarsstaben. Inom järnvägshobbyn var han välkänd 
och uppskattad som ordförande i Svenska 
Järnvägsklubben. (För en bredare allmänhet blev 
han ett namn 1973 när säkerhetsorganisationen IB 
med dess juridiskt tvivelaktiga verksamhet avslöjades 
med honom som en av cheferna.) Långt senare 
återanvände Thiel mycket av sin artikel i boken Järnvägen 
och försvaret (Järnvägsminnen 6) 2008. 

Två år senare förmedlade Stellan Bojerud, en annan 
militär med engagemang i den ideella järnvägssektorn 
och vid tillfället lärare på Militärhögskolan, ett 
examensarbete från Leif Ölmeborg som blev artikeln 
"Militären och lnlandsbanan", ett ämne som återkommer 
i materialet nedan. År 1998 berättade Börje 
Thoursie om den järnväg som engelsmännen snabbbyggde 
på Krim under kriget där på 1850-talet. 

Kalla krigets slut och totalförsvarets omställning 
har starkt försvagat den svenska järnvägens roll 
och mycket som förr var hemligt är det inte längre. 
Krigsarkivets (nu en del av Riksarkivet) stora järnvägsmaterial 
har börjat utnyttjas av forskande proffs 
och amatörer, och i senaste utgåvan av Järnvägsdata 
(2009) redovisas spår till oljedepåer och andra 
försvarsrelaterade anläggningar som man tidigare 
inte fått låtsas om. Peter Berggren har gjort ett gediget 
arbete med att kartlägga och beskriva eldriftens 
upplagsplatser (utförligast i Tåg 12/2005). Upplagsplatsen 
i Getberget norr om Älvsbyn har rentav blivit 
en museianläggning i regi av Malmbanans Vänner. 

År 1996 skrev Kenneth Landgren boken Järnvägarnas 
driftvärn under 50 år 1946-1996. Därför 
har vi utelämnat det driftvärnsavsnitt som fanns 
bland i "spillrorna". 

Vad har då militärerna själva utanför hobbyvärlden 
gjort åt sin tåghistoria? Inte mycket såvitt vi 
kan se. År 1973 kom en enkelt utformad liten skrift, 
Försvarsstabens kommunikationsavdelning 18731973, 
alltså till ett hundraårsjubileum. Den handlar 
inte bara om järnväg men denna dominerar av naturliga 



skäl. Läsvärt men kortfattat och alltså publicerat 
vid en tid när mycket inte fick sägas. 

Det har funnits andra ambitioner. Det skulle bli 
en bok, med utgångspunkt från militärassistenterna 
men såvitt vi förstår med en bred täckning av ämnet. 
Ett antal personer träffades och det skrevs diverse 
bidrag. Men någon sammanfattande redigering gjordes 
inte och projekt havererar ibland. När det stod 
klart att detta definitivt hade skett fick Spår vänligt 
tillstånd att förfoga över materialet. 

Vi har valt att publicera en del men inte allt. De 
utförliga listorna över de 145 officerare som tjänstgjorde 
som militärassistenter 1905-2001 hör till 
det senare men uppgifterna finns tillgängliga på 
Sveriges Järnvägsmuseum. En del dubbleringar av 
uppgifter har strukits, och så har texterna "civiliserats" 
i den bemärkelsen att många specifikt militära 
förkortningar konverterats till klartext. Men en del 
finns kvar. Militären har sitt fackspråk liksom järnvägen 
har sitt och det ska respekteras. Vissa avsnitt 
har namngivna författare, andra inte. 

Kvar står konstaterandet att mycket återstår 
att göra. Ta till exempel detta med förbigångsspår 
som rekognoscerades kring många järnvägsknutar. 
Fanns planerna bara på papper eller har de efterlämnat 
spår i terrängen? Det fanns ett tungt kustartilleri 
som för sin rörlighet var helt beroende av 
järnvägen. Beredskapslok är ett inom hobbyn känt 
fenomen som inte allt är utrett om. Framför allt 
hade vi den jättelika mobiliserings-och evakueringsorganisationen 
där järnvägen stod i centrum och där 
hundratusentals personer med sin materiel skulle 
förflyttas inom loppet av några dygn. Och vilka tankar 
fanns det eventuellt om samverkan med Norge 
och om tillgång till dess järnvägar och hamnar? 

De före detta militärassistenterna som bidragit 
med spillrorna nedan förstod att militären och järnvägen 
är ett ämne som kräver en insats av flera personer. 
Vi hoppas att någon person eller instans tar 
det initiativ som behövs. 

Gunnar Sandin 

Expose över historiskt intressanta händelser 

Sveriges första egentliga järnvägar, Örebro-Nora, 
Malmö-Lund och Göteborg-Jonsered invigdes 
1856. När väl olika banor byggts ökade Krigsmaktens 
(Armens) intresse för militära järnvägstransporter. 
Samverkan och nyttjande skedde i 
början sporadiskt och "vid behov". År 1859 utgavs 
föreskrifter för militär järnvägstrafik. 



Kompletterande föreskrifter, dock endast för 
fredsbruk, utkom 1862 respektive 1864. År 
1865 utgavs "Kungl. Maj :ts Nådiga skrivelse till 
Styrelsen för Statens Jernvägstrafik angående reglemente 
för transport af trupper och krigsmateriel 
på statens jernvägar". 

En första organisation 

"Militärstrategiska avdelningen" inom Landförsvarsdepartementets 
kommandoexpedition med 
uppgift att planlägga järnvägstransporter och 
samverka med järnvägsmyndigheterna upprättades 
1868. 

Generalstabens tillkomst innebar en mer strukturerad 
samverkan och ett effektivare nyttjande. 
År 1873 bildades Kommunikationsavdelningen 
vid Generalstaben som bland annat hade till 
uppgift "att äga kännedom om jernvägarnas beskaffenhet 
och trafikförmåga''. Samma år utkom 

R.C. von Rosens skrivelse "Om godsvagnars användande 
som lazarettståg". 

"Militärtransporter genomförs på jernväg med 
många tåg och till kongens belåtenhet", till exempel 
1878 med 23 extra militärtåg. Med anledning 
av detta utkom "Cirkulär af den 16 juli 
1878 rörande H.M:t Konungens tillfredsställelse 
med militärtransporter under fälttjenstöfningarna". 
Liknande cirkulär utgavs även åren 1884, 
1895, 1897 och 1899. 

I slutet på 1880-talet gjorde chefen för Generalstaben 
en framställan till Statens Jernvägar om 
att få utbilda officerare "i jernvägstjänst". Framställan 
bifölls så småningom och utbildning star-

Fotots baksida berättar: ''Bilden är tagen vid västra änden av Brunnsbergstunneln under unionskrisen juli 1905. 
Tunnelmynningen 
bevakas av en patrull från Värmlands regemente. Ekipaget som gjort halt i skydd av sagda patrull utgöres 
synbarligen av Distriktsforvaltningens inspektionsvagn, ftamford av A-lok nr 63 Ymer. Det hela är nog så idylliskt 
(observera bland annat krigareämnenas påtagliga ovisshet om målet) men det oaktat är bakgrunden allvarlig. " 

tade 1891 men avsåg först enbart nyttjande av 
järnvägarna under krigstid. 

Kommunikationsavdelningen utförde till att 
börja med all krigsplanläggning och tidtabellsarbete 
avseende militära järnvägstransporter. 
Nya bestämmelser för militära järnvägstransporter 
under fredstid utgavs 1884. 

1886 hade medeltåghastigheten ökat från 21,5 
till 25 km/h och årets övningar omfattade 21 extra 



militärtåg med 623 vagnar. 

Under slutet av 1800-talet utkom ytterligare 
anvisningar och reglementen om militära järnvägstransporter. 

År 1892 upprättades inom kommunikationsavdelningen 
tre underavdelningar: en för järnväg, 
en för vattenkommunikationer och en för "telegrafer, 
telefoner, vägar, brefduvor m.m". År 1895 
utkom "Handbok för trupptransport å jernväg" 
som bland annat nyttjades under det årets stora 
fälttjänstövning i Närke som genomfördes med 
34 extratåg med tillsammans över 16 000 man, 
1 800 hästar och 440 fordon. Detta krävde att 
två nya spår om 350 m samt nya kajanläggningar 
byggdes i Hallsberg. 

Inlands banan 

Dåvarande chefen för Generalstaben, generalmajor 
Axel Rappe, framlade 1897 förslag om 
"studium av en inlands bana mellan Bohuslän 
och Övre Norrland för att fa en mer skyddad 
förbindelse, bl.a. mot fientligt sabotage" (proposition 
till 1897 års riksdag). Bakom behovet låg 
den genomgripande förändringen av det strategiska 
läget på nordkalotten med bland annat utbyggnaden 
av det finska järnvägsnätet nära den 
svenska gränsen med förmodad rysk inblandning 
som motiv och hot. Den ryska inblandningen i 
den finska järnvägsutbyggnaden existerade dock 
inte i verkligheten. 

Inlandsbanan tillkom således med anledning 
av militärt initiativ och intresse. Andra banor 
som tillkom av "militärstrategiska skäl" var till 
exempel Skövde-Karlsborg och Växjö-Karlskrona. 
År 1897 inrättades också Byggnadsbyrån, 
sedermera Statens Järnvägsbyggnader, med uppgift 
att bereda och föreslå nya järnvägslinjer. Två 
år senare gjordes framställningar från enskilda, 
"korporationer" och myndigheter avseende olika 
delar av vad som senare blev Inlandsbanan. 

Förberedande motioner beträffande en inlandsbana 
behandlades vid 1900, 1901 och 
1903 års riksdagar. 

År 1902 fick löjtnanten i Generalstabskåren 
Henri de Champ i uppdrag att utreda den lämpligaste 
sträckningen av en inlandsbana. Banan 
kallades ibland även "Militärjärnvägen". Kraven 
som ställdes var: 

• en inre järnväg långt in i landet, 
• en i strategiskt hänseende lämplig slutpunkt, 



• stor trafikförmåga, 
• parallell landsväg på ej för stort avstånd. 
Rekognosceringen som genomfördes 1903, i 
samverkan med personal från Kungliga Jernvägsstyrelsen, 
resulterade 1904 i en rapport 
med förslag till sträckning. Till Arvidsjaur var 
sträckningen i stort sett densamma i rapporten 
som den slutligt byggda, men det föreslogs även 
en förlängning ända till Kalixlinjen i höjd med 
Överkalix. 

Militärbyrån inrättas 

Generalstabsofficerare kommenderades till Statens 
Jernvägar och den 1 september 1905 inrättades 
Militärbyrån med en militärassistent som 
chef. "Förste militärassistenten Leijonhufvud 
genom nådig generalorder (nr 1051) den 24 augusti 
1905 kommenderad att under tiden 1 september 
1905-31 augusti 1908 tjänstgöra som 
förste militärassistent." En likalydande skrivning 
finns även om andre militärassistenten i SJ:s 
arvodesstat 1906. 

Militärbyråns förste chef, Leijonhufvud, var 
1905-07 militärassistent vid SJ och från och 
med 1908 byrådirektör och chef för Militärbyrån. 
Han slutade för övrigt sin karriär som 
generalmajor och chef för Östra Brigaden. Till 
sin hjälp hade chefen en andre militärassistent 
och från och med 1906 även tre "regionala assistenter". 
1907-08 ökade antalet regionala militärassistenter 
till fem. Även de var stationerade 
i Stockholm vilket gällde de regionala militärassistenterna 
ända till 1950-talet, då de utplacerades 
vid respektive distrikt som chefer för 
försvarsenheter. År 1907 ökade antalet distrikt 
till fem och kompletteras 1908 med ytterligare 
en militärassistent ansvarig för de enskilda järnvägarna. 

Militärassistenterna erhöll före tillträdet en 
omfattande tvåårig förberedelse med bland annat 
lokförarutbildning. Utbildningstiden minskade 
195 5 till sex månader för att senare utgå helt. 

''Foto taget i Långsele vidfoltmanövern 1903, då inte mindre än 22 uppeldade Ca-lok funnos uppställda på 
bangården. " 

Militären prövar bansträckningar 

År 1909 utkom det första "nybyggarbrevet" där 
det stadgades att chefen för Generalstabens yttrande 
angående en banas planlagda sträckning 
och beskaffenhet först skulle inhämtas innan 



förslaget tillställdes Kungl. majt för prövning. 

Distriktsassistenterna överfördes 1911 från 
Generalstaben till Militärbyrån vid SJ. Samma 
år upprättades "Reglemente för militärtransport 
på järnväg". 

År 1924 konstaterades att flygskyddet av järnvägsstationer 
var dåligt. Samma år prövades trådförbindelse 
mellan lok och vagnar vid förbandstransport 
för första gången. 

lnlandsbanan invigdes 1947. Då skapades också 
Försvarsstaben som övertog Generalstabens 
operativa uppgifter med bland annat en kommunikationsavdelning 
som innehöll en järnvägsdetalj, 
en landsvägsdetalj och en sjödetalj. 

Andra världskriget 

De båda pansartågen Kiruna och Boden tillverkades 
1940. De avställdes 1945. År 1941 organiserades 
tre tvättåg (rullande tvätterier; det 
sista avställdes i början på 1980-talet). Samma år 
upprättades ett VI:e distrikt, Borås. Även sjukhuståg, 
sjuktransporttåg (och motorvagnar) infördes 
under 1940-talet. 

Järnvägsluftvärnsartilleri, 20 och 40 mm, anskaffades 
för skydd av stationära anläggningar 
samt speciellt järnvägsluftvärn monterat på öppna 
vagnar. En teknisk detalj med bland annat 
ansvar för frågor avseende järnvägstransporter 
tillkom vid Kommunikationsavdelningen 1942. 

Trots allt visar det sig att lnlandsbanans betydelse 
för krigsmakten var ringa under andra 
världskriget främst beroende på den låga tekniska 
kapaciteten. Järnvägarnas driftvärn bildades 
1946 med byråchefen som driftvärnschef. 
Av 58 000 anställda vid vid Statens Järnvägar 
anmälde sig 2 911 till Driftvärnet. 

Debatter om nivån på driftvärnsbefälhavare 
förekom flitigt men det fastställdes att de skulle 
vara "högre tjänstemän", bland annat för att lättare 
"fa gehör i organisationen". Således var fem 
distriktschefer och en förste maskiningenjör de 
första driftvärnsbefälhavarna. (Om detta kan 
man bland annat läsa i järnvägsfackets tidning 
Signalen.) Till driftvärnschef utsågs chefen för 
militärbyrån, överstelöjtnanten och byråchefen 
Einar Kjebon med kapten Walter Björnberg som 
ställföretädare. 

Omorganisationer och slut 



Försvarsbyråns chef överfördes 1964 från Krigsmakten 
till SJ och befattningen blev 1966 en civil 
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tjänst. Ytterligare en militärassistent ställdes till 
byråns förfogande centralt utöver de tidigare. 

År 1973 konstaterade kommunikationsavdelningens 
chef, överstelöjtnant Lars-Erik Widman: 
"När vi inom totalförsvaret under de senaste decennierna 
varit kritiska mot och i vissa fall sökt 
undvika nedläggning av järnvägstrafik och upprivning 
av banor, har vi av många kanske betraktats 
som bakåtsträvare. Måhända f"ar vi snart uppleva 
en tid, då man kommer att ångra många järnvägsnedläggningar". 
Vilket senare tyvärr besannades. 

På 1980-talet drogs de "centrala militärassistenttjänsterna 
vid trafikverken" in. 

År 1988 organiserades ett nytt statligt verk, 
Banverket, med fd Banavdelningen vid SJ som 
bas, med ansvar för infrastrukturen. Banverkets 
huvudkontor lokaliserades till Borlänge. Försvarssektionen 
omorganiserades samma år till 
SJ/Banverket Stab Försvar, SÖ, och löd under 
två generaldirektörer! 

År 1990 avvecklades de 148 ( ursprungligen 

450) ånglok som torrluftförvarade stått i beredskap. 
Även kol och smörjmedel för dessa ånglok 
hade lagrats. 

Stab Försvar (SÖ) överfördes 1998 till "sektormyndigheten 
Banverket" och Verksamhetsplaneringsavdelningen 
med benämning Beredskapssektionen. 
Sektionen flyttades från Stockholm 
till Borlänge 1999. 

Den 31 december 2001 upphörde verksamheten 
med militärassistenter vid järnvägarna då 
Försvarsmakten "inte ansåg sig ha råd att avvara 
tre officerare för tjänstgöring vid järnvägarna och 
därför ensidigt sade upp avtalet". 

Noteras bör att i järnvägens begynnelse var 
åtskilliga chefer, planerare, konstruktörer och 
andra officerare som framgångsrikt bidrog till 
järnvägarnas utveckling. Bland dessa kan nämnas 
överste Nils Ericson. 

Järnvägarna i totaljörsvaret 

Alltsedan det fransk-tyska kriget på 1870-talet 
har järnvägarna haft stor betydelse för världens 



armeer. Även i Sverige togs stor hänsyn till försvarsaspekterna, 
bland annat vid anläggandet 
av nya järnvägar. Stambanans dragning genom 
Norrland en bit in från kusten betingades delvis 
av risken för beskjutning från havet. Transportplaneringen 
för krig sköttes först av Försvarsstaben, 
men år 1905 inrättades i Järnvägsstyrelsen 
en Militärbyrå för att hantera järnvägens försvarsfrågor. 
Byråchefen var en generalstabsofficer, som 
till sin hjälp hade ett antal militärassistenter, till 
en början centralt placerade men som i början av 
1950-talet flyttades ut till de nybildade regionala 
försvarsenheterna. I händelse av krig hade byråchefen 
orderrätt i försvarsfrågor även gentemot 
de enskilda järnvägarna, samt i fred beträffande 
krigsförberedelser. På 1960-talet blev chefen en 
civil järnvägsman med motiveringen att varje 
verk och myndighet hade ett eget ansvar för försvarsberedskapen 
och att detta inte enbart var en 
fråga för Krigsmakten. 

Järnvägarnas uppgifter vid krigshot och i krig 
var huvudsakligen att sköta inryckningsresor 
vid mobilisering samt att därefter genomföra 
förbandstransporter till det aktuella operationsområdet. 
För att hålla en hög handlingsberedskap 
krävdes en omfattande fredstida planering 
för dessa transporter, vilket bland annat innebar 
upprättande av särskilda beredskapstidtabeller 
samt planering för utnyttjandet av i-och urlastningsstationerna. 
Vissa i fred glest trafikerade 
banor kunde i krig få ökad betydelse, varför här 
inrättades så kallade beredskapsstationer, det 
vill säga trafikplatser som på något dygn kunde 
göras i ordning och användas som mötesstationer. 

SJ var även ålagt att efter genomförda inryckningsresor 
sätta upp ett stort antal sjuktransporttåg, 
bestående av iordningställda 
bårvagnar (för svårt skadade), sovvagnar (för 
lättare skadade), förrådsvagn, tågvärmevagn 
med mera. Den järnvägstekniska utrustningen 
förvarades av SJ i förråd medan Krigsmakten, 
sedemera Försvarsmakten svarade för det sjukvårdstekniska 
samt för bemanningen av dessa 
tåg med läkare, sjuksköterskor och andra. Stora 
ansträngningar gjordes för att klara uppvärmningen 
av sådana tåg vid strömavbrott samt för 
färd på icke elektrifierade linjer. Ett ännu större 
antal motorvagnar skulle iordningställas för regionala 
sjuktransporter. 

Beredskap fanns även för att genomföra undanförseltransporter 
från hotade områden, där 
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förnödenheter av riksintresse fanns lagrade, allt 
från läkemedel och livsmedel till viktiga råvaror. 
Utöver transportåliggandena hade SJ skyldighet 
att i görligaste mån se till att järnvägarna kunde 
fungera även vid kommunikationsbekämpnmg. 

För att säkerställa eldriften tillskapades skyddade 
platser for de mobila omformarna, bland 
annat i samarbete med Vattenfall. 

Regeringen fastställde att 450 ånglok skulle 
bevaras som beredskapslok, ett antal som senare 
minskades. För dessa lagrades tusentals ton stenkol 
samt cylinderolja och reservdelar. Förberedelser 
for kol-och vattengivning var vidtagna. 
Längre fram bevarades även äldre diesellok som 
beredskapslok. För att inte de viktiga dieselloken 
skulle bli utan bränsle i krig var SJ ålagt att lagra 
motorbrännolja i några bergrum. 

Reparationsberedskapen var -och är -givetvis 
prioriterad. Särskilda beredskapsforråd 
tillskapades med komponenter for såväl ban-, 
el-, signal-som teletjänsterna. Förråden skall 
kunna användas även i fred, till exempel vid 
större missöden. 

På större stationer skapades verkskydd for 
brandskydd och omhändertagande av skadade, 
for vilket ingående personal utbildades. För väpnat 
skydd av järnvägens anläggningar inrättades 
Järnvägarnas driftvärn, som var en del av Hemvärnet 
och därmed en del av armen. Driftvärnet 
bemannades med järnvägsanställda och användes 
även i fred for vissa uppgifter. 

För att säkerställa ledningen i krig inrättades 
särskilda krigsuppehållsplatser med telefonväxlar 
och andra faciliteter for central och regional ledning, 
samt även vissa reservplatser. För att inte 
fienden skulle fa reda på viktig information utbildades 
många järnvägare i signalskydd, det vill 
säga kryptering av hemliga meddelanden. 

Då Banverket inrättades 1988 bestämdes att en 
for både SJ och BV gemensam stabsenhet skulle 
leda forsvarsverksamheten vid järnvägarna, men 
ansvaret för genomförandet låg på varje chef for 
dennes verksamhet. 

Den for landet radikalt ändrade hotbilden på 
senare år har gjort att beredskapsverksamheten 



ändrat karaktär och dess tyngdpunkt ligger numera 
på beredskap inför samhällsfarliga kriser 
och sabotage. I och med bolagiseringen av SJ har 
myndighetsansvaret för beredskapsfrågorna lagts 
på Banverket där en särskild sektion för säkerhetsskydd 
och försvar inrättats vid huvudkontoret, 
och som verkar gentemot alla trafikutövare 
på järnväg, järnvägsverkstäder med flera. Från 
och med 2002 finns inte längre några militärassistenter 
vid järnvägen, ytterligare ett uttryck 
för förändringarna i omvärlden, som förhoppningsvis 
kommer att bli bestående. 

Eugen Kristensson 

Allmänt om militärassistenter 

Milass kom från armen och alla truppslag utom 
signaltrupperna var representerade. Huvuddelen 
har av naturliga skäl kommit från infanteriet, och 
räknar man från andra världskrigets början till 
milassverksamhetens slut så var cirka hälften infanterister. 
Olika bakgrund och intresse för olika 
frågor gjorde att milass kompletterade varandra. 

Till en början genomgick milass två års utbildning 
vid SJ innan de anställdes i funktionen. Bland 

Utbildning och övningar 

Utbildning och övningar var några av de mest 
intressanta uppgifterna för militärassistenterna 
om inte alltid helt lätta att genomföra. 

Huvuddelen (99 procent) av deltagarna ställde 
alltid upp, var mycket intresserade och positiva 
samt deltog med stort intresse. Många verkligt 
fina insatser har gjorts under åren. Dessutom utvecklades 
kamratskap på liknande sätt som inom 
Försvarsmakten. Ett undantag utan förståelse 
för militärassistenternas kompetensområde ville 
dock inte ta till sig råd och förslag om problem 
som kunde uppstå i fredstid utan svarade: "Vi 
löser problemen när problemen uppstår." Detta 
har tyvärr aldrig fungerat och konsekvenserna av 
detta synsätt blev märkbara vid flera tillfällen. 

Utbildning och övningar syftade både till förbättrad 
driftsäkerhet och lösande av problem såväl 
under krig som fred. Dock ägnades krigsproblemen 
mer tid än de vardagliga fredsproblemen. 
Utbildning av chefer inom järnvägarna i bland 
annat militära frågor var en viktig del liksom ut-
annat ingick lokförarutbildning! Utbildningen 
minskade senare till sex månader för att sedan utgå 
helt. Milass fick då utbildas inom organisationen, 



främst av äldre tjänstgörande kolleger. 

Tjänsten som milass var ofta den sista innan 
pension med undantag för många av de officerare 
som tjänstgjorde på central nivå. De fortsatte 
efter avslutad milasstjänstgöring sin karriär inom 
försvarsmakten. 

bildning i järnvägsfrågor av personal vid samverkande 
myndigheter. 

Utbildningen kunde även omfatta ämnen som 
inte var primärt förknippade med järnvägsteknik 
utan av mer administrativ eller personalutvecklande 
karaktär. Utbildning och övningar 
i stabstjänst med bland annat lägesrapportering, 
det vill säga vad som hänt och vilka åtgärder som 
vidtagits, skapande av arbetsgrupper för fortsatt 
handläggning av ett problem, överlämning mellan 
arbetslag/skift, hur samverkan med press, radio/
tv skulle ske etc. Även vissa speciella moment 
lades in vid kurser. Exempelvis genomfördes en 
lektion i föredragnings/ presentationsteknik som 
"baklängesövning" så att alla eller åtminstone 
väldigt många fel demonstrerades. Den lektionen 
talades det länge om. 

Ledningsövningar på högre och lägre nivå för 
samverkansgrupperna tillsammans med totalförsvaret 
i övrigt var något man såg fram emot. På 
dessa övningar kände milass stolthet över att re

presentera järnvägarna 
eftersom 
deltagarna 
från järnvägen 
uppvisade stor 
yrkeskompetens. 
Försvarsmaktens 
kommunikationsfältövnmgar 
var en 
annan mycket 
berikande verksamhet. 

Samverkansgrupper 

Samverkansgrupper av två "slag" förekom fram 
till 1999. 

För samverkan på "högre regional nivå" fanns 
samverkansgrupp högre, "HR svgrp". Denna 
grupp samverkade främst med civilbefälhavaren 
(CB) i respektive civilområde och militärbefälhavaren 
(MB) i respektive militärområde samt 



högre regionala samverkansgrupper från andra 
myndigheter och organisationer. Gruppen ingick 
i CB:s krigsorganisation och fanns där inom 
funktionen transporter. Gruppen bestod av niotio 
personer med skiftande befattningar inom 
järnvägssektorn, till övervägande del från SJ och 
Banverket men även TGOJ, IBAB och andra var 
representerade. Praktiskt taget alla hade chefsbefattningar 
eller var "högre tjänstemän". Den 
sammantagna kompetensen var mycket hög när 
det gällde järnvägsfrågor men kanske något lägre 

Säkerhetstjänst 

Säkerhetstjänsten omfattade olika delar varav utbildning 
i säkerhetstjänst var en av de viktigaste 
om inte rentav den viktigaste. Det gällde att fa 
ansvariga, främst chefer, att förstå nödvändigheten 
av en fungerande säkerhetstjänst. Tyvärr är 
det väl så att vi svenskar är väldigt godtrogna och 
tror alla om gott. 

Ett exempel på icke fungerande säkerhetstjänst 
beträffande tillträdesskydd från slutet på nittiotalet 
var att vid ett banregionskontor var det bara att gå 
in i datacentralen utan någon kontroll. Ett annat 
exempel, också från slutet av nittiotalet, var personer 
från ett företag som påträffades i en omriktarstation 
långt inne i ett berg. De hade släppts in 
utan någon som helst kontroll! Banregionen ifråga 
saknade utbildad säkerhetschef och ansvaret hade 
beträffande militära frågor, där kompetensen kan 
sägas ha varit godtagbar. Dock var viljan att lära 
mer mycket stor. De uttagna cheferna och ställföreträdarna 
för grupperna uppvisade en särskilt 
god kompetens. 

De lägre regionala samverkansgrupperna, "LR 
svgrp", var som regel en per län/försvarsområde. 
Det fanns dock ett antal undantag, som att ett fo 
hade militärt geografiskt ansvar för två eller B.era 
län. "LRgruppen" fick då motsvarande ansvar. Exempelvis 
svarade en LRgrp för såväl Uppsala som 
Västmanlands län. För gruppens del innebar detta 
att numerären ökades från " normala'' tre-fyra 
till fem-sex personer med rekrytering från båda 
länen. LRgrp samverkade främst med länsstyrelse 
och fostab samt motsvarande grupper från den övriga 
delen av totalförsvaret. Även LRgrupperna var 
väl lämpade att lösa sina uppgifter. 

lagts på en person med helt andra arbetsuppgifter. 
Således fanns (finns) det en hel del att göra beträffande 
tillträdesskydd, såväl i krig som fred. 

Inventering av nycklar till bland annat säkerhetsskåp 
och hemliga handlingar skulle ske årligen 



liksom gallring av gamla handlingar. 

Gallringen fungerade ofta dåligt då mycket 
sparades "som bra att ha''. Ett exempel på detta 
är att vid ett banområde "upptäcktes" ett skåp 
med hemliga handlingar från 1937 och framåt! 
Detta gjordes 1999. 

Personkontroll och "säkerhetsklassning" av viss 
personal skulle också genomföras liksom utbildning 
i signalskydd. 

Kontroll av skyltning vid vissa skyddsobjekt 
samt översyn av av dessa skulle göras årligen. 

Sedan trafiken på 
smalspårslinjen 
Växjö---Äseda-Hults

fred lagts ned 1984 
byggde Vägverket 
en kringfartsvägfor 
Rv 31 forbi Klavreström-
Norrhult. 

Man gjorde då en 
bräsch i den som 
man troddefor gott 
övergi,vna järnvägsbanken 
strax öster om 
Norrhult. När trafiken 
på banan något 
oväntat återupptogs 
1987 i Växjö-Hultsfred-
Västerviks 

järnvägs regi, tvingades 
Vägverket bygga 
en järnvägsbro över 
riksvägen. För att 
den skulle bli så billig 

som möjligt lade man dit en äUre krigsbro. Trafiken varade dock endastfyra 
år och banan revs slutligen 2000. Foto 1993 Bengt Spade.

Järnvägsbro 3 

Under kalla kriget på femtiotalet var det Inlandsbanan 
som skulle prioriteras när det gällde förbandstransporter 
till Norrland. Norra stambanan 
och Stambanan genom övre Norrland bedömdes 
ligga för nära Finland och Sovjetunionen och 
kunde beskjutas med fartygsartilleri. 

Vid större vattendrag längs Inlandsbanan byggdes 



därför förråd för Järnvägsbro 3-materiel med 
specifik brosats för varje tänkt avbrott. Försvarsmakten 
har med särskilda järnvägsbataljoner ur 
ingenjörstrupperna kunnat bygga järnvägsbroar 
av denna materiel. Banverket övertog som sektorsansvarig 
myndighet från och med 2001 uppgiften 
att vara ägarföreträdare för Järnvägsbro 3. 
Detta krävde bland annat att Järnvägsbro 3-kom

Persona/tjänst 

Personaltjänsten kan indelas i flera delar beroende 
på syfte. En viktig del var att kunna krigsplacera 
viktig personal vid järnvägarna och "fa loss dem'' 
från Försvarsmakten. Det gällde lokförare, tågklarerare, 
vissa tekniker, personal i samverkansgrupperna 
med flera. En annan viktig arbetsuppgift 
gällde kompetensutveckling för beredskapsarbetet 
och utbildning i ledarskap, där Försvarsmakten 
helt naturligt låg långt före järnvägen. 

Fysisk träning eller friskvård var ett annat eftersatt 
kapitel där vi militärassistenter var vana 
att genomföra diverse årliga prov. För att klara 
petens måste byggas upp inom Banverket. Med 
egen personal skall Banverket vid behov kunna 
bygga denna bro såväl i fred som vid kris samt 
även i internationella uppdrag. Målsättningen är 
att varje år bygga en Järnvägsbro 3 i anslutning 
till nybyggnad eller reparation av en järnvägsbro 
inom en banregion. Detta har nu genomförts av i 
BRV vid Köpmannebro i Dalsland, där en ersättningsbro 
på 55 m och fyra våningar hög uppförts 
som en ersättningsbro medan en ny bro byggts. 
Bron var trafikklassad för 25 ton per axel, 8 ton 
per brometer samt en tåghastighet av 120 km/ 
tim. Hela bron med sliprar och gångbana vägde 
cirka 200 ton. 

Tomas Lindgren 

detta hade vi möjlighet att träna på arbetstid, något 
som man även hade rätt till som milass. Nyttan 
av denna fysiska träning visade sig genom att 
den svenska officerskåren var en av de med minst 
sjukskrivningsdagar per år vid en undersökning i 
slutet av 80-talet. 

Utvecklingssamtal, personal utvecklings planer, 
arbetsplatsträffar och teambuilding med mera 
som syftade till personlig och organisatorisk 
utveckling var ett annat område som "släpade" 
inom järnvägen och därför behövdes vidareutvecklas 
radikalt. 



Milassminnen från Övre Norrland 1973-1992 

När jag den 1 oktober 1973 förordnades som 
militärassistent vid SJ, Luleå trafikdistrikt med 
placering i Luleå, där även bandistriktet fanns, 
blev mitt arbetsområde både Norrbottens och 
Västerbottens län, eftersom Umedistriktet hade 
utgått ur organisationen den 1 juli samma år. 
Dessförinnan hade jag tjänstgjort som milass vid 
länsstyrelsen i Norrbottens län under fyra år och 
därvid fatt en god inblick i totalförsvarets civila 
delar. Jag kände mig därför något förberedd för 
min uppgift vid SJ, även om mina kunskaper om 
Västerbottens län var bristfälliga. 

Många uppgifter 

Beredskapsplaneverket (BPV) skulle nu anpassas 
och färdigställas för den nya organisationen. 
Järnvägsbefälhavaren QB ÖN = C Luleå trafikdistrikt) 
var ytterst ansvarig för all samordning av 
SJ:s inriktning och verksamhet med hänsyn till 
totalförsvarets transportbehov, främst försvarsmaktens 
men självfallet med centralförvaltningens 
föreskrifter som underlag. BPV omfattade ett 
tjugotal funktioner, till exempel ledning, spår-, 
el-och teleanläggningar med diverse planer som 
hade SJ:s normala verksamhet som grund. Därifrån 
skulle man så flexibelt och snabbt som möjligt 
kunna omställas för att tillgodose försvarets 
styrketillväxt i milo ÖN. 

Resurser från vid ofred mindre intressanta enheter, 
till exempel försäljning, avsågs omplaceras 
för krigsplacering vid mera resurskrävande enheter, 
till exempel trafikutövandet. 

Fredsorganisationen innehöll rätt många befattningshavare 
med reservofficersutbildning, 
främst på trafiksidan. Ju fler sådana personer 
man upptäckte, även på den lokala nivån, desto 
lättare blev det att få ut sitt budskap, att "surfa 
på vågtopparna'' och att verka som lobbyist, 
katalysator och pådrivare för beredskapsförberedelserna. 

Det var emellertid inte bara chefer och handläggare 
på den regionala och lokala nivån som 
jag både lärde känna och fick samarbeta med. 
Tack vare utbildning och övning med driftvärn 
och verkskydd vid många stationer och anläggningar 
i övrigt fick jag uppleva många krav på 
att det hela skulle fungera. Det gällde att skapa 
en lämplig grundnivå från vilken de själva kunde 
agera vid eventuell ofred. 

Min tjänstgöring som milass kom att vara i 



nästan nitton år (l.10.1973-30.6.1992). Främ

sta anledningen var att arbetet var så intressant 

och mångskiftande. Jag förklarade mig villig att 

fortsätta när ingen lämplig efterträdare anmälde 

sig, trots flera utbud om intresseanmälan under 

80-talet. Kanske såg någon kandidat en bättre 

och lönsammare karriär inom Försvarsmakten. 

Så småningom höjdes röster inom SJ för att jag 

skulle stanna kvar om jag ville, med tanke på fö

restående organisationsförändringar såsom skilj

andet av bandistrikten från SJ, divisioneringen 

och eventuell bolags bildning av SJ:s olika delar. 

Som milassofficer tjänstgörande vid SJ kände 
jag mig respekterad, delvis tack vare mina företrädare 
och att milass med tiden blivit en betydelsefull 
samarbetspartner. Själva närvaron av milass 
åstadkom säkert en och annan påminnelse om 
att något inte blivit gjort, men också deras påpekanden 
om att "det där måste ses över, materielen 
måste inventeras och vårdas, vi måste träffas 
för att diskutera ..." Sådant skapade dialog 
och förståelse. Jag behövde inte gå omkring med 
känslan av att vara till obehag och förtret för att 
pådyvla de ansvariga uppgiften att konkret utföra 
försvarsförberedelser. 

Många instanser och samarbetspartner 

Den geografiska ytan för milass innehöll en milostab, 
ett CB-kansli, ett värnpliktskontor, fyra 
försvarsområden, två länsstyrelser och övriga sidoordnade 
myndigheter samt cirka 25 kommuner 
vilket innebar mycket samverkan. Alltid var 
någon övning eller konferens förestående i form 
av större eller mindre ledningsövning etc. som 
krävde deltagande av SJ-personal i varierande 
grad och behövde förberedas. Senare tillkom även 
funktionsövningar för flera nivåer samtidigt. 

I början av perioden (70-talet) kunde förvisso 
viss deltagande "stabspersonal" mera tillbringa 
tiden i tilldelade arbetsutrymmen än att gå omkring, 



tala om vad man kunde understödja med 
etc. Kanske på grund av ovana vid arbetsformerna 
eller svag känsla för den egna funktionens betydelse 
och att övningen därför betraktades som 
mindre meningsfull. 

Omfattande skadebild på järnvägarna i allmänhet 
och Norra stambanan i synnerhet var en ofta 
återkommande tema när övningsläget planerades 

och detta påverkade den deltagande SJ-personalen 
negativt. Diskussion efter varje övning om 
bland annat hotbildens konsekvenser ägde rum 
för att motverka detta. Övningarna upplevdes 
dock i regel mycket positivt, och mycket beröm 
gavs åt den militära personalen för deras sätt att 
leda och handha olika övningar. Detta kändes 
självfallet också stimulerande för mig. 

Bland alla övningar var det försvarsmaktsövningen 
"Norrsken", vintern 1991, som kom 
att engagera mest SJ-personal med tanke på de 
omfattande förbandstransporter som utfördes 
utmed Norra stambanan från bland annat Mälardalsområdet. 
Förberedelserna gjordes mycket 
noggrant och allt gick enligt planerna, utom för 
en transportenhet till Boden södra där kungen 
skulle finnas med som försenades cirka 45 minuter. 
Programpunkten utgick med hänsyn till 
kungens efterföljande program. Hoppas att förseningen 
inte gjorde sällskapet alltför besviket. 
Några men för övningens fortsatta förlopp hade 
den naturligtvis inte. 

Krav och kapacitet 

För varje handel utom kustbanorna och norr om 
Kiruna fanns fastställt centralt/ÖB hur många 
tågenheter per dygn som skulle kunna framföras 
i båda riktningarna efter det tredje mobiliseringsdygnet. 
På Stambanan genom övre Norrland till 
Boden var det vid ostörda förhållanden inga 
problem att svara upp till beredskapskravet med 
kopplade tåg, 84 axlar, eftersom trafikens fredsvolym 
var nästan lika stor. Banan låg emellertid 
inom räckvidd för öststatsbaserat flyg med därav 
rådande hotbild. Den var sårbar med många 
konstbyggnader över de breda älvarna. 

För att i en sådan situation säkerställa transportrörelsen 
vid störningar var tågfrekvensen för 
Inlands banan fastställd till tolv enkla tåg, med 42 
axlar, per dygn. Härmed har jag kommit in på 
Inlandsbaneproblematiken, som skulle komma 
att kräva kontinuerliga insatser under hela min 
milasstid. 



Fredstrafikvolymen var någotsånär upp till 
Storuman, svag till Arvidsjaur, endast persontrafik 
till Jokkmokk och slutligen svag till Gällivare. 
Hösten 1973 var personalen minimerad 
för nämnda trafikvolym och så även annat för 
att minska alla kostnader. Snöröjning underlättades 
genom att banväxlar tagits upp och travats i 
materielupplag på respektive plats. I princip hade 
minst varannan växel lyfts bort. Beredskapsstationer 
hade skapats för att i ett skarpt läge 
kunna återställas inom 72 timmar. 

Allt verkade vara lämpligt avpassat, men ju 
större inblick jag fick i den totala bilden av Inlandsbanan, 
desto mer angelägen blev jag att syna 
disponibla resurser och förmågan att återställa. 

Två bilder från en vintermanöver i övre Norrland 1981. Fältanpassningen av Hbis-vagnen ovan framgår av 
åtminstone 
två detaijer: kaminröret och spärrbommen som hindrar dörren från attplötsligt slå igen. 

Vissa materielupplag var nämligen åderlåtna på 
delar och hade under åren fatt tjäna som reserv 
för fredsunderhållet. 

Inga egna resurser 

Hösten 197 4 inspekterade försvarssektionen 
(aaf) på centralförvaltningen Inlandsbanan från 
Östersund till Gällivare. Härvid förtecknades alla 
åtgärder som bedömdes erforderliga för att rusta 
banan till skick för koncentreringstrafik med byte 
i Arvidsjaur till lättare lok med 15 tons axeltryck 
för trafik till Jokkmokk. I övrigt kunde trafik utföras 
med diesellok som hade 18 tons axeltryck. 

Dessa förtecknade åtgärder utgjorde framledes 
prioriterade årsvisa insatser som förelades 
respektive ansvarig chef. Erforderliga kostnader 
skulle redovisas i vederbörandes budget. Vissa 
saker skulle åtgärdas relativt snbbt med kontroll 
av milass. 

Enligt SJ:s regelverk hade jag som milass inga 
som helst befogenheter att själv eller genom ombud 
kontrollera någon med chefsbefogenheter. 
Hur bristerna skulle åtgärdas löstes dock i bästa 
samförstånd. Atmosfären och andan inom SJ var 
på sitt sätt något liknande den militära, mansdominerad, 
och jag förstod att det var lättare att 
låta milass gå i bräschen när det gällde "obekväma'' 
beredskapsbrister än att påpeka dem tjänstevägen. 

Kontrollen 197 4 av de personal-och materielresurser 
som behövdes för att restaurera Inlandsbanan 
för koncentreringstrafik visade på betydande 



brister, som inte heller gick att hämta från 
tvärbanorna Storuman-Hällnäs och Arvidsjaur} 
örn. Det var också nödvändigt att planera för 
omfördelning av resurser från mindre angelägna 
järnvägslinjer med hänsyn till styrketillväxten 
ÖN, i stort sett från banor öster om Lule älv och 
kustbanorna. 

Att söka ett antal uppskov för att inte öka bristerna 
ytterligare vid en beredskapshöjning var 
också nödvändigt. Värnpliktskontoret ÖN krävde 
verkligen korten på bordet vid de årliga förhandlingarna. 
Nyckelpersoner för SJ var i regel 
viktiga också för de militära förbanden, och det 
kunde ta flera år att fa uppskov för dem. Ibland 
lyckades det inte alls. Sammantaget fick dock SJ 
en bra utdelning på sina uppskovsansökningar, 
och motivet var i regel Inlandsbanans behov. 

En krympande tillgång 

Också vid de båda länsarbetsnämnderna var det 
nödvändigt att söka tilldelning av deras perso

nalkvot for det civila totalförsvaret att tilldelas 
vid beredskapstillstånd. Nämnderna krävde även 
här motiverade framställningar. Det rörde sig om 
cirka tre hundra personer per län att bland annat 
ingå i reparationslag. 

Planeringsläget for personalbehovet kunde 
därför i huvudsak se gynnsamt ut genom de 
vidtagna åtgärderna. En snäv sektor utgjorde 
emellertid antalet lokförare. Reservdragkraften 
ånglok skulle rustas och göras klar med början 
vid beredskapsgrad III (lägsta) och detta krävde 
minst ett sjuttiotal förare. Tillgången på utbildade 
ångloksforare var relativt god under 70talet, 
men eftersom ångloken var tagna ur trafik 
sedan 1965 skedde ingen nyutbildning. Under 
80-talet sjönk därför kontinuerligt tillgången enligt 
pensionsavgångarna. Vid de rätt många ångloksprovkörningar 
som gjordes återkom i regel 
samma personal inom samma ansvarsområde. 
Våra ångloksforare skulle successivt under olika 
mobiliseringsdygn ersättas med förare från Mälardalsområdet 
genom att köra koncentreringstågen 
till övre Norrland. Andra förare skulle köra 
upp lättare diesellok med 15 tons axeltryck till 
Arvidsjaurområdet for trafik tillsammans med 
ånglok på linjen Arvidsjaur-Jokkmokk(-Gällivare) 
och åter. 

Den svagaste länken 



Banstandarden for linjen Arvidsjaur-Jokkmokk, 
17,3 mil, var låg. Bankroppen var inte terrasserad 
utan liknade i profil mera en stympad kon. Vibrationer 
av tidigare åtminstone 25-35 års trafik 
hade frilagt många slipersändar från grus, vilket 
även överspringande renar bidragit till. Den klena 
rälen, 27-kilos på en sträcka av cirka 8,5 mil, 
måste stödjas i kurvorna med särskilda träklossar 
for att inte välta och därmed orsaka urspårning. 
Övrig räl var 32-och 35-kilos. 

Lokbyte i Arvidsjaur var en nödvändighet for 
fortsatt transport norrut. Ett forbifartsspår väster 
om Arvidsjaur var planerat att byggas av BRB vid 
beredskapstillstånd, men med bibehållet axeltryck 
15 ton norrut var man ändå tvungen att köra in 
de tunga dieselloken till Arvidsjaur. Liknande forbifartsspår 
var förberedda i Storuman, Hällnäs och 
Jörn for att säkerställa fortsatt trafik vid eventuellt 
omfattande skador på dessa bangårdar. 

Planerade åtgärder, enskilda och sammantagna, 
for att kunna köra koncentreringstrafik kunde 
därför tyckas vara tillfredsställande och var det ju 
också på sitt sätt. Samtidigt var det ett hopplock, 
lapptäcke som for sin hela funktion var beroende 
av att alla faktorer åtgärdades och passades in vid 
rätt tidpunkt. Flera dygns försening kunde ha 

De ensligt belägn,a skjulen och framfar allt beredskapsloken i dem väckteforstås entusiasternas intresse. Foto Henry 
Andersson. Svjvm. 

Bi/,den från militärmötesp/,atsen Ligga belyser tillståndet på Jn/,andsbanans ur militärt perspektiv svagaste liink. 
Huvudspårets 
sliprar är inte i bästa kondition och växtligheten hållerpå att ta över sidospåren. 

fatt katastrofala följder om det blivit allvar. Land-
bredden i norra Finland mot vår gräns, omkring 
25 mil, hade i många scenarier en genomfartstid 
för främre förband på cirka ett dygn. Dessutom 
låg det militära operationsområdet med basen i 
linjen Luleå-Boden-Gällivare och öster därom. 

En förbättring/ förstärkning av banstandarden 
till 18 tons axeltryck för linjen Arvidsjaur-Jokkmokk 
föreföll för mig vara den optimala lösningen. 
Men hur åstadkomma detta? 

SJ (med bandistriktet) ansåg sig göra sitt genom 
att man i alla fall höll banan någotsånär i trafikabelt 
skick trots vikande trafikvolymer. Bandistriktet 
ansåg även att det var slöseri med resurser att 
lägga in begagnad kraftigare räl från utbyte på till 
exempel stambanan. Kontaktade lägre regionala 
myndigheter hänvisade till SJ:s myndighetsansvar 
och att övergripande planerings-och samordningsansvar 



inte innebar ekonomiskt stöd till 
annan myndighets verksamhet. Kontakter med 
högre regionala myndigheter gav samma resultat. 
Inte ens Militärbefälhavaren som operationsansvarig 
chef för landsändans försvar tog mig veterligt 
något krafttag för att föra frågan framåt. 

Försvarsstaben (kommunikationsavdelningen) 
visade stort intresse genom noggrann analys av 
kostnader för eventuellt stöd med mera, men i 
slutänden blev det inget utöver det sedvanliga det 
järnvägsspecifika anslaget för förbandstransporter. 
En CD-antydan om eventuellt inga SJ-pengar 
till beredskapsåtgärder utöver de som försvaret 
satsade borde ha väckt en och annan tanke. 

Övning utan resultat 

I slutet av augusti 1983 hade chefen för kommavdelningens 
sektion 5, milostab ÖN och jag 
lyckats fa gehör för en järnvägsfältövning längs 
Inlandsbanan från Östersund till Gällivare och 
vidare till Boden, vid vilken det militära behovet 
av Inlandsbanan skulle analyseras och fastställas. 
I fältövningen deltog MB och JB Övre Norrland 
med stabsmedlemmar. MB och JB Nedre Norrland 
med flera var med till Storuman för samverkan 
om gränsproblem/understöd över milogräns. 

Det militära behovet ansågs i korthet vara 
följande: inryckningsresor och koncentrering 
under fyra-åtta dygn, förnödenhetstransporter 
(även lagring i fred av brödsäd och annat på 
flera platser), uppställning och transport av sjuktransporttåg 
samt tillförande av patienter med 
sjuktransportmotorvagnar. Tvättåget var på väg 
ut ur organisationen. Det civila beredskaps-och 
krigssamhället avsåg nyttja Inlandsbanan för 
fråntransport av utrymmande och flyktingar 

samt för kontinuerlig varutillförsel på sikt, i snitt 
några (enkla) tåg per dygn. 

Vid fältövningen bedömdes kostnaderna för 
upprustning av banan uppgå till cirka 30 miljoner 
kronor. Hösten 1991 gjordes motsvarande 
resa som 1983 under ledning av stabschef milostab 
ÖN. 

Någon upprustning av Inlandsbanans svagare 
del blev det inte, märkligt nog. Det verkade 
som om hela styrketillväxten för Övre Norrland 
skulle kunna anlända skadefri och programenligt. 
Ändå innehöll de övningar och spel som 
jag deltog i stora skadebilder på järnvägarna med 
omledning, förbigång, byte av transportsätt och 



dygnsvisa förseningar. 

Nu som då 

Det är på sin plats att erinra om beslutet i november 
1902 av chefen för generalstaben, general 
Axel Rappe, att ur militär synpunkt utreda 
den lämpligaste sträckningen för en inlandsbana 
genom Norrland med hänsyn till att stambanan 
gick relativt nära kusten och hade stora sårbara 
konstbyggnader över de breda älvarna. Inlandsbanans 
strategiska uppgift skulle vara att jämte 
stambanan möjliggöra koncentrering av trupper 
mot landgränsen inom rimlig tid. Något luft/ 
flyghot fanns inte vid denna tidpunkt och under 
de närmaste trettio åren, men ändå bedömdes 
banan vara ett nödvändigt komplement till stambanan. 
Sjuttio-åttio år senare hade lufthotet utvecklats 
enormt och järnvägarna i övre Norrland 
löpte ännu större risk att utsättas för störningar. 
Vissa historiska beslut kan vara bra att känna till 
och har ett visst värde, även om förutsättningarna 
varierade för varje tidsskede. 

Det fanns överhuvudtaget inget gehör för eller 
någon vilja att omfördela 30 miljoner kr av de 
miljardsummor som totalförsvaret disponerade. 
Samtalen hade mest karaktären av revirförvaltande, 
lätta och bekväma än att göra något som var 
övergripande, utvecklande, svårt och arbetsamt. 

Varför tog de chefer som var satta att ha ansvar 
en sådan risk (som jag bedömer det) for vår landsändas 
försvar genom att inte förbättra Inlandsbanans 
svagaste länk? Det var tur att Berlinmuren 
föll 1989 och därmed det mesta av hotbilden. 

Några minnesbilder 

Så till slut några händelser och intryck som kommit 
att fastna i mitt minne. 

Påbyggnad av Porjusdammen hade ägt rum, 
varvid vattennivån höjts så att Porjus station 
med bangård måste flyttas högre upp på land. 
Avbrottet på Inlandsbanan åstadkom stort rabalder 
eftersom styrketillväxten äventyrades om... 
Stort hemlighetsmakeri uppstod. Vid banans 
sammankoppling i början av januari 1974 (svag 
nordvästlig vind och drygt 30 grader kallt) var 
jag enligt order på plats för att kontrollera och sedan 
snarast rapportera. Allt var förberett så långt 
som möjligt. Arbetslaget klarade uppgiften och 
kunde tio minuter före avgång ge klartecken för 
sydgående motorvagn. En imponerande arbetsprestation 
kl. 07.00-13.30. 



Svängbron över del av Torne älv på svensksidan 
vid Haparanda, cirka 50 meter lång och 
invigd i oktober 1919, som vid tågövergång var i 
körläge stod annars i ursvängt läge 90 grader, genom 
brovakts försorg enligt kungörelse (förbindelse 
över riksgräns). Svängning ägde rum med 
elkraft och handvevning var reserv. Vid kontroll 
1980 fungerade ej elkraften och handvevning tog 
omkring två timmar. Dyra elreparationer gjorde 
att handvevning fick bestå framledes. Bron, ett 
imponerande ingenjörsarbete av Motalaverken, 
hade i övrigt stått i körläge sedan omkring 1965 
och bara sporadiskt öppnats för några fartyg. 
Förstörningsanordningar längs järnvägen vid 
broar, tunnlar, bankar med mera som legat i träda 
sedan 40-talet och med åren blivit övertäckta 
av makadam och annat fick vaskas fram i samband 
med särskilda övningar för befäl (SÖB) eller 
fältarbetsdagar vid de olika försvarsområdena. 
Hemligheten och byte av personal hade gjort att 
glömskan tagit överhanden. 

Oljelagringen i berg vid Storuman och Murjek 
handhade SJ för totalförsvaret. Jag fick i uppdrag 
att kontrollera om det verkligen fanns olja i bergen. 
Någon kunde ju ha... Men oljelagren var 
välfyllda. Nu (december 2001) är oljan borta av 
andra skäl. 

Stoltheten hos de ansvariga, som utan förvarning 
fick sina dieselelektriska reservanläggningar 
kontrollerade utan anmärkning. 

Jag måste slutligen nämna den kryptopersonal, 
de flesta damer, som regelbundet, ambitiöst och 
skickligt lärde sig handha kryptotrafiken med 
försvarsstaben, visserligen i tjänsten men i övrigt 
utan särskilda förmåner. Något enstaka fel kunde 
åstadkomma repliken: "Nu får jag skärpa mig 
nästa gång, endast felfritt är godtagbart." 

Porjus stationshus 
flyttades men redu

cerades samtidigt 

vid linjeomlägg

ningen 1974. NS 

till höger. 

Slutord 



I brev vid min avgång den 30 juni 1992* skrev 
jag bland annat: Tjänstgöringsperioden har varit 
händelserik och blivit minnesrik. Ett stort 
tack för gott samarbete och trevlig samvaro vid 
konferenser för försvarsplanering, övningar och 
utbildning på olika nivåer, arbete för försvarsmaktsövningarna, 
arbete för reservåtgärder, t ex 
ånglok, diskussioner för Inlandsbanan och allt 
övrigt som varit till gagn för järnvägarnas försvarsberedskap. 

Idag, december 2001, med ännu större perspektiv 
än 1992, känns det tillfredsställande att 
tänka tillbaka på den långa tjänstgöringstiden 
som milass. Jag tackar initiativtagare och beslutsfattare 
för minnesträffen i november 2001 och 
att allt detta kommit till stånd. Hoppas att mina 
skildringar gett en viss bild av hur en milass vid 
SJ och Banverket kunde gestalta sig. 

Harry Oddbratt 

* l.ll.1992-30.4.1993 uppdaterade jag och 
skrev färdigt BVP samt gjorde åtgärdskalendrar för 
skedet beredskapshöjande åtgärder och för beredskapsgraderna 
III-I. 

Klipp kortet 

Jag hade blivit militärassistent i Sundsvall och 
min hustru hade fatt sitt första frikort. Nu kunde 
vi ställa undan gamla PV:n. 

Här skulle åk.as järnväg. 

Första resan ställdes till Uppsala. Det var en 
skön känsla att stiga ombord i Sundsvall. Gult 
streck på vagnen betydde första klass, förklarade 
jag för min andaktsfulla hustru. 

Vi satt i restaurangvagnen. Vi flöt tyst och stilla 
fram genom den tilltagande skymningen. "Helsvetsat!" 
sa jag, "därför är det så tyst, inte som på 
Inlands banan den där gången vi hälsade på gamla 
faster i Munkflohögen." 

"Vad mycket du hunnit lära dig!" sa min hustru. 
Jag höll med. 
"Det är nog som att åka Orientexpressen" fortsatte 
hon. Jag höll med. 

In kom tågmästaren. En äldre man med stora 
hornbågade glasögon, klen kroppsbyggnad 
och tigerhjärta (skulle det senare visa sig). Han 
log mot oss, vi var SJ:are och kollegor. Det var 
knappt han kunde förmå sig klippa i hustruns 



frikort. Det var hans sista resa, sedan skulle han 
pensioneras. 

Dörren till vagnen slogs upp med en smäll. 
Där stod inte någon schejk utan en björnliknande 
svajande figur. Där stod "Mannen från de 
djupa hälsingeskogarna''. 

"Öl!" sa "Lilla Björn". -"Är du kvar än din 
jävel, jag slängde ju av dig i Hudiksvall?" skrek 
tågmästaren och hoppade på "Lilla Björn", som 
parerade med ett äkta John Waynekast. Tågmästaren 
flög i en båge över golvet och hamnade på 
vårt fikabord. Som en tiger (typ mindre) kom 
tågmästaren på fötter och kopplade ett Pelle 
Svenssongrepp på den trots allt bensvage "Lilla 
Björn" och började dra honom mot dörren. Jag 
sprang före och öppnade. 

När "Lilla Björn" passerade dörren grep han 
fast i dörrposten. Hans hand som en timmersax, 
omöjlig att rubba. Tåget hade nu stannat i Söderhamn 
och där stod tågmästaren och slet och drog 
och jag tryckte på så gott jag kunde. 

"Lilla Björn" log ett segervisst leende. Nu måste 
jag välja sida. Det var ju inte så svårt. Jag var ju 
nybliven militärassistent, men hur långt sträckte 
sig mina befogenheter? 

Jag hade utbildat stormpionjärplutoner i fyra 
år på 121 och lärt ut "hurusom man med blotta 
händerna betvingar en motståndare". Som god 
humanist valde jag det "vänliga greppet" och bröt 
fingrarna på "timmersaxen" försiktigt bakåt. 

Jag kände mig inte särskilt heroisk när jag såg 
tågmästaren och "Lilla Björn" tumla ut på perrongen. 

Tåget kom snabbt iväg och kvar stod "Lilla 
Björn" och flinade. Han var tydligen van att bli 
avkastad. 

Väl återkommen i vagnen hjälptes vi åt att borsta 
upp tågmästaren till normal SJ-standard. 

"Det värsta är" sa tågmästaren, "att jag förlorade 
mina glasögon, jag kunde ju inte börja 
krypa under tågsättet. Utan glasögon klarar jag 
inte biljettkontrollen." 

Min hustrus glasögon passade honom både till 
styrka och form. När vi steg av i Uppsala och han 
tacksamt återlämnade glasögonen sa min hustru: 
"Går det alltid såhär livligt till när man åker på 
klippkort?" -"Nej!" svarade jag, "den här resan 



var i lugnaste laget." 

Torsten Jägemar 

Anders Olsson 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1961? 

Något vid denna tid så ovanligt som en ny järnväg 
tillkom den 21 november 1961. Det var en 
30 km lång sidolinje från Morjärv på Haparandabanan 
till Kalix som öppnades för godstrafik. 
Banan hade diskuterats redan på 1920-talet men 
det var först med det dåliga arbetsmarknadsläget 
i Norrbotten som banan kunde börja byggas 
1957. Kund var främst skogsindustrin som 
dessutom byggde ytterligare några kilometer spår 
mellan Kalix station (med riktigt stationshus i 
tidstypisk stil) och Karlsborgsverken. 

Upprustning 

Den i slutet av 1940-talet beslutade breddningen 
av smalspårslinjer fortsatte. Under 1961 kunde 
sträckan mellan Gårdsjö och Mariestad (39 km) 
öppnas breddad från 891 mm till 1435 mm. 
Mellan Dannemora och Gimo i norra Uppland 
blev det treskensspår 
så att 
banan kunde 
trafikeras med 
såväl 891 mmsom 
1435 mmfordon. 
Den 
sträckan var 22 
km lång. 

Ingen ny 
sträcka kunde 
under 1961 
öppnas för elek-

Den första T 43-an 

drar invignings

tågetpå Kalixspåret 
den 20 

november 1961. 
Idag rustas och 

elektrifieras banan 

eftersom tågen till 



Haparanda och 
Finland snart ska 
gå denna väg. 

trisk drift men arbete pågick under året mellan 
såväl Borås och Alvesta som Älvsjö och Nynäshamn. 

Arbetena med dubbelspår på såväl Västra som 
Södra stambanan pågick under året men ingen 
ny sträcka öppnades där under året. Två andra 
bandelar blev emelleritid klara. Spånga-Jakobsberg 
på före detta SWB öppnades den 27 maj 
och den 10 km långa sträckan Mellansjö-Juån på 
Norra stambanan den 1 september. 

Flera sträckor blev under året fjärrstyrda, bland 
annat Ånge-Långselet; Gällivare-Kiruna och 
Ställdalen-Skogstorp (TGOJ). Gävle fick under 
1961 en ny rangerbang~rd. 

Nedläggningar 

Även under 1961 dmbbades flera sträckor av 
nedläggning. 

Ett konstlöst stationshus som 1961 forsvann tillsammans 
medfore detta Hjo-Stenstorps järnväg. 

På smalspårssträckan Sävsjö-Gårdveda överlevde godstrafiken 
ännu några år medan persontrafiken upphörde. 

Östra Skånes järnvägars gamla paradlinje 
Långebro-Eslöv avvecklades delvis. Persontrafiken 
Långebro-Hörby nedlades och genomgående 
godstrafik försvann samtidigt. Tollarp-Långebro 
och Hörby-Eslöv hade kvar viss godstrafik. 
Mellan Tollarp och Hörby behölls spåren men 
ingen trafik förekom. Mindre än tio år tidigare 
hade SJ investerat i ett nytt stationshus i Satserup 
och en ny banvaktsstuga i Skepparslöv. 

Persontrafiken Klippan-Eslöv nedlades. De 
sista åren hade banan trafikerats med YBo6-fordon. 
Mellan Röstånga och Eslöv nedlades även 
godstrafiken och banan revs. Den äldsta bandelen 
Klippan-Röstånga fick behålla godstrafiken 
bland annat till flygflottiljen i Ljungbyhed. 

Den sista kvarvarande delen av Falkenbergs 
järnväg Älvsered-Axelfors förlorade persontrafiken 
den 1 maj. Godstrafiken var redan nedlagd. 
Samtidigt nedlades persontrafiken på Borås-Alvesta 
järnvägs gamla sidolinje Hillared-Axelfors. 
Godstrafiken bibehölls utom på två kilometer 
närmast Axelfors. 



Varberg-Ätrans prnväg (inklusive den av 
Halmstad-Nässjö byggda delen Ätran-Kinnared) 
nedlades helt den 1 februari förutom en 
stump närmast Varberg som bibehölls som industrispår 
(finns ännu femtio år senare kvar). 

Mellan Träslöv och Ätran revs spåret under 
1961. 

De två smalspårsbanor som tidigare utgjorde 
Vetlanda järnvägar förlorade persontrafiken den 
1 september 1961. På sträckorna Sävsjö-Vetlanda 
och Vetlanda-Gårdveda bibehölls godstrafiken. 
Mellan Gårdveda och Målilla hade godstrafiken 
nedlagts 1956. 

Järnvägen på Öland, den 156 km långa sträckan 
mellan Böda i norr och Ottenby i söder, nedlades 
helt. Banan som hade spårvidd 891 mm var 
ursprungligen byggd av två bolag, BorgholmBöda 
järnväg och Södra Ölands järnväg. Trafiken 
ombesörjdes på slutet med rälsbussar och 
lokomotorer. 

Den mest omfattande nedläggningen gällde 
smalspårsnätet i Västergötland där nästan allt 
utom huvudlinjen Göteborg-Skara-Forshem 
och de sträckor som skulle breddas lades ned. 
Mellan Torved och Skagersvik försvann godstrafiken 
trots att den officiellt inte nedlades förrän 
1965. Orsaken var att banan genom breddningen 
av Gårdsjö-Mariestad skulle ha blivit ett isolerat 
smalspår. Den blygsamma trafiken motiverade 
knappast kostnaderna for omlastning/ rampning. 
Banan var en del avTorved-Gullspång som hade 
öppnats av Västergötlands-Göteborgs järnvägar 
1914 som sista delen av VGJ. Persontrafiken 
nedlades 1945. Banan mellan Torved och Gullspång 
(där det fanns anslutning till Nora Bergslags 
järnväg) breddades av beredskapsskäl mellan 
1963 och 1965 varefter trafiken alltså nedlades 
utom till Skagersvik dit NBJ-tåg kördes tolv 
år till. Banan finns ännu kvar och kan trafikeras 
med dressin. 

Västergötlands äldsta 891 mm-bana, den 1873 
öppnade Hjo-Stenstorps järnväg, förlorade persontrafiken. 
Banan hade ursprungligen planerats 
med spårvidden 802 mm. Mellan 1876 och 
1956 fanns en sidobana mellan Svensbro och Tidaholm. 
Som många andra smalspårsbanor blev 
underhållet efterhand eftersatt. HSJ förstatligades 
1948. 

Skövde-Skara förlorade persontrafiken. 
Även godstrafiken nedlades utom på två kilometer 



närmast Skövde. Denna del av banan 
hade redan 1919 fått treskensspår och elektrifierats 
1950. Normalspåret finns ännu kvar for 
cementindustrin. Sträckan Skövde-Ax:vall hade 
uppstått som Skövde-Ax:valls järnväg 1904. 
Sträckan Ax:vall-Skara var ursprungligen en del 
av den 187 4 öppnade Lidköping-Skara-Stenstorps 
järnväg. Även de övriga delarna av före 
detta LSSJ Lidköping-Skara och Ax:vall-Stenstorp 
förlorade persontrafiken. Godstrafiken 
Lidköping-Skara bibehölls. 

Företagsnämnden studerar en maskin som ska underlätta rivningen av Ölands järnväg. Foto Lennart Petersson. 

Den 19 km långa "tvärbanan" Mariestad-Moholm 
indrogs helt. Den trafikerades med Hilding 
Carlssonrälsbussar de sista åren. 

Även VGJ:s gamla huvudlinje förlorade trafik 
Godstrafiken Sjövik-Göteborg Ö fanns inte mer. 

Vid tidtabellsskiftet i maj inställdes godstrafiken 
mellan Årjäng och Gustavsfors på DalVästra 
Värmland. Samtidigtnedlades den 19 km 
långa sidobanan Beted-Skillingsfors helt. 

Persontrafiken mellan Sälen och Särna i Dalarna 
nedlades. Banan hade ganska liten persontrafik 
sedan öppnandet 1928 men fram till 1956 
fanns direkttrafik med Stockholm för vintersportresenärer. 

Mora-Älvdalens järnväg öppnad 1900 förlorade 
persontrafiken. Godstrafiken behölls. 

Den första nedläggningen som berörde Inlandsbanan 
genomfördes den 28 maj då godstrafiken 
på den 63 km långa sträckan JokkmokkKåbdalis 
upphörde. 

En industribana som nedlades under året var 
Robertsfors-Sikeå hamn med spårvidd 750 mm. 
Den hade elektrifierats redan 1900. 

Ånglok 

Ånglokstrafiken minskade men antalet ånglok 
som skrotades under 1961 var litet. 

Det första av de F-lok som SJ sålt till danska 
DSB 1937 skrotades. Det var det näst sist byggda 
F 1209 som hos DSB hette E 973. Loket som de 
sista åren stått avställt i Skanderborg slopades i 
oktober 1961 och skrotades samma år på Centralverkstaden 
i Århus. 



Ett annat lok som skrotades detta år var MalmöTrelleborgs 
järnvägs "nya'' lok 1, byggt av Nohab 
1904. MTJ:s ursprungliga nr 1 hade detta år överlåtits 
på systerbanan Vellinge-Skanör-Falsterbo. 
Nya ettan blev 1943 SJ Kl7 nr 1638 men såldes 
1948 till Sockerbolaget och placerades vid bruket 
i Trelleborg. Sedan detta nedlagts 1955 flyttades 
loket till bruket i Hököpinge 1956. Loket skrotades 
där 1961. Kvar i Hököpinge som brukets 
sista ånglok fanns det lok som ursprungligen var 
Mellersta Södermanlans järnvägs nr 2. Loket, som 
1963 räddades från skrotning, är i dag mest känt 
som Bjärred-Lund-Harlösa nr 2 och har på senare 
år kört på museet i Ängelholm. 

Ellok 

År 1955 hade SJ ankaffat två expresstågslok som 
fick litt. Ra (litt. R var fortfarande upptaget av 
ånglok). Loken hade tvåaxliga boggier och ett 
USA-inspirerat utseende som påminde om de 
diesellok som Nohab byggde för Danmark och 
Norge. Loken sattes in i expresståg StockholmGöteborg. 
Under 1961 levererades ytterligare 
åtta lok som fick nr 987-994. Samtidigt infördes 
en ny målning av loken och de tio loken märktes 
RAPID 1-10. Förutom på Göteborgslinjen sattes 
nu loken även in på Stockholm-Malmö. Rapidloken 
var SJ:s stolthet till Rc-lokens ankomst i 
slutet av 1960-talet då Rapiderna hamnade i trafikenStockholm-
Sundsvall. 

Två Dm-lok, nr 985 och 986, levererades 
1961. 

Motorlok och motorvagnar 

SJ:s dittills största beställning på diesellok omfattade 
50 individer som fick litt. T43 (enligt nya 
litterasystemet). Typen beställdes efter positiva 
erfarenheter från T 4/T41 och liksom detta tillverkades 
loket av Nohab med motor från GM. 
Loken fick nummer 209-258 och första loket 
levererades 1961. Detta exemplar, nr 209, avvek 
från de följande genom att ha aggregat för värmning 
av personvagnar. Trots att de övriga loken 
saknade denna utrustning har T 43 förutom i 
godståg och växling även använts för persontåg 
bland annat i Blekinge och på de norrländska 
sidobanorna. Loken fick vid leverans en ny, modern 
färgsättning i trikolorens färger. Flera lok 
gör ännu efter femtio år tjänst bland annat för 
Trafikverket/Infranord och Tågab. 

De sista lokomotorerna av litt. Z43 (nr 485 
och 486) levererades från Kalmar Verkstad under 
1961. 



Från samma verkstad levererades under året 
det första (nr 489) i en ny serie lokomotorer som 
fick litt. Z65. Z65 hade en Rolls Roycemotor 
på 360 hk och fick ett modernare utseende som 
kanske gav intryck av högre hastigheter än lokets 
maximala 60 km/h. Loket målades i samma färgsättning 
som T43. 

Inga nya motorvagnstyper tillkom på SJ under 
året. Fjorton nya Yoa2-tågsätt levererades emellertid. 

Personvagnar 

Leveranserna av nya personvagnar i "60-talsserien" 
fortsatte. 
Under året tillkom seriens resgodsvagntyp 
Fo5a (sedermera F5). Vagnen var med sina 16 

meter kortare än de andra vagnarna i serien. 
Lastytan var 33 kubikmeter och maximala lastvikten 
9 ton. Under året levererades fyra vagnar 
från Kalmar verkstad. Tio vagnar med smalare 
korg och utrustade med dansk ångvärme fick litt. 
Fo5b (senare F6K). Alla Fo5b-vagnarna levererades 
under 1961 av Kalmar Verkstad. 

En annan ny vagn i familjen var kombinerade 
första och andra klass sittvagnen ABo3 (senare 
AB3). I denna var förstaklassdelen större än i 
ABo2 som hade lanserats 1960. Vagnarna byggdes 
av ASJ Linköping och under året levererades 
tjugo stycken. 

Övriga personvagnar av 60-talsmodellen som 
levererades under 1961 var 16 litt. ABo2 från 
ASJ Linköping, 20 Bol från Kalmar, 41 Bo5 
från Kockums och sju RBo2 från Kalmar 

Godsvagnar 

Under året introducerades två nya godsvagnstyper 
på SJ. Litt. Gre (senare Gbs och Gbls) 
var en styckegodsvagn, en modernare version 
av 1930-talets klassiska G-vagn. Den nya vagnen 
uppfyllde de moderna kraven för europeisk 
samtrafik, därav e i underlitterat. Under 1960talet 
byggdes vagnen i några tusen exemplar. Så 
här efteråt kan det tyckas märkligt att satsa på 
en "gammaldags" vagn som inte fungerade för 
trucklastning, men vid denna tid var styckegods-
trafiken fortfarande omfattande och det var som 
styckegodsvagn den gjorde sin sista större tjänst 
på 1980-talet. 

En betydligt modernare vagn som introducerades 



detta år var Teu (senare Tbis) som hade 
såväl öppningsbara vagnsidor som öppningsbart 
tak vilket möjliggjorde flera varianter av lastning 
och lossning. 

Diverse 

Det fyra kilometer långa industrispåret mellan 
Gävle och Karskär övertogs av SJ under 1961. 

Ångloket Tb 888 (byggt av Nohab 1907) användes 
under året i en militär urspårningsövning. 
Efter övningen skrotades loket i Vislanda. 

Uddevalla hamnstation som var den ursprungliga 
ändstationen för Uddevalla-VänersborgHerrlj 
unga järnväg revs 1961. Stationen hade 
förlorat i betydelse genom UVHJ:s förstatligande 
och persontrafikens flyttning till Uddevalla C. 
Byggnaden var ritad av Claes Adelsköld uppförd 
i trä och hade ett med Vänersborgs station likartat 
utseende. 

Intresset för gamla tåg ökade vid denna tid. 
Under året bildades 891-banornas museisällskap 
som arbetade för museitrafik med denna spårvidd. 
Så småningom lyckades detta och man är i 
dag kända som Jädraås-Tallås järnväg JTJ. 

Leveransbildpå Fo5a. Foto Walter Olsson, Kalmar. Svjvm. 

En trasslig historia 

Det var naturligt att svenska järnvägsintressenter 
vände sej till industrialismens och järnvägarnas pionjärland 
England för kapital och expertis, och lika 
naturligt att engelska kapitalägare och järnvägsbyggare 
sökte sej utomlands sedan den nationella 
marknaden i huvudsak blivit mättad. Bolagsordningar 
och trafikreglementen skrevs på engelska, 
entreprenörer och ingenjörer med familjer bildade 
mikromiljöer som kunde ha en speciell religiös prägel. 
Men det gick sällan bra. Köping-Hult, NässjöOskarshamn, 
Nora-Karlskoga, Frövi-Ludvika, Sverige 
& Norge (det vill säga Malmbanan) är exempel 
på att det uppstod svårigheter i samarbetet med 
de svenska parterna och ibland med själva anläggningsarbetet 
men framför allt av ekonomisk art. 
Dock överlevde själva banorna. De nya inhemska 
privata eller statliga ägarna fick ofta hjälp av förbättrade 
konjunkturer och engelsmännens järnvägar 
blev viktiga länkar i det nationella nätet. 

Halmstad-Nässjö järnväg, startad som Halmstad-
Jönköping, var typisk för denna grupp. Halmstadintressenternas 
pri mära strävan var att komma 



i kontakt med Södra stambanan men anslutningspunkten 
var till en början inte fastställd. Aktieteckningen 
gick mycket dåligt i de småländska trakter 
som järnvägen berörde, fattiga och hårt drabbade 
av emigration som de var, och därmed blev entreprenörernas 
egna och mobiliserade bidrag till finansieringen 
avgörande. Hade de krigsstimulerade, goda 
konjunkturerna under 1870-talets första år fortsatt 
kunde det ha blivit en fin affär, men i stället kom 
en djup depression som drabbade många nybyggda 
järnvägar. De ekonomiska problemen skapade motsättningar 
mellan instanser och personer. 

Ada Makinsons minnen har stort kultur-, lokal-och 
även järnvägshistoriskt värde. De är trots hennes 
försäkran om storsinthet så präglade av bitterhet 
att det vore fel att lyfta bort de inslagen. Likaså har 
hennes personliga skrivsätt, där engelskan skymtar 
i bakgrunden, bevarats även om mellanrubriker är 
tillfogade. 

Detta är inte platsen att avgöra vem som hade 
rätt eller fel. Den utförligaste och bästa historiken, 
Lars Olof Leanders Boken om HNJ (1984) berör 
händelserna endast flyktigt. HNJ:s officiella historik, 
Halmstad Nässjö Järnvägar ... (1950), där det aktuella 
avsnittet skrevs av ekonomihistorikern William 
William-Olsson, förhåller sej uttryckligen neutralt, 
även om det är uppenbart att Wallenbergkoncernen 
så småningom blev en stor vinnare. Mest står att 
läsa i Gunnar Lindhes bok Rullandejärnvägshistoria 
(1990). Lindhe var son till en trafikchef på HNJ och 
forskade bland annat lokalt om entreprenörsparet 
Billups och Makinsons omständigheter. Han trycker 
också av Makinsons redogörelse för järnvägens tillkomst 
från 1884, skriven i polemik men i mer behärskad 
ton än dotterns inlägg. 

Gunnar Sandin 

Liksom SJ tog HJ]IHNJ sina forsta lok från den engelska firman Sharp, Stewart & Co. 

SHARP, STEWART,& CO., LIM ITED, AT~AS WORKS, MANCH E.STER 

Ada Margaret Makinson 

HJJ/HNJ -en besvärlig början 

En gladlynt sjöman vid namn Charles, som 
kunde en smula engelska, hade fatt jobbet att 
följa min far och bära teodolit, mätningspåle 
och andra grejor. Han hade rött skägg och bar 
den hetaste sommardagen en skarlakansröd tjock 
yllehalsduk. Medan pappa var upptagen på kontoret 
skickades "Charles" upp till "Eker" för att 
tolka för mamma och oss andra vad vi behövde 



fa sagt för dagen, och fick uppdrag om uppköp 
eller dylikt. Vi ungar följde honom till staden 
och han lärde oss gå in i en bagarbod och köpa 
mjuka, såväl vita som bruna pepparkakor, som 
föllo oss mycket i smaken. Han hann sedan ej gå 
med oss in i speceriaffären, utan lärde oss säga: 
"Vill du ge mig för tjugofem öre russin och mandel?" 
Vi hade litet svårt att begripa varför alla i 
affären började småle när vi framförde vårt blygsamma 
ärende. 

Det var en svår nöt att knäcka hur det kom sig 
att om två öre motsvarade en skilling, tolvskilling 
kunde bli tjugofem öre, och ändå mera mystiskt 
var att ordet "banco" efter en krona gjorde det 
köpta föremålet en halv gång till så dyrt som man 
först trodde. 

En musikalisk bytesa.ffår 

Den astma som jag i London haft litet ont av, efter 
en tidigt genomgången svår kikhosta, tog till, 
och många gånger kunde jag ej följa min bror på 
fjäril jakt och allt annat roligt, utan fick sitta stilla 
i ett hörn av soffan och leka med mina dockor; 
vid ett sådant tillfälle minns jag så väl att kapten 
Georgii med sin raka militäriska hållning, kortklippta 
vita mustascher och genomträngande 
ögon, trädde in i sällskap med min äldste bror 
(som genom sin kunskap i tyska kunde meddela 
sig med folk) och hade med sig sin flöjt. Han 
ville spela litet svensk musik för min moster, och 
uttryckte en önskan om att hon måtte spela sitt 
lands musik för honom. Sagt och gjort. Där blåstes, 
känsligt och vekt, "Allt under himlens fäste", 
"Kristallen den fina'', "Glädjens blomster i jordens 
mull" och sist "Mandom, mod och morske 
män". Moster kvitterade med att sjunga "Once 
I loved a maiden fair", "Since first I saw your 
face", "Oh, He oak and He ash, and He bonny 
ivy tree", alla från 1600-talet. Så tyckte de att det 
skulle vara litet internationell musik, varför moster 
ur minnet spelade "Webers sista vals" och en 
av Mendelssohns "Lieder", som ju voro gemensamma 
bekantskaper. 

Solen strömmade in och belyste den vackra 
tavlan av min moster, med sina korta lockar ombundna 
av ett himmelsblått band med rosett, 
en liknande rosett avslutade halslinningen av 
den vida, skira nettelduksklädning som böljade 
omkring hennes gestalt, där hon satt vid pianot, 
och de nedtill vidgade armarna fladdrade emot 
tangenterna. 

Den fine gamle officern satt i sin gungstol i 
bakgrunden och skänkte hennes älskvärda kvinnlighet 



sin chevaleriska hyllning -alla buros vi av 
"sångens lätta vingar" till högre sfärer. 

Fler britter 

Att fa gå med på kontoret var ju hemskt roligt; 
där fanns så mycket att se och höra, ingeniörsassistenterna 
i full fart att rita och färglägga kartor 
på det jättestora biljardbordet, som genom löstagbara 
skivor förvandlats till ett präktigt ritbord. 
Lokalen var den mest lämpliga av alla i staden 
erbjudna och min far drog då ej i betänkande att 
köpa biljarden för sin privata del, och dessutom 
gottgöra årets beräknade inkomst till värden, ty 
salen var ljus och rymlig. I ett hörn hade vår far 
sitt särskilda bord för korrespondens, kalkyler 

m.m. När vi kammo inom dörren fingo vi vara 
tysta som möss. Det hindrade inte att kanske den 
godmodige mr Rapper, som varit hos min far i 
Wales förut, kunde ta penseln full av färg och i 
stilla förbifart måla högröda streck eller prickar 
på min lilla näsa. 

Kassören och tolken Duncan, skotte till börd, 
men som många år vistats i Göteborg, avlade sin 
rapport. Sedan var det Hutton, Napper, Pook, 
bröderna Trery (de sistnämnda voro inom parentes 
sagt vegetarianer, och hade mycket svårt med 
matförhållanden), som fingo redogöra för hur 
arbetet utfallit för dem; de fingo förhållningsorder, 
och så gav vår far sig ut på linjen och vi 
fingo för det mesta traska hem till "Eker" med 
den post som var till mamma. På hemvägen sågo 
vi huru vid de små röda och grå stugorna barn 
sutto på förstubron och rabblade upp med högan 
röst läxorna, mest tror jag katekes, som de 
hade att lära. Huskatten tycktes gärna åhöra det 

ljudeliga föredraget och blinkade sömnigt och 
belåtet bredvid den läsande, med svansen korrekt 
svept om tårna. 

Biljarden det stora nöjet 

Vår far var rätt bekymrad för frånvaron av förädlande 
eller uppfriskande rekreationsmöjligheter 
för sina assistenter. Sport eller idrott fanns då 
ej, kortspel om pengar och flitigt pokulerande, 
tycktes utgöra enda omväxlingen efter arbetstidens 
slut, resulterande i en slående embonpoint 
och slappa drag även hos de yngre. 

Han tänkte då ut att biljardbordet som han 
måst köpa kunde komma till god nytta, och när 
han återkom från linjestakning m.m. på e.m. 



brukade han, innan han gick upp till "Eket" för 
att fa sitt te, be alla vara välkomna tillbaka när de 
druckit kaffe, och utmanade då någon av dem 
på ett parti på 100. Vid sextiden var han åter på 
kontoret, laddad med tidningar och tidskrifter, 
jämte en låda cigarrer, i bästa form för bataljen. 

Hans spelstil var lugn och avvägd, men de 
unga hade ej lätt att göra "kol" på honom, huru 
de än bombarderade eller brukade fintligheter. 
Eftersom jag fick bära cigarrlådan och gå med 
min far ner, blev jag installerad på en hög stol vid 
markeringstavlan, och skrev upp poängerna. En 
vacker stöt belönades med kraftiga "bravo" -rop, 
och ett skickligt försök som av en tillfällighet ej 
gav önskat resultat, uppmuntrades av ett samfällt 
"hard lines", och lyckat hazardspel hälsades med 
utropet "fluke" (= flax), först och främst av den 
spelande själv. 

Spelet för sin egen skull, utan insatser eller 
vinster, var parollen och man hade muntert och 
trevligt i hög grad. En mycket skicklig spelare 
var mr Williams, men han slutade nästan alltid 
med att lägga upp ett otäckt svårt läge för nästa 
spelare. 

En gång kom schaktmästare Champion, liten 
till växten, med svart mustasch, klippt som 
en skoborste, och djupgrå ögon, skarpa som en 
örns, upp under pågående spel; när partiet slutats, 
frågade Williams om inte Champion ville 
spela med honom. Det spelet blev en fullständig 
sensation, ty det visade sig att Champion var 
vänsterhänt, och alla Williams skickliga placeringar 
som gällde vanliga spelare, voro alls ej till 
hinders, utan det gick lekande lätt för Champion 
att med sin vänsterstöt spränga alla beräkningar. 

Jag behöver knappt omnämna att arbetarna i 
gemen kallade den vänsterhänte "Champignon". 
Ja, när min far satt dem i gång, och för sällskaps 
skull rökt en halv cigarr, anbefallde han någon 
att se till släckning av lampan och lokalens stängning 
när de slutat. Så tog han mig vid handen 
och återvände till Eket for att fa vara samman 
med oss alla. 

Biljarden bar namnplåt, signerad J. Wallin, 
Halmstad, och om det var snickarmästarens 
namn som tillverkade den, så har han fatt heder 
av sitt arbete, ty alla fem gånger som den för 
flyttning plockats isär, och sedan av främmande 
möbelsnickare åter satts ihop, har det gedigna arbetet 
väckt synnerligen stort erkännande. 

Vilodagen 



Om söndagarna voro alla välkomna upp till Eket 
för att deltaga i den enkla gudstjänst som leddes 
av min far. "Te Deum landamus", "Venite, 
exultemus Domino" (Davids 95:te psalm) och 
hymnerna sjöngos fyrstämmigt, då flertalet voro 
från sina i England vanliga kyrkoövningar vana 
därvid. 

Efteråt talades fritt och otvunget om förhållanden 
i hemlandet, såväl politik, social utveckling, 
vetenskapliga framsteg; under strövtåg eller långa 
promenader utbytte man iakttagelser och upplevelser, 
för att på given tid samlas vid ett rikligt 
försett tebord. Tekopparna sändes raskt och ofta 
till påfyllning ty, menade man, nu gäller det att 
dricka för sex dagar framåt. 

Alla hade de funnit det svenska kaffet gott och 
övergått till det i dagligt bruk, men åsynen och 
doften av den ångande ambrafärgade dryck som 
vällde fram från mammas silverkanna gjorde 
dem glada in i själen. 

Hur man kokte te i Sverige 
Att ritenligt laga te i Sverige då bestod i att taga 
fram en stor porslinskanna, väl avkyld, varefter 
man räknade tio blad te till varje person, och 
om det skulle vara riktigt "tip-top" kom en liten 
sticka hel kanel med i kannan. Vattnet, som 
tjugo minuter förut i en vanlig matkastrull kokat 
upp och ställts åt sidan, hälldes nu långsamt och 
försiktigt på, för att ej riskera spräcka kannan; 
den ljumma, ljusgula drycken hälldes genom väl 
avsvalnad sil i jättekoppar, och så var man hjältemodig 
nog att åstadkomma ett förtjust leende 
när man läppjat därpå, och yttra något om "hur 
uppfriskande det är med en kopp te." 
Visit och contravisit hade naturligtvis gjorts 
av mina föräldrar och stadens honoratiores. 
Landshövding Leijonancker, energisk och vital, 
föreföll oss nästan fransk till utseende, han 

Halmstad-Jönköping var den forsta tiden ensam järnväg i Halmstad, men när bilden togs hade Västkustbanan 
anslutit, 
trafiken vuxit starkt och stationshuset byggts ut. 

talade visst med lätthet engelska. Hans döttrar, 
med ramsvart hår, talade helst franska; de voro 
ej vidare storväxta, voro mycket älskvärda och 
livliga. Bland dem som jag tror riktigast förstod 
min far var nog ingeniör Sonesson. Han brukade 
ofta kila upp till "Eket" om kvällarna. Han var så 
väl hemma i engelska att de kunde utan hinder 
ge sig in på djupsinniga spörsmål och diskussion 
om etiska ting. 



Fina världen 

På stora middagar och soupeer fick jag naturligtvis 
ej vara med, men av en händelse, därför att 
det för tillfället ej fanns någon engelsk-förstående 
att lämna mig i vård hos, blev mamma anmodad 
taga mig med till det ståtliga Sperlingsholm. 

Kammarherre Kuylenstjerna var en högst representativ 
man, lång oeh mörk, med ordnar 
på bröstet och ett magnifikt uppträdande. Han 
konverserade lätt på engelska och han och pappa 
kommo gott överens. 

Där fanns långa, ståtliga damer i mängd, med 
långa lockar, varav ett par föllo ned utefter halsen 
framåt, resten var högt upptornat på huvudet, 
vidare släp, stora tournyrer, och glittrande 
smycken. Flera officerare i sina uniformer gåvo 
glans åt festen. Jag fann det högst spännande att 
åse den skicklighet och finess varmed några av 
de äldre herrarna förstodo att hantera den lilla 
snus-sleven av guld som de buro om halsen i en 
ytterst smal guldkedja. 

På en "lunch intime" på Slottsmöllan fick jag 
vara med. Det gavs i ett stort, som jag tyckte 
åttakantigt rum, genom vars många fönster 
man hade synnerligen vacker och omväxlande 
utsikt. Där var öppen spis, med flammande 
brasa, härligt the, rostat bröd, apelsinmarmelad, 
allt al'Anglais. Husets son Reinhold hade 
ju vistats i England och kunde ge anvisningar. 
Dessutom bjöds det på det mest delikata tunnbröd, 
knappt tjockare än papper, bakat efter 
familjerecept, av vetemjöl med, som jag tror, öl 
eller dricka till spad. 

Fru Carolina Wallberg var så hjärtegod och 
rar att man strax höll av henne och husets dotter 
var bland det vackraste och mest behagliga man 
kunde se: blonda lockar, skär hy, i förening med 
rätt mörkblå ögon och mörka ögonbryn gjorde 
ett mycket tilltalande intryck. Hon och min syster 
blevo mycket goda vänner, promenerade tillsammans, 
och när fröken Wallberg senare gifte 
sig, gjorde min syster den långa resan efter hästar 
från Värnamo, för att som tärna bevista bröllopet, 
som firades med pomp och ståt. 

Nu kan det sägas 

Då jag nedskrev mina "Minnesglimtar från 
H.N.J." för publikation i en tidning, undvek jag 
att beröra något som kunde såra någon anförvant 
eller efterlevande till deri nämnda personer. 



Att allt ej gick så lekande lätt med banans byggande 
kunde ju varje tänkande människa förstå 
som gjorde sig besvär att läsa det återtryck av en 
artikel avd. 12. Feb. 1876 som tidningen Halland 
haft i sina spalter. 

Då jag nu anamodas att för enskild person 
sammanfatta vad jag ytterligare kan hafva minne 
eller vetskap om, måste naturligtvis detta hänsynstagande 
försvinna, för att sanningen, som i 
så många fall bekräftas av tidningsreferat och annat 
skriv-och trycksakers vittnesbörd oavkortat 
kan framträda. 

Hur det egentligen kom till att A.W Makinson 
blev från engelsk sida anmodad att upptaga 
arbetet på H.J.J. har jag aldrig haft klart för mig; 
Mr Billups kände han sedan många år tillbaka 
då A.WM. byggde Carnarvon-Llanbury Railway 
i Wales och uppskattade hans gedigna karaktär, 
duglighet och arbetsförmåga, varmed han 
skapat sig en vacker förmögenhet jemte allmän 
aktning i sin hemstad Cardiff Hans specialitet 
var stenarbete i broar och dockor eller hamnanläggningar. 
Hans fru var mycket välgörande, 
och hade i den stora hamnstaden tillfälle förstå 
det prisvärda arbete som "Frälsningsarmen" utförde 
till gagn för samhällets olycksbarn. 

Jag tycker mig ha' hört att Wilkinson & Smith, 
som ju hade koncessionen för H.J.J., förut varit 
engagerade vid Nora-Karlskoga j. och ifrån 
det arbetet förde de med sig ritningar till de fula 
och tarvliga stationshusen som kom att byggas 
efter H.J.J. linjer. Jag har tänkt att Wilkinson & 
Smith närmat sig Mr Billups för att fa en entreprenör 
med kapital, och B. å sin sida sökt en 
man med erfarenhet och fackutbildning som han 
fullt kunde lita på, varpå han vände sig till den 
akademiskt bildade, begåvade och sakkunnige 
Makinson, för vilken han hyste stor vänskap och 
beundran. Att Makinson ej var vidare förtjust i 
att hafva dessa förut okända, för honom just ej 
så sympatiska landsmän att samarbeta med är säkert. 
-Herr Wilkinson tycks ha' varit en ganska 
slipad herre -vilket naturligtvis ej genast var lätt 
att fastställa, men fast han ställde till krångel och 
bråk ibland vilar dock icke skulden för H.J.J:s finansiella 
sammanbrott på honom. Arbetsledaren 
Amos hade av Billups utvalts och Stina Strandberg 
har i sin skrift beskrivit honom som en duktig, 
något grovhuggen karl, men det kom tyvärr 
en tid då han fick vanan dricka för mycket. 

Debut som lokförare 

Av lokamotivförarna minns jag bäst den lille 



godmodige trinde mannen Vale, även han en av 
Billups vald kraft. När jag fick följa med Pappa 
på syn av "permanent way'' kom ofta grus tågen 
körande, då brukade Vale stega fram till Pappa 
och fråga om inte "little Missy" skulle vilja köra 
tåget en bit. Då lyftes jag upp på fotsteget och 
fick hålla i den med en bit trassel omsorgsfullt 
rengjorda spaket, medan tåget sattes i gång; när 
vi svängde in åt grushålan där arbetet pågick fick 
jag löfte att signalera, och det blev så det skar i 
luften. Rallarna viftade med mössorna och småskrattade 
åt lilla flickungen. 

Duncan var namnet på jernvägens kassör, flink 
och duktig i räkenskap, han hade haft befattning 
på "Göta Källare" i Göteborg, så han hade nog 
rekommendation därifrån. Han var skotte till 
börden, lite rödhårig och fräknig; som tolk var 
han bra, och Pappa hade nog ämnat ha' honom 
som privatsekreterare och översättare av viktigare 
papper, men fann snart nog att han utanför kontoret 
försökte göra sig viktig och populär genom 
att prata om allt som han haft för handen. Då 
bestämdes i stället att min äldste bror skulle inackordera 
sig på ett ställe der det blott talades 
svenska, och där läste han tidningar, böcker och 
grammatika dagen i ända, och tack vare gott musiköra 
jemte god kunskap i tyska var han efter 
sex veckor kompetent att övertaga den krävande 
översättningsposten. Detta ansågs som en tillfällig 
anordning, ty meningen var att Willie skulle 
återupptaga sina studier i King's College, London, 
där han hade det mycket bra förspändt. 

Familjens bästa främst 

De förvecklingar som sedan uppstodo gjorde att 
Makinson omöjligen kunde undvara sin son, 
endast genom honom kunde han fa tillförlitliga 
uppgifter från menige man om sakförhållanden 
som voro av vikt för järnvägen. De engelsktalande 
svenska medlemmarna av styrelsen ville ju 
heldst lemna uppgifter som kunde stödja deras 
önskemål. 

Makinson tänkte då att åtminstone efter de 
4 åren som järnvägen skulle dra för att byggas, 
skulle sonen fa fortsätta studierna, men då den 
tiden kommit bestod familjeförmögenheten av 
en låda aktier vilka tillsammans med de övriga 
engelska aktieägares papper som också förvara

Oskarström var en tid bas for anläggningsarbetet. 

des där skulle motsvara ett belopp av 1½ miljon 



kronor son satsats for jernvägen och blivit tillfolje 
den genomtrumfade executiva försäljningen 
av banan ej värda ett rött öre. 

Hålla Billups underrättad 

Det arbetades febrilt på det lilla kontoret i 
Oskarström de dagar då post skulle avgå från 
Halmstad. -Pappa skrev, inflikade sina förut 
uppgjorda kalkyler och överlemnade till sin son 
for att översättas till svenska -när han så var 
klar med detta, överläts det till mig, som stått i 
högsta beredskap, med penseln fuktad, oljepappersarken 
inlagda under det tunna kopiepappersbladet, 
och på givet tecken att det var torrt 
nog, blöttes kopiepapperet med penseln, avtorkades 
med läskpapper, och så hamnade skriften 
i kopieboken och direkt in i pressen. Min yngre 
bror sprang till och från med kartor och annat 
som min far behövde se på medan han utlade 
sina förslag i brevform. Kampanjonen Billups 
som höll till i England måste ju hållas underrättad 
om vad som försiggått på sammanträden, 
således denna gång översättning av protokollen 
till engelska -farten ökades och så blev allt färdigt: 
kuverten adresserades och vi barn fingo 
vika och lägga in breven, och så skickades bud 

till stallet, varefter "Lotta" snart nog stod vid 
dörren. 

Ytterrock och handskar krängdes på, en stor 
väska med kartor till ritkontoret i Halmstad stuvades 
omsorgsfullt in, och med postväskan över 
axeln steg min bror upp i kärran, följd av order 
for ritkontoret från min far in i sista minuten. 
På sena kvällen kunde vi ungar genom de öppna 
fönstren höra "Lottas" taktfasta, rungande hovslag 
närma sig stallet. Där låg "Anders" och sov på 
en halmkärve, min bror fick väcka honom, men 
gick aldrig från stallet förrän han sett till att "Lotta'' 
fatt en grundlig avtorkning oeh nattfoder. 

I privat brev avd. 19:de April 1873 från WD. 
Makinson å Oscarström till fadren som då var i 
England for att ordna med leverans av räls och 
lokomotiv beröres de olika förslag om linjen där 
järnvägen skulle dragas fram. Wilkinson & Smith 
hade då valt från Torup att draga linjen till Wernamo 
över en mosse i Bolmens närhet med 2 ½ 
miles längd där 800 fot betäcktes med vatten. Sedan 
togs upp en ny linje via Nyby, och därtill 
hade Kapten Oterdahl letat fram en annan linje 
till Wernamo. Vidare står: "Ingeniör Soneson 
är vänlig påstå att det aldrig kommer att tillåtas 
högre fart än 16 miles i timmen vid de mellan 
Halmstad och Oscarström befintliga kurvorna." 
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Auf der halländischen Eisenbahn 

För att göra jernvägen populär som fortskaffningsmedel 
brukade fribiljetter utdelas ibland, 
vid ett sådant tillfälle lär det ha' händt att en 
man som ej lyckats sälja sin till åren komna ko 
bad om en fribiljett, i smyg band han sedan fast 
henne bak på tåget, och steg sedan gladeligen 
upp i kupen för att njuta av lite vila. Tåget satte 
ju sakta och beskedligt igång, kon lunkade med 
och stationspersonalen tycktes ej så fort fatta situationen 
men småningom började kons alla fötter 
komma i häftig takt, hornen svängde hit och 
dit och svansen viftade frenetiskt, av en ko hade 
blivit en virvelvind. Vad skulle man göra? Det 
gick nu ej att stoppa tåget -då kom lyckligtvis ett 
häftigt ryck som gjorde att repet om hornen slets 
av och med en duns satt kon där på spåret mellan 
skenorna, som en hund brukar placera sig, och 
såg sig undrande och konsternerad omkring, vad 
i hela verlden hade händt henne? Så småningom 
återkom hon till sans och med stor möda kom 
hon åter på alla fyra igen. Då hade ju folk hunnit 
fram där hon så lyckligen befriats från den farliga 
situationen, och kunde taga hand om henne. 

Till Kinnared 

Efter sommaren 1873 på Oscarström förflyttades 
högkvarteret till Kinnared. Moster hade rest 
till England med min yngre bror som skulle fortsätta 
i skolan. Den enda lediga bostad som fanns 
att få förhyrdes hos en (handlande?) Davidsson, 
den var inte fullt vinterbonad, och ingen torr ved 
fanns att få köpa, varje familj hade ju ej huggit 
mer än till husbehov. Vi förstodo alls inte att 
veden måste ligga och torka efter huggningen; 
tyckte förstås det var svårt att elda och var kallt 
ändå. Sängkammaren var på nedre botten, strax 
ovanför låg min brors sovrum, sedan en dragig 
och mörk vind och på motsatta gavel ett rum 
där Gertrude och Thora Svensson logerade. En 
natt vaknade min bror, det hade yrt in snö på 
hans kudde och täcke, medan han skakade af det 
märkte han något dovt dunkande ljud som kom 
från undre våningen. Då Pappa var i Göteborg 
måste han naturligtvis se efter vad som var fatt, 
när han kom ned fann han att Mamma för att 
hålla Hildabarnet varmt hade måst hölja på så 
tjockt med filtar och schalar att det blev nödigt 
ta' till med hela armens styrka för att "vyssningen" 
skulle kunna nå genom allt, och häraf uppstodo 
de högljudda bultningarna. 



Från Villstad hade vi fatt en snäll "barnpiga'', 
den enda vaggvisan hon kunde var: "Skatan sitter 
på lagårdstak, sjunger sin fula visa. Är inte Lillan 
snäller idag, skall hon få smaka på riset"; sjungen 
i trånande ton och begravningstakt verkade det 
kanske sömngivande på lillan, medan vi andra 
ledo åtskilligt. 

Det största rummet blev ritkontor, biljard-ritbordet 
sköts intill ena väggen, Williams, Åquist 
och Gyllenbåga arbetade där, så kom Prosten 
Lundvik från Torup och bad för all del att hans 
son skulle få bli elev, han hade visst lite praktik 
från lanntmäteri, han var mycket präktig och bra 
och Pappa fann honom sympatisk och gedigen. 

Vårt lilla samlingsrum kunde med nöd och 
näppe rymma pianinot, ett litet bord och varsin 
stol, ändå stod pianots ena gavel alldeles invid 
kakelugnen. Thora Svensson spelade Chopin 
charmant, -hon och Gertrude spelade fyrhändigt, 
heldst hörde Pappa först Beethovens och 
Mozarts ouverturer, Haydns Symphonier o.s.v., 
sednare när han kände sig kvitt bördan av dagens 
rätt så påfrestande kamp mot motigheter och intriger 
var han färdig för en sångstund med maka 
och barn, varmed aftonen avslutades. 

·Linjeval 
Mycken omsorg och omtanke ägnade han åt att 
välja fördelaktigaste placering för den station i 
Kinnared som han förutbestämdt till utgångspunkten 
för den linje till Fegen som ju jernvägen 
borde snarast bygga för att tillföra trafik 
åt huvudlinjen; att detta framdeles utnyttjades 
på ett ganska ojuste sätt, ej till H.T.T. fördel, var 
en stor besvikelse, man kan med säkerhet påstå 
att Landshövding Lejonancker ej skulle tillåtit ett 
dylikt tillvägagående. På denna punkt ges detaljerad 
och klart besked i brev från A.W Makinson, 
London, 28 okt. 1885 till Bankir C.G. Cervin 
Stockholm, sida 2, samt sida 14 i "Contributions 
to the History of the Halmstad-Jönköping Railway", 
nov. 1885. 
En herre vars far varit länsman i Villstad berättade 
för mig då vi för några år sedan träffades 
att "Ingeniör Makinson lärde oss svenskar rätta 
sättet att lägga en jernvägsbank över mosse", det 
var visst en besvärlig sträcka vid Ölmestad eller 
Villstad detta gällde. Jag hade mig inget bekant 
om detta men då A.WM. byggde jernväg i Lancashire 
vet jag att de hade att passera komplexet 
"Chat moss" och kanske då utexperimenterats 
något bra sätt. 
Efter att i vinterns gråa dagar ensam ha vandrat 
utefter den surmulna åns stränder i fUängt 
sökande efter en endaste blomma eller att fa höra 



Fegen. Stationssamhället 

Ada Makinson delade sin fors kritik mot C W Wallberg, Hjj-styrelsens ordförande, som när entreprenörerna 
saknade medel byggde bibanan Kinnared-Fegen på egen bekostnad 

en lärkas sång kom äntligen en sen och otroligt 
kylig vår, men i slutet av April hade vi fatt flytta 
till Värnamo, vilket var en stor förbättring vad 
bostaden beträffade, och där fanns en hel del 
välvilliga och angenäma människor att fa vara 
tillsammans med. 

Vidare från Värnamo? 

År 1876 blev det värre och värre med divergerande 
meningar om huruvida järnvägsarbetet 
skulle fortsättas bortom Värnamo. Pappa och 
Göteborgs Handelskomp. ansågo klokast dröja 
något tills trafikförhållanden hunnit hjälpas upp, 
dels genom öppnandet av första sektionen av 
Västkustbanan -ävensom av Fegen-Kinnared 
bibana, och inom ej så avlägsen framtid av andra 
sektionen av Västkustbanan, d.v.s. från Halmstad 
till Varberg, jemte tillämpningen av en mera 
riktig taxa å själva H.J.J., vilket var berättigat och 
nödvändigt med avseende på järnvägs byggets säregna 
förhållanden i finansiellt hänseende. Framför 
allt yrkade de på verkställande av de ständigt 

uppskjutna planerna om hamnens i Halmstad 
fördjupande, som av Halmstads representanter 
ideligen utlofvats, men lika ofta uppskjutits på 
obestämd tid. -Endast dessa faktorer kunde berättiga 
Styrelsens avsigt att vid den tidpunkten 
fortsätta linjen till Nässjö. På Entreprenörernas 
framställningar lemnades svaret: "Bygg järnvägen 
färdig så kommer staden nog att bygga 
hamnen." 

Billups hade 1876 tillbringat en semestermånad 
å Oskarström för att fiska lax. Hans fru 
och niece voro med, damerna funno det emellertid 
triste att ej förstå menniskorna omkring 
sig så att jag blev sänd som tolk och sällskap 
för dem. De styrelsemedlemmar som behärskade 
engelska hade ju under denna tid tillfälle 
att för Billups utveckla alla de skäl varför det var 
önskvärdt att fortsätta utan uppskov, bortom 
Värnamo. Billups var en präktig och reel människa; 
som "selfmade" man var han kanske en 
smula tillgänglig för smicker och inställsamhet. 
Han bade ju ej den fullständiga inlevelse i och 
kännedom om förhållanden i Sverige som hans 
kompanjon A.WM. med stor möda och grundlighet 
förskaffat sig, och därför lätt ledd in på den 



väg det gällde för vederbörande att föra honom, 
varigenom de skulle bli i stånd att fa järnvägen 
i fortsättningen finansierad av engelskt kapital, 
med avsigt att så sköta eller missköta trafiken och 
ekonomien att det skulle slutligen bli en krasch, 
då det bleve tillfälle tillägna sig hela företaget. 

När Billups sammanträffade medA.WM. gick 
det ej att bortresonnera Billups halsstarriga beslut 
att, i fullt förlitande på de vackra förespeglingar 
som gjorts, fortsätta arbetet bortom Värnamo. 

A.WM. var för sin del fast övertygad om nödvändigheten 
av att göra en paus och fordra en 
omläggning av trafiktaxorna, jemte uppfyllande 
av löftet om hamnens i Halmstad fördjupande 
och annat som kunde förbättra den redan öpp

nade delen av banan i ekonomiskt hänseende 
innan fortsättningen skedde. 

Skilda vägar 

Då beslöt A.WM. att bryta kompanjonskapet 
med Billups, hur ledsamt han än fann det vara, 
ty mot sin övertygelse ville han ej längre deltaga 
i företaget. 

Den 2:dra Aug. 1877 separerade de. Då hade 
A.WM. att av Billups fordra sitt resterande innestående 
gage, som Billups ej då kunde på annat 
sätt likvidera än att överlåta sin del på den av båda 
inköpta gården Herrestad, varå endast första betalningen 
skett, jämte löfte att gälda nästa avbetalning. 
Gården hade köpts uteslutande för skogens 
skull till slipers å H.J .J. Jordbruket var i miserabelt 
skick, byggnaden likaså, det betydde ju inget för 
ett skogsköp. A.WM. var ingalunda sinnad att 
i hast rymma fältet och därmed tillspillogiva all 
utsigt för de engelska aktieägarna att utfå något 
av sina investeringar, vars rättmätiga krav så grovt 
försummats av Styrelsen, som blott tillgodosåg 
obligationsinnehavarna, som aldrig satsat ett öre 
åt företaget, men voro alla svenskar. 

Hem i Herrestad 
Det beslöts att hela familjen skulle till en tid bosätta 
sig på Herrestad 1¼ sv. mil från Värnamo. 
Kontorsinredning och ritningar, hästar och vagnar 
m.m. överlemnades åt järnvägen, kusken 
Ohlsson fick enligt löfte konduktörsbefattning. 
Min lärarinna fick sluta, och så kom Herrestad 
att blifva vårt hem. 
Svårt i högsta grad var det att reda sig i de nästan 
medeltidsaktiga förhållandena, men A.WM. 



grep sig genast an att söka bringa reda i det hela. 
Ingen karta fanns över gården, det blev hans första 
omsorg att kartlägga hela arealen; dessemellan studerade 
han Arrhenius m.fl. författare om svenskt 
jordbruk, ävenså skotska jordbrukshandböcker. 
Av jorden sändes prov till undersökning for att 
utröna bästa gödningsämnen, circulationen omlades 
från treårig, som rådde allmänt i trakten, 
till 5-årig, så att baljväxter (vicker) och klöver för 
första gången fick ingå i rotationen. Dikning och 
rödjning igångsattes så att av de små futtiga åkerlappar 
hade vid hans frånfälle bildats ett sammanhängande 
fält på 280 tunnland, där den första 
självbindaren i Småland tog vara på skörden. Såg 
och kvarn moderniserades med sönernas hjälp, 
torparna fingo därvid välbehövligt tillfälle till 
arbetsförtjenst; där sågades björksticks till trådrullar, 
som sändes till fabriken i Mariannelund. 

Emigrationen hade farit hårt fram, mest äldre 
utsläpade män och kvinnor funnos å torpen, de 
unga hade givit sig av att söka sin utkomst i Amerika. 
Det var ej lätt fora in dessa gamla arbetare i 
noggrant arbete och båda sönerna fingo ständigt 
hålla reda på att ej slarv eller liknöjdhet gjorde att 
dåligt sågade sticks skämde ut partiet. 

Provmjölkning infördes, kraftfoder utdelades 
till djuren, undertecknad fick på sin lott, begåvad 
med en bok om mejerihandtering och en thermometer, 
ta vara på den mjölk som skulle användas 
till smör, ty det var ej råd att hålla mejerska, 
och mjölkpigorna voro alls ej kunniga. Kallt och 
ruggigt var det i den stora oeldade mjölkkammaren 
att stå och älta smör. Så småningom, med 
noggrannhet, sunt förnuft och ivrig önskan att 
dra' mitt strå till stacken, hade jag hunnit därhän 
att jag kunde göra så gott smör att en exportfirma 
i Halmstad gärna tog emot 2 drittlar i månaden; 
det var ju ändå något att ta reda pengar for att 
avlöna tjänarna. 

Andliga böjelser 

Det är ju uppenbart att när vi allesamman så 
plötsligt slungades in i så okända förhållanden 
räckte våra tankar knappt så långt som till vad 
som försiggick på H.J.J. Far och bror följde dock 
vaket med, deltogo i sammanträden i Halmstad 

o.s.v. På resorna träffade A.WM. ofta samman 
med lngeniör Jehander, som gerna hörde för 
A.WM. sakkunniga råd och anvisningar visa vis 
det järnvägsbygge som han åtagit sig, ty själv var 
han visst ej teoretiskt utbildad järnvägsbyggare, 
men hade en son som höll på gå igenom lngeniörsskolan 
i Stockholm. A.WM. fann hos Jehander 



intresse for religiösa och sociala frågor och 
satte stort värde på att genom Herr Jehander få 
kännedom om den ädla kvinnas verk som utförts 
av fru Emilie Petersen, som jemte sin make ägt 
Herrestad från år 1814 till år 1858, då hon genom 
klok omtänksamhet och med stöd av vänner 
i Tyskland (hennes hemland) och England, 
som skänkte henne pengar, räddade sju härader 
från svält under nödåret 1868. 

Sommaren 1878 tillbringade Billups å Göraström 
med sin fru och unge Bramwell Booth, 
son till ursprungliga General Booth. 

B. var trött och klen, skulle vila sig. Då Billups 
åkte upp till Herrestad en dag for att språka med 
A.WM. (de hade ej blivit ovänner, fast samarbetet 
upphört), hade han med sig unge Booth. 
Han ville så gerna få hålla möten i Värnamo, 
och det ordnades sittplatser i godsmagasinet och 

en tolk ställdes till förfogande. Bland dem som 
där inspirerades till sin livsgerning var Hanna 
Ouchterlony, som var ägarinna till en bokhandel 
i Värnamo. Förut missionsvänlig blev hon så 
helt fången av Bramwell Booths appel att verka 
för Kristi rikes utbredande, att hon begav sig till 
London för att av fru Booth utbildas till ledare, 
och då hon var färdig att återvända till sitt land, 
fick hon av fru Booth taga emot den första Frälsningsarmens 
flagga som kommit till Sverige. Hon 
blev ju kommendör, efter henne följde många, 
och hur stor och betydelsefullt verket av alla de 
självuppoffrande, tappra män och kvinnor som 
slutit sig till rörelsen varit i Sveriges städer är allmänt 
känt och erkänt -hur anspråkslöst det än 
tog sin början i Värnamo godsmagasin. 

I aktieägarnas intresse 
Under dessa år, då tillfälle gavs, kämpadeA.WM. 
med blanka vapen att försöka få rätt och rättvisa 
åt aktieägarna -fram mot 1884 kom han genom 
engelska vänners anvisningar att träda i förbindelse 
med Mr. de Castro ("Zueeing Counsel", 
som innebär en oantastbar ställning i såväl legalt 
som finansiellt hänseende). Han blev bemyndigad 
av de engelska aktieägarna att med betydande 
kapital bakom sig resa till Sverige för att 
i A.WM:s sällskap underhandla med Styrelsen 
om ett ordnande av H.J.J. affärer: hur dessa försök 
utföllo relateras utförligen av de trycksaker, 
som jag för säkerhets skull sände med förra delen 
av min sammanlänkande berättelse, fastän de 
gingo de då upptecknade händelserna betydligt i 
förväg; här bör granskning ske av 



• Protokoll över sammanträde å Stockholms 
börs d. 27 0kt. 1884. 

(Återgivet i Hallandsposten 133 B, d. 10 Nov. 
1884). 

• Protokoll å Bolagsstämma i Halmstad 30 
0kt. 1884. Här bör, som i föregående, särskilde 
beaktas Mr de Castros och Kammarrättsrådet 
Wallensteens inlaga mot slutet av redogörelsen. 
• Tryckt brev till C.G. Cervin Esq. Stockholm, 
av den 28 Oct. 1885 från A.W Makinson, då i 
London däri han förklarade sig ha' fullt grundade 
skäl ej ha' förtroende för Herr W Wallberg, 
dåvarande ordf i bolaget. 
• Contributions ro the history of the Halmstad 
Nässjö Railway, Nov. 1885. 

Till kungs 

Tyvärr är det mig omöjligt fastställa datot för 
A.WM:s sista försök att få rättelse, nemligen 

då han for direkt till Stockholm för att tala med 

Kung Oscar d. II, antagligast är, att det var hös

ten 1885. Han mottogs på det välvilligaste, och 

då A.WM. gavs tillfälle att framställa sin sak, 

tyckte Kungen att det var ej roligt att någon ut

länding behövt drabbas av en behandling som 

föreföll orättvis. Han skulle rådgöra med mi

nistrarna ifall något kunde göras åt saken -svar 

kunde hemtas om två dagar. 

När A.WM. infann sig på slottet för audiens 

trädde Bankdirektör Wallenberg ut från en sido

dörr och hälsade med skadeglad min på A.WM. 

Vid audiensen beklagade Kungen att det ansetts 

olämpligt att göra någon ändring i vad som re



dan gått i verkställighet. 

Något år efter Kungens frånfälle var det en 

svensk herre som talade om att i bouppteck

ningen ingått en större post av de nya aktierna 

i H.N.J., 90.000 kronor tror jag beloppet rörde 

sig om. När A.WM. hänvände sig till jurister i 

Stockholm så märktes mer än väl att ingen ville 

åtaga sig att föra ett mål mot den allt domine

rande bankiren eller korsa hans planer. 

Förtröstan i bedrövelsen 

Det var ju ett nedslående resultat men lika lite 
nu som när det gällt att bekämpa de missräkningar 
som uppkommit visa vis Herrestad tappade 
A.WM. modet. Hans sinnesjemnvikt hade 
ett djupare ursprung än att det kunde rubbas av 
yttre förhållanden. Som unga hade båda föräldrarna 
haft lyckan dricka av "Livsens vatten" och 
en inre frid och kraft rådde hos dem. 

Att de och vi alla måste känna en harm och 
indignation över de intriger som för snöd vinnings 
skull ej skydde några medel var ju alldeles 
klart -sådant hade man ej trott sig riskera i ett 
företag där ortens och landets upphöjda personer 
delrogo i Styrelsen, i det land som "Gustavus 
Adolphus" gjort känt för rättrådighet och 
sanning, men likafullt sökte vi befria oss från 
hätskhet eller groll att låta det förgångna sjunka 
undan och vända blicken framåt med förtröstan. 
Billups' iråkade finansiella svårigheter, varigenom 
han blev oförmögen infria sitt löfte att ordna 
andra betalningen å Herrestadsköpet, satte oss i 
synnerligen prekär ställning. Med nätt nöd gick 
det att uppdriva ett hypotekslån som för stunden 
avvärjde krisen men medförde den för oss alla 
förhatliga situationen att vara skuldsatta. Hemmet 
i London var borta, år 1876 utlöpte de 10 
åren som det var förhyrt på, möblerna magasinerades, 
och då brytningen med Billups inträffade, 

förhyrde vår moster, som annars alltid bodde hos 
oss, men var av sin läkare ordinerad att övervintra 
i Sverige, en liten bostad, tog dit det som av affektionsvärde 
bäst passade, och det övriga gick på 



auktionskammare för en obetydlig summa. 

Sjukdom och död 

För A.WM:s hälsa var klimatet och förhållandena 
synnerligen olämpliga efter så många års vistelse 
i Indien. 1886 på våren föreföll han klenare, 
oth en eftermiddag i April träffades han av en 
lindrig hjärnblödning. Skjuts sändes omedelbart 
efter läkare i Värnamo, efter de 4 timmar som 
åtgått på dit-och hemresan, återvände kusken 
med besked att Doktorn rest 3 mil andra sidan 
om Värnamo och väntades ej hem förrän nästa 
morgon. 

Ingen telefon fanns på den tiden, min yngre 
bror sadlade omedelbart sin häst och red bort i 
den beckmörka natten till Forsheda, där telegraf 
fanns vid stationen. Doktor Berg i Nässjö förklarade 
sig villig komma om extratåg kunde ordnas. 
Det fanns inget lok i Nässjö -i Halmstad 
var ett just inkommet, men manskapet behövde 
vila, det såg mörkt ut -men om några minuter 
efter första beskedet kom ytterligare meddelande 
att när lokföraren och eldaren hört att det gällde 
"gamle Ingeniören" ville de ändå köra upp till 
Nässjö och hämta doktorn. Vid tiden då de på 
uppväg passerade Kärda langades upp en korg 
med hett kaffe i flaskor samt smörgåsar som vi 
skickat dit för deras räkning. 

Ada Makinson 

rycker som ni 

sett att den 

ursprungliga 

uppsättningen 

stationshus var 

fala och tarvliga. 
Kinnared inräknades 
säkerligen 
bland dem. Med 
växande trafik 
och inkomster 
ut-eller nybyggdes 
många 
HN]-stationer. 

Aven den rul

lande materielen 



förnyades efterhand 

Tacksamheten som vi kände mot dem har aldrig 
försvunnit ur våra hjärtan. Vår bror kunde ju 
sedan vid besök i Halmstad på ett mera påtagligt 
sätt än endast ord och tankar bevisa vår uppskattning 
av deras hjälp i nödens stund. Gerna skulle 
jag velat bekransa det gamla loket, antagligen 
en av de outslitbara "Sharp Stewarts" leveranser, 
med ek och murgrönsblad, om jag kommit åt 
det. 

Doktorn fann tillståndet allvarligt men ej 
hopplöst -fram på morgonen återvände talförmågan. 
Tyvärr var det endast en tillfällig förbättring, 
emedan den befarade lunginflammationen 
med dess höga feber snart infann sig och förbrände 
snart de sista krafterna. Till och med under 
feberyrseln föllo ord av förtröstan och hopp 
från hans mun; med förklarat uttryck lyssnade 
han medan vi sjöngo hans älsklingssånger. 

Den 14 April 1886 gick hans själ in i evigheten, 
att skåda den Mästare som han genom tron 
här nere på jorden älskat över allting och i vars 
spår han sökt vandra. 

Då vår bror ville i Halmstad betala för extra 
tåget var Styrelsen nog hygglig säga sig ej vilja ha 
betalt därför, kändes det gott på flera sätt. 

Gott eftermäle 

De vanliga stiliserade kondoleansbreven anlände 
ju i mängd, värdefullast för oss voro sådana från 
innehavare av befattningar s.s. Kronofogdar, 
Länsmän, nämndemän och bönder o.s.v., som 
vid diskussioner om banans framdragande kom

mit på skilda orter i kontakt med A.WM. och 
känt sig berörda av hans oegennytta, flärdfrihet 
och rättrådighet; inte mindre än tre åberopade 
Jesu ord till Nathaniel "se en rätt Israelit uti vilken 
intet svek är". 

Så kom hans stoft att vila å Kärda kyrkogård 
bredvid den "Mormor på Herrestad" (Emelie 
Petersen) vars levnadssaga och kristliga verk han 
och mormor gjort sig så angelägna att spåra upp 
och levandegöra för den generation på Herrestad 
som nästan förgätit henne. 

I sinom tid d. 2:dra Mars 1902 slutade hans 



älskade maka sitt jordeliv, för att med honom 

vandra i det Nya Jerusalem. 

Våra förbindelser med Halmstad voro nu nästan 
avbrutna -alla som vi lärt sätta värde på voro 
borta -Landshövding Lejonancker, Tant Caroline 
Wallberg, lngeniör och fru Soneson -. Min 
lärarinna var i Krapperup hos Gyllenstjernas. 

Då var det ju billigare för oss att lösa biljett till 
Jönköping och där hade vi den märkeskvinnan 
fru Ebba Ramsay, den första att väcka uppmärksamhet 
på de stackars epileptikernas svåra läge; 
de togos ej emot å Nannylunds idiothem. Hon 
fann sådana olyckliga kring Vättern och de första 
tog hon sig an i sitt eget hem, skötte och vårdade 
dem, förstod snart att det ej räckte till med vad 
hon personligen kunde göra, inställde sig då på 
att tvinga folk i allmänhet att beakta förhållandet, 
fick ihop en styrelse och så småningom uppstod 
genom frivilliga bidrag ett hem för epileptiker 
å Wilhelmsro, där ett hundratal förut olyckliga 
barn funno en sund och kärleksfull omgivning. 
Fru R. och hennes två döttrar vigde sitt liv åt 
denna verksamhet; ett fall hemtade de från en 
vedbod där den sjuka flickan var med järnketting 
bunden vid huggkobben. Språkligt begåvad 
hade fru R. vistats mycket i England, hon och 
Mamma funno mycket nöje i varandras sällskap, 
hennes två döttrar och två söner voro välkomna 
gäster hos oss, och vi reste allt som oftast till Wilhelmsro. 
Så hade vi våra nobla, trofasta vänner, 
Lemckens å Dannäs vid Bolmen, men dit var det 
3 svenska mil. 

Min brors börda 

Vår bror måste emellanåt fara till Halmstad för 
försäljning av skogsprodukter och spannmål. 
Han bemöttes nog där med personlig vänskap 
av de flesta vid järnvägen anknutna, trafikchefen 
o.dyl. Det var en dryg börda han efter faderns 
död fick axla för att hålla ihop hemmet åt vår åldrande 
moder. En egen bana bland landsmän var 
ej längre för honom att tänka på, men aldrig hördes 
han knota eller beklaga sig. Det hade ju varit 
mest påkostande för honom och vår äldre syster 
att lemna England, då de där redan hade en skara 
ungdomsvänner och studiekamrater med vilka 
de sympatiserade, att slita sig ifrån. Visst korresponderade 
de, men det är ju ej detsamma. Den 
yngre brodern, Thomas, fick tillfälle efter faderns 
död att taga upp järnvägskonstruktion i England, 
då en anförvant lyckades intressera chefen 
för Great Central Railway därhän, att han fick 
arbete på en bibana som höll på att utstakas. Det 



var hårt för den äldre att så ta hela lasset på sig, 
men han yrkade på att Thomas måste taga emot 
anbudet och ta fotfäste i sitt hemland. -Där gifte 
han sig omsider men hade ingen familj, dog av 
en hjärtattack vid sitt ritbräde i Great Centrals 
jättekontor i London Oct. 1912. 

Uppbrott 

Hur det kom att bli för oss kvarvarande i fortsättningen 
kan nog utläsas ur min appel till Konungen, 
som finns bland de förut insända papperen, 
dat. 17 April 1909. Hade någon i Halmstad 
vid den tiden haft en gnista rättskänsla, för att ej 
tala om vanlig barmhertighet inom sig, hade väl 
ej ett så kallsinnigt avslag kunnat utfärdas, nej, 
vi måste uppryckas med rötterna från det gamla 
kära hemmet, där vi i 30 år kämpat tillsammans, 
där vi utfört ett ej oansenligt kulturverk och lärt 
oss älska nästan vart träd och stubbe, allt hade ett 
minne för oss, allt i brist på några futtiga tusen 
kronor. 

Ibland undrar jag om Baron Åkerhjelm alldeles 
på eget bevåg utfärdat det nekande svaret. 
Herrestad låg ju ej så långt borta att det i Halmstad 
kunde vara obekant hur stor nöden var för 
familjen i fråga, varför jag har nästan svårt att tro 
att appellen någonsin blev uppläst som sig bort 
vid ett sammanträde. 

Kitsligt 

Något år, kanske 1890, utfärdades en ukas till 
stins i Kärda, att mjölkflaskorna från Herrestad 
ej längre fingo medtagas å morgonsnälltåg till 
Värnamo där vi på den tiden fingo avsättning 
vid andelsmejeriet för en hel del mjölk. 

Så småningom spred sig nyheten om denna 
förordning neråt linjen, med följd att om en 
sex veckor eller så en deputation från Gislaved 
uppenbarade sig för att säga oss att de blivit så 
indignerade över detta förfarande just emot en 
familj som de hade att tacka för järnvägen att de 

kommit överens att ordna så att vi kunde lemna 
mjölken till Andelsmejeriet i Gislaved fast vi ej 
voro med i sammanslutningen, ooh då kunde 
mjölken avgå med godståg ett par timmar sednare 
än snälltåget till Värnamo avgick. Det var 
en stor lättnad, ty vi hade ej is nog att behandla 
så mycket mjölk utan hade fått inreda en sorts 
kylkammare i dammslussen, dessutom ej endast 
kerna smör, utan även ysta därav uppstående 
kernmjölk och skummjölk, ett jättearbete för 



handkraft. Att en adelsman och officer kunde 
finna det med sin värdighet förenat att ge ett så 
småaktigt förordnande kan väl ej annat än förvåna. 

Efter konduktör Ohlssons död tillträdde 
en som allmänt kallades "Hallands Per" [P.J. 
Abrahamsson ("Per Johan")]. Han var sävlig, 
men bestämd, påstods t.o.m. kunna hålla disciplin 
bland de något överförfriskade beväringar, 
som ryckte in och ut vid Skillingaryd. En dag 
kom han i svårt bryderi. Baron Akerhjelm hade 
stigit på tåget efter en marsch i gyttjan, och då 
han i lugn och ro ville läsa tidningen, satte han i 
tanklöshet upp fötterna på motsatta soffan (den 
tidens första klass var klädd med mörkblå plysch 
från Randers vagnfabrik). Då Per om en stund 
kom in och gjorde honnör stelnade hans blick 
av fasa vid att se hur den plyschklädda sitsen såg 
ut -han sökte vinna tid genom att pyssla med 
lampan o.s.v., bjöd till att tiga och försvinna men 
kommen halvvägs genom dörren vände han sig 
och ropade över axeln: "Nääj Åkerhjelm nu då ner 
med föttera." Försvann sedan med blixtens 
hastighet. 

Entreprenörerna tvingades satsa 

Det är väl ingen järnväg i Sverige som kommit 
till stånd för så ringa medel som H.N.J. Det har 
sagts sådant som: nästan för "papperslump". Entreprenörerna 
betalades till största delen med så 
kallade värdepapper i järnvägen. 

Det var sedan konsten att förvandla dessa papper 
i reda mynt och söka öfvertyga egare af kapital 
huru vinstgifvande papperen skulle blifva i 
en framtid. Aktierna afyttrades kanske till största 
delen i England. Äfven svenskar köpte med tanke 
på hvilken god affär det skulle bli. På den tiden 
existerade Göteborgs Handelskompani, och 
det påstås att Kompaniet innehade aktier för tre 
millioner kronor. Om Kompaniet af denna orsak 
straxt efter stupade må vara osagdt. Att det 
ej kunde gå i längden för Entreprenörerna att 
skaffa mynt kan man väl förstå. De måste derför 
taga till egna medel, hvilka ej voro så stora, 
att de förslogo till företaget, kommo till slut på 
obestånd. 

De ursprungliga Entreprenörerna, som åtagit 
sig järnvägsbyggnaden, voro Wilkinson & 
Smith, som transporterade kontraktet på Billups 
& Makinson. 

Billups var nog den som på sin del hade att 
sörja för det ekonomiska. Wistades ej mycket i 



Sverige. Makinson var den tekniske ledaren och 
som byggde järnvägen till Wärnamo. Billups var 
sedan ensam om företaget till Hook. 

Ädel, men bedragen 

Makinson var en man af ädel karaktär, god och 
sympatisk. Han satt inne med stor erfarenhet i 
järnvägars byggande och hade utfört stora sådana 
i Indien för Engelska regeringen. 

Wid startandet af H.N.J. byggnad hade han 
insatt 100 000 kronor, som han blef af med. 

å jjärnvägen var färdig till Wärnamo upplöstes 
kompaniskapet med Billups, men ville denne ej 
ersätta Makinson för sin tillsats i företaget. Det 
blef då rättegång, som afgjordes i England och 
till Makinsons fördel. Någon godtgörelse blef 
det ej vidare. Billups öfverlät sin del i Herrestads 
säteri, som gemensamt inköpts förut. 

Det blef klen ersättning för det kapital och 
trägna arbete, som Makinson nedlagt under 5 
arbetsamma och bekymmersamma år under 
byggnaden. 

Herrestad var vid gemensamma köpet intecknadt 
för 230 000 kronor och var väl då ej värdt 
så mycket mer än nämnda summa. 

Hur svårt det var under sista tiden sörja för 
att befäl och arbetare erhöll sin aflöning, var det 
dock ingen som förlorade något utan alla fick ut 
sin rätt. 

Fler befattningshavare 

Wid järnvägsbygget voro flera engelska Ingeniörer 
anställda men återreste snart. Den som stannade 
till slut var Ingenjör Williams, som sedan fick 
anställning vid byggnaden af Luleå-Gellivara. 

Som kassör fungerade en Mr Duncan, en skotte, 
som förirrat sig till Göteborg och der hade 
anställning som portier på något afde större hotellen. 
Äfven han var med till slut och så länge 
pengarna räckte fick sedan anställning hos körsnär 
Fornell i Stockholm. 

Järnvägens arbetschef var en Mr W Amos, god 
arbetsledare och praktisk man, som förstod att 
ingifva respekt hos sina närmaste underhafvande 

Kärda blev så småningom hemstationen 
for famiijen Makinson. 



och arbetare. Minns en gång 
då schaktmästaren kom gående 
med stark fart längs linien och 
ropade: "Kör, kör, Fan kommer!" 
därmed menande Arnos, 
som var efter. Förstod att göra 
sin vilja gällande och drifva den 
igenom. Som bevis derpå kanske 
må bland andra anföras Arnos' handling vid den 
"streik", som gick af stapeln något efter arbetets 
början. 

Med sin stora praktik och klara blick kunde 
Arnos lösa ganska svåra arbetsproblem utan instrument 
och kalkyler på papper, som han ej 
sågs göra. Detta gjorde att arbetarna påstodo att 
Arnos hvarken kunde skrifva eller räkna, ja, en 
del undrade på om han ens kunde läsa. 

Egen ordningsmakt 

Några af Länsstyrelserna förordnade polismän 
funnos ej utan upprätthölls ordningen af vid arbetet 
anställdt befäl och förmän. Chefen härför 
var en Herr Lilliehöök med en polislön af 50 öre 
per dag och de öfriga 25 öre utöfver hvad innehafvande 
befattning vid järnvägen gaf Lilliehök, 
en stor kraftig man och dertill ej rädd gripa in, 
der så behöfdes, väckte uppseende vid ett stilla 
slagsmål under arbetet mellan 2:ne "rallare". L. 
skyndade fram, grep en man med hvardera arm, 
skiljde slagskämparna åt, slog dem derpå tillsammans 
så de derigenom fick hvar sin "dansk 
skalle" samt blodiga näsor och trutar. "Spektaklet" 
utspelades straxt vid Oskarström och åsågs 
af Ing. Makinson. Denne blef storligen förtjust 
öfver Lilliehöks bravad och ökte visst han polislön 
till det dubbla. 

I öfrigt var det sällan något bråk af arbetarna. 
Wisserligen kunde det gå högljudt till och en 
"dans" anordnas å gästgifvaregårdarna, dit de 
skulle efter erhållen aflöning hvar 14:e dag, men 
stillade sig alltid efter närvarande polismans 
tillsägelse att uppföra sig hyggligt. Det hjälpte 
vanligtvis att vid dylika tillfällen vädja till deras 
hederskänsla, som då fanns hos folk i allmänhet. 
War kanske lättare att då hålla ordning bland 
300 "rallare" än nu bland 30 stationskarlar. 

Provisorisk trafik 

Allt eftersom delar af järnvägen blef färdig öppnades 
af Entreprenörerna provisionel godstrafik. 
Åfven färdades personer på egen risk. 

För att ordna med denna trafik anställdes en 



Herr Monten, som fatt något begrepp härom af 
sin broder som var T.C. vid N.O.J. 

Monten var en mångfrestande man och hade 
tillbringat längre tid som sjöman. Wig som en 
apa kunde man se honom kasta sig ut genom 
vagnsfönstret, svinga sig upp på vagnstaket och 
springa utefter tåget i full fart for att kanske ge 
lokföraren en order att stanna eller ock att ge honom 
en uppsträckning. 

Monten fick sluta när järnvägen öppnades till 
W Kontrollerande Ingeniören vid byggnaden Civilingeniören 
Fil. Dr. N. Sonesson blefT.C., Miö 
och Biö vid H.N.]. vid dess öppnande, först till 
W och sedan till Hook och Nässjö. Som Chefvar 

S. en man som alla med förtroende blickade upp 
till; ville allas väl såväl utom som i tjensten, som 
han fordrade skulle skötas med reda och ordning. 
Chefsbefattningen var ej lätt vid ett verk med så 
klen ekonomi som H.N.J. Sonesson lämnade 
chefsbefattningen den 31 december 1883. 

Mycket mera kunde sägas om H.N.J. vid dess 
tillkomst, som från en ringa början sedan vuxit 
sig stor och blifvit en bland de bästa och mest 
välskötta enskilda järnvägar i Sverige, tack vare 
de framsynta män, som efter 1884 togo hand 
om järnvägen. 

Till Hans Majestät Konungen. 
Jag dristar vända mig till Era Majestät med en bön 
att Ers Majestät ville lägga ett ord till min förmån 
vid det sammanträde afA.ktieegarna vid HalmstadNässjö 
jernväg som är utlyst att ega rum d. 3:dje 
Maj d.å. i Stockholm. 

Förhållandet är det att, som möjligen är Ers Majestät 
bekant, min Far -civilingeniör A.W Makinson 
var en af entreprenörerna och verkställande Ingeniör 
vid byggandet af Halmstad-Nässjö jernväg; 
omkring år 1880 slutade han sin verksamhet vid 
jernvägen, och det mesta afarfvodet for 5 års arbete 
bestod uti de aktier som han erhållit derfor. 

Vid den konkurs som sedermera drabbade jernvägen, 
då de utländska aktieegarna ej fingo tillfälle 
att bevaka sin rätt, förlorade min far, jemte en moster 
till mig, aktier for omkring 3 miljoner, och min 
far hade intet, min moster helt litet, af sina förmögenheter 
qvar att lefva på. 

Bosatt här i Småland, å en hårdt intecknad egendom, 
förde han en ihärdig och sträfsam verksamhet 
till sin död, år 1886. 



Som erkänsla för sitt arbete vid jernvägen erhöll 
han af d.v. styrelsen en guldbiljett, då han trädde 
tillbaka från sin befattning vid jernvägen -min 
äldste bror, som varit hans biträde, erhöll detsamma; 
annars har hvarken han eller familjen haft ett 
öres hjelp eller understöd af jernvägen, ehuruväl 
att i dylika fall är ganska vanligt att pension erhålles, 
men jernvägen arbetade under tryckta konjunkturer 
och der var nog inget att taga af. Nu är 
ju jernvägen en af de bäst betalande i Sverige och 
jag undrar om ej nuvarande Styrelsen skulle vilja 
med anslag afnågra tusen kronor tänka på mig och 
mina två syskon, som nu, efter att hafva arbetat 
oförtrutet i sträfsamt försök att reda oss med denna 
egendom, med dess torpare som ej gjort sina skyldigheter 
utan lemnat skörden att mögla på fälten, 
med de höga skatterna och de hemska affärstiderna 
och stegrade räntor, nu kommit i det svåra läget att 
egendomen öfvergått i andras händer och min bror 
är satt i konkurs. 

Han är nu en 60 års man, hårdt sliten af de bekymmersamma 
försök att hålla sig oppe, och enda 
möjligheten for mig, en 45-års qvinna och min 
några år yngre syster att kunna bibehålla ett hem åt 
honom är att arrendera Corps-de-logiet härstädes, 
och taga mot inackorderingar. 

Någon del af möblerna hör till oss systrar, men 
allt det öfriga som nu är på väg att bortauktioneras 
är nödvändigt inlösa för att kunna fa nog med gäster 
att det kan bli utsigt till att reda sig och kunna 
betala arrendet och är det i denna kritiska belägenhet 
som jag tagit mod till mig att underdånigast 
utbedja mig ett konungsligt förord, hvartill jag icke 
kan tro annat än att Styrelsen skulle lyssna, då det 
icke kan synas onaturligt att litet hjelp lemnas från 
ett företag som bär sig bra, till dem som genom att 
förut arbetat för saken, och ändå förlorat så enormt, 
kommit i en så svår belägenhet att de sakna medel 
att bibehålla ett gemensamt hem, oaktat de med 
försakande af allt, nöjen, resor, beqvärnligheter, 
med hela sin kraft arbetat derpå. 

Täcktes det Ers Majestät att låta höra efter huru 
vi blifvit kända här på orren, torde Häradshöfding 
Lilliesköld i Wernamo, Kronofogde Wibeck och 
Kommissarie Essen-Möller derom kunna lemna 
upplysning. 

F.d. Landshöfding Palmstjerna hade i lifstiden 
mycket väl reda på våra sträfvanden, och jag tror 
att Landshöfding Pettersson (i Jönköping) har sig 
ganska väl bekant vår ställning. 

Direktör Bodin, vid Enke-och Pupill kassans hufvudkontor 
i Stockholm torde äfven kunna styrka 



mina uppgifter. 

Jag ber Ers Majestät afvarmaste hjerta att använda 
sitt stora inflytande, att åvägabringa någon hjelp åt 
oss, som genom fattigdom hindrats fara till vårt 
hemland emellanåt, utan blifvit skilda från släkt 
och vänner och nu ej har någon att vända oss till 
som eger förmåga göra något för oss, fast många 
vänner finnas här i Sverige som gerna ville bistå 
men sjelfva sakna medel. 

Auktionen skall ega rum ett par dagar efter jernvägens 
aktieegares sammanträde hålles, och om något 
beslut skulle komma att fattas till vår förmån, 
är jag ytterst tacksam om meddelande derom kunde 
afsändas genast, då säkert auktionsförrättarna och 
sysslomännen skola taga hänsyn till detsamma. 

Ers Majestät täcktes förlåta om det är på något 
sätt otillbörligt att så här framlägga min sak för den 
som har så mycket att ombesörja, men jag vet ej 
någon som är aktieegare i stor skala, som jag kunde 
be framhålla min sak, ooh vet att Ers Majestät gerna 
vill bistå dem som af en eller annan orsak äro i behof 
af hjelp. 

Underdånigast 
Ada Margaret Makinson. 
d. 27 April 1909. 
Herrestad, Kärda. Småland. 

Stockholm 18. maj 1909. 

Fröken A.M. Makinson 

St. Herrestad. 

Härmed har jag äran till Eder återställa den underdåniga 
böneskrift Ni tillsändt H.M:t Konungen jemte 
det svar Styrelsen för Halmstad-Nässjö jernväg 
deröfver afgifvit. Afdetta framgår att jernvägsbolagets 
styrelse icke anser sig kunna taga någon befattning 
med det i skrifvelsen framstälda önskemålet. 

Högaktningsfullt 

Fredr. Pettersson. 

Makinson 

Sammandrag i översättning av den uti årsredogörelsen 
för "lnstitute ofCivil Engineers" förekommande 
nekrolog. 

Alexander Woodlands Makinson föddes i Manchester, 
England år 1822. Efter genomgånget 



läroverk och studier i Chester College, gick 
han i lära hos landtmätaren vid de vidlyftiga 
Clowes Estates -blev sedan elev hos lngeniör 
G.W Bucks (M.I.C.E.) och arbetade där på 
Watford sektionen av London & Birmingham 
railway. 1842 genomgick han 3-årig kurs i ingeniörsavdelningen 
vid King's College, London, 
och kom sedan under överingeniören James 
Samuel (M.I.C.E.) att utföra stakning och konstruerande 
av Newmarket, Ely & Huntingdon 
järnvägar, och sedermera att bereda förslag för 
ett påtänkt utnyttjande av Balasjön att tillföra 
vatten till London. Härefter utförde han arbeten 
å Lancashire-Yorkshire railway under 
chefskap av President of the Royal lnstitute of 
Civil Engineers, Sir James Brunlees. 1857 fick 
han utnämning som ChiefEngineer vid Mutlah 
Branch of the Calcutta & South Eastern railway 
i Indien. Av sin förre chef Sir James Brunlees 
erbjöds han befattningen som Chief Engineer 
vid Bombay & Baroda Railway, detta anbud avböjde 
han, enär han måst binda sig för flera år, 
och han hade länge nog varit skild från hustru 
och barn. Efter hemkomsten till England blev 
han av förre chefen James Samuels anmodad att 
bliva en av en liten grupp engelska ingeniörer 
som Franska regeringen utbett sig som kontrol

lanter för de av Vicomte Ferdinand de Lesseps 
framlagda förslag till canal emellan Atlanten och 
Stilla Havet. Det var ju ett hedrande uppdrag, 
och Makinson ville ju ej neka sin chef, fast han 
ej var särskilt hågad. Därute i Nicaragua decimerades 
emellertid såväl fransmän som engelsmän 
så fruktansvärt att hela företaget måste nedläggas 
(först genom upptäckten av medel att bekämpa 
malarian och dess spridare blev det möjligt att i 
början av 1900-talet åter tänka på Panamacanalen, 
som äntligen d. 15 Aug. 1914 öppnades för 
trafik-obs. tillägg av Makinsons dotter). 

Mer död än levande återvände Makinson 1863 
till England, men hans sunda kroppskonstitution 
jämte skicklig, öm, och trägen vård av läkare och 
maka förde honom åter till liv och hälsa. Han 
återupptog arbete vid Liverpool extension railway 
samt bibana till Manchester, Sheffield Ry och 
blev sedermera resident Engineer för CarnarvonLlanburyRy 
1871 övertogs av Makinson och C.E. 
Billups från Cardiff kontrakt för konstruktion av 
Halmstad-Nässjö railway in Sweden, 120 miles 
lång, där han verkade tills ekonomiska förhållanden 
bragte företaget till stillestånd. 80 miles voro 
då fullbordade och öppnade för trafik. 

Makinson drog sig tillbaka och efter några 



år avled han å Herrestad, Småland, d. 14 April 
1886, sörjd och saknad av alla som kände honom. 
Utrustad med glänsande matematisk begåvning, 
förenad med gedigen kunskap i sitt 
yrke, högt uppskattad för sin rättrådiga vandel 
och höga livsideal, dog han som han levat, en 
kristen gentleman av yppersta typ. 

Halmstads station 1886 Det 

som firas är sannolikt anslut

ningen av Mellersta Hallands 
järnväg från Falkenberg. 

Stig Svallhammar 

Järnvägsdöden -ett faktulll? 

I Spår 2002 kunde vi ta del av den intressanta artikeln 
"Järnvägsdöden-en myt?" av MatsAmeen 
och Jens Möller. Båda var vid denna tidpunkt 
trafikplanerare vid Skånetrafiken. Jag sympatiserar 
med artikelförfattarnas beskrivning, men det 
finns en risk att vi i diskussionen kring begreppet 
"järnvägsdöd" talar förbi varandra. 

Ameen och Möller konstaterar inledningsvis att 
det svenska järnvägsnätet en gång var ett av de 
största i världen i förhållande till befolkningstalet. 
Strax före andra världskriget nådde vårt 
bannät sin maximala utbredning med 2,7 meter 
järnväg per invånare -nästan dubbelt så mycket 
som i Danmark eller tre gånger mer per capita 
jämfört med Tyskland. Sedan dess har Sveriges 
befolkning ökat och järnvägens längd minskat, 
vilket medfört att antalet järnvägsmeter per person 
halverats. Författarna konstaterar att denna 
utveckling medfört att de svenska järnvägarna 
efter andra världskriget kommit att beskrivas 
som en transportsektor i nedåtgående eller under 
avveckling. Är detta rimligt om både trafikproduktion 
och transportarbetet ökat på det kvarvarande 
nätet, där det går tåg som aldrig förr? 
De båda planerarna pekar på den blomstrande 
tågtrafiken i Skåne och undrar om vi i detta perspektiv 
verkligen kan tala om en "järnvägsdöd"? 
Jag citerar ur artikeln: "För många är bilden av 
svensk järnvägsutveckling under efterkrigstiden 
den av nedläggning, resandeminskning och kvalitetsförsämring. 
Mediedebatten har ofta fokuserat 
på den minskande banlängden". 1 

Nej, järnvägen är sannerligen inte död och 
spårtrafiken har definitivt framtiden för sig. Jag 



håller dessutom med om att historieskrivningen 
i vårt land ofta kretsat kring linjenätets längd. 
Ameen och Möller påpekar, med rätta, att nittiotalets 
båda stora nationella uppslagsverk Nationalencyklopedin 
(NE) och Sveriges Nationalatlas 
(SNA) -kretsar kring järnvägsnätets 
längd mer än att lyfta fram andra perspektiv, 
som produktionen. Eftersom jag själv har skrivit 
SNA:s järnvägskapitel-det är nu tjugo år sedan 
-känner jag mig särskilt manad att yttra mig i 

1. Ameen & Möller 2002, s. 36. 

frågan, även om repliken kommer sent. Hur en 
samhällsföreteelse som järnvägen bäst fångas och 
beskrivs tycks vara en evig fråga. 

Ameen och Möller efterlyser andra perspektiv 
på järnvägen än endimensionellt kilometerräknande. 
Ett sådant perspektiv är att med kartor 
visa järnvägsnätets utbredning eller spridning över 
tiden. Geografen Sven Godlund använde redan 
på 1950-talet en isokronkarta till hjälp för att visa 
järnvägsinnovationens spridning över Europa i 
tioårsperioder från 1826 och framåt. Ett annat 
sätt är att med en serie nätverkskartor åskådliggöra 
järnvägsnätets expansion -eller varför inte 
kontraktion. Sådana kartor finner vi exempelvis 
i vissa statliga utredningar från 1940-talet och i 
SJ:s jubileumsskrifter från 1956. Detta angående 
begreppet "järnvägsdöd", vilket jag återkommer 
till senare. 

Hur är det då med Nationalatlasens beskrivning 
av det svenska järnvägsnätet och varför ser 
kartverkets järnvägskapitel ut som det gör? Inom 
redaktionskommitten övervägde vi, på mitt 
förslag, att ta in en serie nätverkskartor som en 
direkt fortsättning av SJ:s kartserie från 1956. 
Förslaget ströks dock av huvudredaktionen på 
grund av utrymmesbrist. Vi hade vidare föreslagit 
att grafiskt beskriva flödena i järnvägsnätet, 
uttryckt i antal tågrörelser eller som transportarbete, 
men även här föll förslaget i konkurrens 
med annat material. Det enda kartogram som 
fick plats i avsnittet utvisar transportarbetet vid 
det svenska järnvägsnätet 1988, det senaste som 
fanns att tillgå vid pressläggningen. 

Djupare diskussioner om uttryckssättet fördes 
således i flera omgångar och jag håller med om 
att Nationalatlasens sjätte band, i vilket järnvägsavsnittet 
ingår, blev något statiskt. Atlasbandet 
heter Infrastrukturen och tyngdpunkten hamnade 
på den tekniska infrastrukturens utformning, 
själva den fysiska anläggningen, mindre på hur 
denna anläggning utnyttjades. Om detta slutliga 



ställningstagande var klokt eller oklokt kan givetvis 
diskuteras. Om bandet uppdateras kommer 
jag -om jag blir tillfrågad -på nytt föreslå en 
serie nätverkskartor och en serie kartogram med 
flöden. En nyutgivning i digital version har dis

kurerats, men hittills har det saknats medel till en 
ny temaversion av atlasen.2 

"Järnvägsdöden" i vitögat 

Om vi stannar vid begreppet "järnvägsdöd", en 
företeelse som verkar ha olika innebörd från en 
betraktare till en annan, har jag som trafikmänniska 
och geograf svårt att frigöra mig från det 
genetiska perspektivet. Det är, som jag ser det, 
högst adekvat att beskriva det svenska järnvägsnätets 
utbredning och den brist på spridning av 
järnvägar i landet, vilket blev följden av såväl 
1800-talets statliga järnvägssatsning som efterkrigsårens 
nedläggning av olika bandelar. 

Det är den senare företeelsen som i efterkrigstidens 
debatt ofta har beskrivits som "järnvägsdöden" 
-konsekvensen av att trafiken på en bana 
eller ett system av banor upphör. Kanske uppfattades 
järnvägens sorti som särskilt dramatisk på 
orter där spåren revs: förlusten av järnvägen blev 
påtaglig och definitiv, ungefär som vid ett dödsfall. 
Även Skåne har förlorat en rad järnvägslinjer, 
men här fick inte utglesningen riktigt samma 
konsekvenser som i landets norra delar, eftersom 
banorna låg ganska tätt. Hur beskrivs i dag 
den historiska utvecklingen vid Inlandsbanan: 
"Samhällsutvecklingen efter andra världskriget 
gick mot järnvägsdöd och en starkt ökad bilism. 
Inlandsbanan brottades med växande problem, 
bandelar lades ner, trafiken minskade. Till slut 
föreföll en nedläggning av hela banan omedelbart 
förestående". 3 

Vi bör påminna oss om att flertalet nedläggningar 
skedde i utpräglad glesbygd och vi kan 
knappast bortse från att stora ytor av vårt nationella 
territorium återigen blev järnvägslösa. På 
mindre stationsorter var omställningen till ett 
samhällsliv utan järnväg inledningen till vad som 
senare uppfattats som början på en negativ spiral. 
Den tidigare naturliga samlingspunkten i byn, 
järnvägsstationen, stängdes när tågen slutade gå. 
Taxistationen försvann, kiosken och affären invid 
järnvägen lades ned, och så vidare. Eller var 
det möjligen så att tågen slutade gå och stationen 
stängdes på grund av att många mindre samhäl



2. Temaredaktören för infrastrukturbandet, Reinhold 
Castensson, kunde i alla fall för något år sedan tänka sig en 
uppdaterad version, men i brist på finans ligger projektet 
nere. Nästa upplaga blir av allt att döma helt digital (Stig 
Svallhammar, 2010-11-18). 
3. Inlandsbanan, historia; www.grandnordic.se (2010-1022). 

len redan var på tillbakagång, att bilismen hade 

tagit över och att järnvägen inte längre behövdes? 

Vem skriver historien? 

SJ:s gamle "nedläggningsgeneral", geografen 
Olov Hölcke, har berättat hur han vid lokala informationsaftnar 
inför en förestående järnvägsnedläggning 
brukade ställa frågan till åhörarna: 
"Hur många har kommit hit med tåget? Då var 
inte många händer i luften, berättade Hölcke, 
som menade att detta var ett sätt att hyfsa den 
efterföljande diskussionen: Ingen ville att järnvägen 
skulle läggas ned, men det var fa som utnyttjade 
den för egna resor.4 

Attjärnvägsnätetsgeografiska utbredninghar varit 
centralt i den svenska järnvägsdebatten förvånar 
mig inte. Jag tror att flertalet av dem som upplevde 
1960-talets omvälvning på transporternas område 
håller med om att begreppet "järnvägsdöd" hör 
samman med fenomenet att järnvägstrafiken upphör. 
Jag vill påstå att svaret på frågan som Ameen 
och Möller ställer -huruvida "järnvägsdöden'' är 
en myt eller inte -beror på vilket perspektiv som 
anläggs: Vilken tidsepok studeras? Var i landskapet 
finns betraktaren? Vilken roll intar denna betraktare 
-producentens eller nyttjarens? 

Det svenska järnvägsnätet har aldrig varit homogent. 
Ägande, spårvidd och andra tekniska 
villkor har varierat, likaså framdrivningssätt och 
allmän standard. Det kunde vara en avgörande 
skillnad mellan en kilometer järnväg på ett ställe 
och en kilometer järnväg på ett annat.5 Alla ambitiösa 
försök att skapa det efterlängtade, enhetliga 
nätverket misslyckades och därför har också 
olika bandelar haft skiftande förutsättningar för 
överlevnad.6 

Järnvägsdöden -en myt? 

Svaret på frågan i rubriken ovan är möjligen ja 
om man väljer Ameens och Möllers perspektiv. 
Jag har dock svårt att bortse från historiken. För 
mig står begreppet "järnvägsdöd" inte bara för 
de bandelar som försvunnit, utan också för den 
nedrustning som en gång skedde efter järnvägs



4. Samtal med tidigare avdelningsdirektören vid SJ, fil. dr 
Olov Hölcke, 1992. 
5. Jfr framtidsguruns Åke E. Andersson resonemang i 
boken K-samhällets framväxt kring begreppet "homogena 
nätverk''. Något sådant har aldrig funnits i Sverige, om vi 
betraktar landets järnvägsnät. 
6. Trots exempelvis 1943 års statliga järnvägskommittes 
och senare utredningars enträgna arbeten; jfr Svallhammar 
1998. 

Strängrzäs: Modern regionaltågstrafik på Svealandsbanan. Foto forf 

linjer, vars existensberättigande aldrig ifrågasatts. 

Möjligen var det just "järnvägsdöd" som drabba

de hundratals stationssamhällen utmed trafike

rade huvudlinjer när affärsverket SJ genomförde 

"Tågplan 1968". Omläggningen var kopplad till 

fjärrblockeringen: tågklarerarna på småstationer

na försvann och med dem den lokala servicen till 

allmänheten. Stationen avbemannades, väntsalen 

låstes och på vissa platser slutade tågen att göra 

uppehåll. Den gamla institutionen "järnvägen" 

förlorade sin faktiska närvaro i lokalsamhällen 

där tågen bara susade förbi. 

Att bo och verka intill en fungerande järnväg 

men att inte kunna använda den för resor och 

transporter var säkert en bidragande orsak till 

att begreppet "järnvägsdöd" myntades runt om 

i landet. 

Varför det blev så kan bara förstås i ett histo

riskt perspektiv. Ändå var rationaliseringen av 



järnvägsdriften, i ett av bilismens starkaste län

der, av nöden om affärsverket SJ skulle överleva 

i någon form. 

Riksdagens och regeringens trafikpolitik skapade 
järnvägens förutsättningar, men det ekonomiska 
beting som lades på SJ rimmade dåligt med 
folksjälens bild av den stadiga järnvägens sociala 
funktion. Föreställning om SJ:s roll i samhället 
levde kvar ända in på 1980-talet. Mot denna 
bakgrund framstår Stefan Demens vistext: "SJ, 
SJ, gamle vän. Festligt att du lever än ... " som 
mer naturlig. Det är intressant att artikelförfattarna 
Ameen och Möller minns visan -när vår 
generation släpper taget blir den näst intill obegriplig, 
eftersom referensramar då lär saknas. 

"Folket järnväg" ersattes av ett kostnadsjagande 
affärsverk. Under 1970-och 1980-talen blev 
tågen färre och snabbare, samtidigt som uppehållen 
glesnade på ett uttunnat järnvägsnät. Jakten 
på tid hängde samman med jakten på kostnader 
-bilden av SJ blev bilden av en affärsrörelse 
fullt upptagen med att som katten jaga sin egen 
svans. Kostnadsfixeringen tog tid och kraft från 
den verkliga uppgiften -att tillhandahålla god 
trafik för resenärer och trafikanter. Perioden blev 
anemisk och synonym med järnvägens stillastående 
eller kräftgång. Forskaren Oskar Fröidh 
summerar efterkrigstidens järnvägspolitik på följande 
sätt: 

Järnvägstrafiken har under samma period stag

nerat och karakteriseras främst av nedläggningar 

och rationaliseringar inom både gods-och persontrafiken. 
Kursändringen kom med den nya 

trafikpolitiken 1988, vilken innebar att järnvägen 

avlastades ansvaret för infrastrukturen i och med att 

Banverket bildades. Järnvägen fick då ett liknande 

kostnadsansvar som inom vägtrafiken. Kombine

rat med stora investeringar i nya och upprustade 

banor anpassas järnvägsnätet gradvis till nya mark



nadsförutsättningar. Järnvägen har därmed lämnat 

efterkrigstidens kontraktionsfas och gått över i en 

expansionsfas.7 

Nya tider kom och utvecklingen vändes i en för 

järnvägen mer positiv riktning när trafiksektorns 

spelregler ändrades. Efter 1980-talets regionali

sering av kollektivtrafiken och med 1990-talets 

satsning på snabbtåg, ökade intresset för järn

vägen. Ett ökat energi-och miljömedvetande 

spelade in, även om mycket av det som sades av 

politikerna i den vägen förblev vackra ord. 

Den nya inriktningen ledde med tiden till ny 

järnvägstrafik och återöppnandet av vissa tidiga

re stängda stationer, låt vara med andra förtecken 

och med nya intressenter i bakgrunden. På olika 

ställen -exempelvis Mälardalen -kunde man 

glädjas åt en satsning på helt nya järnvägar, som 

Svealandsbanan och den nybyggda sträckan mel

lan Södertälje och Eskilstuna. Denna linje blev 

för övrigt en framgång med en resandeökning på 

700 % inom loppet av tio år, betydligt snabbare 

och över förväntan. 

Järnväg där den bäst behövs 

Järnvägens tillskyndare är nog beredda att skriva 
under på devisen att järnvägen är bäst som masstransportmedel 
-vilket hävdades redan på gamla 
SJ:s tid. Kanske är så att dagens järnväg finns där 
den "bäst behövs", för visst har urbaniseringen lett 
till att fler bor i tätorter, i storstadsagglomerationer 
eller i områden eller stråk med högt befolkningsantal 



per ytenhet. Det är ofta där vi finner 
den moderna järnvägstrafiken, den som expanderar. 
Talar vi om det relativt tättbefolkade Skåne 
måste vi komma ihåg att vi diskuterar 2,6 % av 
landets totala areal och att denna areal hyser runt 
9 % av befolkningen. Det är dock ett betydande 
antal medborgare som i dag har längre till fungerande 
järnvägsstation eller hållplats än för trettio 
år sedan.8 Ett är säkert: Trafiken på vissa banor 

7. Fröidh 1999, s. 9f 

8. Tidigare beräknades det i modellfallet omfatta en cirkel 
med 5-10 kilometers omkrets med trafikplatsen belägen i 
cirkelns mitt. Å ena sidan kan vi konstatera att stationernas 

har ökat och tågresandet har blivit mer attraktivt 
för fler resenärer. Samtidigt är tåget inte längre ett 
verkligt alternativ för alla medborgare. 

Ameen och Möller för sitt resonemang utifrån 
satsningen på lokal och regional tågtrafik 
i Skåne. Ett annat sätt att företa resor med tåg 
är att åka snabbtåg. Den brittiske samhällsforskaren 
sir Peter Hall har studerat den regionala 
nyttan av den franska satsningen på snabbtåg: 
TGV-tågens9 påverkan på det landskap de löper 
genom är förhållandevis begränsad: "Vad som 
verkar vara säkert är att höghastighetståg inte gör 
någonting for de trakter som de genomlöper. De 
har precis samma inverkan som ett flygplan som 
flyger över området." 10 

Erfarenheten från länder där höghastighetsbanor 
byggts och verkliga snabbtåg införts visar tydligt 
att det är orter vid eller nära stationerna som 
i första hand rar nytta av satsningen. Det gäller 
således att "finnas med på kartan'' -järnvägskartan 
-med en station inom rimligt avstånd. 11 

Vi upplevde något liknande när X2000-trafiken 
infördes i Sverige på 1990-talet. Jag glömmer 
aldrig kommunpolitikerna i Sävsjö och deras oro 
inför X2000-trafiken på Södra stambanan:skulle 
de nya snabbtågen stanna i Sävsjö eller bara 
"blåsa förbi"? Hur många Intercitytåg på banan 
skulle försvinna när X2000-tågen kom? Oron var 
berättigad, eftersom trafiken på huvudlinjerna är 
ett nollsummespel mellan konkurrerande intressen. 
Snabbjärnvägar och snabbtåg betraktas som 
riksangelägenheter, men hur riksangeläget är det 
att tågen stannar i Sävsjö? 12 

Nya perspektiv? 

Mats Ameen och Jens Möller efterlyser i sin artikel 



nya metoder for att visa vad som skett och 
anför med rätta följande perspektiv: "Ett alternativt 
synsätt är att se utvecklingen i ljuset av hur 
många som har möjlighet att utnyttja järnvägen 
och hur mycket tågtrafik som erbjuds."13 

effektiva trafikomland utvidgats till följd av bilismen och 
busstrafiken, å andra sidan har vägtrafikens framväxt samtidigt 
bidragit till att avleda trafik från järnvägen. 

9. TGV = Train aGrande Vitesse. 
10. Hall 1995, s. 18. 

11. Jfr Brandt 2005, passim. 
12. Ingen ko på isen: Dagens X2000 stannar faktiskt i 
Sävsjö, men inte i alla centralorter. Flen och Vingåker är 
två platser i Södermanland där X2000 inte stannar. 
13. Ameen & Möller 2002. 

Perspektivet är ingalunda nytt: För femtio år 
sedan ville dåvarande SJ-ledningen, med ekonomidirektören 
Arne Sjöberg i spetsen, "på 
förnuftets väg" och med siffror bereda väg for 
den påbörjade strukturomvandlingen av landets 
järnvägar. SJ:s ledning umgicks därefter med uttryck 
som: "X % av transportarbetet äger rum 
på endast Y % av järnvägsnätet". Det var början 
på en lång period av envist siffertrillande, som 
präglade affärsverket SJ ända in på 1980-talet. 
Kvantitativa uppgifter och framräknade kvoter 
utgjorde sedan argument for att lägga ned stora 
delar av det järnvägsekonomiskt olönsamma bannätet. 
14 Till denna kategori hörde exempelvis 
nästan hela Roslagsbanan, som lades ned bitvis 
under 1960-och 1970-talen. 15 

Tillfälligheter ville att persontrafiken på Roslags 
banans södra bandelar blev kvar och numera 
blomstrar lokaltrafiken på dessa sträckor -i 
Stockholms läns landstings regi. På de cirka 65 
kilometer järnväg som återstår rullar fler tåg i 
dag än någonsin. Antalet resande som en normaldag 
passerar Östra station i Stockholm har 
aldrig varit så stort som nu, inte ens när järnvägsnätet 
i Roslagen var fem gånger längre och 
när biltrafik och parallell busstrafik knappast 
existerade. 

Visst är detta glädjande att trafiken har ökat 
på Roslagsbanans linjer söder om Kårsta, men 
vad hjälper det de boende i Rimbo, dit tågen 
inte längre går? Större delen av Roslagen saknar 
numera järnväg, men inte kollektivresenärer. Sådana 
finns, exempelvis på busslinjen StockholmNorrtälje, 
där resandet i rusningstid numera kräver 
insats av en buss var fjärde minut! 



Dagens huvudman for trafiken i Roslagen SL 
-bygger sin verksamhet på trafikens samhällsnytta 
och kalkyler av samhällsekonomiska kostnader, 
vilket ofta leder till ett annat resultat än på 
gamla SJ:s tid. Möjligen kommer banan därför 
att byggas ut igen, men detta sker sannolikt efter 
beräkningar gjorda efter ett faktiskt behov och 
inte ett relativt, låt vara att beslutet om den investering 
som erfordras fattas i konkurrens med 
andra angelägna objekt. 

14. Inte ens det sedan länge avsomnade Transportrådec 
lyckades att på ett trovärdigt sätt förse samhällets beslucsfactare 
med samhällsekonomiska underlag, som gav järnvägen 
rättvisa:svallhammar 1998, Svallhammar 2002. 
15. Med termen järnvägsekonomi avsågs företagsekonomi 
(men SJ betraktade inte sig självt som ett företag). 

Den trafikpolitik, som antogs av riksdagen 
1979 och som sedan reviderats i flera omgångar, 
medförde ändrade spelregler för kollektivtrafiken 
i landet. Regionala trafikhuvudmän fick ansvar 
för länens kollektivtrafik, men uppgiften löstes 
bevisligen på olika sätt. Det regionala huvudmannaskapet 
har lett till att lokal-och regionaltrafiken 
på tåg har ökat mer i vissa delar av 
landet än i andra. Förutsättningarna för kollektivtrafik 
och hur denna kan eller bör organiseras 
varierar från region till region. Förutom att de 
rumsliga villkoren för en god trafikförsörjning 
växlar från ett område till ett annat finns andra, 
ofta betydande, skillnader: 

Vem betalar för kollektivtrafiken? Nästan all 
kollektivtrafik är företagsekonomiskt olönsam 
och samhället subventionerar verksamheten 
olika mycket beroende på respektive regions 
betalningsvilja. Vem betalar infrastrukturen? Är 
det möjligt att merutnyttja redan gjorda statliga 
investeringar genom att köra lokala och regionala 
tåg på en järnväg som redan ligger där av 
andra skäl? Vilka regioner bör fa del av statliga 
satsningar? Hur allokeras friska, statliga miljarder 
till regioner i bakvatten? Är Botniabanan exempel 
på ett riksintresse -eller riskintresse? 

Tillbaka till nätverk och nya spår 

När det gäller frågan om järnvägsinnovationens 
geografiska spridning är det av stor vikt 
att kunna utläsa var och hur långt järnvägen som 
fenomen betraktat -hade nått vid en viss, 
given tidpunkt. På samma sätt anser många 
med mig att det är av intresse att veta varfor 
och hur nätverket senare glesades ut samt också 



i vilken takt detta skedde. Vännerna Arrn~en 
och Möller skriver: "Utvecklingen har således 
gått från ett omfattande nät med få turer till ett 
halverat nät där i stort sett varje bandel har så 
många tåg att de fungerar för daglig arbets-och 
skolpendling." 

Visst, men det finns flera exempel på numera 
nedlagda-och tyvärr upprivna -järnvägslinjer i 
Sverige där tågtrafik i dag hade fungerat utmärkt 
för daglig arbets-och skolpendling, särskilt om 
trafiken hade förtätats något. Problemet är att 
dessa linjer -som banan mellan Uppsala och 
Enköping -inte överlevde 1960-och 1970-talens 
trafikpolitik. Det är i sådana stråk som vi 
i dag anar järnvägens pånyttfödelse, åtminstone 
beträffande persontrafiken. 

Nästan alltid är förutsättningen att spåret blivit 
kvar. Om rälsen är borta och marken tagits i 
bruk för andra ändamål är vägen till återupptagen 
trafik betydligt längre och besvärligare. Vem 
trodde i slutet av 1960-talet att persontrafiken på 
Kalmar-Bergabanan skulle återuppstå? En spartansk 
spåranläggning -egentligen ett industrispår 
-låg under 1980-talet kvar i breddat skick 
hela vägen från Kalmar till Berga. Den södra delen 
trafikerades enbart med godstransporter, men 
det mentala hindret att återinföra persontrafik på 
hela banan var bevisligen lägre än om sträckan 
norr om Sandbäckshult aldrig blivit breddad och 
bevarats som beredskapsbana. 16 

I fallet med den upprivna banan UppsalaEnköping 
finns både fysiska och mentala hinder 
för en återuppbyggnad, men regionala trafikplanerare 
ser i dag trots allt fram emot att återskapa 
järnvägsförbindelsen. Detta skulle underlätta resandet 
i axeln Uppsala-Enköping-Västerås och 
samtidigt knyta samman resande och transporter 
i Stockholm-Mälardalsregionen. Om spåret blivit 
kvar hade nog tågen rullat där redan. 

Håller vi oss kvar i Uppland ser vi att förutsättningen 
för en återutbyggd Roslagsbana till 
Rimbo förbättrats på senare år. Den gamla banvallen 
ligger kvar som spårreservat, och när Vägverket 
för ett antal år sedan byggde ny viadukt 
vid Rö togs hänsyn till framtida tågtrafik. I dag 
finns såväl politiska som institutionella förutsättningar 
för en sådan utveckling. Numera är 
det fa i branschen som är förvånade över att den 
trafikerade banlängden i vårt land på senare år 
har ökat. 

På flera håll i landet har järnvägstrafiken redan 
återuppstått och stationer öppnats på nytt, vilket 



är glädjande. Ameen och Möller avslutar sin beskrivning 
av förhållandena i Skåne: 

Vi har visat, med Skåne som exempel, att utveck

lingen tvärtom har gått framåt. Trots att järnvägs

nätet halverats har i princip lika stor andel av be

folkningen tillgång till spårburen trafik idag som 

för femtio år sedan. De som bor i järnvägsorcer har 

nu dessutom möjlighet att välja mellan betydligt 

fler avgångar. Järnvägen är inte längre ett transport

medel för sällanresor, utan ett rejäle pendlingsalcer

naciv, både lokale och regionale. Pendlingsavscån

den har samtidigt ökar och järnvägen har, som det 

snabbaste landcransporcmedlec, starke bidragit till 

Skånes regionförstoring. 

16. Jfr Svallhammar 2002. 

Det är bara att önska järnvägen all framgång, men 
frågan hur vi bäst tolkar och beskriver det som redan 
har skett och hur detta en gång påverkade lokalsamhället 
beror kanske på var i terrängen vi står 
och vilken tidsperiod vi studerar. Möjligen hänger 
vår syn på utvecklingen samman med vilka frågor 
vi ställer och hur vi gör våra jämförelser. Vissa 
historiska fakta är ovedersägliga, men det hindrar 
inte att även jag gärna blickar framåt! 
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Sveriges Järnvägstnuseutn 2010 
-från Banverket till Trafikverket 

Så har då Sveriges Järnvägsmuseum bytt huvudman 
igen. Den 1 april tog det nybildade Trafikverket 
över det nedlagda Banverkets museiverksamhet, 
som dessutom sammanfördes med 
museet i det likaså avslutade Vägverket. För mig 
och flera medarbetare är detta den fjärde arbetsgivaren 
på 2000-talet. Det är långt ifrån säkert 
att det blir den sista. Trafikverkets museer, som 
jag fått ansvaret att leda, är en så kallad resultatenhet 
jämte till exempel Järnvägsskolan, Materialservice 
och ICT (förvaltar det rikstäckande 
fibernätet) for vilka alla gäller att utredningar ska 
göras om bästa möjliga ägarform inom staten. 
En stor fördel är att Trafikverkets museer ligger 
väl synligt i organisationen med en av generaldirektören 
utsedd ställföreträdare, Katarina Noren, 
for styrning och samordning av resultatenheterna, 
som i övrigt ska ha största möjliga självständighet 
inom Trafikverket. Som stöd i processen 
finns en internstyrelse utsedd med intern representation 
från Trafikverkets ledningsgrupp och 
externa ledamöter, enligt mönster från det tidigare 
museirådet i Banverket. Styrelsen är också 
öppen for de fackliga organisationer med vilka 
Trafikverket har kollektivavtal, Saco, Seko och 
ST. Styrelsens sammansättning presenteras nedan. 
Förutsättningarna for styrning och ledning är 
således goda men däremot saknas fortfarande ett 
tydligt uppdrag från regeringen och en långsiktig 
finansieringsform. Museerna har finansierats av 
ett så kallat sektorsanslag som stadigt minskat till 
alla myndigheter och som kommer att försvinna. 
Vi är således beroende av att det tas fram en lösning 
som ger oss möjligheter att ta tag i de behov 
och möjligheter som har framkommit i framför 
allt den utredning som gjordes om Sveriges 
Järnvägsmuseum av Anne Louise Kemdal som 
presenterats i flera sammanhang, bland annat på 

Järnvägsmusei vänners hemsida. 

Sveriges Järnvägsmuseums nya logotyp i Trafikverket. 

«i')) SVERIGES 
tTj JÄRNVÄGSMUSEUM 

~ TRAFIKVERKET 

Även 2010 har därför varit ett utredningarnas 
år. För att själva äga utvecklingsprocessen tog jag 
hjälp av den, vid sidan av Anne Louise Kemdal, 
mest erfarna museikonsult som finns att tillgå, 
Tomas Jönsson, tidigare bland annat chef for 
Värmlands museum (då utsedd till årets värmlänning 



som skåning boende i Linköping), for 
att titta på samordning, mervärden och organisation 
av Trafikverkets museer. Vi kunde konstatera 
att: 

• museerna är värdefulla skyltfönster for Trafikverkets 
del i samhällsutvecklingen, 
• museiverksamheten är underfinansierad, 
• associationsformen, verksamhet inom Trafikverket, 
är att föredra, 
• visionen, museum i världsklass, bör behållas, 

• organisationen bör avspegla museernas huvudmål: 
samla, veta, visa, 

• kostnadsbesparingar kan endast åstadkommas 
genom nedläggning av viss verksamhet, 
• museet i Ängelholm skulle kunna användas 
mer trafikslagsövergripande, 
• museet i Gävle bör även fortsättningsvis huvudsakligen 
vara järnvägsmuseum, 
• det finns stora akuta investeringsbehov i lokaler 
for samlingar och infrastruktur, 
• utvecklingsmöjligheter finns som bör utredas 
vidare och 
• personalen måste vara involverad i en forändnngsprocess. 

Ganska tidigt stod det klart att budgetanslagen 
skulle bli ett problem for oss så det har inte 
varit någon mening med att planera for större 
trafikslagsövergripande åtgärder i de nuvarande 
verksamheterna. För järnvägsvänner är detta troligen 
en lättnad. Det är det även for mig då vi 
får tid på oss att fatta genomtänkta beslut. Problemen 
med finansiering har också medfört att 
regeringen, och då flera departement, fått upp 
ögonen for att museifrågan måste få en lösning 
som är långsiktig och möjliggör investeringar 
och utveckling. Inom Trafikverket har det också 
funnits en nyfikenhet på museerna så att de vid 
några tillfällen faktiskt blivit just skyltfönster for 

Trafikverkets behov. Mest tydligt blev detta med 
utställningen "Oj, det snöar" som finansierades 
av Trafikverket Samhälle, och som visades parallellt 
på museerna i Gävle och Ängelholm. Vid 
två tillfällen har också Årgångståget används av 
andra verksamheter inom Trafikverket. 

Beträffande associationsformen så talar det 
mesta för att Trafikverket är den bästa huvudmannen 
för museerna. Förtrogenheten med ämnet 
och närheten till sakkunskap är oerhört viktig 
för ett specialmuseum. Att bilda en stiftelse 



är inte längre juridiskt möjligt för en verksamhet 
som inte kan vara självfinansierad. Bolagsformen 
är heller inte särskilt smakfull med så låg grad 
av egenfinansiering, som skulle bli fallet, och 
att driva verksamheten som en ideell förening 
skulle vara direkt olämpligt. Det tror jag att alla 
som i dag kämpar i järnvägsmuseiföreningar kan 
skriva under på. Ett alternativ är alltid att museerna 
skulle kunna samlas under Kulturdepartementet, 
och även om utredningen konstaterade 
att det i det skedet ansågs osannolikt så kan det 
inte uteslutas. Att regeringen nu uppmärksammats 
på finansieringen av museerna väcker nytt 
liv även i ägarfrågan. I sammanhanget bör också 
nämnas att LFV inom två år kommer att ha en 
husvill samling flygplan som just nu förvaras i 
en hangar på Arlanda flygplats. Blickarna faller 
ofrånkomligt på Trafikverket. 

Det i Anne Louise Kemdals utredning presenterad 
förslaget om ett science center med 
trafikprofil på Gärdet i Stockholm tilltalade Trafikverkets 
ledning så mycket att jag fick uppdraget 
att göra en fördjupad förstudie. Anne Louise 
anlitades igen för att gå vidare med ideerna. Tillsammans 
med arkitekten och designern Björn 
Ollner presenterade hon ett upplägg för en ny 
publik arena som skulle kunna byggas i antingen 
Stockholm eller Malmö. Uppenbarligen finns 
inget science center med trafiktema någonstans i 
världen så besökspotentialen borde vara stor. En 
särskild attraktionskraft skulle ligga i storleken 
och äktheten i lastbilar, tåg och flygplan kombinerat 
med modern vetenskap och aktiv dialog 
med medborgarna. Investeringen skulle dock 
bli ansenlig och i min värld måste ändå högsta 
prioriteten ligga i den långsiktiga vården av samlingarna 
och tillgängliggörandet av vårt unika 
kulturarv. I den bästa av världar skulle visionerna 
kunna förverkligas parallellt. Under 2011 kommer 
i vart fall båda spåren att utredas vidare. 

Personal 

När en arbetsgivare ska upphöra och nästa precis 
har startat så infinner sig helt naturligt stor restriktivitet 
för nyanställningar. För museerna som 
redan 2009 brottades med tillfälliga lösningar 
för vakanser har detta naturligtvis inneburit bekymmer. 
När sedan både olyckan och virus varit 
framme så haltade det både här och där under 
året. Det har också inneburit att många har fatt 
slita extra hårt för att de uppsatta målen skulle 
nås och de har de gjort i en imponerande utsträckning. 
Det kommer att framgå längre fram 
när aktiviteterna beskrivs närmare. 



Svårast har det varit inom samlingar och kunskap 
där vi inte nådde fram i vår ambition att 
kunna lägga ut delar av bildsamlingen på nätet. 
Till viss del kan vi skylla på att hemsidan av naturliga 
skäl helt måste byggas om, men vi har heller 
inte kunnat kvalitetssäkra det redan digitaliserade 
materialet. Tack vare initiativ från Järnvägsmusei 
vänner, Rolf Sten och Lennart Lundgren, 
ser det ut som att vi inte bara kan uppnå målet 
under 2011 utan att vi också kommer att kunna 
höja volymen högst avsevärt genom ett projekt 
som Lennart ska driva som anställd av vännerna 
och i samarbete med Arbetsförmedlingen Fas 3. 
Resultatet blir något att se fram emot. 

En verklig trotjänare slutade i samband med 
övergången till Trafikverket. Göran Jäderholm 
som under 19 år hållit reda på såväl föremål som 
personal och ekonomi valde inför nära förestående 
pension att lämna sin plats för att underlätta 
kontinuiteten i det administrativa arbetet. 
Göran jobbade stenhårt under de sista tre må-

Göran jäderholm slutade vid museet efter 19 års arbete 
med bland annat foremålregistrering, IT-frågor och ekonomi. 
Foto Peter Iller. 

naderna i Banverket med att förbereda både 
Trafikverket och den inlånade efterträdaren från 
Banverket region Mitt, Lars-Erik "Putte" Jonsson, 
för museiverksamhetens särskilda behov och 
förutsättningar. 

Från och med I april 20 I O har personalstyrkan 
på Sveriges Järnvägsmuseum inom Trafikverkets 
museer sett ut som följer: 

Internstyrelse Trafikverkets museer 

Katarina Noren ordförande, Trafikverket, 

chef Resulrarenherer 
Lars Berggrund Trafikverket, Senior advisor 
Ingvar Carlsson facklig observatör Seko, Trafikverket, 

Järnvägsskolan 
Karin Englund Nordiska Museer, ekonomidirekcör 
Robert Herpai facklig observatör Saco, 

Sveriges Järnvägsmuseum 
Christer Hårrskog Trafikverket, chef Kommunikation 
Birgitta Johansen Riksanrikvarieämberer, 

chef Samhällsavdelningen 
Krister Månsson facklig observatör ST, 



Sveriges Järnvägsmuseum 
Nils Olander Tekniska museer, intendent 
Chrisrin Orrervald sekreterare, Trafikverket, 

conrroller Resulrarenherer 
Rolf Scen Järnvägsmusei Vänner, ordförande 
Torbjörn Suneson Trafikverket, chef Strategisk utveckling 

Museichef 

Robert Sjöö Trafikverkets museer/ 
Sveriges Järnvägsmuseum 

Adminstration och Stab Trafikverkets museer 

Thomas Bjerrner administration och ekonomi, Ängelholm 
Scen Holm fordons-och underhållsansvarig 
Lars Erik Jonsson conrrollersröd, administration 

och IT, inlån 
Thom Olofsson ansvarig restaurering 
Martin Öhlin säkerhersansvarig, trafik, 50% 

Avdelning Samlingar och Kunskap 

Katarina Sandberg chef, antikvarie 
Stefan Carlsson finsnickeri 
Christina Engström arkiv, bibliotek och forskarservice, 75% 
Robert Herpai bildarkiv, bibliotek och forskarservice 
Arvid Högberg föremålshanrering, 50% 
Lars Olov Karlsson järnvägshisroriker, 40% 
Per Lindberg reservdelshanrering, arbetspraktik 
Lennart Lundgren föremålsregisrrering, vikariat 
Margareta Widmark föremålsanrikvarie, vikariat 
Staffan Källström fordonsmekaniker 
Mattias Smedberg fordonsmekan iker 

Avdelning Publik verksamhet och Trafik 

Henrik Reuterdahl chef, trafikchef 
Per-Åke Lampemo lokförare, timanställd 
Johan von Oelreich växling, timanställd 
Hans Sjögren växling, timanställd 

Sektion Publik verksamhet Gävle 

Mia Lundstedr chef 
Olle Andersson butik och specialarrangemang 
Maria Davidson marknadsföring, 

vikariat, r.o.m . 2010-06-30 

Miakel Dunker marknadsföring, 

inlån, fr.o.m. 2010-11-15 
Peter Iller srorytelling och mediaproduktion 
RolfJansson servicetekniker, vaktmästeri 



Helena Lutz reception 
Stefan Nilsson assistent, vaktmästeri 
Maria Pihlström reception, 50% 
Anna Toräng program 
Claes Zachrisson tekniker, vaktmästeri 

Anders Larsson reception, timanställd 
Anja Helldal 
Anna Eriksson 
Helen Linander 
Anna Nygren 
Joanna Svensson 
Linda Jansson-Forsmark minitåg, reception, timanställd 
Sanna Nordfelt minitåg, timanställd 

Sektion Publik verksamhet Ängelholm 

Mai Kurdve chef 
Michael Andreasson museitekniker, 50% 
Anders Lindberg museitekniker, 40% 
Thomas Lindberg musei tekniker 
Ursula Lindgren Gey reception, marknadsföring och progran1 
Krister Månsson information, bibliotek, program 
Franziska Sandblom reception 
Lena Srrömberg reception, 50% 
Annette Tomasson pedagogik, program 
Florentina Dedinca reception , timanställd 
Robert Eriksson 
Elin Larsson 
Lena Larsson 
Lena Larsson 
Emilia Lönnqvisr 
Mia Nelson Kurdve 
Joakim Klinglöf minitåg, timanställd 
Lillebill Nässrröm 

Avdelningen Sveriges Vägmuseum har också ingått 
i Trafikverkets museer men redovisas inte i 
detta sammanhang. 

Samlingar och kunskap 

Varför inte börja med en framgång som kom i 
slutet på året? Lagom till de järnvägsintresserades 
så kallade Hjulmarknad i Stockholm kunde Trafikverkets 
museers första bokutgåva presenteras, 
Svenskagodsvagn-ar 1856-1956, författad av den 
store experten inom området och Järnvägsmusei 
Vänners förste ordförande, Erik Sundström. Erik 
var på plats för att signera böcker i Frihamnshallen 
den 26 november där Järnvägsmusei Vänners 
försäljningsteam under Lennart Lundgrens ledning 
sålde böcker för brinnande livet. Under fem 
in tens i va timmar såldes 3 5 8 böcker, det vill säga 
en bok var femtionde sekund! Tryckkostnaden 
var i princip betald på en försäljningsdag. Hur 
matchar man en sådan start? 



I Banverket avslutades museets förlagsverksamhet 
i och med utgivningen av en annan bok 

Erik Sundström 

SVENSKA GODSVAGNAR 

Normalspår 1856-1956 

Trafikverkets museers forsta bokutgåva Svenska godsvagnar 
1856-1956 av Erik Sundström. 

med årtalsintervall, Banverket 1988-2010. Initiativet 
till boken togs av Banverkets informationsdirektör, 
Louise Melander, och projektledningen 
sköttes av Svensk Information AB, men då jag satt 
i redaktionen och Sveriges Järnvägsmuseum skulle 
bli den enda del av Banverket som överlevde våren 
så var det en pragmatisk lösning att museet stod 
som utgivare. Minnesboken gavs till alla anställda 
i Banverket och dem i Vägverket som önskade 
medan museet tog hand om restupplagan för extern 
försäljning. Lejonparten av produktionskostnaden 
stod Banverket för så det blev ännu en god 
affär för butiksverksamheten. Boken nominerades 
också till Svenska Publishingpriset 2010 i kategorin 
jubileumsverk men fick se sig slagen av boken 
Priset for en hållbar värld, en jubileumsbok om 
Göteborgspriset(!) Det var tredje finalförlusten 
för en av våra produktioner men vi har en god 
tradition av pallplatser. 

I samarbete med Järnvägsmusei vänner har vi 
arrangerat två järnvägshistoriska forskarseminarier, 
ett på våren och ett på hösten. En stor del 
av berörd personal från museet har varit engagerade 
i mötena och det aktiva kunskapsutbytet 
har inspirerat till en del egna forskningsinitiativ, 
inte minst Robert Herpais upptäckter kring SJ:s 
första lokomotiv, Titan och Ajax, som han redogör 
för i Sidospår 412010. Förhoppningsvis kan 
den populariserade forskningen också leda till 
nya bokprojekt. 

Det finns alltid efterfrågan på utlån av föremål 
och i bland blir det extra ljus på dem, som rekvisita 
som lånats ut till TV-inspelningen Gömda 
rum och föreställningen I hetaste laget på Oscarsteatern. 
Det framgår kanske inte alltid så tydligt 
var de kommer från men förmedlingsvärdet ska 
inte underskattas. 

Lån av fordon blir mer spektakulära och i år 
har två av våra klenoder varit i väg utom landet. 
Först ut var kungavagnen Ao3 2904 som ingick i 
den troligen största tillfälliga satsning som gjorts 



på ett järnvägsmuseum, utställningen Royal Class 
på Spoorwegmuseum i holländska Utrecht. Museet 
hade lyckats skrapa ihop kungliga vagnar 
från stora delar av Europa: Belgien, Danmark, 
Irland, Portugal, Storbritannien och ÖsterrikeUngern 
samt dessutom kejserliga utensilier från 
Finland och Tyskland. Utställningen invigdes 
den 14 april av drottning Beatrix vars vagn som 
kungahuset använder i dag ställdes mitt emot vår 
vagn i utställningen. Där blev den dock inte kvar 
många dagar då askmolnet från Eyjafjallajökul 
över Europa tvingade drottningen kvar på marken 
och tåg var enda alternativet för henne att 
vara med vid firandet av drottning Margarethes 
70-årsdag i Köpenhamn. Själv fick jag också en 
oönskad tågupplevelse för hemresan från invigningen 
som annars skulle ha gjorts med flyg. 
Nattågen såldes slut i ett nafs så för mig återstod 
ett hopplock av sträckor som bland annat 
innefattade fyra timmars uppehåll mellan 23.50 
och 03.50 i Duisburg på en station där allt var 
stängt. 

I slutet av juli var det dags för repliken av Novel-
ty att bege sig till en annan del av Tyskland 
och jubileumsutställningen Adler, Rocket & Co 
på DB Museum i Ni.irnberg. I oktober var Novelty 
hemma igen och då mer besedd än något 
år tidigare. 

Bland nyinkomna föremål förtjänar att nämnas 
urverket till stationsklockan i Hennan som 
överlevt tack vare en tidigare hyresgäst i stationshuset. 
Uret har konserverats och vi hyser 
gott hopp om att det ska kunna fungera på sin 
ursprungliga plats. Från det nedlagda Banverket 
har vi tagit hand om bland annat verktyg, arbetskläder 
och minnesgåvor. Registreringen har koncentrerats 
till konstsamlingen och det har fört 
det goda med sig att vi inte bara har fatt bättre 
koll på konsten utan konserveringsåtgärder har 
också utförts på vissa verk liksom att ett betyd

Den svenska kungavagn.en tillbringade sommaren på 
järnvägsmuseet i holländska Utrecht i utställningen, 
Royal Class, tillsammans med systervagnar.från Europa, 
bland andra drottning Beatrix vagn, som stod mitt emot 
på andra sidan plattformen. Foto Spoorwegmuseum, 
Utrecht. 

Museets replik av Braithwaites och Ericssons Novelcy 
fick ovanligt många åskådare under höstens jubileums

utställning, Rocket, Adler & Co, på DE Museum i 



Nurnberg. Foto Siegfried Nörenberg. 

ligt bättre fönvaringssystem med lodräta galler 
har·installerats. 

Förvaringen. av, våra samlingar är en ständig 
oro. Under de värsta sensommarregnen ställdes 
de.era på sin S.f?©..ts när det genom taken bokstavligen 
forsade in vatten på och vid våra samlingar. 
Personalens vårdåtgärder blev av grövsta 
slag:att med presenningar och plast skydda det 
mest utsatta. En,hel del har fått flyttas runt och 

Snickeriet vid restaureringsverkstaden på Nynäs i Gävle harfatt sig en rejäl ansiktslyftning Foto Robert Herpai. 

självklart har produktiviteten påverkats av detta. 
Fastighetsägaren hann påbörja reparationsarbeten 
av taken lagom till den värsta novembersnön 
i mannaminne men det ser ut som att vi har fått 
tillfällig sinnesfrid. 

Riktigt bra blev det ändå med de planerade 
investeringarna som gjordes färdigt i Nynäsverkstaden 
i Gävle med helt nytt snickeri samt ny 
belysning och nödutgångar i stora hallen. Nu 
kan och far vi ta in grupper igen i lokalen. Museiverksamheten 
har också fatt tillgång till den 
tillhörande kontorsbyggnaden på Nynäs. Investeringar 
påbörjades under 2010 för kontor för 
personalen som arbetar på Nynäs liksom Järnvägsmusei 
Vänners digitaliseringsprojekt. 

Personalen på Nynäs som huvudsakligen bestått 
avThom Olofsson och Stefan Carlsson passerade 
en tröskel på restaurangvagnen Ro2 2702. 
Stommen blev i stort sett färdig och de har tillsammans 
med inhyrda snickare kunnat koncentrera 
sig på återmontering och nytillverkning. Än 
är det dock långt till färdigdatum. Parallellt med 
de arbetena har därför restaureringen återupptagits 
av en tredjeklassvagn till Årgångståget, Co8d 
3137. En mycket skicklig svetsare har också anlitats 
för lagningar av förstaklassvagnen, Bo5b 
2961, som därmed också kommit tillbaka in i 
restaureringsprojektet. Vi räknar med att en vagn 
per år från och med 2011 ska kunna färdigställas. 
När det gäller underhållet av trafikfordon så har 
tub byten på våra B-lok visat sig vara nödvändiga. 
Vår personalstyrka har fram till slutet av året varit 
decimerad men å andra sidan har vi haft god 
hjälp av Järnvägsmusei Vänner i Herrljunga, i 
deras fall på B 1135. I Gävle har Staffan Källström 
kämpat med B 1108. DieselloketT41 204 
fick en stor motorrenovering hos Svensk Tågkraft 
AB. Underhållet som bedrivs i Ängelholm under 
Martin Öhlins ledning har också åtminstone tillfälligt 



säkrats genom att vi nu helt och på egen 
bekostnad disponerar verkstadshallen i anslutning 
till den publika delen. Förutom underhållet 
av ångloket E 902 har också arbeten gjorts där på 
personvagnen för lokaltåg, Col3 2823. Genom 
att vi hyrt verkstaden från Järnvägsskolan har vi 
samtidigt fatt tillgång till fler kontor för personalen 
i en annan del av byggnaden. 

När det gäller fordon är nog annars det mest 
anmärkningsvärda att ett gallringsbeslut är fattat 
för 18 5 fordon. Bara för att en samling är världens 
största behöver den inte vara världens bästa. Det 
sistnämnda ska vi fortsätta att sträva mot och då 
måste kvaliteten värnas och långsiktiga möjligheter 
att förvalta det värdefulla arvet. Gallringen 

har i princip omfattat dubbletter och sådant som 
finns bevarat på andra håll. Dessutom är avsikten 
att depositioner ska kunna överlåtas till föreningar 
och museer som skött vård och underhåll 
under en längre tid. Det allra mesta kommer att 
erbjudas till försäljning under 2011 så att inget 
ska behöva gå till skrot utan att möjligheten till 
bevarande har utretts. Jag tror samtidigt att ingen 
skulle bli förtvivlad om allt, förutom depositionerna, 
faktiskt skrotades. Intäkter från gallring 
och skrotning ska finansiera en och en halv tjänst 
under 2011 för hanteringen, liksom i bästa fall 
täcka en del av de underskott som uppkommit 
i verksamheten i brist på tillräckliga ekonomiska 
anslag. Två beredskapsskjul, eller lokhus, i Sandträsk 
respektive Bastuträsk, har också avvecklats 
under året och överlåti_ts på järnvägsmuseiförenmgar. 

Även om vi arbetar intensivt med avveckling 
ska vi naturligtvis också se till att samlingen fortsättningsvis 
är representativ. Genom byte med 
IBAB mot ett T43-lok, sparat för reservdelar, 
har museet tillförts motorvagnen Yl 1343, tillverkad 
1980. Vagnen har både Fiat-motorer och 
mycket av den ursprungliga inredningen bevarad 
och representerar således 30 års användning 
då den utvändigt naturligtvis är målad i IBAB:s 
färger. Huruvida den ska återställas till ett tidigt 
utförande kan alltid diskuteras. Tillsvidare kommer 
inget att göras åt den, då den behöver både 
motor-och boggirevision. Om någon undrar så 
är tillgången på reservdelar till T 43 fortfarande 
mycket god. 

Från den kulturhistoriskt välbevarade Inlandsbanan 
är det inte geografiskt så långt till den helt 
moderna Botniabanan, Umeå-Örnsköldsvik. Så 
anser man i alla fall inte i denna del av Sverige. 



Man kan väl också säga att Inlandsbanan, som 
invigdes 1937, var den närmast föregående större 
järnväg som öppnades innan Botniabanan invigdes 
i augusti 2010 (som återges på sidan 65). 
Sveriges Järnvägsmuseum genomförde en dokumentation 
av invigningen och Katarina Sandberg 
har skrivit en artikel om den för Samdok-Forum 
2010/2. Botniabanan AB har lämnat dokumentation 
om projektet till museet men vi har också 
tagit emot en hel del föremål som tagits fram i 
samband med invigningen, som programblad, 
menyer, biljetter och profilkläder. Sättet att förrätta 
en järnvägsinvigning är sig tämligen likt 
efter dryga 70 år. 

Publik och Trafik 

Ett första steg mot en målstyrd organisation togs 
i och med att trafik och utåtriktad verksamhet 
samlades som ett verksamhetsområde med Hen-

Mycketfolk vid invigningen av Botniabanan. Sveriges järnvägsmuseum dokumenterade. Foto Katarina Sandberg. 

Stopp på linjen for museets tåg med 250 kollegor från Trafikverket iJönköping. Det blir både evakuering och 
studiebesök 
på Rapidloket, en lektion i järnväg for fore detta vägverksanställda. Foto Kerstin Eriksson. 

rik Reuterdahl som ansvarig. Ett av hans första 
uppdrag var att ta fram föreskrifter och en fungerande 
bemanning for ett nytt trafiktillstånd for 
museet inom Trafikverket. Transportstyrelsen 
medgav detta i god tid inför Trafikverkets bildande 
och under 2010 var museet verkets enda 
trafikutövare. 

Vid ett tillfälle fick vi också uppdraget att utföra 
en direkt transport for Trafikverkets personal 
i Jönköping till en så kallad värdregiondag 
i Kristianstad for all personal i region syd. För 
ändamålet användes fordonen som brukar gå 
i Årgångståget. En tragisk olycka på sträckan, 
strax före vårt tåg, medförde evakuering från 
tåget for vidarefärd med inhyrda bussar och vår 
personals trafiksäkerhetsmässiga och pedagogiska 
färdigheter kom till prövning. Större delen av 
kollegorna i Jönköping kommer från före detta 
Vägverket och det var en imponerad skara som 
fick en lektion i järnvägens verklighet och som på 
hemvägen fick njuta av tågets komfort, kvalitet 
och historiska aura. 

I samarbete med Trafikverket Kommunikation 
och Ockelbo kommun körde vi Årgångståget 
några turer mellan Gävle och Ockelbo på 
bröllopsdagen for kronprinsessan Victoria och 
Ockelbosonen, Daniel, som blev prins denna 



dag. Det hade gett ett bättre utfall for vår del 
att köra Gävle-Stockholm som vi hade tänkt 
men vi prioriterade samarbetet regionalt och 
inom Trafikverket. Tågen hade endast 250 resande 
men desto fler kom till ett uppställt ångtåg 
med information om museet och Trafikverket 
vid Ockelbo station. Årgångstågets iderike 
hovmästare, Mårten Duner, lyckades också med 
bedriften att nästla sig in i det från Ockelbo direktsända 
Melodikrysset med en radiokaka från 
tågets servering. Det resulterade i en intervju i 
direktsändning och lysande reklam for museet 
och Årgångståget. Månens recept på radiokaka 
ligger i skrivande stund fortfarande kvar på Melodikryssets 
hemsida, till och med på öppningssidan. 

Årgångståget kördes annars mellan Stockholm 
och Gävle till de större arrangemangen och tåget 
kom även till användning for en resa for myndigheten 
Statens haverikommission från Stockholm 
till Göteborg. Typiskt med en sådan kund ombord 
drabbades vi av lokskada men resenärerna 
märkte inget av detta tack vare goda förberedelser 
och rådigt ingripande från museets trafikpersonal. 
Kunden var mycket nöjd vid framkomsten 
och öste beröm över oss även om den mottogs 
med skräckblandad förtjusning. 

En tapper skara 
från Sveriges Järnvägsmuseum 
avbröt 
sin julledighet 
for att röja spår åt 
Trafikverket. Foto 
Henrik Reuterdahl. 

Åter till heders 

Året avslutades med ett åtagande för Trafikver

ket som samtidigt blev vårt hittills största med

iegenomslag. En sällsynt snörik och kall no

vember följdes av vargavinter i december som 

kulminerade med riktiga snöoväder kring jul

helgen. Alla resurser som kunde finnas tillgäng



liga behövde mobiliseras. Museets resurser hade 

blivit lite kända i samband med en utställning 

om snö och järnväg så frågan ställdes på juldagens 
morgon till Henrik Reuterdahl om vad vi 
kunde göra. Snart var ett tåg med dubbla Dalok 
och fem medarbetare på väg från Gävle till 
Småland för att röja sidospår. Självklart var vi 
förberedda på att detta skulle uppmärksammas 
av media och för ovanlighetens skull fanns en 
oro att det kunde bli förlöjligande av oss och 
framför allt Trafikverket. Dessbättre satte det 
första lokala TV-reportaget mönster för det som 
skulle komma i all större riksmedia och även i 
utländsk press. Museets gamla trotjänare -den 
rullande materielen -ingav förtroende liksom 
personalen som framställdes som rena räddningstj 
änsten. Våra insatser ska inte överdrivas 
men vi visade prov på en lojalitet till järnvägssystemet 
som säkerligen imponerade både utåt 
och internt i Trafikverket. Vem kunde för övrigt 
tro att de, av många järnvägsintresserade, 
förbisedda Da-loken skulle bli sådana kändisar 
att litterat skulle bli ett begrepp bland journalister? 

.,,. _ 
~ / / 
Insatsen med snöröjning hade alltså föregåtts 
av en tillfällig utställning som kommit till stånd 
genom samarbete inom Trafikverket. Utställningen, 
Oj, det snöar, öppnades samtidigt i Gävle och 
Ängelholm, med den enda skillnaden att i Gävle 
visades en snöslunga och i Ängelholm en så kallad 
tenderplog. lnvigare i Gävle var chefen for Trafikverket 
Trafik, Björn Östlund, och i Ängelholm 
sköttes detta av Trafikverkets regionchef i syd, 
Lennart Andersson med hjälp av stjärnmeteorologen 
emeritus, John Pohlman. Samma dag körde 
vi också Luciatåg. För första gången körde vi ångtåg 
på båda våra arenor samma dag och dessutom 
med egen personal, ett litet styrkebesked. 

Utställningen, Oj det snöar, invigdes i Angelholm av 

Trafikverkets regionchef, LennartAndersson, och meteorologen 
John Pohlman. Foto Kerstin Eriksson. 

Den pensionerade banvakten, Folke Olofison, berättade for sommarens besökare om banvaktarfamiijens liv och 
vedermödor. 
Foto Anna Toräng. 

Uthuset till banvaktarstugan fylldes med allergivänliga djur, vilket blev en uppskattad lekplats for de yngre 
besökarna. 



Foto Anna Nygren. 

Publik verksamhet Gävle 

I avvaktan på lyftet för utställningen så blev 2010 
ännu ett år med arrangemang och med mer skådespelande 
av ännu fler. Centralgestalten i det arbetet 
var naturligtvis vår skådespelande "storyteller", 
Peter Iller eller gubben Olofsson, som blev 
hans mest återkommande alter ego under året. 
Under sportlovet var han dock tågrånare på en 
ångtågspendel mellan Gävle central och museet. 
Dagens unga blir inte särskild rädda för skurkar 
i gamla kläder och leksakspistoler, men för säkerhets 
skull fanns rådiga och räddande kvinnor 
ombord så varje rån slutade med att boven hamnade 
i en snödriva. Betydligt fredligare var sommararrangemanget 
som stod färdigt till en familjedag 
i maj där banvaktarstugan och framför allt 
dess uthus levandegjorts med allergivänliga djur 
-snidade i massivt trä -och en banvaktarfamilj 
med skådespelande medarbetare, framför allt den 
pensionerade banvakten, Folke Olofsson, som 
en folkkär figur. Höstlovets skådespelande stod 
elever vid Vasaskolans teaterlinje för. Med manus 
och regi av Peter Iller framförde de ett skådespel 
som samtidigt var en skattjakt och ett samspel 
med den i huvudsak unga publiken. jakten på 
den forsvunna jettyn spelades för utsålda hus. 

Verksamheten med tillfälliga utställningar 
vände sig detta år främst till ungdomar. Jan 
J örnmarks utställning, Övergivna platser, som 
tidigare visats i Ängelholm, uppdaterades med 
järnvägsmiljöer och platser med anknytning till 
Gävle. Ett annat objekt som kom in från kylan 
var den kraftigt förfallna, men en gång så ståtliga, 
andraklass salongsvagnen Bo5 2287 från 1915. 
Vagnen som i sitt miserabla skick var skrotningsbeslutad 
fick i elfte timmen en roll som skjutit 
upp dess slutliga öde. Vad är väl denna vagn om 
inte en övergiven plats som uppenbarligen skapar 
en del fascination. Många unga följer Jörnmarks 
utställningar och framför allt hans hemsida som 
är oerhört populär. Vi kunde också konstatera 
en uppenbar föryngring bland besökarna. Några 
av dem hängde till och med på låset den första 
öppningsdagen. 

Årets andra utställning gjordes till och med av 
ungdomar. På uppdrag av museets programansvariga 
i Gävle, Anna Toräng, och en liten budget, 
skapade gymnasieelever på Borgarskolans 
medielinje den föränderliga utställningen Restid. 
Ungdomarna har med stöd från lärare och museet 
skött allting själva och nyinvigningar kan 



Utställningen Restid producerades av elever på gymna

sieskolans medieprogram. Foto Mikael Dunker. 

komma med jämna mellanrum. I december invigdes 
slutligen utställningen Oj det snöar som 
nämndes ovan. 

Årets museidag ägnades åt Gävles gömda spår. 
Rälsbussturer erbjöds till Korsnäs pappers-och 
kartongbruk, Gävle hamn och gasklockeområdet 
som blivit kulturcentrum. Med ombord fanns ciceroner 
som kunde berätta mer om resmålen, ett 
lyckat samarbete med externa samarbetspartners. 
Självklart lockar inte ett sådant utbud enorma 
skaror av järnvägsvänner men det lokala intresset 
var desto större. Samtidigt är det även för den 
inbitne entusiasten spännande med ovanliga 
bansnuttar och annorlunda resmål. 

Museidagen lockade i vart fall 2 300 besökare. 
Ett fullsatt Årgångståg gick från Stockholm tur 
och retur, vilket det också gjorde en månad senare 
till Modelltåg 10. Evenemanget har blivit 
en viktig tradition för oss och en uppskattad 
mötesplats för landets modelljärnvägsrallare. 
Järnvägsmusei vänner drar det tunga lasset, som 
vanligt med Anders Larsson och Lennart Lundgren 
i spetsen. I år vidgades dessutom perspektiven 
med ett antal workshops med mer allmänt 
modellbyggarperspektiv. Till det bidrog inte 
minst vår egen Christina Engström som tillsammans 
med museivännernas Bengt Lindberg lärde 
ut tips och metoder till många som inte visste 
om att de var som gjorda för modellbygge, inte 
minst många kvinnliga besökare. Att skapa är roligt 
och det är helt enkelt en mänsklig egenskap. 
Det är nog knepet för modelljärnvägshobbyns 

överlevnad att hitta andra infallsvinklar än själva 
järnvägen. 

Konjunkturuppgången blev märkbar då antalet 
externa specialarrangemang som dalat under 
några år blev fler än på länge. Bland kunderna 
kan särskilt nämnas Gavlegårdarna, Balfour 
Beatty och HSB. De båda senare besökte oss 
med egna tåg. Vid ett annat tillfälle invaderades 
museet av veteranbilar då Gävle Motorhistoriska 
förlade målgången för årets mörkerrally hos oss. 
Ett 70-tal vackra ekipage kunde avnjutas av dem 
med mörkerseendet i behåll. 

Det är viktigt att komma ihåg att vi måste jobba 
med våra olika målgrupper även om detta mer 



än kanske något annat varit barnens och ungdomarnas 
år i Gävle. Ett 30-tal barnkalas minner 
också om detta, inte minst hos berörd personal. 
Ett litet tecken är också årets mest sålda produkt 
i butiken, en lysande nyckelring, som sålts i 1147 
exemplar. Besökssiffran i Gävle blev 43 690, vilket 
är det tredje bästa någonsin undantaget jubileumsåret 
2006. 

Publik verksamhet i Ängelholm 
I Ängelholm slog vi besöksrekord för femte året 
i rad. Besöksiffran för 2010 uppgick till hela 
45 407 personer. Det innebär att vi sammantaget 
på våra arenor också slog besöksrekord. 
En bidragande faktor till de fina siffrorna var 

Museidag på 
Sveriges Järnvägsmuseum 
kan vara 
en uttröttande 
upplevelse. Foto 
RolfSten. 

dieseldagarna 14-15 maj . Det jättelika arrangemanget 
blev vårt näst största efter TÅG 150. 
Ett tjugotal lokomotiv, ett 50-tal tågrörelser ute 
på linjen runt Ängelholm och över 60 funktionärer 
gav nästan 7000 besökare på två dagar, 
trots ett envist vårregn under den andra dagen. 
Vi hade förhoppningar om ett stort utländskt 
deltagande men det internationella inslaget 
stannade vid våra pålitliga grannar från Norsk 
Jernbanemuseum och Danmarks Jernbanemuseum. 
Stor uppskattning rönte det inhyrda makadamtåget 
från lnfranord (före detta Banverket 
Produktion) som var ett rent <liggartåg. Blandningen 
mellan resandetåg för allmänheten och 
spektakulära tågsammansättningar visade sig 
fungera, i alla fall att döma av de kommentarer 
vi har fått från specialintresserade. Populära 
bland alla målgrupper var även motorvisning, 
lokkörning och diesellokskonsert på området. 
Mörkerfotografering vände sig till en smalare 
kundgrupp men ändå stod närmare 250 betalande 
fotografer, i princip uteslutande manliga 
järnvägsentusiaster, på plats för att dokumentera 
de vackra dieseldamerna. 

På tal om enkönat så passade vi, den första 
dieseldagen, på att öppna utställningen, Kvinnors 
uppfinningar, inlånad från Tekniska museet 
och något förbättrad med skånska inslag genom 
vår pedagog Annette Tomasson och ett antal 

Dieseldagar i 
Angelholm. Mör



kerfotografering 
av gästerfrån de 
norska och danska 
järnvägsmuseerna. 

Museets T42-lok 
med inlånade makadamvagnar 
från 
Infranord AB. 

Henrik Reuter

dahl, projektledare 

och Sten Holm, 
fordonsansvarig, 
hade bråda men 

roliga dagar. 

Samtliga foton 
från Dieseldagarna 

i Angelholm Siegfried 
Nörenberg. 

kvinnliga uppfinnare. Utställningen invigdes av 
det kvinnliga kommunalrådet i Ängelholm, Åsa 
Herbst. På så vis skapades ändå någon form av 
genusbalans i utbudet. Miljöbalansen rubbades 
kanske ett par dagar men för att kompensera klimatet 
för detta köpte vi så kallade utsläppsrätter 
av Naturskyddsföreningen. Det gav oss också en 
än mer sympatisk bild av dieseldagarna i den rikliga 
mediefloran. 

Relationen med media är viktig och utmärkta 
pressmeddelanden signerade Krister Månsson 
har under hela året varit en viktig framgångsfaktor 
och resulterat i välskrivna artiklar och fyndiga 
rubriker. Efter jullovets tomteräkning och 

Roland B. Pettersson 
med ett 
av sina ånglok på 
miniatyrjärnvägen 
i Angelholm. Foto 
MaiKurdve. 

julgransomröstning som drog många helglediga 
skaldade Helsingborgs Dagblad "Granna granar 
lockar varenda kotte". Under sportlovet i Ängelholm 
kunde den som ville leka artist på museet i 
aktiviteten Tagplats! På scenen under det att man 



kunde njuta av sin egen framtoning via en videokanon. 

En lika enkel som uppskattad ide som genomfördes 
av Ursula Lindgren Gey gav både många 
leklystna och bra lokalpress, den här gången 
bland annat rubriken "Platsbiljett på scen för alla 
som vill". Eller vad sägs om "Ångloket släpptes 
ut ur museet" efter påsklovsavslutningen med 
det så kallade Tågsläpp, som genomfördes i sam

arbete med den ideella järnvägsbranschen. Vårt 

lok i Ängelholm, E 902 fick anledning att visa 

upp sig. 

Nästa gång blev det till och med TV när Dick 
Harrison agerade lokförare vid inspelningen av 
ett avsnitt av Sveriges historia för TV4. Påsklovet 
kunde annars ägnas åt att leta gömda ägg i 
museet. En tillfällig fotoutställning av Krister 
Engström, Stationshus i Sverige, öppnades också 
lagom till påsklovet. Samtliga lovaktiviteter drog 
runt 2000 besökare. 

Miniatyrjärnvägen besöktes av ett antal ångtåg 
under en familjedag i museiparken i juni. Där 
uppenbarade sig även Pettson och Findus, som 
blivit återkommande inslag i Ängelholm. Under 
sommaren genomfördes sedvanlig dressincykling 
i samarbete med Föreningen Veteranjärnvägen 
från Klippan. I Klippan var också öppet hus när 
vår järnvägshistoriker, Lars Olov Karlsson, delade 
med sig av sina kunskaper om Pyttebanans 
(Ängelholm-Klippan) spår under den rikstäckande 
kulturarvsdagen i september. 

Samma dag gjorde för övrigt Järnvägsmusei 
vänners ordförande, Rolf Sten, en motsvarande 
insats i en resa i spåren efter DONJ:s 
(Dala-Ockelbo-Norrsundet) hjulspår, i samarbete 
med Jädraås-Tallås Järnväg. Samarbetet 
med den ideella sektorn är nödvändig för oss 
och kulturarvsdagen 20 I O var goda exempel på 
det . .Årets seminarium för den ideella järnvägsbranschen 
hölls för första gången i Ängelholm. 
Dagen innan Tågsläpp diskuterades bland annat 
trafiksäkerhet, uppdatering av bevarandeplanen 
och marknadsföring. 

Under höstlovet var det sedvanlig spökjakt 
men dessutom visades 36 samlingar i en tillfällig 
utställning, som blev så uppskattad att den fick 
så stå kvar även efter lovet. Efter snöutställning 



och luciatåg var det så dags för besökarna att 
räkna tomtar och titta på julgranar igen och så 
har ett år gått i den publika verksamheten. 

Några utblickar 

Sveriges Järnvägsmuseum stod värd för årets 
nordiska järnvägsmuseimöte. Platsen för detta 
var Gävle och temat var "Vad far vi använda våra 
arenor till?" Var går gränsen för våra aktiviteter? 
Kan och far vi styras av kortsiktiga vinningar eller 
egenintressen, eller kan det å andra sidan vara 
så att vi måste öppna oss för nya perspektiv för 
att vara intressanta genom 2000-talet? Helt klart 

har vår publika verksamhet antagit nya former 

de senaste tio åren. Själva har vi haft cabaret och 

teater ombord på tåg, mat och musikteman och 

konserter. Ska vi skämmas eller vara stolta över 

det? Vårt uppdrag är, utöver att samla och veta, 

att sprida kunskap om järnvägens historia till så 

många som möjligt. Det lustfyllda har alltid varit 

ett medel att nå de målen men gränsdragningen 

blir allt svårare. 

Det nordiska mötets deltagare utsattes för ett 
dilemma när ett scenario spelades upp att museet 
fatt uppdraget av en svensk TV-kanal att stå för 
dokusåpan Big brother på ett av våra tåg. Belöningen 
skulle vara ett helrenoverat tåg och stor final 
på museet i Gävle. Den första överraskningen 
var att mer än hälften av mötesdeltagarna först 
trodde att det var sant. Den andra överraskningen 
var att efter diskussion i grupperna så tyckte 
de flesta att det visst skulle kunna genomföras 
med ett antal modifieringar av ursprungsiden. 
Jag tror inte att vi kommer att ställas inför valet 
men diskussionerna var mer intensiva än jag kan 
minnas från något liknande möte. 

Jag har haft kvar mitt uppdrag som sekreterare 
i IATM (International Association of 
Transport and Communications Museums) 
och jag har även kvarstått i styrelsen för Riksförbundet 
Sveriges Museer, bland annat som 
förbundets representant i juryn för Årets museum. 
Jag har därför haft anledning att se mig 
runt bland både inhemska och utländska museer. 
Det är ganska tydligt att det är en förnyelseprocess 



på gång runt omkring oss. De som är 
framgångsrika ställer nya frågor, de hittar nya 
samarbetsformer och de använder nya media. 
En störtad DC3 väcker mer intresse än en hel 
flygsamling. Sponsring som var fult i museisektorn 
under slutet av 1900-talet är numera en 
självklarhet och något som allmänt anses högst 
eftersträvansvärt. Se bara på Historiska museets 
samarbete med TV4 och projektet Den svenska 
historien. Av museerna förväntas nu inte bara 
modern teknik i utställningarna utan kommunaktionen 
på hemsidan bör omfatta både 
bloggar, chatt, facebook och twitter och dessutom 
ska samlingarna vara sökbara. Nyckelord 
är dialog och vända perspektiv. 

Om ett Transport Science Center är lösningen 
för oss vet jag inte men att kombinera bevarandet 
av kulturarvet med kravet på modern och 
framgångsrik publik verksamhet är en allt större 

utmaning. Ska vi fortsätta att slå besöksrekord så 
måste vi vara beredda på förändring, annars kan 
det bli en snabb resa åt andra hållet och den vill 
vi inte ta. Först måste vi fa förutsättningar för att 

Vår version av Luciatåg i Angelholm. Ett av många 
genomföra dem. Det hoppas jag få anledning att arrangemang som väckt medias intresse. Foto Krister 
återkomma till. Månsson. 

Stickspår 

Svenskbybornas hemforsling 

I Spår 2009 trycktes en redogörelse för hur 
svenskbyborna 1929 överfördes till Sverige från 
sin by i Ukraina. Bland de svenskar som var med 
på tågresan fanns två SJ-tjänstemän, rapportens 
anonyma författare och stationsskrivare Martin 
Tengbom från Malmö. 

Det framkom i efterhand att Tengbom hade 
dokumenterat resan för egen del och att hans 
material numera fanns hos sonen Börje Tengbom, 
som även han arbetat vid järnvägen och 
sedan mer än ett halvsekel är aktiv inom järnvägshobbyn 
i Skåne. 

Börje Tengbom har välvilligt lånat ut faderns 
pärm med dess inklistrade fotografier ( egna och 
andras), tidningsurklipp med mera. De nya bilderna 
har skannats och finns nu på Sveriges Järnvägsmuseum. 
Vi återger här ett foto från Sassnitz 
där en av mellankrigstidens och den tidiga efterkrigstidens 
mest kända svenskar, Sven Jerring, 



figurerar. 

GS 

Foto Otto Ohm, Malmö. 

Medverkande i årsboken 

Ulf Diehl är apotekare, bland mycket annat välkänd inom järnvägsvärlden som 
mångårig medutgivare av standardverket Svenska lok och motorvagnar. 

Curt Freden, pensionerad geolog och allmänt intresserad av järnvägshistoria. 

Ragnar Höjer var hamnchef i Göteborg 

Sven Lindblom är journalist i Örnsköldsvik och har på Botniabanans uppdrag följt 
och beskrivit projektet från dess start. 

Björn Linn, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, forskar också i bil-, 
lokomotiv-och designhistoria. 

Ada Makinson var dotter till Alexander Woodlands Makinson, en av HNJ:s ursprungliga 
entreprenörer. 

Anders Olsson arbetar på Systembolaget i Lund och är flitig järnvägshistorisk skribent, 
med skånska banor som specialitet. 

Erik V. Pedersen arbetade vid DSB 1956-2001 med slutbefattning som trafikkontrollör. 
Även på fritiden har järn-och spårvägar varit ett stort intresse. Han har 
skrivit många artiklar om både modell-och fullskalebanor. 

]im Rees är en av Englands experter på de riktigt gamla ångloken och har vair med 

och byggt flera repliker. Han har arbetat på National Railway Museum i York men 

är framförallt aktiv på friluftsmuseet Beamish. 

Svante Runberger har under åren samlat in flera industriritningsarkiv (numera donerade 
till Landsarkivet i Göteborg) och gjort dessa tillgängliga genom SJK Ritningserbjudande 
under ett tiotal år. Han har dessutom gjort ritningsrekonstruktioner 
för olika publikationer, bland annat i de bägge böcker om SJ Personvagnar som 
utgivits tillsammans med Hans Helmstein som författare. 

Katarina Sandberg är bebyggelseantikvarie och sektionschef för Samlingar och dokumentation, 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Gunnar Sandin är översättare och medlem av redaktionen för Spår. 

Robert Sjöö är chef för Sveriges Järnvägsmuseum och medlem av redaktionen för 
Spår. 
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Medverkande i årsboken 

Gunnar Sandin (1940-2012) 

Vår vän och mångårige medarbetare i Spårredaktionen 
avled den 31 mars i år. 

Gunnar var en tongivande tystnad i redaktionen 
som med sitt ödmjuka sätt gav sitt bidrag. Han var 
inte den som tog plats och inte heller skrädde med 
ord. Det var många tillfällen som vi undrade om 
vi skulle fa ihop ett Spår "lika volymmässigt" som 
tidigare år. Har vi något? Efter genomgång av de 
olika bidragen som stod till buds saknades det oftast 
bidrag för att fa till det. Vi skulle ha haft något 
större, någon huvudartikel. Han lät oss andra sitta 
och våndas och vända på allt och fundera än hit 
än dit till dess "intet återstod" -då och inte förr 
kunde han komma med kommentaren: 

-"Ja, men jag har nog något litet bidrag." 

"Jaaa!!!" kände vi andra i redaktionen utan att 
gasta det ur oss. Vad och hur många sidor? 
-"Det kan nog tänkas bli en 40 sidor." 
Lättnaden vi kände var påtaglig. Vi fick en ar

tikel som var stor och välskriven. 
Just så var han vår Gunnar. Hade alltid ett ess 
i skjortärmen. 

Det var vid ett tillfälle då han hade ett av sina 
tyngre bidrag till Spår som skulle bli på cirka fyrtio 
sidor, som han ödmjukt som vanligt sa att det 
var lite "problem'' med artikeln. "Ja, vad är det 
då?" -"Den blir inte på 40 sidor." "Nähä-ochkänslan" 



kom då, att det var synd. "Jag måste 
begära lite mer uttrymme för det blir nog drygt 
sextio sidor." Glädjen spred sig påtagligt i redaktionen 
med en kompilator som ville ha mer utrymme. 

Gunnar kom med i redaktionen 1999 och i 
och med det så kom Spår att kvalitetshöjas och 
fa ett språk av högsta klass och som vi nu vant 
oss vid. Han förekom i Spår tidigare med som 
han uttryckte det, en självpåtagen uppgift, "Utkast 
till järnvägshistorisk bibliografi" -och kom 
att bli honom övermäktig som han skrev redan 
i första utkastet 1988 (Spår 1989). Denna sammanställning 
kom att göras fram till och med 
Spår 1999. 

Under åren deltog Gunnar nestorianskt och i 
total ödmjukhet med betydande bidrag till både 
redaktionens arbete och artiklar. Som redaktör 
tvättades och justerades texterna och höjdes 
språkligt, utan att korrekturen skulle ta över. 
Innehållet i artiklarna skulle stå i högt anseende 
vad gäller fakta. Ibland kunde han tycka att kompletteringar 
behövde göras. 

"Här fattas det något", kunde han säga. Dagen 
efter hade han varit nere på Universitetsbiblioteket 
i Lund för att kolla en uppgift eller två i en 
bok eller i tidningar från tiden. 

Gunnars insatser för arbetet med Spår, dess 
språk och kvalitet är betydande och det står i vår 
uppgift att förvalta och vidareutveckla den kvalitetshöjning 
som i och med Gunnars inträde i 
redaktionen kom att bli. 

Under sin sista tid var Gunnar bekymrad för 
hur det skulle gå med Spår. "Vem ska ta över 
och hur, med mera'', var funderingar han hade. 
Hans insatser och bidrag i Spår var det mest 
betydelsefulla arbetet för honom inom hobbyn 
-Spår var hans skötebarn. Därför tillägnar vi 
hela 2012 års Spår hans minne. 

För redaktionkollegorna 

Robert Herpai 

Gunnar myser uppe i ett schweiziskt tvåvåningståg Landquart-Basel i maj 2009. Foto Anders Lundquist. 

Bron över Skellefteälven vid Slind utmed statsbanan Bastuträsk-Skellefteå. 

Avdelningskontoret i Älvsbyn for banbygget Älvsbyn-Piteå i all sin enkelhet. Ett tippvagnsskrov ligger till vänster. 



Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1912? 

• Banan från Bastuträsk till Skellefteå och hamnen 
vid Kallholmen öppnades något försenad på 
grund av svårigheter med brobygget vid Slind. 
Bygget av en ny bana från Älvsbyn till Piteå hade 
börjat. Där planerade man att prova en ny typ 
av bro vid Sikfors, med stora betongvalv. Den 
var konstruerad av byråingenjören Otto Linton, 
som just hade blivit utnämnd till docent i brobyggnadslära 
vid Tekniska Högskolan. 
• Banan från Boden mot finska gränsen hade 
nått Lappträsk och arbetet fortsatte mot Karungi. 
Man kände fortfarande stor tvekan inför kontakt 
med det ryska järnvägsnätet, dit storfurstendömet 
Finland hörde. 
• lnlandsbanan fortsatte norrut från Häggenås 
till Ulriksfors med sidobanor från Ulriksfors 
till Strömsund och från Sikås till Hammerdal. 
Sidobanorna motiverades av att samhällena låg 
vid sjöar och inte vid en älv som man kunde 

bygga bro över. Bandelen från Östersund till 
Lugnvik, där man haft en provisorisk anslutning 
till banan mot Storlien ersattes av ett nybyggt 
spår. 

• Banan Gällivare-Porjus hade redan 1911 haft 
provisorisk godstrafik, men öppnades nu officiellt. 
Den skulle underlätta bygget av Porjus kraftverk 
och tillåta viss industri där, till exempel ett 
elektriskt legeringsverk. Vattenfallstyrelsen hade 
bildats 1909 och köpt bland annat rättigheterna 
till Porjus vattenfall med tanke på en kommande 
elektrifiering av Malmbanan. 
• Asea hade deltagit i försöken att värdera olika 
typer av växelströmsdrivna lok, men satsade 
nu på en annan nyhet. Tillsammans med Adas 
bildade man Dieselelektriska Vagnaktiebolaget 
-Deva, där Adas byggde dieselmotorer och 
vagnar, medan Asea svarade för kraftöverföring 
med generator, elmotorer, start-och styrsystem 

Provkörning av Devabolagets vagnar nr 1 och 2. Beställningen hade gjorts av SJ i februari 1911 och vagnarna var 
klara for leverans i maj 1912. Kostnaden var 40 000 kr per styck. 

Motorvagn,arna kom efter omfattande tester att inforlivas i Sj-s fordonspark efter godkännande forst 1914. Då som 
litt. XIICFI 1 och 2. De användes i lokaltrafiken mellan Örebro och Hallsberg till och med 1917 Under forsta 
världskrigets drivmedels-och oljebrist ställdes de av och byggdes 1922 om till eldrift. 

I och med byggandet av bibanan till Ljungaverken från ]ohannisberg (strax öster om dåvarande hållplatsen 



]ohannisbergs 
mejeri) byggde SJ under året en ny station i ]ohannisberg. 

JLJ var specialiserade på transport av kemikalier. Deförsta vagnarna hade keramiska krukor for saltsyra, och 1932 

köptes.från Kockums tre vagnarfor salpetersyra som hade tjockväggiga tankar av aluminium som inte kunde svetsas 

till underredet utan fick förankras medgrova plåtband enligt denna leveransbild Redan i S]'s särtryck nr 77for 

1914 anges dock en vagn med samma nummer (502003) som tillhörig Krooks Petroleum och Olje AB varför.frågan 

uppkommer om vagnen på bilden är ett nybygge eller ombyggd NS. 

och belysning. Den tidens dieselmotorer hade 
låg effekt i förhållande till vikten, jämfört med 
vad man hade tjugo år senare. De första Devavagnarna 
levererades till SJ 1912 och hade bara 
75 hk motor och tre axlar varav en med elmotor. 
De blev 1922 ombyggda till elmotorvagnar med 
strömavtagare. 

• SJ introducerade en ny godsvagntyp litt. NN4 
med tio meters längd, som också skulle kunna gå 
med löstagbart träkolsskrov med samma volym 
som de redan befintliga träkolsvagnarna med 
denna längd. Samma typ byggdes därefter för 
Gävle-Dalabanan och Nässjö-Oskarshamn, och 
även under Bera år för SJ. 
• Ljungafors järnväg, 2,5 km, öppnades. Den utgick 
från Johannisbergs station på banan Sundsvall-
Ånge och korsade älven till en av Stockholms 
Superfosfat AB nybyggd elektrokemisk fabrik vid 
Ljungaverk. Där producerades syror, klorat och 
andra kemikalier speciellt för cellulosaindustrin. 
Man hade många speciella tankvagnar, och genom 
att inte vara bispår till SJ utan istället registreras 
som egen järnväg fick man rätt att själv 
underhålla dem. Vagnarna märktes JLJ. 

• Uppsala-Enköpings järnväg, 43,3 km, öppnades 
efter tjugo års diskussioner och utredningar. 
Västeråsbanan SWB hade inte visat något intresse, 
utan intresserade sig bara för trafik till och 
från Stockholm. UEJ ingick därför i Uppsalas 
satsningar på lokala matarbanor, och flera av de 
diskuterade förslagen avsåg en smalspårsbana i 
anslutning till banan Uppsala-Länna. När den 
nu byggdes var den normalspårig, men klenare 
byggd än SWB. Den anslöt till SJ vid Uppsala 
Norra, men persontågen gick på SJ:s spår in till 
Uppsala C. Anslutningen till SWB skedde i Enköping, 
men ursprungligen hade även Grillby 
diskuterats. 
• Bergslagsbanan öppnade sidobanan Rämshyttan-
Idkerberget, 10 km. Trafiken var malm 



från Idkerbergets gruva, snart därefter också från 
T una-Hästberg. 
• Stockholms stad öppnade ett 3,7 km spår från 
Nyboda till Enskede slakthus. 
• Södra Dalarnes järnväg, SDJ övertog Siljans 
järnväg som hade trafikerats av SDJ som en förlängning 
från Borlänge till Insjöns hamn. Genom 
att GDJ låtit bygga banan Falun-Rättvik-Mora 

Till Börringe-Östratorpsjärnväg levererades från Nohab lok nr 5. Några år framåt innan den forstärktes var 
spåröverbyggnaden 
av ångspårvägsstandardfor klen och loketfick en tidgå med separat vattentender. Det omnumrerades med 
hänsyn till MYf och IT] 1934 till 51. Bilden är troligen tagen vid lokstallet i Östratorp, det sydligaste i Sverige. NS. 

hade samtrafiken med båtarna på Siljan förlorat 
intresse, och SDJ planerade nu en egen förlängning 
från Insjön till Rättvik. 

• Västeråsbanan SWB hade sedan länge malmtrafik 
från gruvor i Ludvikatrakten. För snabbare 
utlastning till fartyg lät man bygga en gaveltippningsanordning 
i Västerås djuphamn, och köpte 
nya treaxliga malmvagnar med gavelluckor. För 
malmtrafiken fanns redan åttakopplade lok som 
egentligen varit avsedda för en bana i Australien, 
men nu behövdes fler stora lok. SWB köpte från 
Nohab lok 64 och 65 litt. M3 med axelanordning 
l 'D-3 och överhettare. Loken ansågs så lämpliga 
att fler av samma typ köptes kommande år. 
• Kalmar järnvägar hade som ett dotterbolag 
börjat bygga en förlängning norrut från Sävsjöström 
förbi Vetlanda till Nässjö, för att inte vara 
beroende av andra bolag som CWJ och WAJ för 
sina förbindelser till Stockholm och andra orter 
norrut. SäNJ hade inte öppnats, men lok och 
vagnar med dess märkning hade levererats under 
året. 
• Börringe-Östratorps järnväg hade en gång 
byggts som en klen ångspårväg, men ingick nu i 
Ystadsbanorna. Inför en kommande förstärkning 

av spåret köpte man ett större tanklok, men det 
fick till att börja med gå med vatten i en hjälptender 
i stället för lokets sidotankar för att inte 
överskrida det tillåtna axeltrycket. 

• Vid småländska smalspåret öppnade Mönsterås 
järnväg en del av sin förlängning från Alsterbro 
och nådde Kråksmåla, 10 km, men arbetet 
fortsatte i riktning mot träindustrierna vid 
Fagerhult. 
• Roslagsbanan hade elektrifierade förortsbanor 
i Djursholm, och planer på göra ett mer sammanhängande 
nät av dem. Nu öppnades en förlängning 



från Eddavägen till Svalnäs vid Danderyds 
golfbana, 0,8 km. Den västra banan förlängdes 
1928 från Altorp till Svalnäs och Lahäll, och 
1934 lades Eddavägbanans förlängning ned. 
• År 1912 var det Stockholms tur att arrangera 
olympiska sommarspel, och man byggde 
då Stockholms stadion vid Valhallavägen. Vissa 
idrottsgrenar måste förläggas utanför Stadion, 
exempelvis maratonloppet som gick på landsvägen 
mot Uppsala med vändpunkt vid Sollentuna 
kyrka. Seglingarna lades vid Nynäshamn, 
och Nynäsbanan insåg att det skulle kunna bli 
en avsevärd persontrafik. Kanske skulle den 

fortsätta även efter de olympiska spelen. SNJ 
beställde därför fem stora tredjeklass boggivagnar 
från Kalmar Verkstad. De var extra långa, 
något bredare än normalt och hade hela 116 
sittplatser. Väggarna hade teakpanel och hela 
banans namn med gyllne bokstäver. Fönstren 
var ovanligt breda, men det fanns bara toalett i 
ena änden. Tyvärr blev bara två levererade i tid, 
så SNJ hyrde även flera vagnar från SJ. Vagnarna 
gick kvar sålänge SNJ var egen bana. SNJ hade 
ett eget spår på Stockholm C för väntande personvagnar. 
På 1930-talet gick SNJ delvis över 
till dieseldrift, och vagnarna fick då ångvärmen 
ersatt med små brikettkaminer på långbalken. 
SNJ förstatligades 1957, och eftersom SJ redan 
då bestämt att inte behålla vagnar med träkorg, 
fick de inga SJ-nummer utan skrotades. 

Stockholm-Nynäs järnvägs Co 12, en avfem av samma slag, som beställdes från Kalmar Verkstad infor forväntad 
ökadpersontrafik till olympiaseglingarna i Nynäshamn. 12-an, som hade kostat 22 523:-, vägde 28,7 ton, byggdes 
om 1943 (bla. till I 00 sittplatser), skrotades i Nynäshamn 1960. Foto Atelier Ekengren, Nynäshamn i Svjvm. 
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Följande beskrivning av statsbanebygget JärnaNorrköping 
är ett av de otryckta och tidigare outgivna 
manuskript av teknisk-ekonomisk karaktär som 
finns i museets bibliotek. I Spår 2009 publicerades 
motsvarande redovisning för Bohusbanan. 

Det är av vikt att även denna kommer till utgivande 
och kännedom. Anledning till dess tillkomst står att 

Nyköping. Utsikt från slottet. 

läsa i den inledande historiken. I Järnvägsdata med 
trafikplatser, 2009 finns att läsa om banans utveckling 



tiden efter öppnandet. I dag räknas den till Södra 
stambanan. För vidare läsning se Rolph Wegmann 
Getåo/yckan, 1988 och Tommy Eriksson Järnvägen 
)ärna-Nyköping-Norrköping, 1990. 

Robert Herpai 

Teknisk-ekonomisk redogörelse 
för statsbanan }ärna-Norrköping 

Föreliggande redogörelse utgör en överarbetning 
av ett under år 1918 till järnvägsstyrelsen 
inlämnat koncept till "Teknisk-ekonomisk redogörelse 
för statsbanan ]ärna-Norrköping" av 
arbetschefen för nämnda statsbanans byggnad, 
dåvarande majoren Carl Westerman. Överarbetningen 
omfattar såväl text som tabeller. I tabellerna 
förekommande kostnadsuppgifter m. m. 
hänföra sig till den vid 1919 års slut upprättade 
slutliga kostnadsredogörelsen för nämnda statsbanebyggnad. 

Stockholm i december 1939. 

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN 

Bantekniska byrån 

I. Historik 

På grund av den starkt stegrade trafiken å linjen 
Stockholm-Katrineholm framkom i mitten av 
1890-talet tanke på en ny linje, som borde framgå 
från någon station i närheten av Stockholm 
över Nyköping till Norrköping och som således 
samtidigt som vägen söderut väsentligen förkortades 
avlastade en stor del av den trafik, som 
då gick över Katrineholm. Den 12 mars 1895 
beslöts vid ett sammanträde inför Kungl. Maj:ts 
befallningshavande i Södermanlands län, varvid 
ombud för de socknar och städer, banan skulle 
beröra, voro närvarande, att undersökning av en 
linje mellan ]ärna station vid västra stambanan 
och Åby station å den östra, skulle verkställas. 
En kommitte tillsattes, som skulle föranstalta om 
denna undersökning samt verka för frågans lyckliga 
lösning. Tvenne olika alternativ undersöktes, 
men fullständiga planer och kostnadsförslag 
upprättades endast för linjen Järna-NyköpingLunda-
Norrköping, en sträckning, som sedermera 
förordades av de myndigheter, som erhållit 
nådig befallning att yttra sig i ärendet. 

På hemställan av departementschefen avlät 
Kungl. Maj:t till 1907 års riksdag proposition 
om byggandet av en statsbana från Järna station 



å västra stambanan över Vagnhärad och Nyköping 
förbi Lunda till Norrköping under villkor 
om kostnadsfri upplåtelse av mark m.m. 

Den 26 maj 1907 beslöto riksdagens båda 
kamrar i enlighet med utskottets förslag, att 
statsbanan ]ärna-Norrköping skulle komma 

till utförande, och uttalade riksdagen som sin 

bestämda åsikt, att entreprenadsystemet måtte 

komma till användning vid byggnaden. 

Riksdagen uppställde såsom villkor för detta be

slut följande: 

att landsting, kommuner eller enskilda skulle 

utfästa sig att kostnadsfritt för järnvägen upplåta 

dels for all framtid 

all mark till banbyggnaden med därtill höran

de avdikningar, vattenavlopp och parallellvägar, 

all mark för banbevakningsområden, hållplatser, 
bangårdar och vattenstationer med tillhörande 
ledningar, 

genom skogsmark en bredd av 15 meter å vardera 
sidan av banans medellinje samt, där arbetets 
beskaffenhet betingade en större bredd, vad 
som i sådant hänseende erfordrades, med all å 
den upplåtna marken växande skog, 

all mark för till följd av järnvägsbyggnaden 
erforderlig anläggning av nya eller omläggning 
av gamla, allmänna eller enskilda vägar, ävensom 
rätt att efter behov i sjöar och vattendrag taga för 
järnvägsbyggnaden och för banans trafikerande 
med mera erforderligt vatten samt att, där område 
icke ansågos böra för ändamålet förvärvas, 
framdraga och för framtiden underhålla för vattentagning 
erforderlig ledning, 

dels ock under arbetets fartgång 

all för sidoschaktningar, upplag av sten eller 
jord samt sten-eller grustäkter med därtill hörande 
vägar och sidospår, ävensom för vattentagning 
behövlig mark att vid arbetets slut avlämnas 
i då befintligt skick, att upplåtelsen jämväl skall 



innebära förpliktelse att lämna ersättning för 
husflyttningar och olägenheter till följd av försvårad 
brukning och förlängda vägar eller andra 
olägenheter av vad namn och beskaffenhet de 
vara månde, som kunna anses härflyta av det genom 
järnvägens anläggning orsakade intrånget, 

att utan kostnad för staten anskaffa och till 
Järnvägsstyrelsen överlämna alla för erhållandet 
av lagfart å den upplåtna marken erforderliga 
handlingar och kartor, samt 

att, när och var Kungl. Maj:t så prövar nödigt, 
vid banlinjen till i orten gångbart pris tillhanda

Landskapsbild 
från ''Lundadalen': 
Origi

nalets bildtext i 

kursiv, tillägg i 

rak stil. 

hålla järnvägsbyggnaden sågtimmer till ett sammanlagt 
antal av 200 stycken per kilometer av 
banans längd, 

allt med skyldighet för vederbörande att hålla 
staten skadeslös för vad i ett eller annat avseende 
därutinnan kunde komma att brista. 

Efter det vederbörande utfäst sig uppfylla 
nämnda villkor, kunde arbetenas med banans 
byggande taga sin början. 

Renstakning av linjen påbörjades i juni månad 
1908 och avslutades år 1909. Genom kungörelse 
utlystes delen Järna-Enstaberga på generalentreprenad. 
Från entreprenaden skulle undantagas 
dels uppförandet av alla permanenta husbyggnader, 
dels leverans av räler och växlar med vissa 
tillbehör samt utrustningsinventarier, dels leverans 
och uppsättning av bangårdsmaskinerier 
och överbyggnader till broar samt av växel-och 
signalsäkerhetsanordningar, dels ock anordnande 
av telegrafledning och var därmed sammanhänger 
samt fasta signaler. Av de inkomna 
anbuden antogs efter en del jämkningar det, som 
avgivits av Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet 
och som slutade på en summa av 4 590 000 
kr. jämte särskild ersättning enligt prislista för 
utfyllning av sjunkande bankar, behövliga markförstärkningar 



till förekommande och avhjälpande 
av banksjunkningar samt bortschaktning av 
skärningar eventuellt uppkommande släntskred, 
varvid bestämdes, att den av dessa arbeten föranledda 
kostnaden för statens prnvägar icke 
finge uppgå till mer än högst 440 000 kronor. 
Entreprenadsumman översteg med omkring en 
halv million kronor den summa, för vilken handelen 
hade kunnat byggas, om detta skett genom 
styrelsens egen försorg. Då emellertid riksdagen 
uttalat sin önskan om statsbanebyggnadens utförande 
på entreprenad skulle bidraga till utveckling 
av entreprenadsystemet inom landet, 
tillstyrkte järnvägsstyrelsen Aktiebolaget Skånska 
Cementgjuteriets anbud, vilket antogs av Kungl. 
Maj:t. Terrasseringsarbetena påbörjades hösten 
1909 och fortgingo sedan utan avbrott, så att 
delen }ärna-Nyköping kunde öppnas för allmän 
trafik den 15 december 1913. Banan var då färdig 
ända till Enstaberga, men delen NyköpingEnstaberga 
öppnades ej förrän samtidigt med 
den återstående delen av banan. 

När arbetena å delen Enstaberga-Åby skulle 
påbörjas, hade man kommit till den uppfattningen, 
att generalentreprenaden å delen JärnaEnstaberga 
icke bidragit till entreprenadsystemets 
utveckling inom landet, utan beslöt Kungl. 
Maj:t, att bansträckan Enstaberga-Åby skulle 
utföras direkt genom järnvägsstyrelsens försorg. 
Terrasseringsarbetena å denna del påbörjades 
hösten 1911 och hade 1914 på våren fortskridit 
så långt, att rälsläggnings-och grusningsarbetena 
då kunde påbörjas. Bandelen Åby-Norrköping 
utfördes även direkt genom järnvägsstyrelsens 
försorg. Den 1 oktober 1915 var banan i sin 

helhet färdig, och delen Nyköping-Norrköping 
öppnades då för allmän trafik. 

Då banan vid 1907 års riksdag beslöts, hade 
kostnaderna för densamma beräknats till 
13 300 000 kronor. Allt efter som arbetet under 
de första åren av byggnadstiden fortskred, visade 
det sig, att denna summa ej skulle förslå till banans 
fullbordande. Härtill bidrog dels att kostnaderna 
för vissa stationer, särskilt Järna och Norrköping, 
visat sig vara otillräckliga på grund av att tågens 
längd alltjämt ökades och spårsystemet därför 
måste göras mera omfattande, dels att en större 
station måst anordnas vid Åby gemensam för 
den gamla stambanan och den nya banan, i stället 
för som först var tänkt, endast en mindre sådan 
i närheten av Åby ensamt för den nya banan, 
dels att genast vid banans öppnande anordning 
vidtogs att i Nyköping överföra trafik mellan den 



nya banan och Oxelösund-Flen-Västmanlands 
järnväg, vilket förut icke varit avsett, dels att det 
ansetts lämpligt att redan vid banans byggande 
anordna stationer å vissa platser, där man tänkt 
sig, att sådana först framdeles skulle anläggas och 
dels slutligen att man genom verkställda noggrannare 
borrningar och geologiska undersökningar 
funnit, att större kostnader vore att förutse för 
grundförstärkningar under bankar. 1911 års riksdag 
beviljade de härför erforderliga medlen, och 
kostnaderna för ifrågavarande statsbana hava sålunda 
kommit att uppgå till 16 337 000 kronor. 

Följande belopp hava av riksdagen anvisats: 

för år 1908 2 000 000 kronor 
1909 1 300 000 kronor 
1910 2 000 000 kronor 
1911 1 000 000 kronor 
1912 4 000 000 kronor 
1913 3 200 000 kronor 
1914 1 500 000 kronor 
1915 1 662 000 kronor 

Summa 16 662 000 kronor 

Av det vid arbetenas avslutande befintliga överskottet 
-325 000 kr. -hava med Kungl. Maj:ts 
medgivande till dubbelspårsbyggnadenAlingsåsOlskroken 
överförts 200 000 kr. och till Norrköpings 
bangårdsombyggnad 125 000. 

Från }ärna följer banan parallellt den gamla 
stambanan ungefär 2 km, svänger sedan åt söder 
in i en småkuperad terräng, som ofta växlar 
mellan skogs-och åkermarker, passerar byarna 
Hejstad och Grävstad, tangerar sjön Långsjön 
och övergår Trosaån vid Vagnhärads station. 
Härifrån och till Trosa stad är omkring 8 km. 
Banan, som hittills haft sydlig sträckning, 
svänger nu åt väster och framgår i huvudsaklig 
sydvästlig riktning ända till Nyköping. Mellan 
stationerna Västerljung och Lästringe går banan 
genom den s.k. Silleskogen och passerar 
där en mera öppen terräng med bördiga åkrar, 
gårdarna Brink, Revlinge, Nälberga, Ekeby 

Parti vid Bråviken. 

och Sätra passeras, varefter banan kommer 
in i skogig och bergig natur, som varar ända 
tills Svärtagårds håll-, last-och mötesplats har 
passerats. Härifrån och till Nyköping går banan 
omväxlande genom bergs-och åkermark. 
Svärtaån övergås i närheten av en vik av Östersjön 
den så kallade Sjösafjärden och strax före 
Nyköpings station passeras Nyköpingsån. Från 



Nyköping framgår banan i ungefärlig västlig 
riktning genom bördiga trakter, där åkerbruket 
står på höjden av kultur, passerar Enstaberga, 
Skälsta och Lunda byar samt flera större egendomar, 
såsom Lilla Ladugården, Väderbrunn, 
Hjärmesta och Berga. Sedan Kilaån passerats 
i närheten av J önåkers station, kommer banan 
in i Kolmårdens berg och skogar, i forna tider 
tillhåll for stigmän och rövare, nu en eftersökt 
tillflyktsort for turister och friluftsälskande 
människor. 

Banans högsta punkt, 96 m.ö.h., uppnås på 
Kolmården, vilken punkt passeras i närheten av 
Lövsjö. Därefter bär det utför i jämn lutning 
förbi Hamsjön och Svinsjön, och med en tvär 
krök åt väster följer banan Bråvikens strand 
fram till Åby. Från Åby följer banan den gamla 
stambanan till Norrköping. 

Banlinjens längd från Järna mitt till stationshusets 
mitt i Norrköping uppgår till 116 240 m. 

Il. Bananläggningen 

a. Arbetets ledning 

Arbetet, som efter en del förberedande detaljundersökningar, 
renstakningar och uppsättande av 
handlingar till generalentreprenad, tog sin början 
hösten 1909, förestods närmast under järnvägsstyrelsen 
av en arbetschef med åliggande att 
utöva ledningen av arbetet, övervaka detsammas 
behöriga utförande samt att ansvara därför inför 
styrelsen. A delen Järna-Enstaberga hava entreprenörens 
arbeten kontrollerats av tre ingenjörer 
med biträde av fyra schaktmästare. Delen Enstaberga-
Åby har varit uppdelat i två avdelningar, 
som föreståtts av var sin avdelningsingenjör, biträdda 
av fyra underingenjörer och sju schaktmästare. 
Arbetena å delen Åby-Norrköping hava 
föreståtts av baningenjören å 14 södra bansektionen 
vid statens järnvägar. 

Aarbetschefsexpeditionen voro första åren anställda 
en bokhållare och en ritare fr.o.m. 1912 
dessutom en materialförvaltare. 

Rörande tjänstemännens avlöningar och övriga 
förmåner hava gällt av järnvägsstyrelsen den 
11 september 1910 fastställda "bestämmelser 
angående avlöningsformåner for tjänstemän vid 
statens järnvägsbyggnader". 

Något särskilt juridiskt ombud har ej varit 
anställt, utan frågor av juridisk art hava hän



skjutits till jurist inom järnvägsstyrelsen. Kassörsgöromålen 
hava varit anförtrodda åt Södermanlands 
Enskilda Bank, hos vilken de anslagna 
medlen i mån av behov insatts och som genom 
sitt huvudkontor i Nyköping verkställt utbetalningar 
dels direkt genom huvudkontoret, dels 
genom av banken särskilt förordnad kassör vid 
de månatliga avlöningstillfällena ute å arbetslinjen 
eller eljest vid förefallande behov. 

För de i banken insatta medlen har statsbanan 

uppburit ränta efter½% utöver den av banken 

för giroräkning annonserade. Under åren 1909

1911 erhöll banken ingen särskild ersättning för 

kassörsgöromålens skötande, men under åren 

1912-1915 lämnade statsbanan härför till ban

ken 1 500 kr. pr år, varjämte kassören vid avlö

ningsresor erhöll viss ersättning. 

För sjukvårdens handhavande har överenskommelser 
träffats med två läkare, en för den del 
av banbyggnaden, som berörde Södermanland, 
och en för Östergötland. Läkararvodet har utgått 
med 100 kr. pr månad, då arbetsstyrkans storlek 
var högst 200 man, och ökats med 50 kr. i 
månaden för varje påbörjat nytt hundratal. Vid 
tjänsteresor har läkaren dessutom erhållit skjutsersättning 
med 3 kr. pr mil. 

Arbetschefsexpeditionen har varit förlagd i förhyrd 
lägenhet i fastigheten Torggatan n:r 7, Nyköping, 
och expeditionerna för första och andra 
arbetsavdelningarna i Torggatan n:r 8. Expeditionen 
för den 3:e arbetsavdelningen har varit förlagd 
i en för ändamålet av plank uppförd byggnad i 
Krokek. I samma byggnad har även förråd varit 
inrett. Den 1 juli 1915 flyttades arbetschefsexpeditionen 
till Drottninggatan 1, Norrköping. 

Såsom arbetschef har tjänstgjort major C. 
Westerman. 

Såsom kontrollanter vid generalentreprenaden 
hava tjänstgjort kapten L. Sparr i Nyköping, 
ingenjör G. Alland i Tystberga och ingenjör G. 
Akmar i Vagnhärad. Delen Enstaberga-Åby 



var, som förut sagts, indelad i två avdelningar, 
benämnda 2:a och 3:e avdelningen. A 2:a avdelningen 
tjänstgjorde kapten Sparr som avdelningsingenjör 
under åren 1912-1914 samt under år 
1915 ingenjör G. Akmar. 3:e avdelningen har 
föreståtts av ingenjör G. Schenström. Under år 
1915 sorterade rälsläggnings-grusnings-och justeringsarbetena 
under en särskild grusningsavdelning, 
som förestods av ingenjör L. Söderhielm. 
Såsom underingenjörer hava under olika perioder 
av byggnadstiden tjänstgjort ingenjörerna L. Söderhielm, 
J. Olsson, H. Bodman, G. Alland, E. 
Thune och G. Akmar. Aarbetschefsexpeditionen 
tjänstgjorde åren 1912-1915 materialförvaltaren 

G. Carlsson och under hela byggnadstiden bokhållaren 
J. Hedin och ritaren Hj. Löfgren. 

Vid denna liksom vid andra statsbanebyggnader 
har beretts tillfälle för studerande vid eller 
inträdessökande till högre tekniska läroverk att 
genom anställning såsom ingenjörselever vinna 
praktik i yrket. 

Beträffande sättet för arbetenas bedrivande och 

likviderande hava i allmänhet tillämpats de vid 

statsbanebyggnaderna gällande gamla bestäm

melserna med entreprenader i begränsad form, 

grundade på arbetsavtal. I några enstaka fall hava 

en del trumläggningsarbeten utlämnats på entre

prenad i mera vidsträckt betydelse. 

Kostnaden för arbetsledningen har uppgått till 
763 646:58 kronor (se tab. 1.). 

b. Arbetare 

De normer, som efter storstrejken 1909 varit reglerande 
för förhållandet mellan styrelsen och de 
vid banbyggnaden anställda arbetarna, voro: 

dels "Allmänna bestämmelser rörande arbetare 
vid Kungl. Telegrafverket, statens järnvägar samt 
under Kungl. Vattenfallsstyrelsen lydande verk'', 
utfärdade den 9 februari 1909, 

dels "Särskilda bestämmelser rörande arbetare 
vid statens järnvägs byggnader", utfärdade den 
26 mars 1910. 



Arbetsstyrkan har till största delen utgjorts av 
gamla, vana järnvägsarbetare från skilda delar av 
landet. Endast ett fatal av ortens befolkning hava 
deltagit i järnvägsbygget. 

På grund av att banan går genom bebyggda 
trakter har blott ett fatal baracker behövt uppföras. 
Den baracktyp, som kommit till användning, 
framgår av fig. 1. Byggnadsstommen utgjordes 
av plank, och kostnaden har uppgått till 

c:a 3 000 kr. pr st. 
Kostnaden för arbetarnas inkvartering m. m. 
framgår av tab. 2. 

Några särskilda anordningar för proviantering 
har ej av arbetsledningen behövt företagas, utan 
har denna skötts av handlandena på de orter, banan 
berört. 

Strejker eller andra orostillbud av liknande slag 
hava icke förekommit, utan arbetena hava ostört 
fatt fortgå under hela byggnadstiden. 

Tab. 1. Kostnadfor arbetsledning. 
~~-~~~~-
Järnvägsstyrelsen med 
byggnads byrån 
Arbetschefen och 
hans expedition 
Personalkostnader 171 580:76 14 180:80 
Koncorslokaler, eldning 
och städning 
Skriv-och 
ritmateriel m.m. 
Arbetslinjen 
Personalkostnader 326 343:31 21 258:05 
Koncorslokaler, eldning 
och städning 
Skriv-och 
ritmateriel m.m. 
s.;j ~---0~ (?; s~ ~~ 
181 510:03 23,8 
185 761:56 90,3 
9 304:67 4,6 
10 666:49 5,1 205 732:72 26,9 
347 601:36 92,4 
9 187:49 2,5 
19 614:98 5,1 376 403:83 49,3 
Summa 763 646:58 100,0 
För ordningens upprätthållande har inom 
Södermanlands län en särskild av Konungens 
befallningshavande förordnad järnvägslänsman 
varit anställd mot en avlöning av 200 kr. pr 
månad. Inom Östergörlands län ansågs ingen 
järnvägslänsman behövlig, emedan där fanns 



ridande polis. Ordningen bland arbetarna har 
varit mycket god. Statsbanans kostnader för 
polisbevakningen hava uppgått till 8 043:79 
kronor. 

Hälsotillståndet bland arbetarna har i allmänhet 
varit gott. 

Under byggnadstiden hava 905 olycksfall förekommit, 
av vilka 3 medfört döden och 3 större 
eller mindre grad av invaliditet. Samtliga övriga 
hava varit av lindrigare beskaffenhet. 

Fig 1.
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Tab. 2. Kostnadssammandragfor arbetares inkvartering m.m. 

Arbetares inkvartering Kostnad se. Summa kr. 

Arbetarbostäder Utgifter 
Barackbyggnader 21 069:01 
Hyra för byggnader, som apterats till baracker 4 500:Dessa 
byggnaders återställande i förutvarande skick 292:86 25 861:87 

Drift och underhåll 
Direkta underhållet 853:26 
Städning och renhållning 2 874:59 
Bränsle 931:64 
Tidningar 471:79 
Försäkringspremier 58:20 
Diverse 1321:37 6 456:85 

Kronor 32 318:72 
Inkomster 
Hyra för baracker 9 203:07 
Försäljning av baracker 5 024:13 14 227:20 

Rest kronor 18 091:52 
Arbetsstyrkans anskaffning 128:15 
Avlöning till argbetare under militärtjänstgöring 8 374:83 
Polisbevakning 8 043:79 

Samtliga kostnader för sjukvård hava uppgått 
till 79 848:28 kr. (se tab. 3). 

Under åren 1911-1913 utgjorde arbetstiden 
57 timmar i veckan eller 10 timmar pr dag med 
undantag för helgfri lördag, då arbetstiden inskränktes 



till 7 timmar. Efter år 1913 vidtogs den 
ändringen, att arbetet slutade alla lördagar kl. 2 
em. Vid tvåskiftsarbete utgjorde arbetstiden 9 
timmar pr skift. Under den mörkare delen av årstiden 
gjordes inskränkningar i arbetstiden, då arbetenas 
art icke nödvändiggjorde konstgjord belysning, 
i vilka fall arbetstiden var den normala. 

Utgjorda dagsverken och medelförtjänster 

Enligt de förut omnämnda särskilda bestämmelserna 
för arbetare vid statens järnvägsbyggnader 
fick endast för de fall, då stora svårigheter mötte 

Summa kronor 34 638:29 

att från början bestämma lämpligt ackordpris, 
garanteras viss timlön. Vid denna banbyggnad 
har intet sådant fall förekommit. 

Den i § 5 mom. 1 i de "särskilda bestämmelserna'' 
omnämnda prislistan för normala 
timlöner fastställdes för statsbanan ]ärna-Norrköping 
av järnvägsstyrelsen den 26 mars 1910 
på följande sätt: 

AvdA 

Järnvägsarbetare i egentlig mening. 

Grupp 1 Timlön = 38 öre. 

Jordarbetare, betongarbetare, pålnings-och 
muddringsarbetare, bergsprängare, stängselsättare 
och diverse hjälparbetare åt smeder, snickare, 
tegelmurare och montörer samt vid arbetsmaskiner, 
lastningar och lossningar m.m. 

Tab. 3. Kostnad for sjukvård [Siffror enligt originalet.] 

Arbetares 

Summa

Läkares och 

vård å allmän

kostnad

sjukvårdspersonals 
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56:48 

129:48

1910-11 

73:

73:

2845 

5767:28 

696:80 

506 

7 643:78 

11 956:13

1912 3 508:05 804:30 

4 312:35 

393:80 

785:90 

16 627:72

1110:60 

6168:60 

6192 13 435:53 



660:79 

1588:45 

580 

942:95 

22 796:32

1913 

5058:

704:

24 328:02

1914 

5209:

173 1:90 

6 940:90 

6378 13 704:70 

897:10 

1809:32 

625 

290:-17 387:12 

193:60 

1497:41 

614 

514:80 

150:-12 389:56 

16 461:01

3232:

839:45 

4 071:45 



4563 10 033:75

1915 

862 

44:

380:14 

186 

122:91

1169:

23:80 

1441:80 

1788:47 

4 177:32

1916 

2735:52 

6 012:80 

440:-56 840:18

18 249:05 4 510:05 23 008:10 

20840 44 729:73 

2 187:09 

2511 

3 070:56 

79 848:28 

Tab. 4. Arbetstid Arbetstidens längd under olika årstider av åren 1911-1916. 

Vardagar utom lördagar Lördagar 
Månad Arbetstid Antal tim. Arbetstid Antal tim. 

1 april-30 september 6,30-8,30, 9-1, 2-6 10 6,30-8,30, 9-2 7 
1 oktober-31 oktober 6,30-8,30, 9-1, 2-5 9 6,30-8,30, 9-2 7 
1 november-30 november 7,30-11,30, 12,30-4 7 V2 7,30-11,30, 12-3 7 
1 december-15 januari 8-11,30, 12-3,30 7 8-11,30, 12-3,30 7 
16 januari-14 februari 



Återstående del av februari 
7,30-11,30, 12,30-4,30 
6,30-8,30, 9-1, 2-5 
8 
9 
7,30-11,30, 12-3 
6,30-8,30, 9-2 
7 
7 

Fr.o.m. januari 1914 ändrades arbetstiden därhän att arbetet slutade alla lördagar kl. 2 em. 
Antal tim. 
per vecka 

57 
52 
44 V2 
42 
47 
52 

Grupp Il Timlön = 43 öre. 

Gruslastare, tillhörande verkligt groparlag, 
spårlyftare, tillhörande verkligt tipparlag, gråstensmurare 
(vanliga stenarbetare, såsom trumoch 
grundläggare m.fl..) och timmermän. 1 
Grupp !Il Timlön = 46 öre. 

Stenhuggare (stenarbetare med större yrkesskicklighet), 
rälsläggare, tegelmurare, målare, 
byggnads-och finsnickare samt forrådssmeder. 1 

AvdB 

För diverse arbetare, som icke voro järnvägsarbetare 
i egentlig mening, såsom utsättare, schaktmästare-
och forrådshantlangare, tåg-och banpersonal, 
pumpare, bro-och vägvakter m.fl., har 
timlönen bestämts av arbetsbefälet efter överenskommelse 
for varje särskilt fall. 

Arbetstimmars samt medelfortjänsters m.m. 
fördelning å skilda yrkesgrupper framgå av tabellerna 
5 och 6. 

Arbetena hava utförts dels å entreprenad, dels 
å arbetskontrakt och ackord samt dels mot timoch 
månadslön. A bandelen Enstaberga-Åby 
hava sålunda omkring 120 arbetskontrakt upprättats. 

Tab. 5. Medelfortjänster pr arbetstimme 
och levnadsdag. 

Förtjänst per timme fr. Antal timmar Utgörande i % 
30-39 öre 48 870 1,4 



40-49 öre 76 887 2,2 
50-59 öre 1 214 726 35,2 
60-69 öre 1 883 868 55,5 
70-79 öre 122 236 3,6 
80 och högre 84 289 2,5 
Summa 3 430 876 100,0 

Antal levnadsdag Utgörande i % 
2-2:99 kr 23 907 4,4 
3-3:99 kr 270 895 49,4 

1. Timmermän, snickare och smeder, som icke hålla sig 
med egna verktyg, hava fatt vidkännas ett avdrag på den 
ovan angivna lönen av 5 öre pr timme. 

4-4:99 kr 219 454 40,0 
5-5:99 kr 26 100 4,8 
6-6:99 kr 3 342 0,6 
7 kr och högre 4424 0,8 
Summa 547 922 100,0 

Arbetsstyrkans storlek under åren 1909-1916 
framgår av tab. 7. 

Den största arbetsstyrkan förekom i juli 1911, 
då den uppgick till 1 159 man. På grund av de 
korta och mindre kalla vintrar, som i dessa trakter 
äro rådande, hava arbetena kunnat fortgå 
oavbrutet hela året om med ungefärligen jämn 
arbetsstyrka. 

c. Arbetsredskap och byggnadsmateriel 
I oktober 1910 beslöt styrelsen, att sådan vid 
statens järnvägsbyggnader och statens järnvägar 
eforderlig dyrbarare arbetsmateriel, som vore underkastad 
stark förslitning men vilkens värde ej 
helt och hålet kunde vid avslutningen av det arbete, 
där densamma varit använd, debiteras detta 
arbete, liksom och större grus-och stentäkter, avsedda 
for framtida användning for olika arbeten, 
skulle upptagas, såsom tillhörande ett särskilt så 
kallat "byggnadscentralforråd", vars värde skulle 
redovisas å I distriktet på ett maskinavdelningens 
arbetsnummer, under det att specificerad bokföring 
skulle verkställas å styrelsens byggnadsbyrå. 
Särskilda bestämmelser hava därefter utfärdats 
rörande detta förråds förvaltning och bokföring, 
enligt vilka avskrivningar for vederbörande banbyggnad 
eller distrikt samt inköp och försäljningar 
reglerades. 

Av for statsbanebyggnaden erforderliga effekter 
och materiel hava räler med tillbehör, 
spårväxlar, effekter och signal-och säkerhetsanläggningar, 
mekaniska fällbommar, kol och 
oljor, telegraf-och telefonmateriel, vattencisterner, 
överbyggnader for broar m.m. upphandlats 



genom järnvägsstyrelsens försorg, under det att 
övrig materiel upphandlats av arbetschefen. I 

Tab. 6 Medelfortjänster och utbetalda avlöningar. 

Utbetalda Antal Medelförtjänst per 
avlöningar arbetslevnadsarbetslevnads-
Yrkesgrupp kr. timmar dagar timme öre dag kr. 
Extra banvakter och spårjusterare 7 597:68 2304 3:297 
Banvakter från S.J. 4 114:53 1206 3:411 
Banvaktsbi träden 7 856:11 20088 2655 39,1 2:955 
Bergsprängare 656 079:90 982893 150973 66,7 4:345 
Betongarbetare 7 103:87 14051 1862 50,5 3:814 
Bromsare, smörjare och putsare 25 432:81 6025 4:221 
Byggnads-och finsnickare (förråds-) 25 730:46 43453 6032 59,2 2:265 
Gruslastare och spårlyftare 92 155:29 141745 18688 65,0 4:931 
Gråstensmurare (grund-och trumläggare m.fl.) 161 668:98 261451 40018 61,8 4:039 
Hjälparbetare åt smeder, snickare, tegelmurare 
och montörer, lastare och lossare m . . 310 977:06 72451 9991 42,8 3:110 
Jordarbetare 972 078:47 161127 252687 58,1 3:847 
Maskinskötare å arbetsmaskiner 9 780:41 2184 
Maskinskötare å arbetsmaskiner 12 914:04 22920 2518 56,3 4:826 
Maskin borrare 16 945:78 26748 4152 63,3 4:081 
Motorskötare 1 279:61 377 3:394 
Pumpare samt telefon-och vägvakter 11 709:10 3858 3:035 
Pålnings-och muddringsarbetare 3 315:61 5926 868 55,9 3:819 
Rälsläggare 44 625:59 55665 7451 80,2 5:989 
Schaktmästarhandangare och förrådsvakter 54 831:37 19087 2:873 
Skogs rö tre 824:30 1778 241 46,3 3:420 
Stängse sättare 19 292:33 31945 4346 60,4 4:439 
Smeder, yrkesutbildade (förråds-) 21 874:71 31624 4278 69,1 5:113 
Spårjusterare 20 441:87 35195 4813 58,0 4:247 
Vagnsreparatörer 5 377:69 10920 1218 49,2 4:415 
Diverse yrkesutbildade specialarbetare 575:52 896 90 64,2 6:395 
För samtliga arbetare 2 214 683:09 3 430 876 547922 64,5 4:042 

tab. 8 har sammanförts en del av de viktigare effekterna 
och materielen, som inköpts, samt de 
priser, dessa betingat. 

Av räls hava använts tvenne typer, dels 6 a7 
kg räls på järnsyllar, dels 10 kg stålräls, 70 mim 
höga och 7 m långa, på träsyllar. Inalles har byggnaden 
disponerat 26 603 spårmeter decauvilleräls 
och 390 decauvillevagnar av i allmänhet 1 
kbm rymd. På de från utlandet inköpta vagnarna 
har ramen, i vilken vagnskorgen hänger, varit for 
klen och måst förstärkas, liksom även den automatiska 
låsinrättningen, vilken måst utbytas mot 
en enklare och säkrare konstruktion. 

Tre decauvillelok hava varit i arbete vid byggnaden, 
därav två ång-och ett bensinlok. Ångloken 
om 20 hkr voro tillverkade hos Orenstein 
& Koppel i Berglin, deras vikt i tjänst var 5,4 
ton, och de kostade i inköp c:a 4500 kr. vardera. 



Bensinloket -12 hkr -var tillverkat vid 
Gasmotorfabriken Dentz, Köln-Dentz, hade 
i tjänst en vikt av 4 ton och kostade i inköp 
9 000 kr. Ångloken voro i alla avseenden att 
föredraga framför bensinloken. Den typ av bensinlok, 
som här användes, var alldeles for svag. 
På horizontal bana förmådde det med ringa fart 
framföra ett sätt på högst 10 lastade 1 kbm decauvillevagnar. 
Under byggnadstiden förekommer 
ju ofta, att decauvillespår ligga i lutning 
av upp till 1 :20, och i denna lutning förmådde 
bensinloket ej ens framföra ett tomsätt på 8 lastade 
vagnar. Till skötande av det komplicerade 
maskineriet på ett bensinlok kräves en erfaren 
man, som snabbt kan avhjälpa de ofta förekommande 
maskinskadorna. Skötsel och reparation 
av ett ånglok kan däremot överlåtas till vilken 
praktisk och något maskinkunnig arbetare som 
helst. 

För grusnings-och fyllningsarbeten har använts 
en av Nya Aktiebolaget Adas år 1911 tillverkad 
grävmaskin. Maskinen vilar på tvenne 
normalspåriga boggier och väger i tjänst 80,8 
ton. Skoparmen kan svängas 180° och har en 
verkningsradie av 9,0 meter. Skopan rymmer 
2,2 kbm. Uppvinschning av skopan sker medels 
kätting, kranen vrides med stållinor. Med denna 
grävmaskin hava vid banbyggnaden uttagits 225 
000 kbm grus och fyllning. För maskinens skötsel 
hava varit anställda en maskinist, en skopforare 
och en eldare. Maskinisten har åtnjutit en 
avlöning av 50 öre, skopforaren 42 öre och eldaren 
30 öre per timme, dessutom har var och en 
haft en premie av 0,3 öre pr kbm utlastad massa. 

Tab. 7. Antal arbetare under åren 1909-1916. 

1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 

Januari 585 1084 947 903 517 395 164 
Februari 685 1105 972 976 632 432 144 
Mars 640 1078 989 969 638 436 123 
April 636 1025 1090 1038 665 493 144 
Maj 
Juni 
652 
715 
1044 
1074 
1131 
1138 
1131 
1138 
687 
612 



547 
589 
103 
87 
Juli 38 797 1159 1077 1128 567 611 
Augusti 36 861 1153 990 1069 397 629 
September 28 941 1084 964 1083 432 598 
Oktober 27 1065 977 1002 1067 494 309 
November 412 1126 947 1023 1090 451 282 
December 556 1078 932 967 756 397 243 

Medeltal pr månad 183 816 1054 

För maskinens framflyttning, underhåll av spår i 
grustaget, undanskaffandet av stubbar m.m. har 
tjänstgjort ett lag på fem man. Förmannen har 
haft en avlöning av 50 öre, övriga arbetare 45 
öre per timme. Dessutom har betalts en premie 
av 1 öre per kbm utlastad masssa att lika fördelas 
mellan lagmedlemmarna. 

Som ballastvagnar hava använts självlossande 
boggievagnar litt. lo med en rymd av 20 kbm, 
vägande 17,5 ton och 10,3 m långa mellan buffertarna, 
7 vagnar hava använts i sätten. När 
transportlängden varit under 20 km, tre sätt. 
Dessa vagnar äro utmärkta, såvida icke gruset är 
alltför stenigt, stenarna fastna nämligen i luckorna 
och hindra dessas manövrering. 

För transport av grus-, fyllnads-och materialtåg 
har använts statens järnvägars lok litt. Kd. För 
rälsläggningsarbetet användes klok litt. H. Vid 
grusningen hade varit önskvärt att kunna fa disponera 
kraftigare lok, då därigenom bland annat 
grävmaskinens kapacitet bättre kunnat utnyttjas. 
Hela kostnaden for arbetstågens drift har utgjort 
257537,44 kronor, motsvarande c:a 180 kronor 
per effektivt lokdagsverke. De effektiva lokdagsverkena 
hava till antalet varit 1 434 st. För arbetstågens 
drift hava åtgått 2 897,86 ton ångkol, 
motsvarande en kostnad av 65 286:44 kronor. 
Ångkolsforbrukningen har i medeltal utgjort c:a 
2,0 ton pr effektivt lokdagsverke. 

De fasta lyftkranar, som använts, hava varit av 
järn, försedda med stållina och handdrivna samt 
med en lyftförmåga av 2 ton och tillverkade av 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget i Västerås 
till ett pris av 365 kr pr st. En s.k. tuppkran, 
monterad på järnvägsvagn och tillverkad av 
Aktiebolaget Malcus Holmqvist, Halmstad, har 
varit i användning. 

1024 1029 541 464 128 

För vattenlänsning vid grundgrävningar och 



dylika arbeten hava använts dels diafragmapumpar, 
dels en centrifugalpump om 3 500 minutliter 
av Forsviks Aktiebolags tillverkning. För 
uppfordring av vatten i de provisoriska vattentornen 
under byggnadstiden hava använts dels 
en Archimedespump om 1 ½ hkr, dels två s.k. 
Meritpumpar om 2 hkr från aktiebolaget F. Wagner, 
Stockholm. 

För makadamslagning hava begagnats två 
stenkrossar från Svedala, storlek N:o 2. 

För hårdgörning av vägar och planer hava 
använts två motorvältar från Tjust Mekaniska 
Verkstad med vikt i tjänst av 7 000 kg och 2 000 
kg. Den senare var en s.k. handmotorvält. 

10 st. bergborrmaskiner, drivna med komprimerad 
luft, hava varit i arbete å tredje avdelningen. 
Alla voro tillverkade av Nya Aktiebolaget 
Atlas i Stockholm och av följande typer: 
fyra "Dus", två "Dux" med teleskopmatning, 
tre "Cyclop" 32 och en "Cyclop" 4. Två transportabla, 
oljemotordrivna, direkt kopplade 
luftkompressorer från samma verkstad hava använts. 
Varje kompressor insög och komprimerade 
2 ½ kbm luft per minut till atm övertryck 
vid en kraftåtgång av 19 hkr av 375 varv per 
minut. 

Som kraftkällor for diverse arbeten hava använts 
tre 12 hkr fotogenmotorer "Avance-Express" 
av J.V Svenssons tillverkning. 

Under den tid, som terrasseringsarbetena pågingo, 
utfördes alla materialtransporter längs 
linjen med häst. Transporterna skedde dels på 
ackord, dels mot timlön. Ackordprisen varierade 
mellan 50 och 60 öre pr 100 kg och mil, timlönen 
var 60 öre for enhets-och 1 kr. for parskjuts. 
Allt efter som rälsläggningen senare framgick, 
utfördes alla transporter medelst tåg. 

Tab. 8. Pris m. m. å vissa materiel och effekter. 
Effekter Antal Slag Kostnad kr. Medelpris kr. 
Antracitkol 25 920 kg 768:55 0:030 
Asfaltpapp 1 588,8 kvm 542:20 0:34 
Asfalttjära 3420 kg 294:0:
09 
Bergborr 18 403,5 kg 4 820:42 0:26 
Bergkrut 638 549:97 0:86 
Bjälkar 75,20 tfm 1 929:97 25:66 
Bly 5 035,9 kg 1 916:82 0:38 
Borrmaskiner 5 st 668:30 133:65 
Borrsläggor 365 st 709:25 1:94 
Brosliprar 120 st 810: 15 6:75 



Bräder 103,44 kbm 3 313:41 32:03 

Cement 5 487 fat 34 400:55 6:27 
Dynamit 71 890 kg 121 815:25 1:69 
Filtar 447 st 1 553:25 3:48 
Fotogen 13 022 kg 2 480:48 0:19 
Furu-och granplank 397,38 kbm 12 935:43 32:55 
Gräsfrö 4 504 kg 4 958:91 1:10 
Handspett 801 st 1 444:44 1:80 
Hand-och huggyxor 259 st 475:55 1:84 
Jordhackor 791 st 1 572:87 1:99 
Järnplåt 1 748,3 st 359:06 0:21 
Karbolineum 3 782 kg 620:73 0:16 
Knallhattar 157 750 st 2 428:18 0:015 
Knaster 167 st 506:14 3:03 
Koks 174 800 kg 6 028:75 0:034 
Korsningar, gjutna 48 st 5 875:39 122:40 
Korsningar, smidda 35 st 5 713:40 163:24 
Kurvklotsar 38 000 St 2 083:96 0:055 
Madras svar 243 st 1 120:80 4:61 
Maskinolja 20 924,5 kg 4 391:90 0:21 
Pikhackor 60 st 81:76 1:36 

Putvar 206 st 244:60 1:19 
Påltimmer 8 511 m 7 543:0:
89 
Räler av stål, äldre modell (1873 och 1874 års) 24 013,9 m 61 452:67 2:56 
Räler av stål, kasserade (1878 års modell) 7 998,9 m 11 414:16 1:43 
Räler av stål, 1896 års modell 96 632,8 m 408 480:98 4:23 
Rälsspik 340 100 st 125 873:78 0:047 
Skarvbultar med muttrar 5 135 st 9 327:24 0:169 
Skarvjärn, plana 4 352 st 595:84 0:137 
Skovlar och skyfflar av plåt 305 st 440:19 1:44 
Skottkärrehjul 325 st 694:90 2:14 
Skottkärreskrof 207 st 1 013:4:
89 
Skruvmuttrar 21 830 st 542:43 0:025 
Sliprar 76 343 st 151 766:67 1:99 
Smides järn 43 360,5 kg 7 735:62 0:18 
Spadar av stål 5 312 St 8 727:37 1:64 
Spåntak 69,16 kbm 2 281:27 32:98 
Spårväxlar, 1896 års 41 st 16 580:46 404:40 
Spårväxlar, äldre modell (1873-1874 års) 22 st 7 550:31 343:20 
Spårväxelställ 60 St 1 642:75 27:55 
Spårväxelmoträler 134 st 3 046:34 22:73 

Stubintråd 10 231 nng 1 764:09 0:17 
Stängsel tråd 34 170 kg 8 556:32 0:25 
Sänfar av järn 108 st 852:-7:89 
Sätt ammare 159 st 452:96 2:85 
Telegraftråd 3 655 1 012:70 0:28 
Timmer 240,78 tfm 1 837:-7:63 
Trätjära 3519,7 l 567:50 0:16 
Ångkol 2 897 860 kg 65 286:44 0:023 

d. Tekniska bestämmelser, hanlängd, lutnings-och krökningsförhållanden 



Följande tekniska bestämmelser hava tillämpats för banans anläggning: 

Spårvidd 
Skenvikt pr m 
Antal sliprar under skena av 7,315 m längd 
Antal sliprar under skena av 9,0 m längd 
Antal sliprar under skena av 10,0 m längd 
Sliperns längd 
Sliperns toppdiameter 
Sliperns tjocklek mellan de plana ytorna 
Största stigning på rak bana 
Största ansatsstigning på rak bana 
Största stigning i kurva med 600 m radie 
Minsta kurvradie å fria banan 
Banvallens krönbredd å rak bana i jordskärning 
Banvallens krönbredd å rak bana å bank 
Jordskärnings bredd i balansplanet 
Skärningsdikens djup 
Skärningsdikens bottenbredd 
Jordskärnings-och bankfyllnads släntlutning 
Bergskärnings bredd i bottenplanet med ett dike 
Bergskärnings bredd i bottenplanet med två diken 
Bergskärnings släntlutning 
Ballastens krönbredd 
Ballastens tjocklek 
Minsta vattenöppning för avloppstrumma 
Broarna äro beräknade för ett lokaxeltryck av 

Järna station ligger på en höjd av 36,2 m och 
Norrköpings station på en höjd av 2,6 m över havet. 
Banans högsta punkt är belägen på Kolmården 
invid Stavsjö station på en höjd av 96, 1 m 
och lägsta punkten, 1,9 m över havet, ligger ett 
par kilometer från Norrköping. Höjdskillnaden 
mellan banans högsta och lägsta punkter utgör 
sålunda 94,2 m. Banans profil framgår av fig. 2. 

1435 mm 
40,5 kg 
11 st 
13 st 
14 st 
2,7 m 
minst 225 mm 
160mm 
10 o/oo 
12,5 o/oo 
12,5 o/oo 
600m 
5,6m 
5,8 a6,0 m 
9,0m 
0,4m 
0,5 m 
1:1 ,5 
5,2m 
5,6m 



5:1 
3,3 m 
0,5 m 
0,9x0,6 m 
18 ton 

Maximistigningen 10 %0 är normgivande för 
trafiken och har kommit till avsevärd användning. 
Ej mindre än närmare 50 % av banan ligger i denna 
lutning. Därjämte har ansatsstigningen 12,5 %0 
kommit till användning uteslutande å bandelen 
}ärna-Nyköping för en banlängd av c:a 5 400 m. 
Längsta sammanhängande ansatsstigning utgör 
700 m och lutning med 10 %0 2 7 40 m. 

~ Bild 1. ]ordskärning 
vid km. 
151400. 

Bild 2. Bergskärning 
vid Krokek. 
Krökningsförhållandena äro relativt goda. 
55,5 % av huvudlinjen ligger i rakspår. Minimiradien 
600 m har kommit till användning å 
24,5 % av huvudlinjens längd. 

Närmare uppgifter om banans lutnings-och 
krökningsförhållanden framgår av tab. 9. 

e. Byggnadsarbeten, rullande materiel 
och utrustningseffekter 

1. Terrasseringfor huvudspår 
På grund av att terrängen i banlinjen är mycket 
kuperad med relativt stora höjdvariationer på 
korta avstånd hava skärningar och bankar ofta 
fatt stora dimensioner. Den s.k. Elghammarskärningen, 
km 33, innehöll sålunda c:a 24 000 kbm 
berg och 78 000 kbm jord. Denna är banbyggnadens 
största skärning. Skärningarna innehålla 
till allra största delen både jord och berg. Berget 
är mycket söndervittrat, och jorden utgöres av 
både lera och hård pinnmo. Bilderna 1-5 utvisa 
några av de större skärningarna och bankarna vid 
banbyggnaden. 

Tab. 9. Banans kröknings-och lutningsforhållanden. 

Där ej annorlunda är angivet, avser i efterföljande 
under ovanstående punkt avgivna beskrivning 
enbart bandelen Enstaberg-Åby. 

All jordschaktning har utförts för hand, och 
priset härför har varierat från 0:50 till 1 :50 kr. 
pr kbm. Inalles har inom normalsektionen utschaktats 
559 221 kbm jord för ett medelpris av 



1:23 kr. pr kbm, däri inberäknat alla transporter 
och materialkostnader. För sidoschakt har motsvarande 
pris utgjort 1: 12 kr. pr kbm. 

Bergsprängning har förekommit i stor utsträckning. 
Inalles har inom normalsektionen 
utsprängts 159 561 kbm berg för ett pris av i 
medeltal 3:48 kr. pr kbm. Som bergen i allmänhet 
varit mycket söndervittrade, har bergrensningen 
blivit avsevärt stor. Den har uppgått till omkring 
3 7 % av massan inom normalsektionen. 

Tjälen tränger, som redan nämnts, i dessa trakter 
ej djupare än 60 cm. Någon uppfrysning av 

s.k. tjälskjutande jord kan därför ej tänkas förekomma 
i den utsträckning, som är fallet på våra 
statsbanor i det nordliga Sverige. Spårisolering till 

Rak 
Bana i kurva 
ProcentRadie Radie Radie 
Lutningsförhållande bana 300-559 600 över 600 Tillsammans av hela 
m m m m m längden 
Horisontalt 10 748,0 369,5 3 656,7 3 045,3 17 819,5 15,3 
0,1-5,0 o/oo 17 481 ,4 966,6 3 806,5 3 428,3 25 682,8 22,1 
5,1-10 o/oo 33 757,0 1 610,2 1 966,0 12 240,1 67 229,3 57,9 
10,1-12,5 %0 2 491 ,3 -1 391 ,1 1 683,8 5 566,2 4,7 
Summa 64 477,7 2 946,3 28 476,3 20 397,5 116 297,8 100,0 
Procent av hela län gden 55,5 2,5 24,5 17,5 100,0 

förekommande av tjälskjutning har verkställts å råg. Någon konstgödsling har icke behövts, då 
160 m och spårisolering, i syfte att hindra lera matjorden varit av prima beskaffenhet. 
att tränga upp i ballasten, å 540 m; allt för en Mellan Järna och Nyköping passerar banan 
kostnad av tillsammans 9 417:73 kr. många ställen, som utgöras av gammal sjöbotten 

En grafisk bild, angivande tjälens nedgång vinoch 
där avståndet till fast botten är mycket stort. 
tern 1912-1913 vid Nyköping och Norrköping, Ytlagrens bärighet är på dessa ställen ringa, den 
visas å fig. 3. varierar dock väsentligt, beroende på hur full

Till skydd mot skadlig inverkan av vatten och ständigt markens torrläggning kunnat utföras 
tjäle hava slänterna beklätts med matjord till en samt av den fasthet växtligheten med sina rottjocklek 
av 15 till 20 cm. Mellan Enstaberga trådar kan giva desamma. 
och Jönåker har funnits så mycket matjord, att För utrönande av markens beskaffenhet har 
massor därav kunnat transporteras till de delar verkställts dels för undersökningar i samband med 
av banan, speciellt på Kolmården, där matjord banans renstakning, dels kompletterande underhar 
saknats. Inalles hava 556 046 kvm slänter sökningar utförda under byggnaden, avsedda att 
beklätts till ett pris av 0:16 kr. pr kvm. För begiva 
närmare direktiv för arbetets utförande. Dessåning 
har använts en blandning av gräsfrö och sa undersökningar hava omfattat, a. Borrningar, b. 

~ o Belastningsprov å grun



~ 

~ den och c. Provpålning. 

~ 

Il.> a) Borrningarna hade 
till ändamål dels att utröna 
den fasta bottens läge 
i förhållande till markytan, 
dels att konstatera 
90 -det motstånd, jordlagren 
gjorde mot borrets ned

/00 

80 

drivande och därav utröna 
grundens fasthet. Vid 
de genom järnvägsstyrelsens 
försorg i samband 
med banans utstakning 
verkställda borrningarna 
har använts en spetsig 
stålsond med rund sektion 
och 15 mm diame

.JO ter. De borrnningar, som 
under byggnadstiden å 
delen ]ärna -Enstaberga 
utfördes av entreprenören, 
verkställdes med en 
25 mm 8-kantig sond. 

b) Belastningsproven 
avsågo att direkt utröna 
grundens bärighet genom 
att belasta densamma till 
. brottgränsen. Ade ställen, 
där dessa prov kommo 
till utförande, var grundens 
bärighet så ringa, att 
man ej lyckades komma 

JO ,I.O SO 100 /10 t/6,2 km upp med provbankarna i 
balanslinjens höjd. 

ri'g.2 . Prof'il ÖYe:r banan. 

Bild 3. Elghammarskärningen. 



-4------+T 

I I ~ 

i @ i ~ 

-,------t--1,am.--1 

c) Provpålningarna avsågo att utröna pålgrundens beskaffenhet. 

22 st. provpålningar hava vintern 1909-1910 utförts mellan 
}ärna och Nyköping av entreprenören, och vid dessa pålningar 
har förfarits på följande sätt. 5 pålar nedslogos på provningsstgället 
äro avsedda för provningsapparaten. 

Provpålens längd L samt diameter Di båda ändarna och på 
mitten uppmättes omsorgsfullt. Nedslogs icke pålen till hela sin 
längd, antecknades den nyttiga pållängden Ln = pålens längd i 

Bild 4. Solbackabanken. 

Fig. 3. 
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-

marken, och pålfriktionsarean beräknades enligt 
formeln: Af= Ln x1t x Dt + Dm + Dr 

3 
Provningen verkställdes i regel några dagar 
efter nedslagningen och skedde för samtliga 
provningar genom ökning från Otill maximum 
med 0,5 ton per min. Nedsänkningen uppmättes 
i mm. Den belastning Qmax, som erfordras 
för att sätta pålen i rörelse, anger gränsen för 
dess bärförmåga, och det generella uttrycket för 
brottbelastningen pr kvcm pålyta i det föreliggande 
materialet qmax erhålles följaktligen ur 
formeln: qmax = Qmax 

Af 
Olika metoder hava kommit till användning 
vid bankfyllning å lös mark. Har fyllningsmassan 
varit av god beskaffenhet, helst sprängsten, 
samt förekommit i överskott, har fyllningen utförts, 
till dess fast botten nåtts. Har det bärande 
ytlagret varit jämförelsevis mäktigt men dock ej 
tillräckligt starkt att uppbära bankfyllnaden, har 
en utbreddning av banken förekommit och slänterna 
givits en beräknad dosering. 

Ytlagrets bärförmåga har även på flera ställen 
ökats genom partiell förstärkning medelst 
pålning. Vid pålningsarbetets utförande har följande 
bestämmelser iakttagits: 

1) att pålarna i varje rad 
sinsemellan förbindas med 
hammarband, som läggas 
minst 0,50 m under jordytan 
och väl ompuddlas med 
lera, 

2) att jordlagret i möjligaste 
mån skyddas för åverkan 
och att endast ränder 
uppgöras, där hammarbanden 
skola nedläggas, 

3) att de upptagna ränderna, 
sedan hammarbanden 
anbringats, igenfyllas 
med grov sten, 

4) att banken i möjligaste 
mån utfylles med 
sprängsten och i varje fall 
med sten närmast slänterna 
och marken till en höjd 



av minst 0,70 meter över 
jordytan. 

I tabell 10 lämnas diverse 

upplysningar angående bankar på svag grund 
mellan ]ärna och Nyköping. Alla bankar på svag 
grund mellan Nyköping och Norrköping äro utfyllda 
till fast botten. 

Kostnaderna för huvudspårets terrassering för 
bandelen Järna-Enstaberga hava uppgått till 
3 137 839:65 kronor och för delen EnstabergaÅby 
till 1 737 597:52 kronor eller pr km bana 
resp. 47 476 och 41 233 kronor. 

Kostnaderna framgå av tab. 11. 

2. Vattenbyggn,ader 
Broar 

För de broar, som äro utförda på entreprenader, 
såsom kulvert över Nykvarnsån, bro över Trosaån, 
bro över Svärtaån, bro över Nyköpingsån 
samt bro över Kilaån, kunna icke lämnas specificerade 
kostnadsuppgifter. 

Föreskrivna provbelastningar hava utförts 
medelst räler. 

Nitställning har förekommit endast för bro 
över Nyköpingsån, och som uppförandet av 
denna ställning ingått i Skånska Cementgjuteriets 
generalentreprenad, kunna inga kostnadsuppgifter 
för densamma lämnas. Övriga broar 
hava kommit färdignitade från verkstäderna och 

sedermera på bock.ställningar 
dragits över till respektive landsfästen. 

Överbyggnaderna hava av 
verkstäderna levererats mönjestrukna. 
På broställena hava 
de sedan skrapats och rengjorts 
samt bestrukits två gånger med 
ljusgrå linoljefärg. Kostnaden 
härför utgör ungefär 0:75 kr. pr 
kvm. 

1. K ULVERT ÖVER NYKVARNSAN, 
BILD 6 
1 spann a5,0 m spännvidd. 

För gamla stambanan fanns 
här förut en bro med ungefär 



9,0 m fritt spann, vilande 
på okänd grund. Kulverten är 
byggd för trenne spår, ett på 
vardera sidan om det gamla, 
och utgöres av armerad betong 
i blandning 1:3:5. Hela kulverten 
med vingmurar vilar på träpålar, 
vilka stå på ett inbördes 
avstånd av 80 cm. 

Kostnad: 43 276:07 kr. 

2. BRO ÖVER TROSAÅN, BILD 7 
1 spann a17,5 m fri spännvidd. 
Bron är murad av granit å 
bergbotten. Överbyggnaden har 
levererats och uppsatts av Landskrona 
Nya Mekaniska Verkstads 

Aktiebolag. 
Kostnad: 65 302:77 kr. 

3. BRO ÖVER SVÄRTAÅN, BILD 8 
1 spann a12,5 m fri spännvidd. 
Landfästena äro gjutna i 
blandning 1:5:7 och utvändigt 
klädda med granit. Grunden 
vilar på träpålar, nedslagna till 
fast botten. Mellan pålarna har 
grusfyllning anordnats. Överbyggnaden 
har levererats och 
uppsatts av J. C. Petersens gjuteri 
och Mek. Verkstad, Trelle

borg. 
Kostnad: 46 309:87 kr. 

Tab. 10. Förteckning m. m. över banker på svag grund 
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Tab. 11. Sammandrag av terrasseringskostnaderna 

Utgörande 
Bild 5. Skäl-
-kullabanken. 
Bandelenjärna-Enstaberga (längd 66 093 m) 
Jordschaktning och stensprängning i linjen 
Bergsprängning 
Bergrensning 
Ballastmurar 
Dikninfi 
Släntbe ädnad och torvvallor 
Stödjemurar 
Förstärkning av grunder under bankar 
Spårisolering 
Skogsröjning m.m. 
Antal Slag Kronor 
1 407 550:20 
979 789:84 
1 500:100 
190:165 
411 :15 
118 093:36 
37 736:295 
752:60 
1 936:50 
29 790:pr 
enhet kr. 
Kronor 3 137 839:65 
Bandelen Enstaberg-Aby (längd 42 141 m) 
Jordschaktning och stensprängning i linjen 559 221 kbm 689 343:10 1:23 



Dyschaktning i linjen 10 413 kbm 7 505:0:
72 
Utfyllning från sidoschakt 40 602 kbm 45 720:64 1:12 
Utfyllning från grustag 31 160 kbm 18 384:60 0:59 
Bergsprängning 159 561 kbm 556 571:76 3:48 
Bergrensning 58 500 kbm 108 544:27 1:86 
Ballastmurar 7 259 m 19 743:22 2:72 
Dikning i fast jord 58 522 kbm 64 225:25 1:09 
Dikning i dyjord 976 kbm 585:60 0:60 
Matjordsavtagning 142 918 kvm 14 778:43 0:10 
Släntbeklädnad 556 046 kvm 87 551 :72 0:16 
Torvvallar 323 kbm 509:40 1:58 
Stödjemurar 3 629 kbm 39 969:30 11:01 
Strandskoningar och glacismurar 1 922 kvm 5 078:25 2:64 
Förstärkning av grunder under bankar --13 912:48 -
Spårisolering 700 m 9417:73 13:45 
Skogsröjning m.m. --17 669:94 -
Transport av material och diverse --38 086:83 -
Kronor 
Summa kostnad for hela banan kr. 
.. 
-
-
-
-
1 737 597:52 
4 875 437:17 
-
-

Utgorande pr km bana: 
for bandelen Järna-Enstaberga 47 476 kr. 
for bandelen Enstaberga-Åby 41 233 kr. 

Bild 6 Kulvert över Nykvarnsån. 

Bild 7. Bro över Trosaån. 

Bild 8. Bro över Svärtaån. 
Bild 9. Bro över Nyköpingsån. 

Bild 9a. Bro över Nyköpingsån. 

4. BRO ÖVER NYKöPINGSÅN, BILDER 9 OCH 9A 

1 spann a40 m och 1 spann a5,0 m fria spännvidder, 
det sistnämnda för vägport. 
Landfästena hava gjutits av betong i blandning 

1:5:7 och utvändigt klätts med granit. Grunden 
vilar på träpålar, nedslagna till fast botten. Någon 
grusfyllning mellan pålarna ansågs ej behövas, 
då pålning verkställts bakom landfästena. 
Överbyggnaden har levererats och uppsatts av 



Motala Verkstads Nya Aktiebolag, Motala. 

Kostnad: 83 484:85 kr. 

5. BRO ÖVER KILAAN, BILD 10 
1 spann a15,0 m fri spännvidd. 
Grundläggnings-och murningsarbetena å 
denna bro hava utförts på entreprenad av Aktiebolaget 
Contraktor, Stockholm. Bron är uppförd 
en bit ifrån gamla ån, som sedermera omgrävts. 
Jordmånen bestod här av mycket lös lera till 
ett djup av omkring 20 m innan bergbotten anträffades. 
Bron vilar i sin helhet på träpållar, alla 
nedslagna till berggrunden. Ovanpå pålarna har 
gjutits en armerad betongkaka i blandning 1 :8. 
Ovanpå denna hava landfästena och vingmurarna 
sedan gjutits i betong i blandning 1: 12. De 
synliga ytorna hava beklätts med granit. 

Trots det att arbetet utförts med största omsorg 
och alla pålarna nedslagits till den fasta berg

Fri GrundläggVattendragets 

Tab. 12. Kostnadssammandragfor broar och kulvert. 

Byggnadsår spännning 
och Järnöverreglering 
Summa 
vidd murning byggnad m.m. kostnad 
m kr. kr. kr. kr. 
Kulvert över Nykvarnsån 1910-1911 5,0 43 276:07 
Bro över Trosaån 1911-1912 17,5 65 302:77 
Bro över Svärtaån 1910-1911 12,5 46 309:87 
Bro över Nyköpingsån med } 
sammanbyggd vägport 1910-1911 40,0 
{ 5,0 83 484:85 
Bro över Kilaån 1912-1913 15,0 75 849:83 6 371:69 11 009:63 93 231 :1 5 
Bro över Thorshagsån 1914 15,0 15 438:16 7 030:76 71:70 22 540:62 
Summa kronor 354 145:33 

grunden, inträffade en förskjutning av det södra 
landfästet, som flyttade sig ej mindre än 2 dm i 
riktning mot norr. Fyra armerade betongbjälkar, 
0,6x0,6 m, inlades därför mellan brons bottenplattor 
och sedan hava inga förskjutningar förekommit. 

Järnvägsbyggnaden har levererats av statens 
järnvägars centralverkstad i Örebro. 

Kostnad: 93.231:15 kr. 

6. BRO ÖVER TORSHAGSÅN, BILD 11 



1 spann a15.0 m fri spännvidd. 
Här hade man först tänkt sig en trumma 2 
(l,2xl,8 m), men sedan industriidkare i Åby 
framhållit, att vattenytan i ån i en snar framtid 
skulle komma att höjas ungefär 4,5 m över den 
nuvarande, beslöts, att en bro med 15 meters 

spann i stället skulle komma till utförande. 
Bron har uppförts helt i betong i blandning 

1:5:7 och vilar på träpålar. 
Järnöverbyggnaden har levererats av Lands

krona Nya Mekaniska Verkstads Aktiebolag. 
Kostnad: 22.540:62 kr. 
Kostnaden för samtliga broar har uppgått till 

354.145:33 kr. (se tab. 12). 

Bild I 0. Bro över Kilaån. 

Avloppstrummor 

De mindre vattendragen hava medels avloppstrummor 
letts genom banvallen. Mellan Järna 
och Åby hava inalles 232 st. sådana kommit till 
utförande i enlighet med fastställda normalsektioner. 
Grunderna hava lagts av större oarbetade 
block, sträck-och vingmurar av dels kilad sten 
i goda förband utan synlig skolning och dels i 
betong. Till förekommande av menlig inverkan 
till följd av tjälskjutande jord hava vingmurarna 
omsorgsfullt isolerats med dyjord och torv. 
Trumgrunderna hava till förekommande av urskärning 
försetts med spont vid utloppen. 

Bilderna 12-15 utvisa olika typer av trummor. 
Grundgrävning jämte vattenlänsning för trummorna 
har i medeltal kostat 1:73 kr. pr kbm. 

Murning av trummorna har betalts med ett 
visst pris pr m i ett för allt, grunden inberäknad. 
Stenhuggarnas ackordspriser för murningen hava 
för olika dimensioner i runt tal utgjort: 

Högst Lägst Medeltal 
kr. kr. kr. 
Trumma 0,9x0,6 50:35:
39:
Trumma 
0,9xl,2 90:77:
82:
56 
Trumma l,2xl,2 95:88:
93:
83 



Bild I I. Bro över Thorshagsån. 

Bild 12. Trumma av granit, enkel 

Bild 13. Trumma av granit, dubbel 
Bild 14. Trumma av armerad betong, enkel 

Trumma 1,2xl,8 145:-154:60 148:65 
Trumma 2(1,2xl,8) 220:-220:-220:Trumma 
l,5x2,l 173:-173:-173:

Kostnaden för samtliga broar, kulvertar och 
trummor har uppgått till 852 096:56 kr. (se tab. 
12 och 13). 

Bild 15. Trumma av armerad betong, dubbel 

3. Vägkorsningar samt väg-
och järnvägsomläggningar 

Landsvägar och andra större vägar korsas av banan 
29 gånger. Åtta av dessa korsningar hava anordnats 
i banans plan, varjämte tolv vägportar och nio 
vägbroar blivit anordnade. Lägen och kostnader 
för vägportar och vägbroar framgå av tab. 14 och 
desammas utseende av bilderna 16-32. Plankorsningarna 
hava försetts med fällbomsanordningar. 

Mindre vägövergångar hava utförts till ett antal 
av 182, varjämte en gångbro vid Nyköping 
Östra blivit anordnad. Bild 33 visar anordningar 
vid övergångar samt bild 34 en grind. 

Landsvägar och andra större vägar hava omlagts 
på en sträcka av 10 222 m och mindre vägar 
på en sträcka av 18 562 m. 

Omläggningen av Oxelösund-Flen-Västmanlands 
järnväg och dennas korsning med statsbanan 
medelst viadukt samt det under år 1914 
beslutade förbindelsespåret mellan sagda järnväg 
och statsbanans station i Nyköping hava tillsammans 
dragit en kostnad av 356 915:89 kr. 

En mindre omläggning av Stavsjö järnväg 
jämte vägport för korsningen med statsbanan 
har dragit en kostnad av 12 874:65 kr. 

Sammanlagda kostnaden för vägkorsningar 
samt väg-och järnvägsomläggningar har uppgått 
till 950 401:55 kr. (se tab. 15). 

)111 
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Samman 
lagd 
längd 
m 
Kostnad för 
Summa kostnad 
Kronor 
spåntning, grundrävning, 
m och 
ut opp samt diverse 
murnmg 
över 
by~na 
kr. 
prm 
trumma 
kr. kr. 
pr m 
trumma 
kr. kr. kr. 
prm 
trumma 
kr. 
Bandelen Järna-Enstaberga 
Samtliga trummor (149 se.) 
Bandelen Enstaberga-Åby 
30 se. täckta trummor 0,9x0,6 m 
39 " " " 0,9xl ,2 " 
6 " " " 1,2xl,2 " 
4 " " " 1,2xl ,8 " 
1 " " " 2 (l,2xl,8) " 
-
317,97 
634,88 
122,45 
110,25 
43,90 
-
10 622:93 
29 521:19 
6 226:95 
7 669:55 
3772:51 



-
33:41 
46:49 
50:85 
69:56 
85:93 
-
14 339:88 
54 409:22 
12196:35 
17 676:33 
10 030:40 
-
45:09 
85:70 
99:60 
160:33 
228:48 
-
-
-
-
-
-
-
24 962:81 
83 930:41 
18 423:30 
25 346:27 
13 802:91 
-
78:50 
132:19 
150:45 
229:89 
314:41 
318 518:60 
1 " " " 1,5x2,1) " 
2 " öppna " med spännvidd av 
18,60 4 070:93 201:27 3398:20 182:70 -7469:13 383:97 173 934:83 
1se. a1,0 m och 1St. a3,0 m -2486:61 -2394:25 -616:94 --5497:80 
Summa kronor --------497 951:23 
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Vägport vid Bankesta, förlängning av 
Väg~ro " " 
" Nora 
" Skårby 
" Vagnhärad 
Vägp~rt " Västerljung 
" Braken (Lästringe) 
Väg~ro " Tystberga, öster 
" Tystberga, väster 
Vägport " Skälkulla .. 
Gångbro " Nyköping Ostra 
1910 
1913 
1912-1913 
1913 
1912 
1911-1912 
1910-1911 
1912 
1913 
1910-1911 
1915 
Vägport " Nyköping, öster om ån 1911-1912 
Vägport " Nyköping, väster om ån 
Viadukt för O.F.V järnväg 
Vägbro vid Vallby 
Vägport " Skällsta 
" " Ålberga 
" för Stavsjö järnväg 
" vid Hyttan 
" " Stenbäcken 
" Torskär 
" Getå 
" Norrviken 
"Åby 
Summa kronor 
1911-1912 
1910-1912 
1915 
1912-1914 
1913-1914 
1913-1914 



1913-1914 
1912-1914 
1912-1914 
1913-1914 
1912-1914 
1915 
4,16 
16,558 
10,5 
11,0 
3 a10,7 
7,0 
7,0 
3 a9,8 
15,0 
4,0 
{ 
2 a 3,0 
1 "12,0 
{ 
2" 3,0 
1" 10,0 
35,0 
14,1 
5,0 
7,0 
4,0 
6,0 
5,0 
8,0 
5,0 
8,0 
3 a9,8 
1 012:82 
625:89 
939:27 
938:90 
234:40 
1 411:90 
3 610:64 
1 343:65 
1 438:52 
10 905:77 
6 901:89 
6 892:56 
7 837:35 
10 317:36 
12 433:45 
7 198:23 
8 762:51 
4 446:47 
1 598:23 
2 388:45 
1 175:60 
1 667:35 
1 235:20 
2 683:83 



12 244:34 
2 572:02 
11 220:66 
119:15 
18:24 
9:38 
465:12 
92:10 
85:50 
387:40 
7 517:68 
25 152:78 
5 018:82 
5 532:88 
16 969:83 
11 653:50 
11 328:-
11 220:92 
12 500:60 
5 903:74 
2 086:25 
12 246:01 
31 702:38 
63 628:20 
19 022:80 
13 635:97 
9 934:02 
9 007:43 
10 443:68 
11 796:34 
16 994:30 
12 145:31 
12 763:68 
17 493:05 
358 716:17 
Bild 20. Vägbro vid Vagn.härad. 

4. Överbyggnad 

Spårläggrzing 

Med anledning av att denna bana skulle trafikeras 
av snabbgående tåg med en största hastighet 
av 90 km i timmen har den i huvudspår och 
tågspår på bangårdar belagts med räler av 1896 
års modell. Dessa hava en vikt av 40,5 kg pr m 
och äro 10 m långa. Rälerna jämte skarvjärn hava 
levererats av Viktor Berg, Stockholm, såsom ombud 
för Stahlwerke-Verband Aktiengesellschaft i 
Di.isseldorf, och tillverkats vid sistnämnda företags 
verkstäder i Bochum av bessemerstål, framställt 
på den s.k. sura vägen. A bangårdar hava 
alla spår utom tågspår belagts med räler av 187 4 



/ 

års modell med en vikt av 27,5 kg pr m. 

Följande tablå utvisar, huru mycket räler och 

skarvjärn, som levererats under olika år och till 

vilka priser. 

Räler Skarvjärn 
Leverans år Kg Prish 
ton, . Kg Pris h 
ton, . 
1910 
1911 
1912 
1914 
1 600 317 
3 592 115 
700 350 
2 160 310 
101:102:
99:
50 
108:114 
278 
256 435 
49 895 
154 138 
136:137:
134:
50 
138:

Spårväxlar och spårkorsningar hava levererats 
dels från statens järnvägars egna verkstäder, dels 
från Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. 

Sliprarna hava levererats från skilda delar av 
landet, då tillräckligt antal sliprar ej kunde anskaffas 
på de orter, banan berörde. Sliprarna äro 
tillverkade av furu och hava betingat ett pris av 

1:97 kr pr st. 
I leveranskontrakten hava följande bestämmelser 
varit intagna. 

"Det till sliprarna använda virket skall vara av 
god beskaffenhet, fast och friskt samt fritt från 

Bild 21. Vägport 
vid Västerijung. 

Bild 22. Vägport 



vid Braken 
(Lästringe). 

Bild 23. Vägbro öster 
om Tystberga. 

Bild24. Vägbro 
väster om Tystberga. 

maskhål, skadliga kvistar och sprickor 
eller andra fel. Det skall vara avverkat 
under de leveransen närmast 
föregående månaderna, novembermars, 
samt omedelbart efter avverkningen 
avbarkat och far icke längre 
än en månad hava legat i vatten. 
Sliprarna skola hålla minst 125 mm 
kärnmått, vara skrädda på två motsatta 
sidor till 
16 cm tjocklek 
av rundtimmer 
med minst 
22 cm toppdiameter 
och 
vid ändarna avskurna 
vinkelrätt 
mot längdriktningen. 
De 
skrädda ytorna skola 
vara fullkomligt 
plana 
och sliprarna 
i allmänhet raka, dock mottagas 
även sliprar med intill 15 cm sidokrökning". 

Sliprarna hava icke impregnerats. 
Slipersfördelningen framgår av 
fig. 4. 

Rälsläggningsarbetets fortskridan

de framgår av fig. 5. rälsläggarelaget 

har för spårutläggningen betalts 

Bild 25. Vägport 

vid Skälkulla. 

Bild26. Vägport 

vid Nyköping, 



öster om ån. 

Bild 27. Vägport 
vid Nyköping, väster 
om ån. 

Bild 28. Viadukt 
for O.F.V:s järn

väg. 

med 40 öre pr spårmeter för 1896 års räler och 
54 öre för 187 4 års räler. I dessa priser har ingått 
ersättning för lastning och lossning av all erforderlig 
material såsom räler med tillbehör, sliprar, 
pallningsvirke m.m., laftning av skarvsliprar, erforderlig 
pallning samt baxning av spår. 

Klotsning och dubbelspikning hava utförts enligt 
nedanstående bestämmelser. 

Klotsning, som har till ändamål att motverka 
rälernas benägenhet till omstjälpning eller förskjutning 
utåt i följd av hjulflänsarnas tryck, skall 
utföras enligt följande bestämmelser: 

a) vid radie av 450 meter eller därunder klotsas 
å varje sliper i yttersträngen och å varannan sliper 
i innersträngen. 
b) vid radie över 450 till och med 600 meter 
klotsas å varannan sliper i vardera rälssträngen, 
c) vid radie över 600 till och med 750 meter 
klotsas å var tredje sliper i vardera strängen, 
d) vid radie över 750 till och med 900 meter 
klotsas å var femte sliper i vardera strängen och 
e) vid växelkurvor klotsas å varannan sliper i 
vardera rälssträngen samt dessutom å rakspåret 
framför växelspetsen å de närmaste tre sliprarna. 
Klotsarna, vilka skola vara 250 millimeter långa 
och tillverkade av ek enligt fastställd modell, inhuggas 
till 50 millimeters djup .i ena kanten av 
den underliggande slipern, så att de få omkring 
30 graders lutning och kvarhållas i haket medelst 
en 100 millimeters furuspik, anbragt i klotsens 
yttersida och till tre fjärdedelar nedslagen 
i slipern. 

Dubbelspikning, som har till ändamål att vidmakthålla 
den förskrivna spårvidden, skall utföras 
enligt följande grunder: 

T 
Bild 32. Vägbro 
vidÄby. 



Bild 29. Vägbro 
vid Vallby. 

Bild 30. Vägport 
vid Torskår. 

Bild 31. Vägport 
vid Getå. 

Bild 33. Vägövergång. 
Bild 34. Grind 

Tab. 15. Kostnadssammandragfor vägkorsningar samt väg-och järnvägsomläggn,ingar. 

Utgörande

Kostnad

Antal 

Sl 

her

ag kr. pr en 
kr. 
Bandelen Järna-Enstaberga 
Vägövergångar i banans plan { 11 ~ ~1~dre } --41327:12 -
Vägbroar (se cab. 14) 7 se. 140024:03 -
Vägportar (se cab. 14) 6 se. 80369:31 -
Gångbro (se cab. 14) 1 se. 2086:25 -
v· m1·· . { 5 388 m lands-och bygdevägar} 
ago aggnmgar 9 983 m by-och ägovägar --75361 :89 -
Omläggning av O.F.V järnväg vid Nyköping --154544:24 -
ÅI 1914 beslutad omläggning av d:o vid d:o --138743:45 -
Bandelen Enstaberga-Åby 
Vägövergångar i banans plan, större 3 se. 3 718:14 1 239:38 
Vägövergångar i banans plan, mindre 70 se. 275 472:90 393:47 
Vägbroar (se cab. 14) 2 se. 365 125:85 -
Vägportar (se cab. 14) 8 se. 96 720:73 -
Omläggning av lands-och bygdevägar 4 834 m 93 304:61 19:30 
Omläggning av by-och ägovägar 8 549 m 56 245:81 6:57 
Omläggning av Scavsjö järnväg --3 687:22 -
Summa kronor --950 401:55 -

Bild 35. Grustag medgrävmaskin. 

a) å alla huvudspår, där räler av andra modeller 
och med annat anfästningssätt än de åren 
1896 och 1899 fastställda förefinnes, dubbelspikas 
på båda rälssträngarnas yttre, från spåret 
vända sida, på fem sliprar under varje rälspar 



av 7,315 meters längd och på sex sliprar under 
varje rälspar av 10 meters längd, dock icke på 
skarvsliprarna, men i övrigt med lämplig fördelning 
längs rälerna, 
b) i växelkurvor dubbelspikas på varje sliper i 
yttre skensträngen och 
c) å sliprar, där klotsning utförts, dubbelspikas 
icke. 

Ballastning 

Till grusning av sträckan Järna-Enstaberga har 
tagits grus från Linga grustag och till sträckan 
Enstaberga-Åby från Grova grustag, beläget 3,5 
km nordväst om Enstaberga station. Bild 35 utvisar 
grävmaskinen i arbete i Grova grustag. 

All lastning av ballastgrus har å sträckan Enstaberga-
Åby skett med grävmaskin till en mängd av 
ungefär 163 000 kbm och har kostat 22,3 öre per 
kbm, däri inberäknat avskrivning å grävmaskin. 

Lossning av gruset jämte spårets lyftning kostade 
vid samma bansträcka 30,3 öre samt anläggning 
och underhåll av gropspår 43,2 öre pr kbm. 

Fig. 4. ..5/ipersf"ördelning. 
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Enstaberga-Åby 42 141 = 108 234 m 
S'd 19 584 m1 ospar Jönåker-Porsgata 5 110 Summa kostnad 
för huvud-
och sidospår 
kr. 
Antal Slag I a-pris 
kr. 
Kostnad 
kr. 
Summa 
kr. 
Utg. pr 
m spår 
kr. 
Antal Slag a-pris 
kr. 
Kostnad 



kr. 
Summa 
kr. 
Utg. pr 
mspår 
kr. 
Bandelen Enstaberga-Åby 
I. SPÅRlÄGGNING 
Materialkostnader 
Räler av 1896 års modell 
" " 1874 " " 
Vinkelskarvjärn till räler av 1896 års modell 
" " " " 1874 " " 
Övergångsskarvjärn 
Rälsskarvbulcar med muttrar 
Rälsspik 
Sliprar 
Kurvklocsar 
Spårväxlar 
Spårväxelmoträler 
" ställ 
Korsningar 
Stopp bockar 
Diverse 
Transportkotnader 
84 192,6 
16 836 
35 000 
246 276 
58 542 
27 738 
m I 
St. I 
St.
" 
" 
" 
4:28 
1:97 
1-:167 
-:06 
1:964 
-:058 
360 051:71 
3 322:31 
5 833:04 
14 722:20 
115 005:53 
1 608:82 
265:64 530 708:25 12:59 
5846 
6 153 
962 
l 846 
138 
6 735 
51 433 



9 367 
3 019 
31 
62 
28 
32 
4 
m 4:10 
2:83 
St. 1:89 
-:54 
4:30 
-:174 
-:059 
1:99 
-:057 
" 433:81 
22:60 
27:29 
" 158:98 
96:64 
23 951:72 
17 405:20 
1 821:53 
1 000:67 
594:86 
l 177:66 
3 045:43 
18 624:61 
172:95 
13 449:81 
1 395:58 
764:13 
5 087:51 
386:54 
29:53 88 907:73 17:40 619 615:98 
Järnvägsfrakter, lastningar och lossningar 
Arbetskostnader 
t-----t---+--
25 
646:93 
---+-----
25 646:93 
+-------:
60 
+--+---
+--+---
3 
689:93 
+-----3 
689:93 
-t-----+
-:72 
----29 
336:86 
-+------::i 
Spårläggning 42 141 m I -:40 16 856:40 5 110 m -:54 2 757:93 



Växelläggning 32 sr. 145:60 4 659:08 
Kurvklocsning 23 121 St. I -:04 924:84 2 698 -:04 107:92 
Lafcning av sliprar 31 688 " -:026 833:16 
Tågkostnader vid arbetslinjen 16 281:04 2513:37 
Stopp bockar 4 St. 90:92 363:69 
Diverse 82:85 34 978:29 I -:83 10 401:42 2:04 45 379:71 
Il. BALLASTNING 
Arbets-och materialkostnad 
591 333:47 14:01 102 999:08 20:16 694 332:55 
Anläggning och underhåll av gropspår 60 926:44 5 684:61 
Handlastning av grus till ballast 48 kbm -:35 16:80 
Maskinlastning " " " " 140 962 -:22 31 435:67 22 8321 kbm -:27 6 214:33 
Lossning " " 141 010 -:30 42 692:32 22 832 " -:44 10031:56 
Spårjustering 42 141 m -:38 16 149:55 4818 m -:24 1 302:45 
Tågkostnader vid arbetslinjen 75 323:04 16 823:37 
Diverse 230:57 3:40 
Makadamisering av växlar 
Summa kronor 
Bandelen Järna-Enstaberga 
Samtliga kostnader för spårläggning och ballastning 
226 774:39 5:38 16 St. 504:33 8 069:28 48 129:9:
42 274 903:39 
818 107:86119:40 
1 409 661:87 21:33 
151 128:08 
407 044:95 
29:57 
28: 12 
969 235:94 
1 816 706:82 
D:o d:o för hela banan Järna-Åby 2 227 769:73 I 20:58 558 173:03 I 28:50 2 785 942:76 

• lNorrvrå-Enstaberga 14 474 l=Huvudspår lJärna-Enstaberga 66 092 l 
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Kostnaden i sin helhet för ballastningen, inbegripet 
spårjustering, har kostat 1:61 kr. pr kbm. 
Sammanlagda kostnaden för överbyggnaden 
har upgått till 2 785 942:76 kr., se tab. 16. 

5. Husbyggnader 



Husbyggnaderna hava uppförts såväl av tegel som 
av trä. Huvudbyggnader av trä hava stomme av 
plank och mindre byggnader av bräder på stolpresning. 
Till taktäckning har för alla hus använts 
enkupigt taktegel. Grunderna hava uppförts av 
betong. 

Källare äro anordnade i alla byggnader med 
bostadslägenheter. 

Samtliga stationshus uppvärmas medelst centralvärmeanordningar 
och övriga bostadshus genom 
kakelugnar. 

Stationsbyggnader 

I Järna har det gamla stationshuset undergått en 
genomgripande förändring och tillbyggnad. Arkitektavdelnigens 
ritningar litt. E.4144+A hava 
härför legat till grund. 

Stationshusen vid Hölö, Tystberga, Sjösa, Jönåker 
(se bild 37) och Stavsjö hava uppförts av trä, 
de tre förstnämnda enligt ritningar E.3548+A-B 
och de övriga enligt E.35481+1A-1B. Samtliga 
innehålla i bottenvåningen vestibul och väntsal, 
expedition, resgods-och varmrum. I övre våningen 
bostadslägenhet om tre rum och kök. 

Stationshusen vid Västerljung, Lästringe, 
Enstaberga, Ålberga och Krokek hava uppförts 
av tegel, de tre förstnämnda enligt ritningar 
E.3540+A-B och de båda övriga enligt 

Bild 36 Stationshus vid Nyköping. 

-~~~,.,. 
E ~ .•'Vfll"~·•'fiJf..'",t 

Bild 3 7. Stationshus 
vid jönåker. 

Bild 38. Stationshus 
vidÄby 

Bild 39. Hållplatsstuga 
vid Getå. 

Bild 40. Boställshus 
vidAlberga. 

E.354911 +A-B. Dessa byggnader innehålla samma 
lägenheter som föregående. 

Vid Vagnhärad har stationshuset uppförts av 
tegel enligt ritningar E.356l+A och 3586. Bottenvåningen 



innehåler väntsal, expedition och 
resgodsrum samt en kunglig väntsal och övre våningen 
en bostadslägenhet om tre rum och kök 
och en om två rum och kök. 

Vid Svärtagård har stationsstuga av trä uppförts 
enligt ritningar E.3727 +C med vissa ändringar. 
Byggnaden innehåller i nedre våningen väntsal, 
expedition och resgodsrum och i övre våningen 
en bostadslägenhet om två rum och kök. 

Stationshuset vid Nyköping har uppförts av 
tegel i enlighet med ritningar E.3560+A-E samt 
3594, 3839 och B.2178 (se bild 36). 

Bild 41. Lokstall 
vid Nyköping. Lok 
från vänster: Litt. 
U 594, Ta 710 
och ett okänt S. 

Stationshuset vid Åby har uppförts av tegel enligt 
ritningar E.41821+1A-1F (se bild 38). 

Hållplatsstugor av trä hava uppförts vid Norrvrå 
enligt ritning E.3834, vid Nyköping Östra 
enligt ritning 4196+A-B, vid Getå enligt ritning 
E.39011 (se bild 39) och vid Porsgata enligt ritning 
E.31921• 

Boställshus av trä hava uppförts vid Hölö, Tystberga, 
Sjösa, Nyköping, Jönåker och Stavsjö, de 
fyra förstnämnda enligt ritningar E.3574+A-B 
och de båda andra enligt ritningar E.357411 +11A-B. 
Vid Nyköping har därjämte uppförts ett andra 
boställshus enligt ritning E.5326. 

Boställshus av sten hava uppförts vid Vagnhärad, 
Västerljung, Lästringe, Enstaberga, Ålberga, 
(se bild 40) och Krokek, de fem förstnämnda 

Bild 42. vatten

torn vid Stavsjö. 

Bild 43. Banmäs

tar-och banvaktsstuga. 

Bild 44. Enkel 
banvaktsstuga. ,---.--~ :~. :: ·<-..-~~-, , 

enligt ritningar E.3577 +A-B och de båda andra 



enligt ritningar E.357711 +11A-B. 

Samtliga boställshus utom "det andra'' vid Nyköping 
innehålla vardera tre lägenheter om två 
rum och kök. 

Vid Nyköping har uppförts ett personal-och 
förrådshus enligt ritningar E.5327 +A. 

Avträdeshusen hava sammanbyggts med stationshusbyggnaderna 
vid samtliga trafikplatser 
med undantag för Svärtagård, Getå och Porsgata, 
där de hava uppförts enligt ritningar E.3032a, 
4516 och 4510 resp. 

Bild 45. Dubbel 
banvaktsstuga. 

Godsmagasin enligt ritning E.2058 hava uppförts 
vid Hölö, Västerljung, Lästringe, Tystberga, 
Sjösa, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Stavsjö och 
Krokek. 

Vid Vagnhärad, Svärtagård och Nyköping 
hava godsmagasinen uppförts enligt ritningar 
E.3084, 3766 och 3588 resp. Vid Järna harmagasinet 
till byggts enligt ritning E.4155. 

Vid Nyköping har lokstall med fyra stallplatser 
uppförts enligt ritningar E.3765+A och B.2271 
(se bild 41). 

Vid Vagnhärad och Stavsjö (bild 42) hava vattentorn 
uppförts enligt ritningar B.2669 och 
E.3836 och vid Nyköping enligt ritning B.2671. 

Pumphus hava uppförts vid Vagnhärad, Nyköping 
och Stavsjö enligt ritningar E.3823, 3899 
och 4587 respektive. 

Banbevakningsbostäder 

Den banbevakningsindelning, som legat till 
grund för placeringen av bevakningspersonalens 
bostäder, omfattade bandelens Järna-Åby uppdelning 
i tre banmästaravdelningar och 43 banvaktssträckor. 

För banmästare och banvakt hava uppförts 
kombinerade banmästar-och banvaktsstugor vid 
Vagnhärad enligt ritningar E.3547 +A, vid Nyköping 
enligt ritningar E.3543+A och vid Ålberga 
enligt ritningar E.3547n+11A (se bild 43). De 
innehålla i bottenvåningen ett expeditionsrum 
och i vardera våningen en bostadslägenhet om 
två rum och kök. Uthusen hava uppförts enligt 



ritning E.3564. 

24 enkla banvaktsstugor hava uppförts dels av 
tegel enligt ritning E.3539 eller 35391 (se bild 44) 
och dels av trä enligt ritning E.3540 eller 35401• 
Uthus till banvaktsstugorna hava uppförts enligt 
ritning E.3563. 

Dubbla banvaktsstugor hava uppförts enligt 
ritning E.35741 (se bild 45) vid Jönåker, Stavsjö 
och Krokek. Uthus till dessa stugor hava uppförts 
enligt ritning E.3564. 

För övriga banvakter hava bostäder beretts i 
vissa av boställshusen och stationshusbyggnaderna. 

Kostnaden for samtliga husbyggnader vid banan 
hava uppgått till 1 287 085:35 kr., se tab. 17. 

6. Bangårdar 

Å bandelen Järna-Åby hava anlagts följande 
driftplatser på här angivna avstånd från Järna: 
Vid Hölö 8,2 km, Norrvrå 10,8 km, Vagnhärad 
18,5 km, Västerljung 22,8 km, Lästringe 31,6 
km, Tystberga 37,6 km, Svärtagård 45,0 km, 
Sjösa 49,8 km, Nyköping Östra 55,2 km, Nyköping 
56,8 km, Enstabega 65,2 km, Jönåker 
72,7 km, Ålberga 82,0 km, Stavsjö 90,6 km, 
Krokek 96,7 km, Porsgata 99,8 km, Getå 103,1 
km och Åby 108,5 km. 

Minsta fria spårlängden å mötesspår är 400 m. 
Vattenstationer hava anordnats vid Vagnhärad, 
Nyköping och Stavsjö. 

Utanför yttersta växlarna hava å alla bangårdar 
uppsatts semaforer med försignaler. Semaforerna 
manövreras från vevapparater vid stationshusen 
utom vid Järna och Nyköping, där särskilda 

Huvudbyggnad Uthusbyggnad 
Byggnadens benämning och läge Byggnadsår 
A 
Arkitektkontorets 
ritningsnr. 
B 
Grund ocn 
sockel kr. 
C 
Kostnad 
Huset ovan 
sockeln kr. 
D 
Summa 



kr. 
Arkitektkontorets 
ritningsnr. 
Kostnad 
kr. 
Kostnad för 
brunn kr. 
Total 
kostnad 
kr. 
~ 
~ 
...... 
Stationshus vid Hölö 
" " Vagnhärad 
" Västerljung 
" Lästringe 
" Tystberga 
" Sjösa 
" Nykö ing 
Enstaberga 
" Jönåker 
Ålberga 
" Stavsjö 
" Krokek 
Stationsstuga" Svärtagård 
Hållplatsstuga vid Norrvrå 
" " Porsgata 
" Getå 
Boställshus vid Hölö 
" " Vagnhärad 
" Västerljung 
" Lästringe 
" Tystberga 
" Sjösa 
" Ny~öping 
" Enstaberga 
" Jönåker 
Ålberga 
" Stavsjö 
" Krokek 
av trä 
sten 
trä 
sten 
trä 
sten 
trä 
sten 
trä 
sten 
trä 
sten 
trä 
sten 
trä 
sten 



1912-1913 
1912-1913 
1912-1913 
1913 
1912-1913 
1912-1913 
1912-1913 
1913-1914 
1914-1915 
1914-1915 
1915-1916 
1914-1915 
1913-1914 
1913-1914 
1914-1915 
1915 
1912-1913 
1912-1913 
1913 
1913 
1912-1913 
1912-1913 
1912-1913 
1916 
1913-1914 
1914-1915 
1914-1915 
1915-1916 
1914-1915 
3548+A+B 
356l+A 
3549+A+B 
3549+A+B 
3548+A+B 
3549+A+B 
3560+A+B 
3549+A+B 
354811 +A+B 
354911 +A+B 
354811 +A+B 
354911 +A+B 
3727+C 
3834 
39021 
39011 
3574+A+B 
3577+A+B 
3577+A+B 
3577+A+B 
3574+A+B 
3577+A+B 
357411 +11A 
5326 
3577+A+B 
357411 +11A 
357711 +11A 
357411 +11A 



357?11+11A 
4 544:67 
11 310:51 
6 055:35 
5 714:18 
5 279:41 
6 328:66 
13 005:29 
5 753:14 
3 190:32 
4 251:94 
4 279:96 
3 849:75 
848:54 
1 225:09 
1 138:59 
2 340:70 
3 629:24 
3 279:36 
2 908:31 
2 311:06 
2 577:76 
3 693:67 
3 380:59 
2 290:07 
3 381:59 
913:93 
2 867:24 
20 266:31 
43 832:47 
25 705:04 
23 436:84 
20 394:93 
20 197:39 
86 358:91 
21 940:32 
21 227:52 
26 181:94 
25 767:02 
10 847:92 
3 944:50 
5 042:89 
4 543:32 
8 806:52 
15 360:70 
9 758:53 
9 770:84 
8 575:61 
8 639:23 
13 849:90 
9 742:98 
15 556:74 
18 321:48 
4 137:75 
18 287:36 
24 810:98 
55 142:98 



31 760:39 
29 151:02 
25 674:34 
36 526:05 
99 364:20 
27 693:46 
24417:84 
30 433:09 
20 828:30 
046:98 
14 697:67 
4 793:04 
6 267:98 
5 681:91 
11 147:22 
18 989:94 
13 037:89 
12 679:15 
10 886:67 
11 216:99 
17 543:57 
9 570:38 
13 123:57 
17 856:81 
21 703:07 
5 051:68 
21 154:60 
3032A 
4510 
4516 
2728 
2728 
27281 
27281 
27281 
2 206:92 
1 751:02 
1 872:64 
446:01 
1 821:69 
33:20 
1 035:47 
982:99 
908:41 
1 123:50 
1 021:40 
765:68 
1 067:13 
1 805:38 
200:1 
024:51 
562:60 
230:35 
445:32 
976:46 
277:62 
25 934:48 



56 134:38 
32 526:07 
30 218:15 
27 479:72 
26 726:05 
99 364:20 
28 717:97 
24 980:44 
30 663:44 
21 273:32 
31 023:44 
17 182:21 
4 793:04 
8 019:7 
554:55 
11 147:22 
19 435:95 
13 037:89 
12 679:15 
10 886:67 
11 216:99 
19 365:26 
9 570:38 
13 156:77 
18 892:28 
22 686:06 
5 051:68 
22 063:01 
~ 
~ I 
~ i::). 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~· 
~ 
~ 
~ ~~ 
t 
~ 
~ i::). 
~ ;-,i 
A B C D 
.i:,... 
Godsmagasin vid Hölö, Västerljung, Lästringe, Tystberga, Sjösa, Enstaberga, Jönåker, Ålberga och Krokek 
" " Vagnhärad 
" Svärtagård 
" Nyköping 
" Stavsjö 
Omlastningsmagasin m.m. vid Stavsjö 
Lokstall vid Nyköping 
Vattentorn med cistern och invändiga ledningar m.m. vid Vagnhärad 
Pumphus och maskineri " " 
Utvändiga ledningar 
Vattentorn med cistern " " Nyköping 



Pumphus och maskineri " 
Utvändiga ledningar 
Vattentorn " Stav~jö 
Pumphus och maskineri 
Utvändiga ledningar 
Förrådshus " Nyköping,, ,,Diverse mindre byggnader 
Enkla banvaktsscugor med uthus, källare och brunnar m.m. 
Dubbla " " " " " " " 
Banmästar-och banvaktsstugor med uthus, källare och brunnar m.m. 
Banmästarstuga med uthus, källare och brunn 
1912-1915 
1912-1913 
1913-1914 
1912-1913 
1915-1916 
1915-1916 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1915 
1915 
1915 
1916 
1912-1915 
1912-1915 
1913-1915 
1913-1915 
2058 
3084 
3766 
3588 
JN.I.45 
3765+A 
2669 
3823 
B.2671 
3899 
B.2696 
4587 
5327+A 
3539&3540 
357411 
3543&3547 
6 391:89 
791:69 
513:85 
2 453:03 
23 243:02 
26 142:95 
4 206:23 
2 266:60 
8 009:04 
34 429:74 



32 534:84 
4 997:92 
2 780:45 
10 462:07 
3 058:77 
2 409:45 
57 672:76 
9 078:63 
7766:10 
1 499:10 
8 033:94 
2 727:18 
6 440:64 
5 742:30 
9 345:48 
10 752:48 
53 045:11 
1 533:90 
284 058:82 
56 988:42 
39 882:12 
14 014:10 
'-l Summa kronor 1 287 085:35 

ställverkshus hava uppförts. Vid Åby utfördes 
semaforerna endast lokalt ställbara, emedan här 
senare skulle anordnas fullständig växel-och 
signalsäkerhetsanläggning. Samtliga växlar hava 
förreglats. 

A Nyköpings bangård har elektrisk belysning 
anordnats och vid övriga trafikplatser luxlampor 
uppsatts. 

Såväl plattformar som lastkajer hava utförts 
dels av trä och dels av betong. 

Kostnaderna för samtliga bangårdsanläggningar 
vid banan (se tab. 18) hava uppgått till 
3 687 036:89 kr., i vilken summa dock icke ingår 
kostnaden för å bangårdarna uppförda byggnader 
för banbevakningspersonalen. 

]ÄRNA, STATION 
Vid denna station har en genomgripande om

byggnad av spårsystemet och stationshuset m.m. 
företagits, och banbyggnadens andel i kostnaden 
för densamma har uppgått till 287.000 kr. 

H öLÖ, STATION. BILD 46 
Här hava anlagts tre rundspår om 615, 494 och 
182 m fria längder och ett stickspår om 51 m. 
stationshus och avträdeshus, boställshus med 
uthus samt godsmagasin hava uppförts. Vidare 



hava utförts två mellanplattformar om 90 m 
längd vardera samt en lastkaj om 20 m. Kostnad 

139.053:37 kr. 
N ORRVRÄ, HÅLL-OCH LASTPLATS. BILD 47 
Ett rundspår om 100 m fri längd och en personplattform 
om 65 m hava anlagts. Vidare hava 

uppförts hållplatsstuga samt banvaktsstuga med 
uthus. Kostnad 20.641 :48 kr. 
VAGNHÄRAD, STATION. BILD 48 

Tre rundspår om 608, 489 och 165 m fria längder 
samt ett stickspår om 1 257 m hava anlagts. 
Därjämte hava anordnats två mellanplattformar 
om 175 och 90 m och en lastkaj om 20 
m längd. Vidare hava uppförts stationshus med 
avträdeshus, boställshus samt kombinerad ban-

Bild 46 Hölö 
bangård 

Bild 47. Norrvrå 
bangård 

Bild 48. Vagn.härad bangård. 

mästar-och banvaktsstuga med uthus och godsmagasm. 

Trafikplatsen har utrustats med vattentagningsanordningar. 
Vattnet tages från Trosaån. 
Såväl vattentorn som pumphus hava uppförts. 
Kostnad 207 552:72 kr. 

VASTERLJUNG, STATION. BILD 49 
A bangården hava anlagts två rundspår om 556 
och 173 m fria längder samt ett stickspår om 
58 m. Vidare hava utförts mellanplattform om 

180 m och lastkaj om 20 m längder. De uppförda 
husbyggnaderna utgöras av stationshus 
med avträdeshus, boställshus med uthus samt 
godsmagasin. Kostnad 111 971:53 kr. 

Tab. 18. Kostnadssammandragfor bangårdar. 

Terrassering, 

LASTRINGE, STATION. BILD 50 
Vid denna trafikplats hava anlagts två rundspår 
om 546 och 170 m fria längder samt två stickspår 
om 8 och 37 m ävenledes fria längder. Mellanplattformens 
längd är 160 m och lastkajen är 
18 m lång. Därjämte hava uppförts stationshus 



med avträdeshus, boställshus med uthus samt 
godsmagasin. Kostnad 124 463:52 kr. 

TYSTBERGA, STATION. BILD 51 
Tre rundspår om 623, 506 och 171 m samt ett 
stickspår om 110 m fria längder hava anlagts. 
Vidare hava utförts två mellanplattformar om 
vardera 90 m och en lastkaj om 28 m längder. 
Stationshus med avträdeshus, boställshus 

Över

SummaVattentagHusbygg

plattformar 
lastkajer m.m. 
kr. 
ningsanordningar 
kr. 
nader 
kr. 
byggnad 
kr. 
kostnad 
kr. 
Hölö, station 53 784:52 
Norrvrå, håll-och lastplats 8 770:89 
Vagnhärad, station 66 767:52 
Västerljung, " 36 555:09 
Lästringe, " 33 686:88 
Tystberga, " 38 179:54 
Svärtagård, håll-, last-och mötesplats 26 639:52 
Sjösa, stati~~ 43 831:96 
Nyköping Ostra hållplats 3 737:97 
Nyköping, station 393 776:88 
Enstaberga, " 42 159:73 
Jönåker, " 45 643:11 
Ålberga, " 41 121:67 
Stavsjö, " 73 469:20 
Krokek, " 64 673:96 
Porsgata, håll-och lastplats 13 120:14 
Getå, hållplats 46 084:98 
Kronor 1 032 003:56 
18 343:83 
17 201:76 
25 841:26 
40516:85 
4 793:04 
80 598:25 
48 902:58 
46 245:44 
41 811:68 
19 962:66 
41 700:22 
251 013:68 



45 770:89 
47 719:42 
57 191:68 
31 793:22 
56 711:60 
8 019:7 
554:55 
44 752:7 
077:55 
41 843:12 
26 513:58 
27 527:69 
44 472:30 
21 192:66 
26515:56 
138 359:37 
28 411:12 
36 386:50 
29 694:61 
31 904:01 
40 681:66 
7 991:17 
4 850:13 
139 053:37 
20 641:48 
207 552:72 
111 971:53 
107 460:01 
124 463:52 
67 794:84 
112 047:74 
3 737:97 
800 351:69 
116 341:74 
129 749:03 
128 007:96 
163 007:69 
162 067:22 
29 130:31 
58 4489:66 
61 386:85 830 305:04 558 173:03 2 481 868:48 
Andel i kostnad för ombyggnad av Järna station 287 000:" 
" " " Åby station 275 166:41 
" " " " ombyggnad av Norrköping station 643 002:Summa 
kronor 3 687 036:89 

Bild 49. Västerijung 
station. 

Bild 50. Lästringe 
bangård. 

Bild 51. Tystberga 
bangård. 

Bild 52. Svärtagård 



bangård. 

Bild 53. Sjösa 
bangård 

Bild 54. Nyköping 

bangård 

med uthus, enkel banvaktsstuga med uthus 
samt godsmagasin hava uppförts. Kostnad 
124 463:52 kr. 

5 VÄRTAGÄRD, HÅLL-, LAST-OCH MÖTESPATS. BILD 52 
Tre rundspår om 597, 185 och 97 m fria spårlängder 
hava anlagts. Vidare hava anordnats en 
mellanplattform med 8 5 m och en lastkaj med 
20 m längd. Stationsstuga och avträdeshus, 
boställshus och banvaktsstuga, båda med uthus, 
samt godsmagasin har uppförts. Kostnad 
67 794:84 kr. 

S;OsA, STATION. BILD 53 

Vid trafikplatsen hava anlagts två rundspår om 
566 och 212 m fria längder och ett stickspår om 
51 m fri längd. Två mellanplattformar om vardera 
90 m och en lastkaj om 25 m längder hava 
utförts. Vidare hava uppförts stationshus med 
avträdeshus, boställshus med uthus samt godsmagasin. 
Kostnad 112 047:74 kr. 

N YKÖPING Ö STRA, HÅLLPLATS 

En plattform om 165 m längd har anordnats, 
varjämte stationsstuga med sammanbyggd vänthall 
samt avträdeshus hava uppförts. Husbyggnaderna 
hava bekostats av Nyköpings stad. Kostnad 
3 737:97 kr 

NYKÖPING, STATION. BILD 54 
Dennastation har helt nyanlagts och är av rätt stor 
omfattning. Efter omläggning har OxelösundFlen-
Västmanlands järnväg direkt anslutits till 
bangården. En personplattform har anordnats 
for denna järnväg i närheten av stationshuset. 
Å bangården har utlagts sidospår till en längd 
av c:a 6 500 m och 26 växlar hava inlagts. En 
större mellanplattform på 290 m längd har anlagts. 
Stationshusbyggnaden har förbundits med 
plattformen av en c:a 23 5 m lång persontunnel. 
Samtliga växlar och signaler äro förreglade och 
förreglingen skötes från två ställverksbyggnader. 
Stationen har anordnats som lok-och vattenstation. 
Vändskivans diameter är 20 m. Frilastområde 
med c:a 1 275 m lastspårslängd har anordnats, 



och vagnvåg har utlagts. 
Husbyggnaderna utgöras, förutom av förutnämnda 
stationshus, av två boställshus med 
uthus, godsmagasin, lokstall, vattentorn och 
pumphus samt forrådshus och en del smärre 
byggnader. Därjämte har här uppförts en kombinerad 
banmästar-och banvaktsstuga med uthus. 
Kostnad 800 351 :69 kr. 

E NSTABERGA, STATION. BILD 55 
Vid denna trafikplats hava anlagts två rundspår 
om 547 m och 169 m fria längder och ett stick

Bild 55. Enstaberga 
bangård 

spår om 51 m fri längd. Mellanplattform med en 
längd av 160 m och lastkaj med 20 m längd hava 
utförts. Därjämte hava uppförts stationshus med 
avträdeshus, godsmagasin och boställshus med 
uthus. Kostnad 116 341:74 kr. 

jöNÄKER, STATION 

Tre rundspår om 607, 486 och 1 72 m samt ett 
stickspår om 71 m fria längder hava anlagts. Två 
mellanplattformar om vardera 100 m och en lastkaj 
om 20 m hava utförts. Dessutom hava uppförts 
stationshus med avträdeshus, godsmagasin, 
boställshus och dubbel banvaktsstuga, båda med 
uthus. Kostnad 129 749:03 kr. 

&BERGA, STATION 

Vid denna plats hava anordnats tre rundspår om 
544, 210 och 130 m fria längder samt ett stickspår 
om 183 m fri längd. Två mellanplattformar 
om vardera 100 m och en lastkaj om 20 m längder 
hava utförts. Stationshus med avträdeshus, 
godsmagasin, boställshus samt kombinerad 
banmästar-och banvaktsstuga, båda med uthus, 
hava uppförts. Kostnad 128 007:96 kr. 

5 TAVSJÖ, STATION 

Vid stationen har anslutning anordnats med den 
smalspåriga s.k. Nunnebanan, som går mellan 
Virå bruk och Sandviken vid Bråviken. 

Tre rundspår om 548, 242 och 186 m fria längder 
hava anordnats. En mellanplattform om 90 
m och en lastkaj om 25 m längder hava anlagts. 
En omlastningskran och ett omlastningsskjul 
hava utförts. Därjämte hava uppförts stationshus 
med avträdeshus, godsmagasin samt boställshus 



och dubbel banvaktsstuga, båda med uthus. 

Stationen är utrustad som vattenstation, se 
fig. 6. Vattnet tages från Skelnasjön. Vattentorn 
och pumphus hava uppförts. Kostnad 163 007.69 
kronor. 

Bild 56. Krokek 
bangård. 

Fig. 6. 

KROKEK, STATION. BILD 56 
Vid denna plats hava anordnats tre rundspår om 
609, 508 och 229 m fria längder och ett stickspår 
om 57 m fri längd. Två mellanplattformar om 

c:a 100 m längd vardera samt en lastkaj om 25 m 
längd hava utförts. Vidare hava uppförts stationshus 
med avträdeshus, godsmagasin, boställshus 
med uthus, dubbel banvaktsstuga med uthus samt 
ställverkshus. Kostnad 162 067 :22 kr. 

PORSGATA, HÅLL-OCH LASTPLATS 

När hava anordnats ett rundspår om 135 m och 
ett stickspår om 51 m fria längder samt en personplattform 
om 100 m längd. En hållplatsstuga 
med avträdeshus har uppförts, ävensom en banvaktsstuga 
med uthus. Kostnad 29 130:31 kr. 

GETA, HÅLLPLATS 

En personplattform om 85 m har anordnats och 
hållplatsstuga med avträdeshus har uppförts. 
Kostnad 58 489:66 kr. 

I denna summa ingå 29 935:01 kr., utgörande 
banbyggnadens andel i anläggningskostnaden 
för en i omedelbart närhet till hållplatsen anordnad 
lastplats för Kvarnaktiebolaget J.G.S. I 
Norrköping. 

ÄBY, STATION 

Denna trafikplats utgör föreningsstation för den 
gamla stambanan och Järnabanan. Den har helt 
nybygges. Banbyggnadens andel i byggnadskostnaden 
för densama har uppgått till 275 166:41 
kronor. 

NORRKÖPING, STATION 

Banbyggnadens andel i kostnaden för omändringar 
och nyanläggningar å bangården i anledning 



av Järnabanans anslutning har uppgått till 
643 002 kr. 

7. Stängsel 
Banan har i sin helhet inhängnats. Stängslet 
består av furustolpar på 3 m inbördes avstånd, 
sammanbundna överst med en slana av gran eller 
furu och därunder tre järntrådar, varav den mellersta 
är en s.k. bandtråd med rygg. På en kortare 
sträcka har försök gjorts med s.k. Gunnebostängsel. 
Vid alla bangårdar har uppsatts spjälstaket, 

s.k. idealstängsel, som målats med röd slamfärg. 
Kostnaden har uppgått till 183 382:23 kr. 

8. Telegraf, telefon och linjesignaler 

Längs hela banan har genom telegrafverkets 
försorg uppsatts gemensam parstolplinje med 
reserverat plats för åtta ledningar för järnvägens 
räkning. Två stycken morsetelegrafledningar av 
4,3 mm galvaniserad järntråd hava uppsatts, den 
ena har inletts endast till }ärna, Nyköping och 
Norrköping och den andra till samtliga stationer. 
Kostnaden har uppgått till 46 302:31 kr. 

Tab. 19. Kostnadssammandragfor huvudlittera. 

Huvudspårets Qärna -Norrköping) längd 116 298 meter. Utgörande Procent 
HuvudKostnad 
pr km bana av hela 
littera kr. kr. kostnaden 

A 

B 

C 
D 
E 

F 

H 
I 
K 
L 
N 

p 

Q 

R 

u 



y 
ZI 
ZII 
ZIII 

ZN 

zv 

Banvall for huvudspår 

Broar, kulvertar och trummor samt omgrävning av vattendrag 

Vägkorsningar och vägomläggningar 
Bangårdars terrassering m.m. 
Husbyggnader å bangårdar 

Järnvägsområdets inhägnande 
J?,anbevakningsboställen 
Overbyggnad 

Telegraf, telefon och linjesignaler 
Rullande materiel 
Förberedande undersökningar 
Förrådsomkostnader 

Arbetets ledning och förvaltning 
Diverse arbeten, utgifter och inkomster 

Arbetsstyrkans anskaffning och vård 

U trustningsinven tarier 

Andel i kostn. för ombygg. av Järna station 

Andel i kostn. for Åby station 

Dubbelspår Åby-Norrköping 

Andel i kostnaden for ombyggnaden av Norrköpings station 

Andel i kostnaden for ny lokstation i Norrköping 

4 875 437:17 
852 096:56 
950 401:55 
1032003:56 
891 691:89 
183 382:23 
394 943:46 

2 785 942:76 
85 202:44 
1 164 000:155 
558:01 
169 847:88 
763 646:58 



194 033:15 
114 486:57 
55 370:87 
287 000:275 
166:41 
463 786:91 
465 000:178 
002:

41 921 :93 
7 326:84 
8 172:12 
8 873:79 
7 667:30 
1 576:83 
3 395:96 

23 955:22 
732:62 

10 008:77 
1 337:58 
1 460:45 
6 566:29 
1 668:41 

984:43 

476:11 
2 467:79 
2 366:05 
3 987:92 
3 998:35 
1 530:57 

28,84 
5,22 
5,82 
6,32 
5,46 
1,12 
2,42 
17,05 
0,52 
7,12 
0,95 
1,04 
4,67 
1,19 
0,70 
0,34 
1,76 
1,68 
2,84 
2,85 
1,09 



Summa 16 337 000:-140 475:33 100,00 

Dubbeltrådig bantelefonledning av 3 mm galvaniserad 
järntråd har uppsats längs hela banan 
och indragits till alla stationer, hållplatser samt 
banvakts-och banmästarbostäder. Kostnaden 
har uppgått till 15 945:44 kr. 

Linjesignaler hava uppsatts längs banan i enlighet 
med bestämmelserna i särtryck nr 151 av 
den 2 november 1912. Kostnaden har uppgått 
till 22 945:69 kr. 

Sammanlagda kostnaden för telegraf, telefon 
och linjesignaler har uppgått till 85 202:44 kronor. 

9. Trafikutrustning 

Av banbyggnadens anslag hava för inköp av rullande 
materiel tagits i bruk 1 164 000 kr., motsvarande 
en kostnad av c:a 10 000 kr. pr km bana. 

Utrustningsinventarier hava anskaffats till såväl 
trafik-som banavdelning till ett belopp av 
55 370:87 kr. 

f. Totala anläggningskostnaden 

Totala anläggningskostnaden för banan har uppgått 
till 16 337 000 kr. Dess fördelning på olika 
huvudlittera framgår av tab. 19. 

Kenneth Landgren 

"Nya'' Forsniobron 100 år 

Den 26 september i år är det exakt hundra år 
sedan den nya bron över Ångermanälven vid 
Forsmo invigdes. Den gamla bron som stod färdig 
1888, klarade inte av de nya B-loken som 
kom under 1910-talet. 

Bygget var inte enkelt då det var en stor höjdskillnad 
mellan brobanan och vattennivån i älven 
nämligen 48,8 meter. Dessutom var längden 
på 263,6 meter imponerande. När sidospannen 
sattes upp skedde det från fasta arbetsställningar. 
Vid uppförandet av bågspannet på 104 meter 
gjordes det frisvävande med en järnställningskonstruktion 
som medgav att den sköts ut på 
ett spår allteftersom bygget fortskred. På denna 
järnställning fanns plattformar för att kunna 
arbeta på olika höjd, dessutom var den försedd 
med en fem tons svängbar kran. På var sida om 



huvudspannet finns förstärkande konsoler på 
tjugo meter. De två båghalvorna byggdes på var 
sin sida, och sattes till sist samman mitt över älvfaran. 
För att balansera viktförhållandet på kranen 
under bygget, användes räls som motvikter 
på kranens bakre arm. 

Arbetet startade på den södra sidan av älven. 
När man kommit ut till bågspannets mitt, började 
man på samma sätt bygga från norra sidan. 
Det gällde att beräkna allt, exempelvis temperatur, 
vind och belastning, för att de båda sektionerna 
skulle komma i exakt läge. Mätningarna gjordes 
med teodolit, och var mycket noggranna så att 
de skulle överensstämma. Bron har fyra spann, 
där det drygt hundra meter långa huvudspannet 
är en tvåleds bågbro som har en underliggande 
båge. Brons sidor lutar något mot varandra för 
att ge bättre stabilitet. Hela brons järnkonstruktion 
vägde då 1 244 ton och var avsedd för ett 
lokaxeltryck på 18 ton. 

SJ skötte själva bygget av landfästena och de pelare 
som bron står på. De gjöts i betong och fick 
stenbeklädnad. Själva järnkonstruktionen svarade 
Motala Verkstads Nya AB för. Detta brobygge 
var dittills det största och av de ovanligare slagen 
i Norden. Bron stod färdig för invigning den 26 
september 1912 och var fram till att Årstabron 
togs i bruk 1929 vårt lands största järnvägsbro. 
Åtskilliga är de tavlor som målats över de båda 
broarna, och alla vykort som tagits fram under 
årens lopp. Den gamla bron sprängdes och revs 
1966. Forsmo IF har bron i sin föreningslogga. 

Kraftverksbygge 1945-1948 

Statens Vattenfallsverk hade för avsikt att bygga 
ett kraftverk nedströms Forsmobron, som skulle 
då innebära en höjning av vattennivån med drygt 
sex meter. Det förde med sig en del problem då 
huvudspannets stöd och lager, samt den nedre 
delen av den bärande delen skulle hamna under 
vatten. För att komma ifrån dessa problem, byggdes 
två koniska betongkassuner med ett plåtklätt 
tak där det fanns en lucka för att kunna inspektera 
brons fästpunkter. Kassunerna var försedda 
med lejdare ända ner till botten, dessutom var 
de försedda med en pump som ska pumpa ut 
eventuellt läckagevatten. 

Upprustning av bron på 2000-talet 

I och med att stambanan genom övre Norrland 
rustades upp, kom även broarnas bärighet att ses 
över. Banverket lät en dansk ingenjörsfirma beräkna 
bärigheten på bron. Bron har analyserats 



med hjälp av finita element-(FE-)beräkningar, 
som gjordes både statiskt och dynamiskt. Mätningar 
gjordes även när tåg passerade för att 
fa töjningsvärden att kalibrera FE-modellerna 
med. 

En milstolpe i den svenska järnvägshistorien. En speciell 

logotyp har tagjts fram avJack Akerlund, till höstens ju

bileum som kommer att uppmärksammas på något sätt. 

Frisvävande mon

tering från norra 

sidan. Kranen 

syns på brobanan, 
medan ett tåg befinner 
sigpå gamla 

bron. 

En brobyggargrupp 

har ställt upp for 
fotografering en tid 

innan man nått 

kontakt med andra 

brosidan, som 
skymtar i vänster

kanten. BiMen for 

osökt tankarna till 

liknande från byggena 
av New Yorks 
skyskrapor där 
arbetarna jobbade 

utan några direkta 
skyddsanordningar 
att tala om. 

Mätningarna visade att lång-och tvärbalkarna 
i bron inte klarade en höjning av axeltrycket till 
25 ton. Under hösten 2000 gjordes kompletteringar 
när det gällde mätningarna, som låg till 



grund för förslag på förstärkningsåtgärder. Tre av 
dessa förslag ansågs genomförbara. I mars 2001 
beslöt man att ett av förslagen skulle användas. 
Det innebar ett sektionsvis byte av lång-och tvärbalkar. 
Mål för projektet var att förstärka bron för 
30 tons axellast, en teknisk livslängd på 120 år 
och en största tillåten hastighet på 80 km/tim. 

En modern teknisk lösning vad gäller spåret 
är breddning av gångbanor samt en minimal på

.,Bron oj,,er .i-n$erma.nii/jven v/d hrs-mo 

.sa.mtden nya. oron under "1'11/oi-.z.nda. 

.5vuige3 J.i,gst. jiirnv;i !JS4ro, höjd lf.9 m.., 

liin9cl. ~6't m,. 

verkan på den befintliga bron och banans profil. 
Även tiderna som kunde disponeras för arbetena 
skulle tas med i beräkningarna och sist men in te 
minst måste projektet utföras utan olyckor/tillbud. 

Arbetet 2002 

Detta stora projekt skulle utföras under pågående 
tågtrafik, genom att byta ut stålöverbyggnaden i 
etapper på den befintliga bron. 

Stopp i tågtrafiken gjordes med nio timmar 
varje gång. När tågen sedan åter rullade, skedde 
bland annat provmontering av de nya sektio

Här syns tydligt hur brons fackverk lutar mot brobanan for att stabiliteten skulle bli den bästa. Telefonledningen 
foijer fortfarande den gamla bron, bantelefonstolparfinns på nya bron. Bilden är troligast tagen i början på 1930

talet. Eldriften kom 1939-40 norr om Långsele. i,ykortforf samling. 

nerna på land vid södra brofästet. Dessutom 
skedde montering av nytt horisontellt fackverk 
under skenorna. En arbetsplattform byggdes 
omkring tre meter under skenorna. De sjutton 
sektionerna färdigställdes på verkstad och 
var anpassade till att vila på det befintliga bärverket. 

Själva bytet av sektionerna skedde med ombyggda 
brobytarvagnar, som placerades på Forsmo 
station när arbetena inte pågick. De kördes 
ut med diesellok. Man fick även flytta kablar och 
kontaktledning till nya stolpar på uppströmssidan. 
I samband med de övriga arbetena gjordes 
även en förlängning av brons ändar, genom en 



lång länkplatta, för att ta bort risken för sättningar 
i banken. 

Bron saknar sliprar och UIC 60-rälerna vilar 
på länkplattor i brostöden. Etableringsarbeten 
skedde under veckorna 16-21 och under veckorna 
22-38 skedde bytet av brosektionerna. Den 

Då det behövde 

byggas kassunerfor 
att skydda brons 
fdsten som kom att 

ligga under vatten, 
spelade kraftverket 

i Forsmo en stor 

rollfor Forsmo

bron. Foto Magnus 
Lind/Anita Nilssons 
samling. 

Banvakt Mag

nus Lind på 
sin hjuling på 

Forsmobron 

1946. Här syns 
gångbanornas 
plankor som 

med tiden låg 
en aning dåligt. 
Anita Nilssons 
samling. 

delen av arbetet var synnerligen specifik och även 
tekniskt komplicerad, som krävde mycket noggrann 
planering. 

Efterarbeten skedde under veckorna 39-43. 
Hastigheten sattes ned till 20 km/rim under tiden 
för sektionernas byte. Ett pålok fanns placerat 
i Forsmo för att kunna hjälpa till uppför 
den beryktade Selsjöbacken. Sektionerna kördes 
ut med diesellok och en speciell kran användes. 
Vid sammanfogningen av sektionerna var det 
millimeteranpassning med hjälp av hydrauldomkrafter. 
Även en utförlig kvalitetssäkring gjordes 



på projektet. Arbetskraft togs delvis lokalt från 
Forsmo. 

Brosektionerna sköts ut med Banverkets T43-lok och sedan användes en mycket stor mobilkran for själva lyftet, 
finliret sköttes sedan med hydrauldomkrafter. Här syns den nya spåröverbyggrzaden och arbetsplattformen längs 
hela 

bron. Foto från norra sidan i augusti 2002forf 

Svante ForstR-us 

Limmareds glasbruks järnväg -Oxabanan 

Limmareds glasbruk räknar sina anor från 1740, 
då överste Gustav Ruthensparre med hjälp av 
glasblåsare från Tyskland inledde glasblåsning i 
en liten hytta uppförd på hans mark. Ved, kiselgrus 
och pottaska fanns i omgivningen och 
bidrog som viktiga ingredienser i tillverkningen 
av ofärgat och brungrönt glas i form av burkar 
och buteljer. 

Ett flertal ägare ledde bruket, och den som 
denna uppsats kommer att handla om blev 1881 
ensam ägare till det. Han var Fredrik Brusewitz. 

Under hans tid kom bruket att tillverka en 
mängd olika bruksartiklar. Den nutida ägaren 
är det irländska förpackningsföretaget Ardagh 
Group. I dess regi omfattar produktionen burkar, 
läsk-, öl-, vin-och spritflaskor. Mest känd 
torde vara den specialformade flaskan för Absolut 
vodka. Den sistnämnda produkten transporteras 
med bil till Åhus för påfyllning och därifrån 
i vagnslaster till Göteborg för vidare befordran 

till USA. . 

Oxabanan 

Det kan verka lite överfödigt att skriva om Limmareds 
glasbruks järnväg, vanligen kallad Oxabanan, 
eftersom den beskrivits första gången av 
förre bruksdisponenten Östman redan 1940. 
Han gjorde en summering av dess roll i det transportarbete 
som var knutet till glasbrukets dåvarande 
verksamhet. 

I sockenboken om Månstad, utgiven 1952, 
är järnvägen också omskriven. Nästa text om 
denna bana står att finna i GustafThulins skildring, 
införd i Sjuhäradsbygdens jul 1964. När 
därtill Hjördis Larsson fyllt på med ytterligare 
uppgifter om glasbruksbanan i boken om Limmared, 
utkommen 1990, måste en ny artikel 
om denna korta järnväg ses som i det närmaste 



överflödig. 

Eftersom denna artikel nu finns i tryck anser i 
varje fall undertecknad att glasbrukets järnvägshistoria 
tillföres åtskilliga detaljer som tidigare 
inte kommit att bli uppmärksammade. 

Den följande texten har kommit till efter genomläsning 
av handlingar som förvaras i Landsarkivet 
i Göteborg. 

Fredrik Brusewitz 

Huvudpersonen i denna uppsats är bruksägaren 
Fredrik Brusewitz, född 22 september 1816 och 
avliden 28 augusti 1888. År 1840 blev han förvaltare 
vid Limmareds glasbruk, 1853 delägare i 
detta och från 1881 ensamägare till det. Förutom 
att vara industriledare deltog han som riksdagsman 
i Första kammaren åren 1867-1875 för 
Älvsborgs län. Åren 1873-1875 representerade 
han det Ehrenhielmska partiet, som huvudsakligen 
bestod av näringsidkare. 

Glastillverkningen i Limmared startade som 
nämnts 1740 med traktens tillgångar av råvaror 
samt det kapital som grundaren Gustav 
Ruthensparre tillförde. Övriga nödvändiga ämnen 
fick som omnämnts anskaffas från annat 
håll. Mest anmärkningsvärt är att bruket i egen 
regi måste sköta sina egna transporter under åren 
1740-1902. Göteborg, Alingsås och Borås blev 
tre platser, som importvaror måste passera. 

När Borås fick järnväg 1863 och Ulricehamn 
år 187 4 kom i förbindelse med det svenska järnvägsnätet 
kunde Limmareds glasvaror spridas betydligt 
lättare. Men det var fortfarande långt till 
den närmaste järnvägsstationen, nästan fem mil 
mindre god landsväg till Borås. Till Ulricehamn 
var avståndet knappt 35 kilometer. 

Fredrik Ludvig Brusewitz, * 1816 i Göteborg, f 1888 i 
Varberg. Ur Svenska induscriens män, 1875. 

Kringresande försäljare, dåtidens "knallar," 

medförde brukets produkter till lokala mark

nadsplatser och gjorde där affärer med framför 

allt landsbygdens folk. 

Allt eftersom vårt land fylldes av järnvägar in



såg Brusewitz att transporter på räls skulle vara 

ett mycket förmånligt inslag i brukets transport

kedja. Förmodligen syftade han också till att öka 

glastillverkningen vid bruket. Därför började 

han planera för att fa en järnväg till sitt eget glas

bruk. När det första fröet till ett järnvägsbygge 

föll, kan inte exakt anges. 

Oxabanan blev trafikabel i sin helhet hösten 

1878 och under någon månad före isläggningen 

kunde glasbrukets nya häst-/ oxdragna lastvagnar 

utnyttja denna. Bryggan vid Karlsvik vid Åsun

dens södra del hade då ersatt lastplatsen vid Fäs

tereds sund. 

Hösten 1885 erbjöds en ny helårstransportväg, 
sedan Kindsbanan mellan Svenljunga och Borås 
tagits i allmän trafik [t 1903]. Glasbrukets närmaste 
järnvägsstationer blev då Hillared och Svenljunga, 
som båda låg lika långt från glasbruket, 
cirka 22 km, och kunde användas då Åsunden var 
islagd. Förmodligen blev Hillared den utnyttjade 
stationen, eftersom lägre fraktkostnader i många 
fall borde fällt avgörande i valet mellan dem. 

Men då produktionen ökade i omfattning, 
blev transporterna för ett glasbruk mer kostnadskrävande, 
och kunde då kompenseras i ett 
högre pris på produkterna men medförde ett 
något kärvare försäljningsklimat. Det fanns gott 
om små glasbruk spridda i den södra hälften av 
Sverige. 

Ny transportled, spår till Åsunden, 
båt till Ulricehamn 

I slutet av 1869 presenterade initiativtagarna 
till Ulricehamn-Wartofta järnvägsaktiebolag 
(UWJ) en översikt av gods och passagerare, som 
kunde tänkas fylla vagnar på en tilltänkt järnväg. 
Brukspatron Brusewitz deltog med iver i förberedelserna 
och kom att ingå i interimsstyrelsen 



för UWJ. Han blev ingen stor aktieägare i UWJ 
-bara en aktie tecknade han sig för. 

I godskalkylen meddelade han att det tänkta 
järnvägsbolaget kunde räkna med att leveranserna 
av stenkol, kalk, soda och andra viktiga ingredienser 
i tillverkningen vid glasbruket och större 
delen av det producerade glaset skulle transporteras 
via Ulricehamn. Där skulle glasbrukets folk ta 
hand om godset och med båt/pråm på Åsunden 
föra det vidare söderut till ändstationen för hans 
egen bruksbana. Där skulle godset än en gång 
lastas om inför sista etappen fram till glasbruket. 
Det kan inte vara alltför spekulativt att påstå att 
Brusewitz i detta sammanhang föreslagit att banan 
från Wartofta borde byggts till Limmared. 

Under 1871 fick han kännedom om att Fryksta 
järnväg upphört med sin verksamhet. Alltså 
fanns det järnvägsmateriel till salu, visserligen 
inte med den spårvidd som han valt att använda, 
891 mm. Men även järnvägsmateriel kan förändras. 

Inför auktionerna på det materiel, som Frykstabolaget 
ville försälja, lämnade Brusewitz flera 
bud. Loket Fryckstad och räler med tillhörande 
skarvjärn och spik lyckades han inte komma 
över. Däremot blev han ägare till järnvägens två 
personvagnar och en packvagn med spårvidden 
1099 mm. 

Järnväg Ulricehamn-Gällstad? 

1870-talet var ett decennium med många förslag 
till järnvägsbyggen. Det möte, som hölls i Gällstad 
den 20 juni 1872, samlade många intresserade. 
Inte oväntat deltog landshövding greve 
Erik Sparre från Vänersborg vid detta tillfälle, 
kanske på inbjudan av brukspatron Brusewitz, 
men mera sannolikt är att han passade på att besöka 
släktingar i bygden. Eftersom det gällde att 
utröna möjligheterna att bygga en järnväg mellan 
Ulricehamn och Limmared var han knappast 
svårinviterad. Stundens entusiasm räckte dock 
inte till för att komma från ord till handling. 
Brusewitz fick fortsätta att ägna sig åt sitt eget 
järnvägsprojekt från glasbruket till Åsunden. 

Koncession 

Limmareds glasbruk fick sin ansökan om koncession 
för en järnväg fram till sjön Åsunden 
beviljad i konselj den 14 november 1873. Den 
åsattes numret 47. I bestämmelserna om denna 
järnväg stadgades att den skulle byggas med en 



krönbredd av 8 fot, ballastdjup 1,8 fot, största 
lutning 1 på 300, minsta krökningsradie 1000 
fot, syllängd 5,5 fot, syllarnas minsta tjocklek 5 
tum, avstånd mellan syllarna 2 fot och skenvikt 
8 lispund på varje längdfot. 

Vid en jämförelse med uppgifterna i nedanstående 
avsnitt skiljer sig uppgifterna om mått vid 
den byggda järnvägen något. 

Ekonomiska kartan (I890-1891) forminskad till skala 
1:80 000. 

Svensk fernbane Kalender 1877 innehåller en beskrivning 
av Limmareds järnväg: 

Jernvägar under byggnad. 
Limmared-Åsundens Jernväg 

(Längd 1,0 mil) 
Genom nåd. bref d 14 Nov 1873 beviljade Kongl. 
Maj:t bruksegaren Fr. Brusewitz rättighet att för allmän 
trafik upplåta en af honom till längd af 12,000 
fot färdigbyggd jernväg fr. Limmareds glasbruk till 
Wasa bro, sedan samma jernväg blivit i behörig 
ordning afsynad och godkänd, äfvensom att i fortsättning 
af den samma anlägga jernväg fram till 
sjön Åsunden och denna jernväg i behörig ordning 
för allmän trafik upplåta. 

Jernvägen anlägges helt och hållet på bekostnad 
af bemälte Brusewitz, såsom egare till Limmareds 
glasbruk, och utgår från detta bruk till sjön Åsunden 
för att medelst ångbåtsfart å samma sjö ställas 
i förbindelse med Ulricehamn-Wartoftabanan. 

Byggnadsarbetet, som utföres af egaren sjelf, 
påbörjades år 1873, och antages banan blifva fullständigt 
färdig under loppet af år 1878. 

Byggnadssätt m. m. Spårvidd 3 fot. Minsta krökningsradie 
800 fot (på hela sträckan blott 5 kurvor, 
alla af obetydlig längd): Gräfningsbredden i balansplanet 
14 fot. Ballastens bredd i krönet 8 fot; höjd 
öfver balansplanet minst 1,5 fot. Sliprarnes dimensioner 
5 x 6", med varierande bredd; deras afstånd 
från hvarandra 2 fot från kant till kant. Rälernas vigt 
pr längdfot 8 lispund. Banvaktstugor 2:ne st. Broar 
med öfver 50 fots spann, 2 st. 

Stationer och hållplatser. 

Limmared Afstånd fr. föreg. station 

Skårtebo (Vasabron) hållplats 0,3 mil 
Korreboås, hållplats 0,1 " 
Månstad 0,3 Il 



Åsunden 0,3 Il 
Rörligt materiel: 
Lokomotiv, 1 st. 

Personvagnar, 1 kombin. 1:sta och 2:dra kl. vagn, 
rymmande 24 personer. 
1 st. 3 klassens vagn, täckt men med öppna sidor, 
rymmande 32 personer. 
Godsvagnar: 1 packvagn med konduktörskupe 
och postrum; 

5 st. öppna godsvagnar, vägande c:a 40 ctr. hvardera 
och beräknade för 80 ctrs belastning (förfärdigade 
på platsen). 

Att uppgiftslämnaren är brukspatron Brusewitz 
torde vara klart och att järnvägen förfogade över 

ett lokomotiv måste kommenteras på så sätt att 
det hörde till hans önskemål. Men något trafikdugligt 
lok fanns aldrig vid banan. Om Brusewitz 
lokprojekt kan läsas mer i ett kommande 
avsnitt. 

De två personvagnarna och packvagnen måste 
ha varit de som inköptes från Frykstads järnväg. 
Godsvagnarna var tillverkade på egen verkstad, 
det vill säga på brukets mekaniska verkstad i 
Strömsfors. 

Uppgiften om två banvaktsstugor får tolkas 
så att det skulle finnas en i Månstad och en vid 
Karlsvik. 

Banans längd är angiven i gammalt längdmått 
och motsvarar i nutida mått drygt 12 km. 

Kostnad för banbygget 

Bland alla inkommande glasbeställningar finns 
ett brev från den ansvarige för järnvägskalendern. 
Bland annat ombads glasbruksbanans 
ägare lämna en uppgift om vad järnvägsbygget 
kostat. Oavsett vem som svarade för de utlagda 
medlen, så blev de som följer: 

År 1872 7 926:06 kr 
1873 4 705:99 
1874 10 111:20 
1875 9 808:61 
1876 2 329:96 
Summa 34 881:82 

Detta belopp anger inte slutsumman, eftersom 
bruksägaren själv skrivit att järnvägen bör kunna 
tas i bruk i sin helhet under 1878. Kostnaderna 



under 1872 och 1873 bör ha uppstått vid köpen 
av vagnar från Fryksta och transporterna till 
Limmared. Utgifterna för de följande åren måste 
vara betingade av framför allt rälsköp och arbetskostnader. 

Brukschefen hade anförtrott byggnadsarbetet 
åt sin skogvaktare C.J. Svensson. I korrespondens 
finns bekräftat att den sista rälsleveransen 
skedde 1878. Under byggnadsåren hade transporterna 
på järnvägen först skett fram till Månstad, 
dit järnvägen var klar 1876. Därifrån fördes 
godset vidare med häst-alternativt oxskjuts fram 
till Fästeredssund, som var tillfällig ändstation 
fram till dess den resterande sträckan MånstadKarlsviks 
brygga byggts färdig. 

Vid Månstad övervintrade också det glas som 
skulle vidaretransporteras, när seglationssäsongen 
öppnades kommande år. 

Vid Åsunden hade en rejäl brygga med stenkar 
uppförts vid Karlsvik. På sjösträckan in till 
Ulricehamn transporterades godset i pråm eller 
på bogserbåtens däck. Som transportledare fungerade 
bolagets man i Ulricehamn, först av dessa 
var Hjalmar Wettervik. 

Denne var också skyldig att bokföra passageraravgifter 
för dem som medföljde bolagets båtar 
på Åsunden. För vuxen betalades 75 öre tur och 
retur. I biljettpriset ingick på egen risk också resan 
med Oxabanan på öppen godsvagn. Åtskilliga 
personer utnyttjade denna service och det 
var inte ovanligt att Wettervik redovisade mer än 
200 kr i biljettintäkter för en månad. Wettervik 
hade också hand om avlöningen för de två "matroserna'' 
på pråmarna, namngivna som Aron 
och Simson. 

Ulricehamn-Wartofta järnväg (UWJ), 

senare Ulricehamns järnväg (UJ) 

Den 17 juni 1874 kom det första ångloket med 
vagnar till Ulricehamn från Vartofta. Detta firades 
stort i Ulricehamn. Brusewitz var förvarnad 
om evenemanget och gjorde en bejublad entre 
vid detta tillfälle. Han hade låtit lasta en pråm 
med glaslådor, dragen av Hedvig, och önskade få 
dem vidare med tåg till sina kunder ute i landet. 
Styrelsen för UWJ var inte sen att ta på sig 
uppgiften. Fraktavgifter var mycket välkomna i 
ett järnvägsföretag, som verkligen hade behov av 
kontanta medel. 

Järnvägsbygget 



Norrut från glasbruket följde järnvägen plan 
mark över åkrar och mader fram till en mindre 
bro över Åsarpsån och efter ytterligare en kort 
sträcka till Vasabron, som ledde över Sämån. På 
denna sträcka passerade spåret det medeltida fästet 
Opensten, som Engelbrekt och hans upprorsmän 
brände 1434. Fortsättningen till Månstad 
låg på motsvarande sätt väster om ån fram till 
det som kom att bli centrum med stationshus, 
magasin och stall. Storleken på dessa är okända 
men förmodas ha varit tillfyllest för sina funktioner. 
Från Månstad vek banan mot nordväst och 
krävde en bergskärning. Vid sprängningar där, 
inträffade en olycka då en person omkom, förre 
soldaten Gabriel Björk. Här låg banans enda 
större lutning. Återstående del fram till bryggan 
vid Karlsvik gick över mossmarker omväxlande 
med skog. 

Bild från Kar/sviks brygga vidkundens södra ända runtforra sekelskiftet. Persontrafik på egen risk var ettpopu/,ärt 
sätt 
att resa på och många utnyttjade möjligheten. En emballage/,åda tjänstgör som fotsteg. Prisetpå 75 öre for en tur-och  
returresa resulterade vissa månader i intäkter på flera hundra kronor. Okändfotograf, Limmareds hembygdsforening. 

De koncessionerade villkoren efterlyddes inte 
till hundra procent, vilket Kungliga Väg-och 
vattenbyggnadsstyrelsens inspektörer noga påpekade 
vid varje besök. Framför allt förargade de 
sig över banvallens utformning -innanför två 
alltför lodräta torvvallar fylldes sand och grus. 
Inspektörerna hade uppfattningen att denna 
fyllning inte skulle hålla för kommande ånglok 
med vagnar utan dessa skulle sjunka genom underlaget 
och trycka sönder vallarna. Torvkanten 
kunde gärna vara kvar men den måste läggas mer 
lutande på yttersidorna. Dessutom ansågs dikena 
grävda alltför nära terrassen. 

Rälsköp 

Agenten D. Robertson i Göteborg förmedlade 
engelsktillverkade räler till Limmared. Han hade 
förbindelser med de engelska leverantörerna 
Borris Craig & C:o. I korrespondensen mellan 
Carl J. Brusewitz och brodern Fredrik i Limmared 
beskrivs "railsköp" under 1872. Redan 
i januari detta år meddelade han att 230 järnvägsskenor, 
vägande 6,2 ton, sänts på järnväg till 
Borås. Där tog speditören Emil Johansson hand 
om vagnslasterna, omlastade i Herrljunga, och 
ordnade med landsvägstransport till Limmared. 
Även i juli samma år lämnade brodern C.J. uppgiften 
att en ny leverans av räls anlänt med båt 
från England. Denna omfattade 121 tyngre och 
48 lättare skenor. De vidaresändes på samma 
sätt som de föregående. Under 1874 och 1875 



skedde ytterligare leveranser av räls till Brusewitz 
järnvägsbygge. 

Brusewitz hade även andra kontakter inför 
rälshandeln. I brev meddelade brukspatron Carl 
Ekman i Finspång efter förfrågan, att ett salufört 
rälsparti från Fiskeby järnväg till hälften redan 
funnit ny ägare och att han förväntade sig 
att inom kort även sälja resterande hälft. Med 
Fiskeby kunde därför inte Brusewitz räkna med 
något inköp. 

Sliprar höggs i brukets egen skog. Ett mindre 
antal växlar blev inköpta. Förmodligen skedde inköpet 
från Arboga Mekaniska Verkstad, eftersom 
Brusewitz senare gjorde nya växelköp därifrån. 

Omlastning i Ulricehamn. Post till Månstad 
och Limmared 

För att göra uppgiften för transportledare Wettervik 
något bekvämare köpte Brusewitz fastig

heten Strandgatan 43 som bostad åt honom och 
hans familj . Den låg strax intill den nybyggda 
bryggan i Ulricehamn. Även här monterades en 
införskaffad lyftkran. Mest utnyttjad av dragbåtarna 
bör Helge ha varit tack vare kraftigare 
motorstyrka och snabbare gång. Den uppgivna 
körtiden mellan Karlsvik och Ulricehamn om 
60 minuter bör ha gällt just denna båt. Det kan 
dock ifrågasättas om denna tid kan ha varit till 
fyllest vid en tur med en pråm på släp. 

Vartoftabanans vagnar kunde ställas för lastning 
och lossning strax intill bryggan. Vid de 
tillfällen då stenkolslaster, soda, pottaska, fountainbleusand 
med flera materiel anlänt, gällde 
det att fa pråmarna fyllda fortast möjligt. Wettervik 
anställde förmodligen dagsverkare vid sådana 
tillfällen. 

Ett något lättare gods bestod av posten till 
Månstad och Limmared, som fördes direkt från 
Vartoftatåget till bogserbåten. Under icke seglationstid 
måste posten rimligen ha förts på landsväg 
precis som tidigare. 

Frykstavagnarna 

Större delen av inkommande brev till glasbruket 
finns arkiverat. I samlingen från 1872 finns ett 
par, som är avsända från kamrer Ullman i Fryksta. 
Det första innehåller ett tack för en gåva från 
Brusewitz, vattenkaraff med dricksglas. Nästa 



brev handlar om de tre vagnar, som Brusewitz 
köpt på anbud. De två herrarna hade kommit 
överens om att Ullman skulle lasta dessa på några 
godsvagnar i Fryksta och att lasterna skulle 
sändas till Borås. Där skulle Brusewitz hämta 
dem. 

Oxabanan mot 
Kar/sviks brygga 
vidgården Lugnet. 
Foto forf den 10 
maj 2003. 

I förberedelserna för transporten upptäckte 
Ullman att de tre frykstavagnarna inte skulle 
kunna framföras efter omlastning i Herrljunga. 
Boråsbanan var på den tiden smalspårig och höjden 
på lastat gods var maximerat till 7 fot. Detta 
upplyste Ullman Brusewitz om och begärde ny 
information för transporten. Ullman påpekade 
också att om Brusewitz ansåg att vagnarna skulle 
delas i lämpliga partier, innebar det vissa svårigheter. 
Eftersom hjul och underrede bestod av 
en helhet och överbyggnaden av en annan, var 
vagnarna tunga och tidsödande att dela på. Om 
detta arbete skulle utföras, fick det bekostas av 
mottagaren. Ullman hade enbart åtagit sig att 
rulla upp hela vagnar på de normalspåriga godsvagnarna. 

I de handlingar som finns arkiverade efter 
Frykstabolagets likvidation har Ullman noterat 
att dessa vagnar sändes före årsskiftet (18721873) 
till Herrljunga. 

I Limmaredsarkivet finns några brev, som 
handlar om transporten av frykstavagnarna. 
Omlastarbasen i Herrljunga skrev till Brusewitz 
och förklarade att den långa repa som fanns på 
en list på en av personvagarna hade uppkommit 
redan innan vagnen anlände till Herrljunga. 

Statens järnvägar sände räkning på transporten 
från Fryksta till Herrljunga på en summa av cirka 
140 kr. Borås järnväg krävde 44 kr för vagntransporten 
mellan Herrljunga och Borås. Det 
far vara hur det vill med Ullmans uppgift om 
maximalhöjd på vagnslaster på Borås järnväg. 
Vagnarna hade alltså kommit fram till önskad 
järnvägsstation. Vid framkomsten till Borås konstaterade 
man att den fina vagnens hjul behövde 

svarvas, och framför allt måste spårvidden ändras 
till 891 mm. Därför tog man isär underredet 
och sände två hjulpar till Rånnums järnvägsstation, 
nuvarande Vargön, för vidare befordran till 



Nydqvist och Holms verkstad i Trollhättan, där 
arbetet utfördes. 

En rimlig slutsats till detta är att vagnarna senare 
transporterats till Limmared på vinterföre. 

Brusewitz hade en rapportör, som besökte 
Fryksta då och då. Limmaredsbon Hjalmar 
Wettervik hade inlett sitt arbetsliv på Limmareds 
glasbruk men tagit anställning vid SJ och 
blivit placerad som lokeldare i Karlstad. Under 
hans tjänstgöring, som för övrigt omfattade tre 
arbetsdagar i rad med 12-14 timmar, följd av 
en ledig dag, passade han på att "kolla läget" i 
Fryksta varje gång han tjänstgjorde på ett tåg 
dit. Fryksta var en stor godsstation på den tiden. 

Per brev rapporterade han hem till Brusewitz. 1 

Den nya transportleden 

Brusewitz hade lämnat bud även på räler och ångloket 
Fryckstadsamt lastvagnarna, men fick besked 
om att dessa sålts till andra köpare. Förmodligen 
skulle Brusewitz hellre ha köpt räler till sin järnväg 
än de två personvagnarna och packvagnen. 

I Limmareds glasbruks arkiv finns flera brev, 
vars avsändare bidrar till bilden av hur järnvägen 
planerades och förverkligades. Under år 1873 var 

1. När man läser dessa brev går det inte att undvika beundra 
Hjalmar Wetterviks fantastiskt vackra handstil. 

Brusewitz mycket aktiv i arbetet att flytta transportvägen 
till sträckan Limmared-Ulricehamn. 
Bron vid Fästeredssund fick höjas för att tillåta 
en passage för brukets nyinköpta farkoster. 

Trafiken mellan glasbruket och Ulricehamn 
startade vanligen med avgångar för båt och 
"tåg" morgontid och returen från Karlsvik skedde 
på eftermiddagstid. Någon tidtabell har inte 
återfunnits. Därför kan förmodas att avgångstiderna 
spreds genom muntlig kommunikation. 
I bästa fall kan det ha funnits anslag på ändstationerna. 

Bara i samband med stormarknader i Ulricehamn 
lades en turlista så att en endagsresa med 
ett längre uppehåll under dagen kunde ske. 

Månstads station 

Åtta kilometer färdig järnväg från glasbruket till 
Månstad Stom kunde tas i bruk under 1876. 



Hela järnvägen fram till Karlsviks brygga stod 
klar två år senare. 

Fram till 1876 bör alltså glasvarorna ha körts 
på väg ända fram till bryggan. Därefter kan omlastningen 
ha skett i Månstad och först när hela 
banan blivit körklar har transporten ägt rum 
ända till Karlsvik. 

I Boken om Månstad finns socknens station 
beskriven. Huset innehöll en liten bostad för den 
"mannhaftiga fru Hansson", övernattningsrum 
för två körkarlar och en lokal för posten. Sedan 
spårläggningen till Karlsvik blivit klar byttes 
oxar/hästar vid Månstad. 

Karlsviks brygga 

har varit utan spår 

och plankläggning 

i många år. Foto 
på detta uppslag 
forf den I 0 maj 
2003. 

Oxabanan mot 
Månstad vidgården 
Lugnet. 

Glasbrukets båtar 

Till Ulricehamn var sjövägen från Karlsviks brygga 
ungefär 11 distansminuter (cirka 20 km). 

Tre båtköp ägde rum under 1873. Först köpte 
Brusewitz en mindre båt, som var 14 alnar lång, 
5 ½ alnar bred och vägde 51 centner. Säljaren 
sände en man för att övervaka omlastningen i 
Herrljunga. Båten anlände i september till Borås 
på en järnvägsvagn. Förmodligen skedde den vidare 
transporten till Asunden på vinterföre. 

I december samma år var den tredje båtaffären 
avgjord. Ingenjör C.A. Möller förmedlade ett 
köp från Ångslupsbolaget Hedvig i Uddevalla. 
Som namnet antyder gällde det just en ångslup. 
Hedvig kostade 3 000 Rdr. 

Båttransporten blev ett problem att övervinna. I 
Uddevalla lastades Hedvig på en järnvägsvagn med 
spårvidden 1217 mm. I Herrljunga flyttades båten 
över till en normalspårsvagn för den fortsatta 
resan till Vartofta. Ulricehamnsbanan var i början 
av maj månad inte rälslagd längre än till Lena/ 



Timmele. Inte förrän den 17 juni firades den fullbordade 
rälsläggningen i Ulricehamn. 

Eftersom Brusewitz ville ha båten i sjön så 
fort som möjligt ordnades en transport på den 
nylagda järnvägen till Lena. Den avslutande förflyttningen 
bör ha skett på Ätran, som ansågs 
vattenrik nog vid denna tid på året och möjlig att 
befara. Alternativet var en oxdragen transport på 
landsvägen. I varje fall åkte Fredrik och dottern 
Anna på ångbåten på Åsunden en av de första 
dagarna i juni, enligt brev till C.J. i Göteborg. 

Brusewitz hann också skaffa en befälhavare till 
båtarna genom förmedling av vännen Kilman på 
Castellegården i Kungälv. Johan Henrik Johansson 
från nordbohuslänska Överby åtog sig att bli 
ansvarig för båten på sjön Asunden för 2 riksdaler 
50 öre per dygn (årslön 860 kr) jämte fri bostad 
och kost samt resa Göteborg-Limmared och åter 
efter säsongens slut. Så snart islossningen skett 
skulle han tillträda den nya tjänsten. 

Nästa båt fanns redan i sjön, och när den blev 
till salu på hösten 1874 betalade Brusewitz 750 
kronor för Bogesund till staden Ulricehamn. Den 
hade betydligt sämre maskineri; en uppgift gör 
gällande att en enkeltur till Karlsvik tog dubbelt 
så lång tid som vad Hedvig krävde. 

År 1879 sattes glasbrukets fjärde ångbåt i trafik. 
Helge kom från en ägare i Stockholm och 
var byggd vid Oskarshamns Mek. Verkstad 
1875-76. Denna maskinstarka båt blev omtyckt 
och kom att användas mest. Till den lilla flottan 
hörde också ett par pråmar. 

I Ulricehamn ägde glasbruket sedan 187 4 en 
fastighet med brygga. Det gods som anlände 
på banan från Vartofta forslades ner till denna 
brygga. 

Så snart Ulricehamnsbanan börjat med godstrafik 
på sin nybyggda bana till Vartofta i juni 
187 4 tog glasbrukets gods den nya vägen. Att 
detta inletts bekräftas i brevväxlingen mellan bröderna 
Carl J. Brusewitz i Göteborg och Fredrik i 
Limmared. En av de första godsleveranserna över 
Vartofta bestod av 996 räler, köpta från England, 
cirka 45 ton, som lastades på sju vagnar för transporten 
ner till Ulricehamn. 

Det nytillverkade glaset emballerades i trälådor 
och fraktades på den nya leden till Ulricehamn. 

Stins Gustaf Carlsson i Vartofta skrev den 21 



juli 1874 till Brusewitz och hade synpunkter på 
glaslådornas dåliga hållbarhet. De var så dåligt 
spikade, att glas föll ur lådorna. Sådant borde naturligtvis 
inte förekomma under en transport. 

Ånglok 

Brusewitz var inne på iden att ha ett ånglok på 
banan. Våren 1872 brevväxlade han med B. 
Ruus Lennartsson, som fanns i England, om lokritningar 
och inköp av räler. Denne trodde sig 
om att kunna skaffa ett ånglok för 450 pund, 
vilket förmodligen måste gällt ett begagnat lok, 
och räler till ett pris av 10-11 pund per ton. 

Eftersom det fanns en ånglokstillverkare inom 
landskapet föll det sig naturligt att Brusewitz 
hösten 187 4 förhörde sig hos Nydqvist och 
Holm i Trollhättan och begärde upplysningar 
om kostnaden för ett lok med 891 mm spårvidd. 
Han upplyste också om att han beräknade ha sin 
järnväg klar under senare delen av 1875. 

Av svaret framgår att man kunde leverera ett 
ånglok med två drivaxlar till ett pris av 13 000 kr. 
Skulle valet falla på ett treaxligt lok skulle priset 
uppgå till 15 000 kr. 

Brusewitz fortsatte korrespondensen och anförde 
att loket måste vara lätt, helst inte över 
100 centners tjänstevikt (4,5 ton). Något sådant 
trodde sig inte trollhätteföretaget om att kunna 
åstadkomma, men ett med 150 centners tjänstevikt 
skulle inte vara omöjligt att tillverka. Ett 
lok med tre drivaxlar skulle man gärna offerera 
för 12 000 kr. 

Ett ännu bättre anbud anlände i november 
1874 från ingenjör D . Hald i London, som 

Vid Månstad Stom 
stod stallbyggnaden 
for glasbrukets 
oxar och hästar, 
som användes i 
transporterna av 
glasbrukets produkter 
till Karlsviks 
bryrga. Foto 
forf den 10 maj 
2003. 

skulle kunna förmedla ett köp av ett litet ånglok 
av engelsk typ Chaplins Patent för 8 650 kr, fritt 
Göteborg. Denne Hald var förmedlare av godsvagnar 
till Ulricehamn-Wartofta järnväg och 
hade fatt Brusewitz adress genom detta bolags 



verkställande personal. 

När ångloket Fryckstad använts under 18731875 
av Fortifikationen i Karlskrona, sändes det 
före årsslutet till Christinehamns Mek Verkstad 
för översyn. Tanken var att loket skulle försäljas. 
Brusewitz fick brev om att den kommande försäljningen 
skulle äga rum i december, troligen i Kristinehamn. 
Något inköp blev aldrig genomfört. 

Brusewitz höll kontakten med ingenjör Harald 
Asplund och under 1876 köpte han begagnad 
räls från Kroppabanan. 25 centner (drygt 1 
ton) anlände under våren 1876. Detta parti från 
Värmland uppgavs väga 6 skålpund per fot. I 
samband med denna leverans meddelade Asplund 
att det lilla ångloket från Kroppa järnväg 
var till salu. 

Som det endast varit i trafik under tre somrar 
ansågs det vara i ett gott skick. Det förmådde 
draga minst 8 lastade vagnar uppför en lutning 
på 1 :90. Vikten var 260 centner med kol och 
vatten. En spårviddsändring från 2,7 fot till 3 fot 
kunde utföras för 1 600 kr. I nuvarande skick utbjöds 
loket för 12 500 kr. Inte heller detta förslag 
kunde accepteras. Loket var alltför tungt. 

Lastvagnar 

Under tiden som järnvägsbygget framskred 
skedde förfrågningar om lastvagnsinköp. Nydqvist 
och Holm i Trollhättan svarade i början av 
år 1875, att man inte ansåg sig kunna tillverka 

vagnar, eftersom hela deras verkstad var inriktad 
på ångloksproduktion. Under tiden Brusewitz 
ägde Strömsfors mekaniska verkstad tillverkades 
några lastvagnar där. 

Godshantering i Göteborg och Stockholm 
Som redan nämnts skötte Carl J. Brusewitz alla 
omlastningsärenden i Göteborg. Dessutom hade 
han uppdraget att vara försäljare i Västsverige. I 
Stockholm hade motsvarande uppgift lagts på 
speditören Osbeck vid Stockholms Södra station. 
Denne behövde knappast dagligen ta itu 
med Limmaredsgods, men som glasbruket hade 
återförsäljare och kunder både på Gotland och 
längs Norrlandskusten gällde det att vidarebefordra 
försändelser till dessa. 

Inspektioner 

Eftersom glasbrukets järnvägsbygge blivit koncederat 
kom årligen en inspektör från Kungl. Vägoch 



vattenbyggnadsstyrelsens västra distrikt för 
att se hur banbygget framskred. I och med dessa 
började besvärligheter torna upp sig för järnvägens 
ägare. 

Den första besiktningen utfördes 187 4 av 

D.W Lilliehöök, som var bosatt i Säffle. Han 
kunde konstatera, att järnvägen var färdig fram 
till Vasabron, 12 000 fot från glasbruket. En oxe 
drog vanligen en eller två vagnar. Lasten uppgick 
för det mesta till 40 centner, motsvarande 
ungefär 1 700 kg. Överbyggnaden bestod av 
långsliprar liggande på tvärsliprar. Den utlagda 
rälsen vägde 5 skålpund per fot. Bruksägaren 
meddelade att rälsen senare skulle bytas ut mot 
grövre, vägande 8 skålpund/fot, vilket koncessi-

På östra sidan om 

Oppenstens fdste 
gick den gamla 
glasbruksbanan i 
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onen föreskrev. Rälen var fäst med femtumsspik 
och längderna saknade förenande skarvjärn. 

Åtta avloppstrummor och en bro med 21 fots 
spann fanns i banvallen, som byggts upp av sand 
och grusjord upplagd mellan två torvvallar. I detta 
utförande kunde banan ej upplåtas för drift 
med lokomotiv. 

Mellan Vasabron och Månstads kyrka hade 
12 900 fot terrasserats. Två trummor och en träbro 
med 30 fots spann var byggda. Räls av en 
vikt på 8 skålpund per längdfot hade lagts på 2 
040 fot. Här var sliprar utlagda på det sätt koncessionen 
föreskrev. 

Terrassens utformning överraskade inspektören 
Lilliehöök. Eftersom järnvägen på denna 
sträcka löpte över vattensjuka marker var det viktigt 
att avrinningen fungerade. 

För oxar som dragare var den beskrivna terrassen 
acceptabel, men icke för ånglok. Skulle ett 
sådant någon gång i framtiden komma att användas 
skulle torvvallarna stärkas på yttersidorna 
med material, som doserades mot dikena. 

Det måste ha känts besvärande för Brusewitz 
att inte fa godkänt på grund av för klen räls och 
en bristfälligt utförd terrass. 



Besiktningen under 1875 genomfördes av 
Lilliehööks efterträdare civilingenjör Oterdahl. 
Brusewitz hade på sträckan Månstad-Karlsvik 
inköpt mark för banan, bland annat från baron 
Sigge Sparre på Hofsnäs i Finnekumla, en stor 
markägare i trakten. 

Protokollet visar att 28 870 fot av banan mot 
Åsunden var skenlagd. Den klena rälsen låg kvar 
och den grövre om 8 skålpund per fot utlagd på 
18 000 fot av banan. 5 000 längdfot stängsel av 

god kvalitet var uppsatt längs banan. Inspektören 
påpekade att terrassen fortfarande inte var 
lagd så som föreskrevs i föregående besiktning. 
Sliperavståndet var inte heller det anbefallda, 
två fot. Än en gång påpekades att rälsspik och 
skarvjärn måste användas. Vidare skulle ett brett 
avloppsdike grävas så att inte stillastående vatten 
kunde tränga in i terrassen. De trummor som 
byggts av trä borde läggas i kallmur av kilad sten. 
Slutligen påpekade även denne inspektör att den 
klena rälsen måste bytas ut. 

Brusewitz fick ännu en gång anmärkningar för 
ett dåligt banbygge. 

Besiktningsprotokollet från 1876 lämnar 
upplysningar om byggnader vid Månstad. Stall, 
godsmagasin och stationshus var uppförda. Daglig 
trafik med oxar förekom på banan till Månstads 
bro. Inspektören var fortfarande inte nöjd 
med banvallens utformning. Brusewitz hade uppenbarligen 
insett att terrassen skulle bli mycket 
dyrare att anlägga än vad han förväntat sig. 

I slutet av 1879 var hela banan komplett. Sigge 
Sparre var helt medveten om att den koncession 
Brusewitz hade fatt för järnvägen inte kunde hindra 
byggande. Men i flera brev till Brukspatron 
framförde han åsikten att de skador på gröda, 
åkrar och skogsmark som järnvägsbyggarna 
åstadkommit, måste ersättas till arrendatorn på 
Välabro. Tio riksdaler nämndes som ett tänkbart 
belopp för markskadorna. 

Trafiken på det nylagda spåret startades som 
nämnts i slutet av 1878 och därmed upphörde 
omlastningarna vid Fästeredssund. Man hade då 
nått målet att brukets material inte längre behöv-
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de lastas på vagnar för transport på landsväg utan 
på sträckan mellan glasbruket och båten/pråmen 
på Åsunden skedde materieltransporterna på 
räls. Bryggan vid Karlsvik, som utgjordes av en 
stor mängd stenar med överliggande plankgolv, 
hade utrustats med en lyftkran. 

Av sträckan mellan Månstad och Åsunden hade 
cirka 12 000 längdfot blivit grusade. Inspektören 
efterlyste karta över delen Månstad-Åsunden, 
men någon sådan kunde Brusewitz inte visa upp. 

1880-och 90-talets inspektioner av Oxabanan 

Bruksägaren kunde inte släppa tanken på att 
äga ett eget ånglok. Vid sin mekaniska verkstad 
i Strömsfors söder om Limmared tog en kunnig 
person hand om tillverkningen av ett mindre 
ånglok. I besiktningsprotokollet från 1880 
noterades att denna verkstad redan levererat en 
ny lastvagn. Om spåret uttryckte inspektören sin 
enkla uppfattning att inget betydelsefullt hade 
inträffat. Det vill säga att tillståndet var fortfarande 
så illa att något godkännande för ångloksdrift 
inte kunde tänkas. 

1881 omnämnes än en gång tillverkningen av 
ett litet ånglok, som beräknades väga cirka 90 
centner i körklart skick. Förutom de tre vagnarna 
från Frykstabanan hade bolaget tillgång till 
åtta lastvagnar, vardera vägande 25 centner och 
med en lastförmåga på 75 centner. 

I nästa rapport (1882) förekom också lokbygget, 
men med kommentaren: "Den förre verkmästaren 
hade rymt till Amerika (hvarifrån han 
var kommen!) och en ny, från Göteborgs Mek 
Werkstad, var nu anställd." 

I 1883 års rapport konstaterade inspektören 
Oterdahl, att den mekaniska verkstaden i Strömsfors 



sålts och glasbrukets vagn-och loktillverkning 
blivit inställd. Något ånglok från verkstaden 
i Strömsfors kom således aldrig ut på spår. 

I en senare årsrapport återgavs Brusewitz uppgift 
om att banunderhållet kostat omkring 1 700 
kr föregående år. Byte av syllar och grusning ägde 
rum inför varje säsong. 

Gång på gång hade inspektörerna bett Brusewitz 
visa upp planen för sträckan MånstadKarlsvik, 
men någon sådan företeddes aldrig. 

Efter Brusewitz bortgång 1888 kom inspektörerna 
i vanlig ordning. I inspektionsberättelsen 
för 1890 anmälde civilingenjör Atterbom att en 
ny lastvagn tagits i bruk. 

Under 1892 hade bolaget lagt nya spår inne 
på fabriksområdet och även lagt ned en mindre 
vändskiva. 

År 1893 hade två nya lastvagnar satts i trafik. 
Vagnsunderredena var inköpta från Arboga Mek. 
Verkstad. 

När inspektören C.H. Öhnell besökte Limmared 
den 22 oktober 1895 för att kontrollera 
situationen för glasbruksbanan kunde han konstatera 
att arvingarna efter den avlidne brukspatronen 
inte hade för avsikt att anskaffa något 
ånglok för trafiken. Nya syllar hade lagts in på 
en sträcka av 1 300 m, tre mindre träbroar ombyggts, 
en stentrumma inlagts och grusning ägt 
rum på en sträcka av 4 200 m. Ett starkt snöfall 
hindrade Ö hnell från att befara delen MånstadÅsunden. 
1895 års inspektion var den sista som 
Kungl. Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen utförde. 
Öhnell föreslog också att bruksledningen 
skulle anhålla om att fa koncessionen upphävd. 
Oxabanan fick leva sitt eget liv i fortsättningen. 

Borås-Alvesta järnväg 

och Västra Centralbanan 

I slutet på 1890-talet projekterades en järnväg, 
som tänktes ansluta Limmared till det landsomfattande 
systemet. Efter Fredrik Brusewitz bortgång 
i augusti 1888 kom disponenterna Rönnbäck 
och Grääs att leda bruket fram till 1893, då 
sonen Carl Brusewitz övertog chefskapet. 

Dagen före julafton 1902 inleddes trafiken på 
den nya normalspårsbanan mellan Borås och Alvesta. 
Största kunden vid stationen i Limmared 
blev glasbruket med dagliga sändningar. 



Under 1906 fick Västra Centralbanan glasbrukets 
leveranser till kunder i norr. 

Västra Centralbanan utnyttjade Oxabanans 
banvallsområde på sträckan mellan Skårtebo och 
Månstad. Det var dock bara marken som kom 
till nytta. Den gamla terrassen fick helt förnyas 
för de kommande tågen, som krävde ett mycket 
större axeltryck. 

Materiel från den gamla Oxabanan användes 
på nytt i det utlagda spåret till Husmossen, där 
man hämtade torv till glasbrukets ugnar. Allt 
behövde inte användas utan flera vagnslaster 
skrot kunde avyttras. Glasbrukets disponent 
civilingenjör Gösta Östlund, som ställt samman 
boken om Limmareds glasbruk 1740-1940, 
uppger att personvagnarna och några godsvagnar 
slopades. Förmodligen syftar han på de inköpta 
vagnarna från Fryksta järnväg. 

lr , 

Vid Månstad viker 
den gamla banvallen 
mot väster genom 
bebyggelsen. 
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Tågposten -en hobbytidning 

värd att beakta 

Den svenska spårlitteraturen har utvecklats på ett 
imponerande sätt under det dryga halvsekel som 
gått sen tåghobbyn började organiseras på allvar. 
Gränsdragningar är som så ofta besvärliga att 
göra men antalet böcker under perioden ligger 
närmare tre än två hundra. Några är akademiska, 
några är främst kommersiella, bakom andra står 
operatörer eller officiella organisationer men de 
flesta är produkter av ett ideellt intresse. 

Fast böckerna ger inte hela bilden. Mycket 
värdefullt står att finna i det femtital hobbytidningar 
som finns eller har funnits. Variationen 
i ambition, utförande och livslängd är mycket 
stor. Mycket är medlemsorgan för diverse klubbar, 
alltifrån Svenska Järnvägsklubbens Tåg till 
exempelvis den lilla stencilerade Koltåget. Alla 
innehåller inte material av allmännare intresse 
men flera har gett och ger viktiga bidrag till historien, 
gärna ur ett regionalt perspektiv. Bland 
de goda exemplen kan nämnas norrbottniska 
Karven, uppländska Roslagsexpressen, västmanländska 
Förstlingen, västgötska jernvägsnytt, gotländska 
Spårstumpen, skånska ÖS]-bladet (huvudorgan 
för den eminente järnvägshistorikern 
Yngve Holmgren) och Skånska järnvägar. 

Starten var inte sällan blygsam: ett par hektograferade 
eller spritduplicerade blad. Sen utvecklades 
volym och kvalitet i och med att verksamheten 
växte och tryckprocessen blev relativt billigare 
tack vare ny teknik. Utvecklingen återspeglas 
i bibliotekens samlingar. Pliktleveranser gäller 
inte för de enklaste reproduktionsformerna så 
där finns stora luckor. Här har Sveriges Järnvägsmuseums 
samlingar i Gävle och Ängelholm en 
viktig kompletteringsuppgift som man ännu inte 
helt har lyckats fylla. 

Start i pojkrum? 



För att exemplifiera med en intressant men 
otillräckligt beaktad och bevarad spårtidning 
ska här berättas om Tågposten. Namnet har för 
övrigt inget med järnvägspost att göra även om 
Nils Lindgren, en av tidningens initiatörer och 
ledande medarbetare, var son till Erik Lindgren, 
en framstående posthistoriker vars häften om 
(främst) förenade post-och järnvägsstationer som 
fyller sex decimeter i bokhyllan är en viktig källa 
för envar som skriver ban-eller bandelshistoria. 

Tågposten startades i februari 1961 som organ 
för Hemliga Modell-Järnvägsklubben. Namnet 
och de första årens karaktär kan nog förklaras 
att pionjärernas medelålder enligt uppgift i ett 
senare nummer var tretton år. De bodde i Lund. 
Klubben splittrades efter ett halvår på frågan om 
dess modellanläggning ska vara en-eller tvåspårig 
-majoriteten (två personer) bildade Lunds Modelljärnvägs-
och Järnvägsklubb med tidningen 
Järnvägsbladet, före klubbens nedläggning 1964 
omdöpt till Skåningen. Minoriteten (tvåspårsförespråkaren 
Nils L.) överlevde, tills vidare under 
namn av Hemliga Modell-Järnvägsklubbens 
Andra Del, och tog med sej Tågposten som ett 
slag fick prefixet Nya. 

Pojklekar, pojkintriger, pojkrumstidningar, 
utan intresse för andra än de berörda? Visst. Detta 
medgavs även av pionjärerna när de nått mognare 
ålder. Samtidigt fortlevde länge en del puerila 
drag i Tågposten och minnet av ursprunget 
återupplivades i omtryck och när tidningen och 
klubben (som så småningom fick namnet Lunds 
Lokala Lokomotivklubb och från 1970 Spårvägs-
och Järnvägsklubben, Spojk) fyllde jämnt. 

Expansion 

Tidningen rapporterar om klubben och dess 
mer eller mindre lyckade projekt, berättar från 
resor, återger notiser ur SJ-Nytt och andra källor. 
Ett visst bestående värde har en del lokala 
observationer. Jag var själv med och skrev en bok 
om Bjärred-Lund-Harlösa järnväg som utkom 
1987, och jag inser nu vid en förnyad genomläsning 
av TP att vi missade några uppgifter från 
banans sista tid som hade platsat väl i boken. 

Det var dock först efter tio år, när Spojk hade 
cirka tretti medlemmar (nästan alla i Lund) 
och tidningen cirka sexti prenumeranter (varav 
åtskilliga utanför Lund och Skåne), som det 
hände något. Utgivningen stabiliseras kring sex 

-
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nummer om året och numren blir fylligare även 
om den tekniska nivån fortfarande är låg med 
ibland ojämnt stencilerad skrivmaskinstext och 
stundom tafatt utförda illustrationer. Innehållet 
är som förut blandat. Inte minns förekommer 
det reportage från utflykter och resor, och 
de sista reguljära ångloken på skånska och andra 
spår bevakas noga liksom de sista spårvagnarna i 
Köpenhamn. 

Det inleds en fyllig men visserligen aldrig helt 
fullständiggjord artikelserie om de svenska spårvägsstäderna. 
En för de svenska hobbytidningarna 
relativ nyhet är trafikpolitiska debattinlägg, 
mest med miljöengagerad utgångspunkt. Om 
önskvärdheten av nolltaxa på kollektivtrafiken 
uppstår det en replikväxling. Spojks modelltågsprojekt 
dryftas fortfarande men intresset för den 
verksamheten verkar ha mattats. Tillfälligt dock, 
för ett år senare berättas om den främst Märklinbaserade 
klubb-bana som är under uppbyggnad i 
en källarlokal. Den innehåller förutom tåg-även 
spårvägs-och trådbussmateriel. Banan är till en 
mindre del gemensam egendom medan flertalet 
fordon är enskilt ägda. Motsvarande system gäller 
för klubbens "bibliotek" som utgörs av listor 
över spårlitteratur som medlemmar äger och är 
beredda att låna ut till andra. 

Det är oklart om begreppet "småbana'' fanns 
redan nu. Tågpostenaktivisterna hade emellertid 
tidigt intresserat sej för och studerat fenomenet, 
till exempel tegelbruksbanan i Prästberga vid 
Lomma. Men i Tågposten 4/1971 inleddes blygsamt 
vad som skulle växa till en stor, systematisk 
inventering av svenska småbanor eller industribanor 
och deras lok, bland annat i bokform. Det 
var Janis Priedits som hade besökt och kort berättade 
om sju nedlagda eller levande torvbanor i 
Skåne och södra Småland. 

I vissa nummer svällde nyhetsnotiserna från 
in-och utland till flera sidor. 

Ett slags höjdpunkt 
Tillväxten fortsatte och Tågposten väckte uppenbart 
allt större intresse hos spårintresserade utanför 
Lund. För övrigt etablerade Spojk genom 
utflyttade Lundabor "lokala kamratföreningar" 
med bas i Stockholm och Växjö. Fast 1974 separerades 
Tågposten organisatoriskt från Spojk. 



En egen stencileringsapparat hade anskaffats. 
Förut hade man utnyttjat en på Lundauniversitetets 
litteraturvetenskapliga institution. Man 
kan undra om detta arrangemang hade samma 
personbakgrund som att Tågposten ett slag publicerade 
små tåg-och spårvagnsdikter. 
Också på andra sätt breddades innehållet. Genom 
främst Terry Brown men även Mikko Alameri 
och Nils Lindgren kom det sakkunniga artiklar 
om trådbussar. Det dök rentav upp ett bidrag om 
det svenska civilflygets första tid. Skribenter som 
Jan Ericson och Björn Waldenström förstärkte bevakningen 
av småbanorna, Bo Persson och andra 
breddade den trafikpolitiska debatten. 
Men det var inte självklart att allt detta skulle 
kunna hållas kvar inom ramen för en stenciltidning 
som fortfarande hade en så stark Lundaprägel. 
År 1975 utsöndrades en inriktning genom 
tillkomsten av bulletinen Meddelanden ftån S]Ks 
småbaneavdelning, även om Tågposten bevarade 
en stark inriktning på småbanor. Året efter kom 
de första ansatserna till vad som blev det trafikpolitiska 
organet Trafikmiijö (1977-1983), som 
efter några år knöts till Miljöförbundet. Fast genom 
framför allt Bengt-Göran Nilsson fortsatte 
Tågposten att debattera trafikpolitik ända fram 
till nedläggningen. 
Svårigheter började anas men sjuttitalets mitt 
innebar en åtminstone kvantitativ höjdpunkt för 
tidningen. De sex numren 1975 innehöll sammanlagt 
212 sidor och året därpå fanns det 127 
prenumeranter. Vilket ju fortfarande innebar att 
upplagan var blygsam. 

Temanummer 

Nummer som dominerats av ett ämne och/eller 
en skribent hade förekommit redan tidigare 
men blev genom Norgetemat i 6/1978 en uttalad 
princip. Ett par år framåt markerades detta;på 
omslaget genom lämpliga illustrationer. 

Tågpostens teman var av skiftande karaktär: 
Schweiz, småbanor, Skåne, Polen, Boliden, Trollhättan... 
Ett nummer (2/1980) fördjupade sej i 
Stocksund och innehöll det grundligaste som hittills 
har skrivits om denna lilla orts spårhistoria. 
Lund var förvisso inget nytt ämne för tidningen 
men ägnades ändå ett särskilt nummer. 

Nummer 1/1981 hade tidningens tjugoåriga 
tillvaro som ett litet tema -Tågposten var som 
påpekats ovanligt frikostig med tillbakablickar men 
innebar annars ett återfall till blandat innehåll. 
Numret därpå var däremot högst enhetligt 
genom att allt handlade om "Les grands expres", 



det vill säga (främst) internationella expresståg, 
och i sin helhet hade skrivits av Matz Lonnedahl 
Risberg. Han var ett slag en flitig bidragsgivare, 
och flera av hans senare artiklar i Tåg om färjor, 
svenska utlandsförbindelser och resor på nordliga 
banor hade haft tidigare versioner i Tågposten. 

Landskrona var ensamt ämne fast med flera 
olika författare i nummer 3/1982 trots att re-

Omslagsillustrationerna 
gjorda av 
duktiga illustratörer 
på Tågpostens 
temanummer 
anspelade under 
några årpå det 
aktuella ämnet. 
Här nr 311973 
och på nästa sida 
nr 6/1975. 

daktionen tidigare sagt sej vilja upphöra med 
temanummer. Numret därpå dominerades av 
Småland och det påföljande av Cementa. Numrens 
innehåll fick nog mer styras av tillgången på 
material än av redaktionella principer. 

Själv betraktar jag några av temanumren med 
deras mångsidiga och genomarbetade artiklar 
som det mest värdefulla i Tågposten. Kvaliteten 
toppade senare än kvantiteten. 

Långsam avveckling 

I nummer 1/1984 meddelade redaktionen att 
man av ekonomiska skäl skulle glesa utgivningen 
från fem till fyra årliga nummer. Men det blev bara 
två detta år (det hade för övrigt varit en liknande 
svacka 1979). Materialet räckte inte till mer, förklarades 
det när nr 2 äntligen kom. Medarbetarskaran 
hade krympt oroväckande. Av årgångens 
46 sidor fylldes 36 av Janis Priedits, främst med 
en mycket utförlig och kvalificerad genomgång av 
Höganäsbolagets järnvägar (påbörjad i 5/1983). 
Antalet medlemmar och prenumeranter sjönk, 
och styrelsen förmodade att det berodde på konkurrens 
med andra föreningar och organ inom 
hobbyn. På våren 1984 beslöts om övergång till 
sporadisk utgivning och på hösten började man 
diskutera en nedläggning av tidningen. 

Sporadiskt var ordet. År 1985 publicerades ett 
enda nummer. Dess största bidrag var symptomatiskt 
nog en utförlig förteckning över Sveriges 
nedlagda järnvägar. Året därpå kom inget 



nummer alls, inte heller 1987. Men väl 1988. 
Redaktionen medgav att en nedläggning hade 
diskuterats men inte var aktuell, och eftersom 
det fanns pengar i kassan och några manus på 
hög hade man gjort en kraftansträngning. Innehållet 
var också lite mer blandat än i de närmast 
föregående numren. 

En ny lång paus följde. Inga nummer vare sej 
1989 eller 1990. Men 1991: "Vad nu då? Lever 
Tågposten ännu?" presenterade redaktionen 
årets första nummer. Det kom rentav ett nummer 
2/ 1991. Det mesta handlade detta år om 
svenska spårvägsplaner och hästspårvägar. 

Året därpå hade redaktionen hittat eller färdigställt 
ytterligare artiklar. Några hade förmedlats 
till andra tidningar men det övriga räckte till 
ännu ett nummer av Tågposten. Sen kom ytterligare 
en årslång lucka. 

Nummer 1/1994 blev så Tågpostens sista. Där 
berättades att två glest besökta årsmöten stadgeenligt 
hade beslutat om föreningens och därmed 
tidningens nedläggning. Det niosidiga numret 
som hade ett slags Norgetema distribuerades till 
de cirka tjugo medlemmar/prenumeranter som 
fanns kvar. 

Några av Tågpostens medarbetare hittade 
andra publiceringsmöjligheter medan andra tyvärr 
tycks ha lagt av. 

Övermognad? 

Det kan ses som ett tecken på den svenska spårhobbyns 
mognad och kanske övermognad att 
den i så hög grad har börjat ägna sej åt tillbakablickar 
på den egna verksamheten. Till exemplen 
hör antologin Museibanor och veterantåg från 
2005, SJK:s femtiårsskrift från 2008, Svenska 
Spårvägssällskapets dito från 2009 och TrafikNostalgiska 
förlagets omfattande serie Järnvägsmznnen. 

Till samma kategori hör onekligen denna lilla 
tillbakablick på en något udda tidning, som också 
skulle ha kommit femti år efter starten men 
fick stå över förra året av utrymmesskäl. Men kan 
den bidra till att hobbyns tidiga och ofta spretiga 
undervegetation arkiveras medan möjlighet 
ännu finns är det bra, och för den som skriver 
spårhistoria finns det ett och annat att hämta i 
Tågposten. 

Erik Sundström 



Vad hände vid Sveriges järnvägar 1862? 

• Arbetet med byggande av stambanorna fortsatte, 
och under året öppnades den sista sträckan 
Gnesta-Töreboda av Västra Stambanan, med 
sidobanor från Södertälje västra till Södertälje 
stad och hamn, och från Hallsberg till Örebro. 
Södra stambanan förlängdes i södra delen från 
Hässleholm till Liatorp och den norra delen 
byggdes från Falköping Ranten till Mullsjö. 

Hittills hade man använt syllar av obehandlad 
furu, men hört talas om problem med röta 
och sprickor, så man provade i Skåne syllar av 
ek. Man hade också hört om möjligheterna att 
impregnera med metallsalter och planerade det, 
då eksyllarna var svåra att spika i. 

På sträckan mellan Örebro och Hallsberg gick 
första året även Köping-Hults persontåg ända 
till Hallsberg. 

• De flesta loken vid SJ var fortfarande byggda 
av Beyer Peacock, men när man skulle beställa 
de första sexkopplade godstågsloken för leverans 
1863 passade man på att för jämförelse först köpa 
ett lok från London & North Western Railway 
som blev Södra stambanan nr 8 Finn, senare SJ 
litt. M nr 48. 

Södra stambanan 
fortsatte att byggas 
norrut från 
Skåne. Under året 
öppnades sträckan 
Hässleholm-Liatorp. 
I de djupa 
Göingeskogarna 
fanns kärr och 
mossar som forsvårade 
anläggningsarbetena. 
Här ett parti av 
den nyöppnade 
linjen vid Osiedal 
mellan Osby och 
Killeberg. 

• Samtidigt köpte SJ sina första svensktillverkade 
lok från Nyköpings Mekaniska Verkstad, 
som ägdes av finansmannen Johan Holm. I samarbete 
med G.F. Göransson hade han just startat 
ett bolag som vid Jädrans station på GDJ skulle 
bygga ett stålverk enligt Bessemermetoden för 
att förädla stålet från järnverken i Högbo, Horndal 
och Garpenberg, och tillverka hjulringar för 
järnvägar. Holm hade haft planer för att bygga 
ett komplett stålverk i Nyköping under ledning 



av Håkan Steffansson. Tills vidare köpte man 
järn från andra lokala bruk men räknade med 
att sedan fa bessemerstål från Sandviken där 
Steffansson också var starkt engagerad. Loken 
från Nyköping byggdes 1861 men blev inte klara 
för leverans förrän 1862, då de blev Västra stambanan 
nr 14 Nyköping och nr 18 Östergötland, 
senare SJ litt. B. 
• Köping-Hults järnväg hade svaga finanser, och 
var bara byggd från Örebro till Arboga och trafikerade 
Nora-Ervalla järnväg. Bandelen till Hult 
var inte längre aktuell sedan SJ anslutit i Örebro. 
SJ planerade också Nordvästra stambanan med 
hamn vid Vänern i Kristinehamn. 

• Gefle-Dala järnväg var färdig till Falun sedan 
1859 och vid Jädrans station byggde G.F. Göransson 
sitt bessemerverk. För att fa bättre spår 
till verket flyttades stationen 1863 en kilometer 
västerut och fick då heta Sandviken. 
• Åmmebergs järnväg öppnades från Zinkgruvan 
till hamnen vid Vättern. Den ägdes av det 
belgiska företaget Vielle Montagne. Dess ånglok 
Carlsund var det första ånglok som byggts av 
Motala Verkstad, trots att det redan 1823 vid bolagsbildandet 
stått att verkstaden skulle erbjuda 
tillverkning av ånglok. Marma-Sandarne järnväg 
gick också som en lokal bruks bana på normalspår 
ägd av ett engelskt bolag. 
• Övriga banor i Sverige var vid denna tid smal

spåriga. De flesta låg i Bergslagen i förbindelse 
med kanaler och sjöleder. Flera hade redan ånglok 
tillverkade av Munktells verkstad i Eskilstuna. 
De första norrländska kustbanorna var i trafik 
vid Söderhamn och Hudiksvall, med lok från 
Nyköping respektive Beyer Peacock & C:o. Att 
man valde smalspår berodde på att det blev billigare 
och medgav skarpare kurvor. SJ hade ännu 
inga bestämda planer för banor i Norrland, och 
man övervägde att eventuellt bara ha smalspår 
i Norrland. Man valde ändå relativt brett spår, 
4 fot svenskt eller engelskt mått, och litade på 
Adelsköld som lovat att man då utan alltför hög 
kostnad skulle kunna bygga om till normalspår 
om så skulle bli aktuellt. 

järnverket och samhället i Sandviken 
växte snabbt och stationshuset 
på bilden blev kortlivat, 
bara fem år. Byggrzaden var inte 
ursprunglig och exteriören tyder 
på att det var någon annan än 
Adelsköld eller hans assistenter som 



hade gjort ritningarna. 

Den belgiskägda Ämmebergs järnväg 
som var 10,9 km lång hade 
ingen forbindelse med det övriga 
järnvägsnätet och betjänade endast 
bolagets egna godstransporter. För 
interntransporterna anlades ett 
600 mm-system som delvis gick 
i normalspåret som treskensspår. 
Foto 1904 John Fröberg, NS. 

Björn Edman 

Banvakter och stationsföreståndare 
vid Kallllar-Berga järnväg 

När boken om Kalmar-Berga järnväg skrevs på 
1990-talet var forskning om banvakter och banvaktsstugor 
inte så aktuell. Boken upptar därfor 
inte några uppgifter om dessa. På senare år har 
intresset och dokumentationen ökat i stor utsträckning. 
Detta kapitel kan därfor ses som en komplettering 
av boken. Dessutom foljer en forteckning över 
stationsforeståndare vid samma järnväg. 

Som källor har använts den officiella folkbokfo

ringen (kyrkbokforingen), pensionsliggare i KBJ-s 

arkiv, f ärnvägsmuseums stationsforeståndarregister, 

Statskalendern, Statens Järnvägars avlöningsstat 

1941-51, diverse matriklar och personalforteck

ningar samt Ekonomiska kartan (samtliga blad 

över detta område är från 1941). Det skall redan 
från början framhållas att uppgifterna från olika 
källor av skilda orsaker inte alltid stämmer överens. 
Matriklar missar ofta personer som varit anställda 
mindre än ett år men tar å andra sidan ofta upp 
dem som aldrig tillträtt en "tjänst. 

Med begreppet banvakt tänker vi oss i allmänhet 
en järnvägsanställd man som hade en speciell 
sträcka utefter banan att bevaka, det vi också 
kallar sträckvakt. Men i äldre tider betecknade 
begreppet banvakt även en person som bevakade 
järnvägen för vägtrafik (vägvakt) eller skötte rörliga 
broar (brovakt). 

I en uppgift från 1898 var antalet banvakter 



vid Bergabanan (KBJ) sjutton stycken men det 
fanns bara fjorton egentliga banvaktsstugor. 
Kanske var några av dem vägvakter eller kanske 
rent av skötte bevakning av de mindre (tredje 
klassens) hållplatserna de första åren. I Ödebo 
söder om Ålem fanns bevisligen en vägvakt som 
i kyrkboken kallades banvakt. När han blev ihjälkörd 
av tåget, framgår av en tidningsartikel att 
han haft hand om vägbevakningen. Man kunde 
nämligen läsa följande tragiska nyhetsmeddelande 
i Kalmartidningen Barometern måndagen 12 
mars 1906: "Dödad af tåget blef i går grindvakten 
Klang vid Ödebovägen i närheten af Ålems 

1. Björn Edman: Kalmar-Berga järnväg, 2001 

järnvägsstation. Den gamle, som antagligen inte 

hörde tågsignalen, hann icke nog fort från ban

linien, utan blef af lokomotivet slungad nedför 

banvallen, hvarest han fanns död." 

År 1916 ändrades sträckindelningen för banvakterna 
vid KBJ. Banvakten i Kalmar Västra fick 
då endast hand om smalspåren i Kalmar Västra 
och Central samt sträckan däremellan, förutom 
hamnspåren. Stationsförmännen i Kläckeberga, 
Haraldsmåla och Värlebo skulle delta i bevakning 
och underhåll av sina respektive stationsområden. 

Behovet av sträckvakter minskade allteftersom 
motordressiner införskaffades och bevakningssträckorna 
slogs samman. På Kalmarsmalspåren 
köptes den första motordressinen 1914. 

Banvaktsyrket i egentlig mening var i stark avveckling 
under 1930-talet. Vid KBJ fanns 1930 
två banmästare och tretton banvakter. 1936 hade 
antalet reducerats till en banmästare och sju banvakter. 

De flesta banvakter, som anställdes när järnvägen 
var ny, var endast mellan 25 och 30 år 
gamla. Många av dem gifte sig i anslutning till 
att de fick en fast anställning. De första banvakterna 
stannade ofta påtagligt länge, inte sällan på 
samma plats hela sitt yrkesverksamma liv. Pensionsåldern 
var i allmänhet 60 år, men även upp 
till 67 år förekommer. Om vaktstugan inte skulle 
användas av någon efterträdare, kunde det hända 
att sista sträckvakten kunde fa bo kvar efter pensioneringen, 
ibland ända tills han avled. 



En viktig del av banvaktens arbete var brandbevakning, 
men när ångloken försvann i mitten 
av 1950-talet, behövdes inga sträckvakter längre. 
De ersattes av banreparatörer etcetera, som ofta 
var placerade i Kalmar men ibland bodde på annat 
håll. 

Järnvägen invigdes 1 december 1897. Vid årsskiftet 
1897 /98 rapporterades samtliga stationshus 
färdigbyggda men av banvaktsstugorna var 
endast tolv klara under tak. Inredning pågick. 
De tre övriga beräknades färdiga till 1 april 1898. 
Detta är förmodligen orsaken till att banvakterna 

anställdes först 1898. Vaktstugorna var liksom stationerna 
byggda efter typritningar, men de flesta 
blev senare ombyggda och fick olika utseenden. 

Ganska snart visade sig stugorna nämligen 
vara för små för de ofta ganska stora familjerna. 
De flesta byggdes därför till med ett rum på 
1910-talet och i något fall byggdes verandan 
om till rum. Från början hade husen inte heller 
tegeltak. De tillkom i allmänhet på 1920talet. 
Vid denna tid byggdes också separata 
tvättstugor till de flesta vaktstugorna. Indragen 
vattenledning under privatbanetiden fick bara 
banvaktstugan i Kalmar Västra och det skedde 
redan 1918. El började installeras 1919. Först 
ut var stuga nr 12 i Långemåla. Vid förstatligandet 
1940 var samtliga vaktstugor anslutna till 
Finsjö Kraftaktiebolags nät. Rikstelefon fanns 
1940 endast i banmästarbostaden i Långemåla. 
Fortfarande 1960 saknades rikstelefon i stugan 
i Duveström (men den var ansluten till SJ:s eget 
nät, som vid denna tid var automatiserat i motsats 
till Televerkets). 

De gamla banvaktsstugorna blev i stället bostäder 
för annan järnvägspersonal eller hyrdes ut till 
icke SJ-anställda. I samband med avvecklingen 
av persontrafiken nyåret 1968 och de närmaste 
åren därefter såldes eller revs samtliga återstående 
stugor. I något fall flyttades huset till annan 
ort och ett modernare hus uppfördes på samma 
tomt (Sandslätt) eller revs vaktstugan av den nya 
ägaren, och ett nytt hus byggdes (Ålem). 

I dag finns sex av de ursprungligen femton 
banvaktsstugorna vid KBJ kvar, i många fall 
smakfullt renoverade. 

Vid förstatligandet 1940 inordnades Bergabanan 
i SJ:s 26:e bansektion, men redan efter 
något år överfördes den till den nyinrättade 27:e 
bansektionen. Allteftersom fler privatbanor överfördes 



till SJ slogs olika bansträckor samman vad 
gäller underhållet. Periodvis var flera banvaktstjänster 
vakanta. Nya typer av tjänster inrättades 
vid banavdelningen, bland annat en trädgårdsmästartjänst 
inom distriktet. Nya tjänstetitlar 
tillkom också, bland annat omvandlades successivt 
från 1946 ett antal banvaktstjänster till 
banbiträden, vilket innebar uppflyttning någon 
lönegrad. I början av 1950-talet hade alla fatt 
denna titel. Därmed hade den sista med den officiella 
titeln banvakt försvunnit vid KBJ. 

Listan nedan upptar namn och stationeringsorter 
på banvakterna (även de som senare kallades 
banbiträden) tills systemet var avvecklat i 
början av 1950-talet. Om banvakten avlidit under 
sin tjänstetid har detta angivits. 

KBJ bv 4 Läckeby finns kvar i dag som välbevarad privatbostad. Foto 10 maj 2010forf 

Banvaktsstugan (nr 5) Rockneby låg vid korsningen med nuvarande Bölevägen alldeles norr om stationen. KBJ lok 
nr 3 Frigga (Nohab 1897) passerar med ett tågpå sydgång. Ar det Frans Johanssons hustru som postar i kuren vid 
de stängda grindarna? Aret är 1898. NS. 

1. Kalmar Västra (SJ 405) Km 1,2. Vaktstuga 
nr 1 låg alldeles intill Kalmar Västra station och 
hade adressen Lorensbergsgatan 3 i Kalmar. På 
andra sidan bangården låg Torsåsbanans (KTsJ) 
banvaktsstuga nr 1 (SJ 419). De två stugorna är 
sedan länge rivna, sannolikt i samband med den 
stora saneringen av området i slutet av 1960-talet 
sedan smalspåret lagts ned. Båda användes efter 
förstatligandet 1940-41 som förmansbostäder. 
Efter denna tidpunkt är det svårt att fa fram uppgifter 
om vem som bodde i respektive stuga. 

1914-1920: Sven Jönsson (t 1920) 
1922-1933: Axel Eriksson (från 1933 banmästare 
vid Torsåsbanan) 
1938-1951: Reinus Isaksson (kom från MÅJ bv 
nr 8 i Mjöshult) 

2. Bergaby (SJ 406) Km 4, 1. Kalmar (lands)församling, 
Berga. Stugan låg strax väster om Berga 
by. Den var uthyrd redan 1940. Senare riven. 

1898-1914: Herman Andersson 
1914-1932: Johan August Andersson 

3. Västerslätt (SJ 407) Km 7,4. Kläckeberga 
socken, Västerslätt nr 1. Ombyggd 1953. I dag 
privatbostad. 

1898-1923: Viktor Olsson 
1923-1950: Axel Ernfrid Petersson 
1951-: Bror Axel Ragnar Ström (banbiträde) 



4. Läckeby (SJ 408) Km 14,3. Åby s:n, Läckeby. 
Vid korsningen avväg 125, där det länge fanns en 
manuell vägbom. Huset byggdes om 1913. Det 
hyrdes ut cirka 1940 och är idag privatbostad. 

1898-1914: Axel Amandus Petersson (t 1914) 
1914-1940: J.V. Karlsson 

5. Rockneby (SJ 409) Km 19,8. Ryssby s:n, 
Knapegård. Stugan var uthyrd 1940. Såld 1970. 
Riven. 

1898-1927: Frans Johansson 

6. Marielund (SJ 410) Km 25,8. Ryssby s:n, 
Marielund. Ombyggd 1912. Stugan var uthyrd 
1940. Såld 1971, sommarstuga. 

1898-1933: Karl Jonsson 
1933-1935: Jon Algot Fransson 

7. Sandslätt (SJ 411) Km 30,3. Ålem s:n, Haraldsmåla 
järnvägsstation. Huset byggdes om 
1912. Det flyttades 1978 till Oskarshamnstrakten 
och ett nytt hus uppfördes på samma tomt 
men längre från banan. 

1898-1937: Karl Johan Svensson 
1937-1948: Harry Borg, (från 1946 banbicräde; 

till Söderåkra vid f.d. KTsJ) 
1948: Ernst Janne Julius Andersson (t 1948) 
1949-: Alf Evald Jonsson 

8. Ålem (SJ 412) Km 36,2. Ålem s:n, Gunnarsmåla 
nr 1. Sydväst om korsningen mellan järnvägen 
och Buggemålavägen. Huset byggdes om 
1917 och var uthyrt 1940. Sålt 1970. Banvaktstugan 
revs 1982 och ersattes av ett nytt bostadshus 
på samma tomt. 

1898-1900: Sven Alfred Nilsson 
1900-1910: Carl Alfred Johansson Widerström 
1910-1934: Josef Herman Jonsson 

9. Duveström (SJ 413) Km 41,6. Ålem s:n, Århult 
nr 2. Stugan var uthyrd 1940 men användes 
på 1950-talet som tjänstebostad åt personal på 
Blomstermåla station. Den revs omkring 1973 i 
samband med breddning av banan och ny port 
under järnvägen. 

1898-1937: Adrian Leonard Johansson 

10. Lamnhult (SJ 414) Km 48,3. Långemåla 
s:n, Lamnhult nr 3. Uthyrd 1940. Huset revs 



omkring 1955, då de sista hyresgästerna flyttade. 

En torpinventeringsskylt finns på platsen. 
1898-1908: Frans Edvard Karlsson 
1908-1940: Karl August Karlsson 

11. Numret var reserverat för en planerad men 
inte uppförd banvaktstuga i Värlebo. I stället 
byggdes ett stationshus. Som banvakt anges 
1898 Algot Hultman, som följande år blev stationsföreståndar 
där. 
12. Långemåla (SJ 415) . Km 57,0. Långemåla 
s:n, Långemåla nr 4. 1922-41 banmästarbostad. 
Banvakten bodde då i en stuga i närheten. Ombyggd 
1909 och 1944. Stugan var sannolikt den 
första som fick elektrisk belysning (1919). Såld 
1969. 

1898-1899: Karl Johan Nilsson (t 1899; Enligt 
dödboken "öfverkörd af tåg på Kalmar-Berga 
järnväg 21/7; död på sjukasylen i Högsby''.) 

1900-1922: Carl Fredrik Lindström, därefter 

banmästare 
1922-1945: Axel Edvard Karlsson 
1945-1948: Ernst Janne Julius Andersson (flyt

tade till Sandslätt) 

1948-1963: Ivan Lindblad. Son till Axel Renius 
Lindblad i Ytterby. Sträckvakt Sandbäckshult-Ruda. 
Flyttade senare till Mönsterås. Kyrkosångare. 

Detalj från tillbyggnadsritningen 
cirka 1908. 

. Riksarkivet, ritningssamlingen. 

Berga gårds kombinerade 
vaktstuga 
och expeditionshus 
är nufortiden pietetsfallt 
renoverat. 
Foto 17juni 2010 

forf 

13. Ruda (SJ 416) Km 61,3. Högsby s:n, Ruda 
stationssamhälle. Stugan låg nordväst om korsningen 
av väg 34 och hade så småningom adressen 
Järnvägsgatan 1 i Ruda. Den var uthyrd 
1940. Riven. 



1898-1914: Ferdinand Nilsson (t 1914) 
1915-1922: Axel Edvard Karlsson (till Långemåla) 
1922-1931: Gustaf Aldor Petersson (till Berga gård) 

14. Berga gård (SJ 417) Km 67,3. Högsby s:n, 
Berga. Ombyggd omkring 1908. Såld 1969. Privatbostad. 

1898-1905: Karl Nilsson (senare stationsförestån

dare i Haraldsmåla) 
1905-1928: Axel Johansson (t 1928) 
1928-1931: Arvid Kroner Johansson 
1931-1941: GustafAldor Petersson 
1941-1944: GustafVerner Fredrik Fredriksson 

(till Ruda) 
1944-:Karl Arvid Valentin Fredriksson 

15. Ytterby (SJ 418) Km 73,2. Högsby s:n, Valåkra 
4-5. Stugan ligger vid en numera borttagen 
korsning av vägen till Yttre Valåkra. Ombyggd 
1909. Såld 1969. Privatbostad. 

1898-1905: Valfrid Gustafsson Svärd (blev senare 
stationsföreståndare i Flatehult respektive 
Tålebo på MÅJ) 

1905-1940: Axel Renius Karlsson Lindblad 

Banrnästare 

KBJ hade ursprungligen två banmästartjänster, 
varav den ena var placerad i Kalmar. Denna 
tjänst flyttades 1922 till Långemåla men återfördes 
till Kalmar 1941. Från mitten av 1950talet 
var överbanmästartjänsten placerad i Alem. 
Förutom före detta KBJ hade han även hand 
om sträckan Mönsterås-Skoghult på före detta 
MÅJ. Banmästare har varit: 

1898-1922: Carl Svensson (Kalmar) 
1922-1941: Karl Fredrik Lindström (Långemåla) 
1941-1949: Gustav Harry Henningsson (Kalmar; 

från 1945 kallad förste banmästare) 
1949-: Axel Valfrid Johansson (Kalmar) 

Den andra banmästaren vid KBJ var fram till 
1904 placerad i Ålem. Därefter flyttades den till 
Sandbäckshult, där det äldre stationshuset fick tjäna 
som bostad. Denna tjänst, som var vakant sista 
året, drogs in 1941. Banmästare där har varit: 

1897-1904: Ola Bengtsson (Ålem) 



1904-1934: Johannes Sjöberg (Sandbäckshult; 
tidigare banvakt vid KBJ 1897-1902 okänt var, 
och MÅJ 1902-04) 

1934-1940: GustafJonsson (Sandbäckshult) 

Stationsföreståndare 

Tjänstebostadsplikt innebar att en stationsföreståndare 
var tvungen att bo i den tjänstebostad 
som arbetsgivaren tillhandahöll, vanligen i stationshuset. 
Plikten upphörde på 1960-talet. 

Kalmar Västra hade egen stationsföreståndare 
endast 1916-41. Det var samme man under alla 
dessa år och han hette Gustaf Franzen. 

Kläckeberga 1898: Ernst Phalen 
1898-1999: Albert Emanuel Kjellberg 
1899-1901: Jonas Manfred Fredriksson 

1901-1907: Karl Johansson 
1907-1919: Frans Edvard Karlsson 
1920-1932: Claes Engborg 
1932-1947: K.A. Johansson 
1947-: Ulla Neuland (platsvakt) 
Avbemannad 1960 

Förlösa 1898: Sven Schutz (t 1898) 
1899-1900: Ernst Phalen 
1901-1911: Jonas Manfred Fredriksson 
1911-1913: Valentin Hagström 
1914-1919: Karl Johansson 
1920-1922: Hilmer Johansson 
1922-1932: Emil Olsson 
1932-1943: Arvid Gustafsson 
1943-1946: Carl Lundin 
1946-1949: Gunnar Söderlund 
1949-1960: Verner Johansson 
1960-1964: Knut Viktor Ivan Larsson 
Avbemannad 1964 

Läckeby 1897-98: Ivar Appelin (t 1898) 
1898-1902: Nils Löfgren 
1902-1922: F.T. Hagström 
1922-1932: Arvid Lindahl 
1932-1946: Helge Johansson 
1946-1950: Carl Fagerstöm 
1950-1963: Oskar Geiring 
1963-1966: Bo Folke Ingvar Malmgren 
1966-1967: Hans Gustaf Arne Book 
Avbemannad 1967 

Rockneby 1897-1915: Carl Ludvig Ekström 
1915-1919: Herman Bladh (senare stationsföre



ståndare i Mönsterås) 
1919-1932: Karl Johansson 
1932-1940: Emil Olsson 
1940-1950: Georg Landberg 
1950-1943: Åke Petersson 
1953-1958: K.L. Franzen 
1958-1967: Tage Julin 
Avbemannad 1967 

Kåremo 1897-98: Frans Teodor Hagström 
1899-1916: Albert Emanuel Kjellberg (t 1916) 
1917-1927: Valfrid Bergström 
1927-1930: Einar Andersson (t 1930) 
1930-1934: Axel Valdemar Ekstam (t 1934) 
1934-1943: Nils Carlsson 
1943-1949: Verner Johansson 
1949-1963: ErikJohansson 
Avbemannad 1963 
Haraldsmåla 1899-1903: Johan Alfred Lindgren 

( till Blomstermåla) 
1903-1905: Karl Milton 
1905-1928: Karl Nilsson (t 1928; tidigare ban

vakt i Berga gård) 
1929-1940: Frans Oskar Elmqvist 
1941-1949: Ernst Verner Johansson 
1949-1950: Signe Andersson (platsvakt) 
1951-1955: Rut Karlsson (platsvakt) 
1955-1957: Mary Vivan Ingeborg Magnusson 

(platsvakt) 
Avbemannad 1957 

Ålem 1897-1913: Ernst Wiktor Edensvärd (blev 

trafikchefassisten t 1913) 
1913-1915: Herman Bladh 
1915-1944: Verner Nilsson 
1944-1948: John Palmer 
1948-1949: Bernhard Åström 
1949-1953: Tage Erlandsson 
1953-1956: Torsten Lillieborg 
1957-1961: Nils Carlsson 
1961-1967: Karl Arvid Olsson 
Avbemannad 1967 

Blomstermåla 1897-1903: OlofAxelsson 
1903-1913: Johan Alfred Lindgren 
1913-1917: Valentin Hagström 
1917-1946: Adolf Olsson 
1946-1949: Henrik Strömqvist 
1949-1960: Gunnar Wedin 
1960-1967: Verner Johansson 
1967-1988: Lindor Börjesson 
Avbemannad 1988. Sedan 1996 tjänstgör tågklarerare 



från Kalmar. 

Sandbäckshult 1897-98: Albert Emanuel Kjellberg 
1899: Jonas Manfred Fredriksson 
1899-1903: Frans Oskar Thorvall 
1904-1913: OlofAxelsson 
1913-1917: Johan Alfred Lindgren 
1917-1932: Valentin Hagström 
1932-1941: Valdemar Karlsson 
1941-1948: Heimer Lindvall 
1948-1954: Birger Westman 
1954-1963: Karl Rydberg 
Avbemannad 1963 

Hornsö 1897-1916: Karl Sabelström 
1916-1920: Hilmer Johansson 
1920-1932: Arvid Gustafsson 
1932-1941: Eric Wahlström 

Blomstermåla omkring 1940 då sifAdolfOlsson regerade. Stationen som hade öppnats den 4 december 1897 lades 
ner 1 januari 1968 men åte-rfick sin persontrafik 19 augusti 1996. NS. 

1941-1943: Walter Lind 
1943-1946: Gunnar Söderlund 
1946-1949: K.G.R. Gustafsson 
1949-1954: Bengt Sigurd Carlsson 
1954-1960: Nils Erik Olsson 
1960-1962: Tage Verner Julius Ström 
Avbemannad 1962 

Värlebo 1899-1922: Algot Hultman 
1922-1946: Oskar Petersson 
1947-1949: Bengt Sigurd Carlsson 
1949-1950: Stig Fransson 
1950-1962: Sten August Lennart Andersson 
Avbemannad 1962 

Långemåla 1897-1902: Axel Lundin 
1902-1922: Frans Thorvall 
1922-1934: Algot Hultman 
1934-1939:okänd 
1939-1944: Carl Johanson 
1944-19 51: Allan Holm er 
1951-1953: Anders Gustaf Magnusson 
1953-1963: Karl Algot Helge Johansson 
Avbemannad 1963 

Ruda 1897-98: Nils Löfgren 
1898-1903: Frans Teodor Hagström 
1903-1905: OlofAxelsson 
1905-1913: Herman Bladh 
1913-1932: OlofAxelsson 
1932-1952: Arvid Lindahl 
1952-1961: Sven Strandberg 
1961-1967: Hilding Nyberg 
Avbemannad 1967 



Högsby 1897-1902: Herman Liedholm 
1902-1915: Nils Löfgren 
1915-1932: Carl Ludvig Ekström 
1932-1946: Valentin Hagström 
1946-1948: Helge Johansson 
1948-1950: Hugo Larsson 
1950-1956: Martin Strömbom 
1956-1959: Allan Malmqvist 
1959-1961: Åke Huitfeldt 
1961-1967: Stig Svensson 
Avbemannad 1967 

Berga (från 1896; tillhörde NOJ till 1946) 
1896-1910: Richard Wollert (t 1910) 
1910-1916: Knut Myren 
1916-1922: Gustaf Andelius 
1922-1927: Napoleon Wiede 
1927-1938: Hjalmar Ljungberg 
1938-1948: Hubert Spong 
1948-1953: Johan David Ohlsson 
1953-1957: Ingvar Nilsen 
1957-1960: Birger Bergefors 
1961-1966: Georg Landberg 
1967-1970: Axel Ljung 
1970-1975: Stig Svensson 
1975-1978: Henry Lennartsson 
1978-1990: Allan Linusson 
1990-1996: Arne Larsson 

Anders Olsson 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1962? 

Det svenska järnvägsnätet omfattade vid 1962 
års utgång 14 433 km, motsvarande siffra fem 
år tidigare var 16 093 km. Banlängden fördelat 
på ägare och spårvidd såg ut så här: (1957 års 
siffror inom parentes). Statens Järnvägar hade 
12 012 km (12 417) normalspåriga och 1 481 
km (2 426) smalspåriga linjer. De enskilda järnvägarna 
omfattade 664 km (686) normalspår 
och 276 km (564) smalspår. Av SJ:s smalspåriga 
järnvägar hade 359 km spårvidd 1067 mm och 
1 122 km spårvidd 891 mm. 

Vid Statens Järnvägar fanns 1962 618 stationer, 
482 trafikplatser, 122 expeditionsställen, 
1 069 hållplatser, 515 håll-och lastplatser och 
281 lastplatser. 

Nya banor och ny trafik 

Årets tillskott till järnvägsnätet var måttligt. Under 
året öppnades ett förbindelsespår vid Laxå 
som möjliggjorde att tågen mellan Stockholm 
och Karlstad/Oslo nu slapp att ändra färdriktning 



i Laxå vilket de gjort sedan Nordvästra 
stambanans öppnande. Laxå förlorade sin betydelse 
som järnvägsknut och snart försvann också 
Stockholm-Karlstadstågen via Svartåbanan som 
körts för att slippa vändningen i Laxå. 

I oktober 1929 öppnade Stockholm-Södra 
Lidingöns järnväg ett en kilometer långt godsspår 
mellan Talludden och Ransta. Den 2 april 
1962 började man köra abonnerade arbetartåg 
på sträckan på uppdrag av Shell. 

Ånge godsbangård utvidgades och moderniserades. 
I samband med utvidgningen anordnades 
nya ingångslinjer från Ovansjö och Moradal. 

En ren statistisk ändring var att den två kilometer 
långa sträckan Luleå-Svartön överfördes 
från sidospår till huvudspår den 1 januari 1962. 

Breddade banor 

Under året byggdes 48 km smalspårsjärnväg med 
spårvidd 891 mm om till normalspår. 

Den 21 juli 1962 öppnades den 25 km långa 
sträckan Mariestad-Forshem breddad till normalspår. 
Därigenom var hela sträckan Håkantorp-
Gårdsjö, det som idag kallas Kinnekullebanan, 
breddad till normalspår. 

Det en gång så omfattande Östgötasmalspåret 
fortsatte att minska. Mellan Kimstad och 
Skärblacka hade man 1960 lagt ut treskensspår. 
Nu breddades sträckan Skärblacka-Finspång till 
normalspår vilken öppnades 22 juli 1962. Mellan 
Kimstad och Finspång blev det nu normalspårig 
persontrafik samtidigt som persontrafiken 
på resten av Norra Östergötlands järnväg lades 
ned. Godsvagnarna till trafiken mellan Finspång 
och Hjortkvarn fick nu rampas i Finspång. 

Dubbelspår 

Dubbelspårsutbyggnaden fortsatte med två 
sträckor på Norra stambanan: Kilafors-Granbo 
(7 km) och J uån-Alby ( 17 km). Båda sträckorna 
öppnades 1 september. 

På Göteborg-Särö järnväg blev sträckan 
Linneplatsen-Frölundaborg under året dubbelspårig 
i samband med att samtrafik infördes 
mellan Göteborgs Spårvägar och Göteborg-Särö 
järnväg. 

Eldrift och signalteknik 



Längden av elektrifierade järnvägar utgjorde vid 
1962 års slut 7 559 km, motsvarande siffra 1957 
var 7 184 km. 

Årets tillskott utgjordes av sträckan ÄlvsjöNynäshamn 
(56 km) som öppnades 19 november 
1962. Sträckan hade övertagits av staten 
1957 som statligt bolag. Bolaget hade aldrig 
några elfordon utan tågen på den nyelektrifierade 
sträckan drogs av SJ-fordon. 

Utbyggnaden av TGOJ:s fjärrstyrningssystem 
CTC fortsatte under 1962 med sträckan Ställdalen-
Grängesberg. 

Nedläggningar 

Nedläggningarna av järnvägar fortsatte under 
året. Sträckan Orrskog-Söderfors (9 km) öppnades 
som sidobana till Uppsala-Gävle järnväg 
187 4. Den 1 januari 1962 nedlades persontrafiken. 
Godstrafiken bibehölls. 

Norra Hälsinglands järnväg, Hudiksvall-Bergsjö 
med spårvidd 891 mm öppnades 1896. När 
Ostkustbanan byggdes ersatte denna 1927 Norra 
Hälsinglands sträcka Hudiksvall-Harmånger. 

Sista postsäcken 
på järnväg från 
Horna lastas över 
till rälsbussliipets 
godsutrymme i 
sista tåget AhusKristianstad 
om 
kvällen den 1 november 
1962. Det 
var inte postkupe. 
Tidigare år gick 
på linjen pkp 179. 
Posttjänstemannen 
har använt 
sin ''hipsacykel" 
(lokaldialekt for 

foikcykel) i post

målning for att 

orka med den 

synbarligen tunga 

säcken. Foto Tom 



Persson. 

Ostkustbanan övertog även ägandet av sträckan 
Harmånger-Bergsjö vilken övertagits av SJ 193 3. 
Sträckan Harmånger-Bergsjö var SJ:s första med 
smalspårig rälsbusstrafik. Den 1 januari 1962 lades 
trafiken Harmånger-Bergsjö helt ned. 

Sträckan Hestra-Reftele förlorade persontrafiken 
1 september 1962. Sträckan bestod av två delar: 
Hestra-Gislaved som öppnades av Borås-Alvesta 
järnväg 1925 och sträckan Reftele-Gislaved 
som öppnats av Halmstad-Nässjö järnväg 1901. 
Godstrafiken Hestra-Gislaved-Reftele bibehölls. 

Förbindelsen mellan Kristianstad och hamnen 
i Åhus var en historia i sig. I klassisk engelsk stil 
motsatte sig skepparna på Helge å att en järnvägslinje 
skulle byggas. Första förbindelsen blev 
därför Gärds Härads järnvägs linje via Tollarp 
1883. Men redan tre år senare kom direktförbindelsen 
Kristianstad-Åhus. Persontrafiken 
var som bäst varma sommarsöndagar då tågen 
ibland kördes till Åhusbaden för badlystna. Persontrafikens 
saga var dock all den 1 november 
1962. Återupptagande av trafiken har diskuterats 
men är inte aktuellt. Godstrafiken har bland 
annat beroende på Åhus hamn fortlevt. 

Mellersta Södermanlands järnväg mellan Stålboga 
och Skebokvarn (23 km) öppnades 1907. 
Banans karaktär av transided mellan Västra stambanan 
och Norra Södermanlands järnväg gjorde 
att man följde den sistnämnda och övertogs av 
SJ 1932. Även om banan hade tydlig lokalbanekaraktär 
elektrifierades den 1936. Den 27 maj 
1962 nedlades persontrafiken medan godstrafiken 
bibehölls. 

Sträckan Ängelsberg-Kärrgruvan som en gång 
utgjort Norbergs järnväg hade en lång historia och 
hade haft hela tre olika spårvidder (891, 1188 och 
1435 mm). Den första trafiken hade startat 1853 
och tre år senare trafikerades hela sträckan. Banan 
trafikerades från 1876 av Stockholm-VästeråsBergslagens 
järnvägar som 1922 övertog den helt. 
Via SWB kom banan till SJ som lade ned persontrafiken 
på sträckan 1 november 1962. 

Tre sträckor av före detta Mellersta Östergötlands 
järnväg lades ned 1 november 1962. 
Fornåsa-Holmsbruk (13 km) och KlockrikeBorensberg 
(8 km) förlorade all trafik. Mellan 
Holmsbruk och Motala (2 km) nedlades persontrafiken. 
Här bibehölls godstrafiken på nor



malspår eftersom man 1959 lagt ut treskensspår. 
Godskunden här var Electrolux. 

Mönsterås-Åsheda järnvägsbolag hade i början 
av 1900-talet ambitionen att förbinda kusten 
med inlandet. 1902 kunde man öppna sträckan 
Mönsterås-Sandbäckshult. I etapper nådde 
man slutligen 1916 Fagerhult. Fortsättningen 
till Åseda förverkligades aldrig. Persontrafiken 
Sandbäckshult-Fagerhult nedlades 1957 och 
Sandbäckshult-Mönsterås 1 februari 1962. 

Det som man då trodde var det definitiva slutet 
på den gotländska järnvägepoken inträffade i 
maj 1962 då godstrafiken mellan Visby slakthus 
och Visby hamn nedlades. Under året revs också 
delar av de 1960 nedlagda linjerna på ön. 

Norra Östergötlands järnväg hade varit ett av 
landets större smalspårsnät och var en av de sista 
förstatligade banorna. Den 27 maj 1962 nedlades 
persontrafiken Örebro-Finspång. Samtidigt upphörde 
godstrafiken utom på sträckan H jortkvarnFinspång. 
Mellan Finspång och Kimstad blev det 
normalspår. På sträckan Kimstad-Norrköping Ö 
nedlades persontrafiken 1 november 1962. Totala 
längden av nedlagd persontrafik var 106 km. 

/ 
' 
Sträckan Finspång-Yxviken som tidigare förlorat 
persontrafiken förlorade 1962 även sin 
godstrafik. I banan ingick sträckan FinspångLotorp 
som öppnats som hästbana i början av 
1850-talet. Det var således Sveriges då äldsta 
järnväg i drift som nedlades. 

Persontrafiken mellan Sävsjö och Vetlanda 
hade nedlagts 1961. Den 13 juli 1962 upphörde 
godstrafiken mellan Sävsjö och Hultagård. Formellt 
lades denna ned dock först 1972. 

Den 1960 inrättade säsongstrafiken mellan 
Norrtälje och Norrtälje hamn nedlades 1962. 
Trafiken hade anslutning till Finlandsbåtarna. 

Järnvägen Lund-Trelleborg hade lagts ned 
1960. Under 1961 hade två tåg trafikerat banan. 
Det ena var ett utflyktståg Lund-Trelleborg tur 
och retur, som dock inte kom fram till Trelleborg 
då spåret där var brutet. Det andra var ett 
besprutningståg. Den 1 december 1961 beslutade 
regeringen om upprivning som genomfördes 
våren 1962. Kvar blev ett par kilometer 
närmast Lund som sparades som industrispår, 
trafikerat for det ganska nyetablerade Tetra Paks 



räkning, samt bangården i Trelleborg. 

Nylevererade Rb3 
1006står och 
gliinser i vårsolen. 
Tillverkad 1962 
ASEA/1532, 
Motala/ 1164. Slopades 
och skrotades 
fjorton år senare 
1976 

Den forsta Z65-an 

byggdes 1961 i 

Kalmar, men le

vererades forst året 

därpå. Nr 589 var 

den forsta i en serie 

om 102 exempla,r. 

Flera lever ännu 

kvar som växellok 
på industrier och 
dylikt. 

Under året revs även järnvägen på Öland upp. 

Ånglok 

Vid SJ fanns 1962 300 ånglok och vid enskilda 
järnvägar elva stycken, fördelade på Nora Bergslags, 
Stockholm-Nynäs, Stockholm-Saltsjöns 
och Byvalla-Långshyttans järnvägar. Vid järnvägar 
utan allmän betydelse som Jularbo--Månsbo 
och Malmö-Limhamn fanns ytterligare elva lok. 

Ellok 

Vid SJ fanns 1962 897 ellok. TGOJ, Nordmark-
Klarälven och Stockholm-Saltsjön hade 
sammanlagt 49 ellok. 

Årets nytillskott till SJ:s ellokspark var sex lok 
av tre typer. Loken fick litt. Rb och ingick som 
prototyper i ett utvecklingssamarbete mellan 
Asea och SJ. Rb-loken var boggilok med axelföljd 
Bo'Bo'. Loken hade vissa gemensamma 
specifikationer men hade olika utrustning vilket 



medförde underlittera Rbl, Rb2 och Rb3. 

Rbl (nr 1001-1002) byggdes av Asea med 
korg från ASJ Falun och boggier från Kockums. 
Tekniska data: Tjänstevikt 74,4 ton, största hastighet 
120 km/h, effekt fyra motorer a1 090 hk, 
längd över buffertar 15 470 mm, dragkraft 25 
Mp. Rb 1 blev prototyp för lokleveranser till Jugoslavien 
och Rumänien. 

Rb2 (nr 1003-1004) byggdes av Asea och Nohab. 
Tekniska data: Tjänstevikt 73,6 ton, största 
hastighet 120 km/h, effekt fyra motorer a1 125 
hk, längd ö.b. 15 460 mm, dragkraft 25 Mp. 

Rb3 (nr 1005-1006) byggdes av Asea och 
Motala Verkstad. Tekniska data: Tjänstevikt 
75,2 ton, största hastighet 120 km/h, effekt fyra 
motorer a 1 125 hk, längd ö.b. 15 470 mm, 
dragkraft 25 Mp. 

Erfarenheterna från Rb-loken användes sedan 
för utvecklingen av Rc-loken. 

Utrensningen av lok från den tidiga elepoken 
på Malmbanan fortsatte. Under året slopades 
Od-loken 49 och 51. 

Motorlok 

Vid SJ fanns 1962 615 motorlok och lokomotorer. 
Vid de enskilda järnvägarna fanns 50 motorlok/
lokomotorer. Av de större enskilda järnvägarna 
var det bara Byvalla-Långshyttan som 
saknade motordragkraft, där härskade ångloken 
ännu oinskränkt. 

Trettiofyra nya lok litt. T43 nr 212-245 levererades 
till SJ under året. 

Den första lokomotorn litt. Z65 hade byggts 
av Kalmar Verkstad 1961 men officiellt inregistrerad 
hos SJ blev den först 1962. Under 1962 
levererades åtta Z65 lokomotorer nr 489-507. 

Under 1962 infördes dieseldrift på MarmaSandarne 
järnväg. 

Motorvagnar 

Vid SJ fanns 133 motorvagnar för eldrift och 509 
med förbränningsmotorer. TGOJ, StockholmSaltsjön 
och Nordmark-Klarälvens järnväg hade 
sammanlagt 23 elmotorvagnar. De enskilda järn



Bygget av utvidgad och moderniseradgodsbangård i Ange på denna flygvy for tankarna till ett modelijärnvägsbygge.  

vägarna hade sammanlagt 22 motorvagnar med 
förbränningsmotorer fördelade på TGOJ, Göteborg-
Särö, Nora Bergslags, Stockholm-Nynäs 
och Nordmark-Klarälvens järnvägar. 

Leveranserna av Yoa2-tåg från Hilding Carlsson 
till SJ fortsatte under 1962 med nr 129-138. 

Under 1962 ändrade SJ terminologin till att 
rälsbussar fortsättningsvis betecknades som motorvagnar. 

Till Roslagsbanan levererades fyra nya elmotorvagnar 
av ny typ. Vagnarna fick litt. Xoa9p 
och nr 57-60. Vagnarna hade axelföljd Bo'Bo', 
fyra motorer a 225 hk, tjänstevikt 32 ton och 
största hastighet 75 km/h. Antalet sittplatser (2 
klass) var 66. Detta blev den enda leveransen av 
smalspåriga elfordon till SJ. 

Personvagnar 

Antalet personvagnar var 1962 4 686 st. I denna 
siffra ingår även postvagnar, resgodsvagnar och 
motorvagnssläp. De fördelade sig på ägare enligt 
följande: SJ 4 466 st, TGOJ 99, Göteborg-Särö 
8, Nora Bergslags 19, Stockholm-Nynäs 22, 
Stockholm-Saltsjön 20, Byvalla-Långshyttan 2, 
Nordmark-Klarälven 30 samt på järnvägar utan 
allmän betydelse 10 vagnar. 

Leveranserna av vagnar av 60-talsmodell till 
SJ fortsatte. Trots att det levererade antalet vagnar 
var mycket stort kom inga nya typer 1962. 
Leveranserna 1962 omfattade: Andraklassvagnar 
med såväl kupeer som salonger litt. Bo5 
nr 4783-4785 och 4924-4947 från Kockums. 
Kombinerade 1 och 2 klass sittvagnar där halva 
vagnen hade vardera klassen litt. ABo3 nr 48064810, 
4863-4887 samt 4948 och 4949 från 
ASJ Linköping. Restaurangvagnar litt. RBo2 nr 
4838-4847 från Kalmar Verkstad. Kombinerad 
första och andraklassvagnar litt. ABo2 med endast 
två kupeer första klass nr 4848-4862 från 
ASJ Linköping. Andra klass salongsvagn Bo 1 nr 
4890-4902 från Kalmar Verkstad. 

Under året infördes för första gången självservering 
i restaurangvagnarna. 
Förutom vanliga personvagnar levererades 
även mellanvagnar till Yoa2-tågen. 

Godsvagnar 

1962 fanns 52 887 godsvagnar vid de svenska 



järnvägarna. Fördelat på ägare hade SJ 49 711, 
TGOJ 4 913, Göteborg-Särö 6, Nora Bergslags 
1 084, Stockholm-Saltsjön 38, Byvalla-Långshyttan 
254, Nordmark-Klarälven 1 319 och 

övriga järnvägar 1 436 vagnar. Det sistnämnda 

torde innefatta privatvagnar. Stockholm-Nynäs 

järnväg ägde inte längre några godsvagnar. 

Årets nya godsvagn på SJ var litt. Kbs. Andra 

vagnar som levererades var fjorårets nyhet litt. 

Teu med helt öppningsbara sidor och litt. Hbfs 

som var en G-vagn med smalare profil avsedd för 

godstrafiken till och från England. 

Byggnader 

Förnyelsen av prnvägarnas byggnadsbestånd 

fortsatte. I Arboga uppfördes ett nytt stations

hus under 1962 i tidstypisk stil. Stationshuset 

som var det femte i stadens historia var klart i 

december. När järnvägen kom till Arboga 1857 

inrättades två stationer: Hamnstationen och 

Norra stationen. Dessa ersattes 1867 när banan 

till Köping blev klar med ett nytt stationshus, 

vilket 1897 ersattes med en större byggnad. Det 

var denna byggnad som ersattes 1962. År 1996 

fick Arboga sitt sjätte stationshus. De senaste tre 

stationshusen finns kvar. 

En omfattande ombyggnad av Stockholm C 

slutfördes under året. 

Ett nytt godsmagasin vid Göteborgs Norra 

blev färdigt under året. 



En av Sveriges äldsta järnvägsbyggnader försvann 
under året. Då revs banvaktsstugan i Löth 
uppförd 1855-56 på linjen Nora-Ervalla. 

SJ !itt. Hbfi var en modifierad 
G-vagn avseddfor 

trafiken på Storbritan

nien med dess smalare 

fastprofil. Lägg märke 

till den engelska bromsanpassningen. 
SJ 51076 

märkt ''Swedish State 
Railways" vid Tåg 62 då 

den demonstrationsdras 

upp på en vagnbjörn. 
I bakgrunden skymtar 
Nässjös ångkran. 

En inte lika unik byggnad som försvann, var 
det 1892 uppförda godsmagasinet i Staffanstorp. 
Magasinet brann ner till grunden den 21 
november 1962 sedan några pojkar lekt med 
tändstickor. Magasinet återuppfördes inte utan 
styckegodset flyttade in i stationsbyggnaden, något 
som var vanligt vid denna tid. 

Tåg62 

Under 1962 kunde hundraårsminnet av Västra 
stambanans öppnande firas. Den stora begivenheten 
blev utställningen Tåg 62 i Göteborg, öppen 
mellan 11 maj och 15 juli. På utställningen presenterades 
moderna fordon såsom malmtågsloket 
Dm3, Rapidloket, dieselloket T 43 och byffevagnen 
RBo2. Vidare visades olika typer av godsvagnar 
och det halvgamla elloket litt. F upp Från 
Järnvägsmuseum exponerades bland annat Fryckstad, 
Prins August och de gamla kungliga vagnarna 
och dessutom modeller av ånglok och tågfärjor. På 
området fanns även en lilleputtjärnväg. 

Namntåg 

På 1940-talet började vissa tåg fa namn. Bland de 
tidiga fanns Göteborgaren. Med introduktionen 
av Yoa2 (Paprikatågen) blev namntågen ännu 
fler och från tidtabellskiftet 1962 fanns följande 
namntåg: GDG-expressen (Göteborg-FalunGävle), 
Öresundspilen (Stockholm-Malmö), 



Skandiapilen (Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn), 
Sydvästen (Göteborg-Malmö), Dalpilen 
(Stockholm-Falun), Siljan (Stockholm-Orsa), 
Skåningen (Stockholm-Malmö), Bråviken (Göteborg-
Norrköping), Västerhavet (NorrköpingGöteborg), 
Göteborgaren (Stockholm-Göteborg), 
Stockholmaren (Göteborg-Stockholm), 
Ostkusten (Stockholm-Härnösand), Konferensen 
(Stockholm-Motala), Mälardalen (StockholmÖrebro-
Karlstad), Värmlänningen (StockholmKarlstad), 
Vättern (Stockholm-] önköping), 
Nordpilen (Stockholm-Narvik), järnten (Stockholm-
Östersund), Bergsmannen (StockholmEskilstuna-
Ludvika). 

D iverse 

SJ redovisade en förlust för budgetåret 1961 / 62 
på 56,9 miljoner kronor, vilket var 36,5 milj kr 
sämre än föregående budgetår. En utredning om 
rationalisering av SJ:s förvaltning slutfördes under 
året. 

På 1940-talet utgav John Björkman boken 
Vi åker tåg som var ämnad att lära barnen mera 
om järnvägen. 1962 var det dags för en modernare 
bok Anders och Annika tar loket författad av 
Karl-Aage Schwartzkopf. Huvudpersonerna far 
lära känna såväl den moderna järnvägen som veteranerna 
på Järnvägsmuseum. Kanske lockade 
boken några till ett järnvägsintresse men den generation 
den riktade sig till kom troligen att bli 
de sämsta tågresenärerna sedan 1800-talet. 

Boken anskaffades säkert till många skolbibliotek. 
På skolans område innebar 1962 starten 
för grundskolan. I skolan kunde eleverna läsa 
Tredje boken där Åsa och Ola fick följa sin pappa 
på en tågresa genom Sverige. Trots att boken var 
ganska ny var den delvis redan föråldrad. Rälsbussen 
mellan Kristianstad och Eslöv som Åsa 
och Ola åkte med hade slutat gå 1961 och under 
de följande åren försvann ytterligare banor som 
beskrevs i boken. Trots detta fungerade boken 
som läsebok en bit in på 1970-talet. 

Namntåget"Vättern " normalt Stockholm-Jönköping vände som längst i Motala och ingick i en 
serie snabba motorvagnståg (''Paprikatåg ': Yoa2) som SJ kring 1960 satte in på ett antal medellånga 
distanser. Här på bron över Norrström i Stockholm. 

Erik Sundström 

Bessenier, Göransson, 
hjulringar och Sandvik 



1860-och 1870-talen var en fantastisk period för 
Sverige och hela industrivärlden. En uppfinnare 
Henry Bessemer och en produktutvecklare G.F. 
Göransson gjorde att järnindustrin ökade snabbt 
både i volym och kvalitet, och järnvägarna kunde 
utvecklas från glesa stambanor i samarbete med 
hästskjutsar, till heltäckande nät som betjänade 
alla industrier. 

Mångsidiga iderika uppfinnare betyder mycket 
för teknikens utveckling, och Henry Bessemer 
påverkade världen mer än någon annan. 

Marknadsorienterade produktutvecklare betyder 
mycket för att förverkliga ideerna, och 
Göran Fredrik Göransson betydde mer än någon 
annan för utvecklingen av stålindustrin och 
järnvägarna. 

Gamla metoder att göra järn och stål 

Järn är ett fantastiskt grundämne. Dess atomer 
är så stabila att de vid kollision med andra varken 
byggs upp eller slås sönder. Därför finns det 
tusen gånger så mycket järn som av liknande ämnen, 
och jordens kärna består av järn. Järnet är 
en viktig del av blodet hos människor och andra 
ryggradsdjur. 

Järnets kemiska egenskaper är sådana att det 
jämfört med andra metaller är ganska lätt att 
framställa från malm. Allra viktigast är att man 
ganska enkelt kan ge järnet så varierande egenskaper 
i fråga om hårdhet, seghet, slitstyrka, 
magnetism och värmetålighet. 

Genom att en av järnets oxider, wiistit, är instabil 
och vid lägre temperatur än 570 °C delvis 
övergår till rent järn kunde man för 3000 år 
sedan tillverka smidbart järn långt under smälttemperaturen. 
Genom att järn över 730 °C har 
två kristallformer varav den ena, austenit, är lätt 
formbar och absorberar kol, men vid lägre temperatur 
övergår till den andra, ferrit, med tunna 
hårda skikt av järnkarbid, cementit, kunde man 
för 2500 år sedan härda verktygens järn till stål. 
Genom att smältpunkten för järn med 1,5 procent 
kol är 400 °C lägre än för rent järn kunde 
man för 1000 år sedan smälta malmen tillsam

mans med kol i masugnar när man behövde 

större mängder, och sedan gjuta tackjärnet i for

mar eller genom hammarsmide omvandla det till 



smidbart och härdbart järn. 

Gradvis fick vi en utbredd industrikultur. I 

Sverige bidrog framför allt Gustav Vasa och Axel 

Oxenstierna till att bygga ett samhälle baserat på 

järnmalm från gruvor, träkol från skogen och 

kraft från vattenfallen. Tidigt lärde man sig två 

föroreningar som försämrade järnet. Svavel som 

ofta fanns i malmen gjorde att stålet blev skört 

vid hög temperatur. Fosfor som kunde finnas i 

malmen eller i stenkol gjorde järnet skört i kyla. 

På 1800-talet hade vi möjlighet att genom 
tidskrifter och resande sprida ideer så snabbt att 
de på några år kunde leda till uppfinningar som 
förändrade hela industrin. Degelstål tillverkades 
från 17 40 i Sheffield, från 1820 även i Sverige, 
genom att man i ugnar smälte blandningar av 
tackjärn och smides järn i små slutna 3-5 liters 
deglar av eldfast lera. Krupp hade från 1840 en 
egen variant där man hällde samman det smälta 
järnet från upp till hundra deglar i en roterande 
gjutform för att tillverka järnvägshjul. 

Brännstål tillverkades genom att man utan att 
smälta det värmde smitt stångjärn med träkolspulver 
i tio dagar, och sedan lät det svalna långsamt 
i ytterligare tio dagar. 

Puddelstål tillverkades från 1820 genom att 
man blåste het luft mot ytan av smält tackjärn 
under omrörning. Det bildades då på ytan halvfasta 
klumpar av stål med lägre kolhalt, austenit. 
Man f°angade upp stålklumparna med tång och 
kunde smida ihop dem. Puddling var nog ett av 
de tyngsta arbeten som någonsin förekommit. 

Tidiga järnvägar och deras behov av stål 

Även om de första ångloken hade diskuterats redan 
i slutet av 1790-talet av seriösa uppfinnare i 
England och USA, och mer tillfälligt i Sverige, 
var länge de första järnvägarna hästdragna banor 
i anknytning till gruvor och till deras sjöförbindelser. 
I England byggdes ångdrivna banor för 
allmän trafik från 1829 och på olika ställen på 

kontinenten från 1840-talet. Det ledde till ökande 



efterfrågan för svenskt järn. 

I början av 1840-talet hade man i England en 
expansiv marknad för järnvägsaktier -även utländska. 
Man sålde inte bara aktier, utan också 
mängder av teckningsrätter med spekulativ bakgrund. 
Adolf von Rosen som hade varit ekonomisk 
hjälp för John Ericsson tjänade en förmögenhet 
och fick engelska finansiärer att stödja ett 
förslag till ångdrivna banor i Sverige. Tore Petre i 
Hofors satsade på en fördubblad produktion genom 
nya anläggningar i Robertsholm, Montros 
och Kungsfors, och lät 1841 planera en hästdragen 
bana från Gävle till Forsbacka med sjöförbindelse 
till Torsåker, hästbana vidare därifrån 
till Gösken och sedan sjöled med slussar till Hofors. 
Så kom 1846 den våldsamma börskraschen 
"Railway Mania'' till följd av stora affärer med 
teckningsrätter. Både von Rosen och Petre fick 
låta sina projekt vänta till 1851-52. 

Med nya finansiärer återtogs då projekten 
igen, von Rosen med ett stegvis utbyggt nät 
mellan de stora sjöarna Vänern, Hjälmaren och 
Mälaren. Petre stödde ett projekt Gävle-Falun 
som skulle ra trafik framför allt med trävaror från 
alla sågverk som byggdes öster om Falun av olika 
järnbruk. De hade B.tt minskat behov av träkol 
då man hade infört värmeåtervinning i både 
masugnar och smedjor, och ville nu utnyttja sina 
stora skogar. 

Statsrådet J .A. Gripenstedt hade blivit skeptisk 
mot utländska finansiärer, och efter långa debatter 
i riksdagen började regeringen 1852 planera 
statsägda järnvägar i södra och mellersta Sverige. 
Man betonade då vilka möjligheter det skulle 
innebära för svensk industri, där man just infört 
aktiebolag. Hans skepsis bekräftades när England 
1856 råkade ut för en finanskris, då bland 
annat John Sadleir, chef för den bank KHJ anlitade, 
Tipperary Bank, visade sig ha gjort mycket 
stora och diskutabla förluster i aktieaffärer, vilket 
ledde till problem för von Rosen och KHJ. 

Den första lokdrivna banan i Sverige var Norberg-
Ängelsberg som 1853 lät Munktell bygga 
det första svenska loket, men det banbygget 
blev sedan försenat. 1856 öppnades de första 
svenska lokbanorna på allvar. Örebro-ErvallaNora 
inom von Rosens projekt, och kort därefter 
de första SJ-sträckorna Malmö-Lund och 
Göteborg-Jonsered, där staten hade gett Nils 
Ericson stor frihet att planera och bygga banor 
som sedan skulle förbinda Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Två veckor före SJ, öppnades inofficiellt 
en första del av banan från Gävle, där 



Det var gruvnäringen som introducerade spårtekniken i Sverige. Persberg, som forsö,jde inte bara värmländska 
hyttor medjärnmalm, tillhörde spårpionjärerna. Sjön Yngen stod genom småbanor i kontakt medflera andra 
vattensystem. 

slutstationen Jädran låg vid Storsjöns strand 
strax väster om Boänge. Man räknade först med 
att järnbruken som Mackmyra, Forsbacka och 
Högbo skulle själva bygga anslutningar eller som 
Hammarby och Gammelstilla ordna anslutande 
sjötransport. 

Lok och vagnar utom för gruvornas lokala behov 
köptes från England, och för att gynna svensk 
industri skulle SJ demonstrera alla importerade 
produkter för lokala verkstäder. Motala Verkstad 
hade sedan länge i sin bolagsordning nämnt lok 
och vagnar. 

Järnvägsindustrin krävde stål av hög kvalitet, 
speciellt för hjul och axlar. Puddelmetoden och 
Krupps degelstål hade just utvecklats för den 
marknaden men var kostsamma och inte lämpade 
för stor produktion. 

Bessemer -en kreativ uppfinnare 
Den förste Napoleon, fransk kejsare 1804-1815, 
betydde mycket för Sveriges järnindustri när 
han 1809 lät sin general Bernadotte bli svensk 
tronföljare och satsa sin förmögenhet på Gällivares 
gruvor. Som kung Karl XIV Johan skrev 
han sedan många brev och betalade till svenska 
tekniker och uppfinnare för att fa ideer om hur 
malmtransporter från Gällivare till kusten skulle 
kunna ske, men fick inga omedelbara resultat. 
Napoleon III, brorson till Napoleon I, var 
fransk president 1848-1852, sedan kejsare till 
1870. Han använde samma metod 1852 när 
Frankrike tillsammans med England och Turkiet 
planerade Krimkriget mot Ryssland för att 
göra Svarta Havet öppet för handel och sjöfart. 
Napoleon erbjöd betalning även till utländska 
uppfinnare som kunde göra franska marinen 
mer slagkraftig. 
En av dem var John Ericsson som hade arbetat 
många år i England med varmluftmotorer och 
ångmaskiner för bland annat brandsprutor och 
järnvägar till exempel vid loktävlingen i Rainhill 
1829. Han hade gått i konkurs, av kronofogden 
placerats i gäld.fängelse en tid och sedan med finanshjälp 
av Adolf von Rosen arbetat med propellrar 
för ångfartyg. När man lyckades med den 
första adantångaren 1839, flyttade han till USA. 
På Napoleons uppdrag gjorde han 1852 ritningar 
till en liten låg kanonbåt med svängbart kanontorn. 



Den blev inte byggd förrän 1861 och då med 
namnet Monitor åt USA:s marin för strid mot de 
upproriska sydstaternas pansarbåt Merrimac. 

Sir Henry Bessemer (1813-1898). 

En som också fick pengar och uppdrag av Napoleon 
var engelsmannen Henry Bessemer, en 
radikal uppfinnare med goda kontakter i den 
brittiska industrin. Han tillverkade på egen fabrik 
guld.färg för bokbinderier, maskindelar för väverier 
och glasbruk och vid ett tillfälle en varm tång 
för att fästa lacksigill på myndigheternas handlingar. 
Kanoner var vid denna tid helt av gjutjärn 
och mycket tunga, 15-20 ton. Bessemer hade en 
ide till en kanon som han trodde skulle bli lätt, 
ljudlös och billig genom att kulorna tvingades rotera 
redan vid patronläget, medan eldröret kunde 
vara ett slätt ganska långt och tunt stålrör. Han 
fick pengar av kejsaren för att göra experiment, 
men insåg snart att puddelstål i tillräcklig mängd 
för eldröret var alltför dyrt. Han byggde då en 
ugn, där han skulle smälta samman tackjärn med 
järnskrot ungefär som Krupps degel, men större 
där man blåste in het luft nära botten, och fann 
till sin förvåning att det nära luftmunstyckena 
snabbt bildades stålklumpar liknande de man fick 
vid puddling. Kanonens konstruktion var värdelös, 
men han förstod då att man kunde omvandla 
tackjärn till smält stål, götstål, genom inblåsning 
av het luft utan att behöva röra om, och fick patent 
på det 1855. Han tillverkade 1856 stål från 
ett parti tackjärn på detta sätt, och sände därefter 
ut provbitar till en mängd ståltillverkare med er

bjudande om licens. Han beskrev metoden som 
att man kunde fa önskad hårdhet hos stålet genom 
att välja tidens längd för blåsningen. På en 
månad tecknades licenser för 27 000 pund. 

En svensk finansman Pontus Kleman som 
hade en grossistfirma i London tecknade licens 
för Sverige, bytte sina järnbruk i Sten och Graversfors 
mot Garpenberg och Dormsjö som låg 
närmare Bergslagen och redan hade en verkstad. 
Han startade försök med Bessemers metod, men 
lyckades inte bra. Även Bessemer hade problem, 
då stålet inte blev lika hos varje tillverkare eller 
ens varje gång Bessemer senare försökte. De 
flesta licenstagare begärde pengarna tillbaka och 
Bessemer blev fattig. 

Göransson -en marknadsmedveten utvecklare 

G.F. Göransson var delägare i familjen Elfstrands 



bolag Högbo bruk, som även ägde Edskens masugn. 
Bägge låg nära men inte intill den planerade 
banan till Falun, och en kort tid kördes järn från 
Högbo till stationen Bäck i Valbo. Han råkade 
just besöka Kleman för att diskutera sågverk i 

Göran Fredrik Göransson (kalla,d Konsuln), *20 
januari 1819 i Gävle, t 12 maj 1900 i Sandviken. 

Sandvikens kommunarkiv (SK). 

Högbo och höjning av kapaciteten vid Edsken, 
och han fick då på kredit överta en del av Klemans 
licens och några av de personer som arbetat 
med den i Dormsjö. Då visade det sig att 
Kleman och de andra licenstagarna misslyckats, 
eftersom Bessemer inte hade någon klar ide om 
hur lufthålen skulle utformas i större ugnar, och 
inte heller hur inverkan av olika kiselhalt i tackjärnet 
skulle påverka blåstiden för att fa önskad 
hårdhet. Dessutom hade Bessemer tanken att 
om man begränsade den tillåtna stålmängden 
till cirka 400 ton/år för varje licens skulle man 
kunna intressera många fler bruksföretag. 

Göransson förstod att metoden skulle kunna 
ge ett utmärkt stål för de expanderande järnvägarna. 
Han fortsatte arbetet vid Edsken och 
lyckades slutligen 1858, sedan han förstått att 
luften skulle blåsas in genom en mängd små hål i 
ugnens botten för att ge likformig inverkan. Luftens 
utlopp ovanför ugnen skulle vara synligt så 
att man kunde se gnistornas färg. Den första tiden 
av luftblåsningen gick åt för att bränna bort 
kisel. Sedan ändrades gnistornas färg och kolhalten 
började minskade. Då kiselhalten varierade 
så mycket i olika tackjärn skulle man för att fa 
avsedd kolhalt räkna tiden från gnistornas ändring. 
Smältugnen var klädd med eldfast tegel på 
insidan och gjordes så att man kunde tippa den 
framåt för att hälla ut det smälta stålet genom det 
utloppshål luften och gnistorna använt. Därför 
kallades den konverter. 

Göransson ansåg att de av Bessemer licensierade 
mängderna var alldeles för små. Han beslöt då 
att bygga ett för flera järnbruk gemensamt bessemerverk, 
som då skulle läggas intill järnvägen 
som 1858 nått Robertsholm vid Hofors. Med 
hjälp av finansmannen Johan Holm grundades 
ett bolag som först skulle heta Storsjö Aktiebolag 
men 1862 registrerades som Högbo Stål & 
Jernverk, och från Bessemer köptes licenser med 
en avgift på ett pund per ton, som skulle gälla 
bruken Högbo, Horndal, Garpenberg, och det 
av Holm ägda Nyköpings Bruk & Mekaniska 



Verkstad. Nyköping hade redan 1860 byggt lokomotiv 
och var under utbyggnad till komplett 
stålverk, men dess masugn användes bara två 
månader 1860. Bessemerverket lades i stationsområdet 
för Jädrans station vid GDJ. Stationen 
flyttades en km västerut, och fick liksom verket 
överta namnet Sandviken från en banvaktsstuga 
som låg där. Göransson ville inte bli chef för ett 

Graversfors fick 

relativt tidigt 

goda transport

möjligheter genom 

Östra stambanan 

dit man fick ett 

sidospår redan 

1866 Bruksäga

rem forsök med 

bessemermetoden 

misslyckades emel

lertid 

Långshyttan 

{nedan) fick bes

semerkonverter 

tidigt men järnväg 
forst 1891. 

Jädrans järnverk. Malm togs från många olika 
gruvor som Bispberg, Rällingsberg eller lokalt i 
Torsåker. 

Det nya verket byggdes 1862 och togs i drift 
1863. varefter man kunde leverera axlar och 
hjulringar till de svenska företag som satsade på 
järnvägsindustrin. Man levererade 1864 19 hjulringar 
för lokomotiv till SJ för dubbla det pris 
som Motala Verkstad fick för sina smidda ringar. 



Den stora konkurrenten var Krupp, som just 
fatt licens för tillverkning av bessemerstål. Göransson 
var medveten om exportmarknaden och 
levererade 1864 provexemplar av hjulringar till 
fem engelska järnvägar (Great Eastern, London 
& North Western, London & South Western, 
West Midland och Manchester, Sheffield & Lincolnshire) 
och till belgiska järnvägar. Man gjorde 
också provleveranser av "täckskenor", som var 
band av hårdare stål som kunde valsas fast på 
översidan när man tillverkade räls enligt en av 
Motala Verkstad utarbetad metod. 

Tyvärr blev Nyköpings M.V 1865 uteslutet 
från leveranser till SJ beroende på förseningar 
och Holm gick i konkurs, sannolikt på grund av 
att Håkan Steffansson som samtidigt var ansvarig 
för uppbyggnad av fabrikerna både i Sandviken 

och Nyköping var överansträngd. Även Högbobolaget 
gick 1866 i konkurs, men Göransson 
var så övertygad om framtidsmöjligheterna att 
han med de andra intressenternas hjälp kunde 
komplettera anläggningen i Sandviken med 
masugn och olika valsverk, så att ett nytt bolag 
Sandvikens Jernverk AB under ledning av sonen 
AH. Göransson kunde starta 1868. Garpenberg 
såldes 1867 till familjen Petre i Hofors. Fortfarande 
var hjulringar en viktig produkt i Sandviken 
ända till 1906, då tillverkningen överläts till 
Surahammars bruk. 

Bessemer -fortsatta problem 
Sedan Göransson kompletterat Bessemers uppfinning 
med kunskap om lufthålens form och 
anpassning av blåsningstiden till kiselhalten med 
hjälp av gnistornas färg kunde Bessemer återigen 
sälja licenser från 1859. Metoden blev snabbt 
populär vid alla europeiska järnverk och Bessemer 
blev åter förmögen, men det varade inte så 
länge. Han kunde inte fa patent i USA som hade 
avvikande patentregler, utan där tillföll patentet 
William Kelly i Kentucky som utan att söka 
patent använt liknande utrustning i sitt gjuteri 
redan 1851 för att reglera kiselhalten i gjutjärn 
men aldrig blåst så länge att det blev stål. Kelly 
påstod också att han visat sin ugn för en engelsk 
besökare. Dessutom hade Bessemer ofta blivit 
sjösjuk när han skulle besöka licensierade företag 
på kontinenten, och lät då bygga ett dyrbart ångfartyg, 
där enligt hans uppfinning hela överbyggnaden 
var upphängd som en pendel för att inte 
svänga så mycket i havsvågorna. Det blev tvärtom 
ännu vingligare så att man måste nita fast överbyggnaden 
för att kunna använda fartyget. 



Engelska regeringen beslöt att adla Bessemer, 
men bland annat på grund av tvisten i USA motiverade 
man det med att han för länge sedan 
presenterat en ide om hur man skulle fästa statens 
sigill på officiella handlingar utan att förfalskare 
skulle kunna flytta dem. 

Högkonjunktur i Bergslagen 
Göranssons fullbordande av Bessemers metod 
och den uppskattade goda kvaliteten på stålet 
väckte entusiasm hos de svenska järnbruken, som 
fick en strålande tid de första åren på 1870-talet, 
speciellt när Bessemers patent upphörde 1872. 
Efterfrågan och priset på bessemerstål ökade, och 
man fann snart att segheten blev mycket bättre 
i Sverige där man använde träkol i masugnarna, 

Bessemerblåsning i Sandviken. Blåsningen vid Edsken var startskottet for en ny era inom stål.framställningen. Den 
nya metoden gjorde det möjligt att tillverka stål av högre kvalitet i stora mängder. SK 

''Edske masugn,, där Bessemers stålberednings method forst genomfordes den 18juli 1958. "Från ett ljustryck. SK 

medan stenkol gjorde stålet skört i kyla genom 
fosforhalten. Även den svenska malmen hade 
med några undantag låg fosforhalt. Preussen och 
Frankrike låg dessutom i krig 1870-71. Fortfarande 
var man i Sverige bunden till vattenfall 
for att driva bälgar och hammare, och till järnbrukens 
stora problem hörde transporterna som 
medförde stora kostnader och tidsfördröjningar. 

De unga bergsmän som deltagit i Göranssons 
utvecklingsarbete bidrog till att många andra 
järnbruk byggde bessemerverk, till exempel C.P. 
Lindberg vid Rockesholm. Stora Kopparbergs 
Bergslag ägde många små bruk i Dalarna och 
planerade stora bessemerverk vid Lindesnäs och 
Svartnäs. Svanå bruk med gruvor i Norberg planerade 
ett stort bessemerverk vid Ramnäs. Även 
många mindre bruk installerade bessemerkonvertrar 
utan expansionsplaner. Utländska finansiärer 
blev också intresserade av svenska järnbruk 
och gruvor. 

Tyska intressenter byggde 1875 ett järnbruk 
Kung Oscarshyttan med bessemerverk vid Morgongåva, 
det största i Sverige och helt ångmaskindrivet. 
Man avsåg att använda stenkol och 
motverka fosforskörheten genom tillsats av mangan, 
men det kom aldrig i drift då man blivit 
lurad ifråga om gruvrättigheter och då ångpannorna 
visade sig vara av en farlig typ som kort efter 
invigningen vållade en stor olycka i Preussen. 
Engelska intressenter köpte Klotenbolaget med 
stora andelar i Grängesbergs gruvor och planerade 
ett stort bessemerverk i Bångbro. 



Även om de små lokala gruvorna inte räckte 
till for alla expansionsplaner fanns det god tillgång 
på lämplig fosforfattig malm från exempelvis 
Långban och Persberg i Värmland, Norberg 
i Västmanland och Dannemora i Uppland. För 
det krävdes snabba effektiva förbindelser till bruken 
och hamnarna, och nu kunde man finansiera 
både smalspåriga järnvägar for de lokala transporterna 
och normalspåriga till exporthamnarna. 

Bruksforetagen kunde nu utnyttja ännu mer 
av sina skogar for sågverk eller pappersmassa än 
när Gävle-Dala järnväg byggdes. Dessutom hade 
1867 införts Martin-metoden, där man smälte 
samman tackjärn och skrot, i princip som vid degelstålmetoderna, 
men i mycket större ugnar där 
man ovanför järnet hade rök från bränd ved. 

Efter många års koncentration till södra Sverige 
byggde Statens järnvägsbyggnader sträckan 
Uppsala-Krylbo-Storvik-Bollnäs. Det skedde 
på initiativ från bland annat Hofors bruk med 

gruvandelar i Norberg, och de tyska ägarna till 
bruket i Morgongåva, "Kung Oscars-hyttan". 
Det senare invigdes av kungen 1875 samtidigt 
som banan till Storvik, men kom aldrig igång, 
och skrotades varvid delar kom att ingå i Domnarvets 
järnverk. En planerad bana från Norberg 
till Skisshyttans mangangruva blev inte byggd. 

Större delen av de enskilda järnvägarna i 
Bergslagen byggdes på 1870-talet. Den största 
var Bergslagsbanan från Falun till Göteborg. Att 
syftet var järnbrukens export framgår av att den 
först var planerad att gå till hamnen Krossekärr 
vid Grebbestad, men av banken övertalades att gå 
till Göteborg. Stockholm-Västerås-Bergslagens 
järnväg skulle ersätta mälarsjöfarten från Köping 
med sidobanor till Sala och Ängelsberg. UppsalaGävle 
järnväg förband bruken i norra Uppland 
med hamnen i Gävle. De engelska gruvägarna 
byggde banan från Ludvika och Grängesberg 
till Oxelösunds hamn. Östra Värmlands järnväg 
öppnades från Filipstad och Persberg till Kristinehamn. 
Till dessa anslöt en mängd smalspårsbanor 
från bruken vid Uddeholm, Sävsnäs, Jädraås, 
Näs och Harg, med många förbindelser till 

Dannemora gruvor 
1872 ur Sveriges 
industriella 
etablissemang. 

T.v. Stora verkstadshuset 
i Sandvikens 



järnverk 
1864. SK 

T.h. Moskvautställningen 
1872. Representanten 
i S:t Petersburg 
visar upp 
exempel på kolvar, 
koppelstänger, slidstyrningsstänger, 
hjulringar med 
mera. SK 

lokala gruvor. Utöver det planerades 
flera banor, till exempel 
vad man försökte marknadsföra 
som "Swedish Midland Railway'' 
från Karlskoga till Vansbro. 
Grönsinka bruk skaffade en 
ångtraktor för att köra sitt järn 
på landsvägen till Horndal. 

Hjulringar kräver stål av hög 

kvalitet 

En stor del av tillverkningen 
vid Sandvikens järnverk bestod 
fram till 1906 av hjulringar och 
axlar för järnvägarna, en marknad 
med höga kvalitetskrav. 

Hjulringar ställer extrema krav 
på stålets seghet och slitstyrka. 
Järnvägarnas hjul hade då axlar av 
stål med höga krav, hjulskivor av 
gjutjärn eller smidda och utanpå 
dessa hjulringar, som måste tåla 
stora dragspänningar för att sitta 
fast kring hjulskivorna. De måste 
samtidigt tåla de ständiga stötar 
och slag som uppstod när man 
passerade rälsens skarvar, och de 
tillfälliga uppvärmningarna vid 
bromsning. Hjulringarna pressas uppvärmda fast 
kring hjulskivorna och har på utsidan en inåtriktad 
styrkant. Ursprungligen försökte man också 
låsa fast dem genom skruvar som från hjulskivan 
gick in i urborrningar på ringens insida, men det 
visade sig orsaka sprickor och utmattningsbrott. 
En bättre metod var att utföra hjulringen med 
ett svarvat spår längs hela inre kanten, och i det 
lägga in en smal låsring av mjukt järn som man 
sedan kunde valsa fast mot hjulskivan. I USA och 
på andra håll gjorde man som alternativ helgjutna 
hjul av stålgjutgods där gjutformen haft kyld 
periferi, men det accepterades i Sverige bara för 



obromsade smalspårsvagnar. 

Hjulringstillverkning var speciell, då det för 
valsningen krävdes en smidd järnklump av 
rätt vikt och med ett hål i mitten. För normalspårsvagnar 
vägde hjulringen 230 kg, för lokomotiv 
upp till dubbelt så mycket. Valsverket var 
av en typ där valsarna hade lagring bara i en ände, 
och levererades av Bartholomew & Heptinestall 
i Manchester. Smideshammare köptes från Kirkstall 
Forge i Leeds. 

Maskinerna drevs länge av vattenturbiner vars 
vatten kom till Sandviken från långt upp i Jädraån 
genom en kanal. Mer om hjulringar finns 
att läsa ibland annat SJ:s vagnlära. 

Axlar av bessemerstål var så pålitliga att när SJ 
omkring 1910 valde att utrusta vagnar med axlar 
av billigare stål gjort med Martin-metoden blev 
dessa vagnar försedda med en liten gjuten varningsskylt 
"Martinaxlar". 

Thomasmetoden och den stora bruksdöden 

Så inträffade det som kom att ändra hela järnindustrins 
ekonomi och samhällsstrukturen 
Bergslagen: Två engelska kusiner Gilchrist-Thomas 
uppfann 1876 en förbättring av Bessemers 
metod. Genom att täcka konverterns insida med 
dolomitsten i stället för eldfast tegel fick man 
ovanpå det smälta stålet en tunn slagg som till 
stor del bestod av kalciumfosfat. Fosforhalten 
i stålet försvann, vare sig den kom från apatit i 
malmen eller stenkol. Man kunde nu göra nästan 
lika bra stål i andra länder utan det svenska 
träkolet, och dessutom kunde slaggen säljas som 

gödningsmedel för jordbruket, thomasfosfat. 
Metoden kallades en tid för basisk Bessemer, 
men blev mer känd som Thomasmetoden. 

Det utländska intresset för svenskt järn och bessemerstål 
minskade snabbt, och priset sjönk 1878 
till hälften. Alla järnbruk som inte hade skaffat 
järnvägsförbindelse för att begränsa kostnaderna 
var tvungna att läggas ned. Antalet bruk i Bergslagen 
sjönk på två år från 250 till ett tjugotal, och 
det kallades "den stora bruksdöden". Den första 
nedläggningen var Haddebo bruk, mellan Askersund 
och Finspång och utan järnvägsförbindelse. 
Selma Lagerlöfs släkt hade några värmländska 
bruk i trakten kring Sunne, och hon beskriver i 
sin bok Ett barns memoarer hur deprimerad hennes 
morbror Wallroth på Gårdsjö blev. Från att 
ha varit traktens kontakt med hela världens järnindustri 



genom sina besök vid järnmarknaderna 
i Örebro och Kristinehamn blev han nu bara en 
lantbrukare med opraktiskt stora byggnader. 

Stora Kopparberg skrinlade planerna på bessemerverk 
i Svartnäs och Lindesnäs, och byggde 
i stället ett stort stålverk med Thomasmetoden i 
Domnarvet dit man flyttade en masugn och några 
maskiner från den konkursade Kung Oscarshyttan. 
Järnvägsbyggandet i Bergslagen pågick 
fram till 1889, då södra tredjedelen av "Swedish 
Midland" byggdes som Svartelfs järnväg till 
Grythyttan, och norra tredjedelen från Persberg 
till Vansbro blev en förlängning av Östra Värmlands 
järnväg. 

Till och med Sveriges största brukskoncern Hofors-
Garpenberg gick i konkurs, men räddades genom 
en långvarig insats av familjen Wallenberg. 

Andra bruk valde ovanliga metoder att kunna 
minska sin personal. Storfors bruk erbjöd gratis 
biljett till New York för dem som ville emigrera. 
Degerfors hyrde ut större delen av sin personal 
till bygge av ett ryskt stålverk i södra Uralbergen. 
Svanå bruk vars ägare redan hunnit skaffa 30 
malmvagnar privatregistrerade vid SWB, sålde 
vagnarna och satsade bara på en modern masugn 
vid Spännarhyttan nära gruvorna i Norberg. 

Sandvikens järnverk överlevde genom sin 
marknadsriktiga satsning på bessemerstål av högsta 
kvalitet, och tillverkade hjulringar till 1906 
då tillverkningen övertogs av Surahammars bruk 
medan Sandviken satsade på rör, ångpannetuber 
och sågar. Bessemerstål tillverkades i Sandviken 
till början av 1940-talet, och hade då gradvis ersatts 
av olika legerade stål. 

Verkstadshuset i Sandviken på ett fotografi tagetfore 
forra sekelskiftet med ånghammaren mitt i bild. SK 

Johan Bergkvist 

Järnvägarnas parker och trädgårdar 
-en historisk återblick 

Sällan har så många glömt så mycket på så kort 
tid! Så kan man beskriva frågan om järnvägarnas 
planteringsväsende. Organisationen för att sköta 
järnvägarnas tusentals parker och planteringar 
och parker fanns i drygt ett sekel från 1862 till 
1973. Trots det är det sällan någon som vet vad 
det rör sig om när man nämner saken. Hur kan 
det komma sig? I denna artikel har ambitionen 
varit att skissera linjerna i den tid och samhällsförändring 



som löper parallellt med detta systems 
uppkomst, utveckling och försvinnande samt en 
del om de chefarkitekter och trädgårdsdirektörer 
som var nyckelfigurer och medverkande i "dramat". 

Vid 1800-talets mitt hade industrialiseringen 
pågått ett drygt halvsekel i England och Europa 
men inte fullt så länge i Sverige. Gunnar Sandin 
pekar i efterordet till nyutgåvan och nyöversättningen 
av Wolfgang Schivelbusch numera klassiska 
bok järnvägsresandets historia på fattigdomen, 
det svenska vinterföret, de relativt goda 
landsvägsförbindelserna och Göta kanal som bidragande 
orsaker till den svenska eftersläpningen. 
1 När det väl kom igång blev projektet desto 
mer välplanerat och välorganiserat och Sverige 
blev enligt Sandin "Europas ledande järnvägsland", 
räknat i meter per invånare (Schivelbusch 
1998:171). 

De svenska järnvägarna började byggas 1856 
när det stora flertalets tankar och sinnen ännu 
var djupt förankrade i bondesamhällets föreställningsvärld.
2 Den nya järnvägen var hypermodern 
men utformningen av det nya präglades av 
1800-talets borgerliga smak, vilket var detsamma 
som god smak. SJ:s förste trädgårdsdirektör Olof 
Eneroth (1825-81) liknade järnvägen vid en 
"kulturström" på vilken "den goda smaken kommer 
farande" (Eneroth 1863:37-38). Fascinatio

1. Orig. titel "Zur Industrialisierung von Raum und Zeit 
im 19.Jahrhundert". Svenska utgåvor 1984 och 1998, den 
senare med översedd översättning och efterord av Gunnar 
Sandin. 
2. Både det statliga stambanenätec och de privata järnvägarna 
har samma startår i Sverige. 

nen över det nya var stor och järnvägen kom att 
bli en omvälvning och ett tekniksprång som i ett 
slag förändrade människors uppfattning om tid 
och rum. Författare och kulturpersoner diskuterade 
och debatterade det nya, beskrivningarna 
och bilderna var många. 

Engagemanget inför tidens upphävande och 
rummets krympning var särskilt stor och skildrades 
i böcker och artiklar redan från 1830-talet 
och framåt. En del var också skeptiska mot nymodigheterna 
och det nyttiga i att färdas med för 
stor hastighet ifrågasattes. Wolfgang Schivelbusch 
diskuterar den tids/rumsliga frågan ijärnvägsresandets 
historia men också frågan om människans 
uppfattning av det omgivande landskapet. Flera 



av tidens stora tänkare går till storms mot industri-
och maskinsamhällets framväxt i allmänhet, 
ofta med järnvägen och ångloket som symbol för 
det maskinella samhället och dess fordärvlighet. 
Järnvägen drar till sig många konservativa reaktioner 
under sin europeiska etableringsperiod 
under första halvan av 1800-talet. John Ruskin 
och Charles Dickens hör till de brittiska kritikerna 
(Schivelbusch 1998, Hellden 1986). I 
Sverige är riksdagsmannen Leonard Fredrik Rääf 
en skarp kritiker som bland annat säger att järnvägarna 
dödar "allmänhetens omdömesformåga, 
kraft och välstånd'~ 3 En del av dessa många kritiska 
röster oroar sig for förlusten av resandets 
kvaliteter (Schivelbusch 1984 och Monö 1996). 
Man oroar sig för att man ska förlora resandet 
sinnliga kvaliteter och förvandas till ett paket 
(Schivelbusch 1998:51).4 

Ordning och struktur 

Den nya järnvägen skulle fungera som ett urverk. 
Systemet byggdes och organiserades med mili

3. Leohnard Fredrik Rääfs reservation. i Stats-Utskottets 
Memoria4 Ut/,å,tanden och Betänkanden, 2, nr. 262 (Bihang 
till Samclige Riks-ståndens Protocoll vid Lagtima Riksdagen 
i Stockholm Åren 1847 och 1848, 4. Samlingen, 1. 
Afdelningen), Stockholm, 1848, s. 11-12. 
4. Paketmetaforen återfinns hos John Ruskin, brittisk författare 
och konservativ tänkare. 

tära förebilder, där härskade tydliga hierarkier 
och ordervägar, ett krav för att upprätthålla den 
punktlighet och ordning som var en förutsättning 
för systemets funktion. Nils Ericsons enmansmyndighet 
(Brundin 2004:115) 1855-62, 
gavs utomordentliga befogenheter. Ericsons genomförande 
byggde väsentligen på hans erfarenheter 
från Göta kanal. Stambanornas utbyggnad 
organiserades på motsvarande militäriska sätt 
där man också till en början kom att använda 
soldater som arbetskraft (Lundström 2004:88). 
Den starka disciplinen motsvarades av en yttre 
ordning präglad av likartade ideal, bildning, 
prydlighet, ändamålsenlighet och kontroll. Det 
var tidstypiska ord i en framväxande borgerlig 
kultur och som förefaller ha passat särskilt väl för 
järnvägsverksamhet. 

Ny tid och ny arkitektur 

De institutioner och verksamheter som byggs upp 
under den tidiga industrialiseringsperioden präglas 



av höga ambitioner. Arkitekterna söker uttryck 
som passar det nya och moderna. Den moderna 
industriarkitekturen kräver också ny teknik. Järn 
och stål prövas tidigt också i järnvägens byggnader, 
tekniken förblir relativt ovanlig i Sverige. 

Malmö banhaff 1890. Malmö-Tomelilla järnvägs lok nr 4 står avgångskfart med det blandade formiddagståget. 

( / 

AdoffWilhelm Edefsvärd, *28 juni 1824 i Östersund, 
f 15 oktober 1919 i Stockholm. 
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Mot staden far de nya stationerna formen av Hans kända idealstadsplan (och utvidgningspalats 
medan man på spårsidan visar upp den plan för Falköping) från 1859 publicerades först 
nya tekniken. Adolf Wilhelm Edelsvärd utsågs i Tidskrift for byggnadskonst och ingeniörsvetentill 
chefarkitekt redan 1855. Han verkade i 40 skap och har därefter reproducerats i de flesta 
år till 1895. Från början omfattade Edelsvärds verk om svenskt stadsbyggande. I Edelsvärds 
ambitioner hela staden och han ritade en idealegna 
motiveringar och beskrivning av planen 
stadsplan där järnvägsstationen, jämte kyrka och framgår också att parker, alleer och trädgårdar 
rådhus utgör stadens viktiga punkter. har en given plats. I fonden finns också naturen 

som med en "liflig grönska" berikar denna nya igenom, ju högre tjänsteman desto finare hus, 
järnvägsstad (Edelsvärd 1859:65-66). ju lägre desto enklare. Systemet byggs kring ett 

Husens arkitektur speglar också organisatiotyphussystem. 
nens hierarkier. En viktig station ges en mer Edelsvärds egen väg till arkitekturen var inte 
påkostad utformning. Det är inte bara på tågen spikrak. Vid denna tid fanns en uppdelning 
det finns klasser, även stationerna förses med mellan akademiutbildade konstnärsarkitekter 
väntsalar för såväl fint som enklare folk. Även i och ingenjörsarkitekter. Edelsvärd hörde till indet 
egna tjänstebostadssystemet slår dessa tankar genjörsarkitekterna och var från början militärt 
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sig bättre, åtminstone hans senare 
verk då han enligt Jonson strävat efter 

en utvecklingsbar stationstyp. 

RVM XÖIC 

Om det i det föregående huvudsakliga 
intresset rört sig om byggnadens arkitektur 
och smakens skiftningar genom 
tiderna, visar ett studium av byggnader

Enkel banvaktsstuga av 1872 års 
modell. 

TAS.AD 
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utbildad arkitekt och militäringenjör. Han hade 
dock stora ambitioner och fördjupade sina egna 
kunskaper bland annat genom resor. Han slutade 
som högt respekterad preses av konstakademin 
(1902). (Linde 1989). 

Stationer och arkitekter 

Stationen blir platsen där människorna möter 
den nya tekniken. Den är vid denna tid en nymodighet 
både som teknik och stadsbyggnadselement 
och kräver en passande arkitektonisk 
inramning. Under A.W Edelsvärds tid debatterades 
frågan om "rena konstformer" och de olika 
nystilarnas lämplighet för olika byggnadstyper. 
Edelsvärd odlar en romantiskt färgad syn på den 
nationella arkitekturens "naturliga framväxt", 
något som förebådar den fornnordiska arkitektur 
som kom att intressera svenska arkitekter något 
senare (Linde 1989:32). Edelsvärd delar in byggnaderna 
i enklare, lantliga och mer betydande i 
städer och större tätorter. Edelsvärd efterträds av 
Folke Zetterwall som verkade fram till 1931. De 
båda sätter stark prägel på svensk järnvägsarkitektur 
under 75 år.5 Edelsvärds stilvalsprinciper 
och ideer recenseras, med kritisk underton, av 
Birger Jonson, SJ:s chefarkitekt 1931-1956, i del 
1 av SJ Järnvägsstationer från 1948. 

Av våra äldre svenska stationshus uppfördes ett flertal 
under 1860-70-talen i de for tiden typiska sti

5. Under samma tid awerkas fyra crädgårdsdirekcörer. 

lama från gångna arkitekturepoker. 
Oberoende av för vilket ändamål en 
byggnad skulle uppföras, -ett bostadshus, 
en skola eller ett stationshus 
-utgjordes förebilden av medeltidsslottet, 
renässanspalatset eller t.o.m. en 
rekonstruerad fornnordisk stil Qonson 
1948:61). 

Edelsvärds efterträdare på chefsarkitektposten 
Folke Zetterwall klarade 

nas planutformningpåforändringarsom 

härletts ur mer reella faktorer såsom krav 

på ökade utrymmen och rationell ändamålsenlig

het, anpassad efter trafikväsendets utveckling Qon



son 1948:64). 

Att ansluta de nya stationerna Qonsson ritade 
ett drygt 70-tal med Falköping som funktionalistiskt 
höjdpunkt) till järnvägsparker och trädgårdar, 
diskutera form och stilar är inte Birger 
Jonsons melodi. Nu (1948) handlar det om att 
anpassa den funktionsseparerade rationella stationen 
till stadsplan och trafikleder. 

En jämförelse mellan gångna tiders stationshus och 
våra dagars visar sålunda hur stationshusen ändras 
och följer den allmänna utvecklingen i tiden ur 
såväl estetiska som sociala, rationella och tekniska 
synpunkter Qonson 1948:79). 

Edelsvärd, Zettervall och Jonson utgör en arkitekttrojka 
vars syn på byggnadskonsten, järnvägsmiljöerna 
och trädgårdskonsten med stor 
sannolikhet hade betydelse också för den yttre 
järnvägsmiljön. Den frågan är inte undersökt 
men man kan på någorlunda goda grunder anta 
att Edelsvärd och Zettervall försvarade, eller åtminstone 
tog parkkultur och trädgårdskonst som 
givna element i utformningen av en fullständig 
järnvägsmiljö. Hos Birger Jonson finns ett tekniskt 
rationalitetstänkande som knappast kan ha 
varit helt samstämmig med den samtidigt verkande 
siste trädgårdsdirektören Gösta Reuterswärd, 
som i Eva Gustavssons beskrivning framträder 

som en principfast person, trogen ideal som han 
ogärna avvek från. Trots de handfasta kunskaper 
om trädgårdsodling som han utan tvekan besatt 
så förefaller hela hans person i övrigt vara präglad 
av klassisk bildning och av djupa konstnärliga 
och kulturella intressen ( Gustavsson 2001 och 
Gustavsson 2001 b) . 6 

Ordning, lust och nytta 

Ett samhälles bildningsnivå och kulturella status 
mäts genom dess parker (Nolin 1999). Detta 
påstod Olof Eneroth som redan innan han blev 
Statens järnvägars förste trädgårdsdirektör (1862) 
var en flitig debattör i bland annat frågor som 
rörde den offentliga parken. Eneroth menade att 
smakfullt utformade parker verkade "förädlande 
på de besökandes bildning och smak'' (Eneroth 
1863:57). Eneroths moraliska budskap var alltid 
tydliga, och behandlade normer som ordning, 
nykterhet, hälsa och bildning (ibid.: 5 7). 

Parker, planteringar och personalens odlarflit 
blev förebilder som påverkade samhället utanför 



järnvägen.7 Järnvägens militära uppbyggnad 
och den personalsociala organisationens system 
med tjänstebostäder var viktiga förutsättningar. 

6. Gösta Reuterswärds livslinje och yrkesbana, Gustavsson 
2001 , N s.17-27. 
7. Begreppet odlarflit används i reglementena. 

Tjänstereglementena reglerade inte bara järnvägsdriften 
utan vad som skulle odlas, och hur. 
Odling uppmuntrades och sågs inte bara som en 
del i självhushållet utan också som ett fostrande 
och disciplinerande inslag i den järnvägsmannakultur 
som växer fram i stationssamhällena, 
präglad av driftskontroll och skötsamhet Qohansson 
1999). 

I de nya järnvägssamhällena förenades det borgerliga 
samhällets nya ideer med landsbygdens 
traditionella. De tankar som utvecklas under 
1800-talet, och som kommer till uttryck i trädgårdsföreningarnas 
och hushållningssällskapens 
anläggningar och verksamhet, går "på export" 
längs med järnvägslinjerna, eller blir till en "kulturström" 
som Eneroth uttrycker saken (Eneroth 
1863:38). Tolkningarna är dock varken enkla eller 
entydiga. Peter Aronsson problematiserar frågan i 

Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning 

(1999) och menar att det inte är givet hur ett kulturelement 
ska tolkas. Vi kan inte vara säkra på 
om stationssamhällenas odling är ett uttryck för 
"agrara rötter hos invånarna eller snarare för en 
urban receptivitet för nymodigheter lanserade av 
hushållningssällskapen" (Aronsson 1999:41).8 

8. Frågan togs ursprungligen upp av Eva Fransson i avhandlingen 
"Hallsberg. Historien om ett stationssamhälle" 
KTH 1991. 

Tierp på Uppsa/,a-Gävle järnväg (UGJ). Om denna bild vet vi inte mycket. Andå ser vi att det rör sig om odlingpå 
järnvägsmark. Tre anonyma kvinnor och några pojkar utför trädgårdsarbete. Bilden ärfrån tiden innan forstat!igandet  

i böryan av 1930-talet då en om/,äggning av an/,äggningarna påböryades. 

Kvinnokraft utan uniform. Bilden är tagen 1952 vid Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg. 

Oavsett tolkning så blir järnvägsmiljöerna och 
kanske i synnerhet de nya stationssamhällena en 
fokuspunkt där flera olika tankar och tendenser 
om offentlig miljö, parkkultur och odling möts 
under 1800-talet. Järnvägen fungerar som spridningsväg 
för park-och odlingskultur och når på 
några decennier ut över stora delar av Sverige. 



Att det finns samband mellan dagens breda 
trädgårdsintresse och järnvägens park-och odlingskultur 
är rätt uppenbart men samtidigt en 
outforskad fråga. 

Kvinnorna i järnvägens tjänst 

Kvinnor i järnvägens tjänst är ett eftersatt forskningsområde. 
Kvinnornas arbete och insatser 
inom planteringsväsendet är om möjligt än mer 
eftersatt, om man ens kan säga att någon sådan 
forskning finns. I England utkom 2005 den 
uppmärksammade och belönade Railwaywomen 
-exploitaition, betrayal and triumph in the workplace 
av Helena Wojtczak. Järnvägshistorikern 
och professorn Colin Divall skriver i förordet 

"The story ofwomen's role on Britain's railway is, 
however, largely an obscure one, and it is so because 
very few historians have bothered to look for the 
evidence." 

Detsamma torde gälla i Sverige där en rätt 
omfattande sökning resulterar i en träff, Hjördis 
Matris artikel "Järnvägens kvinnor" i Spår, järnvägsmusei 
vänners årsbok 1996. 

Det kvinnohistoriska perspektivet på järnväg 
tas upp i Staten var en man -om kvinnor och män 
i statens tjänst i historien (Ann-Sofie Ohlander 
och Utvecklingsrådet för den stadiga sektorn, 
2000). Referenserna bekräftar bilden av järnvägens 
värld som särskilt outforskad, jämfört med 
till exempel sjukvård, akademi, postverket och 
kvinnor i politiken. 

Redan från 1867 fanns det anställda kvinnor vid 
järnvägen. De arbetade som telegrafister, kontorsskrivare 
och skrivbiträden. Det var ouniformerade 
men hade tjänster med högt anseende och var i 
allmänhet rekryterade ur över-och medelklassen. 
Nedanför dem fanns grind-och vägvakter som 
öppnade grindar och övervakade vägövergångar. 
En tredje grupp utgjordes av städpersonalen, de 
skulle ha en viss klädsel och utrustades också från 
1947 med båtmössa med SJ-emblem. Grind-och 
vägvakterna var ofta representanter för ytterligare 
en kategori som var gifta med banvakter och utförde 
sitt uppdrag utan eller mot mycket låg ersättning 
(Ohlander 2000:55). 

Här anar vi också det omfattande arbete som 
måste ha utförts inom planteringsväsendets men 
utanför järnvägsparkernas offentliga rum. Planteringsväsendet 
funktionella linjeplanteringar 
(vind-och brandskydd med mera), stationernas 



representativa planteringar finns i det offentliga 
rummet och sköttes av uniformerad personal 
medan personalens odling i den halvprivata zonen 
sannolikt till stor del sköttes av kvinnor och 
familjer. Ett noggrannare studium av de äldre 
anläggningarna väcker också många frågor om 
hur gränserna för olika åtaganden och arbetsuppgifter 
såg ut i dessa miljöer. Parkliknande 
trädgårdar dyker upp på många platser inom 
järnvägens fysiska territorium, inte bara framför 
stationsbyggnaderna. 

Vi ser utvecklingen av en professionell yrkeskultur 
med uniformer och grader som är helt 
manlig men samtidigt förutsätter en avsevärd 
mängd kvinnlig lojalitet och arbete. Uniformen 
representerar båda makt, befogenheter och yrkeskunnande 
och är samtidigt det som ger mannen 
exklusiv tillgång till det offentliga järnvägsrummet, 
dess karriärvägar och materiella fördelar. 

Privatbanornas parker och trädgårdar 

Många av de trädgårdsarkeologiska fragment 
som fortfarande kan återfinnas i miljöerna har 
sitt ursprung i privatbanornas organisationer 
för parker, planteringar och odling. Det borgerliga 
samhällets motiv för att anordna parker 
och planteringar vid den nya järnvägen var desamma 
oavsett om anläggningen var privat eller 
stadig. Kunskapen om detta är dock om möjligt 
sämre än för den tidiga historien om statsbanornas 
planteringsväsende. Under mitt arbete vid 
järnvägen (sedan 1993) har jag ändå funnit en 
del fragment av intresse. Vid många och återkommande 
besök i järnvägsmiljöer har åtskilliga 
rester av park och trädgårdsrester med privatbaneursprung 
återfunnits. Järle station (Sveriges 
äldsta station och därmed också äldsta stationsplantering 
från 1856) utgör ett sådant exempel 
och också ett presumtivt trädgårdsarkeologiskt 
undersökningsobjekt. Hagaström och Norra 
Valbo [båda på GDJ], den förra med anknytning 
mot den sedan länge rivna Sala-Gysinge-Gävle 
järnväg, har också flera intressanta men mycket 
förfallna miljöer. 

UGJ:s folkparker beskrevs 1910 av Hugo Samzelius 
i Turistföreningens årsbok (sid. 260-280). 
Den så kallade Älfkarleö järnvägspark är idag 
igenväxt och till stora delar under vatten medan 
Furuvik fortlever som välkänd nöjespark.9 Svandammen 
återfinns även idag i denna "Folkpark". 

9. Lena Steffner (planchef Gävle kommun och forskare 
på KTH) har bidragit med kunskap och källor om Älvkarleby. 



Furuviksparken vid 1900-talets början. Miijön är sig lik än idag men fl vet attparken har järnvägsursprung. 

Samzelius berättar inte mycket om dessa parkers 
tillkomst eller ideer kring utformning och växtval 
men däremot mer om de idealistiska motiven 
för att anlägga parker. Järnvägsdirektören Magnus 
Fick framställs postumt som en folkets välgörare 
av stora mått. Samzelius skriver: 

Göra vi som den förträfflige direktör Fick, vars 
hjärtevänliga och älskliga väsen man säkert med 
tacksamhet minnes i den stora arbetarstadens och 
det vidtomfattande arbetardistriktens tusen hem, 
taga vi barnen till utgångspunkt för våra iakttagelser 
och söka utröna, huru småttingarna kunna roa 
sig härute. 

Att parken och havsbadet inte bara var fråga om 
godhet utan också om näsa för affärer framgår av 
resandestatistiken. Före parken och badets öppnande 
hade man 3 904 resor till Furuviks station, 
året efter öppnandet 10 702 och 1908 uppgick 
antalet till 78 132 resor och som Samzelius påpekar, 
oräknat de som kom till fots, cyklande eller 
seglande. Fenomenet var säkerligen detsamma 
vid Älvkarleö, vars vattenfall också innan järnvägsparkens 
tillkomst var en nationell turistattraktion. 
Älvkarleö järnvägspark köptes av Kungl. 
Vattenfallsstyrelsen 1912 och huvuddelen hamnade 
under vatten efter det att det nya kraftverket 
tagits i bruk 1915.10 

Älvkarleö och Furuvik utgjorde parkanläggningar 
med höga ambitioner men också med en 
kommersiell avsikt. Järnvägen skapade med parkkultur 
sina egna attraktioner och besöksmål. Det 
var alltså inte bara fråga om folkfostran. På mer 
praktisk nivå handlade det om att locka resenärer 
i en tid när anspråken på att bli road möjligen var 
lägre eller i alla fall annorlunda. Man kan också 
fråga sig om de mindre påkostade parkanläggningarna 
också hade en kommersiell betydelse. 
Till exempel i Tierp och Åmål, eller var dessa 
parker bara representativa i tidens anda. 

Privatbanorna når självfallet inte upp till SJ:s 
volym och organisation av planteringsväsendet. 
I Bergslagernas järnvägsaktiebolags 1872-1922, 
Historik Ilförfattad av Vincent Ahlberg far vi en 
kort glimt av hur det hela var organiserat, och 
vilka tankar som låg bakom. 

10. Förutom Samzelius (1910) förekommer uppgifter 
om Furuviks och Älvkarleö järnvägsparker på två hemsidor. 
Historisk om Svenska järnvägar, red. Rolf Sten 
(www.historiskt.nu) och Älvkarlebygruppens hemsida 



( www.alvkarlebygruppen.se). 

Icke minst torde planteringarna kring stationerna 
hava en uppgift att fylla genom att giva lantbefolkningen 
impulser till höjandet av trevnaden kring 
stugor och gårdar (Ahlberg 1923: 171). 

I beskrivningen känner vi igen den fostrande och 
förebildliga ambitionen från första trädgårdsdirektören 
Olof Eneroth, även om formuleringen 
här är något mer jordnära. Vidare far vi veta att 
befolkningens intresse för planteringarna leder 
till både muntliga och skriftliga förfrågningar 
om namn på blommor och lämpliga leverantörer. 
Följande lite kuriösa text återfinns också: 

Den intresserade skall finna, att planteringarna 
vid de olika stationerna i allmänhet äro välskötta 
men av ganska olika omfång. För att planteringarna 
ej skola bliva allt för dyrbara, krävdes det, att 
stationsföreståndarna ägna saken sitt intresse. Då 
detta intresse av naturliga skäl utfaller väsentligen 
olika, blir förhållandet detsamma även med planteringarna. 
Man har därför också gått så tillväga, 
att de stationsföreståndare, som visa större intresse 
och hava bättre förmåga att sköta planteringar, ra 
mer jord och plantor än övriga (ibid.: 17 1). 

Sammanfattningsvis sägs att en ambitiös stationsföreståndare 
ger upphov till en ambitiös 
parkanläggning och att vederbörande då också 
blir belönad. I övrigt är ordningen i princip 
densamma som inom statens anläggningar fast 
i betydligt mindre skala. I Filipstad och senare 
Åmål11 fanns anläggningar ( drivbänkar och 
senare växthus) för odling av det växtmaterial 
som behövdes. Stationspersonalen skötte anläggningen 
löpande medan trädgårdsmästaren 
och hans yrkeskunniga medhjälpare utförde 
planteringar och beskärning. Man förstår också 
att andelen sommarblommor är betydande och 
att man på större stationer under sommaren utför 
"ombyte av blommor" som det formuleras 
på tidstypiskt järnvägsspråk. (ibid.: 172). 

Stationsföreståndaren Adolf Virgin lyfts fram 
som en särskilt ambitiös stationsplanterare, vars 
"kraftiga insatser" givit upphov till mönsteranläggningar 
i Åmål och Grängesberg. Om det 
finns några spår av AdolfVirgins verksamhet har 
inte hunnit undersökas ännu. 

Kunskapen om privatbanornas sätt att organisera 
förvaltning och skötsel av parker och plante

11. Statlig förvaltning mellan 1948 och nedläggningen 



1953. 

järnvägsparken i Amål. Nog kan man hålla med om att stinsen Virgins insats varforedömlig. 

Bergslagernas järnvägar anlitade ]erk Werkmäster for 
att utforma reklamen i Svenska Turistforeningens årsbok 
1935. Prydliga och inbjudande stationer var en 
självklarhet. 

GENOM VÄRM LAND 
BERGSLAGEN OCH DALARNA 
Bästa semesterresan 

är någon av Trafikförvaltningens GöteborgD 
a Iar n e -Gävle billiga rundresor med tåg, 
båt, bil och buss genom ovannämnda natursköna 
och minnesrika nejder. 

ringar är mycket bristfällig. I 1962 års utredning 
nämns också att privata växtdepåer kom att gå 
upp i SJ under förstatligandet. Att det fanns sådana 
organisationer kan man som i fallet med 
Bergslagernas järnvägar läsa sig till. 12 I det fallet 
kan man också sluta sig till att den var organiserad 
som en förminskad variant av SJ:s planteringsväsende, 
detsamma kan man anta om till 
exempel UGJ och en del andra större privatjärnvägar. 
Hur det var med mindre betydande banor 
är svårare att veta. Men visst går det att se spår av 
planteringar och odling även i till exempel den 
smalspåriga Kråkbanans (Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg) omgivningar. 

SJ:s planteringsväsende 

Från början måste det ha stått klart att de platser 
och den mark som tas i anspråk för den nya 
järnvägsanläggningen och dess personal måste 
organiseras och ordnas på något sätt. Edelsvärd 
hade fullt upp med att rita och bygga alla de 
byggnader, från stationer till banvaktarstugor, 

12. Bergslagernas järnvägar var, åtminstone periodvis, 
genom olika sammanslagningar det största enskilda 
järnvägsbolaget (Lundvall 1979). 

Svartbäckens station på 1920-talet respektive 2008. 
På bilden ovan håller banvakten med familj på med 
höslåtter vid ena gaveln. I bakgrunden kan man skönja 

.fruktträd och syrenberså. Samling RolfSten. 

Nedan. Rester av tidigare odling och trädgårdar kan ses 
än idag. Foto forf 



som järnvägen krävde. Uppbyggnaden av parker 
och utemiljön i övrigt skedde utan egentlig ledning 
under de första åren. Det är först i och med 
planeringen och byggnader av Västra stambanan 
som verksamheten fick någon egentlig ledning. 
Kungl. Järnvägsstyrelsen vidtalar då fil.dr Olof 

Eneroth. Han förordnas med titeln trädgårdsdirektör 
med ansvar att leda och övervaka planteringarna 
(Sundius 1906). 

Tredje trädgårdsdirektören Agathon Sundius13 
beskriver i jubileumsboken 1906 vad det hela 
handlade om: 

Indelning afplanteringarna låter lämpligen göra sig 
med hänsyn till dessas olika ändamål, vare sig detta 
afser vidmakthållande av ordning och prydlighet eller 
direkt nytta. De kunna således indelar i 

1:o stationsplanteringar med prydnadsplanteringar, 
eldskydd och boställcrädgårdar samt 

2:o linjeplanteringar med vaktstuguplanteringar, 
snöskärmsplanteringar och stormskydd (ibid.:586, 
591). 

Sundius nämner bland annat 4 190 meter så kallade 
stormhäckar av björk och pil mot havssidan 
utmed Västkustbanan. 

Planteringsväsendets uppgifter blev efterhand 
allt mer omfattande. Behovet av växter ökar då 
allt fler banor inkorporeras i det statliga nätet. 14 
Man planerar och projekterar nya stationsparker 
och planteringar. Man bedriver selektion 
och odling i egna plantskolor, personal utbildas, 
distributionen av växter planeras och organiseras 
från depåerna. Därutöver övervakas och kontrolleras 
boställenas odling och man utdelar varningar 
respektive premier för odlingsflit. I 1918 års 
Föreskrifter och anvisningar sägs att 

Personalens odlingsflit bör på alla sätt muntras och 
understödjas ... ]ordinnehavare som visar synnerlig 
omsorg och nit i skötseln av åt honom upplåtet eller 
under hans uppsikt stående område, erhåller enligt 
trädgårdsdirektörens bestämmelser och i mån av 
tillgång premier i form av träd, buskar, plantor eller 
frön (SJ 1878/1918:8). 

Föreskrifterna reglerar dessutom allt man inte rar 
göra; till exempel låta kreaturen beta i trädgården, 
släppa ut kaniner och hänga tvätt i träden 
och fungerar samtidigt som kortfattade handböcker 
i trädgårdsodling. 



Efterhand sker också utvidgningar och förändringar 
av befintliga parker och planteringar. Om

13. Efterträdde Frey Hellman 1888 och verkade till sin 
död 1910. 
14. Det statliga järnvägsnätets utbyggnad avslutas 1937 
med Inlandsbanans, samtidigt har förstatligandet inletts 
och pågår under Cederpalms tid från 1930-talet och fram 
till 1952. Nätet har sin största utbredning i 1937 för att 
därefter successivt minska. 

fattande omläggningarna påbörjas under Enoch 
Cederpalm, under vars verksamhets period många 
av de privata järnvägarna börjar förstatligas. 15 
Man kan identifiera två större omläggningsperioder, 
dels Cederpalms omläggningar under 
1910-talet och siste trädgårdsdirektören Gösta 
Reuterswärds omfattande förändringsarbete under 
framför allt 1940-talet (SJ 1962). Sedan försämras 
förutsättningarna för planteringsväsendet 
ganska hastigt. Kraven på rationaliseringar 1953 
(ibid.) följs av nedläggningar av växtdepåer redan 
under början av 1950-talet. Gösta Reuterswärd 
slutar 1960 och SJ:s utredning 1962 pekar mot 
den utfasning av verksamheten som slutligen genomförs 
10 år senare. 

Från Eneroth till Cederpalm 

De fem trädgårdsdirektörerna är tacksamma 
som aktörer i den kronologiska berättelsen. De 
är lagom utspridda i tiden, de är tidiga och sena 
företrädare för borgerlig kultur och dessutom intressanta 
ur professionssynpunkt, inte minst som 
referens till landskapsarkitektyrkets utveckling. 

Olof Eneroth var en kulturkonservativ idealist 
sprungen ur den borgerliga kulturens agrara 
och patriarkala jordmån. Hans efterföljare 
Frey Hellman byter bana från juridik till trädgårdskonst. 
Han är en trädgårdsföreningsman, 
inte trädgårdsmästare och inte trädgårdsarkitekt 
utan snarare en artistisk administratör. 
Hans efterföljare Agathon Sundius är däremot 
trädgårdsmästare med likartad bakgrund i trädgårdsföreningarna. 
Enoch Cederpalm är väl 
så mycket trädgårdsmästare men uppfattar sig 
också själv som trädgårdsarkitekt. Han ingår i 
den lilla kretsen av medlemmar i Svenska trädgårdsarkitektföreningen 
från dess start 1921. 
Gösta Reuterswärds yrkesmässiga hållning är 
bättre kända genom hans egna böcker. Han är 
utan tvekan trädgårdsarkitekt men också på väg 
mot en modernare landskapsarkitektroll. Henning 
Segerros avslutar järnvägens trädgårdshistoria 



från 1961 till 1972. Han hör till den första 
generationens landskapsarkitekter som formar 
yrkespraktiken i skärningspunkten mellan det 
ideella och professionella. Det är dock en helt 
annan historia. 16 

15. Fjärde trädgårdsdirektören verksam från 1911 till sin 
död 1938. 
16. Utvecklingen och dess bakgrunden tecknas i Från vision 
till verklighet (Björkroth 1991). 

OlofEneroth, * 1825 i Stockholm, t 1881 i Uppsala, 

-kantstött idealist. 

OlofEneroth påbörjar sin trädgårdsutbildning 
efter filosofie doktorsexamen och blir så småningom 
Sveriges ledande pomolog, och har i den 
egenskapen bland annat bidragit till att ordna 
upp namnen på de svenska äppelsorterna. Han 
är idag mer känd för en rad andra insatser, bl.a. 
sitt engagemang för folkskola och skolodling som 
formuleras i Folkskolan i Sverige (1863) och Om 
Skolträdgårdar (1863). Olof Eneroth uttryckte 
starka åsikter i en rad vitt skilda frågor och är 
en av 1800-talets mest profilerade personer då 
det gäller parkernas betydelse, odling i allmänhet 
och skolan i synnerhet. Hans verksamhet är 
mångskiftande och innefattar också en 10-årig 
period som Statens Järnvägars trädgårdsdirektör 
(Nolin 1999). 

Eneroth ansåg att järnvägen var en revolution: 

"Den spränger berg och sår ideer och väcker aning

ar' säger Eneroth som använder järnvägen i sitt 
eget korståg för bildning, god smak och skönhet. 
Ansatsen till moralisk tukt och självförbättring 
hör tiden till. Eneroth är mycket typisk för sin 
tid när han utbrister: 'När ska bonden kunna 
hålla snyggt utanfor sin dörr, när ska han hafoa 
levande träd istället for ved till prydnadpå gården. " 
Han förtvivlar över sakernas tillstånd och fortsätter: 
"Det finns ingen byggnadsstil ingen trädgårdsstil 
inget system. " Allmogen förfular landskapet 
av okunnighet och brist på förståelse för naturen 
och växterna. Men än finns möjligheter i kampen 
för spridandet av kultur och god smak. 

Olof Eneroth knyter sina förhoppningar till 
järnvägen: "och midt uppe i allt detta kommer 
jernvägen': "Det är en hel kulturström som med 
ens bryter sig fram genom våra bygder, och på den 



strömmen kommer smaken farande. "Samtliga citat 
hämtade ur Olof Eneroths Trädgårdsodling 
och naturforsköningskonst (1863: 38-39). 

Det förefaller också som om rollen som administratör 
inte passade Eneroth särskilt väl. Han 
förbigår sina insatser inom järnvägssystemet med 
tystnad efter denna artikel. Kanske blev sammanstötningen 
med praktiskt lagda järnvägsbyggare 
för mycket för Eneroth, som uppenbarligen var 
mer intresserad av järnvägen som spridningsväg 
för kulturen än av kommunikationsmedlet i sig. 
Eneroth var djupt förankrad i en idealistisk borgerlig 
kultursyn och mötet med järnvägen, dess 
industrialister och entreprenörer kan knappast 
ha varit annat än traumatiskt. Eneroths besvär 
med järnvägen speglar tidens konflikter mellan 
kulturen och industrisystemets framväxt, bland 
annat skildrat av Arne Hellden i Maskinerna och 
lyckan (1986). 

Auditören17 Frey Hellman efterträdde Eneroth 
1873 och verkar på posten till 1887. Hellman 
hade då redan lett planteringsarbetena utmed 
Södra stambanan i ett par år. Hellman hade utöver 
sin juridiska utbildning också studerat trädgårdsarkitektur 
under 1860-talet och verkat som 
trädgårdsarkitekt vid Östra Härads trädgårdsförening 
från 1860. Han var också verksam vid SJ 
som trädgårdsingenjör från 1864 (Fogelberg, Lagerberg-
Fogelberg 2007). Sundius (1906) säger 
att Hellman på grund av sin artistiska läggning 
kom att tillämpa friare ideer på trädgårdsanläggnmgarna. 

Sålunda in planterades träd i större buskgrupper, och 
användes därvid olika trädslag. Så kallade fyllnadsplanteringar 
(poppel och pil) begagnades mycket, 
hvaremot stamformiga buskar och hängträd undvekos. 
Såväl bladväxt-som så kallade tapetgrupper 
anordnade, de senare i ganska stor utsträckning. På 
anläggningar av ekonomiträdgårdar fästes mindre 
afseende, fruktträd planterades i allmänhet i ringa 
omfattning och naturligtvis icke å platser där man 
befarade snatteri (Sundius 1906:585). 

17. Militärjurist. 

Frey Hellman -artistisk administratör. 

Agathon Sundius tyckte att tapetgrupper var dyra och 
opraktiska och att hängträd var dystra. 

Under Hellmans tid stärks också trädgårdsmästarnas 
ställning då de fick tjänsteställning som 



banmästare och senare också överbanmästare. 
Hans efterträdare Agathon Sundius kom liksom 
Enoch Cederpalm att åter intressera sig för personalens 
odling. 

Efter Hellmans död 1887 tillträdde Agathon 
Sundius positionen som trädgårdsdirektör vilken 
han kom att inneha fram till sin död 1910. 
Sundius hade tidigare varit föreståndare för trädgårdsföreningens 
plantskola och trädgårdsskola i 
Örebro. Som trädgårdsdirektör kom han att initiera 
omfattande försöksverksamhet med härdighet 
och olika fruktsorter. Tabellerna i 1906 års 
jubileumsbok måste på sin tid ha varit en viktig 
pionjärinsats. Där redovisades nordligaste station 
för träd, blomsterväxter och buskväxter. 

Sundius recenserar inte sin egen insats i 1906 
års jubileumsbok men gör en desto grundligare 
genomgång av vad han gjort, inklusive ett rikt 
bildmaterial från växthus och parker och enklare 
trädgårdsanläggningar, från söder till norr. 
Sundius text och bilder låter oss förstå att nyttoaspekten 
var viktig, liksom planteringarnas 
funktion som snö-, eld och stormskyddsplanteringar. 
Banvaktarstugornas trädgårdar visas upp 
med samma allvar som de stora järnvägsparkerna. 
Fruktträd och bärbuskar planterades i stor 
utsträckning och under Sundius tid byttes också 
många ettåriga plantor ut mot perenner och lökväxter 
(Rylander 1996). Agathon Sundius engagemang 
och lilla (men urskiljbara) roll i samtidens 
diskussion om parker och trädgårdar har 
visats av både Bucht (1997) och Nolin (1999). 
I bearbetningen av Daniel Mullers Trädgårdsskötsel 
rekommenderar Sundius starkt inhemska 
träd, buskar och blommor. Nolin gör tolkningen 
att Sundius värderade trädgårdsodlingen högre 
än trädgårdskonsten (Nolin 1999:342). 

Enoch Cederpalm (1867-1938) genomgick 
olika trädgårdsutbildningar, bedrev affärsverksamhet 
inom trädgårdsområdet i Norge innan 
han hamnade i Uppsala som föreståndare för 
Uppsala läns hushållningssällskaps trädskolor, 
trädgårdar och växthus. Han verkade också 
som privatpraktiserande trädgårdsarkitekt (Fogelberg, 
Lagerberg-Fogelberg 2007). Som trädgårdsarkitekt 
är han en av de första i Sverige och 
en av trädgårdsarkitektföreningens ursprungliga 
medlemmar. 18 Experimentalfältet i Uppsala blev 

18. Föreningen Svenska Trädgårdsarkitekter bildades 

Enoch Cederpalm -tänkte på lönsamheten och forsökte 
odla silkemaskar. 



senare Stadsträdgården. Den utökades och förändrades 
av Enoch Cederpalm 1909 (Nolin 
1999:334). 

Cederpalm fortsatte att utveckla SJ:s växtförsök 
vilket han beskrev när han presenterade SJ:s 
planteringsväsende i jubileumsboken 1931. Han 
ansåg att härdighet skulle ställas i främ~ta rummet 
och att forsöksverksamheten lett ull att en 
lång rad kulturväxter "funnit roifdste i statsbanornas 
planteringar under långt nordligare breddgrader 
än vad man tidigare antagit varit möjligt" 

(Cederpalm 1931:356). 

Enoch Cederpalm återkom som skribent 1935 
med en artikel, Statens järnvägar som pionjär for 
trädgårdsodlingen i HyllningsskriJ! for Carl _G. 
Dahl. Cederpalm gjorde här det mtressanta ulllägget 
att kostnaderna for stationsplanteringarna 
mer än väl uppvägdes av avkastningen från den 
odlade jorden. Hur han i detalj räknade redovisade 
han dock inte. Han gjorde däremot tilllägget 
att "De kulturella värdena av denna verksamhet 

1921. 1935 hade den 19 medlemmar. Enoch Cederpalm 
var ordförande och Sven Hermelin sekreterare (Trädgårdsodlingen 
i Sverige 1935:515). 

torde knappast kunna skattas högt nog". Att Cederpalm 
var stolt över den utmärkelse SJ:s parker 
hade fatt vid den internationella utställningen av 
trädgårdskonst i London 1928, lyser också igenom. 
Han citerar samma Londonkorrespondent 
både 1931 och 19 3 5; som säger att det låg "något 
glädjande och löftesrikt i detta systematiska 
arbete for naturskydd och naturglädje" (Cederpalm 
1931:362 och 1935:325). 

. . . vad som framförallt uppmärksammades på 
trädgårdsutställningen i London, var trädgårdarna 
vid de svenska järnvägsstationerna . . . Sverige ger 
här ett gott föredöme, huru vi också i Holland 
vid många stationer kunde skapa harmoni mellan 
byggnader och omgivning (ur den holländska tidskriften 
Buiten, i samband med den internationella 
trädgårdsutställningen i London, 1928). 

Enoch Cederpalm fortsatte att verka som SJ:s 
trädgårdsdirektör till sin död i mars 1938. Han 
efterträddes då av Gösta Reuterswärd (18921980). 

Planteringsväsendets organisation 

Planteringsväsendet var redan från begynnelsen 
en viktig och omfattande verksamhet. Systemet 



kom också att byggas upp med samma militära 
förebilder och organisationsmetoder som övrig 
järnvägsverksamhet. Man skapade _en. av trädgårdsdirektören 
centralstyrd organ1sauon med 
klar befälsordning från trädgårdsdirektören och 
neråt. Under trädgårdsdirektören arbetade distriktträdgårdsmästare. 
De ansvararade for produktionen 
av de växter som levererades till planteringarna 
och hade även ansvar for tillsynen av 
planteringsarbetena inom distriktet. Vid större 
planteringsarbeten användes även personal från 
banmästaravdelningarna som tillsammans med 
trädgårdsbiträden från depåerna utförde planteringarna 
(Sundius 1906). 

Merparten av de växter som behövdes drogs 
upp vid egna plantskolor. Eneroth tog ini~iativ 
till de tre första skolorna for uppdragnmg 
av träd, buskar och örtartade växter. De första 
anlades i Alingsås, Liljeholmen och Uppsala. 
Efterhand ökade behovet av växter och varje 
distrikt skulle ha egen växtdepå. Hässleholm, 
Kristinehamn och Östersund tillkom. Uppsaladepån 
flyttades till Sala och sedan till Värtan. 
Utrymmena vid Liljeholmen hade blivit otillräckliga 
och plantskolan for första distriktet 
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förlades i Okna men kom efter några år att flyttas 
till Aneby. Då distriktsindelningen ändrades 
1898 flyttades växthuset i Liljeholmen till 
Värtan. 1901 anlades plantskola i Boden som 
dock kom att flyttas till Hednoret redan 1903 
(ibid). 

Växtdepå avser en komplett anläggning för 
odling, hantering, lagring och distribution av 
växter och kan som Sundius förklarar omfatta 
växthus, drivbänkar och plantskola och far man 
anta även lagrings-och uppställningsplatser och 
arbetsytor i lämplig anslutning till lastplatser och 
spårområden. 

1939 fanns det fem växtdepåer vid SJ. Värtan, 
Alingsås, Hässleholm, Östersund och Boden. 
Från de privata järnvägsbolagen tillfördes växt-

Ovan. Utställning 
av trädgårdar och 
parker i Luleå 
1935. 

Växthusanläggningen 
i Värtan 
några år efter 



flytten. Hade det 
praktiska forddar 
med en växtdepå 
nära hamnen? 
Hur mycket växtmaterial 
kom den 
vägen? 

PÅ ÖSTERÅS 

n av vårt lands mo4ernaste tillfället, berättade förste trädE 
växtdepåer håller på att gårdsmästare Harald Kellgren, 
uppföras i det natursköna ös110.000 
växter i kruka och 
terås i Ångermanland. SJ har 70.000 utan kruka. Andra siffsom 
bekant i produktivitetsror: 
1.500 bänkar, av vilka 
befrämjande syfte dragit in de1.200 
är eluppvärmda, bassäng 
påerna i Boden och Östersund med 30.000 liter tempererat vatoch 
slagit samman dem till en ten, en vattenspridare, som på 
i österås. Vid SJ-nytts besök tre timmar bevattnar 1.200 fönsdär 
en av de kalJa vårdagar, ter med 6 mm och som sköts 
som varit så vanliga i år, hade av en man, vilken bara flyttar 
man ännu inte blivit riktigt spridarna. Den konstgjorda befärdig 
med alla anordningar, lysningen i växthusen, som 
men blommorna frodades i sina blir tidsinställd och skall sköta 
drivhusbänkar. Man hade för sig själv, installeras i höst. 

SJ-nytt 1953. Harald Kellgren som nämns i notisen kom senare att sitta med i SJ-s utredning om 
planteringsväsendets 
framtid. 

depåerna i Borås (1940) 19 och Åmål (1948).20 Mårten Sjöbeck och Enoch Cederpalm 
Värtan lades ner och ersattes med en ny depå i 

Under perioden från slutet av 1920-talet och 
Örebro (1951). Av de privata växtdepåerna blev 

fram till tidigt 1950-tal verkade Mårten SjöBorås 
kvar till 1962 medan Åmål lades ner re

beck (1886--1976) inom SJ. Hans huvuduppdan 
efter några år (19 5 3). Detta skedde efter en 

gift var att skildra de svenska landskapen med 
rationaliseringsutredning som ledde till att även 

"utgångspunkt från stats banorna''. Detta var den 
Alingsås, Östersund och Boden lades ner. Efter 

gemensamma underrubriken på dessa häftade 
Borås nedläggning fanns bara Örebro, Hässle



resehandböcker som då var mycket populära och 
holm och Österås (utanför Långsele) kvar. De 

såldes i pressbyråkioskerna. Allmänhetens vetginorrländska 
växtdepåerna ersattes av Österås 

righet var så stor att de flesta fick tryckas i flera 
1953 (SJ 1962). 

upplagor. Från 1937 till sin pensionering 1953 
SJ-utredningen (1962) drar åt snaran om 

innehade Mårten Sjöbeck en specialinrättad 
järnvägens anrika planteringsväsende. Man 

tjänst som byråchef vid Järnvägsstyrelsen med 
konstaterar med en rad argument och siffror att 

uppgift att skriva landskapsböcker. Han räknas 
verksamheten är olönsam, otidsenlig och måste 

idag som en viktig pionjär inom markhistoria 
förändras radikalt. Däremot levererar inte utred

och kulturlandskapsforskning. 
ningen någon egentlig ide om framtiden. Man 

Mårten Sjöbecks landskapsböcker handlar i 
konstaterar att trädgårdsanläggningarna vid SJ 

liten utsträckning om järnvägar och i stor uthar 
gott anseende men att det nu är tid att "tona 

sträckning om landskapet och dess historiska 
ner" verksamheten och förbehålla mer påkostade 

utveckling. Sjöbecks uppgift var inte heller att 
anläggningar till de ur trafik-och turistsynpunkt 

förmedla information om järnvägsanläggningviktigaste 
stationerna (ibid.:18-19). 

en. Snarare utgör järnvägen Sjöbecks utsikts1967 
lades depån i Örebro ner. Depån i Häss

punkt. 1938 gav SJ ut Inlandsbanan Natur och 
leholm avvecklades efter 97 år från 1 juli 1973, 

Bebyggelse. Skriften bygger på Mårten Sjöbecks 
som den sista i SJ:s rikstäckande växtdepåsys

inventeringar och bilder från sommaren 1937, 
tem. Därmed upphörde en drygt 100-årig tra



samma år som Inlandsbanan var färdigbyggd och 
dition och en kulturepok gick i graven (Pålsson 

invigdes. I skriften finns några referenser i text 
2005) .21 

och bild till trädgårdar och parker som bör vara 

19. Förstatligandet av Borås-Herrljunga järnväg och 

ritade under slutet av Enoch Cederpalms verkUddevalla-
Vänersborg-Herrljunga järnväg. 

samhetsperiod. 

20. Förstatligandet av Bergslagernas järnvägar, se även av

Var vi har Sjöbeck behöver inte tvekas om. 

snittet om de privata järnvägarnas organisation for parker 

Han inleder framställningen med att konstatera: 

och planteringar. 

'1nlandsbanan utgör ett nationellt syftande pion

21. Mikael Pålsson gjorde i sitt examensarbete SJ i Paradiset 
(2005) en god sammanfattning av systemet med järforetag i kulturutvecklingens tjänst och bör beväxtdepåer 
och plantskolor. dömas som ett sådant" (Sjöbeck 1938: 7). Sjöbecks 

SJ-nyttpå 1950-talet. 
Det blommar 1 Örebro 

En av SJ:s största växtdepåer och den därtill kanske modernaste 
ligger strax utanför Örebro Södra på linjen mol Svarlå. 
Den har funnits där sedan 19-18 och sedan växldep n vid Värtan 
omdöme ger också lades ned har Örebro-anläggningen vuxit i snabb takt. Nu har 
man 5 växthus och ett stort förbindningshus med expedition,

en sammanfattande 

som bl a härbärgerar förste trädgårdsmästare P A Lindber g, 
beskrivning av vad manskapsrum, förrådsrum och arbetsrum. Hela depån omfattar 
som menades med inte mindre iin -10.000 m' och ett 10-tal man hjälps åt att sända 

ut bl a ca 100.000 krukväxter och förse hela första och åttonde

begreppet "kultur

distrikten med blommor av allehanda slag. Redan nu finns 520 
bana'' som användes eldrivbänkar och antalet skall ökas inom den närmaste tiden. 
300 kallbänksfönsler har man också och plantskolan skall utvidgas 



så man hop1>as snart kunna ,,ara helt sjäh•försörjande. 

vid denna tid. Han 

fortsätter sedan ge

nom att i två bildtexter 
lämna kommentarer 
till det 
som uppenbarligen 
hör till planteringsväsendets 
verksamhetsfält. 

Sjöbecks perspektiv 
är breda. Här 
råder ingen tvekan 
om god planering 
är en förutsättning 
för både tekniken 
och livet omkring 
och inte minst att 
natur och kultur 
hänger ihop. 

Gösta Reuterswärd 
-guldålder och 
rationaliseringar 

Den svenska modellen, 
folkhemsbygge 
och välfärdsår 
inbegriper den 
svenska prnvägen 
på ett självklart sätt. 
Begreppet "hela folkets 
järnväg" tillkom som en reklamslogan under 
sent 1930-tal (Andersson-Skog, Ottosson 1999). 
Det är först då som järnvägen också blir hela folkets 
järnväg och en av grundbultarna i den svenska 
modellen paradoxalt nog under ett kvartssekel 
av omfattande nedläggningar av det förstatligade 
nätet. Det är först från slutet av 1930-talet som 
järnvägssystemet har fått förutsättningarna att 
bli "hela folkets järnväg". Denna reklamslogans 
tillkomst sammanfaller också i stort med Gösta 
Reuterswärds tillträde som trädgårdsdirektör. 
Järnvägssystemets passform i folkhemmet är 
från början mer ideologisk än fysisk. Järnvägens 
placering i staden och dess arkitektur reflekterar 
knappast tiden och tidsandan. Den anpassning 
som sker gäller i stort järnvägens utemiljö. "Hela 
folkets järnväg" kommer också under de följande 
decennierna (1938-1960) att utformas i enlighet 
med Reuterswärds gestaltningsmässiga ideer. 
Den tid som följer, som i vissa sammanhang kal
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las rekordåren, är en kort period (1945-1974) 
av extrem tillväxt och förändrar på en rad sätt 
förutsättningarna för järnvägen form och fysiska 
organisation.22 

Gösta Reuterswärd tillträdde sin post som 
trädgårdsdirektör ett drygt år före andra världskriget. 
Han satt sedan kvar till årsskiftet 1960/ 61 
och var 68 år när han lämnade uppdraget. Reuterswärd 
hade både under och efter sin verksamhetsperiod 
vid SJ en stark position som folkbildare 
och var en "uppskattad föredragshållare 
på temat människor och växter" (Gustavsson 
200lb:37). Han var med dagens språkbruk en 
"trädgårdsprofil". Han fick också uppleva en rätt 
paradoxal och abrupt skillnad från start till mål. 
Planteringsväsendet framstod fortfarande under 
kriget och strax efter som en väletablerad och 
inte särskilt ifrågasatt verksamhet. Gösta Reuterswärd 
hann också med att genomföra större 
eller mindre förändringar vid 2 000 av landets 
3 000 stationsplanteringar ( Gustavsson 2001). 
Det skedde i huvudsak fram till 1950 (SJ 1962) 
Världskrigets isolering och allmän mobilisering 
bidrog säkerligen också till att Reuterswärd kun

22. Tillväxtperiodens slut markeras av oljekris och kris i 
basindustrierna Qörnmark Ramberg 2004). 

de fortsätta sitt projekt tämligen ostörd. Nyttoodlingen 
behövdes ju i folkhushållet även under 
kriget. Under Reuterswärds första år ökade också 
utplanteringen av perenner med det dubbla 
(ibid). 1943 planterade man ut 82 000 perenna 
och 319 000 ettåriga växter. Efter kriget började 
dock saker att hända ganska snabbt och SJ drabbades 
av ekonomiska problem med åtföljande 
krav på rationaliseringar. Utplanterandet av 
växter verkar dock ha fortsatt öka under Reuterswärd 
och 1952 gavs direktiv att produktionen 
av ett-och tvååriga krukodlade rabattväxter 
skulle minskas från 450 000 till 325 000. Nivån 
verkar därefter ha varit relativt konstant. I 
trädgårdsutredningens nulägesbeskrivning 1962 
ser man dock att utplanteringen av perenner har 
minskat till 19 000 i antal. 

Hos Gösta Reuterswärd verkar den tidigare 



upplysningsandan ha smält samman med folkhemmet 
och dess folkbildningsideal. Han var 
"okrönt blomsterkung" ( Gustavsson 2001: 16) 
med många vänner och tillskyndare både inom 
och utom järnvägen. Att bokstavligen dränka 
järnvägssystemet i blomsterprakt kunde dock 
inte i längden vara en lösning på SJ:s ekonomiska 
men också redan då strukturella problem. Man 

'Järnvägens anläggningar bliva i ödemarker genom planeringen och ordningen ofta forebildliga for den fortsatta 
utvecklingen. 
Godplanläggning från början blir ett viktigt järnvägstekniskt som allmänt socialtproblem. -Lappland 
Avavikens järnvägsstation på sträckan Sorsele-Arvidsjaur" (Sjöbeck 1938:12). 

"Parkomgivningen har gestaltats av Inlandsbanan på grundvalen av den till platsen knutna växtligheten. Den 
ådagalägger, 
att Lapplands självvuxna flora icke är okänslig for humanisering. Stolpboden, ett vackert inslag, kvarstår 
sedan tiden fore järnvägsbyggnaden. Bevarandet utgör en forebildlig gärning. -Storumans järnvägstation" (Sjöbeck 

1938:13). 

uppmärksammade problemet med överblivna 
ytor och det sägs i en utredning från 1962 att "SJ 
äger på flera platser mark, som ej torde erfordras 
nu eller i framtiden" (SJ 1962: 16). Rationaliseringar 
låg i tiden och var tillsammans med krav 
på ökad effektivitet huvudkravet i trädgårdsutredningen 
(SJ 1962). Man kommer fram till 
att det är en verksamhet som bör tonas ner. Personalen 
hade också, allt eftersom olika rationaliseringar 
genomförts, fatt allt fler arbetsuppgifter. 
Att sköta planteringar och hålla snyggt i rabatter 
uppfattades mot slutet som en börda. När planteringsväsendet 
till slut avskaffades 1972/73 drog 
många en lättnadens suck. 23 Planteringsväsendet 
uppfattades av många som otidsenligt, en kvarleva 
från en svunnen tid, något som inte hade 

23. Börje Thoursie, civilingenjör och chef inom SJ, eldsjäl 
bakom Sveriges Järnvägsmuseum och med personliga 
minnen av Gösta Reucerswärds framfart. Bland annat då 
en stins i Storvik hade utformat en plantering efter eget 
huvud. Reuterswärd beordrade omedelbar borttagning av 
denna "kattgrav". Thoursie menade också att trädgårdsverksamheten 
hade blivit för mycket i en allt mer rationaliserad 
verksamhet. 

med det moderna att göra. Dess försvinnande är 
logiskt sett mot den bakgrunden. 

Samhällsförändring och nedgång 

Under 1960-och 70-talen expanderar bilismen. 
Den plats stationen tidigare tagit behövs i många 
fall till en ökande biltrafik. Järnvägen far maka 



på sig och det är många som tvivlar på järnvägen 
som transportide. SJ:s generaldirektör Erik Upmark 
skrev 1967: 

SJ hoppas därmed öka förståelsen för företagets 
genomgripande omdaning till etc transportföretag 
med mera specialiserade men icke desto mindre 
fortfarande väsentliga uppgifter inte blott i dagens 
utan också i ett än mer utvecklat bil-och flygsam

hälle.24 

Arvet efter planteringsväsendet 

Den yttre järnvägsmiljö, vars efterlämningar 
och avtryck vi idag försöker förstå och tolka var 

24. Vad pågår och planeras inom SJ? En information av Sfs 
styrelse om rationaliserings-och utvecklingsarbetet. Utgiven i 
augusti 1967. 

alltså i över ett sekel en självklar del av järnvägsorganisationen, 
till gagn och glädje för dess anställda 
såväl som för resenärer och medborgarna 
i allmänhet. Här spreds kultur och hög moral 
enligt tidens statsidealistiska anda i noga reglerade 
former. 25 

Vad hände då med detta genomtänkta system 
och varför försvann den med så paradoxalt få 
efterlämnade spår? Förutom att utemiljön har 
en biologisk livscykel är den också påtagligt instabil 
av andra skäl, i synnerhet i en teknisk produktionsmiljö, 
vilket järnvägen liksom andra 
industriella miljöer är. Produktionsmiljön underställs 
aldrig någon estetisk bedömning när 
nya tekniska krav tillkommer. Den arkitektoniska 
möjligheten finns när miljön etableras, 
i långt mindre grad senare när arkitekten inte 
finns till hands eller helt enkelt inte tillfrågas. 

Teknikförändringar och skiften är den viktigaste 
men också långsammast verkande förändringskraften. 
De bakomliggande ideerna som 
bottnade i det borgerliga samhällets bildningsoch 
kultursyn blev också problem som förstärktes 
över tiden. Planteringsväsendets och dess 
trädgårdsdirektörers sociala, fostrande hållning 
har dålig passform mot samhällsutvecklingen 

25. Med ändamål att förverkliga statens ide (NE). 

i stort där statsidealismen försvagas starkt efter 

1900 (Aronsson 1999). 



Planteringsväsendet nämns knappast i arbe

tarrörelsens historieskrivning. Det är banvaktar

socialismen och järnvägsfolkets tidiga fackliga 

medvetenhet som skildras. I Svenska Järnvägs

mannaförbundets tidskrift Sign,alen, förekom

mer fa referenser till planteringsväsendet under 

Reuterswärds period som trädgårdsdirektör.26 

I de illustrerade årskrönikorna under 40-talet 

skildrades fortfarande planteringsväsendet med 

inslag av den idealistiska folkuppfostran som 

också präglar mycket av Gösta Reuterswärds 

författarskap i övrigt. Man kan tänka sig att for

muleringen "blomsterrikedom vid godsmagasi

net bidrager till trivsel i arbetet" (se illustration 

ovan) tillsammans med en bild (sid. 125) på en 

man som kör en handskottkärra snarast fung

erade som provokation än som reklam för vackra 

planteringar i arbetsmiljön. 

Under senare delen av 1940-talet och 50-talet 
började både verklighet och ideal att förändras 
i rask takt och skildringarna av planteringsväsendets 
personal och Gösta Reuterswärd själv i 
SJ-nytt (SJ:s officiella tidning) är sporadiska, de 
trängs med skildringar av ny spännande järnvägsteknik 
och andra tecken på mer materiella 
livsmål, även för järnvägsmän och deras familjer.
27 Att titta på tåg och sitta i en fin park hör 
1800-talet till, nu ska man ha en ny Volvo PV 
och åka på semester. Planteringsväsendet bär 
med sig gamla och föråldrade ideal långt in i 
folkhemsbygget och det expanderande bilsamhällets 
tid. 



Planteringsväsendets försvinnande kan dock 
inte bara hänföras till perioden efter 1945 med 
bilismens expansion och järnvägens bristande 
lönsamhet. Det finns också en mer långsamt verkande 
process som hade grundlagts redan under 
1910-talet då grunden för fria personalbostäder 
och andra naturaförmåner ändrades. Därefter 
följde beslutet att ta bort tjänstebostadssystemet 
1920 (Pålsson 2005, Varenius 1931). Fritidsförbund, 
frikort och semesteranläggningar har dock 
funnits kvar under lång tid som en grund för 

26. Genomgång av årgångar 1940 till början av 1970talet. 
27. SJ-nytt nr 5 1945 skriven på danska (!) om de svenska 
järnvägarnas planteringar och 6-7 1957 om Gösta Reuterswärd 
själv samt ett antal mindre artiklar om verksamheten 
på olika plantskolor/depåer. 

järnvägsfolkets kollektiva identitet och ställning 
i det svenska samhället. 

Förutom det generella ansvaret att tillvarata 
historien och dokumentera den väcker också 
planteringsväsendet och järnvägens tidigare roll 
andra frågor. Är detta tämligen bortglömda planteringsväsende 
användbart i den moderna järnvägens 
omvandling och förnyelse? På vilka sätt 
kan man återbruka en sådan tradition och har 
den något att tillföra järnvägens varumärke? Frågan 
känns också högaktuell i det nya Trafikverket 
där nya yrkeskulturer och kanske så småningom 
en gemensam verkskultur växer fram. 

Under skrivandet har också ett antal andra 
frågor dykt upp som av tids-och utrymmesskäl 
fatt lov att förbli obesvarade. Till exempel vilka 
kopplingar som fanns mellan Samfundet för hembygdsvård, 
vägbyrån (landskapsbyrån) och SJ:s 
planteringsväsende? Vilka yrkesmässiga kontakter 
fanns däremellan? Vilka kopplingar fanns mellan 
Svenska Turistföreningen och SJ:s fritidsförbund. 
Överströmningen av järnvägsfolk till koloniträdgårdsrörelsen 
är också en intressant fråga, 
liksom det faktum att många SJ-trädgårdsskolade 
personer gick över till arbeten i kommunal parkförvaltning 
och andra "gröna jobb" efter 1973. 
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På denna slutbild inifrån ett av växthusen i Värtan kan man nästan ana fokten och värmen bland odlingarna. 

Gunnar Sandin 

Järnvägen som aldrig kom 

År 1855 kunde östärntingarna åka tåg utan att 
bege sig alltför långt ut i världen, för det året 
infördes såväl ångdrift som passagerartrafik på 
den 1849 öppnade järnvägen mellan Fryksta 
vid Frykens sydände och Lyckan vid Klarälvens 
segelbara del. Långt viktigare än persontransporterna 
var dock godstrafiken. Liksom de flesta 
andra av den tidens småbanor byggdes denna för 
att frakta gods mellan två vattenleder och erbjöd 
en viss ersättning för den länge diskuterade men 
aldrig förverkligade kanaliseringen av Norsälven 
ner till Vänern. När banan mellan Fryksta och 
Lyckan år 1871 lades ner, var det för att ersättas 
med den då färdigställda sträckan KarlstadArvika 
av nordvästra stambanan, som förseddes 
med ett bispår från Kils nedre station till Fryksta 
för att där uppta frykenfrakterna. På Frykensjöarnas 
cirka 8 mil långa vattenled fanns en livlig 
trafik ombesörjd av ångbåtar. För den tiden och i 
jämförelse med andra socknar med motsvarande 
inlandsläge hade Östra Ämtervik sin transportfråga 
rätt väl ordnad. 

1876 öppnades trafiken på en järnväg, som 
passerade endast 9 kilometer fagelvägen från 
sockengränsen i söder, "Stora Bergslagsbanan", 
BJ. Stationerna i Kil och Deje låg dock såpass 
avlägsna, att deras tillkomst inte betydde något 
förbättrat transportläge för Östra Ämterviks del. 
År 1904 blev det en smula bättre i och med att 
den smalspåriga järnvägen mellan Karlstad och 
Munkfors öppnades. Vattenledernas begränsningar 
hade blivit alltmer uppenbara, och man 
hade nu börjat bygga järnvägar längs med dem, 



direkt konkurrerande med båttrafiken. Olsäters 
station, omkring två mil öster om socknens huvudbygd, 
blev nu den punkt där östärntingarna 
påbörjade sina järnvägsresor till Karlstad. 1913 
kom järnvägen ännu närmare, eftersom Fryksdalsbanan 
det året öppnades på sin södra del. Nu 
hade man järnvägar på tre sidor, i öster, söder 
och väster. 

Och samtidigt: Ju fler järnvägar, som byggdes 
runt omkring, desto värre kändes det nog 
att inte ha någon inom socknens gränser. Det 
fanns starkare skäl än sockenavund för ett sådant 
missnöje. På Fryken fortsatte ångbåtarna att gå, 
men under vintern var förstås den transportleden 
stängd. Resorna och frakterna till eller från 
bryggorna kunde också vara tidsödande och besvärliga, 
särskilt för dem, som bodde i socknens 
östra del. Landsvägarna var ännu dåliga. Saknaden 
av en järnväg kändes också på annat sätt: 
Vid en järnväg hade industrier lättare att uppstå 
och överleva, och där fanns stationer, kring vilka 
det kunde växa upp samhällen, som drog till sig 
näringar och bebyggelse och av vilka hela bygden 
kunde dra nytta. 

I Sverige har det byggts uppemot 2 000 mil 
järnväg. Ingen har mig veterligt försökt beräkna 
längden på de obyggda järnvägarna, de som varit 
påtänkta men aldrig blivit förverkligade. Antagligen 
skulle deras sammanlagda längd bli minst 
lika lång som de byggdas. Bara i Fryksdalen kan 
man räkna upp åtskilliga planerade men aldrig 
utförda järnvägsföretag, av vilka en del kommer 
att beröras nedan. Att Östra Ämtervik förblivit 
utan järnväg, trots att man vid flera tillfällen mer 
eller mindre allvarligt diskuterat att bygga en bana 
genom socknen, är således inte något unikt. 

Här följer ett försök till redogörelse för dessa 
banprojekt, "järnvägen som aldrig kom". Jag vet 
med mig, att det kunde finnas åtskilligt att tillägga 
på många punkter, och det reses flera frågor, 
som inte f'ar något svar. Arkiven innehåller säkert 
en hel del, som blivit oupptäckt denna gång. 

N ordvästra stambanan 

Det första järnvägsprojektet som berörde Östra 
Ämtervik var också det vidlyftigaste. Om det 
hade förverkligats, hade man genom kommunen 
fatt Värmlands viktigaste järnväg, Nordvästra 
stambanan. Passagerarna på snälltågen mellan 
Stockholm och Oslo skulle ha sett Gårdsjön och 
kanske även församlingens kyrka skymta förbi. 
Det är nu över 150 år sen dessa planer diskuterades, 
och därmed föga underligt, att de fallit i 



glömska. Tyvärr har heller inte de skriftliga källorna 
visat sig särskilt givande. 

Den princip man följde vid utbyggandet av 
landets järnvägsnät var, att staten skulle bygga 
( och bekosta) en stomme av stam banor, medan 
man överlät åt privata och lokala intressen att 

fylla i de vida luckorna dem emellan. När man 
hade förbundit huvudstaden med Göteborg och 
Malmö var det mot slutet av 1850-talet dags 
att diskutera sträckningen av den järnväg, som 
skulle förena Stockholm och statsbanenätet med 
Värmland och, framför allt, med Kristiania, huvudstad 
i unionspartnern Norge. 1855 års järnvägskommitte, 
som hade att utreda saken, tycks 
utan större diskussioner ha fastnat för det redan 
tidigare existerande förslaget att dra Nordvästra 
stambanan över Karlstad och Arvika. Eftersom 
stambanebygget var en stor ekonomisk fråga, 
ville man dock utreda det grundligt. Fördenskull 
utsände man till hushållningssällskapen -de 
viktigaste länsorganen med bredare förankring 
före landstingens tillkomst -en enkät, som syftade 
till en bred kartläggning av befolkningen, 
näringslivet och transportbehoven. Svaren skulle 
lägga en del av grunden till en rekommendation 
om lämpligaste bansträckning. Andra faktorer, 
som bestämde var järnvägen skulle gå, var givetvis 
de teknisktekonomiska, det vill säga var den 
kunde byggas till rimlig kostnad. 

I början av augusti 1858 kallades hushållningssällskapets 
medlemmar till det möte, där 
man skulle delge järnvägskommitten sina synpunkter. 
Som det var känt att kommitten var 
inne på tanken med en stambanesträckning genom 
länets södra del, rustade sig de, som ville ha 
banan dragen längre norrut, inför mötet. Livligt 
besökta sammankomster tycks ha hållits både i 
Filipstad och Sunne. Till sammanträffandet med 
järnvägskommitten kom visserligen bara ett fyrtiotal 
av sällskapets över trehundra ledamöter, 
men av de närvarande var inte mindre än tretton 
från Fryksdalen. 

Först skulle dock hushållningssällskapet hålla 
ett eget sammanträde, den 17 september. Debatten 
i järnvägsfrågan blev lång och intensiv. Utformandet 
av svaren på järnvägskommittens frågor 
om befolkning och näringsliv tog dock inte så 
mycket av tiden, för fryksdalingarna skyndade 
flera gånger på med anmärkningar om att man 
"i första hand hade kommit hit för att diskutera 
var banan skulle gå". Hur ville då fryksdalingarna 
och deras bundsförvanter ha den? Jo, de föreslog, 



att den från Kristinehamn skulle vika av mot 
nordväst, passera Norum och Molkom, "öfver 
Clarelfven och på sidan af Dömle, genom Östra 
Emtervik, öfver Fryken vid Sunne, förbi Högfors 
och öfver Norska gränsen vid Mitandersfors". 

Det kan idag verka förvånande att man kunde 
tänka sig att dra stambanan vid sidan av Karlstad 
och länets rikaste jordbruksbygd. Men dels var 
den tidens Karlstad en tämligen obetydlig stad, 
dels var det en princip för den tidens stambanebyggande 
att undvika de existerande transportlederna 
och huvudbygderna och i stället bryta ny 
bygd. Vänersocknarna hade ju sin transportled i 
sjön. Och det var godstransporterna, inte persontrafiken, 
som banorna i första hand byggdes för. I 
mellersta och västra Värmland fanns fortfarande 
många järnbruk, som ville ha bättre och billigare 
transporter av tackjärn och andra förnödenheter, 
medan gruvorna och hyttorna i Bergslagen behövde 
träkol västerifrån. Därmed var alliansen 
mellan fryksdals-och bergslagsintressen given. 

De argument, som anfördes för en nordligare 
stambanesträckning, rörde i stor utsträckning 
brukens transportbehov. Man hävdade dock naturligtvis, 
att man inte talade för sina egna eller 
hemtraktens intressen, utan såg till provinsens 
och rikets bästa. Ett trumfkort hade man då i att 
det norra alternativet sannolikt skulle bli billigare, 
dels därför att det skulle bli kortare, 1 dels därför, 
att terrängen skulle vara jämnare. Det är också 
riktigt, att de, som stakade den södra sträckningen, 
stötte på betydande problem i den kuperade 
trakten mellan Frykerud och Arvika. Bland andra 
skäl som anfördes var den stora tillgången på odlingsbar 
jord i Fryksdalen och att Fryken låg isfri 
så mycket längre än Glafsfjorden. För det södra 
alternativet ansågs tala att det kom i kontakt med 
såväl Fryken som Glafsfjorden, att det passerade 
genom tättbefolkade bygder medan det norra alternativet 
åtminstone på avsnittet mellan Sunne 
och riksgränsen gick genom närmast folktomma 
skogar, samt att det anslöt till residensstaden. 

Den som livligast förfäktade det norra alternativet 
och Fryksdalens intressen var en major Wikander. 
Han hade dock åtskilliga medhjälpare, 
inte minst i flera brukspatroner. På hans sida 
fanns också kyrkoherden i Sunne, Anders Fryxell, 
som vid denna tid mestadels vistades i Stockholm 
för sitt historiska författarskaps skull, men som 
nu av Fryksdalens allmoge hade utsetts att företräda 
dess intressen i järnvägsfrågan, vilket han 
också av protokollen att döma gjorde med stor 
kraft. Där fanns också två östemtingar. Den ene 



1. Om hur mycket kortare tvistade man. Det är uppenbart, 
att ingen hade gjort någon ordentlig mätning innan 
diskussionen ägde rum. 

Kartaforf 
BYGGDA OCH VISSA PLANERADE 
JÄRNVÄGAR I CENTRALA VÄRML~ND 
var Erik GustafLagerlöf, som tydligen inte gjorde 
några inlägg i debatterna, men som naturligtvis 
följde Wikander vid röstningar och reservationer. 
Det gjorde också Nils Andersson i Bävik, dåförtiden 
riksdagsman. Nya Wermlands-Tidningen 
(som naturligtvis företrädde karlstadsintressena 
och argumenterade för den södra sträckningen) 
gjorde sig i sitt referat litet lustig över Nils Andersson, 
som alltid nöjde sig med att "instämma'' 
i vad hans mera talföre riksdagskollega och meningsfrände 
OlofOlsson i Högåsen hade att säga. 
Hans självständigaste bidrag till debatten tycks ha 
varit att understryka, att riksdagen inte hade bundit 
sig vid det södra alternativet, något som flera 
talesmän för detta ville låta påskina. 

Slutet på den långa debatten blev, att hushållningssällskapet 
enhälligt uttalade sig för att också 
den av Nikander föreslagna bansträckningen 
skulle undersökas. Wikander var emellertid inte 
nöjd: Han ville att sällskapet klart skulle uttala 
sig till förmån för linjen Norum-Sunne. Den 
voteringen förlorade dock filipstadsintressena 
och fryksdalingarna med 19 röster mot 30. Inte 
heller gick man med på att tillsätta en särskild 
kommitte med uppgift att bevaka frågan. 

Två dagar senare sammanträdde man på nytt, 
denna gång för att delge den statliga järnvägskommitten 
sina synpunkter. Nu varade debatten 
i sex timmar, samma talare var i elden och samma 
argument vädrades. Något nytt var dock, att 

Eftersom artikeln skildrar järnvägen som aldrig kom har vi valt att delvis illustrera med bilder från orter och annat 
som ändå anknyter till innehållet. Här grustäkten vid Öjervik i samband med bygget av Kil-Fryksdalens järnväg 
cirka 1910 och det var manuellt arbete som gällde och spadbladen var modell större! NS. 

riksdagsman Olsson föreslog en kompromiss nämligen 
att stambanan skulle korsa Fryken vid 
Nilsby. Vilket intryck järnvägskommitten tog av 
argumenten är okänt, men man gick dock med 
på att låta undersöka en sträckning över Sunne. 

När denna undersökning ägde rum framgår 
inte klart av det material jag haft att tillgå, men 
man kan indirekt utläsa, att den verkställdes 
samma höst, alltså 1858. Det blev ingen regelrätt 
stakning, utan endast en okulär besiktning. 



Vilken linje i terrängen man följde är okänt. 
Knapphändigt står i kommittens rapport, att 
man gick "förbi Norums och Mölnbacka bruk, 
norr om sjön Wisten, samt vidare öfver sundet 
mellan öfre och nedre Fryken vid Sunne, förbi 
Gräsmarks kyrka, utefter sjön Kymen till Mitandersforss 
på riksgränsen". Wikander och de 
andra fryksdalingarna hade tänkt sig att banan 
skulle gå söder om Visten och därmed passera 
genom hela Östra Ärntervik. Av någon anledning 
undersöktes alltså en linje norr om sjön, 
som bara berörde socknens norra del. Ovisst är 
om man följde nuvarande landsvägen ner till 
Södra Ås för att sedan vika norrut, eller om man 
tog vägen förbi Gårdsjö bruk, följde Gårdsjöns 
västra strand och kom ner på slätten vid Rådom. 
På något tredje sätt kan man inte gärna ha passerat 
de stora höjderna öster om Mårbacka. Undersökningen 
företogs för övrigt av en kapten 
Gestrin. 

Kommitten kunde inte rekommendera denna 
stambanesträckning. Jämfört med Karlstadslinjen 
var terrängen visserligen hygglig på den 
svenska sidan, men den var desto värre på den 
norska. En norsk undersökning hade visat, att 
det på sträckan Mitandersfors-Kongsvinger 
skulle krävas stigningar på upp till 1 :60, något 
som man ogärna gav sig in på när det gällde 
stambanor. 2 Man ansåg, att det var nödvändigt 
att komma i kontakt med Glafsfjordens segelled, 
och man menade, att en bana genom mellersta 
Värmland ändå på något sätt måste knytas samman 
med Karlstad, vilket skulle betyda en extra 
kostnad for staten. 

2. Någon ansåg, att den norska scakningen var illa gjord 
och att terrängsvårigheterna överdrivits. De scakningar 
som företogs omkring 25 år senare för en järnväg mellan 
Kristiania och Mora, vilken följde en delvis sammanfallande 
linje mellan Kongsvinger och gränsen, visade emellertid 
att terrängen där verkligen var besvärlig. Uppenbare 
var dock även, att norrmännen inre ville ha någon 
ändring av det ursprungliga förslaget. Så hade Vingers 
kommun beslutat om ekonomiske bidrag till banan under 
förutsättning att den följde den mera tättbebyggda 
dalgången ner mot Magnor. 

Därmed tycks saken ha varit avgjord och Sunnelinjen 
utdömd. I sin proposition 1862 följde regeringen 
kommittens förslag. Enstaka protester 
höjdes visserligen i statsutskottet och i stånden, 
men fryksdalingarna koncentrerade sig nu på ett 
annat förslag. Egentligen återstod den stora striden 
om stambanans dragning genom Värmland. 
På grund av den lokala oenigheten ( och bristande 



ekonomiska resurser) hade riksdagen tills vidare 
endast bestämt om sträckningarna öster om 
Kristinehamn och väster om Arvika. Mot "Carlstadslinien" 
uppställdes nu "Nilsbylinjen'', det vill 
säga den som Olof Olsson i Högåsen hade föreslagit 
1858. Debatten blev lang och hård, såväl i 
riksdagen som utom, och den avsatte en mängd 
pamfletter och tidningsinlägg. För Nilsbylinjen 
agerade samma intressen som hade kämpat för 
"Sunnelinjen", alltså fryksdalingar och brukspatroner 
från östra Värmland. Att östämtingarna 
föredrog en stambana förbi Nilsby säger sig självt. 
Än en gång kämpade man dock förgäves, trots att 
man bland annat åstadkom majoritet för sin sak i 
Värmlands landsting och riksdagens borgarstånd. 
År 186 5 beslöts att nordvästra stam banan skulle ta 
vägen genom Karlstad. 

1885 års funderingar 

När planerna på en fryksdalsbana diskuterades 
1896, påpekade någon, att flera olika järnvägsförslag 
varit aktuella i Fryksdalen under de föregående 
årtiondena. Något mera avancerat stadium 
tycks de dock inte ha nått. När Bergslagsbanan 
som nämnts byggdes genom Värmland på 
1870-talet var den faktiska linjen (naturligtvis) 
endast en av många undersökta och diskuterade, 
men på sträckan Deje-Kil tycks det inte ha varit 
någon debatt om sträckningen. 

På 1870-talet uppstod tanken att skapa en 
transportväg ut till havet för norra Dalarnas stora 
skogstillgångar. Vad som först var tänkt som en 
bana mellan Söderhamn och Röros förverkligades 
långt senare som en järnväg mellan Mora 
och Persberg genom en lång serie dryftade och 
förkastade projekt. 

Ett av dessa berörde Fryksdalen. 1885 var det 
meningen att banan från Mora skulle få sin södra 
ändpunkt i Karlstad. Men nu vaknade intresset 
även i Arvika. Var inte den orten en ännu lämpligare 
slutpunkt? Eftersom en sådan bana skulle 
passera såväl Sunne som Mangskog tog arvikaintressena 
initiativet till att järnvägskommitteer 
bildades även på dessa orter. 

Sunnekommitten, som utsågs vid ett möte i 
september 1885, och som fick häradshövdingen 
Rudebäck till ordförande, kände sig dock inte 
helt beroende av Arvika. Om Morajärnvägens 
initiativtagare trots allt föredrog Karlstad som 
slutstation, skulle sunnekommitten verka för 
att också en sådan bana på något sätt drogs via 
Fryksdalen. Mer än funderingar blev inte detta, 



Sunne på Kil-Fryksdalens järnväg som invigdes 1913 var en bana som kundefå, kontakt med de 
planeradejärnvägarna. 
Både rallare och finklädda personer ur allmänheten står uppställda, troligen vid invigningen av stationen. NS. 

för den enda banlinje, som undersöktes, var den 
från Norra Råda förbi Sunne till Arvika. Nå, den 
kontakt, som Rudebäck tog med dalaintressena, 
ledde ingen vart. Dessa arbetade hårt för järnvägen 
till Karlstad och ville inte veta av några 
alternativ. Fryksdalen fick vänta. 

Första slaget om Fryksdalsbanan 

Den 17 november 1896 inkallades i Sunne en 
extra kommunalstämma att behandla den "sedan 
länge diskuterade järnvägsfrågan". Frågan 
om en kanalisering av Norsälven var under utredning, 
nu som tidigare. Kanske tvivlade några 
på att kanalen skulle bli av, eller föredrog de en 
järnväg. Vem som denna gång tog initiativet vet 
jag inte, men häradshövding Rudebäck kom åter 
att spela en ledande roll. 

Den stora stridsfrågan på denna stämma kom 
att bli huruvida man skulle satsa på järnväg eller 
kanal. När man nådde fram till votering visade 
det sig dock, att det övervägande flertalet av de 
närvarande var för järnväg. Mot anslaget till järnvägsundersökning 
röstade endast två personer, 
men dessa innehade i gengäld tillsammans 5 908 
fyrk, vilket tyder på, att det var några av socknens 
förmögnaste män, som förespråkade kanalförbindelse. 
Stämmans majoritet, med cirka 9 000 
fyrk, beslöt att anslå 500 kronor till en järnvägsundersökning 
och utse en järnvägskommitte. 
Inom denna bildade Rudebäck och organisten 
Görling ett arbetsutskott, som dels skulle skaffa 
en expert till en okulärundersökning, dels kontakta 
de övriga fryksdalssocknarna för att fa dem 
att utse särskilda delegerade och anslå ytterligare 
medel till undersökningen. 

När denna stora, för hela Fryksdalen gemensamma 
järnvägskommitte den 8 januari 1897 
hade sitt första och konstituerande sammanträde 
var landshövdingen närvarande och fungerade 
som mötesordförande. Det visade sig, att 
Fryksände socken hade anslagit 300 kronor till 
en järnvägsundersökning, medan Västra Ämtervik 
och Östmark bidrog med 200 respektive 100 
kronor. Lekvattnet ställde 75 kronor till förfogande 
under förutsättning, att undersökningen 
utsträcktes till Torsby. Gräsmark hade svarat, att 
man inte var intresserad, Vitsand svarade inte 
alls, Lysvik skickade delegater men inga pengar. 



Östra Ämtervik gjorde som Lysvik. Skrivelsen 
från järnvägskommitten hade där behandlats på 
en sockenstämma den 3 januari. Efter "en stunds 
samtal" hade det enligt protokollet framkommit 
som en allmän mening, att både socknens och 
Fryksdalens kommunikationsintressen bäst skulle 
tillfredsställas av en kanal till Vänern.3 Några 
pengar till en järnvägsundersökning ville man 
fördenskull inte bidra med. Men man utsåg två 
delegater att bevaka Östra Ämterviks intressen, 
nämligen Nils Berggren i Högberg och handlande 
Tage Schullström, Prästbol. 

Detta, att skicka delegater men inga pengar, var 
kanske inte så välbetänkt. Debatten på kommittesammanträdet 
den 8 januari kom att i hög grad 
gälla den påtänkta järnvägens sträckning. Att ombuden 
från Västra Ämtervik ville ha den på sin 
sida av sjön var givet, och de ville dessutom, att 
den skulle anknyta till nordvästra stambanan vid 
Fagerås station. Även flertalet sunnerepresentanter 
talade för en dragning väster om Mellanfryken. 
När Schullström begärde en undersökning 
också öster om denna, fick han från flera håll 
höra, att det inte passade sig för östämtingarna 
att komma med några anspråk, när de inte ville 
vara med och betala. Mötet beslöt också, att en 
undersökning skulle verkställas väster om Mellanfryken 
men öster om Ovanfryken. 

Till nästa kommittesammanträde, den 22 oktober, 
förelåg en utredning med en okulärbesiktning, 
som hade företagits av majoren i Väg-och 
vattenbyggnadskåren Öhnell. Nils Berggren, som 
nu var ensam närvarande östämting, krävde ånyo 
en utredning öster om sjön, men fick åter avslag. 
Något fick dock Östra Ämtervik. Rudebeck, som 
tydligen ville gardera sig, nu som 1885, föreslog, 
att man skulle göra ännu en utredning, nämligen 
av en bana Sunne-Olsäter. Flera tyckte, att en 
sådan utredning var onödig, men Rudebeck fick 
sin vilja igenom, helst som det fanns pengar kvar 
av anslagen. Också denna utredning företogs av 
Öhnell, och den låg klar den 11 december 1898. 
Den har inte stått att återfinna, och jag vet därför 
inte vilken väg Ö hnell tänkt sig att banan skulle 
följa, men den naturliga sträckningen är förstås 
den, som okulärbesiktningen för stambanan tro

3. Man kan undra hur "allmän'' denna mening var. Andra 
uppgifter berättar att flertalet av östämtingarna föredrog 
järnväg framför kanal. En kanal löste ju inte frågan om 
vintertransporterna. Endast de, som hade stora godsmängder 
att frakta, främst virke, föredrog kanalen med dess billigare 
frakter för tungt och skrymmande gods. Men det var 
denna rikare minoritet som hade makten, och som främst 



gjorde sig hörd i socknen -jämför den ovannämnda omröstningen 
i Sunne. 

Författarens skiss lagd över den ekonomiska kartan upprättad 1883-95. 

ligen följde, det vill säga söderut från Sunne till 
As eller direkt åt sydost förbi Gårdsjön. Den blev 
i så fall den andra järnvägslinje, som undersöktes 
genom ÖstraÄmtervik. Det är oklart vilken spårvidd 
den tänktes ha, men man kan gissa på 891 
mm:s smalspår. Järnvägen Karlstad-Munkfors 
med denna spårvidd var visserligen inte byggd 
ännu, men väl planerad. Olsätersförslaget föranledde 
tydligen ingen närmare åtgärd. I ett senare 
sammanhang påpekade kommitten, att det absolut 
sett var billigare än en bana mellan Sunne och 
Kil, men att det hade högre anläggningskostnad 
per kilometer samt även på andra sätt var Kilförslaget 
underlägset. 

Nu hade man alltså en kommitte och två undersökta 
järnvägssträckningar. Någon järnväg blev 
dock inte byggd denna gång. Något nytt järnvägsmöte 
sammankallades heller inte på cirka tre år. 
När verksamheten kommit igång på nytt angav 
man som orsak till uppehållet dels att kanalfrågan 
var aktuell, dels att fryksdalssocknarna inte hade 
några pengar att bygga en järnväg för. Båda påstå

endena är säkert riktiga. En lokaltidning påpekade 
dessutom, att kommittens arbete hämmats av inre 
oenighet. Vari denna bestått är dock okänt. 

Initiativet från Nilsby 

1901 startades den utveckling som ledde till 
att Fryksdalen fick sin järnväg. I mars skrev Jon 
Nilsson i Nilsby till styrelsen för Bergslagernas 
Jernvägs AB för att intressera den för en bibana 
från Nilsby till Lökene på bergslagsbanan, några 
kilometer norr om Kils station.4 Bergslagsbanan 
skulle i Nils by ta hand om det gods, som flottades 
och skeppades nedför Fryken, och således konkurrera 
med SJ:s Frykstabana. Vid sammanträde 
den 29 mars förklarade sig BJ:s styrelse intresserad 
såtillvida, som den skulle låta sin baningenjör 
Facht titta på den föreslagna bansträckan. 

Den 17 maj hölls extra kommunalstämma i 
Sunne. Man hade dels fatt en skrivelse från Nilsson, 
där han begärde Sunne kommuns stöd för 
sitt banprojekt, dels en från BJ, där bolaget förklarade 
sitt intresse för en undersökning. Enligt 



4. Jon Nilsson ägde Nilsby gård, byns största, och var en 
betrodd man i trakten. I BJ:s protokoll står han antecknad 
som "handlande", men som sådan är han inte känd 
iNilsby. 

referat höll man en lång och livlig debatt i ämnet 
men enades slutligen om, att uttala sig till förmån 
för det nilssonska förslaget. Om männen 
bakom 1897 års kommitte och förslag var med 
på denna stämma, så företrädde de tydligen inte 
någon avvikande uppfattning. 

I stället fanns i Sunne en handlande C.G. 
Norling, som inte var nöjd med stämmans meningsyttring. 
Han satte ihop en skrivelse, som 
avsändes dels till B J :s styrelse och dels till de olika 
kommunalordförandena i Fryksdalen, där han 
framhöll, att ett banbygge Lökene-Nilsby för 
lång tid skulle omintetgöra möjligheterna för det 
övriga Fryksdalen att fa järnväg. Han tyckte, att 
BJ i stället skulle bygga en bana mellan Deje och 
Sunne, en som senare lätt kunde utsträckas till 
Gräsmark. Det ankom nu på de närmast intresserade 
socknarna, Sunne och Östra Ämtervik, att 
med kraft agera för detta alternativ. Tidningen 
Fryken, som tagit del av skrivelserna, kommenterade: 
" ... något sundare och klokare sagdt står 
väl till att finna'' och "låten nu bara denna viktiga 
fråga ej än en gång dö". En liten debatt utspann 
sig därefter i tidningens spalter mellan Nilsson 
och Norling, som framhöll fördelarna hos sina 
respektive förslag. 

Dejepå Bergslagernasjärnväg som öppnades 1876var också en möjlig ort for järnvägplanerna i artikeln. Står mjölken  
i kannan till vänster och surnar eller är det redan syrad skummmjölk i retur? NS. 

Den 9 augusti uttrycker Fryken oro för att 
järnvägsplanerna verkligen ska dö en gång till 
och uppmanar läsekretsen till debatt i tidningens 
spalter. Själv tar den ställning för järnväg 
och mot kanal, främst för vintertransporternas 
skull. Vad som annars hänt under sommaren 
är att baningenjör Facht blivit klar med sin 
undersökning av sträckan "mellan Mohn och 
Nilsbyn". Han hade inte funnit terrängen gynnsam 
längs den av Jon Nilsson föreslagna linjen, 
utan rekognoscerat en som gick utmed Fryken, 
förbi Örnäs. Den branta sjöstranden var lämpligare 
än vad den i förstone gav intryck av. Fachts 
rapport insändes till BJ:s styrelse den 30 juli. 
Denna bordlade ärendet i avvaktan på vidare 
utredning. 

Östämtingarna agerar 

Utåt var det kanske tyst i järnvägsfrågan sommaren 



1901. Men redan i slutet av juni hade "några 
intresserade personer" bett Norling att förmedla 
kontakt med BJ. I två brev till bolaget inbjöd 
Norling någon från dess ledning att under sommaren 
komma upp och se på terrängen mellan 
Sunne och Deje, samtidigt som han beskrev, hur 
mycket olämpligare det skulle vara med en bana 
väster om sjön. Inbjudan accepterades säkert 
inte; ett sådant besök borde nog ej ha gått lokaltidningen 
förbi, men där står inget. 

Man gav dock inte upp så lätt, och den 30 
september hölls i Sunne ett nytt järnvägsmöte 
med omkring hundratalet personer närvarande. 
Denna gång var dock inte landshövdingen med. 
Till mötesordförande utsågs hand.landen Alfred 
Schullström i Prästbol, och det sades också klart 
ifrån, att initiativtagarna till mötet tänkte sig en 
järnväg från någon punkt på Bergslagsbanan 
mellan Kil och Deje till Sunne. Annars fanns 
järnvägsintresserade från hela Fryksdalen på 
plats, också västämtingar. 

Vid denna tid var även ett annat järnvägsprojekt 
aktuellt för Fryksdalens del, nämligen 
Inlandsbanans södra avsnitt sådant det då tänktes, 
från Malung till Skee i norra Bohuslän, vilket 
skulle beröra Fryken vid Torsby (och sedan 
fortsätta till Arvika). Några talade på mötet för 
en anknytning till denna järnväg. Flertalet ansåg 
dock, att det mest realistiska var att söka anknytning 
till BJ. 1897 års kommitte hade gjort ett 
gott arbete, sades det, men dess banprojekt hade 
varit orealistiskt. Med det stora EJ-bolagets med

verkan hade Fryksdalens järnvägsfråga äntligen 

utsikter att fa sin lösning. 

En ny järnvägskommitte utsågs med brukspatron 
Ernst Chöler, Gårdsjö, som ordförande. 
Övriga medlemmar blev Jon Nilsson, som nu 
alltså anslutit sig till tanken att förlänga "sin" 
bana till Sunne, kyrkoherde Peter Werme, som 
nu var prost i Sunne, men som förut tjänstgjort 
bland annat i Östra Ämtervik, fabrikören A. 
Blomberg i Lysvik, som hade varit medlem av 
1897 års kommitte, samt hans kollega Carl M. 
Olsson på Torvnäs, Sunne, vilken uppenbarligen 
var en av initiativtagarna till det aktuella projektet. 
Som synes, var det endast två av kommittens 
medlemmar, som genom sin bosättning hade direkt 
intresse av att banan drogs öster om sjön, och 
såväl Blomberg som Olsson förklarade också på 
mötet, att de inte ville binda sig för någon sida, 
huvudsaken var, att Fryksdalen fick järnväg. 



Åt kommitten uppdrogs att ta kontakt med 
B J. Så skedde tydligen rätt snart, för den 4 november 
beslöt bolagets styrelse, på framställning 
av verkställande direktören, att Facht skulle utsträcka 
sin undersökning från Nilsby till Sunne. 
Vilka andra aktiviteter kommitten ägnade sig 
åt under den närmaste tiden har inte stått att fa 
reda på. Några pengar hade inte anslagits till den, 
utan ledamöterna fick betala eventuella utlägg ur 
egen kassa. 

Västintressenas motdrag 

Även om 1897 års kommitte inte hade sammanträtt 
på tre år, fanns den dock kvar på papperet. 
Också här började man aktiveras, direkt eller 
indirekt inspirerad av Jon Nilssons projekt. Redan 
en dryg månad innan den "chölerska'' järnvägskommitten 
bildades, hade Rudebeck och 
förre riksdagsmannen Per Sahlström i Utterbyn, 
Fryksände, ingått med en skrivelse till BJ:s styrelse. 
De hänvisade till den undersökning, som 
Öhnell gjort 1897, och rekommenderade BJ att 
betala en stakning längs denna linje, vilken Öhnell 
lovat utföra för 60 kronor per kilometer. 

BJ accepterade och anslog i september ungefär 
halva kostnaden, 1 200 kronor, till Öhnells stakning, 
under förutsättning att denna gällde en bana 
med en största stigning av 1: 100 och inte 1 :60, 
som i 1897 års undersökning. Den 28 i samma 
månad kunde Rudebäck meddela, att återstående 
del av kostnaden nu hade garanterats, och att Öhnell 
kunde börja sitt arbete redan i oktober. 

Kils station på Nordvästra stambanan den 6 juni 1894. 1913 blev stationen utgångspunkt for banan till Sunne, som 
1915 nådde slutstationen Torsby. När Skövdefotografen Harald Eriksson tog sin bild var aktiviteten inte så livlig 
som 
senare när orten byggts ut. I huset till vänster håller urmakaren A.K Falkengren och skräddaren E. 0. Tjus till NS. 

Med detta positiva besked kunde man med ett 
sammanträde den 25 oktober, återuppliva 1897 
års kommitte. För sista gången på länge deltog 
en representant för Östra Ämtervik, Nils Berggren. 
Blomberg i Lysvik fick stå till svars för att 
han engagerat sig i en ny kommitte och ett nytt 
banprojekt. Slutet blev, att han föll till föga och 
förklarade, att han visst stödde förslaget om att 
söka koncession för en järnväg väster om Mellanfryken. 
Kommitten uppdrog åt Rudebeck att 
arbeta vidare med koncessionsansökan. 

Debatt och stakningar 

Nu fanns alltså två järnvägskommitteer. Det stakades 
också två järnvägar mellan Kil och Sunne, 



en genom Östra Ämtervik och en genom grannsocknen 
på västra sidan sjön. Bakom båda stod det 
stora järnvägsbolaget BJ. Endast ett av förslagen 
skulle kunna förverkligas. Vilket skulle det bli? 

I början av år 1902 uppmanade tidningen 
Fryken till en ny debatt i ämnet, uppenbarligen 
orolig över att ingenting hade försports på en tid. 
Tidningen påpekade för sin del, att den ansåg, 
att striden stod mellan de båda ämtervikssocknarna, 
medan sunnebor och övriga fryksdalingar 
kunde vara neutrala. Banan skulle nog fa större 
bärighet i väster, medan den kanske bleve billigare 
att bygga öster om sjön. Läsarna hörsammade 
uppmaningen och en tämligen livlig insändardebatt 
följde, även om de deltagande inte var så 
många. I senare inpass underströk tidningen sin 
neutralitet och förklarade, att den helst ville ha 
en allmän diskussion om järnvägen, inte om var 
den skulle byggas. 

Men det var vad debatten kom att handla 
om. För den västra sidan talade signaturerna 
"Lajn", "Jim" och "-oo-", för den östra "OJE" 
och "0laus". Många inlägg var välskrivna och 
roande, men så småningom urartade debatten, 
och tidningen vägrade att ta in vissa insändare. 
Argumenten varierade en del de olika författarna 
emellan, men kan kanske sammanfattas så: För 
det östra alternativet talade den något kortare 
sträckan, den goda tillgången på grus, anknytningen 
till Visten och möjligheten att exploatera 
vissa skifferförekomster i Östra Ämtervik. I väster 
skulle det krävas många fler dyrbara brobyggen. 
För det västra alternativet anfördes, att man 

hade anknytning till flera flottleder och det stora 

bruket i Rottneros. Man ifrågasatte skifferföre

komsternas existens och framhöll, att terrängen 

mellan Nilsby och Kil skulle bli nog så kostsam 

att forcera för järnvägsbyggarna. 

I november 1901 var stakningen av de båda 
alternativen klar, och i april 1902 hade Öhnell 
sin utredning färdig, varpå den genast översändes 
till BJ. I öster gick det inte lika snabbt, för 
det ifrågasattes, om den först stakade linjen var 
den lämpligaste. Den utgick direkt från bangården 
på Kils station, gick öster om och ovanför 
SJ:s spår och grusgrop vid Fryksta, följde själva 
sjökanten upp till Nilsby, gick där några hundra 



meter in i land men följde sedan åter stranden. 
Vid Prästhamna avlägsnade den sig åter från sjön 
och korsade gränsen till Östra Ämtervik strax söder 
om Dalen, där den andra tilltänkta stationen 
låg (den första fanns i Nilsby). Så följde den 
landsvägen och dalgången norr om Bössviken, 
sjöstranden till Fölsvik och återigen landsvägen 
till Smedsby. I Bävik gick den över fälten i öster, 
korsade Barnbäcken och hade sin tredje station 
väster om Gunnerud. Så blev riktningen nästan 
rakt nordlig längs dalen till den fjärde stationen 
vid landsvägen i Södra Ås och förbi Mårbacka till 
Rådom i Sunne, där den tänktes svänga åt nordväst, 
följande landsvägen. Slutstationen i Sunne 
tänktes ligga mellan Sundet och kyrkan. 

Försommaren 1902 omstakades den östra 
delen av banan. Den skulle nu gå nordöst om 
Rud och Fölsvik, men de största förändringarna 
skedde söder om Dalen. Banan gick här över till 
Visten och följde stranden av denna sjö till Hallbäcken. 
Den drogs sedan väster om Dömle och 
Smårissjön och nådde Bergslagsbanan 2 kilometer 
söder om denna. Också omstakningen 
utfördes av Facht. Hans utredning presenterades 
den 6 oktober for BJ:s styrelse, som genast vidarebefordrade 
den till "Komiterade for en jernväg 
öster om sjön Fryken" för kostnadsfritt begagnande. 
Från början av december fanns den till 
påseende på C.M. Olssons kontor i Sunne. 

Avgörandet 

Det stakade järnvägsforslaget öster om Mellanfryken 
kallades Kil-Sunne, och det stod emot 
Kil-Sundsvik. När båda nu förelåg, gjorde kommitten 
för det förra en framställning hos BJ:s 
verkställande direktör, där man önskade, att 
bolaget kraftigt måtte bidra till fryksdalsbanans 
förverkligande genom aktieteckning. Det talas i 
protokollet om "muntlig framställning", varför 
man kan gissa, att åtminstone kommittens ordförande, 
brukspatron Chöler, hade rest ner till 
Göteborg. Saken kom upp på styrelsemötet den 
5 januari 1903, men inget beslut fattades denna 
gång. Man förklarade, att man först måste granska 
förslaget Kil-Sundsvik. Detta skedde den 16 
februari. Vid detta tillfälle förklarade sig styrelsen 
"intresserad" av detta förslag, alltså det västra. Åt 
det östras anhängare gavs beskedet, att B J inte 
kunde utfästa sig for någon aktieteckning, innan 
man fatt klarhet i, hur det skulle bli med banans 
förlängning från Sunne till Fryksände. 

Något exaktare beslut om att välja det västra 
alternativet än detta styrelsens uttalade "intresse" 
kan inte utläsas ur BJ:s protokoll (även om ett 



formellt beslut om att medverka i banbygget naturligtvis 
kom så småningom, när det egentliga 
valet för länge sedan var avgjort). Avgörandet var 
tydligen ändå fattat. Järnvägen mellan Kil och 
Sunne skulle gå väster om Fryken. 

Styrelsens "beslut" att välja det västra alternativet 
kan man endast gissa motiven till. Det 
är också ovisst, i vad mån styrelsen som sådan 
gjorde någon ordentlig jämförelse mellan de 
båda förslagen. Det är möjligt, att det faktiska 
avgörandet låg hos styrelseordföranden. 

Motiv måste ändå ha funnits, och de var säkert 
i första hand ekonomiska. Bergslagernas Jernvägs 
AB hade inga lokala hänsyn att ta, utan föredrog 
säkert att bygga banan, där den på lång sikt skulle 
bli mest inkomstbringande. Någon jämförelse 
mellan de beräknade byggnadskostnaderna for 
de båda alternativa banorna har jag tyvärr inte 
kunnat göra, eftersom jag inte kunnat återfinna 
några kalkyler for den östra. Man far kanske ta 
fasta på argumenten i insändardebatten och terrängens 
utseende och gissa, att av de ungefär lika 
långa banorna den i öster skulle ha blivit billigare 
att bygga, därför att det där endast behövts en 
bro av betydenhet -den över Kvarntorpsälven medan 
banan i väster korsade flera större vattendrag, 
bland annat Norsälven och Rottnan. Men 
enligt samma insändardebatt skulle en järnväg 
väster om Fryken kunna räkna med större intäkter, 
på samma sätt som båttrafiken hade mer 
frakter från bryggorna på västra frykenstranden. 
Det relativt kapitalstarka BJ kunde ta en något 
högre anläggningskostnad, om man fick kompensation 
genom större årliga intäkter. 

Hela järnvägen skulle dock in te bekostas av B J, 
utan merparten av aktiekapitalet måste anskaffas 
i Fryksdalen. Av de båda järnvägskommiteer, 
som BJ hade kontakt med, var det möjligt, att 
den "västra'' kunde göra större utfästelser, eller 
att den åtminstone gjorde ett trovärdigare intryck. 
Den hade ursprungligen tillkommit på ett 
mera officiellt sätt, genom sockenvis förrättade 
val. Den hade tydligen också goda och bemärkta 
förespråkare. Häradshövding Rudebeck, som 
förut tycks ha varit den drivande mannen, försvann 
visserligen från Värmland i och med att 
han utsågs till landshövding i Härnösand 1901 
(och flyttade i början av följande år), men han 
tycks ha ratt en god efterträdare i Per Sahlström. 
Som fryksändebo kunde denne i och för sig ha 
varit likgiltig för hur järnvägen gick mellan Kil 
och Sunne, men han hade från början kommit 
att liera sig med Rudebeck. Och medan banan 



Kil-Sunne inte var stakad längre än till den senare 
orten, så fanns en förlängning av Kil-Sundsvik 
till Fryksände med i bilden från början. (Att det 
var efter en lång och hård strid, som det bestämdes, 
att järnvägen skulle gå öster och inte väster 
om Övre Fryken, är en annan historia.) 

En utsiktslös sista strid 

BJ:s styrelse hade uttryckt sitt "intresse" för det 
västra alternativet i februari 1903, Brukspatron 
Chöler i den andra kommitten lär dock ha ratt uttryckligare 
besked om, att han och hans anhängare 
inte hade något ytterligare att vänta från BJ:s sida. 
Att man inte utan vidare ville godta ett sådant besked 
är kanske naturligt, även om de uttryck, som 
detta tog sig, kan te sig smått desperata. 

Den 12 mars skrev sålunda Chöler ett brev till 
BJ:s revisorer. Brevet har inte kunnat återfinnas, 
men innehållet gick uppenbarligen ut på att begära 
en undersökning av det, enligt författaren, 
oegentliga sätt, på vilket styrelsen fällt sitt utslag. 
Någon framgång blev det naturligtvis inte. BJ 
nöjde sig med att sända Chöler ett protokollsutdrag 
med de intetsägande punkter, under vilka 
frågan behandlats. 

Därefter avsände Jon Nilsson "å komiterades 
vägnar" ett hotfullt brev till BJ. Om Fryksdalsbanan 
drogs genom Västra Ämtervik skulle östämtingarna 
låta bygga en smalspårig järnväg mellan 
Deje och Sunne. Man hade varit i kontakt med 
Karlstad-Munkfors järnväg och Uddeholmsbolaget, 
vilka båda lovat sin medverkan. Man 
skulle för det andra verka för att SJ utsträckte 
sin järnväg från Fryksta till Nilsby. För att slippa 
denna konkurrens skulle BJ välja det östra alternativet. 
Säkerligen kunde man fa använda SJ:s 
i så fall obehövliga Frykstaspår, därmed komma 
närmare sjön och fa en god spårinföring på Kils 
station. Det bleve visserligen stark lutning förbi 
Fryksta, men i Kil fanns ju extra lok att tillgå för 
påskjutning. Kommitten hade dessutom varit i 
kontakt med landshövding Dyrssen i Karlstad, 
som för sin del ansett sig kunna tillstyrka koncession 
för en järnväg öster om Fryken. 

Brevet behandlades inte i BJ:s styrelse, och det 
finns heller ingen anteckning om, att det besvarats. 
BJ ändrade sig inte. 

Den 23 mars 1904 sammanträdde "1897 års 
järnvägskommitte". För första gången på länge 
fanns östämtingar närvarande, Ernst Chöler och 
nämndeman Olof Olsson på Mårbacka. Den 
förre visade upp ett protokollsutdrag och meddelade, 



att den kommitte som bildats för en järnväg 
öster om Fryken vid ett sammanträde den 12 
mars beslutat sig för att upplösas. Östämtingarna 
var slagna och erkände detta. 

Sunne-Deje 

1901 var det genom ett initiativ från Nilsby som 
en järnväg genom Östra Ämtervik hade kommit 
att aktualiseras. När tanken på en bana genom 
socknen nästa gång kom på tapeten, skedde upprinnelsen 
i Gräsmark. 

Det hade inte blivit någon Inlandsbana byggd 
genom Värmland, därför att staten valde att köpa 
in Mora-Vänerns järnväg och låta Inlandsbanan 
fa sin södra slutpunkt i Kristinehamn. Besvikelsen 
var naturligtvis stor i de norra och nordvästra 
Värmlandsbygderna. Man var dock inte beredd 
att utan vidare låta järnvägsplanerna falla. Lokala 
intressen tog upp frågan om en järnväg mellan 
Torsby och Arvika, och en koncessionsansökan 
på en sådan inlämnades 1915. Bygden vid Rottnen 
skulle enligt planerna fa kontakt med huvudjärnvägen 
genom en bibana. Nu framkom 
emellertid ett konkurrerande projekt. Gräsmarks 
huvudbygd var naturligt nog i första hand inriktad 
mot Sunne, och i Sunne hade man allt 
intresse av att dra ytterligare trafik till orten och 
Fryksdalsbanan samt förhindra tillkomsten av en 
konkurrerande transportled. 

Gräsmarks-och Sunneintressena fick till stånd 
en utredning om en normalspårig bana från 

Kymsberg till Sunne. Den skulle dock bli relativt 
dyr att bygga, och BJ föreslog, att Gräsmark i stället 
skulle nöja sig med en 600-millimetersbana. 
En sådan ville likväl gräsmarkingarna ej veta av. 

Om nu en normalspårig bana var för dyr och 
en 600-millimetersbana för liten, då kunde väl 
en "vanlig" smalspårsbana vara lämplig, tyckte 
någon. Om en sådan järnväg förlängdes på andra 
sidan Sunne ner genom Östra Ämtervik, skulle 
även denna socken fa sin kommunikationsfråga 
löst. Enligt Fryksdalsbygdens korrespondent var 
detta med en smalspårig bana mellan Sunne och 
Deje något, som det länge hade talats om "man 
och man emellan", och vi har ju sett, hur den 
bland annat fördes på tal 1903. 

Den 19 november hölls i Östra Ämtervik en 
extra sockenstämma för diskuterandet av järnvägsfrågan. 
Vem, som var initiativtagare till stämman, 
har jag ej kunnat finna ut, men inledningstalare 



var Fryksdalsbygdens dåvarande redaktör 
Carl G. Olsson, vilken sedan skrev ett utförligt 
referat av stämman i sin tidning. Troligen hade 
han haft med förspelet att skaffa. Men det fanns 
väl också krafter inom socknen, som villa ta upp 
ärendet. En första notis i Fryksdalsbygden tio dagar 
tidigare tycks ha väckt en spontan diskussion. 
Stämman var talrikt besökt, och alla, som yttrade 
sig, underströk socknens dåliga kommunikationsläge 
och vikten av, att någonting gjordes nu. 
Man tycks ha varit ense om, att det var lämpligast 
med en smalspårsbana. En dylik skulle dels bli 
billigare att anlägga än en normalspårig, och dels 
ha tillräcklig kapacitet, dels och via Deje kunna 
föra direkta vagnar till Karlstad. För ett smalspår 
borde man också kunna intressera Karlstads stad 
och Karlstad-Munkfors järnväg och därigenom 
fa ekonomisk hjälp med genomförandet. 

Av stor vikt var, som nämnts, att länka in transporterna 
från den tilltänkta banan GräsmarkSunne. 
Fördenskull blev den första uppgiften för 
den kommitte, som tillsattes för att handlägga 
frågan, att kontakta Gräsmark-Sunnekommitten 
och fa den att gå med på smalspår. Som 
sammankallande fick kommitten ordföranden i 
1901 års järnvägskommitte, Ernst Chöler, och 
bestod i övrigt av Oskar Eriksson i Fölsvik och 
handlande Alfred Nilsson i Knutserud. Inspektor 
Henrik Ahlgren på Mårbacka och Johannes 
Larsson i Bössviken var suppleanter. Vid det 
sammanträde, som några dagar senare ägde rum 
i Sunne, befanns dock, att man var för sent ute. 
Redan samma dag skulle koncessionsansökan 
om en normalspårig bana undertecknas. Östämtingarna 
talade förgäves om smalspårets förde-

Öjerviks grusgrop /,å,g mel/,a,n Rottneros och Västra Amtervik. Östra Amtervik på andra sidan Mel/,a,n-Fryken 
kämpade 
uingeforgäves for sin järnväg. På denna bild har ral/,a,rna fått hjälp med grusktningen av en ånggrävmaskin med for 
tiden inte så ovanlig träinbyggnad. Lägg märke till bromsvevstativetpå den andra vagnen. Loket är okänt. NS. 

Hagfors på Nordmark-Kkzrälvens järnväg öppnades 1877. järnverket dä,r genererade bkznd annat transporter av 
malm och träkol Det är lok 4 eller 5 som står med ett handbromsat godståg vid stationen. Foto på 1880-talet. NS. 

lar. Man uttryckte sin sympati för deras aktion 
och föreslog dem att i stället bygga en så kallad 
tertiärbana från Sunne till Prästbol, en bana, 
som senare kunde utsträckas till Deje. Förslaget 
förkastades likväl. Resultatet blev i alla fall, att 
östämtingarna skulle fa göra sin egen utredning, 
och att, deras järnvägsplaner därmed frikopplades 
från gräsmarkingarnas. 

Kommunalstämman hade uttalat sig för att en 
samverkan från Gräsmarks sida ej var nödvändig, 



även om den var önskvärd, och kommitten satte 
sig nu i förbindelse med övriga tänkbara intressenter. 
Dessa var de, som nämnts på stämman, 
Karlstads stad, som gärna ville ha mer trafik till 
sin hamn, och Karlstad-Munkfors järnväg, som 
huvudsakligen ägdes av staden och Uddeholmsbolaget, 
som gick med förlust och gärna ville ha 
ökade intäkter. Under förutsättning att Karistads 
stad betalade 2 500 kronor till en undersökning 
och Östra Ämterviks socken 1 500, betalade 
Karlstad-Munkfors 1 000 kronor. Den 22 april 
1917 beslöt socknen anslå vad son erfordrades 
utöver de övriga bidragen, dock högst 1 500 
kronor. 

Karlstads stad hade med anledning av skrivelsen 
från Östra Ämtervik redan i februari beslutat 
tillsätta en kommunikationskommitte, som skulle 
handha de olika järnvägsprojekt, där staden 
hade intressen (förutom Sunne-Deje en planerad 
bana västerut till Byälven och en förlängning 
av Klarälvsjärnvägen norrut från Edebäck). Det 
blev nu närmast i Karlstad, som man fick sköta 
de löpande frågorna angående utredningen, även 
om de tre intressenterna bildade en gemensam 
kommitte, där borgmästare K.J. Lindholm blev 
ordförande. Den 7 maj undertecknade denna 
kommitte med ingenjörsfirman Unander & Jonson 
i Stockholm ett kontrakt, enligt vilket firman 
åtog sig att upprätta ritningar och "andra för en 
koncessionsansökan nödvändiga handlingar", 
samt överlämna dessa före årets slut. Arvodet 
skulle vara 110 kronor per kilometer. 

1917 års förslag 

Stakningsarbetena ägde rum samma sommar, 
och leddes av en ingenjör Markgren. Den 18 december 
var understökningen klar och överlämnades 
till intressenterna. 

Den projekterade banan utgick från Deje station, 
gick norrut, passerade Kvarntorpsälven norr 
om Dömle och följde sedan Vistens strand ett 
längre stycke. Vid sjöns sydända skulle ligga en 
hållplats, närmast tänkt som lastplats för virke, 
som flottars över sjön. Dessutom låg en hållplats 
vid Flosjöed i Kils socken. Längre norrut lämnade 
banan Visten och hade en station vid Ängen. 
Därifrån passerade den höjdstråket mellan Visten 
och Fryken och vände åter mot norr följande 
dalgången, ungefär som 1902 års banförslag. I 
hemmanet Fölsvik samt på gränsen mellan Prästbol 
och Gunnerudstorp fanns hållplatser. Östra 
Ämterviks enda station skulle ligga i Ås, medan 
ytterligare en hållplats fanns vid Rådom i Sunne 



socken. I Sunne municipalsamhälle tänkte man 
sig antingen att leda in banan på den befintliga 
stationen eller också att anlägga en ny mellan 
landsvägarna mot Brårud och Gullsby. 

Järnvägen föreslogs bli 40,4 kilometer lång. 
De tekniska bestämmelserna var normala för en 
bana som denna: en största lutning av 16 promille, 
en minsta kurvradie av 300 meter, en skenvikt 
på 20 kilo per meter och ett syllavstånd av 80 
centimeter. Nio banvaktsstugor skulle byggas, i 
huvudsak intill stationer och hållplatser. Banan 
tänktes bli trafikerad av Karlstad-Munkfors järnväg 
och alltså inte ha några egna lok och vagnar. 

Och kostnaden? Ungefär tre och en halv miljon 
kronor eller för att vara exakt 3 470 000. 
90 000 kronor för marklösen, 690 000 för terrassering, 
7 4 000 för vattenbyggnader, varav 
bron över Kvarntorpsälven beräknades kosta 
30 000. Överbyggnaden, det vill säga räls, syllar 
med mera skulle bli den tyngsta posten och kosta 
drygt 1,2 miljoner. Återstående huvudposter var 
de olika byggnader, som hade projekterats, en 
kostnad på ej fullt 300 000, och den rullande 
materielen, som schablonmässigt beräknades till 
tio procent av den övriga kostnaden. Utredningen 
innehöll en uppdelning av totalkostnaden på 
de socknar, banan genomlöpte: Nedre Ullerud, 
Kil, Övre Ullerud, Östra Ämtervik och Sunne, 
där varje socken skulle betala i förhållande till sin 
respektive del av banlängden. Enligt den kalkylen 
skulle inte fullt halvannan miljon falla på Östra 
Ämtervik, som hade 16,7 kilometer järnväg. Det 
måste dock noteras, att denna beräkning enbart 
var teoretisk: det var exempelvis föga troligt, att 
Sunne skulle ha haft intresse av att satsa pengar 
i en järnväg, som kunde väntas dra trafik från 

Fryksdalsbanan, där man redan hade ett stort 
engagemang. Nu skulle visserligen Karlstad och 
Uddeholms AB komma in som medfinansiärer, 
men man hade fatt räkna med, att en stor del av 
totalkostnaden fallit på Östra Ämtervik, som ju 
också fick sägas vara banans huvudintressent. 

Utredningen granskas 

Beställarna var inte helt nöjda med den överlämnade 
utredningen rörande den planerade 
järnvägen, och man lät framföra sina klagomål. 
För det första hade man väntat sig, att även fa en 
trafikutredning, det vill säga en beräkning av hur 
stor trafik banan kunde förväntas fa, och vilka 
intäkter den kunde inbringa. På detta svarade 
projektören, Unander & Jonson, att den koncessionsgivande 
myndigheten visserligen önskade 



se en sådan trafikutredning, men att denna ej 
var obligatorisk. Men om en sådan stod inget i 
kontraktet. Man kunde visserligen upprätta en, 
men det skulle kosta omkring tusen kronor extra. 
Järnvägskommitten var ej nöjd med svaret, 
men man förklarade sig villig låta saken bero i 
avvaktan på Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens 
reaktion vid en koncessionsansökan. Om styrelsen 
krävde att fa en utredning, skulle man återkomma. 

Det andra klagomålet gick ut på, att firman 
hade stakat en alternativ sträckning vid Ängen 
och-i enlighet med kontraktet-tagit betalt också 
för denna. Firman svarade, att den blivit anvisad 
att förlägga en station vid Dalen och därför också 
stakat ut en bansträckning, som kunde ansluta 
till en sådan. Emellertid ville man ej tillstyrka 
detta stationsläge. Stationsområdet skulle fa en 
längd av blott 250 meter, och stationen skulle 
komma att ligga i skärning vilket medförde stora 
anläggningskostnader. I stället hade man stakat 
ut, vad man ville se som huvudförslag, ett alternativ, 
där stationen låg vid Ängen. Stationsområdet 
finge här önskad längd, och banan skulle bli 
inemot hundra meter kortare och därmed även 
billigare. Vem hade sagt till om station vid hemmanet 
Dalen, frågade uppdragsgivarna i nästa 
brev? Jo, det hade ledamoten av den lokala järnvägskommitten, 
handlande Nilsson i Knutserud. 
Borgmästare Lindholm genmälde, att han varit i 
kontakt med Nilsson och att denne förklarat, att 
han visst inte kommit med någon order, även om 
han efter förmåga sökt vara stakningsmanskapet 
behjälplig. Dessutom var, påpekade Lindholm, 

handlande Nilsson inte medlem av den centrala 
järnvägskommitten, och det var endast denna, 
som hade befogenhet lämna direktiv. På denna 
punkt fick ingenjörsfirman ge med sig. 

Vad hände? 

Genom att man slapp betala den alternativa stakningen, 
sparade Östra Ämterviks socken 550 
kronor. "Då frågan om en smalspårig järnväg 
Deje-Sunne hvilar", återsändes beloppet. Pengarna 
kvitterades den 2 mars 1918 av kommunalkassören 
Hugo Andersson, och sedan hände ingenting. 
Ja, något måste väl ha hänt, men i varje 
fall inget son satt några spår i de handlingar, jag 
haft att tillgå. Någon koncessionsansökan inlämnades 
uppenbarligen ej, i kommunens protokoll 
finns inget ytterligare, som belyser frågan, och 
tidningarna har intet att berätta. Och i en skrivelse, 
som landshövdingen i början av år 1918 



avfattade med synpunkter på de olika värmländska 
järnvägsprojekten, nämns ingenting om 
Sunne-Deje. Däremot tar länschefen åter upp 
tanken på en 600-millimetersbana från Sunne 
och ett stycke söderut. 

Varför hände ingenting? Återigen blir det till 
att gissa, i första hand på ekonomiska orsaker. 
Tre och en halv miljon kronor var en betydande 
summa. Kanske hörde man sig för hos tänkbara 
bidragsgivare och fick nedslående besked. Kanhända 
ville man avvakta den rådande dyrtiden 
vid första världskrigets slutskede. 

Att befolkningen i Östra Ämtervik fäste stora 
förhoppningar kring tillkomsten av en järnväg 
genom socknen är omvittnat och obestridligt. 
Käpparna från den sista stakningen lär ej ha 
rörts i onödan utan fick ruttna ned, där de stod. 
Naturligtvis försökte man också tänka ut förklaringar 
till järnvägens uteblivande. Den åsikten 
att Ernst Chöler skulle ha motarbetat järnvägen, 
sedan han fatt klart för sig, att den ej skulle beröra 
Gårdsjö herrgård, förefaller dock ej välgrundad, 
inte minst med tanke på hans insatser åren 
1901-03 för en bana, som i stort sett skulle följa 
samma sträckning som 1917 års förslag. 

Östra Ämterviks sista järnvägsfråga 

Med tystnaden kring 1917 års förslag tycks järnvägsplanerna 
för Östra Ämterviks del ha upp-

Kla,rälven var segelbar på en Mng sträcka ner till Edebäck på delsträckan.från Sjögränd Aven utfrakter skeddepå 
älven 
.från Skymnäs, vilket bestämde ursprunglig sträckning och namn på järnvägen, Skymnäs-Munkfors järnväg Det ser 

nästan ut som om loket NK/,J 10 saknar ångpanna, men det berorpå dess mycket Mga pla,cering i ramverket. NS. 

För att nå ett normalspårsnät och en Vänerhamn byggde Uddeholmsbolaget tillsammans med Karlstads stad, som 
ville trygga sitt handelsomland norrut, Karlstad-Munkfors järnväg. Sträckan Munkfors-Deje öpnnades I oktober 
1903. På bilden lok 5 med ett persontåg strax efter öppnadet. Foto S.J Öhlander, Filipstad. NS. 

hört, även om väl järnvägen dryftades länge än 
man och man emellan ute i bygden. På andra 
håll i Fryksdalen fortsattes emellertid aktualiserandet 
av järnvägsprojekt. Som avslutning skall 
nämnas något om en järnvägsfråga, som, visserligen 
ej berörde socknen direkt, ändock kom att 
diskuteras livligt i orten. 

I februari 1926 fick kommunalfullmäktige 
motta en skrivelse från en kommitte utsedd av 
Sunne köping och landskommun att verka för 
tillkomsten av en normalspårig järnväg Sunne-



Sundhultsmon i övre Klarälvdalen. De närmast 
berörda kommunerna hade redan tecknat betydande 
belopp i den tilltänkta järnvägen, men 
landshövdingen hade funnit, att de i vissa fall var 
alltför betydande, varför summorna måste nedskrivas. 
För att kompensera kapitalbortfallet vände 
man sig bland annat till Östra Ämterviks kommun 
med anhållan, att denna måtte teckna aktier 
för 10 000 kronor. Samtidigt påpekades, att stora 
avsättningsmöjligheter för socknens jordbruksprodukter 
skulle uppstå genom den nya banan. 

Kommunalnämnden, som hade att förbereda 
ärendet, yrkade avslag på den inkomna begäran 
under hänvisning till kommunens stora skulder. 

(Dessa hade vid föregående årsskifte uppgått till 
inte fullt 58 000 kronor och förefaller nu tämligen 
måttliga.) I fullmäktige var stämningen uppenbarligen 
delad. Flera talare biträdde tecknandet av aktier, 
medan andra avstyrkte. Slutligen beslöt man 
pejla meningen i en vidare krets av ortsinvånare 
och inkallade en extra kommunalstämma. 

Denna avhölls den 11 april 1926 och samlade 
drygt 60 personer. Efter en ingående diskussion 
uppställdes trenne alternativ: att teckna aktier för 
10 000 kronor, för 5 000 eller för inget alls. Ordföranden 
tyckte sig finna, att de flesta önskat mellanalternativet, 
men efter begärd sluten votering 
befanns, att 35 personer helt ville avslå begäran, 
26 ville teckna aktier för 5 000 och ingen för 10 

000. Omedelbart efter stämman sammanträdde 
fullmäktige på nytt. Eftersom frågan hänskjutits 
till kommunalstämmans avgörande och detta redan 
fallit, kunde saken tyckas klar. David Berggren 
med flera yrkade emellertid, att man skulle 
satsa de 5 000 kronorna, medan Oskar Eriksson 
och Wilhelm Johansson ansåg, att man borde följa 
stämmomajoritetens mening. Selma Lagerlöf, vilken 
som bekant var medlem av fullmäktige vid 
denna tid, stödde Berggrens förslag, och Eriksson 

drog då tillbaka sitt avslagsyrkande "därför att han 
inte ville gå emot doktor Lagerlöf". Johansson stod 
dock fast vid sin mening. I den med slutna sedlar 
företagna voteringen vann avslagslinjen med tio 
röster mot åtta. Att frågan rörde sinnena framgår, 
förutom av de jämna omröstningssiffrorna, av att 
fullmäktiges ordförande Gustaf Haglund reserverade 
sig mot beslutet, och att justeringsmännen 
Ernst Boström och Theodor Bengtsson i sin tur 
bad att fa hänvisa till det föregående fullmäktigemötets 
betänksamhet inför aktieteckningen på 
grund av kommunens finanser. 



Det blev alltså ingen aktieteckning i SunneSundhultsmons 
järnväg. Det blev heller ingen 
järnväg, vilket man dock far anta hade även andra 
orsaker än Östra Ärnterviks oginhet. 

Summering 

Två gånger stakades järnväg genom Östra Ärntervik, 
vid två tillfällen okulärbesiktigades banor, 
som berörde socknen, andra projekt nådde 
ej över diskussionsstadiet. I det föregående har 
flera andra icke förverkligade järnvägsplaner, som 
berört värmländska bygder omnämnts. Det bör 
upprepas, att Östra Ärnterviks öde ej är unikt. 

Vad skulle då en järnväg ha betytt för socknen? 
Hade stambanan kommit att gå där, skulle den 
tvivelsutan ha underlättat kontakterna med världen 
utanför. Någon allvarlig spärr mot avfolkning 
är det mindre troligt, att en bana skulle ha 
utgjort. Nog har orter som Frykerud och Brunskog 
förlorat folk trots att de ligger vid järnvägen 
mellan Stockholm och Oslo. Detsamma gäller 
naturligtvis i minst lika hög grad för de senare 
tillkomna och mindre järnvägsföretagen. Hade 
östämtingarna fatt Fryksdalsbanan på sin sida 
av sjön, hade man dock troligen kunnat åka tåg 
från Ås och Prästbol ännu idag, för inte skulle väl 
fryksdalingarnas sega kamp för sin banas bibehållande 
ha varit mindre enveten, om tågen rullat 
öster om Mellan-Fryken? 

En järnväg efter 1917 års förslag hade däremot 
knappast varit i liv idag. Utvecklingen har gått 
hårt fram över de smalspåriga banorna, och på 
exempelvis Nordmark-Klarälvens järnväg är trafiken 
sedan flera år ett minne blott. Det är också 
troligt, att en dylik bana skulle ha försvagat ekonomin 
för Fryksdalsbanan och därmed äventyrat 
dess möjligheter att fortleva. Det fanns nog inte 
ekonomiskt utrymme för så många spårburna 
kommunikationsleder i Fryksdalen. Någon lysande 
affär hade en smalspårsbana mellan Sunne 
och Deje ingen förutsättning att bli. 

Bergslagernas järnvägars lok nr 21 med tåg i Torsby. Den dubbla korsningväxeln till höger om vagnarna har just 
rensats från snö medan representanterfor allmänheten villigt poserarfor fotografen. NS. 
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Sveriges Järnvägsn1useun1 2011 

-i med-och motgång 

Året 2011 startade med det minst sagt besvärliga 
beskedet, att på grund av ett kraftigt minskat 



sektorsanslag från regeringen till Trafikverket, 
måste årsbudget för museiverksamheten minskas 
med fem miljoner kronor. Året avslutades 
med att verksamheten i Ängelholm lämnades 
över till Ängelholms kommun, som en direkt 
konsekvens av det ekonomiska läget men också 
en förberedelse för framtiden. Något är nog inte 
som det ska med oss, då 2011 samtidigt blev vårt 
mest framgångsrika år någonsin. Besöksrekord i 
både Gävle och Ängelholm, intäktsrekord och 
en tiodubbling i takten med digitaliseringen av 
museets bildskatt är under omständigheterna anmärkningsvärda 
resultat. I synnerhet det senare 
är direkt kopplat till Järnvägsmusei vänner, men 
mycket av det vi gör vilar även på ett engagemang 
hos personalen som går utöver en normal 
tjänstemannagärning. Vi har visserligen haft en 
del äss i rockärmen och lite flyt i viktiga frågor 
som också gett respons från ägaren. Det som kan 
gå ett år, går inte i längden och ekonomin för 
2012 ser betydligt ljusare ut om än med en minskad 
verksamhet. Det är samtidigt den neddragningen 
som ska ge utrymme för att kunna genomföra 
de investeringar som är nödvändiga för 
att säkra samlingar och arbetsmiljö och utveckla 
den publika verksamheten med utställningar, arrangemang 
och trafik. 

Då museet sattes under hård press, har en hel 
del effektiviseringar genomförts som kommer att 
vara verksamheten till godo under de kommande 
åren. Avvecklingen av fordonsparken är en 
sådan åtgärd. Att avveckla nästan 200 fordon på 
två år låter kanske förfärligt men för oss har det 
inneburit en lättnad. Under en tioårsperiod från 
mitten av 1990-talet hade vi en mycket aktiv insamlingsfas 
som delvis baserades på möjligheter 
till en bred urvalsbas, men i ärlighetens namn 
också på ett visst övermod. Jag vill påstå att kulturavet 
för framtiden är mer än väl tillgodosett 
efter att avvecklingen är färdig. Det går inte att 
samla på tåg på samma sätt som man samlar frimärken 
där varje avvikelse måste finnas med eller 
till och med utgör det mest intressanta. Däremot 
har det varit bra med dubletter för byten. Avvecklingen 
har också inneburit engångsintäkter 
för metallen från skrotning, kommersiell försäljning 
av halvmoderna fordon till tågoperatörer 
och överlåtelser till museiföreningar mot symboliska 
priser men med hembudsrätt. Faktum är 
att avvecklingen räddade ekonomin under 2011 
och för kommande år är det en stor tidsbesparing 
att slippa hantera, husera och flytta runt fordon 
i olika stadier av förfall. Det blir i stället tid att 
ta hand om det vi ska ha kvar. Med en rimligt 
stor fordonssamling med uppenbara, kulturhistoriska 
kvaliteter väcks också ägarens intresse att 



faktiskt göra något åt frågan om långsiktigt bevarande 
och förvaring. 

Tack vare avvecklingsprojektet kunde vi också 
knyta till oss fordonskompetent personal för underhållsarbetet. 
Detta har så småningom lett till 
att en helt ny trafikavdelning har kunnat skapas, 
vilket i sin tur innebär att vi har fatt en bättre 
struktur på arbetet och rimliga förutsättningar att 
ha balans i förhållandet mellan samling, trafik och 
personella resurser. Justeringen av organisationen 
var naturligtvis också föranledd av att hela sektionen, 
publik verksamhet i Ängelholm, lämnade 
oss. För trafikverksamheten behåller vi tills vidare 
verkstaden i Ängelholm för underhållsarbete med 
en del egna resurser och inte minst en grupp frivilliga 
från Järnvägsmusei vänner. Däremot fattade 
vi beslutet att snarast möjligt avveckla Järnvägsmusei 
vänners verksamhet i Herrljunga då hyran 
helt enkelt blev orimligt hög i förhållande till nyttan 
utan en egen publik arena i södra Sverige. Det 
är vår förhoppning att det framgångsrika ideella 
arbetet ändå fortsätter i någon form även om det 
inte blir på vårt uppdrag. 

Tre ersättningsrekryteringar gjordes 2011. 
Först permanentades inlånet av Lars-Erik Jonsson 
som controllerstöd och administrativt ledningsstöd. 
Lars-Erik, som lystrar till "Putte", har 
gått den långa vägen och börjat ute på spåret, 
först på SJ och sedan i Banverket, för att sedan 
skola om sig till ekonom. En alldeles utmärkt, 
brokig, bakgrund för att samtidigt kunna hantera 
budgetavvikelser, läckande lokstallstak och 

trilskande datasystem. Den sedan länge vakanta 
tjänsten som marknadsförare av museet i Gävle 
tillsattes äntligen i början på året med Mikael 
Dunker, som närmast kommer från länsmuseet 
på Gotland men som också har jobbat som marknadsansvarig 
både på länsmuseet Gävleborg och 
på Gävle kommuns kultur-och fritidsförvaltning. 
Självklart har Mikael en stor del i den stora 
publikframgången. Den tredje vakanta tjänsten 
som föremålsantikvarie, tillsattes senare på hös-

Mikael Dunker, 
ny marknadsforare, 
har stor del 
i det fina besöksrekordet. 
Foto 
Peter Iller. 

Nedan. Kristin 
Thorrud, har ett 
stort och viktigt 



arbete framför sig 
medforemålssamlingen 
och databasen 
SOFIE. Foto 
Mikael Dunker. 

ten med Kristin Thorudd. Liksom undertecknad 
har Kristin indoktrinerats till yrkesvalet i unga 
år, i hennes fall bokstavligen med modersmjölken 
då hennes mamma stått för järnvägsintresset 
och nu faktiskt är ordförande i Norsk Jernbaneklubbs 
lokalavdelning, 0stfoldbanen. Lämpligt 
nog är Kristin inte järnvägsentusiast utan har 
textiler som specialområde och stor erfarenhet av 
ett antal föremålssamlingar, framför allt som sakkunnig 
inom Sveriges hembygdsförbund. 

Lars-Erik ''Putte" 
Jonsson har definitivt 
tagit hand om 
museets ekonomi, 
fastigheterna och 
det mesta av administrationen. 
Foto 
Mikael Dunker. 

Tre in, men också två ut, båda från den publika 
verksamheten i Gävle. Museets pedagog på halvtid, 
Maria Pihlström, slutade på egen begäran för 
att flytta hem till Värmland och vår museitekniker 
och trotjänare, Claes Zachrisson, kände sig mogen 
för tidig pension för att fa tid i sitt eget garage. 
Tjugo år hann det bli i museets tjänst och trettio 
i staten, gränsen för så kallad nit och redlighet. 
Tjänsterna hålls öppna tills vidare. Sedan saknar 
vi naturligtvis hela nio medarbetare i Ängelholm, 
varav flera kamperat ihop med mig och flertalet 
kollegor i Gävle ända sedan sammanslagningen 
med dåvarande Banmuseet 2005. Alla presenteras 
nedan under redogörelsen för publik verksamhet i 
Ängelholm under vårt sista gemensamma år. 

Personalsituationen vid Sveriges Järnvägsmuseum 
såg ut så här den I/ I 2012: 

Internstyrelse trafikverkets Museer 
Intern service och Trafiksäkerhet 

Katarina Noren ordförande, Trafikverket, 
chef Resultatenheter 
Lars Berggrund Trafikverket, senior advisor 
Karin Englund Nordiska Museet, ekonomidirektör 
Johnny Hedman Trafikverket, chefsarkitekt 
Christer Hårrskog Trafikverket, chef Kommunikation 
Birgitta Johansen Riksancikvarieäm betet, 
chef Samhällsavdelningen 



Nils Olander Tekniska museet, intendent 
Rolf Sten Järnvägsmusei Vänner 
lngvor Carlsson facklig observatör SEKO, 
Trafikverket, Järnvägsskolan 
Robert Herpai facklig observatör SACO, Sveriges 
Järnvägsmuseum 
Museichef 
Robert Sjöö Trafikverkets museer/ 
Sveriges Järnvägsmuseum 

Lars Erik Jonsson controllerstöd, administration och IT 
Martin Öhlin säkerhetsansvarig, trafik, 25 % 
RolfJansson vaktmästeri, 50 % 

Avdelning Samling och Kunskap 

Katarina Sandberg chef 
Stefan Carlsson finsnickeri 
Christina Engström arkiv, bibliotek och forskarservice, 75 % 
Robert Herpai bildarkiv, bibliotek och forskarservice 
Sten Holm ansvarig fordonssarnlingen 
Arvid Högberg föremålshantering, 25 % 
Thom Olofsson ansvarig restaurering 
Kristin Thorrud föremålsantikvarie 
Anja HelldaJ arkivassistent, timanställd 
Lars Olov Karlsson järnvägshistoriker, timanställd 

Avdelning Publik verksamhet 

Mia Lundstedt chef 
Olle Andersson butik och specialarrangemang 
Mikael Dunker marknadsföring 
Peter Iller storytelling och mediaproduktion 
RolfJansson servicetekniker, 50 % 
Helena Berg program 
Stefan Nilsson assistent, utlånad 
Anna Toräng utställning 
Lena Vikström reception och kafe, vikariat 
Monica Granath reception, timanställd 
Linda Jansson-Forsmark reception, timanställd 
Anders Larsson reception, timanställd 
Anna Nygren reception, timanställd 

Avdelning Trafik 

Henrik Reuterdahl chef 
Martin Öhlin underhållsansvarig, trafik, 75 % 
Staffan Källström fordonsmekaniker 
Mattias Smedberg fordonsmekaniker 
Per Lindberg reservdelshantering, visstid 
Johan von Oelreich fordonsmekaniker, visstid 
Hans Sjögren vagnskötare, visstid 
Claes Hansson växling, timanställd 
Anders Lindberg fordonsmekaniker, timanställd 

Även 2011 blev ett år med utredning om 



museiverksamheten. Förra chefen för Tekniska 
museet, Ann Louise Kemdal, anlitades ännu en 
gång för att på Trafikverkets uppdrag föreslå 
en långsiktigt hållbar plattform för förvaltning 
och utveckling av Sveriges trafikhistoriska arv, 
alltså inte bara järnväg utan även väg och flyg. 
Även om slutrapporten inte blev färdig förrän 
i december lämnade utredaren redan på försommaren 
förslaget om att försöka hitta en annan 
huvudman för den publika verksamheten 
i Ängelholm för att kunna prioritera vård och 
förvaring av järnvägssamlingarna i en statisk eller 
krympande ekonomi. Förhandlingar sattes 
därför igång tidigt med Ängelholms kommun 
som visade ett större intresse för ett övertagande 
än vi inledningsvis kanske tordes hoppas. 
Ett avtal skrevs under den 20 december om 
ett övertagande från och med 1 januari 2012 
som innebär verksamhetsövergång för samtliga 
anställda inom den dåvarande publika sektionen 
och att Trafikverket medfinansierar under 
fem år med sammanlagt 15 miljoner kronor. I 
rapporten föreslås också att en för trafikslagen 
gemensam kunskapsbank inrättas i Gävle med 
utgångspunkt från avdelningen Samling och 
Kunskap. 

Samling och kunskap 

Det före detta verkstadskontoret, en ganska stor, 
fristående, tvåvåningsbyggnad intill verkstaden 
på Nynäs, togs helt över av museet under 2011. 
Möjligheten till att expandera trots en krympande 
ekonomi gavs tack vare ett samarbetsprojekt 
med Järnvägsmusei vänner och Arbetsförmedlingen. 
Vännernas initiativrike och IT-kunnige 
ordförande kom med förslaget att ta tag i museets 
digitala bildregistrering som ett så kallat 
Fas 3-projekt. Modellen innebär att arbetsgivaren 
far ett ekonomiskt stöd för varje person som 
kan erbjudas arbetsuppgifter inom givna ramar. 
Projektet som i högsta grad är ett samhällsintresse 
konkurrerar inte med marknaden så i januari 
kunde Projekt Digital dra i gång helt i Järnvägs 
musei vänners regi men på uppdrag av museet. 
Med runt 20 anställda genom Fas 3 kunde vänföreningen 
i sin tur finansiera två heltidsanställda. 
Vår mycket aktive museivän, Lennart Lundgren, 
som vikarierade som föremålsregistrator på 
museet under 2010, anställdes som arbetsledare 

Museets bildregistrering har tagits över av Järnvägsmusei vänner i ett så kallat Fas 3-projekt. Föreningens anställda, 
Daniel Dufvenberg och Lennart Lundgren, håller i den framgångsrika verksamheten. Foto RolfSten. 

Personvagnen SJ Co8 3137 har efter omsorgsfull restaureringpå museets egen verkstad blivit ett värdefullt tillskott 
tillArgångståget. Foto Robert Herpai. 



och efter en tids arbete visade sig en av de fas 
3-anställda, Daniel Dufvenberg, vara kvalificerad 
för en direktanställning som biträdande. 
Efter att årligen ha registrerat cirka 4 000 bilder 
om året höjdes ambitionen till 30 000. När året 
var till ända hade 38 900 bilder och dessutom 
3 000 ritningar registrerats och överförts till digital 
form med sökbar information . Tillsammans 
med ett antal tusen föremålsposter kommer detta 
att bli tillgängligt via internet under hösten 
2012. Kostnaden för museet för denna tiofaldiga 
ökning av registreringstakten inskränkte sig till 
inköp av begagnad IT-hårdvara och ökad hyra, 
vilket i stort sett motsvarade tidigare års köp av 
extern digitalisering. 

Innan projektet kunde starta gjordes en ordentlig 
uppsnyggning av de sedan många år illa 
utnyttjade, i stort sett oanvända, lokalerna så 
till den grad att de nu utgör våra bästa kontor 
men det är projektets deltagare värda då det är 
ett ovärderligt arbete de utför och Fas 3 har ju 
kända baksidor för dem som ingår i systemet. 
Det måste framhållas att projektet inte bara 
handlar om volym utan det är en hög kvalitet 
som levereras. I den digitala världen är det sökbarhet 
som är a och o. Den fanan hålls verkligen 
högt. Två kontorsrum, omklädningsrum och 
ett lunchrum används av museets personal som 
arbetar i verkstaden. Därutöver finns ett större 
magasinsutrymme som under slutet av 2011 
ställdes i ordning som magasin för litteratur och 
vissa arkivalier. Lokalen ska kunna husera alla 
handlingar som nu finns i källarutrymmen och 
tillfälligt förvarat externt, inte minst de stora arkiven 
från TGOJoch AB Trafikrestauranger. Det 
ska bli en fröjd att kunna öppna dessa arkiv för 
forskning. 

Långtidsprojektet med restaureringen av restaurangvagnen 
Ro2 2702 gick över en tröskel 
under 2011 då alla arbeten med bärande delar 
blev färdiga och återbyggnadsprocessen kunde 
börja på allvar. Takten har medvetet hållits låg 
för att dels hålla kostnaderna nere men också för 
att kunna färdigställa ytterligare en vagn till Årgångståget. 
Till museidagen i Gävle i september 
kunde därför den klassiska tredjeklassvagnen med 
dubbla kupeer i ändarna och två större salonger 
(Co8d), tillföras tåget. Vagn nummer 3137 från 
1938 återställdes i ett typiskt 1950-talsutförande 
med bland annat sprutmålad korg och aluminiumfärgat 
tak. Awikelsen med ingångsdörrar 
och vulstbälgar har dock behållits som för övriga 
vagnar i Årgångståget. Tack var en nyfunnen, 
lokal kompetens kunde komplicerade svetslagningar 
göras på ännu en förstaklassvagn till tåget, 



Bo5b 2961. Vagnen har därför återförts i vår 

I samband medprins Daniels återvändarresa till Ockelbo den 19 maj ordnade museet den sista sträckan från 
Gävle med ångtåg. Kronprinsessan fick under ett kort stopp ta en titt in i lokhytten hos Johan von Oelreich. Foto 
Henrik Reuterdahl. 

restaureringsplan men viktigare var att fa fram 
en fungerande lokaltågsvagn för pendeltåg mellan 
Gävle C och museiområdet, sedan vi tyvärr 
måste lämna tillbaka lånet av de trevliga, tidiga 
1900-talsvagnarna, C3c 1578 och CF4 1655, 
till Föreningen Veteranjärnvägen. Valet föll på 
stålboggivagnen med öppna plattformar, Co 13 
2832 från 1931 och arbetena på vagnen vidtog 
så snart vagnen till Årgångståget var klar. Går allt 
som det ska så är vagnen i ett 1940-talsutförande 
i trafik till museidagen i Gävle 2012. 

På området utanför lokalerna med digitalisering 
och restaurering pågick under hela året skrotning 
av avvecklade fordon. En märklig kombination 
kan tyckas men skrotningen är som sagt 
nödvändig och den genererade både in täkter och 
reservdelar till de fordon som vi ska satsa på. Exakt 
antal och individer har kunnat följas på nätet 
så detta utrymme ska inte användas för en lista. 
Jag vill också framhålla att det inte är några stora 
kulturhistoriska värden som har gått till spillo. 
Tvärtom ger det förutsättningar till realistiska 
förvaringsprojekt som till exempel, så kallade 
lokhus, korrugerade plåtmoduler, monterade direkt 
på spåret, som skydd för godsvagnar. Vi har 
också fatt ett uppdrag att räkna på förbättrade lokaler 
för föremål, arkiv och bilder för att renodla 
den stora verkstaden som fordonsmagasin. 

Trafik 

Utöver museets samling av kulturarv är vi också 
förunnade att ha en fordonspark enbart avsedd 
för trafik. Den delen av verksamheten kan närmast 
liknas vid den som förekommer hos många 
ideella föreningar. Somliga -och till och med 
flertalet -av de fordon som vi använder i trafik 
ingår dock i samlingen och måste då hanteras 
därefter. Underhåll och reparationer handlar då 
mer om att behålla trafikduglighet och skick och 
inte om återställning. Inför trafiksäsongen 2011 
såg det faktiskt dystert ut på ångloksfronten. I 
trafikverkstaden har det därför jobbats mycket 
med ångloken E2 904 och B 1108, två fordon 
som nyligen tagits ut från den före detta beredskapslokparken. 
E2-lokets kondition visade sig 
vid provkörning 2010 vara god, så i det fallet 



handlade det om en yttre finish värdig museitåg 
med resande. Vid nypremiären, den 19 maj, 
fick loket hedersuppdraget att dra kungavagnen, 
med kronprinsessa och ockelbobördiga prinsen 
Daniel, från Gävle till Ockelbo och ett antal exalterade 
ortsbor. B-lokets tuber höll inte när det 
provades 2010 så därför blev årets stora åtgärd 
byte av tubsatsen. Allt pekar på att loket blir klart 
till sportlovskörningen 2012. 

Elloket, Da 888, har också fatt välbehövlig 
översyn. Tack vare överskott från avvecklingsprojektet 
anställdes Johan von Oelreich för både 
avveckling och underhållsarbeten. Utöver Johan 
fick även Hans Sjögren ett längre förordnande, 
vilket inneburit en betydligt bättre skötsel av 
museets personvagnar i trafik. I och med att den 
nyrestaurerade Co8d 3137 togs i bruk kunde 
kupevagnen Co9b 2798 tas ut ur trafiktåget för 
teknisk revision. Åren går fort och det har också 
blivit ett antal kilometer för vagnarna i Årgångståget 
så det är dags för alla individer. Detta är 
också ett viktigt faktum att för varje restaurerat 
fordon så måste det finnas underhållsplaner och 
resurser för att genomföra dem. Det räcker inte 
att ett fordon står still ett antal år. De säkerhetskrav 
som ställs på oss tar allt mindre hänsyn till 
avvikelser av historiska skäl. Gamla fordon är 
också ömtåliga. Av fordon som vi har låtit upparbeta 
för trafik de senaste 15 åren måste stora åtgärder 
göras med ångpannorna på såväl W 1229 
som EIO 1746 och SI 1923. 

Aktiva museivänner vet att det finns startade 
projekt med oklar fortsättning, ångloken KA 
692 och F 1202 samt elloken Ub 163, D 188 
och BJ O 214. Det är naturligtvis olyckligt med 
oavslutade projekt men när kostnaderna eskalerar 
så är det ofta nödvändigt att dra i bromsen. 
Med den organisation som nu har byggts upp 
är jag övertygad om att misstagen inte återupprepas. 
I december 2011 genomfördes lyckade 
provkörningar i Grängesberg med ångloket KA 
692 vars allvarliga sprickor i kopparfyrboxen orsakat 
huvudbry i flera år. De tekniska arbetena 
som har utförts av Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum 
avslutades därmed och loket ska 
till Gävle för ytbehandling. Tyvärr disponerar 
vi inte längre de passande SJ-vagnarna C3c och 
CF4 som vi hade i lån från Föreningen Veteranjärnvägen 
i Klippan. Loket kommer därför inte 
att prioriteras under 2012. 

Ett tiotal museivänner tillbringar torsdagskvällar med fordonsrenovering åt museet. De fixade rälsbussen Y7 1113 
lagom till motordagen i september. Fr. v. Christina Engström, Lars Scott, Ronnie Engström, Bengt Lindström 
(projektledare), 
Pär Lindberg, GunnarJonsson, UlfHolmström, UlfHjelm, Marion Eliasson, Ove Wa,hlgren och Lennart 



Lundgren (som hade tryckt på kamerans självutlösare). 

Museets besökare nr 50 000 under 2011 blev Teresa Nilsson från Vallberga i södra Halland som alltså har betydligt 
närmare till museet i Angelholm. Familjen firade jul med mamma och pappa i Gävle och Teresa blev den som klev 
innanfor entren vid rätt ögonblick. Foto Monica Granath. 

Ännu ett osäkert projekt är ombyggnationen 
i Järnvägsmusei vänners regi av resgodsvagnen 
Fo4 2 5 7 3 9 till en så kallad sani tetsvagn med 
toaletter och dusch. Ett idogt gäng museivänner 
har lagt ned ett stort arbete på vagnskorg 
och fönster men innan arbetet kan fortsätta 
måste ombyggnadsritningar godkännas av 
Tranportstyrelsen med risk för inskränkningar 
i användningen av vagnen för resande under 
gång. Här måste vi också vara aktsamma om 
de medel och personella insatser som kommer 
från museivännerna. Jag tänker då framför allt 
på den så kallade torsdagsgruppen som varje 
kväll nämnd veckodag arbetat i goda vänners 
lag mot ett bestämt mål. Både detta färgstarka 
gäng och museet fick lön för mödan sedan de 
under sommaren och tidiga hösten rustat upp 
motorvagnen Y7 1113 så att den kunde börja 
användas på museidagen i Gävle. Den användes 
sedan flitigt under hösten. 

De renodlade trafikuppdragen blev förhållandevis 
fa, delvis beroende på minskad efterfrågan 
men också på en återhållsamhet från vår sida för 
att kunna koncentrera personalen på de stora, 
löpande uppgifterna. Trafikinsatserna utgjordes 
därför huvudsakligen av längre eller kortare 
turer till och från de publika anläggningarna i 
Gävle och Ängelholm. Verkstaden i Ängelholm 
är den bästa vi har så den behåller vi tills vidare 
med Martin Öhlin som ambulerande personal 
mellan Skåne och Gästrikland. Martin, tillsammans 
med Anders Lindberg och en grupp museivänner 
har skött om trafikloket i Ängelholm, 
E 902 och rustat upp en personalvagn, S28LT 
nr 2859. 

Publik verksamhet Gävle 

För första gången, undantaget jubileumsåret 
2006, med det stora specialarrangemanget TAG 
150, passerades en magisk gräns. På annandagen 
strax efter klockan 13 kom och uppmärksammades 
årets femtiotusende besökare. Intresset 
för museet var fortsättningsvis stort under mellandagarna 
och årets besöksiffra slutade på hela 

Sveriges soul-och blueskung, Svenne Zetterberg, spelade två gånger på museet i Gävle. Foto Mikael Dunker. 



51 534, en ökning från fjolåret med 18 procent. 
Bakom framgången finns många faktorer. Ökade 
intäktskrav skapade ett "djäklar anamma'' hos 
personalen, som under året minskade med två 
personer, och som slitit hårt för ett synbart resultat 
i kassan men också en mångfald av aktiviteter. 
Handen på hjärtat så har inte mycket hänt i 
utställningen på bra länge och egenproducerade, 
tillfälliga utställningar, är dels resurskrävande och 
ger tyvärr inte så mycket tillbaka i form av besök. 

Inom den publika verksamheten blev 2011 
ett år med uppfinningsrikedom och små, smarta 
lösningar. En sådan var att återigen för en liten 
handkassa låta medieprogrammet på en gymnasieskola 
göra en utställning om att resa och 
elever från estetiska programmet på en annan 
gymnasieskola spelade sommarteater. Genom 
dessa unga kreatörer nåddes både nya målgrupper 
och en garanterad publik av föräldrar, släkt 
och vänner. Dessutom är sådana samarbetsprojekt 
mediala och ger oss dessutom värdefulla 
kunskaper tillbaka om hur ungdomar ser på oss 
och på museiverksamhet. Årets andra tillfälliga 
utställning utgjordes av bidragen i en lokal fototävling. 
Sällan har en vernissage varit så välbesökt. 
Sommarutställningen Bygga broar lånades 
in från Teknikens hus i Luleå. 

På grund av barnledighet och lite intern 
omdisposition gick uppdraget att modernisera 
museets kafe till vikarien, Lena Vikström, som 
tidigare drivit restaurang, och så ökade fikaförsäljningen 
dramatiskt. Vi vågade oss på två 
konsertarrangemang med tåg och blues i mu-

Inspirerade av museet skrev Skutskärsbandet The Refreshments 
en låt om loken vid tävlingen i R.ainhill och 

Novelty. Låten gavs utpå deras senaste CD och museet 
fick exklusiv rätt att ge ut en egen singel 

seet, Blues Train. Linda Gail Lewis (Jerry Lees 
syster) och två gånger Sven Zetterberg gav fullsatta 
hus och fina recensioner. Sedan har traditionella 
aktiviteter på skolloven, familjedag 
på försommaren och museidag i september 
genomförts med några nya inslag. Årets museidag 
med motortema blev inte den mest besökta 
men kanske lite otippat den som fått mest och 
bäst gensvar, trots mindre järnväg än brukligt. 
Stationsparken vid Hennan uppmärksammades 
under Kulturhusens dag då Trafikverkets 
landskapsarkitekt och kulturmiljösamordnare, 
Johan Bergkvist, berättade om bakgrunden till 
den rekonstruerade parken som han var hjärnan 



bakom inför jubileet 2006. Arkivens Dag 
ägnades åt järnvägskonst som visades i museets 
registreringsutrymme. Den av Järnvägsmusei 
vänner renoverade rälsbussen Y7 1113, användes 
till både spökpendel under höstlovet och luciatåg 
en regnig 13 december. Utöver allt detta 

Museets klubb 
for unga, Lokråt

torna, drog i gång 

verksamhet under 
Anna Torängs 

och Helena Bergs 

överinseende. Foto 
Mikael Dunker. 

så vilar besöksrekordet på halvdåligt juliväder, 
som är bra for museer, och en ny, iderik marknadsforare, 
Mikael Dunker. 

Publik verksamhet Ängelholm 

Det blev besöksrekord i Ängelholm for SJatte 
året i rad. Att det lyckades även 2011 var högst 
anmärkningsvärt med tanke på att fjolårsresultatet 
var en rejäl putsning mycket beroende på 
välbesökta dieseldagar, det största arrangemanget 
någonsin här. Besökssiffran landade på 46 729, 
en ökning från året innan med 2 procent. Turbulensen 
kring ägarfrågan där nedläggningshotet 
vilade över verksamheten inte minst i media 
bidrog nog till ett ökat intresse och engagemang 
och det känns mycket bra att få det stödet från 
folkviljan. Det underlättar naturligtvis också for 
den nya huvudmannen att släppa problemfokus 
och i stället förtroendefullt förvalta och vidareutveckla 
en framgångsrik besöksattraktion. 

Året tuffade liksom i Gävle i gång med Loklekis 
och biblioteksöppet på onsdagar. Sportlovet ägnades 
åt förhållandevis lugna aktiviteter som spel 
och tävlingar. Traditionsenlig konstutsällning 
under påsken slog tidigare rekord genom John 
Eyres målningar av nedgångna amerikanska bilar 
och motorcyklar. Som blidåang bland tavlorna 
stod två inlånade motorcyklar, Harley-Davidson 
naturligtvis. Under påsklovet kunde museets 
yngre besökare göra tecknad film tillsammans 
med personalen. Resultatet kan ses på museets 
nya hemsida. 



Temat för museidagen i maj var hästkrafter. På 
museiområdet blandades fordon och maskiner, 
vissa med två hjul, andra med fyra eller fler och 
några utan hjul alls. Kol-, bensin-eller dieseldrivna 
asfalt-eller rälsgående fordon och några 
som gick bäst på gräs. På tal om gräs så orsakade 
ångloket E 902 några smärre gräsbränder på sin 
tur runt Åstorp. Jan Myrdal återvände för att 
inviga sommarutställningen om landets äldsta 
modellfirma, Eskader i Stockholm. Utställningsperioden 
avrundades med en egen variant av 
TV:s Antikrundan där föremålen för utlåtanden 
och värdering var föremål från tyska Märklin. 
Experter var Peter Langhorst, ägare till Eskader 

Hästkrafter var tematpå museidagen i Angelholm. 

men också värderingsman för Stockholms handelskammare. 
Under sommaren ordnades också 
familjedag i parken och en del i kommunens 
internationellt klingande Angelholm Flower & 
Garden Show. 

Under hösten stod det alltmer klart att verksamheten 
skulle bli föremål för byte av huvudman. 
Trots en tämligen turbulent tillvaro för personalen 
genomfördes framgångsrika höstlovsaktiviteter 
med spöktema och som avslutning på 
arrangemangsåret, Luciatåg, nu på linjen bakom 
det oljeeldade ångloket SJ B 1316 samtidigt som 
trotjänaren E 902 gick som ångpendel på området. 

Den tillsvidareanställda personalen i den publika 
verksamheten i Ängelholm utgjordes under 2011 
av följande personer: 

Sektion Publik verksamhet Ängelholm 
Mai Kurdve chef 
Michael Andreasson museitekniker, 50 % 
Thomas Bjermer administration, program 
Ursula Gey Lindgren marknadsföring och program 
Thomas Lindberg museitekniker 
Krister Månsson information, bibliotek, program 
Franziska Sandblom reception och butik 
Lena Strömberg reception, 50 % 
Annette Tomasson-Söderlund pedagogik, program 

MfÖSJ i Kristianstad deltog vid museidagen den 7 maj. Med Du 109 som dragkraft kom man med bland annat 
sina saltsjöbanevagnar SSn] Co 2 och 12. Här en interiör med museidagsbesökare under turen till Hasslarp. 

Samverkan och utblickar 

Sedvanligt nordiskt järnvägsmuseimöte avhölls 
detta år mitt i vargavintern på Finlands Järnvägsmuseum 
i Hyvinkää med målande tema, mer tåg 



åtfolket, vilket mer precist avsåg möjligheter och 
problem med museitågstrafik. Tyvärr överväger 
väl problemen i alla våra nordiska länder. Museerna 
har också olika roller. Danmarks Jernbanemuseum 
har en dominerande ställning på 
veterantågsmarknaden och tjänar mycket pengar 
på både veterantågskörningar och rent kommersiella 
uppdrag som godstransporter och snöröjning. 
Museet är en del av DSB och kan därför 
verka i konkurrens. NorskJernbanemuseum har 
en helt dominerande roll i Norge fast inte som 
operatör utan genom att helt enkelt, för Jernbaneverkets 
räkning, formellt ansvara för all museitågstrafik 
i landet. Finlands Järnvägsmuseum kör 
inte alls utan förlitar sig på VR (Finska statsjärnvägen) 
som ingår i stiftelsen som äger museet. 
Vår svenska modell hamnar således någonstans 
mellan den danska och norska då museet ingår 
i en transportmyndighet, har ett eget trafiktillstånd 
men endast för obetydlig trafik med museifordon 
i likhet med ett antal museiföreningar. 
Trots dessa olikheter mellan länderna har vi 
många gemensamma nämnare när det gäller att 
tackla regelverk, krav från myndigheter, inom eller 
utom landet, till exempel ERTMS, det nya 
signalsystemet, liksom rutiner för fordonsunderhåll, 
trafiksäkerhet och ideell personal. Detta är 
så viktigt att det numera finns ett särskilt, nordiskt, 
nätverk mellan museerna för trafik-och fordonsfrågor. 

Riksforbundet Sveriges Museers vårmöte ägde 
rum på museerna i den så kallade museiparken i 
Stockholm i slutet av mars. Vi var som vanligt väl 
representerade men de aktiva bidragen detta år 
inskränkte sig till att Henrik Reuterdahl berättade 
om snöröjning och utställning i Trafikverkets 
tjänst och att jag hade glädjen att som representant 
för Riksförbundet tillsammans med Svenska 
ICOM och kulturministern dela ut priset Arets 
Museum, som välförtjänt gick till Flygvapenmuseum 
för deras osedvanligt lyckade nybyggnad och 
omstart. Mitt styrelsemandat gick också ut efter 
maximala sex år i och med årsmötet på Tekniska 
Museet. Den erfarenheten ansågs dock lämplig 
för en sammankallande roll i valberedningen. 

Den internationella organisation som är viktig 
för oss, IATM (International Association of 
Transport and Communications Museums) höll 
konferens i juni på London Transport Museum 
med tema; utöka räckvidden for museer. Förut

om att arrangörsmuseet ligger mitt i turistområdet, 
Covent Garden, har vi en hel del likheter 



med dem. Vi har en ägare som inte riktigt vet 
vad den ska ha museet till -i deras fall Transport 
ofLondon -vi jobbar mycket med okonventionella 
och kommersiella metoder för att både ta 
intäkter och nå nya målgrupper med för transportnäringen 
positiva budskap och vi har stora 
fantastiska magasin med visningsmöjlighet en bit 
bort från själva besöksanläggningen. Det visade 
sig dessutom att de hade börjat jobba med vad 
man kallar juniorkonsulter, något som liknar vårt 
sätt att arbeta med utställningar och teater, men i 
deras fall så hade man ett antal ungdomar timanställda 
för att ta in deras perspektiv i all utåtriktad 
verksamhet. Ett genomgående mönster hos alla 
museer som gjorde presentationer var framgång 
genom partnerskap, ofta i nya relationer som 
skapat nya tankar och ideer. Vid det avslutande 
årsmötet blev jag vald till ordförande för IATM 
på två år efter att ha varit sekreterare i maximala 
åtta, sannerligen ett stort förtroende att bära. 

I samband med att denna uppföljning skrivs 
står Trafikverkets museer inför ett stort avgörande. 
En rapport från Trafikverket har precis lämnats 
till regeringen med förslag på en långsiktig 
lösning för kulturarvet från transportområdet. Vi 
har tvingats att genomföra en hel del försakelser 
men vi står nu inför den största möjligheten på 
mycket länge att utveckla museiverksamheten till 
en ändamålsenlig och hållbar nivå. Jag hoppas ta 
möjligheten att beskriva hur i nästa årsbok. 

I samband med IATM-konferensen i London visade London Transport Museum sin depå i Acton Town. Magasinet 
är nästan lika stort som Sveriges järnvägsmuseums på Nynäs i Gävle. Foto Robert Sjöö. 

Medverkande i årsboken 

Johan Bergkvist är anställd på Trafikverket och är landskapsarkitekt. Johan har ett 

stort intresse för SJ:s trädgårdskultur och dess historia och har bland annat ritat 

den park som finns återskapad vid Hennans stationsområde i Gävle. 

Björn Edman är bosatt i Göteborg och redan i mycket tidig ålder "infekterad" av 

järnvägen och då i trakterna av Kalmar. Det kom att bli en livslång hobby. Hans 

boken om Kalmar-Berga gavs ut 2001. 

Svante Forsaeus är pensionerad rektor bosatt i Säffle. Han har gett ut ett tiotal 

böcker om järnvägar och medverkat i några samt förekommit i Spår tidigare med 

två bidrag. Har även en tid varit ordförande för SJK forskning. 

Kenneth Landgren. Lokförare med ett starkt intresse för järnvägen, även på friti



den, vilket resulterat i flertalet böcker och främst om Stockholm-Nynäs järnväg. 

Anders Olsson arbetar på Systembolaget i Lund och är flitig järnvägshistorisk skribent, 
med skånska banor som specialitet. 

Gunnar Sandin var förutom mycket annat, översättare och även drivande medlem 
av redaktionen för Spår. Han avled den 31 mars 2012. 

Robert Sjöö är chef för Sveriges Järnvägsmuseum och medlem av redaktionen för 
Spår. 

Erik Sundström är också med i Spårredaktionen. Han är civilingenjör med ett 
mångårigt och mångsidigt järnvägshistoriskt författarskap. 
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